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AZƏRBAYCAN РЕСПУБЛИКАСЫНЫН 
PREZİDENTİ İLHAM ƏLİYEVİN 
SANKT-PETERBURQA SƏFƏRİ 
 
9 ийун 2007-ъи ил 
 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev 

Müstəqil Dövlətlər Birliyinin (MDB) üzvü olan ölkələrin 
dövlət başçılarının qeyri-rəsmi zirvə toplantısında iştirak 
etmək üçün iyunun 9-da Rusiyanın Sankt-Peterburq şəhərinə 
səfərə yola düşmüşdür.  

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.  

 
* * * 

 

Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev həmin gün Sankt–
Peterburqa gəlmişdir. 

Pulkovo hava limanında Azərbaycan dövlətinin başçısı 
İlham Əliyevi və xanımı Mehriban Əliyevanı Rusiya XİN-in 
yüksək vəzifəli nümayəndələri, Azərbaycan diasporunun üzvlə-
ri qarşıladılar. 

Milli geyimli azərbaycanlı uşaqlar Mehriban xanıma gül 
təqdim etdilər. 

Prezident İlham Əliyev hava limanından onun üçün ayrıl-
mış iqamətgaha – «Konqreslər sarayı» dövlət kompleksinə 
(Konstantinov sarayı) yola düşdü. 
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* * * 
 
Иyunun 9-da Sankt–Peterburqun «Konqreslər sarayı» döv-

lət kompleksinin «Baltik ulduzu» mehmanxanasında Azərbay-
can prezidenti İlham Əliyevin və Ermənistan prezidenti Robert 
Kючяryanın görüşü keçirilmişdir.  

Цч саат davam edən görüş başa çatdıqdan sonra Azərbay-
canın Xarici Iшlər naziri Elmar Məmmədyarov jurnalistlərə 
bildirmiшdir ki, əvvəlcə prezidentlər təkbətək эюрцшмцшlər. 
Sonra ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri və Xarici Iшlər 
nazirləri danışıqlara qatılmışlar.  

Azərbaycanın Xarici Иşlər naziri demiшdir ki, tərəflər mюv-
qelərini bildirmiш, başlıca prinsiplər mцzakirə olunmuєdur. Biz 
həmin prinsiplər əsasında regionda uzunmüddətli sülhə nail 
olunması barədə razılığa gəlməyə hazırlaşırıq.  
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AZƏRBAYCAN РЕСПУБЛИКАСЫНЫН 
PREZİDENTİ İLHAM ƏLİYEV  
MDB DÖVLƏT BAŞÇILARININ  
QEYRİ-RƏSMİ ZİRVƏ TOPLANTISIНДА  
İŞTİRAK ETMİŞDİR 
 
Санкт-Петербург 
 

10 ийун 2007-ъи ил 
  

Иyunun 10-da Sankt-Peterburqda MDB dövlət başçılarının 
qeyri-rəsmi zirvə toplantısı keçirilmişdir. Azərbaycan prezidenti 
İlham Əliyev toplantıda iştirak etmişdir.  

MDB-nin üzvü olan 12 ölkənin dövlət başçıları əvvəlcə Konstан-
тinov sarayının Danışıqlar pavilyonu qarşısında xatirə şəkli çək-
дirmişlər.  

Rusiya prezidenti Vladimir Putin Konstantinov sarayının Mər-
mər salonunda keçirilən zirvə görüşünü açaraq bildirmişdir ki, dövlət 
başçılarının budəfəki qeyri-rəsmi sammiti 11-ci Sankt-Peterburq 
Beynəlxalq Иqtisadi Forumu ilə eyni vaxta salınmışdır. O, forum 
kimi, zirvə toplantısının da iqtisadiyyat sahəsində inteqrasiya proses-
lərinin inkişafına həsr olunmasını arzu etmişdir.  

MDB-də sədrlik edən Qazaxıstan prezidenti Nursultan Nazar-
bayev qonaqpərvərliyə və zirvə toplantısının yaxşı təşkilinə görə 
Vladimir Putinə təşəkkürünü bildirmişdir.  

O demişdir ki, MDB çərçivəsində əməkdaşlıq Birlik ölkələrinin 
xarici siyasətinin mühüm istiqamətlərindəndir. N.Nazarbayev vur-
ьulamışdır ki, zirvə toplantısında MDB-də islahatlar aparılması, 
onun strukturunun, o cümlədən icra orqanlarının fəallaşdırılması 
məsələləri müzakirə olunacaqdır. Qazaxıstan prezidenti bildirmişdir 
ki, onun ölkəsinin təklifi ilə xarici işlər nazirlərinin müavinləri 
səviyyəsində dövlətlərarası işçi qrupu yaradılmış və o, iyunun 1-dək 
MDB-nin gələcək inkişaf konsepsiyasının layihəsini hazırlamışdır.  
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Zirvə toplantısında MDB İcraiyyə Komitəsinin sədri Vladimir 
Ruşaylonun qrupun işi haqqında məruzəsi dinlənilmişdir.  

MDB-də sədrlik edən Qazaxıstan prezidenti Nursultan Nazar-
бayev görüş başa çatdıqdan sonra jurnalistlərə bildirmişdir ki, 
MDB-də islahatlar aparılması konsepsiyası Birlik ölkələri dövlət 
başçıлarının bu il oktyabrın 5–6-da Düşənbədə keçiriləcək rəsmi zir-
və toplantısında müzakirə olunacaqdır.  

 

* * *  
Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev həmin gün Rusiyanın 

«Vesti» telekanalına müsahibə vermişdir.    
      

* * * 
İyunun 10-da Sankt-Peterburqda MDB-nin üzvü olan ölkələrin 

dövlət başçılarının qeyri-rəsmi sammiti başa çatdıqdan sonra 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin вя Türk-
mənistan Республикасынын Prezidenti Qurbanqulu Berdiməhəm-
mədovun görüşü keçirilmişdir. 

Görüşdə ölkələrimiz və xalqlarımız arasında fəal əməkdaşlığın 
inkişaf perspektivləri müzakirə olundu. Bildirildi ki, Azərbaycan–
Türkmənistan əlaqələrinin genişlənməsi ikitərəfli münasibətlərin 
yeni mərhələsinin başlanmasına təkan verəcəkdir. Dövlət başçıları 
vurğuladılar ki, qarşılıqlı əməkdaşlıq təkcə iqtisadi-ticarət sahəsində 
yox, digər sahələrdə də inkişaf etdirilməlidir.   

* * * 
MDB dövlət başçılarının Sankt-Peterburqda keçirilən qeyri-

rəsmi zirvə toplantısında iştirak edən Azərbaycan prezidenti İlham 
Əliyev iyunun 10-da Vətənə yola düşmüşdür. 

Azərbaycan dövlətinin başçısını Pulkovo-1 hava limanında 
Rusiya XİN-in yüksək vəzifəli nümayəndələri, Azərbaycan diaspo-
рunun üzvləri yola saldılar. 

 

* * * 
Prezident İlham Əliyev həmin gün gecə Bakıya qayıtdı.  
Azərbaycan prezidentini Heydər Əliyev adına Beynəlxalq Hava 

Лиmanında Baş nazir Artur Rasizadə, Prezidentin İcra Aparatının 
rəhbəri Ramiz Mehdiyev, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı 
Hacıbala  Abutalıbov qarşıladılar. 
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AZƏRBAYCAN РЕСПУБЛИКАСЫНЫН 
PREZİDENTİ İLHAM ƏLİYEV SUMQAYIT 
«ALÜMİNİUM» İSTEHSALAT SAHƏSİNDƏ 
YENİ ELEKTROLİZ KORPUSLARIНЫН  
İSTİFADƏYƏ VERİLМЯСИ MƏRASİMИНDƏ  
İŞTİRAK ETMİŞDİR  

 
Сумгайыт шящяри 
 
12 ийун 2007-ъи ил 

 
İyunun 12-də «Azərbaycan Alüminiumu» Açıq Səhmdar 

Cəmiyyətinin  Sumqayıt  «Alüminium» istehsalat  sahəsində 1 və 
2 nömrəli elektroliz korpusları yenidən qurulduqdan sonra isti-
fadəyə verilmişdir.  

Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev bu münasibətlə keçi-
rilən açılış mərasimində iştirak etmək üçün Sumqayıta gəl-
mişdir.  

Dövlətimizin başçısı əvvəlcə xalqımızın ümummilli lideri 
Heydər Əliyevin şəhərin mərkəzində ucaldılmış abidəsini 
ziyarət edərək gül qoydu.  

Sumqayıt «Alüminium» istehsalat sahəsində prezident İlham 
Əliyevi müəssisənin kollektivi böyük hörmət və ehtiramla 
qarşıladı.  

«Azərbaycan Alüminiumu» Səhmdar Cəmiyyətinin baş 
direktoru Fərman Mustafayev görülən işlər barədə məlumat 
verərək bildirdi ki, səhmdar cəmiyyəti özündə üç müəssisəni – 
Sumqayıt «Alüminium», Gəncə «Gil-Torpaq» və Daşkəsən 
«Alunit» istehsalat sahələrini birləşdirir. Ölkəmizin «As 
Group» şirkəti tərəfindən yenidən qurulub istifadəyə verilən bi-
rinci və ikinci elektroliz korpuslarınын istismara buraxılması 
ilə əlaqədar müəssisədə əlavə 600 yeni iş yeri açılmışdır. İndi-
yədək 540 nəfər işə qəbul edilmişdir.  

1949-cu ildə inşasına başlanmış və 1955-ci il martın 8-də 
istifadəyə verilmiş Sumqayıt Alüminium Zavodunun istehsal 
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gücü ötən əsrin 60–70-ci illərində 55 min ton təşkil etmişdir. 
Müəssisənin o vaxtkı elektroliz korpuslarının hər biri ildə 30 
min ton məhsul verirdi. Hazırda görülən yenidənqurma işləri 
nəticəsində alüminiumun illik istehsalı 60 min tona çatdırı-
lacaqdır. Ötən il burada 30,2 min ton alüminium istehsal 
olunmuşdur.  

Prezident İlham Əliyev Sumqayıt «Alüminium» istehsalat 
sahəsinin baş planı ilə tanış oldu, müəssisənin əvvəlki və indiki 
vəziyyətini əks etdirən fotoşəkillərə baxdı. Bildirildi ki, burada 
kompressor, metaltökmə, mexaniki, çuquntökmə, buxarlan-
dırıcı, təkrar alüminium sexləri, hazır məhsul, xammal anbar-
ları, məişət, inzibati və tibbi-sanitar, ventilyasiya binaları, av-
topark və s. vardır.  

Dövlətimizin başçısı yeni korpusların tikintisində iştirak 
etmiş və avadanlıq alınmış şirkətlərin siyahısı ilə də maraq-
landı. Bildirildi ki, burada əsasən Türkiyə, Rusiya və Ukrayna 
şirkətlərinin avadanlığından istifadə edilmişdir. İlkin xammal 
Gəncədə istehsal olunur və Sumqayıt müəssisəsində hazır məh-
sul buraxılır. Azərbaycana boksit Hindistandan, Qvineyadan 
gətirilir. Hazırda Gəncə «Gil-Torpaq» istehsalat sahəsinə qo-
yulmuş sərmayələr nəticəsində alüminium oksidi istehsalı 
2001-ci ildəki 87 min tondan 2006-cı ildə 423,6 min tona 
çatdırılmışdır ki, bu da müəssisənin ən yüksək göstəricisidir.  

Səhmdar Cəmiyyətinin 4040 nəfərlik kollektivi qeyri-neft 
sektorunda aparıcı yerlərdən birini tutur. Ötən il daxili imkan-
lar hesabına bütövlükdə 62 milyon manat sərmayə qoyulmuş-
dur. İşçilərin orta aylıq əməkhaqqı 220 manatdan bu il 300 
manata çatdırılmışdır. Onlara pulsuz yemək verilir, tibbi 
xidmət göstərilir. Hər bir işçi 15 min ABŞ dolları həcmində 
tibbi sığorta olunmuşdur.  

Prezident İlham Əliyev sovet dövründə istehsal olunan məh-
sulun  keyfiyyətinin o qədər də yüksək olmadığını bildirərək 
dedi ki, indi Azərbaycanda keyfiyyətə daha çox üstünlük veri-
lir və dünya səviyyəli məhsul buraxılır.   

Azərbaycan Respublikası Dövlət Əmlakının idarə edilməsi 
üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Kərəm Həsənov bildirdi ki, 
dünyada ildə 33 milyon ton alüminium istehsal edilir və bu 
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siyahıda Azərbaycan da vardır. Yeni layihələr nəzərdə tutulur. 
Belə ki, Çin şirkəti ilə bağlanmış müqaviləyə əsasən, Gəncədə 
müasir texnologiyaya malik illik gücü 100 min ton olan yeni 
alüminium zavodu tikiləcəkdir. Bu müəssisəyə 212 milyon 
ABŞ dolları sərmayə qoyulacaq, 2009-cu ilin əvvəlində onun 
açılışı olacaqdır. Artıq inşaat işlərinə başlanmışdır. Zavod işə 
düşdükdən sonra Azərbaycanda alüminium istehsalı 160 min 
ton təşkil edəcəkdir. Dünya bazarında alüminium oksidinin 
qiyməti getdikcə aşağı düşdüyünə görə, biz hazır məhsul isteh-
salını genişləndirməliyik. Çünki indi dünya bazarında alümi-
niumun bir tonunun qiyməti 2700 dollardır. Eyni zamanda, öz 
müəssisələrimizi təmin etdikdən sonra Tacikistana da ildə 100 
min ton alüminium oksidi göndərmək imkanımız olacaqdır.  

Prezident İlham Əliyev görülən və nəzərdə tutulan işləri 
qiymətləndirərək dedi ki, Sovet İttifaqı zamanı ən yaxşı halda 
burada 55 min ton alüminium istehsal olunurdu. İndi isə 60 
min tondur və yaxın illərdə 160 min tona çatdırılacaqdır. Bu-
dur müstəqil Azərbaycanın qüdrəti.  Gələcəkdə istehsal gücünü 
artırmaq da mümkün olacaqdır. Bu həm də qeyri-neft sekto-
runun inkişafıdır. 150–160 min ton alüminium ixrac olunanda 
bundan xeyli gəlir əldə ediləcəkdir. Biz gərək xüsusilə qeyri-
neft sektoruna qoyulan investisiyaları dəstəkləyək. Bu sahəyə 
böyük sərmayə qoyuluşu gözlənilir. Əlbəttə, bunlar daha çox 
kreditlər hesabına olacaqdır. Kreditlər də ona görə verilir ki, 
Azərbaycanın potensialına inam yaransın. İnam olmasaydı, 
Azərbaycana heç kim bir dollar da kredit verməzdi. Biz isə 
100 milyon dollar həcmində kredit götürə bilərik.  

Sonra prezident İlham Əliyev düyməni basaraq «Alümi-
nium» istehsalat sahəsini işə saldı. Dövlətimizin başçısı yeni 
korpuslardakı elektroliz və tökmə sexlərini gəzdi, istehsal 
prosesi ilə maraqlandı. Məlumat verildi ki, bu məhsul dünya 
bazarına «Azeral» markası ilə çıxarılacaqdır.   

Dövlətimizin başçısına «Azərbaycan Alüminiumu» Açıq 
Səhmdar Cəmiyyətinin Sumqayıt «Alüminium» istehsalat sa-
həsinin birinci və ikinci korpuslarının işə salınması zamanı ilk 
istehsal edilmiş və üzərinə «001» rəqəmləri möhürlənmiş 
alüminium külçəsi hədiyyə olundu.    
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«ДИЗАЙН–ЭЕНАЙ АЗЯРБАЙЪАН» 
ПОЛИЕТИЛЕН ВЯ ПОЛИПРОПИЛЕН  
БОРУ ЗАВОДУНУН ТЯНТЯНЯЛИ  
АЧЫЛЫШ МЯРАСИМИНДЯ 

 
Сумгайыт шящяри 
 
12 ийун 2007-ъи ил 
 
Азярбайъан президенти Илщам Ялийев ийунун 12-дя Сум-

гайытда «Дизайн–Эенай Азярбайъан» полиетилен вя полипропи-
лен бору заводунун рясми ачылышында олмушдур. Мцяссисянин 
ишчиляри дювлятимизин башчысыны щюрмят вя ещтирамла гаршыладылар. 
Азярбайъан–Тцркийя бирэя мцяссисяси олан заводла танышлыг 
заманы президентя мялумат верилди ки, 1987-ъи илдян Тцркийядя 
йарадылан «Дизайн Эроуп» ширкяти полиетилен вя полипропилен 
борулар истещсал едир. Щазырда бу ширкятин 6 заводу фяалиййят 
эюстярир. Ширкятин мящсуллары Инэилтяря, Алманийа, Чин, Щоллан-
дийа, Австралийа, Русийа вя Испанийанын мцстягил бейнялхалг 
тяшкилатларынын хцсуси сертификатларына лайиг эюрцлмцшдцр вя 72 
юлкяйя  ихраъ олунур. Ясасян истилик, ичмяли су, газ, канализаси-
йа, кянд тясяррцфаты, суварма вя дренаж системляри цчцн бору 
истещсалы цзря ихтисаслашмышдыр. 

Президент Илщам Ялийев мцяссисянин рямзи ачылышыны билдирян 
дцймяни басды вя иридиаметрли илк мящсулун алынмасы просесини 
изляди. 

Сумгайыт шящяриндя 2003-ъц илдян иншасына башланан вя 
йцксяк кейфиййятли полиетилен боруларын истещсалы цчцн нязярдя 
тутулан «Дизайн–Эенай Азярбайъан» заводу 2006-ъы илин 
октйабрындан ишя дцшмцшдцр. Кейфиййятли мящсул истещсалы цчцн 
хариъдян алынан хаммалдан истифадя едилир. Борулар ТС-1004, 
ИС-1005, ИСО-179, ИСО-180 вя диэяр дцнйа стандартларына 
ъаваб верир. Су, канализасийа, тябии газ хятляри вя диэяр мяг-
сядляр цчцн нязярдя  тутулан борулар истифадя сащясиндян вя си-
фаришдян асылы олараг 4 атмосфердян 32 атмосферя гядяр тязйигя 
давам эятиря билир. 
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Дювлятимизин башчысы мцяссисядя гурулан мцасир техноложи 
аваданлыгла таныш олду, мящсулларын чешиди, кейфиййяти иля 
марагланды. Билдирилди ки, щазырда заводда хцсуси цстцнлцкляря 
малик 50,75,110,125,180,200,250,280,315,355,400, 450 вя 500 
миллиметр диаметрли борулар истещсал олунур. Диаметри 50 милли-
метря гядяр олан боруларын ращат дашынмасы вя  гайнаг сайынын 
азалдылмасы мягсядиля 130–150 миллиметр узунлуьунда бура-
хылыр. Бу борулар асан бирляшир, дашынмасы диэяр борулара нисбя-
тян даща асандыр, торпаг сцрцшмяси вя йа чюкмяси нятиъясиндя 
гырылмыр, чатламыр, узунюмцрлцдцр. Торпаг алтында истянилян 
шяраитдя (ням, дуз вя с.) юз хцсусиййятлярини дяйишмир вя зяма-
нят мцддяти 50 илдир. Полиетилен борулар йумшаг олдуьу цчцн  
кянарда бирляшдирилдикдян сонра хяндяйя гойула биляр. 

Заводда онларъа йени иш йери ачылмышдыр. 
Президент Илщам Ялийев эюрцлян ишляри йцксяк дяйярляндирди, 

мцасир технолоэийа ясасында истещсал едилян бу ъцр мящсуллара 
тялябатын бюйук олдуьуну билдирди. 

Заводла танышлыгдан хатиря олараг дювлятимизин башчысына 
щядиййя тягдим едилди. 
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AZƏRBAYCAN РЕСПУБЛИКАСЫНЫН 
PREZİDENTİ İLHAM ƏLİYEV ŞƏHİDLƏR 
XİYABANINDA APARILAN YENİDƏNQURMA 
İŞLƏRİNİN GEDİŞİ İLƏ TANIŞ OLMUŞDUR 
 
Шящидляр хийабаны 
 
12 ийун 2007-ъи ил 

 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev 

iyunun 12-də Şəhidlər xiyabanında olmuş və burada aparılan 
yenidənqurma işləri ilə əlaqədar tapşırıqlarını vermişdir. 

Prezident İlham Əliyev əvvəlcə Şəhidlər xiyabanında aparı-
lacaq yenidənqurma işlərinin layihəsi ilə tanış oldu. Xatırladaq 
ki, prezidentin «Azərbaycan Respublikasındakı monumental 
heykəltəraşlıq abidələri, xatirə-mеmоrial və memarlıq kom-
пleksləri haqqında» 2007-ci il 2 aprel tarixli sərəncamыnda va-
hid kompleks kimi, mərhələ-mərhələ formalaşmış Şəhidlər xiya-
banının ümumi görkəminin memarlıq baxımından yenidən işlən-
məsinə ciddi ehtiyac duyulduğu xüsusi vurğulanmışdır. Sərənca-
mın imzalanmasının ertəsi günü prezident İlham Əliyev Şəhidlər 
xiyabanında olmuşdu. Dövlətimizin başçısı xatirə komplek-
sindəki vəziyyətlə diqqətlə tanışlıqdan sonra Bakı Şəhər İcra 
Hakimiyyətinə və müvafiq qurumlara burada yenidənqurma 
işlərinin həm yüksək səviyyədə, həm də azərbaycançılıq fəlsə-
fəsinin meyarlarına uyğunlaşdırılmış şəkildə aparılması barədə 
göstəriş vermişdi.  

Prezident Sərəncamına əsasən, bir ay müddətində layihə 
hazırlanmış və Şəhidlər xiyabanında yenidənqurma işlərinə 
başlanmışdır. Dövlətimizin başçısı işlərin gedişi, istifadə edilən 
tikinti materialları ilə tanış oldu, milli memarlıq üslubuna 
xüsusi diqqət yetirilməsinin vacibliyini söylədi. 

Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı Hacıbala Abutalı-
bov məlumat verdi ki, xiyabanın hərəkət hissəsinə ağ və qara 
mərmər döşənəcəkdir. İşıqlandırma sistemi xiyabanın ümumi 
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rəng ansamblını tamamlayacaqdır. Bunun üçün ən müasir işıq 
effektlərindən istifadə olunacaqdır.  

Prezident İlham Əliyev şəhidlərin portretlərinin yerləşdiril-
məsi və adlarının yeni formada yazılması ilə bağlı tövsiyələrini 
bildirdi.            

Ulu öndər Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə şəhidlərin xatirə-
sinə ucaldılmış «Əbədi məşəl» abidəsinə baxan dövlətimizin 
başçısı onu əzəmətliliyi artıran detallarla zənginləşdirmək və 
ətrafı abadlaşdırmaq barədə tapşırıqlarını verdi.   
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HEYDƏR ƏLİYEV ADINA İDMAN-KONSERT 
KOMPLEKSİNDƏ ƏSASLI TƏMİR VƏ 
YENİDƏNQURMA İŞLƏRİNİN GEDİŞİ İLƏ 
TANIŞЛЫГ 

 
Щейдяр Ялийев адына Идман-Консерт Комплекси 
 
13 ийун 2007-ъи ил 

 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev 

iyunun 13-də Heydər Əliyev adına İdman-Konsert Komplek-
sində əsaslı təmir və yenidənqurma işləri ilə tanış olmuşdur. 

Heydər Əliyev adına İdman-Konsert Kompleksi ulu öndərin 
yadigar qoyduğu çoxsaylı mühüm obyektlərdən biridir.  Sovet 
İttifaqı zamanında külli miqdarda vəsait tələb edən bu tipli 
binaların tikilməsi üçün Иттифаг hökumətи səviyyəsində qərarın 
verilməsi vacib idi. Məhz Heydər Əliyevin iradəsi sayəsində bu 
nəhəng idman qurğusunun Bakıda inşasına başlamaq mümkün 
olmuşdu. Ümummilli liderin uzaqgörənliyinin bəhrəsi olan bu 
kompleks indi müstəqil Azərbaycanın paytaxtında ən mötəbər 
tədbirlərin keçirildiyi məkana çevrilmişdir.  

Lakin vaxt ötdükcə kompleksdə əsaslı təmir işlərinə zəru-
rət yaranmışdı. Ötən ilin noyabrında başlayan əsaslı təmir və 
yenidənqurma işləri artıq sona çatır.  

Dövlətimizin başçısına məlumat verildi ki, binanın fasadı 
yenidən qurulur. «Serb-Az» şirkəti ilə bağlanmış müqavilə 
əsasında işlər yüksək səviyyədə həyata keçirilir. 18 min kvad-
ratmetrlik fasada Yunanıstanın «Etalbond» şirkətindən alınan 
üzlük vurulmuşdur. Təmir işlərində digər Avropa ölkələrindən 
alınmış materiallardan da istifadə edilir. Məsələn, fasad 
şüşələri Belçikadan gətirilmişdir.  

Prezident İlham Əliyev kompleksin daxilində görülmüş 
işlərlə də tanış oldu. Bildirildi ki, 7800 tamaşaçı yeri olan sa-
londa Çexiyadan gətirilmiş oturacaqlar, Koreyadan alınmış 
iki müasir tablo  quraşdırılmışdır. Birinci və ikinci mərtəbələrə 
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İtaliya qraniti döşənmiş, pilləkənlər təzələnmişdir. Binada is-
tilik sistemi quraşdırılmış, kondisioner sisteminin montajı 
artıq başa çatdırılmışdır.   

Xatırladaq ki, paytaxtın ən böyük tikililərинdən biri olan 
Heydər Əliyev adına İdman-Konsert Kompleksinin inşasına 
1977-ci ildə başlansa da, yalnız 1990-cı ildə istifadəyə veril-
mişdir. Ötən əsrin 80-ci illərinin sonunda ölkədə yaranmış 
ümumi vəziyyət bu kompleksin inşasına təsirsiz ötüşməmiş və 
tikinti işləri lazımi səviyyədə tamamlanmamışdı. İndiki əsaslı 
təmir və yenidənqurma işlərindən sonra kompleks ən yüksək 
tələblərə cavab verəcəkdir.  

Prezident İlham Əliyev əsaslı təmir olunan eyvana da 
baxdı, buradan ətrafı seyr etdi.  

Xüsusi işıqlandırma sistemi ilə təmin edilmiş binanın əsaslı 
təmir və yenidənqurma işlərinə 11,6 milyon manat vəsait ayrıl-
mışdır. İl ərzində 4-5 beynəlxalq səviyyəli yarışın, 12-14 sərgi 
və konsert tədbirlərinin keçirildiyi kompleksin ölkəmiz üçün 
əhəmiyyəti böyükdür. Bir neçə gündən sonra isə kompleks öz 
qonaqlarını yeni və daha mükəmməl görkəmdə qəbul edəcək-
dir. İyunun sonu – iyulun əvvəlində burada bədii gimnastika 
üzrə 23-cü Avropa çempionatı, avqustda yeniyetmələr ara-
sında boks üzrə dünya çempionatı, sentyabrda isə güləş üzrə 
dünya çempionatı və taekvondo üzrə Avropa birinciliyi keçi-
riləcəkdir.   



 18 

 
 

 
YAPONİYANIN «NİKKEY»  
(«NİHON KEYDZAY ŞİMBUN»)   
QƏZETİNİN MÜXBİRİNƏ MÜSAHİBƏ 
 
Президент сарайы 
 
13 ийун 2007-ъи ил 

 
М ц х б и р: Sizə bir sıra suallar vermək istərdim. İlk 

növbədə, bunlar enerji məsələləri ilə bağlı olacaqdır. Belə ki, 
Yaponiya şirkətləri də Azərbaycanın enerji sahəsindəki siyasə-
tinə böyük maraq göstərirlər. Keçən il Azərbaycan, Gürcüs-
tan və Türkiyəni birləşdirən neft boru kəməri istifadəyə 
verilmişdir. Avropanın enerji ilə təmin olunması sahəsindəki 
strategiyanız nədən ibarətdir?  

И л щ а м   Я л и й е в: Neft və qaz strategiyamızı milli ma-
raqlarımıza uyğun olaraq həyata keçiririk. Bizim nəhəng 
neft və qaz ehtiyatlarımız var. Təkcə «Azəri», «Çıraq», «Gü-
nəşli» yataqlarındakı xam neft ehtiyatlarımız 1,2 milyard 
tondan çoxdur. Hazırda bu yataqlardan neft hasil edirik və 
gələn il Azərbaycanda ümumi hasilat 50 milyon tondan artıq 
olacaqdır. Əlbəttə, bu nefti nəql etmək üçün boru kəmərləri-
nə ehtiyacımız var. Bizim 3 boru kəmərimiz var – ikisi Qara 
dənizə, biri isə Aralıq dənizinə çıxır. Beləliklə, biz hasilat və 
nəql problemlərimizi tamamilə həll etmişik. Qaz hasilatına 
gəlincə, bu yaxınlarda, «Şahdəniz» yatağında böyük qaz 
ehtiyatları kəşf etmişik. Digər yataqlardakı ehtiyatlar ilə bir-
likdə hazırda ölkəmizin qaz ehtiyatı ümumilikdə 1,5 trilyon 
kubmetr həcmində qiymətləndirilir. Bu qazı dünya bazar-
larına nəql edəcək boru kəməri artıq fəaliyyət göstərir. Artıq 
Gürcüstanı qaz ilə təchiz edirik və texniki baxımdan bu boru 
kəməri ilə qaz Avropa bazarlarına da nəql edilə bilər. 

М ц х б и р: Neftiniz Novorossiysk vasitəsilə Rusiya ərazi-
sindən keçməklə də nəql edilirdi. Boru kəmərləri ilə neftin 
nəqli məsələlərini necə həyata keçirirsiniz? 
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И л щ а м   Я л и й е в: 1997-ci ildə xarici şirkətlər konsor-
siumu ilə neft hasilatına başlayan zaman  bu, yeganə boru 
kəməri idi. Lakin bundan sonra daha 2 boru kəməri inşa 
edildi. Bunlardan biri Bakı–Supsa, digəri isə Bakı–Tbilisi–
Ceyhan boru kəməridir. Beləliklə, bizim üç boru kəmərimiz 
var. Əlbəttə, biz onların hamısından istifadə edə bilərik. 
İstehlakçılar idxalın şaxələndirilməsi barədə fikirləşirlər. Biz 
isə ixracın şaxələndirilməsi barədə düşünürük вя bunu artıq 
həll etmişik. Əlbəttə, biz daha artıq iqtisadi fayda verən neft 
infrastrukturundan istifadəyə üstünlük verəcəyik.  

М ц х б и р: Siz iqtisadi fayda barəsində danışdınız, bu ba-
xımdan hansı boru kəməri daha sərfəlidir? 

И л щ а м   Я л и й е в: Əlbəttə, hazırda Aralıq dənizinə 
çıxışı olan Bakı–Tbilisi–Ceyhan boru kəməri. Belə ki, biz bu 
boru kəməri vasitəsilə gündə bir milyon barрel neft nəql 
edirik. Bu isə ildə 50 milyon ton deməkdir. Bundan başqa, 
bu boru kəməri bizə nefti bütün dünyaya satmağa imkan 
verir. Çünki Ceyhan limanından Azərbaycan nefti hər yerə – 
Asiyaya, Amerikaya satılır. İndi boru kəmərinin tam tutu-
munda fəaliyyət göstərməsinə çalışırıq və ehtimal ki, biz 
gələn il bu məqsədimizə nail olacağıq. 

М ц х б и р: Qaz ilə bağlı nə deyə bilərsiniz?  
И л щ а м   Я л и й е в: Yuxarıda dediyim kimi, Azərbaycan 

artıq qazı ixrac edən ölkəyə çevrilmişdir. Qaz infrastrukturu-
muz yenicə yaradılmışdır. Bu yaxınlarda Türkiyəyə gedən 
çox müasir qaz boru kəmərini inşa etmişik. Azərbaycan qazı 
Türkiyə vasitəsilə Avropa İttifaqı bazarına da nəql edilə 
bilər. Bu  kəmər Cənubi Qafqaz boru kəməri adlanır. Bun-
dan başqa, biz bu yaxınlarda Nabukko layihəsində iştirak 
etməyə dəvət almışıq. Bu layihəyə Türkiyə, Bolqarıstan, Ru-
mıniya, Avstriya, Macarıstan kimi ölkələr də cəlb oluna-
caqdır. Biz aldığımız dəvəti, təklifi nəzərdən keçiririk. Dedi-
yim kimi, bizim nəhəng qaz ehtiyatlarımız var və gələcəkdə 
qonşu dövlətləri, Avropa dövlətlərini qaz ilə təchiz edə 
biləcəyik. Lakin bu nəhəng qaz ehtiyatlarından istifadə ilkin 
mərhələdədir. «Şahdəniz» yatağından qaz yalnız bu ildən 
hasil edilməyə başlanmışdır. Hasilatı artırmaq və onu baza-
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rın tələbatlarına uyğun yüksək səviyyədə saxlamaq üçün bir 
neçə il lazım olacaqdır.  

М ц х б и р: Burada xarici şirkətlərlə əməkdaşlığın rolu 
nədən ibarətdir? 

И л щ а м   Я л и й е в:  Onların rolu çox mühümdür. Çünki 
onlar bizim əsas sərmayədarlardır. Onlar qaz və neftin hasi-
latına, boru kəmərlərinin inşasına sərmayə qoyublar. Yəni 
əsas sərmayə qoyuluşunu xarici şirkətlər həyata keçirmişdir, 
eyni zamanda, Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti də bu 
layihələrə böyük sərmayə qoyur. Beləliklə, bizim neft şirkəti 
ilə xarici enerji şirkətləri arasında yaxşı tərəfdaşlıq mövcud-
dur. Bu tərəfdaşlıq 1994-cü ildən başlamışdır və uzunmüd-
dətlidir. Bu günə kimi geniş coğrafiyası olan xarici şirkət-
lərlə, o cümlədən Yaponiya şirkətləri ilə Azərbaycanda tə-
rəfdaşlıq etməkdən çox məmnunuq.  

М ц х б и р: «Enerji millətçiliyi» adlandırılan meyиllər haq-
qında nə düşünürsünüz? Bu sahədə sizin həyata keçirdiyiniz 
siyasət nədən ibarətdir?  

И л щ а м   Я л и й е в: Bizim siyasətimiz çox açıqdır, xarici 
şirkətlərlə olan sazişlərimizə sadiqik. Azərbaycanda xarici 
sərmayəçilər üçün çox əlverişli şərait vardır. Bütün əsas neft 
müqavilələri parlamentin müzakirəsindən keçir. Bundan 
sonra prezident imzalayır və onlar qanun qüvvəsini alır. 
Burada heç bir dəyişiklik etmək olmaz. Sazişlərimiz imza-
landıqdan sonra onların heç biri barəsində yenidən danışıq-
lar aparılmamışdır. Hesab edirəm ki, bu, xarici şirkətlərin 
bizə etimad və inamının artırılması baxımından çox önəmli-
dir. Strategiyamızı milli maraqlarımız üzərində qururuq. 
Bununla yanaşı, anlayırıq ki, Azərbaycana sərmayə qoyan 
xarici şirkətlər gəlir götürmək istəyirlər. Bu da təbiidir. Biz 
bu iki marağı uzlaşdırmalıyıq və bunu edə bilmişik. Azər-
baycanda xarici şirkətlər tərəfindən hasil edilən neftin çox 
böyük hissəsi tezliklə məhz Azərbaycana məxsus olacaqdır. 
Beləliklə, Azərbaycan ilə xarici şirkətlər arasında gəlirlərin 
bölgüsü sürətlə Azərbaycanın xeyrinə dəyişəcəkdir. 

М ц х б и р: Xəzər dənizi ətrafında йерляшян, neft və qaz 
istehsal edən ölkələrlə əməkdaşlığın genişləndirilməsi barədə 
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nə düшünürsünüz? Boru kəmərinin Xəzər dənizindən keçməklə 
Qazaxıstan və Türkmənistan ilə birləşdirilməsi imkanlarına 
dair fikirlər mövcuddur. Bu barədə nə deyə bilərsiniz?  

И л щ а м   Я л и й е в: Qazaxıstanın Bakı–Tbilisi–Ceyhan 
boru kəmərinə qoşulmasına dair keçən il mənimlə Qazaxıs-
tan prezidenti arasında hökumətlərarası saziş imzalanmışdır. 
İndi biz Qazaxıstan hökuməti və Qazaxıstanda neft hasil 
edən və bu neftin sahibi olan xarici şirkətlərlə bu istiqamətdə 
çalışırıq. Bu proses çox uğurla inkişaf edir. Qazaxıstan ilə 
münasibətlərimiz dostluq xarakteri daşıyır. Biz Xəzərin şərq 
sahilində olan dostlarımız – istər Qazaxıstan, istərsə də 
Türkmənistan üçün infrastrukturumuzu istifadəyə verməyə 
hazırıq. Bizim neft və qazı Avropa və beynəlxalq bazarlara 
nəql etmək üçün bütün zəruri, müasir infrastrukturumuz var. 
Əgər Xəzərin şərq sahilində olan dost ölkələr tərəfindən 
Azərbaycanın infrastrukturuna qoşulmaq istəyi olarsa, biz 
bunu nəzərdən keçirə bilərik. Lakin bu qərar onlar tərəfin-
dən verilməlidir. 

М ц х б и р: Bu möcüzə barədə nə düşünürsünüz? Mən çox 
təəccübləndim. İki il bundan öncə burada idim. Ölkənizdə 
həqiqi inkişaf var. Eyni zamanda, Gürcüstanda olmuşam, ora-
da da çox işlər görülür. Siz Qafqazın iqtisadiyyatı, regionda 
inkişaf, inteqrasiya barədə nə fikirləşirsiniz? 

И л щ а м   Я л и й е в: Gürcüstan ilə inteqrasiyamız çox 
yüksək səviyyədədir. Biz tərəfdaş, dostuq. Neft və qazın 
nəqli ilə bağlı nəhəng çoxmilli, çoxmilyardlıq layihələr həya-
ta keçiririk. Tezliklə Azərbaycan, Türkiyə və Gürcüstandan 
keçəcək, Mərkəzi Asiya ölkələrini, ümumiyyətlə, Asiyanı 
Azərbaycan vasitəsilə Avropa ilə birləşdirəcək yeni dəmir 
yolunun inşasına başlayacağıq. Bütün bu layihələr yalnız 
bizim üçün deyil, bütün Avrasiya ölkələri üçün önəmlidir. 
Bunu biz həyata keçiririk, bu proseslərin təşəbbüskarı bizik. 
Yeri gəlmişkən deyim ki, dəmir yolu layihəsi üzrə bu günə 
kimi biz heç bir maliyyə qurumundan yardım almamışıq, bu 
işləri öz hesabımıza görürük. Bu sahədə əməkdaşlığımız çox 
müsbətdir. Cənubi Qafqazın digər ölkəsinə – Ermənistana 
gəldikdə, onunla heç bir əlaqəmiz yoxdur. Bunun da səbəbi 
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Ermənistan silahlı qüvvələrinin Azərbaycan torpaqlarını 
işğal etməsi və azərbaycanlılara qarşı etnik təmizləmə siya-
səti aparmasıdır ki, bunun da nəticəsində 1 milyondan artıq 
azərbaycanlı əziyyət çəkərək, qaçqın və məcburi köçkün 
vəziyyətinə düşmüşdür. Lakin Gürcüstan ilə tərəfdaşlığımız 
və əməkdaşlığımız çox uğurla həyata keçirilir. Bundan baş-
qa, Sizin də dediyiniz kimi, bizim iqtisadiyyatımız inkişaf 
edir. Siz bunu statistik rəqəmlərdən görə bilər, eyni zaman-
da, Bakıda və regionlarda özünüz bu inkişafın şahidi ola bi-
lərsiniz. Son bir neçə il ərzində ölkəmizdə misli görünməmiş 
inkişaf var. Əminəm ki, bu, yalnız başlanğıcdır. Bu güclü 
iqtisadiyyat yalnız regional formatda deyil, eyni zamanda, 
Avrasiya məkanında əhəmiyyətli rol oynaya biləcək güclü 
ölkə qurmaq planlarımızın həyata keçirilməsinin başlan-
ğıcıdır. Artıq ölkəmiz bu rolu oynamaqdadır.  

М ц х б и р: Siz Avrasiya əməkdaşlığından danışarkən bun-
da Rusiyanın roluna necə baxırsınız? Belə ki, bu əməkdaşlıq 
dəhlizi, sanki Rusiyanın Transsibir dəhlizi ilə rəqabət aparır.  

И л щ а м   Я л и й е в: Biz heç zaman siyasətimizi rəqabət 
üzərində qurmuruq. Əksinə, biz daim əməkdaşlığın tərəfdarı 
kimi çıxış edirik. Azərbaycan rəqabət aparmaq üçün yer 
deyil. Mən bir neçə dəfə bunu bəyan etmişəm və əminəm ki, 
siyasətimizin açıqlığı, əməkdaşlığa hazırlığımız bizə uğur 
gətirir. Bütün bunları etmək bizim hüququmuzdur, təbii 
hüququmuzdur. Biz öz prioritetlərimiz, milli maraqlarımız 
barədə düşünürük. Bu isə region və Avrasiya miqyasında 
mühüm ölkəyə çevrilmək üçün enerji ehtiyatlarımızdan və 
coğrafi mövqeyimizdən səmərəli istifadəyə əsaslanır. Ona 
görə də neft və qaz kəmərlərimiz, dəmir yolu əlaqəsi kiməsə 
qarşı yönəlməmişdir, onlar kiminləsə rəqabət aparmaq üçün 
deyildir. Biz xalqımız, Azərbaycan üçün lazım olanı edirik. 

М ц х б и р: Neftlə bağlı son sualımı vermək istəyirəm. 
Avropada neft idxalının şaxələndirilməsinə böyük ehtiyac du-
yulur. İndi Azərbaycanın yeni boru kəməri vardır. Gələcəkdə 
bu tələbatı nə qədər ödəyə bilərsiniz? 

И л щ а м   Я л и й е в: Dediyim kimi, biz neft hasilatını 
artırırıq. 2010-cu ilə kimi ildə 65 milyon ton neft hasil etmə-
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yə ümid edirik. Gələn il hasilat 50 milyon tondan artıq ola-
caqdır. Qaz ilə bağlı deyə bilərəm ki, gələn il hasilatımız 
təxminən 16 milyard kubmetrə çatacaq, sonra isə hər şey 
bazardan asılı olacaqdır. Siz qazı istehlakçılara satmalısınız, 
siz onu açıq bazara sata bilməzsiniz. Bu, tələbata, Avropa 
ölkələri ilə potensial sazişlərimizə uyğun olacaqdır. Biz artıq 
Avropa İttifaqı ilə enerji məsələləri üzrə strateji tərəfdaşlığa 
dair anlaşma memorandumu imzalamışıq. Bu, əməkdaşlıq 
üçün yaxşı əsasdır. Əgər Azərbaycan qazına əlavə tələbat 
olarsa, əlbəttə, bu tələbatı təmin etmək üçün hasilatı artıra-
cağıq. Biz bundan fayda götürəcəyik, belə ki, daha çox qaz 
satacaq və daha çox maliyyə vəsaiti qazanacağıq. Eyni za-
manda, bunu etməklə Avropa iqtisadiyyatına daha çox 
inteqrasiya edəcəyik ki, bu da xarici siyasətimizin məqsəd-
lərindən biridir.  

М ц х б и р:  Sizin iqtisadiyyatın inkişafı daha çox neft və 
qaz ehtiyatlarından asılıdır. İqtisadiyyatın şaxələndirilməsi 
barədə nə düşünürsünüz? Azərbaycanı hansı istiqamətdə 
inkişaf etdirmək fikrindəsiniz?  

И л щ а м   Я л и й е в: Bu təbiidir, çünki neft və qaz hələ də 
Azərbaycan iqtisadiyyatının mühüm elementidir və bir çox 
illər mühüm elementi olaraq qalacaqdır. Lakin biz iqtisa-
diyyatın şaxələndirilməsi üzərində də çalışırıq – sənaye isteh-
salı, regionların inkişafı proqramı... Təxminən son 4 il ərzin-
də 550 mindən artıq yeni iş yeri açılmışdır. Son üç il ərzində 
yoxsulluğun səviyyəsi 49 faizdən 20 faizə salınmışdır. Tez-
liklə biz bu rəqəmi əhəmiyyətli dərəcədə aşağı salacağıq, 
ölkədə yoxsullar olmayacaqdır. Biz neft və qaz sektorunda, 
ümumiyyətlə, iqtisadi inkişafla bağlı şəffaflıq məsələlərində 
beynəlxalq təşkilatlarla fəal əməkdaşlıq edirik. İnfrastruktur 
sahəsinə böyük sərmayələr qoyuruq. Təkcə keçən il 5 elektrik 
stansiyası inşa etmişik. Biz regionlarda infrastrukturu təmin 
etmək məqsədi ilə avtomagistrallar, xəstəxanalar, məktəblər, 
yollar inşa edirik. Çünki neft əsasən burada – Abşeron yarı-
madasında, Xəzər dənizində hasil edilir. Regionlarda bizim 
neft iqtisadiyyatımız yoxdur. Ona görə də burada kənd 
təsərrüfatı istehsalını, özəl sektoru həvəsləndiririk. Sizə deyə 
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bilərəm ki, keçən il ÜDM-də qeyri-neft sektorunun payı çox 
əhəmiyyətli olubdur, 12 faizdən çox idi. Ümumilikdə ÜDM-
in artımı 35 faiz olmuşdur. Bu isə kifayət qədər yüksək 
rəqəmdir. Bu zaman nəzərə almaq lazımdır ki, son 10 ildə 
Azərbaycanda ÜDM-də ildə ən azı 10 faizlik artım 
olmuşdur. Biz neft amilindən, bu imkandan istifadə edərək, 
ölkəmizi inkişaf etdiririk. Hazırda informasiya texnolo-
giyaları sahəsində böyük sərmayələr qoyuruq. Azərbaycana 
yeni texnologiyalar gətiririk və ölkəmizi müasirləşdirmək 
üçün dünyanın informasiya texnologiyaları sahəsindəki 
aparıcı şirkətləri ilə əməkdaşlıq edirik.  

М ц х б и р: İndi mən diplomatiya və təhlükəsizlik məsə-
lələri barəsində sual vermək istəyirəm. Mən bu sualı ver-
məliyəm, çünki bu məsələ indi diqqət mərkəzindədir, çox 
həssas məsələdir. Əgər ABŞ və Rusiya ölkənizdəki radioloka-
siya sistemindən istifadə ilə bağlı müraciət edirlərsə, bunun 
sizin üçün faydası və önəmi nədir? 

И л щ а м   Я л и й е в: Bizim ABŞ və Rusiya ilə çox yaxşı 
münasibətlərimiz var və hər iki ölkə ilə müxtəlif sahələrdə 
əməkdaşlıq edirik. Buna görə də Rusiya prezidenti Qəbələ 
radiolokasiya stansiyasından birgə istifadə məsələsi ilə bağlı 
mənə zəng edəndə, əlbəttə ki, mənim buna ilkin reaksiyam 
müsbət oldu. Belə ki, hesab etdim bu, hər iki ölkə üçün yaxşı 
əməkdaşlıq ruhuna uyğun olacaqdır. Əgər bu, dünyada 
potensial təhlükələri azaltmağa, qlobal təhlükəsizliyə töhfə 
verməyə kömək edərsə, biz bunu etməyə hazırıq. Belə ki, 
eyni zamanda, biz regionumuzda təhlükəsizliyin və 
proqnozlaşdırıla bilən vəziyyətin təmin olunması ilə bağlı bir 
çox proqramlarda iştirak edirik. Rusiya ilə radiolokasiya 
sisteminin icarəyə verilməsi barədə sazişimiz 2002-ci ildə 
imzalanmışdır və bu sazişin qüvvəsi 2012-ci ildə bitir. Sazişin 
4-cü bölməsində açıq şəkildə deyilir ki, bu radiolokasiya 
stansiyasından istifadə ilə bağlı Rusiyanın istənilən üçüncü 
tərəflə əlavə sazişi Azərbaycanla razılaşdırılmalıdır. Buna 
görə də Rusiya prezidentinin mənə zəng etməsi və fikirlərimi 
soruşması təbii bir şeydir və mən dedim ki, məsələyə münasi-
bətim müsbətdir. Əgər bu fikir həyata keçirilərsə, bu zaman 
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istər Rusiya, istərsə də ABŞ-la çox ciddi və ətraflı müzakirə-
lər aparmalıyıq. Azərbaycan dünyada qlobal təhlükəsizlik 
işinə töhfə vermək üçün bu işdə istər ikitərəfli, istərsə də 
üçtərəfli formatda iştirak etməyə hazırdır.  

М ц х б и р:  Bu formatdan istifadədə hansısa bir fayda 
görürsünüzmü?  

И л щ а м   Я л и й е в: Bilirsiniz, biz siyasətimizi qısa və 
uzunmüddətli məqsədlər üzərində qururuq. Mən bu imkan-
dan dərhal istifadə etməklə hansısa fayda axtarmaq istəməz-
dim. Mən hər iki ölkə ilə uzunmüddətli strategiyaya baxmağı 
üstün tutardım. Yalnız onda Azərbaycan daha çox fayda 
qazanacaqdır. Başqa sözlə, biz bu imkandan, sadəcə, özümü-
zə nə isə bir şey əldə etmək üçün yararlanmaq fikrində deyi-
lik. Biz regionda möhkəm mövqeyi olan ölkəyik. İqtisadi 
mövqeyimiz çox güclüdür, ölkədə siyasi sabitlik bərqərar ol-
muşdur. Bizim ən böyük problemimiz torpaqlarımızın işğal 
altında olmasıdır. Əminəm ki, diplomatik səylərlə və ya istə-
nilən digər yolla biz bunu həll edəcəyik. Bir daha demək 
istəyirəm ki, radiolokasiya stansiyası ətrafındakı məsələyə 
münasibətimiz və müzakirələrimiz uzunmüddətli strateji ma-
raqlarımıza əsaslanacaqdır.  

М ц х б и р: Bəs bu məsələdə İran amili barədə nə deyə 
bilərsiniz? İran bundan məyus ola bilərmi?  

И л щ а м   Я л и й е в: Bizim İranla da yaxşı münasibət-
lərimiz vardır. Biz qonşuyuq, iqtisadi məsələlərdə güclü mü-
nasibətlərimiz var, siyasi, mədəni əlaqələrimiz çox müsbət-
dir. Buna görə hesab etmirəm ki, hər hansı bir problem ola-
caqdır. Bundan başqa, radiolokasiya stansiyasından istifadə 
barədə danışmaq hələ tezdir. İlk növbədə, ABŞ və Rusiya 
arasındakı danışıqların necə getdiyini görməliyik. Əgər onlar 
uğurlu olarsa, onda görəcəyik. Lakin biz hesab etmirik ki, 
radiolokasiya sistemi ilə bağlı hər hansı əlavə infrastruk-
turun inkişafına ehtiyac var. Rusiya prezidentinin mənə 
verdiyi təklif stansiyadan informasiyanın ötürülməsi ilə bağlı 
idi. Azərbaycan heç zaman öz dostları və qonşularının ma-
raqlarına zərər gətirəcək addım atmayacaqdır.  
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М ц х б и р: Bu o deməkdir ki, burada hər hansı müvafiq 
hərbi bazanın yerləşdirilməsi imkanı yoxdur?  

И л щ а м   Я л и й е в: Xeyr, biz Azərbaycanda hər hansı 
hərbi bazanın yerləşdirilməsi məsələsini nəzərdən keçirmirik.  

М ц х б и р: Siz dost ölkələr ilə GUAM çərçivəsində 
əməkdaşlıq edirsiniz. Bu təşkilata böyük önəm verirsiniz. Çox 
ölkələr Avropa ilə inteqrasiyaya maraq göstərir. Bəzilərinin 
dediyi kimi, Avropa İttifaqına qoşulma NATO-ya üzvlüyə 
aparır. Bu məsələdə Azərbaycanın mövqeyi nədən ibarətdir?  

И л щ а м   Я л и й е в: Mövqeyimiz real əsaslara söykənir. 
Biz NATO və Avropa İttifaqı ilə çox səmərəli əlaqələr qur-
muşuq. NATO ilə «Fərdi tərəfdaşlığın fəaliyyət planı» çər-
çivəsində əməkdaşlıq edirik. Bu «Sülh naminə tərəfdaşlıq» 
proqramından sonra irəliyə doğru çox mühüm bir addımdır. 
Bizim konstruktiv əlaqələrimiz var. Misal üçün, əsgərlərimiz 
NATO qoşunları ilə birgə Əfqanıstanda və Kosovoda çiyin-
çiyinə xidmət edirlər. Biz dünyada qlobal sülh və təhlükə-
sizlik işinə töhfə veririk. Artıq dediyim kimi, Avropa İttifaqı 
ilə enerji məsələləri üzrə strateji tərəfdaşlığa dair anlaşma 
memorandumu imzalamışıq. Bundan əlavə, keçən il Avropa 
İttifaqı ilə ölkəmiz arasında «Yeni qonşuluq siyasəti» çərçi-
vəsində 5 illik tədbirlər planı imzalamışıq. Bu plan qarşıdakı 
5 il ərzində bizə imkan verəcək ki, iqtisadi, sosial, siyasi hə-
yat meyarlarımızı Avropa meyarlarına daha da yaxınlaş-
dıraq. Növbəti addımın nə olacağını görəcəyik. Əgər Avropa 
İttifaqı Azərbaycanın üzvlüyünü ciddi şəkildə nəzərdən keçi-
rərsə, əlbəttə ki, biz bundan məmnun olacağıq. Lakin hesab 
edirəm ki, bu gün bu və ya digər təşkilata üzvlük məsələsini 
bəyan etmək tezdir. Nə Azərbaycan, nə də təşkilatlar buna 
hazırdır. Ona görə də biz bu elementdən siyasi məqsədlərlə 
istifadə etmirik, siyasətimizi real faktlar üzərində qururuq. 
Bu əməkdaşlığın gələcəyinin necə olacağını görəcəyik. Təş-
kilat buna hazır olmalıdır. Əgər davamlı olaraq təkrar etsək 
ki, biz üzv olmaq istəyirik, daim «qapını döysək» və heç bir 
cavab eşitməsək, bu, yaxşı nəticə verməz. Biz ləyaqətlə, 
qürur hissi ilə və tərəfdaşlıq ruhunda hərəkət edirik. Əmək-
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daşlığımızın bugünkü səviyyəsi hər iki tərəf üçün qənaət-
bəxşdir və onun genişləndirilməsini davam etdiririk. 

М ц х б и р:  Necə fikirləşirsiniz, Avropaya inteqrasiya sizə 
hansı fayda gətirir? Mən formal deyil, bütün istiqamətlərdə 
inteqrasiyanı nəzərdə tuturam.  

И л щ а м   Я л и й е в: Biz Avropaya inteqrasiya siyasətini 
həyata keçiririk. Avropa Şurasının üzvüyük. Biz bunu 
könüllü şəkildə etmişik. Heç kəs bizi Avropa Şurasına üzv 
olmağa məcbur etməmişdi. Özümüz bunu etmişik. Çünki biz 
meyarlarımızın Avropa meyarlarına yaxın olmasını istəyirik. 
Avropa İttifaqının təcrübəsi dünyada ən səmərəli təcrübələr-
dən biridir. Siyasi inkişaf sistemi, iqtisadi inteqrasiya, güclü 
sosial müdafiə – biz bütün bunları Avropa İttifaqında görü-
rük. Eyni zamanda, humanitar aspekt. Beləliklə, biz bundan 
faydalanmaq istəyirik. Hazırda biz artıq fiziki olaraq Avro-
paya qonşuyuq. Rumıniya və Bolqarıstan Avropa İttifaqının 
üzvü olduqdan sonra təşkilatın sərhədləri Qara dəniz sahil-
lərinə çatmışdır. Deməli, biz artıq qonşuyuq. Biz yalnız 
coğrafi baxımdan deyil, mahiyyət baxımından da Avropaya 
yaxın olmaq istəyirik.  

М ц х б и р: GUAM-ın rolu barədə nə deyə bilərsiniz? Bu 
təşkilatın məqsədi nədən ibarətdir? GUAM necə inkişaf 
etdirilməlidir? Gələn həftə ölkənizdə GUAM-ın zirvə görüşü 
keçiriləcəkdir. Bu tədbirə yalnız GUAM-ın üzvü olan ölkələr 
deyil, başqa iştirakçılar da gələcəkdir.  

И л щ а м   Я л и й е в: GUAM çox mühüm beynəlxalq 
təşkilata çevrilir. O, 10 il bundan qabaq çox çətin bir siyasi 
vəziyyətdə yaradılmışdır. Lakin hesab edirəm ki, indi GUAM 
özünün ikinci, çox mühüm inkişaf mərhələsindədir. Üzv ölkələr 
bir-birləri ilə çox yaxındırlar. Bundan əlavə, biz hazırda çox 
mühüm enerji, nəqliyyat proqramları, siyasi dialoq, əməkdaşlıq 
üzrə proqramlar üzərində çalışırıq. Çox şadam ki, başqa dost 
ölkələr, Avropa İttifaqının üzvləri GUAM-a böyük maraq 
göstərirlər. Bu onu göstərir ki, GUAM artıq çox ciddi beynəl-
xalq təşkilata çevrilir. Biz BMT-də dondurulmuş münaqişələrə, 
separatçı hərəkatlara dair təşəbbüslər həyata keçirmişik. Re-
gional əməkdaşlıq proqramlarına cəlb olunmuşuq. GUAM-a 
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üzv olan ölkələr arasında möhkəm ikitərəfli əlaqələr vardır. Bu 
təşkilatın məqsədi əməkdaşlıq, inkişaf, demokratiya, iqtisadi 
müstəqillikdir və biz bunun tərəfdarıyıq. Biz bu təşkilatda mü-
hüm rol oynamaqda davam edəcəyik. Əminəm ki, yaxın gün-
lərdə keçiriləcək sammit bu istiqamətdə çox güclü addım ola-
caqdır.  

М ц х б и р: GUAM çərçivəsində sülhməramlı qüvvələrin 
yaradılmasına dair söhbətlər var. Bu mümkündürmü? 

И л щ а м   Я л и й е в: Bu məsələ müzakirə olunmaqdadır. 
Müzakirələrin nəticəsinin necə olacağını görəcəyik. Mən 
şəxsən hesab edirəm ki, bu mərhələdə biz fikrimizi əsasən 
iqtisadiyyat, enerji, nəqliyyat və inteqrasiya aspektləri üzə-
rində cəmləşdirməliyik. Əlbəttə ki, gələcəkdə tərəfdaşlarımız 
ilə müzakirələrdə bu aspekt də olacaq və nə etməyin müm-
kün olacağını görəcəyik. 

М ц х б и р: İndi Dağlıq Qarabağ ilə bağlı sual vermək 
istəyirəm. Siz Ermənistan prezidenti ilə görüşmüsünüz. Çox-
ları deyirdi ki, yeni addım var, məsələ həllə doğru gedir. Sizin 
gözləntiləriniz nədən ibarətdir? Məsələnin gələcək həllini necə 
görürsünüz? 

И л щ а м   Я л и й е в: Bu, indiyə kimi çox qeyri-konstruk-
tivlik, qeyri-səmimilik nümayiş etdirən və münaqişənin dinc 
yolla həllinin tapılmasına imkan verməyən Ermənistandan 
asılı olacaqdır. Dinc yolla nizamlamaya yalnız beynəlxalq 
hüquq əsasında nail olmaq mümkündür. Ərazi bütövlüyü-
müz bərpa olunmalıdır. Azərbaycanın ərazi bütövlüyü 
ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədri olan ölkələr, BMT də 
daxil olmaqla, bütün beynəlxalq birlik tərəfindən tanınır. 
Bu, əsas prinsipdir. Ermənistanın işğalçı qüvvələri bütün 
işğal edilmiş ərazilərimizdən çıxarılmalıdır. Məcburi köçkün-
lərimiz öz torpaqlarına qaytarılmalıdır. Dağlıq Qarabağın 
gələcək statusunun nə olacağı barədə isə qərar veriləcək, bu 
məsələ danışıqlarda müzakirə olunacaqdır. Dünyada möv-
cud olan muxtar qurumların müsbət təcrübəsini araşdıra-
cağıq. Biz dəfələrlə bildirmişik ki, Dağlıq Qarabağda yaşa-
yan ermənilərə və oraya geri dönəcək azərbaycanlılara yük-
sək muxtariyyət statusu verməyə hazırıq. Beləliklə, bunlar 
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əsas prinsiplərdir. Biz heç zaman Dağlıq Qarabağın ayrıl-
ması, müstəqilliyi ilə, 10, 20 və ya 100 ildən sonra Dağlıq 
Qarabağın Azərbaycandan ayrılmasına imkan verə biləcək 
hər hansı bir formula ilə razılaşmayacağıq. Dağlıq Qarabağ-
da «referendum» barəsində möhtəkirlik edərək orada 10 
ildən sonra belə bir referendum keçiriləcəyini deyənlər yanı-
lırlar. Bu insanlar ya danışıqların məzmunundan xəbərsiz-
dirlər, yaxud da bundan xəbərləri var, lakin ictimai rəyi 
azdırmağa çalışırlar. Bu heç zaman baş verməyəcəkdir. Nə 
baş verə bilər?! Dağlıq Qarabağda əhalinin təhlükəsizliyi 
sülhməramlı qüvvələr tərəfindən təmin olunacaq, Dağlıq 
Qarabağ Ermənistanla hazırda qeyri-qanuni istifadə edilən 
Azərbaycan ərazisi – Laçın dəhlizi vasitəsilə quru əlaqəsinə 
malik olacaq, qaçqın-köçkünlər geri qayıdacaq, sonra isə biz 
hüquqi statusun nə olacağına baxacağıq. Lakin bu status 
yalnız və yalnız Azərbaycanın ərazi bütövlüyü çərçivəsində, 
yüksək özünüidarə hüququ verilməklə müəyyənləşdiriləcəkdir.  

 М ц х б и р: Son sualım demokratikləşmə ilə bağlıdır. İqti-
sadiyyatınızda güclü artım mövcuddur. Bəzən qərbdən ölkə-
nizdə demokratikləşmə ilə bağlı tənqidlər səslənir. Ola bilsin 
ki, eyni zamanda, sosial strukturdakı gəlirlərdə fərqlər proble-
mi də mövcuddur. Bu problemləri necə həll etmək fikrin-
dəsiniz? 

И л щ а м   Я л и й е в: Biz siyasi islahatlar ilə bağlı beynəl-
xalq təşkilatlarla əməkdaşlıq edirik və bu əməkdaşlıq çox 
konstruktivdir. Hesab edirəm ki, müstəqillik qazandıqdan 
sonrakı 15 il ərzində Azərbaycan demokratik inkişaf sahə-
sində çox böyük uğurlar qazanmışdır. Biz totalitar sistemdən 
açıq sistemə keçmişik. Burada bütün siyasi azadlıqlar, 
təsisatlar, siyasi partiyalar, mətbuat azadlığı, fikir və söz 
azadlığı mövcuddur. Biz Avropa Şurası kimi təşkilatlara üzv 
olmuşuq və siyasi islahatlarla bağlı öhdəliklər götürmüşük. 
Avropa İttifaqı ilə qonşuluq siyasəti çərçivəsində 5 illik təd-
birlər planı imzalamışıq. Bu bizim hədəfimiz, məqsədimiz-
dir. Biz qanunun aliliyinin təmin olunduğu, yüksək səviyyə-
də şəffaflıq olan, hər bir insanın sülh və əmin-amanlıq şə-
raitində yaşadığı və bütün azadlıqlardan istifadə etdiyi cə-
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miyyət qururuq. Bütün bunlar bu gün baş verir. Əlbəttə ki, 
bizdən dünyanın inkişaf etmiş ölkələrinin malik olduğu 
siyasi inkişaf səviyyəsini tələb etmək çox ədalətsiz olardı. 
Belə ki, müstəqillik əldə ediləndən çox az zaman, cəmi 15 il 
keçibdir. 

Lakin çox böyük və əhəmiyyətli irəliləyiş var. Haqlı tən-
qidi biz qəbul edirik və onun üzərində çalışırıq. Haqsız olan 
və bəzi təşkilatların və ölkələrin Azərbaycan ilə bağlı maraq-
larına söykənən tənqidləri qəbul etmirik. Biz bərabərhüquq-
lu tərəfdaşlığı qəbul edirik, münasibətlərimizi qarşılıqlı hör-
mət, qarşılıqlı inam, əməkdaşlıq üzərində qururuq və çox 
uğurla fəaliyyət göstəririk. Beləliklə, Azərbaycanda demokra-
tik proseslərin səviyyəsi çox yüksəkdir. 

Gəlirlər arasında fərq məsələsinə gəldikdə, biz bu fərqi 
azaltmağa çalışırıq. Hazırda bu proses gedir, daha çox insan 
zənginləşir, çoxları isə yoxsulluq vəziyyətindən çıxır. Proses 
bu cür gedir. Biz zənginlərlə yoxsullar arasındakı fərqi zən-
ginlərin yoxsullaşması hesabına azaltmaq istəmirik, biz 
yoxsulların zənginləşməsini istəyirik. İqtisadi göstəricilərimiz, 
sənaye istehsalı, ÜDM-in artımı, yoxsulluq səviyyəsinin aşağı 
salınması, iş yerlərinin açılması, infrastruktur layihələrи – hər 
şey Azərbaycan xalqının daha yaxşı yaşaması məqsədini 
daşıyır. Əgər insanların gəlirlərinin illik artımına baxsaq görə-
rik ki, 2007-ci ilin birinci rübündə 2006-cı ilin birinci rübünə 
nisbətən 35,2 faiz artım olmuşdur. Bu çox yüksək rəqəmdir. 
Qarşıdan gələn illərdə biz imkanlardan istifadə edərək güclü, 
hər bir insanın xoşbəxt və firavan yaşadığı ölkə quracağıq. 
Sağ olun. 
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HEYDƏR ƏLİYEV ADINA BEYNƏLXALQ  
HAVA LİMANINDA «HOLİDAY İNN» 
MEHMANXANASININ AÇILIŞ  
МЯРАСИМИНДЯ НИТГ 

 
14 ийун 2007-ъи ил 

   
İyunun 14-də Heydər Əliyev adına Beynəlxalq Hava Li-

manı ərazisində tikilən müasir «Holiday İNN» mehmanxana-
sının təntənəli açılışı olmuşdur.   

Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev mərasimdə iştirak 
etmişdir.   

Mərasimə toplaşan dövlət və hökumət nümayəndələri, 
xarici ölkələrin respublikamızdakı səfirləri, hava limanının və 
yeni mehmanxananın  əməkdaşları dövlətimizin başçısını və 
xanımı Mehriban Əliyevanı böyük hörmət və ehtiramla qar-
şıladılar.  

Prezident İlham Əliyev mehmanxananın rəmzi açılışını 
bildirən lenti kəsdi, «Holiday İNN» ilə yaxından tanış oldu.  

«Azərbaycan Hava Yolları» Dövlət Konserninin Baş direk-
toru Cahangir Əsgərov və mehmanxananın Baş meneceri Tun-
cay Bokin məlumat verdilər ki, bu otel xarici ölkələrdən Azər-
baycana gələn qonaqların, tranzit sərnişinlərin, уçuş heyətlə-
rinin, eləcə də ölkəmizin vətəndaşlarının istifadəsi məqsədi ilə 
inşa edilmişdir. 25 milyon ABŞ dollarına başa gələn və «Silk 
Way» (İpək Yolu) özəl Azərbaycan şirkətinin sifarişi və ma-
liyyə vəsaiti hesabına tikilən bu otel «İntercontinental Hotels-
Group» mehmanxana şəbəkəsinə aiddir. Bu şəbəkə dünyada ən 
böyük hesab olunur (dünyanın təqribən 100 ölkəsində 593 min 
otaqlı 3600 mehmanxanası vardır). İlk dəfə olaraq «İnter-
continental Hotels-Group» tərəfindən «Holiday İNN» mehman-
xanasına eksklüziv əməkdaşlıq etmək hüququ verilmişdir.  

Dövlətimizin başçısına məlumat verildi ki, yeni mehmanxa-
nanın tikintisinə 2005-ci ilin sentyabrında başlanmışdı. 6 mər-
təbəli bina mərkəzləşmiş istilik, havalandırma, yanğın-siq-



 32 

nalizasiya, rabitə və sair sistemlərlə təchiz edilmişdir. Abşeron 
çimərliklərindən 10 dəqiqəlik, «Atəşgah» məbədindən 15 
dəqiqəlik, Bakı şəhərinin mərkəzindən isə 25 dəqiqəlik məsa-
fədə yerləşən mehmanxana qonaqlara ən münasib qiymətlə 
etibarlı, yüksək xidmət təklif edir.         

Prezident İlham Əliyev mehmanxananın müxtəlif mərtə-
bələrini gəzdi, yaşayış, xidməti, inzibati və iclas otaqlarına və 
digər sahələrə baxdı, burada yaradılan müasir şəraitlə tanış 
oldu.  

Bildirildi ki, oteldə 207 otaq var və bunlardan 194-ü bir və iki 
nəfərlik, 8-i yüksək səviyyəli qonaqların (VİP) qəbulu üçün, 1-i 
prezident-lüks otağıdır. Əlillər üçün 4 xüsusi otaq nəzərdə 
tutulmuşdur. Burada qonaqların rahatlığı üçün dünya standart-
larına uyğun bütün şərait yaradılmışdır. Mehmanxanada örtülü 
hovuz, sauna, sağlamlıq guşəsi, iki restoran, bir kafe, iki bar, 
internet otağı, 16 və 20 nəfərlik 10 iclas otağı, iki konfrans 
salonu, 100 nəfərlik yeməkxana, şüşəli liftlər, əlillər üçün xüsusi 
dincəlmə otaqları və müxtəlif xidmət sahələri vardır.  

Mehmanxananın ərazisində 200 nəqliyyat vasitəsi üçün 
sahəsi 7350 kvadratmetr olan dördmərtəbəli qapalı avtomobil 
dayanacağı tikilmişdir. Otelin elektrik enerjisi ilə təmin olun-
ması üçün 2500 KVат-lıq transformator qoyulmuşdur.      

Məlumat verildi ki, «Silk Way» şirkəti və «İntercontinental 
Hotels-Group» gələcəkdə Lənkəran, Gəncə, Zaqatala və Nax-
çıvanda da oxşar mehmanxanaların, Bakıda isə «Crowne 
Plaza» otelinin  tikintisini planlaşdırır.  

Prezident İlham Əliyev görülən işləri yüksək qiymətlən-
dirdi, burada yaradılan müasir şəraitdən razılığını bildirdi və 
açılış mərasimində nitq söylədi.   

    
И л щ а м   Я л и й е в: Əziz dostlar! 
Mən ilk növbədə, sizin hamınızı qarşıdan gələn Qurtuluş 

günü münasibətilə təbrik etmək istəyirəm. Qurtuluş gününün 
Azərbaycanın müasir tarixində çox böyük rolu vardır. Məhz 
bu gündən etibarən Azərbaycan öz inkişaf dövrünü yaşa-
mağa başlamışdır. Müstəqilliyimizi əldə etdikdən sonra ölkə-
miz çox böyük problemlərlə üzləşmişdi. Demək olar ki, ölkə-
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miz idarəolunmaz vəziyyətə düşmüşdü. Məhz ümummilli 
lider Heydər Əliyevin siyasi hakimiyyətə qayıdışı, fəaliyyəti 
nəticəsində ölkəmiz bu çətin günlərdən şərəflə çıxa bildi, öz 
inkişaf dövrünü yaşamağa başladı. Bu inkişaf indi sürətlə 
davam edir.  

Son 14 il ərzində Azərbaycanın hərtərəfli tərəqqisi bizə 
imkan verib ki, ölkəmizin hər bir sahəsi, iqtisadiyyatımızın hər 
bir istiqaməti uğurla inkişaf etsin. Əldə edilmiş nailiyyətlər 
bizdə inam hissini daha da gücləndirir. Biz qarşıda duran bütün 
vəzifələri ləyaqətlə yerinə yetiririk, bütün proqramları vaxtında 
icra edirik və Azərbaycanın uzunmüddətli inkişaf strate-
giyasının təmin olunması üçün böyük işlər görürük.  

Mən çox şadam ki, bugünkü gözəl gündə biz Bakıda isti-
fadəyə verilən çox gözəl mehmanxananın açılışına toplaş-
mışıq. «Holiday İNN» otellər zənciri dünya şöhrətli bir 
qrupdur və müxtəlif ölkələrdə çoxsaylı otelləri vardır. Mən 
də çox şadam ki, artıq Azərbaycanda da «Holiday İNN» 
oteli fəaliyyət göstərəcəkdir. Bu gün bu otellə tanış olarkən 
gördüm ki, burada dünyanın ən yüksək standartları möv-
cuddur. Çox gözəl xarici görünüşü, daxili dizaynı var, 
istirahət etmək, dincəlmək üçün гонаглара bütün imkanlar 
йарадылыб. Azərbaycana çoxsaylı turistlərin, qonaqların 
gəlməsi üçün də əlavə imkanlar yaradır. Əminəm ki, otelin 
fəaliyyəti çox uğurlu olacaq, burada bütün otaqlar həmişə 
dolu olacaqdır. Çünki belə gözəl otelin yaradılması şəhəri-
mizin həyatında çox əlamətdar bir hadisədir. 

Azərbaycanda dünya şöhrətli otellərin markaları fəaliyyət 
göstərir. Ancaq uzun müddət ərzində yeni otellər, demək 
olar ki, tikilmirdi. Amma indiki zəmanədə yeni otellərin 
fəaliyyətə başlaması üçün çox gözəl şərait var – Azərbayca-
nın sürətli iqtisadi inkişafı, gözəl investisiya mühiti. Biz 
Azərbaycana gələn turistlərin ildən-ilə artmasını müşahidə 
edirik. Əlbəttə ki, bundan sonra da gözəl otellər tikilməlidir. 
Məndə olan məlumata görə, yaxın zamanlarda digər dünya 
şöhrətli otel şəbəkələri Azərbaycana gələcəkdir. 

Çox əlamətdar hadisədir ki, bu otel məhz Heydər Əliyev 
adına Beynəlxalq Hava Limanının yaxınlığında tikilmişdir. 
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Bu onu göstərir ki, Azərbaycan beynəlxalq hava nəqliyyatı 
üçün də regional mərkəzə çevrilir. Əgər belə olmasaydı, 
otelin aeroportda tikilməsinə də ehtiyac olmazdı. Biz bilirik 
ki, yalnız böyük beynəlxalq hava limanlarında bu səviyyəli 
otellər tikilir. Azərbaycanın coğrafi vəziyyəti, onun nəq-
liyyat infrastrukturunun möhkəmlənməsi, əlbəttə ki, bu 
otelin məhz burada tikilib istifadəyə verilməsinə şərait ya-
radıbdır.    

Azərbaycanda bütün nəqliyyat infrastrukturu, xüsusilə 
hava nəqliyyatı möhkəmlənir. Azərbaycanda bir neçə bey-
nəlxalq aeroport tikilib və tikilməkdədir – Bakı, Naxçıvan, 
Gəncə, Lənkəran, Zaqatala. Bütün bunlar bizim güclü nəq-
liyyat infrastrukturumuzun möhkəmlənməsinə də şərait 
yaradır. İndi Azərbaycandan başqa ölkələrə uçuşların sayı 
artır, yeni reyslər açılır, bizim başqa ölkələrlə hava körpülə-
rimiz yaranır, müasir tipli «Boinq» və «Aerobus» təyyarələri 
alınır. Demək olar ki, indi «Azal»ın parkında bu təyyarələr 
üstünlük təşkil edir və yəqin bir neçə ildən sonra artıq bizdə 
sovet istehsallı köhnə təyyarələr qalmayacaqdır.  

Bildiyiniz kimi, bu yaxınlarda imzalanmış müqavilələrə 
görə Azərbaycana dünyanın ən müasir təyyarələrinin gətiril-
məsi də nəzərdə tutulur. «Boinq-787» drimlayner adlanan 
təyyarə bütün postsovet məkanında ilk olaraq Azərbaycana 
gələcəkdir və bizim aviaşirkətimiz ondan istifadə edəcəkdir. 
Bütün bunlar Azərbaycanın ümumi inkişaf dinamikasının 
əlamətləridir. Bizim ölkəmiz hərtərəfli inkişaf edir. İqtisadi 
inkişaf, o cümlədən sənayenin inkişafı, uğurlu neft strategi-
yamız, Azərbaycanın dünya birliyinə inteqrasiyası, dünya 
birliyində özünə layiq yerini tutması, xidmət sektorunun 
inkişafı, çox liberal iqtisadi siyasət, investisiyaların qorun-
ması, gözəl investisiya iqliminin formalaşması, xarici və 
daxili investisiyaların artımı, özəl sektora, qeyri-neft sekto-
runa olan diqqət, infrastruktur layihələrinin icrası – bütün 
bunlar bir-biri ilə sıx bağlı olan məsələlər, istiqamətlərdir. 
Azərbaycanda elə sahə yoxdur ki, orada inkişaf, özü də çox 
güclü inkişaf olmasın. Bütün bunları iqtisadi artım mümkün 
edir.  
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Bizim ölkəmiz artıq bundan sonra maliyyə çətinlikləri ilə 
üzləşməyəcəkdir. Bundan sonra biz ancaq və ancaq irəliyə 
gedəcəyik, ancaq və ancaq öz iqtisadi və maliyyə potensialı-
mızı gücləndirəcəyik. Belə olan halda, əlbəttə ki, Azərbay-
canda istənilən sosial məsələlər öz həllini tapa bilər və biz bu 
gün bunu görürük.  

Azərbaycanda «Holiday İNN» otelinin fəaliyyətə başla-
ması çox böyük əhəmiyyətə malik olan hadisədir. Bu sadəcə, 
yeni bir otelin açılışı, fəaliyyətə başlaması deyildir. Bu onu 
göstərir ki, Azərbaycanın bu gününə, Azərbaycanın gələcəyi-
nə inam var. Xarici investorlar Azərbaycana inanırlar, əmin-
dirlər ki, bura qoyulan böyük həcmdə sərmayə qaytarılacaq, 
onlar bundan gəlir əldə edəcəklər. Belə olan halda, əlbəttə 
ki, bu, növbəti investisiyaların gəlməsi üçün gözəl şəraitdir. 
İstənilən ölkədə biləndə ki, Azərbaycanda «Holiday İNN» 
oteli də fəaliyyət göstərir, əlbəttə, bu, ölkəmizin infrastruk-
turuna, xidmət sektoruna daha da böyük marağın yaran-
masına gətirib çıxaracaqdır.  

Əlbəttə, mən otelin xarici görünüşü ilə tanış idim, 
hamımız bunu görürdük. Amma ilk dəfədir otelin içindəyik 
və deyə bilərəm ki, daxili tərtibatı, görünüşü xarici görünü-
şündən daha da üstündür. İşlər çox yüksək səviyyədə görü-
lüb, gözəl materiallardan istifadə olunubdur. Çox keyfiyyətli 
avadanlıq var və səviyyə də çox yüksəkdir. Bu da məni çox 
sevindirir. Çünki mən istəyirəm ki, Azərbaycanda yeni yara-
dılan, tikilən hər bir müəssisə, hər bir otel, hər bir sənaye 
obyekti dünyanın ən yüksək standartlarına cavab versin. Bu 
otelin timsalında biz bunu görürük. 

Bir daha demək istəyirəm ki, bu gözəl gündə otelin açılışı 
çox əlamətdar hadisədir. Bu onu göstərir ki, Azərbaycan 
düzgün istiqamətdə inkişaf edir, bizim çox gözəl gələcəyimiz 
var. Otelin bütün işçilərinə uğurlar arzulayıram. Arzu 
edirəm ki, burada yaxşı işləsinlər, qonaqlara yaxşı xidmət 
göstərsinlər.  

Otelin fəaliyyətinə uğurlar arzulayıram. Əminəm ki, 
fəaliyyəti uğurlu olacaq və Azərbaycanın ümumi inkişafına 
öz töhfəsini verəcəkdir. Sağ olun. 
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МЯШЩУР АЗЯРБАЙЪАНЛЫ ПИАНОЧУ, 
БЯСТЯКАР ВЯ ЪАЗ ИФАЧЫСЫ ЯЗИЗЯ 
МУСТАФАЗАДЯ ВЯ АНАСЫ, ТАНЫНМЫШ 
МУСИГИЧИ ЕЛЗА МУСТАФАЗАДЯ ИЛЯ ЭЮРЦШ 
 
Президент сарайы 
 
14 ийун 2007-ъи ил 
 
Азярбайъан Республикасынын Президенти Илщам Ялийев 

ийунун 14-дя Президент сарайында Бейнялхалг Бакы Ъаз 
Фестивалында иштирак едян мяшщур азярбайъанлы пианочу, бястя-
кар вя ъаз ифачысы Язизя Мустафазадяни вя анасы, танынмыш 
мусигичи Елза Мустафазадяни гябул етмишдир.  

Дювлятимизин башчысы Бейнялхалг Бакы Ъаз Фестивалынын 
Азярбайъанын мядяни щяйатында ящямиййятини вурьулады. Рес-
публикамызын щцдудларындан кянарда Азярбайъан мядяний-
йятини лайигинъя тямсил едян Язизя Мустафазадянин юлкямизля 
бундан сонра да мцтямади ялагя сахлайаъаьына яминлийини 
ифадя етди. 

Сянятиня верилян йцксяк гиймятя эюря Азярбайъан прези-
денти Илщам Ялийевя миннятдарлыг едян Язизя Мустафазадя ял-
дя етдийи наилиййятлярдя дювлятимизин башчысынын гайьысыны даим 
щисс етдийини билдирди. 
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MƏŞHUR OPERA MÜĞƏNNİSİ, SSRİ XALQ 
ARTİSTİ YELENA OBRAZTSOVA  
ИЛЯ ЭЮРЦШ 
 
Президент сарайы 
 
14 ийун 2007-ъи ил 

 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev 

iyunun 14-də Prezident sarayında məşhur opera müğənnisi, 
SSRİ Xalq artisti Yelena Obraztsovanı qəbul etmişdir. 

Tanınmış opera müğənnisi Yelena Obraztsova xalqımızın 
ümummilli lideri Heydər Əliyevlə bağlı xatirələrini böyük 
ehtiramla xatırladı. Uzun müddət Bakıya səfər etmədiyini 
deyən müğənni indiki səfəri zamanı ölkəmizdə çox böyük 
inkişafın getdiyini, aparılan abadlıq işlərinin onda böyük 
heyranlıq doğurduğunu qeyd etdi. 

Dövlətimizin başçısı Azərbaycanın iqtisadi inkişafı, tarixi 
abidələrimizin qorunması, bərpa edilməsi və mədəniyyətimizin 
inkişaf etdirilməsi sahəsində görülən işlərdən danışdı. 
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AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ  
XALQ ARTİSTİ FİDAN QASIMOVAYA  

 
Hörmətli Fidan xanım!  
Sizi – Azərbaycan musiqi mədəniyyətinin görkəmli nüma-

йəndəsini yubileyiniz münasibətilə səmimi-qəlbdən təbrik edirəm.  
Siz Azərbaycan vokal sənətinin inkişafında böyük xid-

mətləri olan nadir sənətkarlarımızdansınız. Opera səhnəmiz-
də aparıcı partiyaların mahir ifaçısı kimi, Sizin adınız 
incəsənət tariximizə həmişəlik daxil olmuşdur. Milli opera və 
dünya musiqi xəzinəsinin şah əsərlərində yaratdığınız rənga-
rəng səhnə obrazları öz təkrarolunmaz ifa tərzi ilə mütəxəs-
sislər tərəfindən əsl sənət inciləri kimi qiymətləndirilmişdir.  

Yaratdığınız unikal konsert proqramları milli ifaçılıq mək-
təbinin inkişafında yeni bir mərhələ təşkil edərək, klassik 
opera irsinin təbliğində mühüm rol oynamışdır. Azərbaycan 
bəstəkarlarının əsərləri və xalq mahnılarımızın ifaçısı kimi də 
Siz böyük rəğbət qazanmısınız.  

Siz Azərbaycan mədəniyyətinin xarici ölkələrdə təbliği 
işinə layiqli töhfələr vermisiniz. Azərbaycan musiqisinin 
əsrarəngiz gözəlliyi Sizin ifanızda yeni çalarlarla zənginləşə-
rək, ölkəmizin musiqi şöhrətinin artmasına xidmət etmişdir.  

Opera sənətinin sirlərinə yeni nəslin yiyələnməsi sahəsində 
uğurla çalışaraq, Bakı Musiqi Akademiyasında uzun illərdən 
bəri göstərdiyiniz pedaqoji fəaliyyətiniz də təqdirəlayiqdir.  

Ümidvaram ki, bundan sonra da müstəqil Azərbaycan 
Respublikasının mədəniyyətinin inkişafı naminə var qüv-
vənizi sərf edəcək, pərəstişkarlarınızı yeni müvəffəqiyyətlərlə 
sevindirəcəksiniz.  

Sizə möhkəm cansağlığı, səadət və sənət uğurları arzu-
layıram.  

       İLHAM ƏLИYEV  
     Azərbaycan Respublikasının Prezidenti  

 
Bakı, 16 iyun 2007-ci il 
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ЭЦРЪЦСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ПРЕЗИДЕНТИ  
МИХЕИЛ СААКАШВИЛИ ИЛЯ ЭЮРЦШ 
 
Президент сарайы 
 
18 ийун 2007-ъи ил 
 
Ийунун 18-дя Президент сарайында Азярбайъан Респуб-

ликасынын Президенти Илщам Ялийевин вя Эцръцстан Респуб-
ликасынын Президенти Михеил Саакашвилинин эюрцшц олмушдур. 

Дювлятимизин башчысы Эцръцстан рящбярини Президент сара-
йынын юнцндя сямимиййятля гаршылады. 

Эюрцш заманы дювлят башчылары игтисадиййат, енерэетика, 
няглиййат сащяляриндя Азярбайъан–Эцръцстан мцнасибятляринин 
уэурла инкишафындан разы галдыгларыны билдирдиляр. ЭУАМ-ын 
артмагда олан ролу  вя икитяряфли мцнасибятлярин инкишафы бахы-
мындан ящямиййяти вурьуланды, щям бу реэионал гурум, щям 
дя диэяр бейнялхалг тяшкилатлар чярчивясиндя ялагялярин эениш-
ляняъяйиня яминлик ифадя олунду. 
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УКРАЙНА РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ПРЕЗИДЕНТИ  
ВИКТОР ЙУШШЕНКО ИЛЯ ЭЮРЦШ 
 
Президент сарайы 
 
18 ийун 2007-ъи ил 
 
İyunun 18-də Prezident sarayında Azərbaycan Respub-

likasının Prezidenti İlham Əliyevin və Ukrayna Республика-
сынын Prezidenti Viktor Yuşşenkonun görüşü olmuşdur.  

Dövlətimizin başçısı Ukrayna rəhbərini Prezident sara-
yının önündə səmimiyyətlə qarşıladı. 

Görüş zamanı tərəflər Azərbaycan–Ukrayna əlaqələrinin 
dinamik inkişafından, iki ölkənin beynəlxalq təşkilatlar çərçi-
vəsində əməkdaşlığının səviyyəsindən razı qaldıqlarını bil-
dirdilər. Azərbaycan və Ukrayna prezidentləri ölkələrimizin 
xalqlarının mənafelərinə xidmət edən GUAM-ın beynəlxalq 
siyasətdə rolunun getdikcə artdığını vurğuladılar. 
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POLŞA РЕСПУБЛИКАСЫНЫН PREZИDENTИ  
LEX KAÇИNSKИ ИЛЯ ЭЮРЦШ 
 
Пrezident sarayı 
 
18 ийун 2007-ъи ил 
 
Ийунун 18-дя Президент сарайында Азярбайъан Респуб-

ликасынын Президенти  Илщам Ялийевин вя Полша Республикасынын 
Президенти Лех Качинскинин эюрцшц олмушдур. 

Дювлятимизин башчысы Полша рящбярини Президент сарайынын 
юнцндя сямимиййятля гаршылады. 

Təkbətək görüş zamanı bütün sahələrdə uğurla inkişaf 
edən Azərbaycan–Polşa əlaqələrindən danışıldı, iki ölkə ara-
sında qarşılıqlı surətdə faydalı əməkdaşlığın genişlənməsində 
GUAM-ın rolu vurğulandı. 

И l h a m   Ə л и y e v: Hörmətli cənab Prezident! Sizi bir 
daha salamlayıram. Bizi maraqlandıran bir çox məsələlərə 
dair səmimi, konstruktiv diskussiyamız oldu və geniş tərkib-
də görüşdə də ikitərəfli əlaqələr, uğurla inkişaf edən regional 
əməkdaşlıq məsələlərinə dair fikir mübadiləsi aparacağıq. 

Çox minnətdarıq ki, Siz dəvətimizi qəbul etdiniz və in-
kişafının çox mühüm mərhələsini yaşayan təşkilatın – GUAM-
ın zirvə görüşündə iştirak edirsiniz. 

Mən Sizinlə belə intensiv dialoqu Azərbaycana rəsmi 
səfərinizин, uğurla keçən və yaxşı inkişaf edən Krakov 
energetika sammitində möhkəmlənmiş əlaqələrimizin dava-
mı hesab edirəm. İkitərəfli münasibətlərin qarşılıqlı surətdə 
faydalı zəmində və mühüm layihələrin gerçəkləşdirilməsi 
əsasında inkişaf etdirilməsi baxımından biz çox nikbinik. 

Xüsusilə mühümdür ki, Bakıya Sizin üçün belə əziz bir 
gündə – doğum gününüzdə gəlmisiniz. Mən Sizi bu gözəl gün 
münasibətilə səmimi-qəlbdən təbrik etmək və Sizə Polşa xal-
qının rifahı, Avropanın rifahı naminə fəaliyyətinizdə uğur-
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lar, ölkəyə uzun illər fəal rəhbərlik etməyinizi arzulamaq 
istəyirəm. 

L e x   K a ç и n s k и: Cənab Prezident, çox sağ olun. Mən, 
həqiqətən, buraya doğum günündə gəlmişəm. Azərbaycan və 
GUAM təşkilatı ilə qarşılıqlı münasibətlərə verdiyim əhə-
miyyət mənim doğum günümdən daha önəmlidir. Bu əhə-
miyyəti belə bir fakt da təsdiq edir ki, mən Bakıya, GUAM 
görüşünə Avropa İttifaqının çox vacib, mütəmadi olaraq 
mart, iyun və dekabrda keçirilən zirvə görüşünə iki gün 
qalmış gəlmişəm. 
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LİTVA РЕСПУБЛИКАСЫНЫН PREZİDENTİ  
VALDAS ADAMKUS ИЛЯ ЭЮРЦШ 
 
Президент сарайы 
 
18 ийун 2007-ъи ил  

 
İyunun 18-də Prezident sarayında Azərbaycan Res-

publikasının Prezidenti İlham Əliyevin və Litva Республи-
касынын Prezidenti Valdas Adamkusun görüşü olmuşdur.  

Azərbaycan prezidenti Litva dövlətinin başçısını Prezident 
sarayının önündə səmimiyyətlə qarşıladı. 

Görüş zamanı dövlət başçıları bildirdilər ki, Azərbaycan–
Litva əlaqələri uğurla inkişaf edir. Litva prezidenti vurğuladı 
ki, onun ölkəsi Avropa İttifaqı ilə danışıqlar prosesində Azər-
baycanın mövqeyini daim dəstəkləyib və indi də dəstəkləyir. 

Prezident İlham Əliyev bu dəstəyi yüksək qiymətləndirərək 
dedi ki, Avropa İttifaqının «Yeni qonşuluq siyasəti» proqramы 
çərçivəsində Azərbaycanda beşillik tədbirlər planının əməli 
şəkildə həyata keçirilməsinə başlanmışdır.  
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BOLQARISTAN РЕСПУБЛИКАСЫНЫН  
VİTSE-PREZİDENTİ  
АНГЕЛ МАРИН ИЛЯ ЭЮРЦШ 
 
Президент сарайы 
 
18 ийун 2007-ъи ил 
 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev 

iyunun 18-də Prezident sarayında Bolqarıstan Respublikasının 
vitse-prezidenti Angel Marini qəbul etmişdir.  

Azərbaycan–Bolqarıstan əlaqələrinin uğurla inkişaf etdi-
yindən razılığını söyləyən dövlətimizin başçısı bildirdi ki, 
GUAM-ın Bakıda keçirilən zirvə görüşündə Bolqarıstan nü-
mayəndə heyətinin iştirakı ikitərəfli münasibətlərin geniş-
lənməsinə təkan verəcək, habelə dünyada GUAM-ın artmaqda 
olan əhəmiyyətinin təsdiqidir. Azərbaycan və Bolqarıstan 
rəhbərlərinin qarşılıqlı səfərləri, onların arasında yaranmış 
dostluq münasibətləri də dövlətlərimizin əlaqələrinin möhkəm-
lənməsi üçün yaxşı bazadır.  

Bolqarıstanın vitse-prezidenti Angel Marin GUAM-ın 
Bakıdakı zirvə görüşündə ölkəsinin nümayəndə heyətinin işti-
rakından məmnun qaldığını bildirdi və Azərbaycan torpağında 
qonaqpərvərliklə qarşılandığını vurğuladı. O dedi ki, zirvə 
görüşündə Bolqarıstanın iştirakı regionun inkişafı ilə bağlı 
məsələlərdə GUAM-ın rolunun artdığını göstərir.  
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МОЛДОВА РЕСПУБЛИКАСЫНЫН БАШ НАЗИРИ  
ВАСИЛЕ ТАРЛЕВ ИЛЯ ЭЮРЦШ 
 
Президент сарайы 
 
18 ийун 2007-ъи ил 

 
Азярбайъан Республикасынын Президенти Илщам Ялийев 

ийунун 18-дя Президент сарайында Молдованын Баш назири Ва-
силе Тарлеви гябул етмишдир. 

Эюрцш заманы Азярбайъан–Молдова ялагяляринин уьурла 
инкишаф етдийи вурьуланды, ЭУАМ чярчивясиндя икитяряфли ямяк-
дашлыьын эенишляняъяйиня яминлик ифадя олунду. 

Молдова щюкумятинин башчысы Азярбайъанын игтисади уьур-
ларына, юлкямиздя эедян эенишмигйаслы гуруъулуг ишляриня щяги-
гятян щейран галдыьыны сюйляди. 
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YAPONİYA XARİCİ İŞLƏR NAZİRİNİN 
MÜAVİNİ МИТОДЗИ ЙАБУНАКА  
ИЛЯ ЭЮРЦШ 
 
Президент сарайы 
 
18 ийун 2007-ъи ил 

 
İyunun 18-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

İlham Əliyev  Prezident sarayında Yaponiya Xarici Иşlər na-
zirinin müavini Mitodzi Yabunakanı qəbul etmişdir.  

GUAM-ın Bakıda keçirilən zirvə görüşündə Yaponiyanın 
iştirakından məmnun qaldığını söyləyən diplomat bu bey-
nəlxalq foruma dəvətə görə prezident İlham Əliyevə minnət-
darlığını bildirdi. O, Yaponiya–Azərbaycan münasibətlərinin 
bütün sahələrdə yüksək səviyyədə olduğunu vurğuladı. 

Dövlətimizin başçısı Azərbaycanla Yaponiya arasında fəal 
inkişaf edən əlaqələrdən danışaraq, ikitərəfli əməkdaşlığın 
bundan sonra da genişlənəcəyinə əmin olduğunu bildirdi. Pre-
zident İlham Əliyev dedi ki, GUAM-ın zirvə görüşündə Ya-
poniyanın iştirakı Azərbaycan–Yaponiya əməkdaşlığı imkan-
larını даща да genişləndirяъякдир. 
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БАКЫДА ЭУАМ–ПОЛША ЭЮРЦШЦ 

 
Президент сарайы 
 
18 ийун 2007-ъи ил 
 
Ийунун 18-дя Бакыда Президент сарайында ЭУАМ–Пол-

ша форматында эюрцш кечирилмишдир. 
И л щ а м   Я л и й е в: Мян щамынызы Азярбайъанда бир да-

ща сямими-гялбдян саламлайырам. Биз сизинля икитяряфли мясля-
щятляшмяляр апардыг, мцнасибятляримизин йени форматында 
йыьышмышыг. Полша президенти Лех Качинскини  язиз гонаг кими 
саламламаг мяня чох хошдур. Онун ЭУАМ-ин зирвя 
эюрцшцндя иштиракы бу щадисяйя хцсуси ящямиййят верир. Бу 
эцн йени ЭУАМ–Полша форматы чярчивясиндя бизи бирляшдирян, 
тякъя юлкяляримиз цчцн дейил, щям дя эениш мянада реэионал 
ямякдашлыг бахымындан гаршылыглы мараг доьуран мясяляляри 
мцзакиря едяъяйик. 

Бцтювлцкдя Авропа Иттифагы юлкяляри президентляринин 
ЭУАМ зирвя топлантысында иштиракы тяшкилата мараьын, онун 
ящямиййятинин, ъидди бейнялхалг гурум кими тяшяккцлцнцн 
парлаг сцбутудур. Биз бу йахынларда  тяхминян беля тяркибдя 
Краковда эюрцшмцшдцк, чох ятрафлы дискуссийа апардыг. 
Мцнасибятляримизин эцндялийи чох эенишдир вя щям сийаси 
мцнасибятляри, щям игтисади интеграсийаны, щям няглиййат вя  
енерэетика сащяляриндя гаршылыглы фяалиййят мясялялярини, щям 
дя щуманитар ямякдашлыьы ящатя едир. Башга сюзля, юлкяля-
римизин щяйатынын бцтцн ъящятляри бу вя йа диэяр дяряъядя 
бизим икитяряфли вя чохтяряфли ялагяляримизин мювзусудур. 

Сизи бир даща црякдян саламламаг вя зирвя топлантысында 
иштиракыныза эюря тяшяккцрцмц билдирмяк истяйирям. Цмидва-
рам ки, сабащкы эцн дя буэцнкц кими уьурлу олаъагдыр. 

Л е х   К а ч и н с к и: ЭУАМ юлкяляри дювлят башчыларынын 
зирвя эюрцшцня дявятя эюря дярин миннятдарлыьымы билдирирям.  
Полшанын бу мютябяр тядбирдя тямсил олунмасыны юлкямизин, 
еляъя дя Авропа Иттифагынын ЭУАМ чярчивясиндя ямякдаш-
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лыьа вердийи бюйцк ящямиййятин яйани нцмуняси кими дяйяр-
ляндирирям. 

Эюрцшдя ЭУАМ–Ролша ямякдашлыьына даир ятрафлы фикир 
мцбадиляси апарылды. 

Эюрцшцн сонунда хатиря шякли чякдирилди. 
 

* * * 
Ийунун 18-дя Азярбайъан Республикасынын Президенти Илщам 

Ялийевин адындан ЭУАМ дювлят башчылары зирвя эюрцшц 
иштиракчыларынын шяряфиня зийафят верилмишдир. 

Зийафятдя чыхыш едян президент Илщам Ялийев дювлят баш-
чыларыны вя диэяр гонаглары саламлайараг, онлара зирвя эюрц-
шцндя иштирак етмяк барядя дявяти гябул етдикляриня вя Азяр-
байъан пайтахтына эялдикляриня эюря миннятдарлыэыны билдирди. 
Азярбайъан президенти ЭУАМ чярчивясиндя ямякдашлыьын, 
интеграсийа просесляринин ваъиблийини вурьулады, зирвя эюрцшцндя 
тямсил олунан юлкялярин халгларына сцлщ, тярягги вя фираванлыг 
арзулады. 

 
* * * 

Ийунун 18-дя ЭУАМ-ын зирвя эюрцшцндя иштирак едян дювлят 
башчылары вя онларын ханымлары, диэяр гонаглар Йашыл Театрда 
консертдя олмушлар. 

Азярбайъан инъясянят усталарынын эениш консерт програмы 
бюйцк марагла гаршыланды. 
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ДЕМОКРАТИЙА ВЯ ИГТИСАДИ ИНКИШАФ 
УЬРУНДА ТЯШКИЛАТ – ЭУАМ ЮЛКЯЛЯРИ 
ДЮВЛЯТ БАШЧЫЛАРЫНЫН 2-ъи ЗИРВЯ 
ЭЮРЦШЦНДЯ НИТГ 
 
«Эцлцстан» сарайы 
 
19 ийун 2007-ъи ил  
 
Hörmətli cənab prezidentlər! 
Hörmətli nümayəndə heyətlərinin başçıları! 
Hörmətli qonaqlar, xanımlar və cənablar! 
Mən sizin hamınızı Azərbaycanda ürəkdən salamla-

yıram. Ölkəmizə xoş gəlmisiniz! 
Demokratiya və İqtisadi İnkişaf Uğrunda Təşkilatın – 

GUAM-ın Bakı zirvə görüşü çox önəmli hadisədir. Təşkila-
tımız son bir il ərzində çox sürətlə inkişaf edibdir, bütün 
strukturları artıq fəaliyyətdədir. Əminəm ki, bugünkü zirvə 
görüşü təşkilatımızın gələcək fəaliyyətinə də çox böyük töhfə 
verəcəkdir. 

Bu fürsətdən istifadə edərək, son bir il ərzində GUAM-a 
sədrlik etmiş Ukraynaya və onun prezidenti cənab Viktor 
Yuşşenkoya göstərdiyi fəaliyyətə, təşkilatın inkişafına və 
formalaşmasına verdiyi töhfəyə görə dərin minnətdarlığımı 
bildirmək istəyirəm. Bugünkü zirvə görüşündə bizimlə bəra-

__________________ 
 2-ъи зирвя эюрцшцндя Ukrayna prezidenti Viktor Yuşşenko, Gür-

cüstan prezidenti Mixеil Saakaşvili, Moldovanın Baş naziri Vasile 
Tarlev, Polşa prezidenti Lex Kaçinski, Litva prezidenti Valdas 
Adamkus, Rumıniya prezidenti Trayan Besesku, Bolqarıstanын vitse-
prezidenti Angel Marniн, Естонийа парламенти сядринин мцавини 
Кристина Ойуланд, Латвийанын Игтисадиййат назири Йури Страдс, АБШ 
Дювлят катиби мцавининин кюмякчиси Девид Креймер вя ЭУАМ-ын 
Баш катиби Валерии Чечелашвили чыхыш етдиляр.  
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bər, dostlarımız, dost ölkələrin prezidentləri də iştirak edir-
lər. Mən onları xüsusi salamlamaq istəyirəm. Bu gün bizimlə 
bərabər olan Litva, Polşa, Rumıniya prezidentlərini, Bolqa-
rıstanın vitse-prezidenti, Latviya, Estoniya, Amerika Birləş-
miş Ştatlarının nümayəndə heyətlərinin başçılarını səmimiy-
yətlə salamlayıram. Bu özlüyündə bir göstəricidir. Onu 
göstərir ki, GUAM təşkilatı qısa müddət ərzində çox ciddi 
beynəlxalq təşkilata çevrilmişdir. GUAM-ın məramı, məq-
sədləri, niyyətləri dost ölkələr üçün də maraqlıdır. Biz ortaq 
maraqlar üzərində işləyirik. GUAM dövlətlərinin ikitərəfli 
formatda gözəl münasibətləri, çoxtərəfli formatda müna-
sibətləri, əlbəttə ki, təşkilatın güclənməsinə gətirib çıxarır. 

Avropa İttifaqına üzv olan ölkələrin rəhbərlərinin bu gün 
bizimlə bərabər iştirakı, əlbəttə ki, təşkilatın gələcək fəaliy-
yəti üçün də çox böyük əhəmiyyət daşıyır. Əminəm ki, bu 
zirvə görüşü həm təşkilatın gələcək fəaliyyətinə, həm də ki, 
geniş mənada regional əməkdaşlıq məsələlərinə çox böyük 
töhfə verəcəkdir. 

Bu gün biz artıq regional əməkdaşlığın yeni formatı haq-
qında söhbət aparırıq. Xəzər dənizi, Qara dəniz, Baltik dənizi 
regionlarının əməkdaşlığından söhbət gedir. Bizim iqtisadi 
əlaqələrimiz, siyasi niyyətlərimiz, güclü siyasi dialoqun möv-
cudluğu, bununla bərabər, real, konkret proqramların, layihə-
lərin mövcud olması, əlbəttə ki, bizi daha da birləşdirir. Regio-
nal əməkdaşlıq çərçivəsində Avrasiya материкиндя mühüm rola 
malik olan GUAM təşkilatı və dost ölkələrin bu təşkilata olan 
diqqəti, əlbəttə ki, bizim qarşımızda duran məqsədlərin həlli 
üçün çox gözəl şərait yaradır. 

İqtisadi əməkdaşlıq sahəsində çox böyük imkanlar var. 
Deyə bilərəm ki, Azərbaycanda son illər ərzində iqtisadi 
artım çox sürətlə gedir. Biz son üç il ərzində iqtisadi artım 
baxımından dünyada birinciliyi saxlayırıq. 2005-ci ildə iqti-
sadiyyatımız 25 faiz, 2006-cı ildə 35 faiz, 2007-ci ilin беш 
ayında yenə də 35 faiz artmışdır. Şübhəsiz ki, bizim iqtisadi 
potensialımız gücləndikcə, dost ölkələrlə iqtisadi əlaqə-
lərimiz də möhkəmlənir. Siyasi müstəvidə çox gözəl münasi-
bətlər var. Bir daha demək istəyirəm ki, bizim təşkilatı 
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birləşdirən siyasi məramlar da, məqsədlər də eynidir, 
Avrоatlantik strukturlarına inteqrasiya məsələləridir. Bu 
gün bizimlə bərabər həm Avropa İttifaqının, həm də NATO-
nun üzvü olan ölkələrin rəhbərlərinin iştirakı, əlbəttə, 
inteqrasiya siyasətimizi daha da gücləndirir və əməkdaşlıq 
üçün yeni imkanlar açır. 

Biz siyasi və iqtisadi əlaqələrlə bərabər, eyni zamanda, 
konkret layihələr üzərində də çalışırıq. Xüsusilə enerji, nəq-
liyyat və başqa sahələrdə. Azərbaycan çox önəmli neft-qaz 
hasil və ixrac edən ölkəyə çevrilir. Bizim çox böyük neft ya-
taqlarımız var. Azərbaycan nefti artıq müxtəlif istiqamətlərlə 
dünya bazarlarına nəql edilir. Üç böyük neft kəmərinin 
fəaliyyəti Azərbaycan neftini həm Avropa, həm də dünya 
bazarlarına çıxarır. Dəqiqləşdirilmiş son məlumata görə, 
Azərbaycanda təkcə «Azəri», «Çıraq», «Günəşli» yataq-
larında 1 милyард 200 milyon ton neft ehtiyatı vardır. Bu 
yataqlarda istismar işləri səmərə ilə davam etdirilir. Gələn il 
Azərbaycanda gündə azı 1 milyon barрel neft hasil edilə-
cəkdir. Bu, böyük göstəricidir. Gələcək illərdə biz bu rəqəmi 
artıracağıq. 

Bakı–Supsa, Bakı–Novorossiysk, Bakı–Tbilisi–Ceyhan 
neft kəmərləri fəaliyyətdədir. Bu yaxınlarda Krakovda zirvə 
görüşündə Odessa–Brodı–Qdansk neft kəməri haqqında ge-
niş fikir mübadiləsi aparılmışdır. Ölkələrimiz tərəfindən siya-
si dəstək verilmişdir. Artıq qısa müddət ərzində işçi qrup-
larınын da fəaliyyəti başlanmışdır. Deyə bilərəm ki, fəaliyyət 
çox uğurludur. Əminəm ki, birgə səylər nəticəsində biz bu 
istiqamətdə də ixracın və bəzi ölkələr üçün idxalın şaxə-
ləndirilməsini təmin edəcəyik. Bununla bərabər, Azərbay-
canda kəşf olunan nəhəng «Şahdəniz» yatağından və digər 
yataqlardan çıxarılacaq qaz da Avropa bazarı üçün böyük 
maraq kəsb edir. 

Biz artıq bu sahədə böyük işlər görürük. Azərbaycanda 
hazırda istismarda olan mövcud yataqlarda qaz ehtiyatı 1,5 
trilyon kubmetrdir. Bu çox böyük rəqəmdir. Artıq Azərbay-
can qazını Avropa bazarına çatdırmaq üçün ən müasir 
nəqliyyat infrastrukturu mövcuddur. Bakı–Tbilisi–Ərzurum 
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qaz kəməri artıq fəaliyyətdədir. Azərbaycan bu ildən baş-
layaraq qaz ixrac edən ölkəyə çevrilibdir. Hazırda Gürcüs-
tanın qaz bazarının təxminən 70–75 faizini Azərbaycan qazı 
təmin edir. Əminəm ki, bu ilin sonuna qədər Azərbaycan 
qazı Türkiyə və Yunanıstana nəql edilməyə başlayacaqdır. 
Beləliklə, Azərbaycan öz qaz potensialı ilə Avropa İttifa-
qının bazarına daxil olacaqdır. Bu hələ işin ilkin mərhə-
ləsidir. Əminəm ki, qazın hasilatı Avropada mövcud olan 
tələbata uyğun şəkildə artırılacaq və Azərbaycan çox etibarlı 
enerji tərəfdaşı olacaqdır. Biz Avropa İttifaqı ilə enerji 
sahəsində strateji əməkdaşlıq haqqında ilkin anlaşma memo-
randumu imzaladıq. Enerji sahəsində gələcək fəaliyyətimizi 
bu çərçivələrdə aparacağıq. 

Nəqliyyat məsələləri də böyük əhəmiyyət daşıyır. Biz, 
demək olar ki, Xəzər dənizindən Avropaya və dünya bazar-
larına enerji dəhlizlərini açdıq. Bu neft və qaz kəmərləri ilə 
artıq bu yolu reallığa çeviririk. Əlbəttə ki, bunun ardınca 
nəqliyyat infrastrukturu da inkişaf etməlidir. Türkiyə və 
Gürcüstanla birlikdə biz Avropanı Asiya ilə birləşdirəcək 
dəmir yolu layihəsi üzərində çalışırıq. Bu da çox böyük, həm 
iqtisadi, həm geosiyasi əhəmiyyətə malik olan layihədir. 
Əminəm ki, biz Bakı–Tbilisi–Qars dəmir yolunun tikintisinə 
yaxın zamanlarda başlayacağıq. Bu dəmir yolu Avropanı 
Asiya ilə birləşdirəcəkdir. Bu dəhlizlə daşınacaq yüklər, əl-
bəttə ki, həm idxal edən, həm də ixrac edən ölkələrə iqtisadi 
cəhətdən də böyük səmərə gətirəcəkdir. 

Bir sözlə, bizim fəaliyyətimiz müxtəlif müstəvilərdə – həm 
siyasi, həm iqtisadi, həm regional, həm nəqliyyat, həm də 
enerji sahələrində, yəni bütün istiqamətlərdə mövcuddur. 
Bütün istiqamətlərdə real proqramlar var. Bizim təkcə niy-
yətlərimiz deyil, eyni zamanda, konkret proqramlarımız, tə-
şəbbüslərimiz var. Azərbaycan олдугъа çətin geosiyasi 
vəziyyətdə öz neft strategiyasını uğurla həyata keçirərkən 
çox böyük uğurlara nail olubdur. Hazırda Azərbaycanın 
nefti və qazı Avropanın enerji təhlükəsizliyinin təmin 
edilməsi üçün öz rolunu oynamağa başlayıbdır. 
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Bizi GUAM ölkələri ilə birləşdirən təkcə tarixi bağlılığı-
mız, siyasi baxışlarımız, ortaq maraqlarımız deyildir. Əfsus-
lar olsun ki, bizim ölkələrimiz üçün problem yaradan 
məsələlər də kifayət qədərdir. Onların başlıcası GUAM-ın 
üç ölkəsində olan separatçı meyillər, separatçı hərəkаtlаrdыr. 
Gürcüstanın, Moldovanın və Azərbaycanın ərazi bütövlüyü 
pozulubdur. Separatçı rejimlər qanunsuz fəaliyyət göstərə-
rək, ölkələrimizə təcavüz edərək, hərbi təcavüzü həyata 
keçirərək, etnik təmizləmə siyasəti apararaq bizim torpaq-
larımızın işğal altına düşməsinə nail ola biliblər. Biz çalışırıq 
ki, məsələni danışıqlar yolu ilə, sülh yolu ilə həll edək. 
Amma görürük ki, əgər biz güclü dövlət, güclü iqtisadiyyat, 
güclü hərbi potensial yaratmasaq, çətin ki, separatçı qüvvə-
lər işğal etdikləri ərazilərdən öz xoşu ilə çıxsınlar. Ona görə 
biz səylərimizi birləşdiririk. Bu gün GUAM-ın dondurulmuş 
münaqişələrlə bağlı təşəbbüsü çox böyük əhəmiyyət kəsb 
edir. Bu bizi birləşdirir. Çünki bütün bu separatçı, qanunsuz, 
kriminal rejimlərin mahiyyəti eynidir. Hər bir ölkədə – 
Gürcüstanda, Moldovada, Azərbaycanda separatizm baş 
vermişdir, etnik təmizləmə siyasəti baş vermişdir, ərazimizin 
işğal altına düşməsi baş vermişdir və milyonlarla insanla-
rımızın qaçqın-köçkün vəziyyətinə düşməsi baş vermişdir. 
Təbii ki, biz məsələnin həllini ancaq və ancaq beynəlxalq 
hüquq əsasında görürük. Ərazi bütövlüyümüzün bərpa olun-
ması başlıca şərtdir. Avropanın ən gözəl təcrübəsindən isti-
fadə edib yüksək statuslu muxtariyyət verilməsinə də razılıq 
verə bilərik. Münaqişələr öz həllini ancaq bu əsaslarda tapa 
bilər. Çox sevindirici haldır ki, GUAM təşkilatı bu məsələyə 
vahid yanaşma nümayiş etdirir. Dondurulmuş münaqişələrlə 
bağlı məsələnin Birləşmiş Millətlər Təşkilatında gündəliyə 
salınması, əlbəttə, bizim çox önəmli siyasi və diplomatik 
uğurumuzdur. 

GUAM-ın indi yeni mərhələsi başlayır. Demokratiya və 
İqtisadi İnkişaf Uğrunda Təşkilat adında onun mahiyyəti 
göstərilir. Demokratiya, insan haqları, açıq cəmiyyətin yara-
dılması, qanunun aliliyi, beynəlxalq və Avropa struktur-
larına inteqrasiya məsələləri, bununla bərabər iqtisadi isla-
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hatlar, iqtisadi potensialın güclənməsi və insanların həyat 
səviyyəsinin yaxşılaşması. Azərbaycanda bu iki istiqamətdə 
paralel işlər görülür. Beləliklə, ölkəmiz müasirləşir, həm iqti-
sadi, həm siyasi cəhətdən Avropa ilə çox sürətlə inteqrasiya 
siyasəti aparır. Beləliklə, öz imkanlarını da artırır. 

Əziz dostlar, mən bir daha sizi Azərbaycanda ürəkdən 
salamlamaq istəyirəm. Hər bir qonağa Azərbaycana gəldi-
yinə görə bir daha öz təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Mən 
şübhə etmirəm ki, GUAM-ın bugünkü zirvə görüşü həm 
təşkilatın fəaliyyətinə, həm də ki, bütövlükdə regionda gedən 
proseslərə çox ciddi və çox müsbət təsir göstərəcəkdir. 

Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm. 
 

YEKUN   NİTQİ 
 
Çıxışlarınıza görə çox sağ olun. Beləliklə, görüşümüz sona 

çatır. Mən sonda diskussiyamıza yekun vurmaq istərdim. 
GUAM zirvə görüşünün belə geniş tərkibdə keçirilməsi 
faktından bir daha dərin məmnunluğumu ifadə etmək istər-
dim. Bir daha demək istəyirəm ki, bu, 10 il əvvəl yaradılmış, 
ancaq indi, deyərdim ki, özünün ikinci həyatını yaşayan 
təşkilatımız üçün çox vacibdir. O zaman, 1997-ci ildə 
GUAM-ın üzvü olan ölkələr dövlətçiliyinin ilkin təşəkkül 
mərhələsini yaşayırdı. Sovet İttifaqının süqutu nəticəsində 
ölkələrimiz müstəqillik əldə etmişdi. Müstəqilliyin ilk illəri 
bütün ölkələr üçün həm iqtisadi, həm siyasi baxımdan çox 
ağır keçirdi. Əlbəttə, Azərbaycanın, Gürcüstanın və Moldo-
vanın məruz qaldığı təcavüz ölkələrimizin vəziyyətini daha 
da ağırlaşdırmışdı. Bizim müstəqilliyimiz öz əlimizdə idi və 
bu gün biz fəxrlə deyə bilərik ki, bütün çətinliklərə, bütün 
maneələrə, bəzən təzyiqlərə ləyaqətlə tab gətirdik. Bu gün 
demək olar ki, müstəqilliyimizdən 15 il ötəndən sonra biz 
ayaq üstə möhkəm dayanmış, müstəqil dövlət olmuş, Avro-
pada, dünyada yerimizi və rolumuzu tapmışıq. 

Əminəm ki, bu gün biz GUAM təşkilatında birləşərək 
əməkdaşlıq, Avrasiya материкиндя demokratik proseslərin 
inkişafı, siyasi sistemin təkmilləşdirilməsi və Avropa struk-
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turlarına inteqrasiya işində mühüm rol oynamışıq və bundan 
sonra da oynayacağıq. Çox sevindirici haldır ki, GUAM-ın 
əməkdaşlıq formatı genişlənir. Uzun illər boyu ənənəvi 
olaraq bu, GUAM–ABŞ formatı idi. Biz Amerika Birləşmiş 
Ştatları hökumətinin təşkilatımızın fəaliyyətinə dəstəyini 
daim hiss etmişik. Bu gün biz бу coğrafiyanı genişləndiririk. 
Artıq qeyd olundu ki, dünən təşkilatın GUAM–Polşa, 
GUAM–Yaponiya görüşləri kimi yeni formatları keçirilmiş-
dir. Bu bir tərəfdən, Avropa İttifaqı, digər tərəfdən isə dün-
yanın aparıcı iqtisadiyyatlarından biri – Asiya qitəsidir. Təş-
kilatımızın coğrafiyası genişlənir. Dost ölkələrin prezident-
lərinin və Avropa İttifaqının üzvü olan dövlətlərin rəhbər-
liyinin iştirakı – bütün bunlar çox mühüm elementlərdir. Öz 
strukturunu və aparatını bu yaxınlarda formalaşdırmış bir 
təşkilat üçün bu çox böyük uğurdur. 

Dünən biz GUAM ölkələrinin prezidentləri ilə təşkilatın 
indiki vəziyyəti, onun gələcəyi barədə fikir mübadiləsi apa-
rarkən hamı belə bir ümumi rəy söylədi ki, bizim aramızda 
nəinki bu təşkilat daxilində heç bir problemimiz yoxdur, 
əksinə, GUAM-ın üzvü olan ölkələr arasında çox konstruk-
tiv, dostcasına, açıq münasibətlər yaranmışdır. Həm ikitə-
rəfli, həm çoxtərəfli problemlərin, gərginliyin mövcud oldu-
ğu müxtəlif beynəlxalq təşkilatlarda buna heç də həmişə rast 
gəlinmir. Bizim təşkilat bundan azaddır. Bu çox müsbət 
haldır. Əminəm ki, belə möhkəm təməl, belə möhkəm zəmin 
üzərində, belə beynəlxalq dəstəklə biz qarşıya qoyulan məq-
sədlərə nail ola biləcəyik. Müstəqilliyimizi möhkəmləndirə, 
iqtisadiyyatı möhkəmləndirə, ölkələrimizin meyarlarını 
dünyanın inkişaf etmiş ölkələrinin meyarlarına yaxınlaşdıra 
biləcəyik. İndi biz burada, Qafqazda Avropa İttifaqının 
Cənubi Qafqaz ölkələri üçün «Yeni qonşuluq» proqramı 
çərçivəsində fəaliyyət göstəririk. Bu bizə qarşıdan gələn beş 
il ərzində bütün istiqamətlərdə – siyasi islahatlar, demok-
ratik proseslər, sosial məsələlərin həlli, əhalinin rifah halının 
yüksəldilməsi, yoxsulluğun azaldılması və sair baxımdan 
meyarlarımızı Avropa İttifaqının meyarlarına yaxınlaşdır-
mağa imkan verəcəkdir. 
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Odur ki, bugünkü zirvə görüşünün əhəmiyyəti çox bö-
yükdür. Təşkilatın fəaliyyəti sırf coğrafi çərçivədən artıq çıx-
mışdır. Dediyimiz kimi, biz Xəzər dənizi, Qara dəniz və Bal-
tik regionunun ciddi, real, siyasi, iqtisadi inteqrasiyası 
layihələri üzərində işləyirik. Biz həm də Xəzərin o biri tayın-
da, dənizin şərq sahillərində yerləşən ölkələrlə də fəal əmək-
daşlıq edirik. Əlbəttə ki, coğrafi cəhət bundan sonra da mü-
hüm rol oynayacaqdır. Energetika, nəqliyyat, siyasi inteqra-
siya – bütün bunlar təşkilatı çox dinamik, real edir, onun 
üçün böyük imkanlar açır, Əlbəttə, biz məqsədlərimizə nail 
olmaq üçün bütün bunlardan istifadə edəcəyik. Məqsəd-
lərimiz isə sadə və təbiidir. Biz insanların firavan, təhlükəsiz, 
azad yaşayacağı və azad müstəqil ölkədə həyatın bütün 
gözəlliklərindən həzz alacağı müasir dövlət qurmaq istəyirik. 

Bizim ölkələrimiz – GUAM-ın üzvləri çoxəsrlik tarixi 
boyu digər dövlətlərin tərkibində olmuşlar. Ona görə də 
bizim üçün azad, müstəqil olmaq ən yüksək sərvət, ən böyük 
dəyərdir və biz öz gündəlik fəaliyyətimizlə bunu möhkəmlən-
dirmək üçün hər şeyi etməliyik. 

Bu gün zirvə görüşünün yekunlarına əsasən, təşkilatın 
ümumi istiqamətini və gələcək inkişafını, niyyətlərimizi 
müəyyənləşdirən Bakı bəyannaməsi qəbul ediləcəkdir. Bu 
bizi narahat edən problemlərin dəqiq əksini tapdığı, ümumi 
yanaşmaların göstərildiyi çox ciddi sənəddir. Əlbəttə, əmi-
nəm ki, Bakı bəyannaməsi və onun siyasi komponenti yaxın 
il üçün fəaliyyətimizdə çox vacib istiqamət olacaqdır. 
GUAM-ın sədri olan ölkə kimi, Azərbaycan qarşıdakı ildə 
təşkilatımızı daha da möhkəmləndirməyimiz üçün öz tərəfin-
dən mümkün olan hər şeyi edəcəkdir. 

Bu gün bizi narahat edən, bizi yaxınlaşdıran məsələləri 
müzakirə etdik. Bütün iştirakçıların çıxışlarında gələcəyi-
mizin tam anlaşılması, onu necə görməsi öz əksini tapmışdır. 
Əlbəttə, qonaqlarımızın, xüsusilə Avropa İttifaqının üzvü 
olan ölkələrin prezidentlərinin diqqətini həll edilməmiş, 
«dondurulmuş» münaqişələrə bir daha cəlb etmək istərdim. 
Onlar «dondurulmuş» adlanır, lakin «dondurulmamışdır». 
Bu barışıq çox kövrəkdir və istənilən an pozula bilər. Biz bu 
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məsələnin sülh yolu ilə həllinə çalışırıq. Lakin təəssüf ki, 
separatçı rejimlərin və onların havadarlarının bu münaqi-
şələri həll etmək arzularını görmürük. Əksinə, biz Gürcüs-
tan, Moldova və Azərbaycanın tarixi torpaqlarını zorla 
qoparmaq və işğal faktını de-yure təsbit etmək cəhdlərini 
görürük. Ölkələrimiz və xalqlarımız ərazilərimizin bir hissə-
sinin qoparılması ilə heç vaxt razılaşmayacaqlar. Ölkələri-
mizin beynəlxalq aləmdə tanınmış sərhədləri heç vaxt 
dəyişdirilməyəcəkdir. Dünya birliyi Abxaziya, Cənubi Oseti-
ya, Dnestryanı bölgə və Dağlıq Qarabağdakı kriminal 
rejimləri heç vaxt tanımayacaqdır. Biz konstruktiv yanaşma 
təklif edirik, dünyadakı müsbət təcrübədən istifadə olun-
maqla ən yüksək özünüidarəyə malik muxtariyyət verilmə-
sini, ölkələrimizin iştirak etdiyi inteqrasiya proseslərinə 
qoşulmağı təklif edirik. Təəssüf ki, biz adekvat reaksiya 
görmürük. Ona görə də Avropa İttifaqı–Cənubi Qafqaz «Ye-
ni qonşuluq» proqramının həyata keçirilməsində də məhz bu 
cəhətə diqqəti cəlb etmək çox mühüm olardı. İlk növbədə 
ona görə ki, bu, ən böyük təhlükədir, Qafqazda qeyri-
sabitlik təhlükəsidir. Bu – separatizm, tanınmamış kriminal 
rejimlər Avropanın bədənində qara ləkələrdir, burada qa-
nunsuz əməliyyatlar aparılır, heç bir beynəlxalq monitorinq 
yoxdur, real şəkildə mövcud olan, lakin rəsmən sanki 
olmayan qanunsuz silahlı qruplaşmalar fəaliyyət göstərir. 

Bizim çox böyük planlarımız, artıq böyük nəticələrimiz 
vardır. Biz Avrasiya материки üçün çox mühüm transregional 
enerji və nəqliyyat layihələri həyata keçiririk. Biz onları 
təhlükəsizlik şəraitində həyata keçirməliyik. Bu hər bir 
dövlətin inkişafının başlıca amilidir. İndiki halda isə təhlükə 
mövcuddur – separatçı rejimlərdən və onların havadarların-
dan gələn təhlükə. Ona görə də mən dostlarımıza, tərəf-
daşlarımıza müraciət etmək istərdim. Ölkələrimizin ərazi 
bütövlüyünün bərpa edilməsi məsələsində biz daim onların 
dəstəyini hiss etmişik. Bir də onunla bağlı müraciət etmək 
istərdim ki, bu cəhət, bizim bu narahatlığımız nəzərə alınsın 
və Avropa ölkələri, bizim digər tərəfdaşlarımız bundan 
sonra da məsələnin həllinə kömək etsinlər, bəlkə də hətta da-



 58 

ha cəsarətli, daha birmənalı şəkildə kömək etsinlər. İşğalçı – 
işğalçı adlandırılmalıdır. İşğalçıya havadarlıq edən ifşa olun-
malıdır. Qeyri-qanuni hərəkətlər pislənməlidir. Yalnız bu 
halda məsələni həll etmək olar, əgər qeyri-qanuni hərəkətə 
yol verən açıq məzəmmət edilmirsə, pislənmirsə, onda həmin 
cəzasızlıq digərini doğuracaqdır. Bu, qarşısıalınmaz proses 
olacaqdır. 

Mən zirvə görüşünün bütün iştirakçılarına bir daha 
təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Çox şadam ki, bu iki gün 
ərzində Azərbaycan belə mühüm beynəlxalq hadisənin mə-
kanına çevrildi. Dəvəti qəbul edib ölkəmizə gəldiklərinə görə 
prezident dostlarımın hamısına, bütün qonaqlara təşəkkür 
etmək istəyirəm. Ümidvaram ki, bu iki gün məsələlərin həlli 
baxımından faydalı, habelə sadəcə, insani ünsiyyət məna-
sında xoş oldu. Zirvə görüşündə iştirak edən nümayəndə he-
yətlərinin başçıları ilə bizi çox yaxın dostluq əlaqələri bağ-
layır və bunun özü də inteqrasiya proseslərinin inkişafı üçün 
əhəmiyyətlidir. Ona görə də bir daha hamıya təşəkkür et-
mək, ən xoş arzularımı bildirmək istəyirəm. Gələcəkdə sə-
mərəli əməkdaşlıq ümidləri ilə diqqətinizə görə təşəkkür 
edirəm. 

 
* * * 

 
Ийунун 19-да Азярбайъан президенти Илщам Ялийевин адын-

дан Демократийа вя Игтисади Инкишаф Уэрунда Тяшкилат – 
ЭУАМ-ын цзвц олан юлкялярин дювлят башчыларынын Бакыда кечи-
рилян икинъи зирвя эюрцшц иштиракчыларынын шяряфиня рясми нащар 
верилмишдир. 

Президент Илщам Ялийев дювлят вя щюкумят башчыларыны, диэяр 
гонаглары вя нцмайяндя щейятлярини саламламышдыр. 
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RUMINİYA РЕСПУБЛИКАСЫНЫН PREZİDENTİ      
TRAYAN BESESKU ИЛЯ  GÖRÜŞ 
 
19 ийун 2007-ъи ил 

 
İyunun 19-da Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev 

GUAM-ın üzvü olan ölkələrin dövlət başçılarının Bakıda keçi-
rilən zirvə görüşü çərçivəsində Rumıniya prezidenti Trayan 
Besesku ilə görüşmüşdür. 

Dövlət başçıları ölkələrimiz arasında ikitərəfli əlaqələrin 
uğurla inkişaf etdiyini vurğuladılar.  

Prezident İlham Əliyev dedi ki, ölkəmiz bu sammit çər-
çivəsində ikitərəfli əlaqələrin inkişafına xüsusi diqqət yetirir. 
Bununla yanaşı, Avropa İttifaqı ilə əlaqələrin genişlənməsi də 
diqqət mərkəzindədir.  

Prezident Trayan Besesku bildirdi ki, xalqlarımız və ölkə-
lərimiz arasında mehriban dostluq münasibətləri var və Rumı-
niya Azərbaycanla əlaqələrin inkişafında maraqlıdır.  
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ЭУАМ-ын ЦЗВЦ ОЛАН ЮЛКЯЛЯРИН ДЮВЛЯТ 
ВЯ ЩЮКУМЯТ БАШЧЫЛАРЫНЫН БИРЭЯ 
МЯТБУАТ КОНФРАНСЫ 
 
«Gülüstan» sarayı 
 
19 ийун 2007-ъи ил 
 
И л щ а м  Я л и й е в: Hörmətli xanımlar və cənablar! 
Hörmətli mətbuat nümayəndələri! 
GUAM-ın Bakıda keçirilən zirvə görüşü bu gün işini 

başa çatdırmışdır. Biz dünən və bu gün ərzində görülən 
işlərin yekunlarından çox razıyıq. GUAM təşkilatı gənc olsa 
da, çox dinamikdir, çox fəaldır, özünün dirçəliş, mən 
deyərdim ki, tərəqqi dövrünü yaşayır. Dostlarımızın – Avro-
pa İttifaqının üzvü olan ölkələrin prezidentlərinin və rəhbər-
lərinin iştirakı təşkilatımızın nüfuzunu artırır. 

Təşkilatda çox yaxşı ab-hava, çox yaxşı vəziyyət var, 
prezidentlər arasında dialoq, şəxsi münasibətlər yüksək 
səviyyədədir. Biz həm siyasi, həm də iqtisadi müstəvilərdə, 
həm enerji ehtiyatlarının nəqlinin şaxələndirilməsi baxımın-
dan, həm də nəqliyyat məsələlərində əməkdaşlıq edirik. Bizi 
ərazi bütövlüyünün pozulması ilə əlaqədar ölkələrimizin 
üzləşdikləri problemlər birləşdirir. Başqa sözlə, ümumi ma-
raqlarımız, ümumi yanaşmalarımız, ümumi baş xəttimiz var. 
Təbii ki, belə şəraitdə təşkilat dinamik, çox fəal olur və çox 
mühüm məsələləri həll edə bilər. 

Bizim çox yaxşı siyasi niyyətlərimiz, habelə yerinə yetiril-
məsi ölkələrimizin həm siyasi, həm iqtisadi maraqlarını tə-
min edən böyük konkret layihələr, proqramlar zərfimiz var. 

Mən bilirəm ki, bu gün siz bizim həm salonda keçirilən 
görüşümüzdə, həm də mətbuat mərkəzində olmusunuz, hamı 
eşitdi, ona görə də orada baş verənlər barədə danışmağa heç 
bir ehtiyac yoxdur. Sadəcə olaraq, mən bu mühüm beynəl-
xalq hadisəyə bir daha öz münasibətimi bildirmək istərdim. 
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Bu gün GUAM artıq ciddi beynəlxalq təşkilatdır. Düşü-
nürəm ki, o, regional statusdan çıxmışdır, gələcəkdə bütün 
Avrasiya материкинdə mühüm rol oynayacaq ciddi beynəl-
xalq quruma çevrilir. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm. 

 
* * * 

Sonra jurnalistlərin suallarına cavablar verildi. 
S u a l (İnter-TV, Ukrayna): Mənim sualım zirvə görüşü-

nün ev sahibi cənab Əliyevədir. İpək Yolunun enerji baxımın-
dan bərpası ilə əlaqədar Odessa–Brodı boru kəməri ilə nəqli 
üçün Azərbaycan neftinin qiyməti razılaşdırılmışdırmı? Əgər 
razılaşdırılmışsa, bu hansı məbləğdir? Kəmərin işə düşməsi 
üçün Azərbaycan neftindən nə zaman istifadə oluna bilər? 
Qazaxıstan neftindən istifadə etmədən keçinmək mümkün 
olacaqmı? 

И l h a m   Ə l i y e v: Qiymətə gəldikdə, onu bazar müəy-
yənləşdirir. Təbii ki, neft ticarəti ilə bağlı bütün hallarda ha-
mı üçün eyni olan bazar mexanizmi mövcuddur. Şübhəsiz ki, 
bu məsələ həm bizim ikitərəfli görüşlərimiz çərçivəsində, 
həm də dünən Polşa–GUAM formatında görüşdə, habelə bu 
yaxınlarda keçirilən, layihənin dəstəklənməsi haqqında siyasi 
qərarın qəbul olunduğu, dərhal işçi qrupunun yaradıldığı – 
həmin işçi qrupu bu ayın əvvəlində ilk işgüzar iclasını ke-
çirmişdir – Krakov zirvə görüşündə müzakirə edilmişdir. Biz 
ümid edirik ki, payızda Litvada keçirilməsi planlaşdırılan 
növbəti zirvə görüşündə gündəliklə bağlı işçi qrupunun 
konkret tövsiyələrini alacağıq. 

Başqa sözlə, biz bu məsələyə əməli baxımdan yanaşmalı 
və addımları – bir nömrəli addımы, iki nömrəli, üç nömrəli 
addımı müəyyən etməli və onları həyata keçirməliyik. 

Bir daha demək istəyirəm ki, ölkələrimizin ciddi siyasi 
təşəbbüsləri var, mövcud resurslarımız var. Azərbaycan ar-
tıq iri neft hasilatçısına çevrilir. Mən bu gün rəqəmləri misal 
gətirdim. Gələn il hasilat minimum 50 milyon ton olacaq, 
Zərurət olarsa 2010-cu ilədək Azərbaycanda neft hasilatını 
60 milyon tona çatdırmaq imkanımız vardır. Bakı–Tbilisi–
Ceyhan boru kəməri artıq gələn il tam qüvvəsi ilə işləyə-
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cəkdir. Azərbaycan neftini Qara dəniz hövzəsinə nəql edən 
iki boru kəməri də var, Odessa–Brodı–Qdansk gələcəkdə 
məhz Qara dənizdən «qidalanacaqdır». 

Ehtiyatlara gəldikdə isə, Azərbaycanda onlar kifayət qə-
dərdir. Son məlumatlara görə, «Azəri», «Çıraq», «Günəşli» 
yataqlarında 1,2 milyard ton ehtiyat var. Əlbəttə, tələbat olar-
sa, bizə nə qədər lazımdırsa, o qədər neft hasil edə bilərik. 

Üçüncü ölkələrin neftinin Odessa–Brodı layihəsinə cəlb 
olunmasına gəldikdə isə bu onların suveren hüququdur. Biz 
yalnız özümüzün mövcud infrastrukturumuzu təqdim edə 
bilərik və buna həmişə çox konstruktiv yanaşmışıq. Hazırda 
Azərbaycanın neft və qaz nəqli üçün infrastrukturu keçmiş 
sovet məkanında ən müasir infrastrukturdur, çünki bizim 
neft, qaz kəmərlərimiz bu il və ötən il istifadəyə verilmişdir. 
Xəzərin şərq sahillərindəki dostlarımızın layihəyə qoşulmaq 
arzusu olarsa, biz onların istifadə etməsi üçün öz infrastruk-
turumuzu tam təqdim edə bilərik. 

S u a l (Alaniya TV, Gürcüstan):  GUAM beynəlxalq təş-
kilatından münaqişələrin həlli mexanizmi kimi necə istifadə 
oluna bilər? Sual bütün prezidentlərədir. 

И l h a m   Ə l i y e v: Münaqişələrin həlli regionumuzda 
uzunmüddətli təhlükəsizlik sistemi yaradılmasının ən mü-
hüm elementidir. Bunlar süni şəkildə yaradılmış münaqi-
şələr, süni şəkildə yaradılmış qurumlardır. Bu gün biz bu 
barədə yetərincə ətraflı danışdıq, mən təkrar etmək istəmi-
rəm. Nizamasalma mexanizmləri yalnız və yalnız beynəlxalq 
hüquq normalarına əsaslanmalıdır. Heç bir digər yanaşma 
ola bilməz. Əgər bu baş verərsə, hər yerdə zəncirvarı reaksi-
yaya səbəb olacaqdır. Bütün dünyada qəbul edilən ərazi 
bütövlüyü məsələsinə məxsusi yanaşma ola bilməz. Gürcüs-
tanın, Moldovanın və Azərbaycanın ərazi bütövlüyü dünya 
birliyi tərəfindən tanınmışdır. 

Biz BMT-yə ərazi bütövlüyünə malik dövlətlər kimi daxil 
olmuşuq. O separatçı hərəkatlar ki, mövcud idi, onlar heç 
kim tərəfindən tanınmamışdır və heç vaxt heç kim tərəfin-
dən tanınmayacaqdır. Mən tez-tez deyirəm ki, ölkələrimizin 
ən çox iqtisadi və siyasi çətinliklərlə üzləşdiyi dövrdə əgər bu 
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qeyri-leqal, kriminal rejimlərin müstəqilliyi tanınmadısa, 
onlar ölkələrimizin artıq sabit inkişaf yoluna çıxdığı və 
bütün Avrasiya məkanında çox mühüm rol oynadığı bir 
vaxtda da heç zaman tanınmayacaqdır. 

Təşkilat kimi, GUAM-ın nizamasalma mexanizmi yoxdur. 
Lakin GUAM getdikcə böyük siyasi nüfuz qazanan 
təşkilatdır, bu məsələdə, ölkələrimizin ərazi bütövlüyünün bər-
pası məsələsində, onların işğalına son qoyulması və separa-
tizmin kökünün kəsilməsində dəqiq mövqeyi var, yəni ölkə-
lərimizdəki bütün milli azlıqlar – bizim ölkələr isə çoxmil-
lətlidir – sülh, əmin-amanlıq şəraitində Avropada və bütün 
dünyada mövcud olan normal təcrübə, muxtariyyət təcrübəsi 
çərçivəsində yaşasınlar. Bu, məsələnin yeganə həlli ola bilər. 

Buna görə indiki halda GUAM-ın rolu bu təşkilatın, 
şübhəsiz ki, artan siyasi nüfuzu, habelə iqtisadiyyatımızın 
yüksəlişi ilə müəyyən edilir. Biz isə təşkilatımız çərçivəsində 
həm iqtisadi, həm enerji baxımından çox fəal inteqrasiya 
edirik, əmtəə dövriyyəsi, potensial artır. Biz nə qədər güclü 
olsaq, qanunsuz, kriminal separatçı rejimlərin öhdəsindən 
bir o qədər asan gələrik. 

V и k t o r   Y u ş ş e n k o: Əlavə etmək istəyərdim. Ümu-
miyyətlə, söhbətin Dnestryanı bölgə, yaxud Dağlıq Qarabağ 
və ya Cənubi Osetiya münaqişəsindən getməsindən asılı 
olmayaraq, münaqişənin həlli formulu beynəlxalq hüquq 
çərçivəsindədir. Hər şeydən əvvəl, bu, ərazi bütövlüyünün 
tanınmasıdır. Bu prinsiplə bağlı diskussiya yoxdur. Geniş 
muxtariyyət. Bu prinsiplə də bağlı diskussiya yoxdur. Buna 
bənzər münaqişələrin həllində beynəlxalq hüquq, beynəlxalq 
ənənə bu prinsiplərdən ibarətdir. Başqa alternativ olma-
yacaqdır. Əlbəttə, GUAM ölkələrinə aid olan bu üç müna-
qişənin həllində bu yolla gediləcəkdir. 

Bu prinsipin mümkün qədər tez başa düşülməsini və hər bir 
konkret halda lazımi qədər dərindən həyata keçirilməsini təmin 
etmək üçün əsas yaradan siyasi komponentin olması çox zəru-
ridir. Fikrimcə, burada bir faktor kimi, siyasi dialoqun, siyasi 
komponentin rolu – o cümlədən də GUAM çərçivəsində – çox 
böyükdür. Bizim bu gün və hər bir zirvə görüşündə bu prob-
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lemlə məşğul olmağımız bir daha onu göstərir ki, biz bütün 
münaqişə tərəflərinə, ictimaiyyətə problemin həllinin yeganə 
mümkün yolu barədə dolğun bilgilər verməliyik. Qoy heç kim 
məsələnin digər üsullarla, hansısa model əsasında həll edilməsi 
barədə fərsiz ideyalarla yaşamasın. Ona görə mən bu planda 
apardığımız siyasi dialoqu yüksək dəyərləndirirəm. Biz bu 
dialoqu aparırıq, o cümlədən vasitələr axtarılması səviyyəsində. 
Məsələn, söhbətlərin mövzularından biri GUAM ölkələrinin 
sülhməramlı taburunun formalaşdırılması barədə idi. Heç 
şübhəsiz, əgər buna müvafiq dəstək olarsa, əgər belə siyasi qəar 
qəbul edilərsə, əgər bizim diskussiya müsbət nəticələnərsə, bu 
qüvvələr ya ATƏT-in, yaxud da Birləşmiş Millətlər Təşkilatı-
nын mandatı çərçivəsində fəaliyyət göstərəcəkdir. 

Biz məsələnin həllinin başqa yollarını da axtaracağıq. 
Lakin mən Ukrayna adından həm dostlarımıza, həm də 
GUAM-ın üzvü olan dost dövlətlərə demək istəyirəm ki, bu, 
GUAM-ın inkişaf strategiyasında bizim üçün ən vacib 
məsələlərdən biridir. Əlbəttə ki, bu gün «dondurulmuş» ad-
andırdığımız münaqişələrdə sabitlik üçün böyük təhlükə 
vardır. Ona görə də bu, mahiyyət etibarilə bir nömrəli, ən 
vacib məsələ kimi həmişə GUAM-ın gündəliyində olacaqdır. 

V a s и l e   T a r л e v: Mən təsdiqləmək istəyirəm ki, 
GUAM-ın üzvü olan dövlətlər arasında heç bir fikir ayrılığı 
yoxdur. GUAM çərçivəsində müzakirə olunan bütün məsə-
lələrdə bizdə yekdillik vardır. Bizim vahid məqsədimiz və 
məsələlərin həlli üçün, o cümlədən «dondurulmuş» münaqi-
şələr üzrə vahid reseptimiz vardır. Mən təəssüf edirəm ki, 
Moldova da «dondurulmuş» adlanan münaqişələrin mövcud 
olduğu ölkələrin siyahısındаdır. Tanrı heç kimə ərazisində 
belə münaqişələrin olmasını göstərməsin. Bunlar süni surət-
də yaradılmış, xaricdən dəstəklənən münaqişələrdir. Yaxşı-
dır ki, indi bütün dünya terrorçuluqla mübarizə aparır. Əgər 
biz terrorçuluğun – onun növlərindən biri də separatçılıqdır – 
maliyyə mənbələri ilə mübarizə aparmasaq, bu yolda çox şeyə 
nail ola bilməyəcəyik. Bunlar «qara ləkələr», bütün ölkə-
lərin, o cümlədən də Avropanın bədənində olan yaralardır 
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və düşünürəm ki, bu mənada GUAM-ın da təsir göstərmək 
imkanları vardır. 

İlk nəticə budur ki, biz «dondurulmuş» münaqişələr 
məsələsinin Birləşmiş Miлlətlər Təşkilatının gündəliyinə sa-
lınmasına nail olmuşuq. İkincisi – GUAM ciddi beynəlxalq 
təşkilata çevrilir, tərəfdaşlarımız ildən-ilə artır. Məhz müna-
qişələrin beynəlmiləlləşməsi insanlara kömək edir ki, söhbə-
tin nədən getdiyini və bu problemlərin necə həll edilməli 
olduğunu başa düşsünlər. Biz «dondurulmuş» münaqişələrin 
həll olunmasının tərəfdarıyıq, lakin dialoq yolu ilə, sülh yolu 
ilə. Əminəm hamı başa düşəcək ki, gec-tez bu məsələ həll 
olunacaqdır. Nə qədər tez olsa, bir o qədər yaxşıdır. 

M и x е и l   S a a k a ş v и l и: Mən, sözsüz ki, dostlarımızın 
bütün dedikləri ilə razıyam. Sadəcə olaraq, demək istəyirəm 
ki, indi bu dörd xitabət kürsüsündə təmsil edilən ölkələrin 
hamısı, habelə Avropa İttifaqının üzv ölkələrindən olan 
dostlarımız – hamımız birlikdə 60 milyon insanı, digər müt-
təfiqlərimiz və dostlarımızla birlikdə isə 130–140 milyondan 
artıq insanı təmsil edirik. Bu dörd ölkə prinsip etibarilə 
bizim hamımızın əlaqələndirdiyi siyasi, iqtisadi, hərbi və 
digər potensialına görə olduqca böyük qüvvədir. Sərhədlərlə 
oynamaq lazım deyil, illüziyalarla oynamaq lazım deyil, 
insanları aldatmaq lazım deyildir. 

Cənubi Osetiya televiziyası tərəfindən konkret sual 
verildi. Bu gün yalnız tamamilə axmaq bir adam inana bilər 
və tamamilə vicdansız bir adam insanlara sübut etməyə 
çalışar ki, Cənubi Osetiyanı götürüb başqa bir yerə aparmaq 
olar. Bu, min illər boyu olmayıb və heç vaxt da olmaya-
caqdır. Onlar bizim insanlar, bizim vətəndaşlardır. Biz 
onları sevirik və son min illərdə olduğu kimi, gələcək min 
illərdə də onlarla sülh və dostluq şəraitində yaşamağa ümid 
bəsləyirik. 

Hazırda Gürcüstan çox dinamik inkişaf edir. Biz az qala 
Sxinvaliyə qədər avtoban tikirik. Çox yaxşı yolla 50 dəqi-
qəyə Sxinvalidən Tbilisiyə çatmaq mümkün olacaqdır. Gür-
cüstanda yüksək iqtisadi artım vardır. Osetinlər çox gözəl 
gördülər ki, onlar gürcü dövlət hakimiyyətinin bütün səviy-
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yələrində təmsil ediliblər, onları hər yerdə alqışlayırlar, kiçik 
vəzifələrdən başlayaraq bütün yollar üzlərinə açıqdır. 
Bəziləri sübut etməyə çalışırlar ki, indi Gürcüstan prezidenti 
osetindir. Mən buna etiraz etmirəm, soyad bəlkə də osetin 
soyadıdır. Ona görə də bütün yollar onlar üçün açıqdır. 
Hesab edirəm ki, bu çox qısa zamanın məsələsidir. Saniyə-
ölçən hamı üçün qoşulubdur. Biz bu məsələni həll edəcəyik. 
Orada heç bir «dondurulmuş» münaqişə yoxdur. Düzünü 
desək, orada insanlar arasında heç bir münaqişə yoxdur və 
demək olar ki, heç vaxt olmayıbdır. Kriminal keçmişi və 
kriminal indisi olan bir neçə həddini aşmış konkret yerli 
adamın cəzalandırılmalı konkret cinayət əməlləri vardır. 

Yoldaş Kokoyevə xəbərdarlıq etmək istəyirəm. Onun 
orada vaxtı bitir. Biz Dmitri Sanakoyev hökuməti ilə muxta-
riyyət və müvəqqəti administrasiya haqqında danışıqlara 
başlayırıq. Biz osetinlərə Gürcüstanda bütün vaxtlarda arzu 
etdikləri hər şeyi verəcəyik. Bu, yaxın bir neçə ayın məsə-
ləsidir. O zaman bu məsələ bitəcəkdir. 

Bu məsələni sülh yolu ilə və tezliklə həll etmək üçün 
Gürcüstanın bütün imkanları vardır. Bunu sonsuzluğa qədər 
təxirə salmaq fikrimiz yoxdur, çünki hər bir səbrin hüdudu 
vardır. Biz osetinləri sevirik. İnteqrasiya prosesini uzun 
müddət və böyük səbиrlə keçirməyə həmişə hazırıq. Orada 
hökumət işləməyə başlayıbdır. Hamı görməlidir ki, etnik 
gürcülər – halbuki, artıq dediyim kimi, bunun mənim üçün 
sırf şərti mənası var – hələ dünən onlara güllə atan insanlara 
səs veriblər. Bu, dəqiq sübut edir ki, eyni cəmiyyətdə birlikdə 
yaşamaq və birlikdə inteqrasiya olunmaq problemi qətiyyən 
yoxdur. Biz bunu bütün dünyaya göstəririk. 

Stereotiplərlə düşünmək lazım deyildir. Gürcüstan və bizim 
vətəndaşlar, etnik osetinlər – onlar bizim vətəndaşlardır, bizim 
kimi gürcülərdir – hamıya sübut edəcək ki, münaqişəni necə 
həll etmək lazımdır. Düşünürəm ki, bu, burada təmsil edilən 
bütün ölkələr üçün yaxşı nümunə olacaqdır. 

S u a l: (Moldova TV) Sual Moldovanın Baş nazirinədir. 
Cənab Tarlev, yaxın vaxtlarda Moldova GUAM-ın hansı birgə 
iqtisadi və enerji layihələrində bilavasitə iştirak edəcəkdir? 
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V a s и l e  T a r л e v: Suala görə sağ olun. Qısa desək, bü-
tün layihələrdə. Konkret olaraq isə biz Nabukko qaz 
kəmərinin tikintisində və Odessa–Brodı neft kəmərinin 
isтifadəyə verilməsində maraqlıyıq. Biz elektrik enerjisinin 
tranzit idxalına və təkrar ixracına, habelə bəzi başqa 
layihələrə maraq göstəririk. Enerji təhlükəsizliyi bütün döv-
lətlərin, o cümlədən də Moldovanın suverenliyinin, müstəqil-
liyinin və ərazi bütövlüyünün çox mühüm elementidir. 

S u a l: (Space TV, Azərbaycan): Суал Ukrayna prezidenti 
cənab Viktor Yuşşenkoyadır. Bakı–Tbilisi–Qars dəmir yolu 
layihəsinin həyata keçirilməsi bütun GUAM ölkələri arasında 
iqtisadi əlaqələrin genişlənməsinə necə kömək edə bilər? Eyni 
zamanda, Ukrayna bu layihədən hansı konkret fayda əldə edə 
bilər? 

V и k t o r   Y u ş ş e n k o: GUAM çərçivəsində biz bunu 
əsas tuturuq ki, yaxın vaxtlarda bu təşkilatın himayəsi altın-
da bir sıra oriжinal layihələrin, o cümlədən Sizin indicə dedi-
yiniz layihənin həyata keçirilməsi təmin olunacaqdır. Biz 
bunu əsas tuturuq ki, Ukraynanın imkanlarından istifadə 
etməyə, onları reallaşdırmağa imkan verən digər layihələr 
kimi, Gürcüstan, Türkiyə istiqamətində dəmir yolu layihəsi 
də Ukrayna üçün maraqlıdır. Hər şeydən əvvəl, tikinti üzrə 
bu layihələrin həyata keçirilməsində lazım olan avadanlıq, 
metal və digər malların təchiz edilməsi baxımından. 

Daha sonra biz bu layihələrin bir hissəsinin inkişafını 
onların bərə vasitəsilə Kerçə qədər davam etdirilməsində 
görürük. Beləliklə, regionumuzda yeni nəqliyyat alternativi 
yaratmaq olar. Qeyd etmək vacibdir ki, hazırda bu məsələ 
artıq kifayət qədər dərindən işlənmişdir. Qafqazın dəmir yol 
layihələrinin genişlənməsinə xidmət edən bərə keçidinin bir 
hissəsinin tikilməsini təmin edən işçi qrupу yaradılmışdır. 
Ümid edirik ki, 2008-ci ildə regionun nəqliyyat imkanlarının 
kompleks şəkildə istifadəsini təmin edəcək ikinci bərə xəttini 
işə salacağıq. 
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ЦМУМРУСИЙА ДЮВЛЯТ ТЕЛЕРАДИО 
ШИРКЯТИНИН БАШ ДИРЕКТОРУ ОЛЕГ 
ДОБРОДЕЙЕВ ИЛЯ ЭЮРЦШ 
 
Президент сарайы 
 
20 ийун 2007-ъи ил 
 
Азярбайъан Республикасынын Президенти Илщам Ялийев 

ийунун 20-дя Президент сарайында Цмумрусийа Дювлят Теле-
визийа вя Радио Верилишляри Ширкятинин Баш директору Олег 
Добродейеви  гябул етмишдир. 

Олег Добродейев Бакыйа сяфяриндя илк олараг Азярбай-
ъанын цмуммилли лидери Щейдяр Ялийевин вя академик Зярифя 
ханым Ялийеванын мязарларыны зийарят етдийини деди. О, 
юлкямизя сяфяри заманы бюйцк инкишафын, эенишмигйаслы тикинти 
вя гуруъулуг ишляринин шащиди олдуьуну билдирди. Гонаг щям-
чинин юлкямиздя рус дилиня щюрмятля йанашылдыьыны да мямнун-
лугла гейд етди. 

Азярбайъанын сцрятли игтисади инкишафындан данышан дюв-
лятимизин башчысы юлкямиздя мцасир тикинтилярля йанашы, тарихи 
мемарлыг абидяляринин дя ясаслы бярпа вя тямир олундуьуну 
билдирди. Президент Илщам Ялийев Азярбайъанда мядяниййятин 
вя информасийа технолоэийаларынын инкишафына бюйцк диггят 
эюстярилдийини вурьулады. 

Олег Добродейев рящбярлик етдийи ширкятин цмуммилли лидер 
Щейдяр Ялийев щаггында  индийядяк йайымладыьы филмляри вя 
видео йазыларыны президент Илщам Ялийевя тягдим етди. 
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АМЕРИКА БИРЛЯШМИШ ШТАТЛАРЫНЫН  
ЛОС-АНЪЕЛЕС ДАИРЯСИНИН  
ШЕРИФИ ЛЕРОЙ БАКАН ИЛЯ ЭЮРЦШ 
 
Президент сарайы 
 
20 ийун 2007-ъи ил 
 
Азярбайъан Республикасынын Президенти Илщам Ялийев 

ийунун 20-дя Президент сарайында Америка Бирляшмиш Штат-
ларынын Лос-Анъелес даирясинин шерифи Лерой Баканы гябул ет-
мишдир. 

Эюрцшдя Азярбайъанла Америка Бирляшмиш Штатларынын мцх-
тялиф реэионлары,  щабеля Калифорнийанын щцгуг-мцщафизя орган-
лары арасында ямякдашлыьын эенишляндирилмясинин ваъиблийи вур-
ьуланды. 
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ЭЦРЪЦСТАНЫН КВЕМО-КАРТЛИ 
РЕЭИОНУНУН ГУБЕРНАТОРУ  
ЗУРАБ МЕЛИКИШВИЛИНИН РЯЩБЯРЛИК  
ЕТДИЙИ НЦМАЙЯНДЯ  
ЩЕЙЯТИ ИЛЯ ЭЮРЦШ 
 
Президент сарайы 
 
21 ийун 2007-ъи ил 
 
Азярбайъан Республикасынын Президенти Илщам Ялийев 

ийунун 21-дя Президент сарайында Эцръцстанын Квемо-Картли 
реэионунун губернатору Зураб Меликишвилинин рящбярлик етдийи 
нцмайяндя щейятини гябул етмишдир. 

Эюрцшдя Азярбайъан иля Эцръцстан арасында мцнасибятлярин 
бцтцн сащялярдя уьурла инкишаф етдийи вурьуланды, ики юлкянин 
мцхтялиф реэионларынын ямякдашлыьынын ялагяляримизин даща да 
эенишляндирилмясиня юз тющфясини вердийи билдирилди вя бу сяфярин 
мцнасибятляримизин бундан сонра да инкишафына хидмят эюс-
тяряъяйиня яминлик ифадя олунду. 
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ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВ АДЫНА АЗЯРБАЙЪАН  
АЛИ ЩЯРБИ МЯКТЯБИНИН НЮВБЯТИ 
БУРАХЫЛЫШЫНА ЩЯСР ОЛУНМУШ  
ТЯНТЯНЯЛИ МЯРАСИМДЯ НИТГ   
 
Щейдяр Ялийев адына Азярбайъан Али Щярби Мяктяби 
 
22 ийун 2007-ъи ил 
 
Ийунун 22-дя Щейдяр Ялийев адына Азярбайъан Али 

Щярби Мяктябинин нювбяти 7-ъи бурахылышына щяср олунмуш тян-
тяняли мярасим кечирилмишдир. 

Азярбайъан Республикасынын Президенти, Али Баш Коман-
дан Илщам Ялийев мярасимдя иштирак етмяк цчцн мяктябя 
эялди. Дювлятимизин башчысынын шяряфиня Фяхри гаровул дястяси 
дцзцлмцшдц. Мцдафия назири эенерал-полковник Сяфяр Ябийев 
вя Фяхри гаровул дястясинин ряиси Али Баш Командана рапорт 
вердиляр. 

Мярасимдян яввял дювлятимизин башчысы цмуммилли лидер 
Щейдяр Ялийевин абидяси юнцня яклил гойду. 

Президент Илщам Ялийев сонра Щейдяр Ялийев адына Али 
Щярби Мяктябин нювбяти бурахылышы мцнасибятиля мярасимин 
кечирилдийи стадиона эялди. Мярасимя топлашанлар дювлятимизин 
башчысыны щярарятли алгышларла гаршыладылар. Али Щярби Мяктябин 
ряиси эенерал-майор Щейдяр Пирийев Али Баш Командана 
рапорт веряряк, шяхси щейятин бурахылыш мярасими мцнасибятиля 
дцзцлдцйцнц билдирди. 

Азярбайъан президенти, Али Баш Командан Илщам Ялийев 
мязунлары «Салам, эянъ забитляр!» сюзляри иля саламлады. 

Азярбайъанын суверенлийи вя ярази бцтювлцйц уьрунда ъан-
ларындан кечмиш шящидлярин вя цмуммилли лидер Щейдяр Ялийевин 
язиз хатиряси бир дягигялик сцкутла йад олунду. Мцдафия Назир-
__________________ 

 Мярасимдя Мцдафия назири эенерал-полковник  Сяфяр Ябийев 
чыхыш етмишдир. 
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лийинин ялащиддя нцмуняви оркестринин вя курсантларын ифасында 
Азярбайъанын Дювлят щимни язямятля сяслянди.    

 
Əziz kursantlar, zabitlər, generallar! 
Hörmətli mərasim iştirakçıları! 
Mən sizin hamınızı qarşıdan gələn Silahlı Qüvvələr günü 

münasibətilə ürəkdən təbrik edirəm, ordumuzun bütün şəxsi 
heyətinə yeni-yeni uğurlar arzulayıram. 

Eyni zamanda, bu gün Heydər Əliyev adına Azərbaycan 
Ali Hərbi Məktəbinin növbəti buraxılışıdır. Bu münasibətlə 
bütün məzunları təbrik edirəm. Arzu edirəm ki, onlar Milli 
Ordumuzda ləyaqətlə xidmət etsinlər, Azərbaycanın müdafiə 
potensialını gücləndirsinlər.  

Azərbaycan ordusu çox sürətlə inkişaf edir. Azərbaycan-
da ordu quruculuğu çox sürətlə gedir. Ordumuzun indiki 
vəziyyəti çox sevindiricidir. Biz həm hərbi potensialımızı 
gücləndiririk, həm də orduda hazırlıq səviyyəsi yüksəlir və 
beləliklə, ordumuz qarşıda duran bütün vəzifələri həll et-
məyə qadirdir.  

Azərbaycan öz dövlət müstəqilliyini bərpa etdikdən sonra 
vəziyyət tamamilə başqa idi. Demək olar ki, Azərbaycanda 
mütəşəkkil ordu yox idi, ayrı-ayrı silahlı birləşmələr, silahlı 
dəstələr fəaliyyət göstərirdi. Vahid komandanlıq, vahid 
idarəetmə sistemi mövcud deyildi. Bütövlükdə, ölkəmiz o 
vaxt çox çətin problemlərlə üzləşmişdi, həm siyasi, həm iqti-
sadi böhran, eyni zamanda, hərbi böhran hökm sürürdü. O 
vaxt ölkəyə və orduya rəhbərlik edən səriştəsiz insanlar 
ölkəmizi uçurum kənarına gətirib çıxarmışdılar. Yalnız 
1993-cü ildə ulu öndər Heydər Əliyevin Azərbaycana siyasi 
hakimiyyətə qayıdışından sonra республикамызда bütün isti-
qamətlərdə inkişaf başladı, o cümlədən ordu quruculuğu 
prosesi başlandı. O ildən bu günə qədər bizim ordumuz çox 
şərəfli yol keçmişdir.  

Azərbaycanın müstəqilliyi bizim ən böyük dəyərimizdir, 
ən böyük sərvətimizdir. Ölkəmiz 1918-ci ildə müstəqillik əldə 
etmişdi. Ancaq iki il keçmədən o müstəqillik əldən getdi və 
Azərbaycan Халг Ъцмщуриййяти süqut etdi. 1993-cü ildə də 
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buna oxşar vəziyyət yaranmışdı. 1991-ci ildə Sovet İttifa-
qının dağılması nəticəsində müstəqilliyini bərpa etmiş Azər-
baycan 1993-cü ildə ölkədə gedən çox çətin və xoşagəlməz 
proseslər nəticəsində müstəqillikdən məhrum ola bilərdi. 
Ancaq və ancaq xalqın iradəsi, xalqın öz liderinə inamı və 
Heydər Əliyevin siyasəti və cəsarəti ölkəmizi o çətin vəziy-
yətdən xilas edə bilmişdir.    

İndi Azərbaycan ən sürətlə inkişaf edən ölkələr sıra-
sındadır. Bu gün Azərbaycanda elə sahə yoxdur ki, orada 
güclü inkişaf getməsin. Bütün bu işlərin təməli məhz кечян 
ясрин 90-cı illərinин ortalarında qoyulmuşdur. Bugünkü 
ordunun səviyyəsinin də əsas səbəbi щямин иллярдя orduda 
başlanmış islahatlar, ordunun hazırlıq səviyyəsinin qaldırıl-
ması, maddi-texniki bazasının möhkəmləndirilməsi, orduda 
peşəkar kadrların hazırlanması, təhsil məsələlərinə verilən 
böyük diqqət олмушдур. Bütün bunların nəticəsində bu gün 
deyə bilərik ki, biz çox güclü orduya malikik və regionda 
bizim ordumuz qarşıda duran bütün vəzifələri həll etməyə 
qadirdir.  

Orduda hazırlıq səviyyəsi qalxır və qalxmaгдаdır. Biz 
buna sevinirik. Ancaq bununla bərabər, hamımız bilirik ki, 
hələ çox işlər görülməlidir. Ordumuzun maddi-texniki bazası 
möhkəmlənir. Bu sahəyə çox böyük diqqət göstərilir. Ordu-
muz üçün lazım olan bütün avadanlıq, hərbi texnika, silah-
sursat alınır. Bizim imkanlarımız artdıqca, bunu daha da 
böyük həcmdə həyata keçiririk. Müqayisə üçün deyə bilərəm 
ki, əgər 2003-cü ildə Azərbaycanda hərbi xərclərə 135 
milyon dollar xərclənirdisə, 2007-ci ildə bu məbləğ 1 milyard 
dollara çatıbdır. Yəni orduya ayrılan xərclər 4 ildə təxminən 
8 dəfə artıbdır. Bu gün Azərbaycanın dövlət büdcəsində 
hərbi xərclər birinci yeri tutur. Bu onu göstərir ki, biz 
ordunun möhkəmlənməsinə çox böyük diqqət yetiririk və bu 
da təbiidir. Çünki biz müharibə şəraitində yaşayırıq, torpaq-
larımız işğal altındadır. Müharibə hələ bitməyibdir. Sadəcə 
olaraq, atəşkəs rejimi saxlanılır. Ona görə bundan sonra da 
biz orduya daim böyük diqqət göstərməliyik. Bu hər bir 



 74 

vətəndaşın işi olmalıdır və ilk növbədə, dövlət öz tərəfindən 
bu işləri aparmalıdır və biz bunu edirik. 

Ordumuzun inkişafı üçün, hərbçilərin rahat yaşaması üçün 
onların məişət problemləri, sosial problemləri də həll 
olunmalıdır. Bu məqsədlə hərbçilərin əməkhaqları mütəmadi 
qaydada artırılır, onlar mükafatlandırırлар. Nazir Səfər Əbiyev 
burada qeyd etdi ki, hərbçilər üçün yeni evlər tikilir, mənzillər 
veriləcəkdir. Bu proses daim getməlidir. Çünki ordumuzda 
xidmət göstərən, böyük nailiyyətlərə malik olan, öz peşəkar-
lığını göstərən hərbçilər dövlət tərəfindən layiqincə qiymət-
ləndirilməlidirляр. Biz bunu edirik. Əlbəttə, maddi imkanla-
rımız artdıqca, bunu daha böyük həcmdə edəcəyik.  

Azərbaycanda eyni zamanda, ordumuz üçün lazım olan 
avadanlığın, silah-sursatın istehsalı üçün də böyük işlər 
görülür. Azərbaycanda bu yaxınlarda yaradılmış Müdafiə 
Sənayesi Nazirliyinin əsas məqsədi ondan ibarətdir. Düzdür, 
biz orduya böyük vəsait ayırırıq və heç kim üçün sirr deyil 
ki, böyük həcmdə silah-sursat, texnika, döyüş təyyarələri 
alırıq və bunu, bu siyasəti davam etdirəcəyik.  

Ancaq bununla bərabяr, imkanlarımız var ki, bizə lazım 
olan avadanlığı daxildə, Azərbaycanda da istehsal edək. Bu 
məqsədlə Müdafiə Sənayesi Nazirliyi yaradıldı və əminəm 
ki, nazirlik tərəfindən görülmüş işlər nəticəsində biz artıq ilin 
sonuna qədər ilkin istehsalı görəcəyik. Bundan sonra isə 
daha da böyük vəsait ayrılmaqla Azərbaycanda çox güclü 
hərbi sənaye kompleksi yaradılacaqdır. Biz bunu edirik və 
bu sahədə siyasətimiz çox açıqdır və birmənalıdır. Bütün bu 
işləri görmək üçün, əlbəttə ki, ölkəmizin çox güclü maliyyə 
resursları olmalıdır. Ölkəmizin çox güclü iqtisadi potensialı 
olmalıdır. Çünki hər bir maddi-texniki bazanın möhkəm-
ləndirilməsi üçün başlıca amil budur. Biz də bunu edirik.  

Bildiyiniz kimi, Azərbaycan son üç il ərzində iqtisadi 
baxımdan dünyada ən sürətlə inkişaf edən ölkədir. Bizim 
iqtisadiyyatımız artır, iqtisadi islahatların aparılması nəticə-
sində əhalinin maddi rifahı yüksəlir və bizim büdcə gəlir-
lərimiz artır. Müqayisə üçün onu da deyə bilərəm ki, 2003-cü 
ildə bizim dövlət büdcəmiz təxminən 1,5 milyard dollar idisə, 
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bu il 7,5 milyard dollara çatmışdır. Bu çox böyük irəlilə-
yişdir. Azərbaycanda mövcud olan büdcə xərcləri bizə im-
kan verir ki, ölkə qarşısında duran bütün problemləri həll 
edək. İlk növbədə, infrastruktur layihələrinə, təhsilə, səhiyyə 
məsələlərinə, ordu quruculuğuna, bizi narahat edən, bizə 
lazım olan bütün məqsədlərə lazımi vəsaiti ayırırıq və ayı-
racağıq. Əlbəttə ki, ordu quruculuğu prosesi sürətlə get-
məlidir. Biz hələ çox işlər görməliyik. Bizim planlarımız bö-
yükdür və mən şübhə etmirəm ki, qarşıda duran bütün 
vəzifələri yerinə yetirəcəyik.  

Azərbaycanda çox güclü iqtisadi potensial yaradılıbdır. 
Yenə də deyirəm, iqtisadi islahatlar, siyasi islahatlar, sosial 
sahəyə böyük diqqət – biz bütün bu işləri kompleks şəkildə 
aparırıq. Eyni zamanda, biz Heydər Əliyev neft strategiya-
sının gözəl nəticələrini də görürük. Azərbaycan bu sahədə 
qarşıda duran hər bir vəzifəni yerinə yetiribdir. Biz çox çətin 
və ağır coğraфi-siyasi vəziyyətdə öz neft, qaz məsələlərimizi 
tam şəkildə həll etmişik. Heydər Əliyevin adını daşıyan 
Bakı–Tbilisi–Ceyhan neft kəməri artıq gələn il tam gücü ilə 
fəaliyyət göstərəcəkdir. Bakı–Tbilisi–Ərzurum qaz kəməri-
nin tikintisi ilə Azərbaycan dünya qaz bazarına yol açdı. Bu 
yaxınlarda tikintisinə başlaнacaq Bakı–Tbilisi–Qars dəmir 
yolu Azərbaycanı çox vacib nəqliyyat məntəqəsinə çevirə-
cəkdir. Bizim ərazimizdən Avropa ilə Asiyanı birləşdirən 
dəmir yolu keçəcəkdir. Bütün bu layihələri icra edirik. Bunu 
etmək üçün həm siyasi iradə var, həm cəsarət var, həm də 
imkanlar var.  

Azərbaycan indi zəngin ölkəyə çevrilir. Mən bir neçə il 
bundan əvvəl демишдим ki, məqsədim Azərbaycanı zəngin 
dövlətə çevirməkdir, biz artıq bunun ilkin əlamətlərini görü-
rük. Bizim əsas layihələrimiz həyata keçiriləndən sonra, növ-
bəti illərdə Azərbaycanda daha da böyük həcmdə maliyyə 
imkanları yaranacaqdır. Sözün əsl mənasında, zəngin dövlət 
yaradılacaq və insanların həyat səviyyəsi yaxşılaşacaqdır.  

Bir sözlə, biz bütün istiqamətlərdə öz siyasətimizi pro-
qram üzrə aparırıq və hər bir sahədə böyük uğurlar var. İstər 
iqtisadi islahatlar sahəsində, istər enerji sahəsində, istər 
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siyasi islahatlar sahəsində – bütün sahələrdə. O cümlədən 
xarici siyasət məsələlərində də Azərbaycan çox fəaldır və 
bizim beynəlxalq mövqelərimiz möhkəmlənir. Azərbaycan 
regionda böyük güc mərkəzinə çevrilibdir. Bizim dünyanın 
aparıcı dövlətləri ilə çox səmərəli və qarşılıqlı hörmət əsa-
sında qurulan münasibətlərimiz var. Birləşmiş Millətlər 
Təşkilatı Təhlükəsizlik Şurasının beş daimi üzvü olan ölkə-
lərlə, qonşu dövlətlərlə çox gözəl münasibətlərimiz var.  

Bu yaxınlarda Azərbaycanda GUAM-ın zirvə görüşünün 
keçirilməsi Azərbaycanın nə qədər önəmli ölkə olduğunu bir 
daha göstərdi. Müxtəlif ölkələrin dövlət və hökumət başçı-
larının Azərbaycanda sammitdə iştirak etməsi bunun əyani 
nəticəsidir. Azərbaycanda qəbul edilmiş qərarlar bütün 
реэиона öz təsirini göstərir. Bir daha demək istəyirəm, həm 
bizim coğrafi vəziyyətimiz, təbii sərvətlər, mövcud olan 
nəqliyyat və enerji infrastrukturu, Azərbaycanın Avropa 
İttifaqı ilə enerji sahəsində əməkdaşlığı və ölkədə mövcud 
olan sabitlik, ictimai-siyasi asayiş, xalqla dövlət arasında 
olan birlik – bütün bunlar, əlbəttə ki, ölkəmizin hərtərəfli 
inkişafı üçün çox gözəl şərait yaradır.  

Biz müxtəlif proqramlar həyata keçirməklə ölkəmizi 
gücləndiririk. Bu həm makroiqtisadi sahədə, eyni zamanda, 
insanların gündəlik həyatında da öz əksini tapır. Regionların 
inkişafı sürətlə gedir, işsizlik, yoxsulluq aradan qaldırılır. 
Böyük həcmdə investisiyalar qoyulur. Budur Azərbaycanın 
bugünkü reallıqları. Bütün bu amilləri bir araya yığıb 
görürük ki, doğrudan da ölkəmiz artıq çox dinamik inkişaf 
edir, müstəqil siyasət aparır, Azərbaycan xalqının maraq-
larını tam şəkildə müdafiə edir və qarşıya qoyulan hər bir 
vəzifəyə nail olur. Elə bir vəzifə yoxdur ki, biz onu qarşıya 
qoyaq və ona nail ola bilməyək. O cümlədən ordu qurucu-
luğu sahəsində. 

İki il bundan əvvəl mən bəyan etmişdim ki, Azərbay-
canda hərbi xərclər Ermənistanın ümumi dövlət xərclərinə 
bərabər olacaqdır. O vaxt bəlkə bəziləri buna o qədər də 
inanmırdı. Çünki belə bir vəziyyət o qədər də real görün-
mürdü. Ancaq mən bilirdim. Bilirdim ki, bunu həll etmək 
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üçün yollar var. Bilirdim ki, əgər biz səmərəli işləsək, bütün 
gücümüzü səfərbər etsək, iqtisadi islahatları davam etdirsək, 
liberal iqtisadiyyat qursaq, gözəl investisiya mühiti yaratsaq, 
sahibkarlığı gücləndirsək, nəhəng enerji layihələrini başa 
çatdırsaq buna nail olacağıq. Hər bir istiqamətdə bizim 
uğurlarımız var. Hər bir sadaladığım sahədə biz istədiyimizə 
nail olmuşuq və bunun nəticəsidir ki, indi Azərbaycanın 
müdafiə xərcləri Ermənistanın bütün dövlət büdcəsinə bəra-
bərdir. Gələcək illərdə bundan da artıq olacaqdır. Ondan 
sonra şübhəsiz ki, Ermənistan Azərbaycanın qarşısında 
dayana bilməyəcəkdir.  

Bizim bir nömrəli problemimiz var. Bütün xalqımızı, 
bizim hamımızı narahat edən Azərbaycan torpaqlarının iş-
ğal altında qalmasıdır. Baxmayaraq ki, danışıqlar uzun 
illərdir gedir, biz ciddi irəliləyiş görmürük. Ermənistanın 
qeyri-səmimi, qeyri-konstruktiv siyasəti nəticəsində biz razı-
laşmaya nail ola bilmirik. Bunu artıq bütün dünya ictimaiy-
yəti görür və bu məsələ ilə bilavasitə məşğul olan ATƏT-in 
Minsk qrupunun həmsədrləri də görməmiş deyildir. 

Azərbaycanın mövqeyi beynəlxalq hüquq normalarına 
əsaslanır və bizim bu siyasətimiz tam şəkildə bütün dünya 
birliyi tərəfindən, həm beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində, 
həm də ikitərəfli münasibətlərdə dəstəklənir. Son dörd ilə 
yaxın müddətdə mənim dünyanın müxtəlif ölkələrinin dövlət 
və hökumət başçıları ilə çoxsaylı görüşlərim olubdur. Bizim 
hər bir ölkə ilə imzaladığımız sənəddə Azərbaycanın ərazi 
bütövlüyü tanınır və dəstəklənir. Bu onu göstərir ki, bütün 
beynəlxalq ictimaiyyət, dünyanın siyasi elitası bu məsələnin 
Azərbaycanın ərazi bütövlüyü prinsipləri əsasında həll 
edilməsini mümkün sayır. Bundan başqa heç bir əsas ola 
bilməz. Heç vaxt Azərbaycanın ərazi bütövlüyü pozula bil-
məz. Dağlıq Qarabağa heç vaxt müstəqillik verilməyəcəkdir. 
Əgər dünya birliyi 90-cı illərin ortalarında – o vaxt Azər-
baycan iqtisadi və siyasi cəhətdən o qədər də güclü deyildi – 
Dağlıq Qarabağın müstəqilliyini tanımayıbsa, bugünkü 
vəziyyətdə, Azərbaycanın güclü dövlət olduğu bir dövrdə heç 
tanımayacaqdır. Dağlıq Qarabağ heç vaxt Ermənistana 
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birləşməyəcəkdir. Bunu Ermənistanda və Dağlıq Qarabağda 
nə qədər tez başa düşsələr, onlar üçün bir o qədər  yaxşıdır. 
Onlar hesab edirlər ki, vaxt uzatmaqla, danışıqları süni 
şəkildə ləngitməklə nə isə əldə edəcəklər. Xeyr! Bəlkə də bu 
hansısa siyasətçilər üçün, onların siyasi karyerası üçün 
əlverişli ola bilər. Amma inanmıram ki, bu, Ermənistan 
dövlətinin maraqlarına xidmət göstərsin. Çünki vaxt 
keçdikcə bizim mövqelərimiz möhkəmlənir.  

Beş il bundan əvvəl Ermənistan və Azərbaycanın iqtisa-
diyyatı təxminən eyni səviyyədə idi. Bu gün bizim iqtisa-
diyyatımız onların iqtisadiyyatından 7 dəfə böyükdür.  

Beş il bundan əvvəl büdcə xərcləri təxminən eyni idi. Bu 
gün bu sahədə 7 dəfə fərq var. Azərbaycan dünya və Avropa 
üçün çox önəmli ölkəyə çevrilir. Azərbaycanın çox çevik 
xarici siyasəti var. Azərbaycan çox zəngin neft, qaz yataq-
larına malikdir. Hamı artıq bilir ki, dünyanın gündəliyində 
enerji məsələləri bir nömrəli məsələlərdir. İndi enerji məsə-
lələrini beynəlxalq təşkilatlarda və aparıcı ölkələrdə təhlükə-
sizlik məsələsi kimi qəbul edirlər. Bu resurslar bizdə var. Biz 
artıq dünyanın, Avropanın enerji təhlükəsizliyi üçün işlər 
görürük.  

Биз Бакы–Тбилиси–Ъейщан, Бакы–Тбилиси–Ярзурум кими 
нящянэ лайищяляри иъра етмишик. Биз няглиййат цчцн транзит 
юлкяйя чеврилирик. Ермянистанда бунларын щеч бири йохдур вя 
эяляъяк инкишаф перспективляри дя йохдур. Игтисади инкишаф 
цчцн щеч бир зямин йохдур. Яксиня, орада сянайе истещсалы 
ашаьы дцшцр. Азярбайъанын ящалиси артыр. Бу да тябиидир, чцнки 
инсанларын щяйат сявиййяси йахшылашдыгъа, ялбяття ки, ящали дя 
артыр. Ермянистанда ися вязиййят там башгадыр. Орада 
ящалинин сайы щям тябии сябябляря эюря, щям дя бюйцк мигра-
сийайа эюря азалыр. Орада щеч ким галмаг истямир. Артыг 
биздя олан мялумата эюря, тямас хяттиндя онларда ъанлы 
гцввя чатышмыр. Бу бизим уьурларымызын щяля илкин мярщя-
лясидир. Бахын эюрцн, бир нечя илдян сонра ня олаъаг. Буну биз 
дя билирик вя дцнйа бирлийи дя билир. Дцнйа Банкынын щесаб-
ламаларына эюря  нювбяти 20 илдя Азярбайъана анъаг бир нефт 
лайищясиндян 200 милйард доллар вясаит эяляъякдир. Нязяря 
алсаг ки, бизим цчцн Даьлыг Гарабаьдан башга щеч бир ъидди 
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мясяля йохдур, тябии ки, бундан истифадя едяъяйик, ордумузу 
эцъляндиряъяйик, бцтцн йолларла Ермянистана тязйиг едяъяйик 
вя юз доьма торпагларымызы азад едяъяйик. 

Мян буну бир нечя дяфя демишям вя чох шадам ки, биз 
артыг буну эюрцрцк – биз бцтцн истигамятлярдя Ермянистана 
щцъум етмялийик. Сийаси, дипломатик, тяблиэат, игтисади – 
бцтцн сащялярдя вя бизим имканларымыз да артыр. Щям юз 
имканларымыз, щям бизим мцттяфигляримизин имканлары, щям 
дя бизимля чох бюйцк вя узунмцддятли стратежи тяряфдашлыьа 
башламыш юлкялярин имканлары артыр. Биз бцтцн бунлары сяфярбяр 
етмялйиик. Чцнки щагг-ядалят бизим тяряфимиздядир. Сийаси 
просесляр бизим хейримизя инкишаф едир. Дипломатик мцстявидя 
Азярбайъанын мювгейи дястяклянир. Азярбайъанын ярази бц-
тювлцйц бцтцн дцнйа тяряфиндян таныныбдыр вя данышыглар про-
сесиндя Азярбайъанын мювгейи цстцнлцк тяшкил едир. 

Ермянистанда данышыгларын эедишатыны ня гядяр тящриф 
етмяйя чалышсалар да, бунун щеч бир сямяряси йохдур. Чцнки 
щамы билир, о ъцмлядян Ермянистан тяряфи вя бунунла била-
васитя мяшьул олан Минск групунун щямсядр юлкяляри билир 
ки, данышыглар щансы принсипляр ясасында апарылыр. Бу принсипляр 
бизя имкан веряъяк ки, Азярбайъанын ишьал едилмиш бцтцн 
торпаглары гайтарылсын, азярбайъанлылар юз йурдларына, о ъцм-
лядян Даьлыг Гарабаьа  гайытсынлар. Ондан сонра данышыглар 
нятиъясиндя Даьлыг Гарабаьын эяляъяк статусу мцзакиря 
олуна биляр. Ермянистан тяряфи юз дахили сийасяти цчцн бир чох 
щалларда данышыгларын мязмунуну тящриф едир. Азярбайъан 
щеч вахт – ня бу эцн, ня он илдян сонра, ня дя йцз илдян 
сонра Даьлыг Гарабаьы Азярбайъандан айыра биляъяк разылаш-
майа эетмяйяъякдир. Бу щеч вахт олмайаъагдыр. Мян ями-
ням ки, буну Ермянистанда ня гядяр тез баша дцшсяляр, онлар 
цчцн о гядяр йахшы олар. 

Biz istəmirik ki, məsələni hərbi yolla həll edək. Ancaq 
buna hazır olmalıyıq. Bizim siyasətimiz açıqdır, heç nəyi 
gizlətmirik. Biz bəyan edirik ki, bəli, danışıqlara sadiqik. 
Amma bunun müəyyən müddəti var. Bu danışıqlar əbədi 
aparıla bilməz. Bu danışıqlar artıq 13 ildir aparılır. Bundan 
sonra 13 il də aparıla bilməz. Qısa müddət ərzində aydınlıq 
gətirilməlidir ki, biz haradayıq, haraya gedirik. İndi bütün 
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prinsiplər mövcuddur, təkcə qalır ki, Ermənistan rəhbərliyi 
özündə cəsarət tapıb bu addımı atsın, onlara aid olmayan, 
məxsus olmayan torpaqlardan çıxsın. İmkan versin ki, bizim 
soydaşlarımız o torpaqlara qayıtsınlar və ondan sonra böl-
gədə sülh bərqərar oluna bilər. Hələ ki, bu yoxdur. Hələ ki, 
bölgədə gərginlik mövcuddur, atəşkəs rejimi pozulur və 
gələcəkdə də pozula bilər. Əlbəttə, bunu  Ermənistanda nə-
zərə almalıdırlar.    

Bir sözlə, Azərbaycan öz siyasətini çox uğurla, çox fəal 
şəkildə aparır. Yenə də deyirəm ki, bizim bütün ölkələrlə 
münasibətlərimiz qarşılıqlı hörmət, qarşılıqlı maraqlar əsa-
sında qurulubdur. Deyə bilərəm ki, biz dünyada çox böyük 
hörmətə malik olan ölkəyik. Çox böyük hörmət qazanmışıq. 
Artıq bunu hamı bilir. Azərbaycana münasibət çox müsbət-
dir. Ölkəmizdə gedən iqtisadi və siyasi islahatlar ölkəmizi 
daha da gücləndirir və hər bir sahədə inkişaf var, bundan 
sonra da olacaqdır. O cümlədən ordu quruculuğunda. Mən, 
ölkə prezidenti və Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Komandanı bir 
daha bəyan edirəm ki, ordunun güclənməsi üçün bundan 
sonra da əlimdən gələni edəcəyəm. Bu gün burada nümayiş 
etdiriləcək yeni döyüş təyyarələri də bunun çox gözəl 
təzahürüdür. Yadınızdadırsa, keçən il burada bizim mahir 
pilotlarımız çox gözəl uçuşlar етмишlər. Bu il isə burada, 
Azərbaycan səmasında yeni təyyarələrdə uçacaqlar.  

Əziz dostlar! 
Əziz hərbçilər! 
Sizin hamınızı qarşıdan gələn Silahlı Qüvvələr günü 

münasibətilə bir daha təbrik edirəm. Hər birinizə cansağlığı, 
uğurlar arzulayıram.  

Sağ olun.  
* * * 

Сонра президент, Али Баш Командан Илщам Ялийев Али 
Щярби Мяктябдя тядрис вя интизамда биринъи йерляри тутан вя 
тящсили фярглянмя иля битирян мязунлара дипломлар тягдим етди. 
Тядрисдя вя интизамда биринъи йерляри тутан мязунлар гиймятли 
щядиййялярля тялтиф олундулар. 

Дювлятимизин башчысы бир груп забитя мянзиллярин ордерлярини 
тягдим етди. 
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Республикамызын рящбяри онлары тябрик етди, эяляъяк хид-
мятляриндя уьурлар арзулады. 

Диэяр мязунлара дипломлар мяктябин мцяллим щейяти 
тяряфиндян тягдим едилди. 

 

* * * 
Азярбайъан Щярби Щава Гцввяляринин шяхси щейяти мцхтялиф 

нювлц дюйцш тяййаряляри вя вертолйотларында йцксяк пилотаж 
нцмуняляри эюстярди. 

Щейдяр Ялийев мяктябинин йетирмяляри халгымызын цмум-
милли лидеринин мцгяддяс хатирясиня щюрмят вя ещтирамларыны, 
Азярбайъан халгына, дювлятиня, президентиня сядагятлярини, Си-
лащлы Гцввялярин Али Баш Команданына ися дюйцш ямриня щяр ан 
щазыр олдугларыны нцмайиш етдирмяк цчцн нцмцняви маневрляр 
етдиляр. 

Улу юндяр Щейдяр Ялийевдян хейир-дуа алмыш Азярбайъанын 
милли шащинляринин идаря етдикляри дюйцш вертолйотлары, мцасир 
аваданлыгла тяъщиз олунмуш, дцшмянин бцтцн щава вя йерцстц 
щядяфлярини мящв етмяйя, дюйцш мейданында йерцстц гошунлара 
дястяк вермяйя гадир олан сясдянсцрятли щцъум, гырыъы-тутуъу, 
гырыъы-бомбардманчы тяййаряляр мярасим кечирилян стадионун 
цзяриндян груп шяклиндя учдулар. Онларын илк дяфя «МИГ-29» 
гырыъы-бомбардманчы тяййаряляриндя мящарятля нцмайиш етдир-
дикляри йцксяк пилотаж  нцмуняляри, маневрляр юлкямизин эцълц 
щава щцъумундан мцдафия системиня вя шащинляримизин пешя-
карлыьа вя дюйцш габилиййятиня малик олдуьуну  бир даща тяс-
дигляди. 

Мярасим иштиракчылары тяряфиндян алгышларла гаршыланан учуш-
лар заманы билдирилди ки, бу эцн ябядийашар Али Баш Коман-
данымызын арзуларынын щяйата кечдийи, цмидляринин доьрулдуьу 
эцндцр. Цмуммилли лидеримиз Щейдяр Ялийев он ил яввял, 1997-ъи 
илдя Азярбайъанын илк милли щярби тяййарячиляринин бурахылыш мя-
расиминдя Щярби Щава Гцввяляримиз щаггында демишдир: «Чох 
севинирям ки, инди милли шащинляримиз вар вя севинирям ки, бизим 
шащинляримиз Азярбайъанын сямасыны даим горумаьа, Азяр-
байъанын мцстягиллийини горумаьа гадирдирляр». 

Сяккиз ил юнъя ися улу юндяримиз бюйцк инам щисси иля 
билдирмишди: «Милли авиасийамызын бюйцк эяляъяйи вар. Мян бу 
эяляъяйи ачыг-айдын эюрцрям. Истяйирям сяма шащинляримизин 
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аддымлары даим уьурлу олсун, бу тямял ясасында бизим эцълц 
милли авиасийамыз  олсун, ъясур шащинляримиз олсун вя бу 
шащинляр юз мящарятлярини  бцтцн дцнйайа эюстярсинляр. Эюс-
тярсинляр ки, азярбайъанлылар щяр бир ишин  ющдясиндян эялмяйя 
гадирдирляр. Азярбайъанлыларын  истедады, габилиййяти сяманы 
фятщ етмякдя дя ян йцксяк сявиййядя ола биляр. 

Мян яминям ки, Азярбайъанын эяляъяйи етибарлы яллярдядир. 
Чцнки бизим буэцнкц эянълийимиз саьлам дцшцнъяли эянъ-
лярдир, вятянпярвяр эянълярдир, халгыны, миллятини севян эянъ-
лярдир. Мян яминям ки, мцстягил Азярбайъанын эяляъяйини 
горуйуб сахлайа билян эянъ нясилляр йетишир. Бизим ордумуз 
бу эцн Азярбайъанын мцстягиллийиня, суверенлийиня, ярази 
бцтювлцйцня гаршы йюнялдилмиш щяр щансы бир гясдя лайигли 
ъаваб вермяйя гадирдир». 

Щярби тяййарячиляр щавада мцстягил Азярбайъанын мцгяд-
дяс цчрянэли байраьыны тясвир етдиляр. Онлар бир даща Али Баш 
Команданын щяр бир дюйцш ямриня щазыр олдугларыны бяйан 
етдиляр. Вертолйотлардан биринин бортундан эянъ пилотун мяру-
зяси ешидилди: «Ъянаб Али Баш Командан, Азярбайъан 
шащинляри Сизин щяр бир ямиринизи йериня йетирмяйя щазырдыр». 

Учушлар мярасим иштиракчылары тяряфиндян щейранлыгла сейр 
едилди, тяййарячиляримизин мящаряти щамынын гялбини гцрур, 
ифтихар щисси иля долдурду. 

 
* * * 

Сонра мязунларын бурахылыш мярасими давам етдирилди. 
Цзяриндя улдуз вя айпара тясвири олан емблеми Силащлы Гцв-
вялярин тящсил мцяссисяляринин рямзи йаш кютцкляриня вурмаг 
цчцн дявят едилян курсант деди: 

 
Ъянаб Али Баш Командан! 
Щярби тядрис мцяссисяляринин йаш кютцкляриня 2007-ъи ил 

мязунлары тяряфиндян цзяриндя улдуз вя айпара тясвири олан 
емблемляр вураркян, бу шяряфли вязифяни йериня йетирмякдян 
гцрур вя севинъ щисси дуйур, бцтцн силащдашларым адындан 
Сизя тяшяккцр едирям. 

Йаш кютцйц Силащлы Гцввялярин сыраларына дахил оланларын 
юлкясиня вя миллятиня хидмят цчцн бу вязифяни тящвил ал-
маларынын бир рямзидир. Бу шяряфли вязифяни тящвилалманын 
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мясулиййяти иля 2007-ъи ил мязунлары адындан бир даща бил-
диририк ки, алаъаьымыз щяр тапшырыьы вятян севэиси иля йериня 
йетиряъяк, ичдийимиз анда даим садиг галаъаьыг. 

Ъянаб Али Баш Командан, иъазянизля, 2007-ъи ил мя-
зунлары адындан рямзляри йаш кютцкляриня вуруруг. 

 
Силащлы Гцввялярин тящсил мцяссисяляринин мязунлары цзяриндя 

улдуз вя айпара тясвири олан емблеми рямзи йаш кютцкляриня 
вурдулар. 

 
Щейдяр Ялийев адына Азярбайъан Али Щярби Мяктябинин 

дюйцш байраьыны эялян илин мязуну олаъаг 4-ъц курс табуруна 
тящвил верян курсант Рамин Гасымов деди:  

Силащдашым, бабаларымызын ганы бащасына уъалан бу шанлы 
дюйцш байраьынын мцгяддяс кешик нювбяси сяниндир. Бай-
раьымын эюй рянэи цмидин, ал рянэи ганын, йашыл рянэи иманын 
олсун. Парчасы тарихин нишаняси, парылтысы зяфярлярин ишыьыдыр. 
Йазысы гящряманлыг вя шцъаятя чаьырышдыр. Аьаъы дюзцм, 
бафтасы шяряф вя мясулиййят рямзидир. Бу бюйцк вя мцгяддяс 
яманяти ялиндя бярк сахла. Вятянин азадлыьы йолунда тю-
кцлмяйя щазыр олан ганынын сон дамласына гядяр ону даим 
йцксяклярдя тут. 

Улу юндяр Щейдяр Ялийевин рущуну йашадан бу шанлы 
байраг нясилляр бойунъа ябяди олаъаг, уъа тутулаъаг, Вятя-
нин эюйляриндя даим вцгарла  дальаланаъагдыр. Мцгяддяс 
байраьы горумаг, байраг кешикчилийи кешик хидмятляринин ян 
алисы, ян шяряфлиси, ян мцгяддясидир. Ону сяндян сонра саь 
галанын ялиня тящвил вермяйяня гядяр сон няфясини вермя-
мялисян. Бу шанлы байраьы тящвил алдыьым кими, виъданла, на-
мусла горудуьуму эюстярмяк цчцн ону юпцр вя сяня тящвил 
верирям! 

Мяктябин дюйцш байраьы 4-ъц курс табуруна тящвил верилди. 
Байраьы гябул едян курсант Емин Теймуров деди: 
Силащдашым, намусума вя ъаныма анд ичирям ки, бу 

мцгяддяс кешикдя бир ан да олсун эюзцмц ондан айыр-
майаъаьам. Бабаларымызын ганы бащасына уъалан бу шанлы 
дюйцш байраьыны юз ъанымдан язиз билиб, ону даим йцксяк-
лярдя тутаъаьам. 
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Парчасы тарихин нишаняси, парылтысы зяфярлярин ишыьыдыр. Йазысы 
гящряманлыг вя шцъаятя чаьырышдыр. Аьаъы дюзцмцм, байра-
ьынын эюй рянэи цмидим, ал рянэи ганым, йашыл рянэи иманым 
олсун. Ай-улдузуна варлыьым фяда олсун. Йазысыны виъда-
нымтяк тямиз сахлайаъаьам. Кямярини гцрурла бярк тутаъа-
ьам. Бафтасы иман долу йолумда намус, чюкмяз чийин-
ляримдя ян шяряфли мясулиййят кими галаъагдыр. 

Улу юндяр Щейдяр Ялийевин рущуну йашадан бу шанлы 
байраьы мяндян сонра саь галана тящвил веряняъян юлмяк 
мяня щарам олсун. Ичдийим бу анда садиг галаъаьымы 
эюстярмяк цчцн байраьымы юпцр вя тящвил алырам. 

 
* * * 

 
Нцмуняви оркестрин вя курсантларын ифасында мяктябин 

маршы ифа олунду. 
Сонра Али Щярби Мяктябин дюйцш байраьы эятирилди, кур-

сантлар тянтяняли щярби маршын сядалары алтында Азярбайъан 
президенти, Али Баш Командан Илщам Ялийевин олдуьу трибуна-
нын гаршысындан кечдиляр. 

Азярбайъан президенти Илщам Ялийев мязунларла, курсант-
ларла, щярбчиляр вя валидейнлярля саьоллашды. 

Мярасимдя Баш назир Артур Расизадя, Милли Мяълисин сядри 
Огтай Ясядов, Президентин Иъра Апаратынын рящбяри Рамиз 
Мещдийев, Баш назирин, парламент сядринин мцавинляри, назир-
ляр, комитя вя ширкят рящбярляри, Милли Мяълисин депутатлары, 
хариъи юлкялярин Бакыдакы сяфирляри вя иътимаиййятин нцмайян-
дяляри иштирак едирдиляр. 
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ABŞ-ыn KEMBRİC ENERJİ TƏDQİQAT 
ASSOSİASİYASININ SƏDRİ DENİEL YERGİNİN 
RƏHBƏRLİK ETDİYİ NÜMAYƏNDƏ  
HEYƏTİ ИЛЯ ЭЮРЦШ 
 
Президент сарайы 
 
22 ийун 2007-ъи ил 

 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev 

iyunun 22-də Prezident sarayında ABŞ-ın Kembric Enerji 
Tədqiqat Assosiasiyasının sədri Deniel Yerginin rəhbərlik et-
diyi nümayəndə heyətini qəbul etmişdir.    

Dövlətimizin başçısı Deniel Yergin ilə bu ilin əvvəlində 
Davosda keçirdiyi görüşü xatırladı. Son illər ərzində Azər-
baycanda siyasi, iqtisadi və digər sahələrdə böyük inkişafın 
olduğunu qeyd edən prezident İlham Əliyev bu səfərin ölkə-
mizlə daha yaxından tanışlıq üçün yaxşı imkan yaradacağına 
əminliyini söylədi.  

Deniel Yergin Azərbaycana ilk dəfə səfər etdiyini və 
bundan dərin məmnunluq hissi keçirdiyini dedi. O, Azərbay-
canın rolunun dünyada getdikcə artdığını vurğuladı. Səfəri 
çərçivəsində dünyanın ən nəhəng neft terminallarından olan 
Səngəçal terminalına baş çəkdiyini deyən qonaq Bakı–Tbilisi–
Ceyhan kimi mühüm enerji layihəsinin başlanğıc məntəqəsini 
görməyin dərin təəssürat doğurduğunu bildirdi.  
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КАНАДАНЫН ЭЕНЕРАЛ-ГУБЕРНАТОРУ  
ЗАТИ-АЛИЛЯРИ  
ХАНЫМ МИШЕЛ ЖАНА 
 
Щюрмятли ханым Эенерал-губернатор! 
Милли байрамыныз – Канада эцнц  мцнасибятиля Сизи вя 

бцтцн халгынызы сямими-гялбдян тябрик едирям. 
Сон дюврдя Азярбайъан–Канада мцнасибятляри икитяряфли 

вя чохтяряфли гайдада инкишаф етмякдядир. Цмидварам ки, 
гаршылыглы ялагяляримизин, достлуг вя ямякдашлыьымызын эениш-
лянмяси сащясиндя мцшащидя олунан мцсбят просесляр бун-
дан сонра да халгларымызын мянафеляриня хидмят едяъякдир. 

Сизя ян хош арзуларымы йетирмякдян мямнунлуг дуйур, 
халгыныза ямин-аманлыг вя фираванлыг диляйирям. 

 
Hörmətlə, 
            İLHAM ƏLИYEV

  Azərbaycan Respublikasının Prezidenti    
  
Bakı, 22 iyun 2007-ci il 
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КАНАДАНЫН БАШ НАЗИРИ  
ЗАТИ-АЛИЛЯРИ  
ЪЯНАБ СТЕФЕН ЩАРПЕРЯ 
 
Щюрмятли ъянаб Баш назир! 
Юлкянизин милли байрамы – Канада эцнц мцнасибятиля 

Сизи вя бцтцн Канада халгыны юз адымдан вя Азярбайъан 
халгы адындан тябрик едирям. 

Дювлятлярарасы мцнасибятляримизин гаршылыглы анлашма, 
достлуг вя ямякдашлыг рущунда инкишафындан мямнунлуг 
дуйурам. Яминям ки, уьурларымызы даща да артырмаг, яла-
гяляримизи дяринляшдирмяк сащясиндя бирэя сяйляримизи бундан 
сонра да давам етдиряъяйик. 

Бу хош  эцндя Сизя мющкям ъансаьлыьы, ишляриниздя уьур-
лар, дост Канада халгына сцлщ вя рифащ арзулайырам. 

 
Hörmətlə, 

      
 İLHAM ƏLИYEV 

  Azərbaycan Respublikasının Prezidenti    
  
Bakı, 22 iyun 2007-ci il 
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БЕЛАРУС РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ПРЕЗИДЕНТИ  
ЗАТИ-АЛИЛЯРИ  
ЪЯНАБ АЛЕКСАНДР ЛУКАШЕНКОЙА 
 
Щюрмятли Александр Григорйевич!  
Милли байрам – Мцстягиллик эцнц мцнасибятиля Сизи вя 

Беларус халгыны Азярбайъан халгы адындан вя шяхсян юз 
адымдан сямими-гялбдян тябрик едирям. 

Юлкяляримиз арасындакы яняняви достлуг мцнасибятляри 
щазырда уьурла инкишаф едир. Яминям ки, бундан сонра да 
бизим бирэя сяйляримиз халгларымызын вя дювлятляримизин рифащы 
наминя бцтцн сащялярдя ямякдашлыьымызын, гаршылыглы сурятдя 
файдалы ялагяляримизин эенишлянмясиня вя мющкямлянмясиня 
йюнялдиляъякдир. 

Щюрмятли Александр Григорйевич, Сизя мющкям ъансаь-
лыьы, хошбяхтлик вя дювляти фяалиййятиниздя уьурлар, дост Бела-
рус халгына сцлщ вя рифащ арзулайырам. 

 
Hörmətlə, 

      
 İLHAM ƏLИYEV 

  Azərbaycan Respublikasının Prezidenti    
  
Bakı, 22  iyun 2007-ci il 
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АЗЯРБАЙЪАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫН 
ПРЕЗИДЕНТИ ИЛЩАМ ЯЛИЙЕВИН  
ИСТАНБУЛА СЯФЯРИ 
 
24 ийун 2007-ъи ил 
 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev 

Qara Dəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatına üzv ölkələrin 
dövlət başçılarının zirvə görüşündə iştirak etmək üçün iyunun 
24-də İstanbula yola düşmüşdür.  

Dövlətimizin başçısını Heydər Əliyev adına Beynəlxalq 
Hava Limanında Baş nazir Artur Rasizadə, Prezidentin İcra 
Aparatının rəhbəri Ramiz Mehdiyev, Bakı Şəhər İcra Haki-
miyyətinin başçısı Hacıbala Abutalıbov yola saldılar.  

                     
* * * 

 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev iyu-

nun 24-də İstanbula gəlmişdir.  
Prezident İlham Əliyevi Atatürk Beynəlxalq Hava Lima-

nında İstanbul valisi Müəmmər Gülər, şəhər bələdiyyəsinin 
башчысы  Qədir Topbaş və digər rəsmi şəxslər səmimiyyətlə qar-
şıladılar.  



 90 

 
 
 

TÜRKİYƏ PREZİDENTİ ƏHMƏD  
NECDƏT SEZƏR  
ИЛЯ GÖRÜŞ 
 
Истанбул, Чыраьан сарайы 
 
25 ийун 2007-ъи ил 
 
Иyunun 25-də İstanbulun Çırağan sarayında Azərbaycan 

prezidenti İlham Əliyevin və Türkiyə prezidenti Əhməd Necdət 
Sezərin görüşü olmuşdur. 

Prezidentlər dost və qardaş ölkələrimiz arasında müna-
sibətlərin davamlı inkişafından məmnunluqlarını bildirdilər, bu 
əməkdaşlığın gələcəkdə də genişlənəcəyinə və möhkəmlənə-
cəyinə əminliklərini söylədilər. 

Dövlət başçıları Qara Dəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təş-
kilatının 15-ci zirvə görüşünün əhəmiyyətini, ölkələrimiz və 
xalqlarımız üçün faydalı olan münasibətlərin inkişafında 
QİƏT-in rolunun böyük olduğunu vurğuladılar. 

Tərəflər Azərbaycanla Türkiyə arasında ikitərəfli münasi-
bətlərə, regional əməkdaşlığa və qarşılıqlı maraq doğuran bir 
sıra məsələlərə dair fikir mübadiləsi apardılar. 
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TÜRKİYƏNİN BAŞ NAZİRİ  
RƏCƏB TAYYİB ƏRDOĞAN ИЛЯ GÖRÜŞ 
 
Истанбул, Чыраьан сарайы 
 
25 ийун 2007-ъи ил 
 
Иyunun 25-də İstanbulda Çırağan sarayında Azərbaycan 

prezidenti İlham Əliyevin və Türkiyənin Baş naziri Rəcəb 
Tayyib Ərdoğanın görüşü olmuşdur. 

Görüşdə Azərbaycanla Türkiyə arasında dostluq va qar-
daşlıq münasibətlərinin uğurla inkişaf etdiyi vurğulandı. Bil-
dirildi ki, ölkələrimiz arasında siyasi, iqtisadi və bütün başqa 
sahələrdə əlaqələr dinamik inkişaf edir. Qlobal layihələr – Ba-
kı–Tbilisi–Ceyhan neft, Bakı–Tbilisi–Ərzurum qaz və Bakı–
Tbilisi–Qars dəmir yolu layihələri bölgədə sülhün və təhlü-
kəsizliyin təmin olunmasına öz töhfəsini verir. Bu layihələrin 
xalqlarımızın rifahının yaxşılaşdırılması baxımından da böyük 
əhəmiyyəti vardır. 

Görüşdə ölkələrimizin QİƏT çərçivəsində də uğurlu 
əməkdaşlıq etdiyi vurğulandı. 
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YUNİSEF-in İCRAЧI DİREKTORU  
XANIM ANN VENEMAN İLƏ ЭЮРЦШ 
 
Истанбул, Чыраьан сарайы 
 
25 ийун 2007-ъи ил 
 
Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev iyunun 25-də İs-

tanbulun Çırağan sarayında YUNİSEF-in icraçı direktoru 
xanım Ann Veneman ilə gюrцшмцшдцр.  

Gюрцшдя юlkəmizdə həyata keчirilən iqtisadi və sosial 
inkiшaf proqramları diqqət mərkəzində oldu.  

Xanım Ann Veneman Azərbaycanda ailə və uшaq prob-
lemlərinin həllinə gюstərilən diqqəti, təhsil və idman, habelə 
yoxsulluğun azaldılması, məşğulluq probleminin həlli sahə-
sində gцrцlən iшləri qiymətləndirdi. 

Prezident İlham Əliyev xanım Ann Venemanı юlkəmizə 
səfərə dəvət etdi.  

Дявят мямнунлугла гябул олунду. 
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ALBANİYANIN BAŞ NAZİRİ SALİ BERİŞA  
İLƏ GÖRÜŞ 
 
Истанбул, Чыраьан сарайы 
 
25 ийун 2007-ъи ил 
 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev 

iyunun 25-də İstanbulun Çırağan sarayında Albaniyanın Baş 
naziri Sali Berişa ilə görüşmüşdür.  

Görüşdə ölkələrimiz arasında ikitərəfli münasibətlərin 
dərinləşdirilməsi üçün potensialın olduğu və əlaqələrimizin 
bundan sonra genişlənəcəyi  əminlikля vurğulandı. 
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ГАРА ДЯНИЗ ИГТИСАДИ  ЯМЯКДАШЛЫГ  
ТЯШКИЛАТЫНЫН ЗИРВЯ ЭЮРЦШЦ 
 
Истанбул, Чыраьан сарайы 
 
25 ийун 2007-ъи ил 
 
Ийунун 25-дя Истанбулун Чыраьан сарайында Гара Дяниз 

Игтисади Ямякдашлыг Тяшкилатына (ГИЯТ) цзв олан юлкялярин 
дювлят вя щюкумят башчыларынын гурумун 15 иллийиня щяср 
едилмиш зирвя эюрцшц кечирилмишдир. 

Зирвя эюрцшцня тяшкилатын цзвц олан 12 юлкянин вя мц-
шащидячи статусуна малик 13 юлкянин тямсилчиляри – Азярбайъан 
президенти Илщам Ялийев, Тцркийя президенти Ящмяд Неъдят 
Сезяр, Русийа президенти Владимир Путин, Украйна президенти 
Виктор Йушшенко, Румынийа президенти Трайан Бесеску, Мол-
дова президенти Владимир Воронин, Болгарыстан президенти 
Эеорэи Пырванов, Сербийа президенти Борис Тадич, Эцръцстан 
президенти Михеил Саакашвили, Йунаныстанын Баш назири  Конс-
тантинос Караманлис, Албанийанын Баш назири Сали  Бериша, Сло-
вакийанын, Ермянистанын хариъи ишляр назирляри, щабеля АБШ-ын, 
БМТ-нин, Авропа Иттифагынын, АТЯТ-ин, Дцнйа Банкынын, 
Цмумдцнйа Тиъарят Тяшкилатынын нцмайяндяляри иштирак едир-
диляр. 

Зирвя эюрцшцнц Тцркийянин вя хариъи юлкялярин 489 мятбуат 
нцмайяндяси ишыгландырырды. 

Хатырладаг ки, мянзил-гярарэащы Истанбулда йерляшян ГИЯТ 
1992-ъи илин ийулунда йарадылмышдыр. ГИЯТ-ин инкишаф стра-
теэийасы 1995-ъи илин ийунунда Бухарестдя вя 1998-ъи илин 
ийунунда Йалтада кечирилян зирвя эюрцшляриндя мцяййянляшди-
рилмишдир. Йалтада тяшкилатын низамнамяси гябул олунмушдур. 

Тяшкилата сядрлик илдя ики дяфя ротасийа йолу иля дяйишир.  Бу 
илин майындан октйабрынадяк  ГИЯТ-ин сядри Тцркийядир. 

Тцркийя президенти Ящмяд Неъдят Сезяр зирвя эюрцшцнц 
ачараг иштиракчылары саламлады, ГИЯТ-ин ютян 15 илдя кечдийи 
йолу хатырлатды. О, тяшкилатын мярам вя мягсядляриня уйьун 
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фяалиййят эюстярдийини, ясас мягсядин игтисади ишбирлийинин 
эенишляндирилмяси, цзв юлкяляр арасында диалогун эцъляндирил-
мяси, бюлэядя тящлцкясизлийин вя сабитлийин горунмасы, щабеля 
азад базар игтисадиййатына кечян юлкяляри дястяклямяк 
олдуьуну билдирди. 

Болгарыстан, Эцръцстан, Молдова, Румынийа, Русийа, Сер-
бийа, Украйна вя диэяр юлкялярин дювлят вя щюкумят башчылары 
чыхышларында ГИЯТ чярчивясиндя мющкям ишбирлийи йаратмаг 
йюнцндя истяк вя ирадларыны ифадя етдиляр, 300 милйондан чох 
ящалинин йашадыьы мяканы бирляшдирян бу тяшкилатын перспек-
тивляриндян данышдылар. Билдирилди ки, бюлэянин игтисади вя инсани 
потенсиалы, енержи ещтийатлары вя няглиййат дящлизляри кими стра-
тежи мясяляляр дцнйанын диггят мяркязиндядир вя бу ГИЯТ-я 
мараьы даща да артырыр. 

Вурьуланды ки, ГИЯТ-ля Авропа Иттифагы арасында ишбирлийини 
конкретляшдирмяк цчцн нязярдя тутулан илк тядбир бу илин 
октйабр айында, Тцркийянин сядрлийи дюврцндя назирляр сявиййя-
синдя кечириляъякдир. ГИЯТ-ин БМТ-нин Инкишаф Програмы иля 
имзаладыьы ямякдашлыг сазиши бюлэядя ямякдашлыг вя инкишафа 
мцщцм тющфя веряъякдир. 

Чыхыш едянляр реэионал ямякдашлыьа вя йени лайищялярин 
иърасына мане олан тящдидлярин арадан галдырылмасынын, юлкяля-
рин ярази бцтювлцйцня щюрмятля йанашылмасынын, дцнйанын вя 
Авропанын енержи тящлцкясизлийиня юз тющфясини верян юлкялярин 
мювгейинин дястяклянмясинин зярурилийини, чохтяряфли игтисади 
ямякдашлыьын даща да эенишляндирилмясинин ящямиййятини вур-
ьуладылар. 

Ермянистанын Хариъи Ишляр назири Вартан Осканйан чыхышын-
да Даьлыг Гарабаь мцнагишяси иля баьлы фактлары сахталаш-
дырмаьа ъящд етди. О билдирди ки, артыг щяр шей архада галыб, 
Азярбайъан Даьлыг Гарабаьдакы инсанларын ращат йашамасы 
цчцн шяраит йаратмалыдыр. 

Азярбайъан президенти Илщам Ялийев нювбяти дяфя сюз алараг 
Ермянистан назиринин сахтакарлыьына айдынлыг эятирди. О деди: 

Илк нювбядя ону демяк истярдим ки, мцщарибя битмяйиб 
ки, гялябядян данышаг. Бу, садяъя биринъи мярщяля иди ки, 
мцхтялиф сябяблярдян мцвяггяти цстцнлцк ялдя едилибдир. Бу 
вязиййят узун сцря билмяз. Мцнагишянин щялли иля баьлы бизим 
мювгейимиз айдындыр вя бейнялхалг щцгуга ясасланыр. Тяшки-
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латымызын бцтцн цзв юлкяляри – бириндян башга – яразимизин 
бцтювлцйцнц таныйыр. Ермянистан вя Азярбайъан бир сыра бей-
нялхалг тяшкилатларын цзвцдцр – Гара Дяниз Игтисади Ямяк-
дашлыг Тяшкилаты, Мцстягил Дювлятляр Бирлийи, Авропа Шурасы. 
Бцтцн бу тяшкилатларда бцтцн юлкяляр, Даьлыг Гарабаь да 
дахил олмагла, Азярбайъанын ярази бцтювлцйцня щюрмятля 
йанашыр. Мясялянин щялли истигамятиндя тяклифимиз айдындыр вя 
реаллыьа сюйкянир. Биз Даьлыг Гарабаьа йцксяк статуса малик  
юзцнцидаря тяклиф едирик вя бу орада йашайан ермяниляря юз 
щцгугларындан истифадяйя имкан веряъякдир. Лакин биз 
торпагларымызын ишьалы иля щеч вахт барыша билмярик. Няинки 
Даьлыг Гарабаь, щятта онун инзибати сярщядляриндян кянарда 
олан даща йедди район ишьал алтындадыр вя бу йолверилмяздир. 
ХХЫ ясрдя етник тямизлямя сийасяти ядалятли сайыла билмяз, бу 
айдындыр. Беляликля, мян истярдим ки, щямкарларым тарихи сах-
талашдырма ъящдляриня йох, реаллыглара диггятлярини йюнялт-
синляр. 

Тяшяккцр едирям. 
  

* * * 
Зирвя эюрцшцнцн сонунда дювлят вя щюкумят башчылары йе-

кун бяйаннамяси гябул етдиляр вя бирэя хатиря шякли сякдирдиляр. 
Бяйаннамядя билдирилир ки, 15 ил яввял Гара дяниз бюлэясиндя 

реэионал ямякдашлыг сащясиндя лайищянин щяйата кечирилмясиня 
даир тяшяббцс юзцнцн сямярялилийини сцбут етди вя заманын сына-
ьындан чыхды. Сяняддя ГИЯТ-ин фяалиййятинин эяляъяк перспек-
тивляри, игтисади ялагялярин эенишляндирилмяси, енержи вя няглиййат 
дящлизляри цзря Авропа Иттифагы иля ямякдашлыьын инкишафы вя с. 
мясяляляр яксини тапмышдыр. 

Саммит баша чатдыгдан сонра дювлят вя щюкумят башчылары 
эями иля Истанбулун Долмабаэча сарайына эялдиляр. Бурада 
Гара дяниз оркестринин консерти олду. 

 
* * * 

İyunun 25-də İstanbulun Dolmabaxça sarayında Türkiyə 
Respublikasının Prezidenti Əhməd Necdət Sezərin adından 
Qara Dəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının 15 illiyinə həsr 
olunmuş zirvə görüşündə  üzv ölkələrin dövlət və hökumət 
başçılarının şərəfinə şam yeməyi verildi.  
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Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev ziyafətdə iştirak edirdi.  
Ziyafətdən sonra dövlət və hökumət başçıları Bosfor bo-

ğazında gəzintiyə çıxdılar.  
Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevin İstanbula səfəri 

davam edir.  
 

        * * * 
İyunun 25-də İstanbulun Çırağan sarayında Türkiyənin Baş 

naziri Rəcəb Tayyib Ərdoğan tərəfindən Qara Dəniz İqtisadi 
Əməkdaşlıq Təşkilatının 15 illiyi münasibətilə üzv ölkələrin 
dövlət və hökumət başçılarının şərəfinə nahar verilmişdir.  

Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev naharda iştirak et-
mişdir.  
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QARA DƏNИZ İQTИSADИ ƏMƏKDAŞLIQ 
TƏŞKИLATININ ZИRVƏ GÖRÜŞÜНДЯ  
НИТГ 
 
Истанбул, Чыраьан сарайы 
 
25 ийун 2007-ъи ил 
 
Xanımlar və cənablar! 
İlk növbədə mən istərdim ki, zirvə görüşünün yüksək 

səviyyədə təşkil olunmasına və bizə göstərilən qonaqpər-
vərliyə görə Türkiyə dövlətinə və şəxsən Türkiyə cümhur-
başqani Əhməd Necdət Sezərə dərin minnətdarlığımı bil-
dirim. 15 ildir ki, biz bir təşkilatda fəaliyyət göstəririk. Təş-
kilatın bu 15 il ərzindəki fəaliyyəti çox müsbətdir. Bu illər 
ərzində ölkələrimiz bir-biri ilə sıx əməkdaşlıq etməyə baş-
lamışdır və bu əməkdaşlığın praktik nəticələri də görünmək-
dədir. 15 il bundan əvvəl təşkilata üzv olan ölkələrin yarısı 
cəmi bir ildən az bir müddətdə müstəqil ölkələr kimi 
yaşayırdı, o cümlədən Azərbaycan da. 

Sovet İttifaqının dağılması nəticəsində müstəqillik əldə 
etmiş Azərbaycan cəmi bir neçə ay idi müstəqil ölkə kimi 
yaşayırdı. Əlbəttə ki, o illərlə bugünkü vəziyyət arasında çox 
böyük fərq var. Bu illər ərzində ölkəmiz çətin, ancaq şərəfli 
yol keçmişdir. Demək olar ki, 90-cı illərin ortalarında üzləş-
diyimiz problemlərin tam əksəriyyəti artıq arxada qalmışdır. 
Ölkəmiz dünyada özünə layiq yeri tuta bilmişdir. Aparılan 
çox ciddi siyasi və iqtisadi islahatlar ölkəmizin hərtərəfli 
inkişafına gətirib çıxarmışdır. Son üç il ərzində Azər-
baycanda ümumi daxili məhsul 96 faiz artmışdır və əlbəttə 
ki, bu bizim iqtisadi imkanlarımızı çox gücləndirir. Biz re-
gional əməkdaşlıq məsələlərinə çox böyük diqqət göstəririk, 
bəzi hallarda çox böyük layihələrin təşəbbüskarıyıq. Bütöv-
lükdə Xəzər dənizi – Qara dəniz əməkdaşlıq məsələlərində də 
Azərbaycan çox fəal rol oynayır. Bizim artıq real, konkret 
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nəticələrimiz var, layihələrimiz var və bu layihələr hər bir 
iştirakçı ölkənin xeyrinədir. Azərbaycanın çox zəngin enerji 
resursları həm ölkəmizi gücləndirir, həm də regional 
əməkdaşlıqda çox mühüm rol oynayır. Tikilib istifadəyə 
verilmiş neft kəmərləri üç istiqamətdə Azərbaycan neftini 
dünya və Avropa bazarlarına çıxarır. Onlardan ikisi Qara 
dənizə, biri isə Aralıq dənizinə çıxır və biz bu məsələlərdə 
tərəfdaşlarımızla – Gürcüstan, Rusiya və Türkiyə ilə çox sıx 
əməkdaşlıq edirik. Gələn ildən başlayaraq, Azərbaycanda 
gündə 1 milyon barрel neft hasilatı gözlənilir və bu rəqəm 
artacaqdır. Azərbaycan bu ildən başlayaraq, qaz ixrac edən 
ölkəyə çevrilir. Artıq bu sahədə də böyük işlər görülüb, 
müvafiq nəqliyyat infrastrukturu, boru kəməri mövcuddur. 
Biz demək olar ki, öz enerji problemlərimizi uğurla həll 
etmişik və indi enerji siyasətimizin növbəti mərhələsindəyik. 
Mən şübhə etmirəm ki, gələcəkdə regional əməkdaşlıq 
müstəvisində həm nəqliyyat, həm də enerji sektorundakı 
təşəbbüslərimiz daha da böyük uğurlara gətirib çıxaracaqdır. 

Bizim nəqliyyat sektorunda da gözəl nəticələrimiz var. Bu 
yaxınlarda tikintisinə başlanacaq Bakı–Tbilisi–Qars dəmir-
yolu  böyük regional əhəmiyyətə malikdir. Avropanı Asiya 
ilə birləşdirəcək bu dəmir yolu ilə daşınacaq yüklərin həcmi 
kəskin şəkildə artacaq və bütövlükdə bütün dost ölkələr üçün 
yeni imkanlar yaradacaqdır. Bu məsələyə də biz çox ciddi 
şəkildə yanaşırıq və artıq Azərbaycan ərazisindən keçən 
enerji dəhlizləri nəqliyyat dəhlizlərinin yaradılmasına  gözəl 
zəmin yaradır. 

Bütün bunlar həm regional əməkdaşlıq əlaqələrinin nəti-
cələridir, həm də ki, bütövlükdə təşkilata üzv olan ölkələrin 
inkişafının təzahürüdür. Bir daha demək istəyirəm, təşkilata 
üzv olan ölkələrin yarısı ancaq 90-cı illərin əvvəllərində öz 
dövlət müstəqilliyini bərpa etmişdi və bu illər ərzində həqiqə-
tən tarixi, uğurlu və şanlı yol keçmişdir. 

Bununla bərabər, bizi narahat edən problemlər, məsələlər 
da var. O cümlədən həll olunmamış münaqişələr. Ermənis-
tanın Azərbaycana etdiyi hərbi təcavüz nəticəsində ölkəmi-
zin, torpaqlarımızn 20 faizi hələ də işğal altındadır. Bu işğal 
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və etnik təmizləmə siyasəti nəticəsində 1 milyondan artıq 
azərbaycanlı öz doğma torpağında qaçqın-köçkün vəziyyəti-
nə düşmüşdür. Bu, böyük ədalətsizlikdir, beynəlxalq hüquq 
normalarının pozulmasıdır. Birləşmiş Millətlər Təşkilatı 
Təhlükəsizlik Şurasının bu məsələyə dair 4 qətnaməsi icra 
olunmamış qalır. O qətnamələrdə işğalçı qüvvələrin çıxarıl-
ması nəzərdə tutulurdu. Beləliklə, məsələnin həll olunma-
ması bölgədə gərginliyin artmasına gətirib çıxarır. Bölgədə 
sülh bərqərar olunmur. Müvəqqəti atəşkəs mövcuddur, o da 
ki, çox həssasdır. Mən düşünürəm ki, Ermənistanda başa 
düşməlidirlər ki, biz artıq orta əsrlərdə yox, XXI əsrdə 
yaşayırıq və XXI əsrin əlamətləri hər bir ölkə üçün əsas 
olmalıdır. Biz istəyirik ki, bölgədə sülh olsun. Biz istəyirik ki, 
beynəlxalq hüquq normaları təmin edilsin. Hər bir işğalçı 
bilməlidir ki, bu işğalın sonu olmayacaqdır. Bu işğalın sonu 
ya sülh müqaviləsidir, ya da qaçılmaz məğlubiyyətdir. Mən 
bu fürsətdən istifadə edib dövlət və hökumət başçılarının 
diqqətini bir daha bu məsələyə çəkmək istəyirəm. Çünki bu 
məsələnin həll olunmaması həm bizim üçün, həm bütün 
region üçün, həm də regionda yaranan və güclənən əmək-
daşlıq üçün çox böyük təhlükə mənbəyidir. Biz hesab edirik 
ki, məsələ yalnız və yalnız beynəlxalq hüquq əsasında öz 
həllini tapa bilər. Azərbaycanın ərazi bütövlüyü qeyd-şərtsiz 
bərpa olunmalıdır, 1 milyondan artıq soydaşımız, on ildən 
artıq əziyyət çəkən soydaşlarımız öz doğma torpaqlarına 
qayıtmalıdırlar. Bu onların hüququdur. Dağlıq Qarabağın 
gələcək statusuna gəldikdə isə, dünyada, o cümlədən 
Avropada kifayət qədər müsbət muxtariyyət nümunələri var 
və əlbəttə ki, bu müsbət nümunələr bizim bölgədə də tətbiq 
olunmalıdır. Əgər hər bir milli azlıq yaşadığı ölkədə öz 
müqəddəratını təyin etmək istəyərsə, təsəvvür etmək çətin 
deyil ki, dünyada nə qədər yeni dövlətlər yaranacaqdır. 
Azlıq olmaq o demək deyil ki, yaşadığı ölkənin bir hissəsini 
qoparıb başqa ölkəyə birləşdirmək mümkün olsun. Bu, 
qətiyyən belə deyil və beynəlxalq hüquq normaları və sadəcə 
olaraq, normal davranış qaydaları buna yol vermir. Mən 
ümid edirəm ki, gələcəkdə məsələlərin həlli və bütövlükdə 
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həll olunmamış münaqişələrin həlli öz yerini tutacaq və 
bölgəyə əmin-amanlıq, uzunmüddətli sülh və əməkdaşlıq 
gələcəkdir. 

Əziz həmkarlar, sizin hamınızı bu gözəl yubiley mü-
nasibətilə bir daha təbrik etmək istəyirəm. Əmin olduğumu 
bildirmək istəyirəm ki, bundan sonrakı illərdə də bizim 
təşkilatımız çox fəal işləyəcək, bölgədə və regionda yeni-yeni 
layihələr öz həllini tapacaqdır. 

Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm. 



 102 

 
 

 
«ŞƏRQ QƏRBLƏ QARŞILAŞIR: ENERJİ  
TƏHLÜKƏSİZLİYİNDƏ YENİ HÜDUDLAR»  
MÖVZUSUNDA 10-cu İLLİK KONFRANS  
 
Истанбул, « Ъейлан Интерконтинентал» мещманханасы 
 
26 ийун 2007-ъи ил 
 
İyunun 26-da İstanbulun «Ceylan İnterkontinental» 

mehmanxanasında «Şərq Qərbля qarşılaşır: enerji təhlükəsiz-
liyində yeni hüdudlar» mövzusunda 10-cu illik konfrans 
keçirilmişdir.  

Konfransda Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev, Türkiyə 
prezidenti Əhməd Necdət Sezər, Ukrayna prezidenti Viktor 
Yuşşenko, Gürcüstan prezidenti Mixеil Saakaşvili, habelə 
ABŞ-ın, Böyük Britaniyanın, Almaniyanın, eləcə də Avropa 
İttifaqının, OPEK-in və digər beynəlxalq təşkilatların nüma-
yəndələri iştirak etmişlər.  

Xatırladaq ki, əsasən, Cənubi Qafqazda enerji təhlükə-
sizliyi məsələlərinə həsr olunmuş ilk beynəlxalq konfransın 
(1997-ci il) həmin vaxt təşəbbüsçüsü Azərbaycan Dövlət Neft 
Şirkətinin vitse-prezidenti vəzifəsində çalışan İlham Əliyev 
olmuşdur və o, konfransın əsas məruzəçisi idi.  

Konfransı ABŞ-ın Kembric Araşdırmalar Qrupunun 
(CERA) sədri Deniel Yergin açaraq, dövlət başçılarını sa-
lamladı. O bildirdi ki, hazırda enerji təhlükəsizliyi məsələsi 
dünyanın diqqət mərkəzində olan əsas məsələdir və bu 
baxımdan yeni iqtisadi əməkdaşlıq mərhələsi başlayır.  

Konfransın açılışında «Tekfen» orkestrinin ifasında musiqi 
səsləndi. Bu orkestr Qara dəniz hövzəsində yerləşən 23 ölkənin 
musiqiçilərini birləşdirir.  

Xarici İşlər üzrə İqtisadi Qrupun (DEİK) Fəxri üzvü və 
«Tekfen Holdinq» şirkətlər qrupunun sədri Nihat Gökyigid 
Бакы–Тбилиси–Ъейщан нефт кямяринин «Ясрин лайищяси» олду-
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эуну билдиряряк деди ки, Азярбайъан халгынын цмуммилли лидери 
Щейдяр Ялийевин ирадяси сайясиндя Бакы–Тбилиси–Ъейщан 
лайищяси эерчякляшди, инди йени лайищяляря ещтийаъ вар. Гара 
Дяниз Игтисади Ямякдашлыг Тяшкилатына цзв юлкялярин дювлят вя 
щюкумят башчыларынын зирвя эюрцшцнцн тяшкилатын щяйатында 
мцщцм щадися олдуьуну сюйляйян ДЕИК-ин президенти, Тцркийя 
Сянайе, Тиъарят вя Биржалар Палатасынын сядри Рифат Щисаръик-
лиоьлу буну щям дя реэионда енержи тящлцкясизлийинин тямин 
олунмасына шяраит йарадан амил кими гиймятляндирди. Тцрки-
йянин Енерэетика вя Тябии Ещтийатлар назири Щилми Эцляр чыхы-
шында диггяти бору хятляринин мцхтялифлийиня чякяряк билдирди ки, 
Тцркийя вя онун йерляшдийи реэион бору хятляринин кясишмя 
нюгтясидир. О, Бакы–Тбилиси–Ъейщанын ящямиййятиндян даныша-
раг вурьулады ки, Бакы–Тбилиси–Ъейщан лайищясини яфсанядян 
реаллыьа чевирян Щейдяр Ялийевин тарихи хидмятляри нязяря алы-
нараг, Ъейщан лиманына онун ады верилмишдир. Бу айын сону-
надяк Ъейщанда 193-ъц танкер нефтля йцкляняъякдир. Эялян ай 
ися «Шащдяниз» газы Тцркийя васитясиля Йунаныстана, орадан 
Италийайа эюндяриляъякдир. Назир билдирди ки, «Шащдяниз» газына 
Балкан юлкяляри дя мараг эюстярир. Лакин бунунла баьлы Азяр-
байъанла мяслящятляшмялярин апарылмасы лазымдыр. ОПЕК 
Конфрансынын президенти, Бирляшмиш Яряб Ямирликляринин Енер-
эетика назири Мящяммяд бин Зайен ял-Щамили чыхышында деди 
ки, ОПЕК дцнйа юлкяляринин нефтя олан тялябатынын юдянилмяси 
кими мцщцм ишини давам етдирир вя бу гурум дцнйада енержи 
тящлцкясизлийинин тямин олунмасы иля баьлы бцтцн тяшяббцсляри 
дястяклямяйя щазырдыр. 

«Bugünkü konfrans həm də ötən on ilə nəzər salmaq 
baxımından çox əhəmiyyətlidir» – deyən Ukrayna prezidenti 
Viktor Yuşşenko və Gürcüstan prezidenti Mixеil Saakaşvili 
yeni neft-qaz boru xətlərindən, onların təhlükəsizliyindən söh-
bət açdılar, ümumi yeni layihələrə qoşulacaqlarını bildirdilər, 
eyni zamanda, Türkiyənin enerji terminalı və dəhlizlər proq-
ramını dost ölkələrlə birlikdə gerçəkləşdirəcəyini vurğuladılar.  

Dövlət başçıları Avropa və dünyanın enerji təhlükə-
sizliyində Azərbaycanın oynadığı rolu yüksək qiymətlən-
dirdilər. M.Saakaşvili çətin vəziyyətə düşən Gürcüstana gös-
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tərdiyi köməyə görə prezident İlham Əliyevə minnətdarlığını 
bildirdi.  

Yeni iqtisadi şərtlərin yerinə yetirilməsi üçün daha fəal 
çalışmağın, beynəlxalq və regional əməkdaşlığa üstünlük 
verməyin zəruriliyi vurğulandı.  

Сонра конфрансын апарыъысы Дениел Верэин Азярбайъан 
президентиня сюз веряряк деди: 

Мян конфрансын 10-ъу илдюнцмцня щяср олунмуш бу 
тядбирдя демяк истяйирям ки, президент Илщам Ялийев беля 
мясялялярин мцзакирясиндя узун иллярдир иштирак едир. О бу 
мювзулар цзря яввялки конфрансларда да чыхыш етмишдир. Ютян 
ъцмя эцнц биз Бакыда фикир вя идейаларын бу эцн щамымызын 
эюрдцйц реаллыьа чеврилмяси щаггында данышдыг вя енержинин 
эяляъяйи иля баьлы щазыркы фикирляримиз вя идейаларымыз цчцн 
йени реаллыьын йарадылмасынын зярури олдуьуну гейд етдик. 
Инди ися мян Азярбайъан Республикасынын Президенти зати-
алиляри ъянаб Илщам Ялийеви чыхыша дявят едирям. 

Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev konfransda çıxış etdi. 
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«ŞƏRQ QƏRBLƏ QARŞILAŞIR: ENERJИ 
TƏHLÜKƏSИZLИYИNDƏ YENИ HÜDUDLAR» 
MÖVZUSUNDA 10-cu ИLLИK KONFRANSДА 
ЧЫХЫШ 
 
Истанбул, «Ceylan İnterkontинентал» мещманханасы 
 
Hörmətli cənab prezidentlər! 
Hörmətli xanımlar və cənablar! 
İlk növbədə, mən son iki gün ərzində hamımızın 

duyduğu qonaqpərvərliyə görə prezident Sezərə minnətdar-
lığımızı bildirmək istəyirəm. Biz dünən Qara Dəniz İqtisadi 
Əməkdaşlıq Təşkilatının sammitində birgə iştirak etdik. Bu 
gün isə biz bu cür vacib konfransda iştirak etmək üçün bu-
raya toplaşmışıq. Hesab edirəm, bu iki tədbir bir-biri ilə 
bağlıdır. Çünki gördüyümüz bütün işlər və planlaşdırdığımız 
bütün məsələlər regional əməkdaşlığa, xalqlarımızın və 
dövlətlərimizin rifahına xidmət edir. 

Mən eyni zamanda, burada bütün prezidentləri, rəsmi 
şəxsləri və dostlarımızı salamlamaq istəyirəm. Biz bu gün 
nailiyyətlərimizi nəzərdən keçiririk və eyni zamanda, gələcə-
yə nəzər salırıq ki, hələ nəyə nail olmalıyıq. Mən keçmişdə 
prosesin başlanğıcına nəzər salaraq, 90-cı illərin ortalarında 
baş vermiş iki mühüm hadisəyə diqqətinizi cəlb etmək 
istərdim. 1994-cü ilin sentyabr ayı və 1996-cı ilin iyun ayı. 
1994-cü ildə «Əsrin müqaviləsi» imzalandı və bu, ümummilli 
liderimiz Heydər Əliyevin neft strategiyasının başlanğıcı idi. 
1996-cı ilin iyun ayında regionun enerji təhlükəsizliyi 
sahəsində olduqca mühüm rol oynayan və nəticədə Avropa-
nın enerji təhlükəsizliyində daha vacib rol oynayacaq «Şah-
dəniz» qaz yatağının işlənilməsinə dair müqavilə imzalandı. 
Həmin vaxtdan etibarən biz nəyə nail olduq?! Bütün bunlar 
çox çətin geosiyasi şəraitdə Azərbaycanın ümummilli lide-
rinin cəsarətli, müdrik qərarlarının nəticələri idi. 
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Bu gün Azərbaycan 90-cı illərin əvvəllərində olduğundan 
tamamilə fərqli vəziyyətdədir. Həmin vaxt bizim çoxsaylı iq-
tisadi və sosial problemlərimiz var idi. Siyasi sabitlik hələ 
təmin olunmamışdı. Azərbaycan sərmayələr üçün çox riskli 
ölkə hesab edilirdi. Bizimlə işləmək üçün xarici şirkətləri cəlb 
etməli, Azərbaycanın etibarlı tərəfdaş və dost olmasını 
nümayiş etdirməli idik. Ölkəmiz xarici sərmayələri qorumalı 
idi. Mən bu gün böyük məmnunluq hissi ilə qeyd edirəm ki, 
biz qarşımıza qoyduğumuz bütün məqsədlərə birgə səylər, 
Azərbaycanın rəhbərliyinin qətiyyəti və sadiqliyi, bu gün 
müzakirə etdiyimiz bütün layihələrdə əsas sərmayədarlar olan 
xarici neft şirkətləri ilə möhkəm tərəfdaşlıq nəticəsində nail 
olduq. Biz bunlara beynəlxalq maliyyə qurumlarının dəstəyi, 
ABŞ hökumətinin çox güclü dəstəyi və bütün regional ölkələrin 
iştirakı ilə nail olduq. Bu dəstək olmadan bu gün danışdığımız 
layihələrdən heç biri həyata keçirilə bilməzdi. Bu, regional 
əməkdaşlığın çox yaxşı nümunəsidir, tərəfdaşlığımızın və 
dostluğumuzun çox müsbət misalıdır. 

Bu gün mənim dostum Mixеil çətin qış şəraiti və Gür-
cüstan ilə Azərbaycan arasındakı əməkdaşlıq haqqında 
danışdı. O tamamilə haqlıdır. Biz başqa cür addım ata bil-
məzdik. Çünki qonşumuzun və tərəfdaşımızın təhlükəsizliyi 
bizim təhlükəsizliyimizdir. Biz dostuq və tərəfdaşıq, bir-
birimizə kömək etməliyik və dəstək verməliyik. 

Dünənki görüş zamanı mən xatırlatdım ki, QİƏT-ə üzv 
olan 12 dövlət arasında 6-sı bu təşkilatın yaradılmasından 
bir neçə ay öncə öz müstəqilliyini qazanmışdı. Biz müstəqil 
dövlət kimi yaşamağa qadir olduğumuzu sübuta yetirməliy-
dik. Müstəqilliyimizi qorumalı və onu möhkəmləndirməli 
idik. Böyük siyasi və iqtisadi çətinliklərə, bəzən sosial prob-
lemlərə, vətəndaş müharibəsinə, xaricdən təcavüzə baxmaya-
raq, 15 illik müddət ərzində ölkələrimiz öz müstəqilliyini 
möhkəmləndirə bildi və bir çox uğurlar qazandı. O cümlə-
dən, çox gözəl perspektivlərə malik olan ölkələrə çevrildi. 

Bu gün isə enerji təhlükəsizliyi nəinki region, həm də 
bütün dünya üçün ümumi təhlükəsizlik məsələsinə çevrilir. 
Təsadüfi deyil ki, bu gün biz enerji məsələsi haqqında təhlü-
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kəsizlik çərçivəsində danışırıq. Mən bunu tamamilə düzgün 
hesab edirəm. Çünki bir çox işlər nəinki iqtisadi, o cümlədən 
siyasi inkişaf artıq enerji gündəliyindən asılıdır. Azərbaycan 
böyük enerji resurslarına malik olan ölkədir və artıq bu 
baxımdan mühüm rol oynayır. 

Yeri gəlmişkən, dünyada sənaye üsulu ilə ilk neft XIX 
əsrdə Azərbaycanda hasil olunmuşdur. Dəniz yataqlarından 
da ilk neft Azərbaycanda çıxarılmışdır və bu, XX əsrin 
ortalarında baş vermişdir. Bu gün Azərbaycan yenidən ener-
ji təhlükəsizliyi və təchizatın şaxələndirilməsində olduqca 
vacib rol oynayır. Biz bütün mühüm daşıma layihələrini hə-
yata keçirmişik. Bu gün təqdimat zamanı nümayiş etdirilmiş, 
Bakıdan başlayan və müxtəlif istiqamətlərə gedən bütün 
boru kəmərləri istismar olunur. Azərbaycanda üç boru 
kəməri var. Onlardan ikisi Qara dənizə, biri isə Aralıq dəni-
zinə çıxır. Türkiyəyə çəkilmiş qaz boru kəməri mövcuddur. 
Həmin boru kəmərləri müasirdir. Ona görə də biz təchiza-
tımızı şaxələndirə bildik. 

Cari hasilat və sərmayələrin qoyulmasından əlavə, neft 
strategiyamızın vacib aspektlərindən biri də çoxlu kəmər-
lərin çəkilməsi siyasətidir. Keçmişdə,  90-cı illərin ortaların-
da biz enerji təchizatının şaxələndirilməsi barədə çox eşit-
mişdik. Ölkəmiz təchizatın şaxələndirilməsinə qadir olmaq 
üçün strategiyasını planlaşdırdı. Bu gün isə bizim neftimiz 
müxtəlif istiqamətlərdə ixrac olunur. Azərbaycanda neft 
hasilatının həcmi artmaqdadır. Gələn il bu, gündə 1 milyon 
baрrelə bərabər olacaqdır. 2008-ci ildən sonrakı müddət ər-
zində hasilat daha da artacaqdır. Biz istismar etdiyimiz bü-
tün boru kəmərlərini doldura biləcəyik. 

Bakı–Tbilisi–Ceyhan haqqında şayiələr hamımızın 
yadındadır. Yataqlarımızda nefti hasil etməyə başlayarkən 
Azərbaycanda neftin kifayət dərəcədə olmaması, Azərbayca-
nın oyun oynadığı haqqında yayılan şayiələr hamımızın 
yadındadır. Müqavilələrimizə qarşı təzyiq və müqavimət 
xatirimizdədir. Biz bu yaxınlara qədər eşidirdik ki, bir çox 
hallarda üçüncü tərəfin nefti olmadan Bakı–Tbilisi–Ceyhan 
tam gücü ilə işləməyəcəkdir. Bu boru xətti artıq gələn ildən 
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tam gücü ilə işləyəcəkdir. Son məlumatlara əsasən, hazırda 
nefti hasil etdiyimiz «Azəri», «Çıraq», «Günəşli» yataq-
larında 9 milyard baрrel neft var. Bu bizim üçün gələcək 
onilliklərə kifayət edəcəkdir. Başqa sözlə desək, biz bu gün 
mühüm daşıma layihələrini artıq həyata keçirmişik. Biz artıq 
neftin nəqli ilə bağlı, hansı növbəti addımların atılması ilə 
bağlı müxtəlif planlar üzərində işləyirik. 

Biz Odessa–Brodи boru kəməri barədə geniş müzakirələr 
aparırıq. Bunu ukraynalı və gürcüstanlı həmkarlarımızla 
müzakirə edirik və bu yaxınlarda Bakıda və Krakovda daha 
geniş şəkildə nəzərdən keçirmişik. Biz bunun üzərində 
işləyirik və birgə işçi qrupu yaratmışıq. Əminəm ki, onlar 
yaxşı təkliflərlə çıxış edəcəklər. Mən fərəh hissi ilə sizə deyə 
bilərəm ki, qarşıya qoyduğumuz bütün layihələri həyata 
keçirmişik. Biz heç bir səhv addım atmamışıq və vahid heyət 
kimi işləyirik. Bu, uğurumuzun əsas meyarıdır. 

Biz bu gün Avropa bazarının qaz təchizatı haqqında 
yenidən danışdıq və yenə də Azərbaycan qazı xatırlandı. 
Söhbət «Şahdəniz» qazından gedir. Artıq o, Gürcüstan baza-
rına çıxarılıb, bu yaxınlarda Türkiyəyə və daha sonra Avro-
pa ölkələrinə çatdırılacaqdır. «Şahdəniz» qaz yatağında nə-
həng qaz ehtiyatları – 1,3 trilyon kubmetr qaz var. 

Bu gün Azərbaycanda mövcud olan digər yataqlarda 
bizim ən azı 300 milyard kubmetr qaz ehtiyatımız var. Bu, 
gələn 150 il ərzində bizim daxili tələbatımız üçün kifayət 
olacaqdır. Lakin, əlbəttə, biz onu ixrac etməyi də planlaş-
dırırıq. Bizim artıq müasir nəqletmə qurğularımız var və 
qazımız dostlarımızın bazarlarına çıxarılacaqdır. Əlbəttə, 
biz qaz layihələrimizi başlayanda, Avropa bazarı bizim üçün 
prioritet hesab edilmirdi. Eynilə bizim qazımız da Avropa 
İttifaqının gündəliyində durmurdu. Bu gün isə vəziyyət 
dəyişibdir. İndi tələbat artmaqdadır və biz həmin tələbatı 
ödəməyə hazır olmalıyıq. Bu səbəbdən biz ötən ilin noyabr 
ayında Avropa İttifaqı ilə Azərbaycan arasında enerji məsə-
lələri üzrə strateji tərəfdaşlığa dair anlaşma memorandumu 
imzalamışıq. Eyni zamanda, Birləşmiş Ştatlar ilə Azərbay-
can arasında enerji təhlükəsizliyi sahəsində əməkdaşlığa dair 
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sənəd imzalanıbdır. Bunlar gələcək əməkdaşlıq və fəaliyyət 
üçün yaxşı çərçivədir. Azərbaycandakı neft və qaz xalqı-
mızın və dövlətimizin rifahına xidmət edəcəkdir. Biz qeyri-
neft sektoruna böyük sərmayələr qoyuruq, qeyri-neft məh-
sullarının istehsalını artırırıq. 

Azərbaycanda son üç il ərzində ən dinamik iqtisadi artım 
müşahidə olunubdur. İqtisadiyyatımız son üç ildə dünyada 
ən böyük sürətlə inkişaf edən iqtisadiyyatdır və demək olar 
ki, bu, 100 faiz, yəni iki dəfə artacaqdır. Eyni vəziyyəti sənaye 
istehsalı sahəsində də görürük. Gələn üç il ərzində buradakı 
həcm iki dəfə artacaqdır. Bu bizə insan kapitalına – təhsilə, 
səhiyyəyə, infrastruktura, regional inkişafa sərmayə qoymaq 
imkanı yaradır. 

Biz şəffaflıq məsələsi üzərində beynəlxalq təşkilatlarla çox 
fəal işləyirik. Bu xüsusən də neft hasil edən ölkələrdə çox 
vacibdir. Mən böyük məmnunluq və fərəh hissi ilə demək 
istəyirəm ki, bu gün, iyunun 26-da Azərbaycan Dövlət Neft 
Fondu yüksək səviyyəli şəffaflığa görə Vyanada Birləşmiş 
Millətlər Təşkilatının mükafatını alır. 

Bunlar yeni siyasətimizin elementləridir. Biz ölkəmizi 
müasirləşdiririk, onu dünya iqtisadiyyatına inteqrasiya 
edirik, regional miqyasda çox fəalıq. Regionumuzdakı dost-
larımızla və digər ölkələrlə tərəfdaşlıqda çox açıq və səmi-
miyik. Bu, uğurun əsasıdır. 

Bu gün isə başladığımız anlara nəzər salsaq, təbii ki, biz 
görərik ki, olduqca böyük nailiyyətlər qazanılmışdır. Əlbət-
tə, bu, artıq əfsanə deyil, reallıqdır. Həmin reallıq, həmçinin 
digər ölkələri bizim nümunəmizi nəzərdən keçirməyə, bunun 
mümkünlüyünü görməyə sövq edə bilər. Siyasi iradə, siyasi 
müdriklik, cəsarət, möhkəm tərəfdaşlıq və ölkənin milli 
maraqlarına qəti sadiqlik olduğu təqdirdə, hər şeyə nail ol-
maq mümkündür. Bizim nümunəmiz, Türkiyə, Gürcüstan, 
Ukrayna, Azərbaycan və bu prosesdə iştirak edən digər 
ölkələr dediklərimin aydın göstəricisidir. 

Əminəm ki, gələn illərdə biz uğurlu enerji əməkdaş-
lığımızı davam etdirəcəyik. Dörd neft və qaz boru kəmərini 
çəkməklə, Azərbaycan bu mərhələdə qarşıya qoyulmuş 
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bütün proqramları yerinə yetirib və hazırda biz yeni istiqa-
mətlərdə işləyirik. Biz indi Xəzər dənizi, Qara dəniz, Baltik 
dənizi arasında regional əməkdaşlıq üzərində çalışırıq. Digər 
ölkələrin və həmin ölkələrdən olan şirkətlərin marağı olarsa, 
onlar tərəfindən istifadə edilə biləcək kifayət dərəcədə 
müasir infrastrukturumuz var. Biz Enerji Xartiyasını imza-
lamışıq. Beləliklə, əgər belə bir tələbat olarsa, biz tranzit 
ölkəyə çevrilməyə çox açığıq. 

Başqa sözlə, biz bugünkü nailiyyəti enerji strategiyamızın, 
sadəcə, birinci mərhələsi kimi qəbul edirik. Mən sizə deyə 
bilərəm ki, bu cür inkişaf regiondakı geosiyasi vəziyyəti artıq 
dəyişir. Bu gün regionu Bakı–Tbilisi–Ceyhan və Cənubi 
Qafqaz boru kəmərləri olmadan təsəvvür etmək çox çətindir. 
Bu əfsanə reallığa çevrildi. Əminəm ki, bundan sonra bir 
daha əfsanələr olmayacaq və işlədiyimiz hər bir layihəni 
həyata keçirəcəyik, çünki biz vahid heyət, tərəfdaşlar kimi 
işləyirik. Bugünkü konfrans və dünənki Qara dəniz sammiti 
беля vacib strateji qərarların sübutudur. 

Çox sağ olun. 
  

* * * 
 
Türkiyə prezidenti Əhməd Necdət Sezər çıxışında mil-

lətlərin rifahına beynəlxalq əməkdaşlıq nəticəsində nail ol-
mağın mümkünlüyünü vurğuladı, müasir iqtisadiyyatın inki-
şafının enerji daşıyıcıları ilə bağlı olduğunu söylədi. O dedi ki, 
enerji daşıyıcılarının Avropa bazarlarına təhlükəsiz nəqli üçün 
tranzit ölkələrin üzərinə böyük vəzifələr düşür. İndi alternativ 
enerji mənbələrinin tapılması, boru xətlərinin şaxələndirilməsi 
zərurəti yaranmışdır.  

Qardaş ölkənin prezidenti BTC-nin beynəlxalq əmək-
daşlığa nümunə olduğunu diqqətə çatdırdı, nəzərdə tutulan 
layihələrin dost ölkələrlə reallaşdırılacağını vurğuladı. O dedi 
ki, neft və qaz boru xətlərinin Türkiyə ərazisindən keçməsi 
həm Bosfor boğazındakı gərginliyi azaldacaq, həm də Ceyhanı 
önəmli limana çevirəcəkdir.  
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* * * 
     

Qara Dəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatına üzv ölkələrin 
dövlət və hökumət başçılarının 15-ci zirvə görüşündə iştirak 
edən Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev iyunun 26-da 
İstanbuldan Vətənə yola düşmüşdür. 

Azərbaycan dövlətinin başçısını Atatürk Beynəlxalq Hava 
Limanыnda İstanbul valisi Müəmmər Gülər, şəhər bələdiy-
yəsinin башчысы Qədir Topbaş və digər rəsmi şəxslər böyük 
hörmət və ehtiramla yola saldılar. 

     
 

* * * 
 
Prezident İlham Əliyev həmin gün Bakıya gəldi.  
Azərbaycan prezidentini Heydər Əliyev adına Beynəlxalq 

Hava  Limanında Baş nazir Artur Rasizadə, Prezidentin İcra 
Aparatının rəhbəri Ramiz Mehdiyev, Bakı Şəhər İcra Haki-
miyyətinin başçısı Hacıbala  Abutalıbov qarşıladılar.    
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ПАКИСТАН ИСЛАМ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН 
ПРЕЗИДЕНТИ ЗАТИ-АЛИЛЯРИ 
ЪЯНАБ ПЯРВИЗ МЦШЯРРЯФЯ 
 
Щюрмятли ъянаб Президент! 
Юлкяниздя баш вермиш гасырьа нятиъясиндя чохсайлы 

инсан тяляфаты вя даьынтылар барядя хябяр мяни олдугъа кядяр-
ляндирди. 

Баш вермиш фаъия иля ялагядар дярдинизя шярик чыхыр, тябии 
фялакятин нятиъяляринин тезликля арадан галдырылмасыны арзула-
йыр, хясарят аланлара шяфа диляйирям. 

Бу аьыр анларда Сизя, щялак оланларын аиляляриня вя йахын 
адамларына, бцтцн Пакистан халгына дярин щцзнля башсаьлыьы 
верирям. 

Аллащ рящмят елясин! 
ИЛЩАМ ЯЛИЙЕВ 

Азярбайъан Республикасынын Президенти 
 
Бакы, 27 ийун 2007-ъи ил 
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VENESUELA BOLİVAR RESPUBLİKASININ 
PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ  
CƏNAB HUQO RAFAEL ÇAVEZ FRİASA  

 
Hörmətli cənab Prezident!  
Ölkənizin milli bayramı – Müstəqillik günü münasi-

bətilə Sizi və bütün xalqınızı öz adımdan və Azərbaycan xal-
qı adından təbrik edirəm.  

Ümidvaram ki, Azərbaycan ilə Venesuela arasındakı mü-
nasibətlər daim dostluq və əməkdaşlıq zəminində inkişaf 
edəcəkdir.  

Bu əlamətdar gündə Sizə ən xoş arzularımızı yetirir, xal-
qınıza əmin-amanlıq və firavanlıq diləyirəm.  

 
Hörmətlə,  

İLHAM ƏLИYEV  
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti  

 
Bakı, 27 iyun 2007-ci il 
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AMERİKA BİRLƏŞMİŞ ŞTATLARININ 
PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ 
CƏNAB CORC BUŞA 
 
Hörmətli cənab Prezident! 
Amerika Birləşmiş Ştatlarınıн milli bayramı – Müstə-

qillik günü münasibətilə Sizi və Sizin simanızda dost Ame-
rika xalqını öz adımdan və Azərbaycan xalqı adından ürək-
dən təbrik edirəm.  

Bu gün Birləşmiş Ştatlar bütün dünya miqyasında mütə-
rəqqi proseslərin, eyni zamanda qlobal təhlükələrə və çağı-
rışlara qarşı mübarizənin önündə gedərək sülhün, sabitliyin 
və təhlükəsizliyin təmin edilməsi, ümumbəşəri dəyərlərin və 
sivilizasiyanın qorunması naminə ardıcıl səylər göstərir. Bu 
qəbildən Birləşmiş Ştatların beynəlxalq terrorizmə qarşı 
mübarizəsi, enerji təhlükəsizliyinin təmin edilməsi sahəsində 
fəaliyyəti çox dəyərlidir və biz də öz növbəmizdə bu işə töh-
fəmizi verməyə çalışırıq.  

Ölkələrimiz arasında münasibətlərin strateji tərəfdaşlıq 
səviyyəsinə yüksəlməsi, bir çox sahələrdə birgə uğurlu fəaliy-
yətimiz xüsusi məmnunluq doğurur. Xəzərin Azərbaycan 
sektorundakı neft-qaz yataqlarının işlənилməsində, enerji 
daşıyıcılarının hasilatında və onların dünya bazarlarına 
nəqli üçün irimiqyaslı transmilli nəqliyyat infrastrukturunun 
yaradılması layihələrinin gerçəkləşdirilməsində Birləşmiş 
Ştatların prinsipial mövqeyi və hərtərəfli dəstəyi bizim üçün 
böyük əhəmiyyət kəsb etməkdədir.  

Biz həmçinin cəmiyyətimizin demokratikləşdirilməsi pro-
seslərinin dərinləşdirilməsi, insan hüquqlarının qorunması 
sahəsində ölkəmizdə aparılan islahatlara Birləşmiş Ştatların 
maraq, diqqət və yardımını razılıq hissi ilə qarşılayırıq.  

Birləşmiş Ştatların regionumuzda sülhün, sabitliyin bər-
qərar olması yolunda davamlı səyləri ən ağrılı problemimiz 
olan Ermənistan–Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişə-
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sinin sülh yolu ilə aradan qaldırılacağına böyük ümidlər 
doğurur. İnanırıq ki, ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədri 
olan Birləşmiş Ştatların iradəsi və vasitəçiliyi ilə haqq-ədalət 
tezliklə öz yerini tutacaq, Ermənistanın təcavüzünə son qo-
yulacaq, Azərbaycanın işğal olunmuş torpaqları azad edi-
ləcək, ölkəmizin ərazi bütövlüyü bərpa olunacaq, qaçqın və 
köçkünlərimiz öz doğma yurd-yuvalarına qayıdacaqlar.  

Bu bayram günündə, cənab Prezident, bir daha Sizi ürək-
dən təbrik edir, Sizə möhkəm cansağlığı, işlərinizdə uğurlar, 
dost Amerika xalqına daim firavanlıq və yüksəliş arzu-
layıram.  

 
Hörmətlə,  

İLHAM ƏLИYEV 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

 
Bakı, 27 iyun 2007-ci il  
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АЗЯРБАЙЪАН ВЯ ЕРМЯНИСТАНЫН  
БИР ГРУП ЗИЙАЛЫСЫ  
ИЛЯ ЭЮРЦШ 
 
Президент сарайы 
 
28 ийун 2007-ъи ил 
 
Азярбайъан вя Ермянистанын Русийа Федерасийасындакы 

сяфирляринин тяшяббцсц иля Азярбайъан вя Ермянистанын бир груп 
зийалысы АТЯТ-ин хяттиля ийунун 28-дя Ханкяндидя, Шушада 
олмуш, бурадан Ермянистана эедяряк президент Роберт Кючяр-
йан иля эюрцшмцшляр. 

Щямин эцн групун цзвляри Йеревандан Бакыйа эялмиш вя 
Азярбайъан Республикасынын Президенти Илщам Ялийевин гябу-
лунда олмушлар. 

Група Ермянистанын Русийа Федерасийасындакы  Фювгяладя 
вя Сялащиййятли сяфири, Ермянистанын Ямякдар инъясянят хади-
ми, профессор Армен Смбатйан, Йереван Дювлят Консерва-
торийасынын ректору, профессор Серэей Сараъйан, Ермянистанын 
Милли Елмляр Академийасынын президенти, академик Радик Мар-
тиросйан, Ермянистанын Халг артисти, Рус Драм Театрынын бядии 
рящбяри, профессор Александр Григорйан, Ермянистанын Рес-
публика Хястяханасынын терапийа шюбясинин мцдири Лйудмила 
Григорйан, Азярбайъанын Русийа Федерасийасындакы Фювгяла-
дя вя Сялащиййятли сяфири, Азярбайъанын Халг артисти, профессор 
Полад Бцлбцлоьлу, Бакы Мусиги Академийасынын ректору, 
ССРИ-нин Халг артисти, профессор Фярщад Бядялбяйли, Бакы 
Славйан Университетинин ректору, профессор, Азярбайъан Милли 
Елмляр Академийасынын мцхбир цзвц, Ямякдар елм хадими 
Камал Абдуллайев, Азярбайъан Театр Хадимляри Иттифагынын 
сядри, Азярбайъанын Халг артисти, профессор Азяр Паша Немя-
тов, Азярбайъанын  Ямякдар  мцщяндиси, иш адамы Илщам Фятя-
лийев  дахил идиляр. 
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Эюрцш заманы дювлятимизин башчысы Ермянистан–Азярбай-
ъан, Даьлыг Гарабаь мцнагишяси иля баьлы юлкямизин мювгейини 
бир даща бяйан едяряк вурьуламышдыр ки, бу мцнагишя йалныз вя 
йалныз Азярбайъанын ярази бцтювлцйц вя сярщядляримизин тоху-
нулмазлыьы принсипляри ясасында Даьлыг Гарабаьа йцксяк мух-
тариййят верилмякля щялл едиля биляр. 
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BÖYÜK BRИTANИYA VƏ ŞИМALИ İRLANDИYA 
BИRLƏŞMИŞ KRALLIĞININ BAŞ NAZИRИ  
ZATИ-ALИLƏRИ  
CƏNAB QORDON BRAUNA 
 

Hörmətli cənab Baş nazir! 
Böyük Britaniya və Şimali İrlandiya Birləşmiş Krallı-

ğının Baş naziri vəzifəsinə təyin edilməyiniz münasibətilə Sizi 
ürəkdən təbrik edirəm. 

Biz Azərbaycan ilə Birləşmiş Krallıq arasındakı müna-
sibətlərə xüsusi əhəmiyyət veririk. Çox şadam ki, ikitərəfli və 
çoxtərəfli qaydada əməkdaşlığımız bu gün dinamik şəkildə 
inkişaf etməkdədir. 

 Qlobal enerji təhlükəsizliyinin təmin edilməsi üçün böyük 
əhəmiyyət kəsb edən Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorun-
dakı neft-qaz yataqlarının işlənилməsi, enerji daşıyıcılarının 
hasilatı və onların dünya bazarlarına nəqli məqsədi ilə trans-
milli nəqliyyat infrastrukturunun yaradılması sahəsində 
hökumətlərimizin, ölkələrimizi təmsil edən şirkətlərin birgə 
işi və əməkdaşlıq zəminində qazandığımız nailiyyətlər məm-
nunluq doğurur. 

 Ümidvaram ki, Azərbaycan ilə Birləşmiş Krallıq arasın-
dakı dostluq və əməkdaşlıq münasibətləri xalqlarımızın mə-
nafelərinə uyğun olaraq bundan sonra da inkişaf edəcək və 
genişlənəcəkdir. 

 Cənab Baş nazir, bir daha Sizə təbriklərimi yetirir, möh-
kəm cansağlığı, xoşbəxtlik, Birləşmiş Krallığın dost xalqının 
rifahı naminə qarşıdakı məsul fəaliyyətinizdə uğurlar arzu-
layıram. 

  
Hörmətlə, 

İLHAM ƏLИYEV 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

 
Bakı, 28 iyun 2007-ci il 
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MOSKVANIN MERИ CƏNAB YURИ LUJKOVA 
 
Hörmətli Yuri Mixayloviç! 
Moskva meri vəzifəsinə yenidən seçilməyiniz münasi-

bətilə ən səmimi təbriklərimi qəbul edin. 
Moskva hökuməti uzun müddət ərzində Sizin rəhbər-

liyiniz altında iqtisadiyyatın və sənayenin müxtəlif sahələri-
nin, sosial sahənin dinamik inkişafı, Rusiya Federasiyası 
paytaxtı infrastrukturunun abadlaşdırılması və modernləş-
dirilməsi işinə çox böyük töhfə vermişdir. 

Siz Azərbaycanla Moskva arasında dostluq və hərtərəfli 
əməkdaşlıq münasibətlərinin möhkəmlənməsi və genişlən-
məsinə sanballı töhfə vermisiniz. Яминям ки, бу хош яняня-
ляр бундан сонра да инкишаф едяъяк вя эенишляняъякдир. 

Uzun illər Sizi tanıdığıma görə Sizin işgüzar və insani 
keyfiyyətlərinizi yüksək qiymətləndirirəm. 

Sizə möhkəm cansağlığı, xoşbəxtlik, Moskvanın və moskva-
lıların tərəqqisi naminə uğurlar arzulayıram. 

  
Hörmətlə, 

      İLHAM ƏLИYEV 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

 
Bakı, 28 iyun 2007-ci il 



 120 

 
 

 
АЗЯРБАЙЪАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫН 
ПРЕЗИДЕНТИ ИЛЩАМ ЯЛИЙЕВИН  
РОСТОВ-ДОН ШЯЩЯРИНЯ  
СЯФЯРИ 
 
30 ийун 2007-ъи ил 
 
Азярбайъан Республикасынын Президенти Илщам Ялийев 

Русийа президентинин мцкафаты уьрунда ъыдыра тамаша етмяк 
цчцн Владимир Путинин дявяти иля ийунун 30-да Ростов-Дон 
шящяриня сяфяря йола дцшмцшдцр. 

Азярбайъан президентини Щейдяр Ялийев адына Бейнялхалг 
Щава Лиманында Баш назир Артур Расизадя, Президентин Иъра 
Апаратынын рящбяри Рамиз Мещдийев, Бакы Шящяр Иъра 
Щакимиййятинин башчысы Щаъыбала Абуталыбов йола салдылар. 

 
* * * 

Азярбайъан Республикасынын Президенти Илщам Ялийев ийу-
нун 30-да Ростов-Дона эялмишдир. 

Дювлятимизин башчысыны щава лиманында Русийа Хариъи Ишляр 
Назирлийинин, Ростов Вилайяти Ганунвериъилик Мяълисинин йцк-
сяк вязифяли шяхсляри гаршыладылар. 

Президент Илщам Ялийев щава лиманындан онун цчцн 
айрылмыш игамятэаща  йола дцшдц. 

 
 * * * 

 

Иyunun 30-da Rostov ippodromunda Rusiya prezidentinin 
mükafatı uğrunda cıdır keçirilmişdir.  

Rusiya prezidenti Vladimir Putin, Azərbaycan prezidenti 
İlham Əliyev, Moldova prezidenti Vladimir Voronin, Özbəkis-
tan prezidenti İslam Kərimov, Ermənistan prezidenti Robert 
Kюçяryan, habelə Rusiyada rəsmi səfərdə olan Venesuelanın 
prezidenti Uqo Çaves, Rusiya Federasiyasının müxtəlif re-
gionlarının rəhbərləri Fəxri qonaqlar lojasında əyləşmişdilər.  
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Cıdırın təntənəli açılışı Don kazak qoşununun bələdiyyə 
dəstələrinin paradı ilə başladı. Sonra müxtəlif mükafatlar uğ-
runda yarışlar keçirildi.  

Üç və daha çox yaşı olan atların Rusiya prezidentinin 
mükafatı uğrunda 2000 metr məsafəyə yarışında Azərbaycanı 
Avsarbəy adlı at (çapar Özcan İldırım, usta-məşqçi Y.Mu-
sayev) təmsil edirdi.  

Xatırladaq ki, həmin at indiyədək Türkiyədə 79 qaçışda 10 
dəfə birinci olmuş, 15 dəfə isə ikinci yeri tutmuşdur.   

Bu yarışın ümumi mükafat fondu 7 milyon rubl idi.  
Fəxri qonaqlar üçün cıdır münasibətilə xüsusi xatirə 

medalı hazırlanmışdı.  
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AZƏRBAYCAN PREZИDENTИ İLHAM ƏLИYEVИN 
VƏ RUSИYA PREZИDENTИ VLADИMИR PUTИNИN  
GÖRÜŞÜ 
 
Ростов шящяри 
 
30 ийун 2007-ъи ил  
 
Ийунун 30-да Ростов ипподромунда ъыдыр баша чат-

дыгдан сонра Азярбайъан Республикасынын Президенти Илщам 
Ялийевин вя Русийа Федерасийасынын Президенти Владимир Пути-
нин эюрцшц олмушдур. 

Rusiyanın dövlət başçısı onun dəvətini qəbul edib Rostova 
gəldiyinə görə Azərbaycan prezidentinə təşəkkürünü bildirə-
rək dedi ki, qarşılıqlı maraq doğuran məsələləri, o cümlədən 
ikitərəfli münasibətləri, bütün region üçün çox həssas olan 
bəzi beynəlxalq problemləri müzakirə etmək imkanının ya-
ranmasına şaddır. 

İ l h a m   Ə l i y e v: Mən buraya böyük məmnuniyyətlə 
gəldim, bir neçə saat birlikdə olduq və söhbət etmək 
imkanımız oldu, maraqlı yarışları izlədik. Əlbəttə ki, bu 
görüş çox dinamik və səmərəli şəkildə inkişaf edən ikitərəfli 
əlaqələrimizə, habelə regional məsələlərə dair fikir müba-
diləsi aparmaq üçün yaxşı imkandır. Bu məsələlərə ya-
naşmamız, bu məsələlər barədə mövqeyimiz eynidir. Biz 
münasibətlərimizi strateji tərəfdaşlıq kimi səciyyələndiririk 
və bu tərəfdaşlığa sadiqik. Rusiyaya həmişə məmnuniyyətlə 
gəlirəm, mən əvvəllər Rostovda heç olmamışdım, şəhərə 
tamaşa etmək, Rusiyanın bu hissəsini də görmək çox 
maraqlı idi. 

В л а д и м и р   П у т и н: Biz Azərbaycanda iqtisadi artı-
mın sürətinin təsiri altındayıq, neçə ildir ki, artım 34-35 
faizdir, bu sadəcə heyrətləndiricidir.  Azərbaycanda da zən-
эin olan enerji daşıyıcılarının qiymətinin qalxması haqqında 
nə istəsən danışmaq olar, lakin hər halda, bu artımın səbəbi 
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başqadır, şübhəsiz ki, bu, ölkə hökumətinin apardığı düşü-
nülmüş iqtisadi siyasətdir. 

İ l h a m   Ə l i y e v:  Bu həqiqətən belədir. Son üç il ər-
zində iqtisadiyyatımızın artımı 96 faiz olmuşdur. Əlbəttə, 
bunda həm neft, həm də qeyri-neft amilləri rol oynayır. 

Son üç il ərzində biz bunu əslində üçqat artırmışıq, bu, 
ölkələrimizin potensialını, habelə münasibətlərimizin yaxın-
lığını göstərir. Çünki, adətən, biznes yaxşı siyasi bazanın 
olduğu yerdə səmərəli əməkdaşlıq qurur, ölkələrimiz arasın-
da isə bu var. Biz münasibətlərimizin bütün istiqamətlərdə 
möhkəmlənəcəyinə ümid edirik. 

 
* * * 

 
Азярбайъан президенти Илщам Ялийев ийунун 30-да Ростов-

Дон шящяриня сяфярини баша чатдырараг Вятяня йола дцшмцшдцр. 
Азярбайъан президенти щава лиманында Русийа Хариъи Ишляр 

Назирлийинин вя Ростов Вилайяти Ганунвериъилик Мяълисинин 
йцксяк вязифяли шяхсляри йола салдылар. 

 
* * * 

 
Дювлятимизин башчысы щямин эцн Бакыйа гайытды. 
Азярбайъан президентини Щейдяр Ялийев адына Бейнялхалг 

Щава Лиманында Баш назир Артур Расизадя, Президентин Иъра 
апаратынын рящбяри Рамиз Мещдийев вя Бакы Шящяр Иъра Ща-
кимиййятинин башчысы Щаъыбала Абуталыбов гаршыладылар.  
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AZƏRBAYCAN РЕСПУБЛИКАСЫНЫН 
PREZİDENTİ ИЛЩАМ ЯЛИЙЕВ  
АЗЯРБАЙЪАН ПОЛИСИНИН ЙАРАНМАСЫНЫН 
89-ъу ИЛДЮНЦМЦНЯ ВЯ ПОЛИС 
АКАДЕМИЙАСЫНЫН 2006–2007-ъи ил ТЯДРИС 
ИЛИНИН БУРАХЫЛЫШЫНА ЩЯСР ОЛУНМУШ 
ТЯНТЯНЯЛИ МЯРАСИМДЯ ИШТИРАК  
ЕТМИШ ВЯ НИТГ СЮЙЛЯМИШДИР 
 
2 ийул 2007-ъи ил  
 
Иyulun 2-də Daxili İşlər Nazirliyinin Polis Akademiya-

sında Azərbaycan polisinin yaranmasının 89-cu ildönümünə və 
bu ali təhsil ocağının 2006–2007-ci tədris ilinin buraxılışına 
həsr olunmuş təntənəli mərasim keçirilmişdir.  

Azərbaycan prezidenti, Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Koman-
danı İlham Əliyev mərasimdə iştirak etmək üçün Polis Akade-
miyasına gəldi.  

Burada dövlətimizin başçısını Daxili Иşlər naziri general-
polkovnik Ramil Usubov qarşıladı və raport verdi: 

Möhtərəm Prezident, cənab Ali Baş Komandan, şəxsi 
heyət Azərbaycan polisinin yaranması gününə həsr olunmuş 
təntənəli mərasimə hazırdıр. 

Prezident İlham Əliyev zabitləri salamladı.  
Dövlətimizin başçısı ulu öndər Heydər Əliyevin akademiya-

nın baş meydanında ucaldılmış heykəlinin üzərindən ağ örtüyü 
götürdü və abidə önünə gül dəstəsi qoydu. 

Sonra prezident İlham Əliyev akademiyada Heydər Əliyev 
muzeyinin rəmzi açılışını bildirən lenti kəsdi.  

Məlumat verildi ki, muzeyin müxtəlif bölmələrində xalqı-
mızın ümummilli liderinin həyat və fəaliyyətindən bəhs edən 
__________________ 

        Мярасимдя Дахили Ишляр назири эенерал-полковник Рамил Усу-
бов чыхыш етмишдир. 
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150-dən çox eksponat toplanmış, əbədiyaşar prezidentin büstü 
qoyulmuşdur. Onun müxtəlif dövrlərdə milis və polis işçiləri ilə 
görüşlərini əks etdirən fotoşəkillər, daxili işlər orqanına 
göstərdiyi diqqət və qayğıdan bəhs edən kitablar, Azərbaycan 
polisinin yaranması ilə əlaqədar keçirilən tədbirlərdə söylədiyi 
nitqlər muzeyi daha da zənginləşdirir və bu ali təhsil ocağında 
təhsil alanlar üçün çox böyük praktik əhəmiyyət daşıyır.   

Dövlətimizin başçısı eksponatlarla, kompйуter zalı ilə tanış 
oldu, muzeyin Fəxri qonaqlar kitabına ürək sözlərini yazdı:   

«Heydər Əliyev muzeyində ulu öndərin həyat və fəaliyyəti 
əks olunur. Nümayiş etdirilən eksponatlar, fotoşəkillər, sə-
nədlər çox böyük maraq doğurur. Müstəqil Azərbaycanın 
daxili işlər orqanlarının formalaşmasında Heydər Əliyevin 
çox böyük rolu olmuşdur.  

Daxili İşlər Nazirliyi Azərbaycanda ictimai asayişin 
qorunmasında öz vəzifəsini şərəflə yerinə yetirir. Ölkəmizdə 
mövcud olan sabitlik, qayda-qanun ölkəmizin hərtərəfli 
inkişafı üçün əsas rol oynayır.  

Bütün polis əməkdaşlarına yeni uğurlar arzulayıram.  
  

                     İLHAM ƏLİYEV 
           Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

 

2 iyul 2007-ci il».  
 

* * * 
 
Sonra təntənəli mərasim keçirildi.  
Ümummilli lider Heydər Əliyevin və Azərbaycanın suveren-

liyi, ərazi bütövlüyü uğrunda şəhid olanların, xidməti tapşı-
rıqları yerinə yetirərkən həlak olan polis əməkdaşlarının xati-
rəsi bir dəqiqəlik sükutla yad edildi. 

Azərbaycanın Dövlət himni səsləndirildi. 
Mərasimi Daxili İşlər naziri general-polkovnik Ramil Usu-

bov açdı. 
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Азярбайъан Республикасынын Президенти  

Илщам Ялийевин нитги 
 
Əziz zabitlər!  
Əziz generallar!  
Əziz polis əməkdaşları!  
Mən sizi və Daxili İşlər Nazirliyinin bütün şəxsi heyətini 

Azərbaycan polisi günü münasibətilə ürəkdən təbrik edirəm, 
hər birinizə cansağlığı, uğurlar arzulayıram.  

89 il bundan əvvəl Azərbaycan Халг Ъцмщуриййяти tərə-
findən Azərbaycanda ilk polis orqanı yaradılmışdır. O vaxt 
Azərbaycan müstəqilliyə qovuşan bir ölkə idi. Ancaq müs-
təqilliyimiz cəmi iki il davam etdi. Ondan sonra xarici 
qüvvələr Azərbaycanı yenidən işğal etdi və demokratik res-
publika süqut etdi. Bu tarix кечян  ясрин 90-cı illərinин 
əvvəllərində də təkrarlana bilərdi. Çünki o illərdə də cəmi 
ikinci ilini yaşayan müstəqil Azərbaycan öz dövlət müstə-
qilliyini itirə bilərdi. Azərbaycanda gedən xoşagəlməz pro-
seslər, total böhran, xaos, anarxiya faktikи olaraq Azərbay-
canı parçalayırdı. Ölkəmizdə inkişaf üçün heç bir əsas yox 
idi. O illərdə Azərbaycan xalqı öz müdrikliyini göstərərək 
ulu öndər Heydər Əliyevə müraciət etmiş, onu Azərbaycana 
siyasi rəhbərliyə dəvət etmişdi. Ondan sonra, 1993-cü ildən 
başlayaraq Azərbaycan öz inkişaf yolunu uğurla davam 
etdirdi. Bütün xoşagəlməz proseslərin qarşısı alındı, xüsusilə 
polis orqanlarında fəaliyyət göstərən səriştəsiz, bacarıqsız, 
kriminal ünsürlərdən təmizlənmə getdi və beləliklə, bütün 
cəmiyyət normal yaşamağa başladı.  

O vaxt polis orqanlarının çox böyük əhəmiyyəti var idi. 
Hər bir ölkənin polis orqanları çox böyük rola malikdir, o 
cümlədən də Azərbaycanda. Əfsuslar olsun ki, müstəqillik 
bərpa olunandan sonra polis orqanlarında vəziyyət ürəka-
çan deyildi. Bir daha demək istəyirəm ki, orqanların rəhbər-
liyinə heç bir bacarığı, biliyi olmayan adamlar gətirilmişdi. 
Onlar bir çox hallarda nəinki cinayətkarlığa qarşı mübarizə 
aparmırdılar, hətta özləri cinayətlər törədirdilər. O illər ha-
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mımızın yadındadır. Məhz o illərdə ən böyük cinayətləri 
törədən insanlar polis orqanlarının rəhbər işçiləri idi, Daxili 
İşlər Nazirliyinin rəhbərləri idi. Belə olan halda heç bir 
inkişafdan, sabitlikdən, heç bir irəliləyişdən söhbət gedə 
bilməzdi. Bütün cəmiyyətdə olduğu kimi, polis orqanlarında 
da təmizləmə aparıldı və bu gün Azərbaycan polisi öz vəzifə 
borcunu ləyaqətlə icra edir, Azərbaycanın hərtərəfli inkişa-
fında öz rolunu oynayır. Azərbaycanda ictimai asayişin qo-
runmasında, sabitliyin saxlanmasında çox önəmli rol oynayır.  

Hər bir ölkədə polis orqanlarının çox böyük əhəmiyyəti 
var. İlk növbədə cinayətkarlığa qarşı mübarizə daha da 
güclənməlidir. Bu sahədə böyük uğurlar var. Azərbaycanda 
kriminogen vəziyyət bütün MDB məkanında və hətta geniş 
mənada, bölgədə ən müsbətdir. Biz bunu həm statistik gös-
təricilərdə, eyni zamanda, gündəlik həyatda görürük. Azər-
baycanda insanlar rahat yaşayırlar. Azərbaycanda sabitlik 
var, ictimai təhlükəsizlik var. İnsanlar günün istənilən vax-
tında – gündüz, günorta, gecə rahat gəzirlər, dincəlirlər. Yəni 
bütün bunlar Azərbaycanın reallıqlarıdır. Biz bütün bunları 
əldə etmişik. Ulu öndər Heydər Əliyev siyasəti nəticəsində, 
onun Azərbaycana xidmətləri nəticəsində biz bu gün bunu 
yaşayırıq və Azərbaycanı, müstəqil dövlətimizi daha da 
gücləndiririk.  

Ancaq yenə də deyirəm, bütün dövrlərdə belə deyildi. 90-
cı illərin əvvəllərində ölkəmiz çox böyük təhlükələrlə üz-üzə 
qalmışdı və müstəqilliyimizi əldən verə bilərdik. Bu gün isə 
biz öz inkişaf dövrümüzü yaşayırıq. Polis orqanlarının bu 
işlərdə çox əhəmiyyətli vəzifələri vardır.  

Dövlət tərəfindən polisə qayğı artır. Polisin məişət prob-
lemləri həll olunur. Biz bu sahəyə böyük diqqət göstəririk, 
mütəmadi qaydada maaşlar qaldırılır. Polis orqanlarında 
çalışan insanların sosial məsələləri bundan sonra da mütə-
madi qaydada həll olunacaq, maaşlar bundan sonra da 
artırılacaqdır. Polis orqanlarında çalışan insanlar bütün 
sosial-məişət problemlərinin həlli baxımından ən yüksək 
səviyyədə olmalıdırlar. Çoxlu avadanlıq, texnika alınır, müa-
sir tələblərə uyğun avadanlıq polisi gücləndirir. Biz müasir 
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dövlət qururuq. Azərbaycanın hər bir sahəsi, hər bir sektoru 
ən müasir tələblərə cavab verməlidir. Bu məqsədlə çox bö-
yük işlər görülür, xüsusi vəsait ayrılmışdır və bundan sonrakı 
illərdə də polisin maddi-texniki bazasının möhkəmlən-
dirilməsi üçün lazımi işlər görüləcəkdir. Bunu etməyə bizim 
maddi imkanlarımız var. Azərbaycanın artan iqtisadi po-
tensialı bizə istənilən məsələnin həllinə imkan yaradır. 
İqtisadi potensialın artması da öz növbəsində, Azərbaycanda 
bərqərar olunmuş sabitliyin nəticəsidir. Bu, başlıca şərtdir. 
Sabitlik olmayan ölkələrdə, ictimai təhlükəsizlik olmayan bir 
ölkədə heç vaxt heç bir inkişafdan, nə siyasi, nə də iqtisadi 
inkişafdan söhbət gedə bilməz.  

Bu gün bizim uğurlu iqtisadi və siyasi işlərimizin, bu 
sahələrdə aparılan siyasətin təməlində Azərbaycanda möv-
cud olan sabitlik dayanır. Biz bunu gündəlik həyatda da 
görürük. Ardıcıl üç ildir ki, Azərbaycan dünyanın iqtisadi cə-
hətdən ən sürətlə inkişaf edən ölkəsidir və bu proses davam 
edir. Azərbaycanda çox böyük quruculuq, abadlıq işləri 
aparılır, çox gözəl ab-hava var. İctimai vəziyyət çox gözəldir. 
Xalqla iqtidar arasında əlaqələr çox yüksək səviyyədədir. 
Bizim həyata keçirdiyimiz bütün proqramlar Azərbaycan 
xalqının maddi rifahının yaxşılaşmasına yönəldilibdir.  

Nəhəng infrastruktur layihələri, transmilli enerji layihə-
ləri, neft-qaz kəmərləri, nəqliyyat infrastrukturunun möh-
kəmlənməsi Azərbaycanı regionun mərkəzinə çeviribdir. Bu, 
artıq reallıqdır və bunu biz öz ardıcıl fəaliyyətimizlə, ulu 
öndər Heydər Əliyevin siyasi xəttinə sədaqətimizlə, Azərbay-
canda aparılan çox düşünülmüş və çoxşaxəli iqtisadi isla-
hatlarla  qazanmışıq. Bütün bu uğurlar göydən düşmür. Bu-
nu etmək üçün ardıcıl şəkildə iş aparmaq lazımdır, çox 
düşünülmüş proqramlar icra olunmalıdır və hər bir sahədə 
inkişaf da göz qabağındadır. Bütün bunların müxtəlif səbəb-
ləri var, amma bir də demək istəyirəm ki, əsas başlıca səbəb 
Azərbaycanda çox gözəl ictimai-siyasi vəziyyətin mövcud 
olmasıdır.  

Bir daha vurğulamaq istəyirəm ki, polis orqanlarının hər 
bir cəmiyyətdə çox böyük funksiyaları var. Onlardan biri də 



 129 

daxili sabitliyi qorumaq, asayişi qorumaq, cinayətkar dəstə-
lərə qarşı barışmaz mübarizə aparmaqdır. Ölkədə vəziyyəti 
gərginləşdirmək istəyən, qanunsuz yollarla hakimiyyəti də-
yişmək istəyən qüvvələrə qarşı barışmaz mübarizə aparmaq-
dır. Bunların hamısı Azərbaycanın tarixində yaşandı. Həm 
90-cı illərin əvvəllərində və bir də 2005-ci ildə.  

Hamımız yaxşı xatırlayırıq, 2005-ci ildə parlament seç-
kiləri ərəfəsində Azərbaycanda vəziyyət bəzi cinayətkar ün-
sürlər və «siyasətçilər» tərəfindən süni şəkildə gərginləş-
dirilirdi. Buna siyasi səhnədə heç bir uğur qazanmayan və 
bütün nüfuzunu itirmiş «siyasətçilər» cəhdlər edirdilər. On-
ları maddi cəhətdən dəstəkləyən rüşvətxor və xəyanətkar 
məmurlar və bəzi xarici dairələr bu işlərdə iştirak edirdilər. 
Biz bunların hamısını bilirik. Bilirik ki, o vaxt Azərbay-
canda vəziyyətin gərginləşdirilməsi, Azərbaycanda qanuni 
seçilmiş hakimiyyətin devrilməsi planları da kifayət qədər 
geniş şəkildə müzakirə olunurdu. Özü də həm Azərbaycan-
da, həm də Azərbaycanın hüdudlarından kənarda. Biz bütün 
bunları o vaxt da bilirdik, bu gün də bilirik. Onların bütün 
planları haqqında bizdə məlumatlar var idi. İndi Azərbay-
canda elə məsələ yoxdur ki, biz onu bilməyək. Azərbay-
canda bütün vəziyyət güclü nəzarət altındadır.  

Əlbəttə ki, biz bunu bilirdik və öz tədbirlərimizi də gö-
rürdük. O vaxt Azərbaycanda «inqilab» etmək istəyən qüv-
vələrə Azərbaycan dövləti layiqli cavab verdi. İlk növbədə, 
xalqla iqtidar arasında birlik, Azərbaycan iqtidarının xalq 
tərəfindən dəstəklənməsi və Azərbaycan iqtidarının xalqa 
xidmət etməsi onların bütün bu planlarını alt-üst etdi. Digər 
tərəfdən, Azərbaycanın gücü, Azərbaycan dövlətinin gücü, 
əlbəttə, bu xoşagəlməz ssenarilərin həyata keçirilməsinə im-
kan vermədi. Ancaq belə planlar var idi. Təsəvvür etmək 
çətin deyil ki, əgər onların planları həyata keçsəydi, Azər-
baycanı yenidən hansı bəlalar gözləyirdi.  
  

Çevriliş olan ölkələrdə bir neçə il ərzində total böhran 
yaşanır. Orada inkişafdan söhbət getmir, daxili çəkişmələr 
qızışır. Orada iqtisadiyyatla məşğul olan yoxdur, sadəcə ola-
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raq, siyasi mübarizə aparılır. Azərbaycanda isə vəziyyət tam 
başqadır. Biz çox sakit şəkildə öz siyasətimizi aparırıq. 
İqtisadi potensialımızı gücləndiririk. Regional müstəvidə çox 
böyük rol oynayırıq. Əgər sabitlik pozulsaydı, Azərbaycan-
da heç vaxt heç bir böyük layihə həyata keçirilə bilməzdi.  

Biz keçən il Bakı–Tbilisi–Ceyhan neft kəmərinin istis-
mara verilməsini qeyd etdik. Əgər Azərbaycanda xaos ya-
ransaydı, heç vaxt xarici investorlar vəsait qoymazdılar. 
Əgər biz o neft kəmərini inşa etməsəydik, təsəvvür etmək 
çətin deyil ki, bizim iqtisadi vəziyyətimiz tam başqa olardı. 
İqtisadi vəziyyət, öz növbəsində, siyasi vəziyyətə də təsir 
edir. Bu gün Azərbaycan öz xarici və daxili siyasətini tam 
müstəqil şəkildə aparır. Nəyin hesabına? Onun hesabına ki, 
biz heç kimdən asılı deyilik. Biz iqtisadi cəhətdən özümüzü 
təmin edirik. Enerji təhlükəsizliyi baxımından nəinki özü-
müzü təmin edirik, başqa ölkələrin enerji təhlükəzliyinə 
dəstəyimizi veririk. Əgər bunlar olmasaydı, əlbəttə, Azər-
baycan başqa ölkələrin təsiri altına düşə bilərdi. Çünki 
iqtisadi cəhətdən asılı olan hər bir ölkə başqa ölkələrin təsiri 
altına düşür.  

Əgər 2005-ci ildə Azərbaycanın düşmənlərinin, daxili və 
xarici düşmənlərinin planları baş tutsaydı, Bakı–Tbilisi–
Ərzurum qaz kəməri heç vaxt tikilməyəcəkdi və bu gün biz 
nəinki Avropanın qaz təminatından danışa bilməzdik, hətta 
özümüzü qazla gücnən təmin edə bilərdik. Xüsusilə görür-
sünüz ki, bu bölgədə enerji məsələləri necə kəskinləşir.  

Biz bu yaxınlarda Bakı–Tbilisi–Qars dəmir yolunun 
tikintisinə başlayacağıq. Əgər 2005-ci ildə Azərbaycan haki-
miyyəti qanunsuz yollarla dəyişdirilsəydi, buna heç vaxt heç 
bir tərəf vəsait qoymazdı. Yəni, mən bu siyahını davam 
etdirə bilərəm. Əsas odur ki, Azərbaycan öz siyasətini müs-
təqil şəkildə aparır, görülən və gələcəkdə görəcəyimiz bütün 
işlər Azərbaycan xalqının maraqlarına cavab verir. Azər-
baycanda çox güclü dövlətçilik ənənələri yaranıbdır, çox 
güclü iqtisadi potensial var, siyasi proseslər çox müsbət isti-
qamətdə inkişaf edir və beləliklə, ölkəmiz dünyanın aparıcı 
ölkələrinin siyahısına mütləq daxil olacaqdır.  
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O ki qaldı regional müstəvidə, heç kəs üçün sirr deyil ki, 
Azərbaycan regionda aparıcı rol oynayır. Ancaq hələ bu bi-
zim planlarımızın, görülən işlərin birinci mərhələsidir. Görün 
iki ildən, beş ildən sonra Azərbaycan hansı dövlətə çevrilə-
cəkdir. Biz bir neçə ildən sonra ölkəmizi iqtisadi cəhətdən 
güclü, siyasi cəhətdən güclü, öz siyasətini inamla aparan və 
sosial problemləri həll olunmuş vəziyyətdə görəcəyik. 

2005-ci ilə bir daha qayıtmaq istəyirəm. Məhz o vaxt həm 
Azərbaycan xalqı öz sözünü dedi, həm də Azərbaycan polisi 
bütün bu qanunsuz hərəkətlərin qarşısını çox cəsarətlə, çox 
qətiyyətlə və lazım olan şəkildə aldı. Mənim yadımdadır, 
ondan sonra bəzi xarici təşkilatlar və dairələr bizə təzyiq 
etməyə çalışdılar. Hətta tələb edirdilər ki, polis işçiləri 
cəzalandırılsın, onlar həbs olunsunlar, cinayət işləri açılsın. 
İmkan vermədim. Bütün bu tələbləri rədd etdim və dedim ki, 
bir nəfər də polis işçisi cəzalandırılmayacaqdır. Çünki onlar 
öz vəzifə borcunu yerinə yetirir, dövlətçiliyin keşiyində du-
rurdular. Onlar qanunsuz cinayətkar hərəkətlərin qarşısını 
alırdılar. Mən bu gün də Azərbaycan polisini dəstəkləyirəm, 
polisin inkişafı üçün bütün lazımi tədbirləri görürəm. Həm 
polisin maddi-texniki bazasının möhkəmləndirilməsi üçün, 
həm sosial problemlərinin həlli üçün və həm də cəmiyyətdə 
nüfuzunun qaldırılması üçün.  

Ancaq polis işçiləri də, əlbəttə, öz fəaliyyəti ilə, öz hərə-
kətləri ilə elə etməlidirlər ki, xalq tərəfindən daha da böyük 
hörmətə layiq olsunlar. Ona görə müasir tələblərə uyğun 
şəkildə polis kadrları hazırlanmalıdır. Biz müasir ölkə 
qururuq, Avropaya inteqrasiya edirik. Avropa İttifaqı ilə 
beşillik qonşuluq proqramına qoşulmuşuq. Yəni, Azərbay-
canda növbəti beş ildə bütün meyarlar Avropa İttifaqının 
meyarlarına ya uyğun, yaxud da ona çox yaxın olmalıdır. O 
cümlədən, hüquq mühafizə orqanları sahəsində. Ona görə 
Azərbaycan polisinin həm maddi-texniki təchizatı, həm 
avadanlığı, həm də hərəkətləri, ən əsası isə işi, qabiliyyəti, 
peşəkarlığı dünyanın ən yüksək standartlarına cavab ver-
məlidir. 
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Polis həm qətiyyətli olmalıdır, cinayətkarlara qarşı 
barışmaz, sərt olmalıdır, eyni zamanda, insanlara qarşı çox 
mədəni, mülayim olmalıdır, kobudluğa yol verməməlidir. 
Çünki biz hamımız, dövlət işində işləyən insanlar xalqa xid-
mət edirik. Bizi ona görə seçirlər, ona görə etibar edirlər ki, 
biz öz tərəfimizdən qərarların qəbul olunması ilə, öz hərə-
kətimizlə, öz nümunəmizlə xalqa xeyir gətirək. Onun prob-
lemlərini həll edək, dərdlərini dinləyək, ona kömək edək. 
Polis işçiləri xalqla birbaşa təmasda olan insanlardır. Ona görə 
bu mənim əsas tələbimdir: həm qətiyyət olmalıdır, çox böyük 
peşəkarlıq olmalıdır, həm də polis işçiləri özlərini çox mədəni 
şəkildə aparmalıdırlar. Belə olan halda, siz Azərbaycan 
xalqının daha da böyük rəğbətini qazanacaqsınız.  

Bu işlərdə Polis Akademiyasının böyük rolu var. Mən bu 
gün çox şadam ki, burada gördüyüm işlər yüksək səviyyə-
dədir. Burada oxumaq üçün, yaxşı təhsil almaq üçün bütün 
imkanlar var. Ən müasir avadanlıq, gözəl binalar, tədris kor-
pusları, yeməkxana, yataqxanalar, yəni gözəl təhsil almaq 
üçün bütün şərait var. Polis Akademiyasının da rolu artır. 
Çünki Polis Akademiyasında oxuyan kursantlar müasir tə-
ləblərə cavab verməlidirlər, ona görə tədris prosesinə çox 
böyük diqqət yetirilməlidir. Akademiyanı bitirən kursantlar 
ən yüksək meyarlara, ən yüksək tələblərə cavab verməlidirlər.  

Əziz dostlar, mən bu əlamətdar gündə sizi bir daha 
ürəkdən təbrik etmək istəyirəm. Bir də demək istəyirəm ki, 
Azərbaycan polisinin çox böyük və şərəfli yolu var. Bu yol 
Azərbaycan dövlətçiliyinin yoludur. Bizim əsas gücümüz 
Azərbaycan dövlətçiliyidir, Azərbaycanın müstəqilliyidir, 
müstəqil ölkə kimi inkişafımızdır. Biz bu gün bunu çox 
böyük qürur hissi ilə deyə bilərik ki, Azərbaycan müstəqil 
ölkə kimi, dünyada öz yerini tuta bildi. Bizim ardıcıl in-
kişafımız, siyasi və iqtisadi qələbələrimiz, əlbəttə ki, bizə 
yeni uğurlar gətirəcəkdir.  

Mən bu bayram günündə Azərbaycanın ərazi bütövlüyü 
uğrunda şəhid olmuş polis işçilərinin xatirəsini bir daha yad 
etmək istəyirəm. Mindən çox polis işçisi müharibədə şəhid 
olmuşdur. Müharibə hələ bitməyib, müharibənin birinci 
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mərhələsi başa çatıbdır. Biz ordumuzu gücləndiririk, iqtisadi 
potensialımızı gücləndiririk. Biz hazır olmalıyıq ki, doğma 
torpaqlarımızı istənilən yolla işğalçılardan azad edək və bu 
günə yaxınlaşırıq. Həm diplomatik, həm siyasi uğurlarımız, 
həm də Azərbaycanın artan rolu, artan iqtisadi potensialı və 
ilk növbədə, beynəlxalq hüquq normalarının mövcud 
olması, əlbəttə ki, bizim mövqeyimizi daha da gücləndirir.  

Biz münaqişənin yalnız və yalnız beynəlxalq hüquq 
əsasında həll olunmasını tələb edirik və  çox şadıq ki, bütün 
dünya ictimaiyyəti bizim mövqeyimizi dəstəkləyir. Biz bu 
dəstəyi hiss edirik. Düzdür, bu dəstək hələ kifayət deyil ki, 
biz öz ərazi bütövlüyümüzü bərpa edək. Amma siyasi dəstək 
bir tərəfdən, iqtisadi və hərbi güc digər tərəfdən, əlbəttə ki, 
məsələnin bizim xeyrimizə həllinə gətirib çıxaracaqdır. 

Azərbaycan öz torpaqlarının itirilməsi ilə heç vaxt ba-
rışmayacaqdır. Bizim ərazi bütövlüyümüz qeyd-şərtsiz bərpa 
olunmalıdır. Biz istəyirik ki, bunu sülh yolu ilə edək. Amma 
bununla bərabər, bütün bu illər ərzində öz hərbi gücümüzü 
gücləndirmişik. Bu gün Azərbaycan hərbi cəhətdən bölgədə 
ən güclü ölkədir. Bir neçə ildən sonra isə bizim qabağımızda 
heç kim dura bilməyəcəkdir. Bunu Ermənistanda da yaxşı 
başa düşürlər. Sadəcə olaraq, onlar özlərində cəsarət tapmalı 
və onlara məxsus olmayan torpaqlardan öz xoşları ilə 
çıxmalıdırlar. Belə olan halda müharibə olmayacaq, belə 
olan halda sülh olacaq və bizim soydaşlarımız öz doğma 
torpaqlarına rahat şəkildə qayıdacaqlar. Əks təqdirdə, biz 
istənilən yolla öz ərazi bütövlüyümüzü bərpa edəcəyik. Am-
ma o yolun, əlbəttə ki, böyük çətinlikləri, böyük itkiləri ola-
caqdır. Heç kim istəmir ki, itkilər olsun, heç kim istəmir ki, 
şəhidlər olsun. Amma eyni zamanda, indiki vəziyyətlə biz 
heç vaxt barışa bilməyəcəyik. Biz güc toplayırıq, güclənirik 
və istənilən anda istənilən əməliyyatı keçirməyə hazırıq.  

Sizi bir daha təbrik edirəm. Sizə uğurlar, cansağlığı 
arzulayıram.  

Sağ olun. 
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* * * 
 

Prezident İlham Əliyev Polis Akademiyasının məzunları 
Vüqar Ağayevə, Raciv Almazova və Asif Behbudova fərqlən-
mə diplomlarını təqdim etdi.  

Akademiyanı fərqlənmə diplomu ilə bitirmiş polis baş ley-
tenantı Vüqar Ağayev yaş kötüyünə rəmzi xatirə lövhəsini 
vuraraq dedi:  

Cənab Ali Baş Komandan, 2007-ci il məzunlarının rəmzi 
xatirə lövhəsini yaş kötüyünə vuraraq and içirəm: Vətənə, 
xalqa, dövlətə sədaqətlə xidmət edəcək, Silahlı Qüvvələrin 
Ali Baş Komandanının hər bir əmrinə hər an hazır ola-
cağam.  

Sonra döyüş bayrağını dördüncü kurs müdavimlərinə təhvil 
verən polis leytenantı Azad Əliyev dedi:  

Davamçım, xalqımızın azadlıq və istiqlal ideyalarınıн, 
milli varlığınıн, ərazilərimizin bütövlüyüнцн рямзи olan bu 
bayrağı sənə təhvil verirəm. Ulu öndər Heydər Əliyevin mü-
qəddəs ruhunu özündə yaşadan və hər birimizi Azərbaycan 
uğrunda daha böyük zəfərlərə çağıran bu bayrağı öpür və 
sənə təhvil verirəm. Mübariz keşikdə ayıq-sayıq ol! 

Dördüncü kurs bayraqdarı müdavim Cəsarət Mustafazadə 
döyüş bayrağını təhvil alaraq dedi:  

Həmkarım, and içirəm ki, təhvil aldığım bu bayrağın 
keşiyində ayıq-sayıq duracaq, öz qanımı və canımı 
əsirgəmədən onu şərəflə qoruyacağam. Ulu öndər Heydər 
Əliyevin ruhunu yaşadan bu müqəddəs bayrağı öpür və 
təhvil alıram.  

Sonra «Azərbaycan polisi» marşı ifa olundu. 
Polis Akademiyasının məzunları və daxili işlər orqanların-

da çalışan zabitlər mətin addımlarla Ali Baş Komandanın ol-
duğu tribunanın qarşısından keçdilər.  
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AZƏRBAYCAN РЕСПУБЛИКАСЫНЫН 
PREZİDENTİ İLHAM ƏLİYEV БАКЫ ШЯЩЯР 
БАШ ДЮВЛЯТ ЙОЛ ПОЛИСИ ИДАРЯСИНИН ЙЕНИ 
ИНЗИБАТИ БИНАСЫНЫН АЧЫЛЫШ MƏRASİMИНДЯ  
İŞTİRAK ETMİŞDİR  
 
2 ийул 2007-ъи ил 
 
İyulun 2-də paytaxtın Badamdar qəsəbəsi ərazisində 

Bakı Şəhər Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsinin (BŞBDYP) yeni 
inzibati binası istifadəyə verilmişdir.  

Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev mərasimdə iştirak et-
mişdir.  

Dövlətimizin başçısını binanın önündə qarşılayan Daxili 
İşlər naziri general-polkovnik Ramil Usubov raport verdi.  

Prezident İlham Əliyev paytaxt yol polisinin şəxsi heyəti ilə 
görüşdü və inzibati binanın rəmzi açılışını bildirən lenti kəsdi.  

Dövlətimizin başçısına məlumat verildi ki, bu ərazinin 
ümumi sahəsi 10 min kvadratmetrdir. Beşmərtəbəli inzibati bi-
nanın sahəsi isə 4512 kvadratmetr təşkil edir. Bunun 630 
kvadratmetrini estakada və yeraltı qaraj tutur. Daxili İşlər 
Nazirliyinin Əsaslı tikinti idarəsi inşaat işlərinə keçən ilin may 
ayında başlamış, binanı bir il ərzində təhvil vermişdir. 55 
xidməti otaqdan ibarət binanın tikintisinə 2 milyon manat 
vəsait xərclənmişdir. 8500 kvadratmetr ərazi abadlaşdırılaraq 
yaşıllaşdırılmışdır. 

Binanın birinci mərtəbəsində müvafiq qurğu və cihazlarla 
təchiz edilmiş işıqforların operativ idarə edilməsi mərkəzi, 
zəruri xidməti otaqlar, növbətçi hissə, klub yerləşir.  
İkinci mərtəbədə xalqımızın ümummilli lideri Heydər 

Əliyevin, üçüncü mərtəbədə dövlətimizin başçısı İlham Əliye-
vin fəaliyyətляринdən bəhs edən guşələr də yaradılmışdır.   

Hərəkətin idarə edilməsi mərkəzi ilə tanış olan prezidentə 
məlumat verildi ki, burada quraşdırılan müasir qurğular vasitəsilə 
paytaxtın müxtəlif prospekt və küçələrində baş verən nəqliyyat 
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hadisələri, avtomobillərin hərəkət sürəti, yaranan tıxaclar, qəza 
vəziyyəti yaradan avtomobillərin nömrə nişanları barədə dərhal 
məlumat əldə etmək, bunları monitorlarda izləmək mümkündür. 
Bunlar avtomatik olaraq yaddaşa yazılır və uzun müddət sax-
lanılır ki, bu da araşdırmanın asanlaşması üçün çox lazımlıdır.  

Prezident İlham Əliyev tıxacların çox olduğu Bakıxanov və 
Səməd Vurğun küçələrinin kəsişməsində və şəhərin digər 
yerlərində nəqliyyatın hərəkətini monitorlar vasitəsilə izlədi və 
dedi ki, biz gərək yol işıqforlarıны tənzimləyən sistem də quraş-
dıraq. Çünki bu lazımdır və avtomatik rejimdə işləməlidir. 
Əvvəllər hər tində qırmızı işıq yanırdı və ona görə də ma-
şınların hərəkəti çətinləşirdi.  

Daxili İşlər naziri Ramil Usubov və Baş Dövlət Yol Polisi 
İdarəsinin rəisi Ramiz Zeynalov bildirdilər ki, işıqforların tənzim-
lənməsi sisteminin quraşdırılmasına başlanmışdır. Şəhərin 
mərkəzi hissəsində bundan istifadə edilir və beş dəqiqə ərzində 
hərəkəti tənzimləmək olur. Detektorların köməyi ilə küçələrdən 
keçən nəqliyyatın sayı, intensivliyi hesablandıqdan sonra məlu-
mat nəzarətedici qurğudan mobil rabitə vasitəsilə bu mərkəzə 
ötürülür. Əgər hər hansı yerdə tıxac yaranırsa, buradan tənzim-
lənir. Həm də həmin yerlərin təsviri çəkilir, yol hərəkəti qaydası 
pozulursa, qeydə alınır. Bu, hadisənin səbəbini aydın bilmək 
baxımından vətəndaşlar və müstəntiqlər üçün çox gərəklidir.  

Prezident İlham Əliyev bu texniki vasitələrlə qaydalara əməl 
etməyən sürücülərə qarşı tədbir görməyin mümkünlüyünü 
vurğuladı və dedi ki, sürücülər bilməlidirляр ki, artıq ölkəmizdə 
belə bir sistem var, nəzarət tam şəkildə təmin olunur.  

Dövlətimizin başçısı Bakıda yol hərəkəti qaydalarına 
nəzarəti gücləndirmək məqsədi ilə xüsusi mərkəzin yaradıla-
cağını da bildirdi, hərəkətin idarə edilməsi və işıqforları 
tənzimləyən qurğuların sayının artırılması barədə tapşırıqlar 
verdi, yol polisi əməkdaşları ilə xatirə şəkli çəkdirdi.  
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ABŞ KONQRESİNİN NÜMAYƏNDƏ HEYƏTİ  
ИЛЯ ЭЮРЦШ 
 
Президент сарайы 
 
3 ийул 2007-ъи ил 

 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev 

iyulun 3-də Prezident sarayında ABŞ Konqresinin Nümayən-
dələr Palatasının Nəzarət və hökumət islahatları komitəsinin 
Milli təhlükəsizlik və xarici əlaqələr üzrə alt komitəsinin sədri 
Con Tierninin rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyətini qəbul et-
mişdir.    

Ölkəmizə ilk dəfə səfər etdiyini deyən Con Tierni Azərbay-
canda böyük quruculuq işlərinin aparılmasının şahidi olduğunu 
söylədi. Qonaq prezident İlham Əliyevin keçən il ABŞ-a rəsmi 
səfərinin iki ölkə arasında münasibətlərin daha da inkişaf 
etdirilməsinə mühüm töhfə verdiyini və əlaqələrimizin bundan 
sonra da genişlənəcəyinə ümidvar olduğunu vurğuladı.    

Prezident İlham Əliyev Azərbaycan ilə ABŞ arasında müx-
təlif sahələrdə münasibətlərin, o cümlədən parlamentlərarası 
əlaqələrin uğurla inkişaf etdiyini bildirdi. Dövlətimizin başçısı 
Azərbaycanın son dövrlərdə bütün istiqamətlərdə, o cümlədən 
iqtisadi sahədə böyük nailiyyətlər qazandığını və ölkəmizdə 
mühüm inkişaf proseslərinin getdiyini vurğuladı. Azərbaycan 
prezidenti ölkələrimiz arasında əməkdaşlığın daha da geniş-
lənəcəyinə və möhkəmlənəcəyinə əminliyini söylədi. 
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ФРАНСА РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ПРЕЗИДЕНТИ  
ЗАТИ-АЛИЛЯРИ  
ЪЯНАБ НИКОЛА САРКОЗИЙЯ 
 
Щюрмятли ъянаб Президент! 
Юлкянизин милли байрамы – Бастилийанын алынмасы эцнц 

мцнасибятиля Сизи вя Сизин симанызда бцтцн Франса халгыны 
шяхсян юз адымдан вя Азярбайъан халгы adından сямими-
гялбдян тябрик едирям. 

Азярбайъан–Франса мцнасибятляринин бу эцн щяртяряфли вя 
динамик инкишафы бюйцк мямнунлуг доьурур. Даим эениш-
лянян ялагяляримиз, мядяни, щуманитар, сийаси вя игтисади са-
щядя гаршылыглы мараг доьуран файдалы ямякдашлыьымыз мцна-
сибятляримизин щазыркы вязиййятинин сяъиййяви ъящятляриндяндир. 

Франса халгымызын ян аьрылы проблеми олан Ермянистан–
Азярбайъан, Даьлыг Гарабаь мцнагишясинин щялли сащясиндя 
дя АТЯТ-ин Минск групунун щямсядри кими фяал иштирак 
едир. Цмид едирик ки, Азярбайъана  гаршы тяъавцзцн арадан 
галдырылмасы, торпагларымызын ишьалдан азад едилмяси, юлкя-
мизин ярази бцтювлцйцнцн бярпа едилмяси вя гачгынларымызын 
доьма йурд-йуваларына гайытмасы цчцн Франса бундан 
сонра да сяйлярини давам етдиряъякдир. 

Бу хош мягамда бир даща Сизя юз тябрикляримизи йетирир, 
мющкям ъансаьлыьы, ишляриниздя уьурлар, дост Франса халгына 
сцлщ вя фираванлыг диляйирям. 

 
Щюрмятля, 

ИЛЩАМ ЯЛИЙЕВ 
Азярбайъан Республикасынын Президенти 

 
Бакы, 3 ийул 2007-ъи ил 
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MONQOLUSTANIN PREZİDENTİ  
ZATİ-ALİLƏRİ  
CƏNAB NAMBARIN ENXBAYARA  

 
Hörmətli cənab Prezident!  
Monqolustanın milli bayramı – Xalq inqilabı günü 

münasibətilə Sizi və bütün xalqınızı öz adımdan və Azər-
baycan xalqı adından təbrik edirəm.  

Ümidvaram ki, ölkələrimiz arasındakı münasibətlər xalq-
larımızın rifahı naminə daim dostluq və əməkdaşlıq zəmi-
nində inkişaf edəcəkdir.  

Belə bir əlamətdar gündə Sizə ən xoş arzularımı yetirir, 
dost Monqolustan xalqına sülh və tərəqqi diləyirəm. 

 
Hörmətlə, 

      İLHAM ƏLİYEV  
  Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

 
Bakı, 3 iyul 2007-ci il 
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AVROPA ŞURASI NAZİRLƏR KOMİTƏSİNİN 
«AQO» MONİTORİNQ QRUPUNUN 
NÜMAYƏNDƏ HEYƏTİ ИЛЯ ЭЮРЦШ 
 
Президент сарайы 
 
5 ийул 2007-ъи ил 
 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev 

iyulun 5-də Prezident sarayında Avropa Şurası Nazirlər Ko-
mitəsinin «Aqo» monitorinq qrupunun nümayəndə heyətini 
qəbul etmişdir.  

Dövlətimizin başçısı bu səfərin ölkəmizdə gedən inkişaf 
prosesləri, həyata keçirilən islahatlar və Avropa Şurası ilə 
əməkdaşlığımızın gələcək istiqamətləri barədə müzakirələrin 
aparılması üçün yaxşı imkan yaratdığını qeyd etdi. Azər-
baycanın artıq yeddi ilə yaxın bir müddətdə Avropa Şurasının 
üzvü olduğunu deyən prezident İlham Əliyev bu dövr ərzində 
ölkəmizdə iqtisadi və siyasi sahələrdə böyük nailiyyətlərin əldə 
olunduğunu bildirdi. O, keçən il Avropa İttifaqı ilə qonşuluğa 
dair beşillik proqramın imzalandığını xatırlatdı və bunun Azər-
baycanın Avropaya daha sıx inteqrasiya etməsi baxımından 
mühüm addım olduğunu vurğuladı.  

«Aqo» monitorinq qrupunun rəhbəri Per Syöqren dövləti-
mizin başçısı ilə Avropa Şurası–Azərbaycan əməkdaşlığına 
dair müzakirə aparmaqdan məmnunluqlarını ifadə etdi.  

Görüşdə Azərbaycan ilə Avropa Şurası arasında əməkdaş-
lığın hazırkı vəziyyətinə və gələcək perspektivlərinə dair fikir 
mübadiləsi aparıldı.     
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RUSİYA FEDERASİYASININ PREZİDENTİ 
ZATİ-ALİLƏRİ 
CƏNAB VLADİMİR PUTİNƏ  
 
Hörmətli Vladimir Vladimiroviç! 
Sizi və bütün Rusiya xalqını Soçi şəhərinin 2014-cü il 

Qış Olimpiya oyunlarının paytaxtı seçilməsi münasibətilə 
ürəkdən təbrik edirəm. Şadam ki, milyonlarla rusiyalının 
olimpiya arzusu həyata keçmişdir.  

Rusiyanın seçkiqabağı marafondakı qələbəsi rusiyalıların 
böyük idman məqsədi naminə yekdilliyi və sıx birliyinin sü-
butu, Rusiya idmanının şəksiz xidmətlərinin, Beynəlxalq 
Olimpiya Komitəsi üzvlərinin Sizə, Rusiyanın dinamik su-
rətdə artmaqda olan imkanlarına inamının təsdiqi olmuşdur. 

Əminəm ki, Soçi olimpiadasi özünün təşkilati səviyyəsinə, 
miqyasına və baxımlılığına, əldə olunmuş idman nəticələrinə 
görə beynəlxalq Olimpiya oyunlarının tarixində yeni parlaq 
mərhələyə çevriləcək, beynəlxalq olimpiya hərəkatının 
inkişafına çox böyük töhfə verəcəkdir. 

Olimpiya oyunlarının hazırlanması və keçirilməsində Si-
zə, olimpiadanin Təşkilat Komitəsinə, Rusiyanın bütün id-
man ictimaiyyətinə ürəkdən uğurlar, Rusiya olimpiyada-
çılarına isə yeni nailiyyətlər, yeni idman zirvələri arzula-
yıram. 

 
Hörmətlə,  

    İLHAM ƏLİYEV 
  Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

 
Бакы, 6 iyul 2007-ci iл 
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КОЛУМБИЙА РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ПРЕЗИДЕНТИ  
ЗАТИ-АЛИЛЯРИ  
ЪЯНАБ АЛВАРО УРИБЕ ВЕЛЕСЯ 
 
Щюрмятли ъянаб Президент! 
Колумбийанын милли байрамы – Мцстягиллик эцнц мцна-

сибятиля Сизи вя бцтцн халгынызы тябрик едирям. 
Цмидварам ки, юлкяляримиз арасындакы мцнасибятлярин 

инкишафы даим халгларымызын мянафеляриня хидмят едяъякдир. 
Сизя ян хош арзуларымы йетирир, дост халгыныза ямин-

аманлыг вя фираванлыг диляйирям. 
 
Щюрмятля, 
 

ИЛЩАМ ЯЛИЙЕВ 
Азярбайъан Республикасынын Президенти 

 
Бакы, 16 ийул 2007-ъи ил 



 143 

 
 
 

БЕЛЧИКА КРАЛЫ ЯЛАЩЯЗРЯТ ЫЫ АЛБЕРТЯ 
 
Ялащязрят! 
Юлкянизин милли байрамы – Кралын андичмя эцнц мцна-

сибятиля Сизи вя Сизин симанызда бцтцн халгынызы шяхсян юз 
адымдан вя Азярбайъан халгы адындан тябрик етмякдян 
мямнунлуг дуйурам. Цмидварам ки, Азярбайъан иля Бел-
чика арасындакы мцнасибятляр даим достлуг вя ямякдашлыг 
мяърасында инкишаф едяъякдир. 

Беля бир яламятдар эцндя Сизя ян хош арзуларымы йетирир, 
дост халгыныза сцлщ вя фираванлыг диляйирям. 

 
Hörmətlə,  

     İLHAM ƏLİYEV  
  Azərbaycan Respublikasının Prezidenti  

 
Бакы, 16 iyul 2007-ci il   
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BELÇİKA KRALLIĞININ BAŞ NAZİRİ  

 ZATİ-ALİLƏRİ  
 CƏNAB Gİ VERHOFSTADTA 
 
 Hörmətli cənab Baş nazir!  

 Belçikanın milli bayramı – Kralın andiçmə günü 
münasibətilə Sizə və xalqınıza təbriklərimi yetirirəm.  

Əminəm ki, Azərbaycan–Belçika münasibətlərinin inki-
şafı, beynəlxalq qurumlar çərçivəsində əməkdaşlığımızın 
genişlənməsi xalqlarımız üçün daim faydalı olacaqdır.  

Sizə möhkəm cansağlığı, işlərinizdə uğurlar, dost xalqı-
nıza əmin-amanlıq və rifah arzulayıram.  

 
Hörmətlə,  

     İLHAM ƏLİYEV  
   Azərbaycan Respublikasının Prezidenti  

 
Бакы, 16 iyul 2007-ci il   
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МАЛДИВ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ПРЕЗИДЕНТИ  
ЗАТИ-АЛИЛЯРИ  
ЪЯНАБ МЯМУН ЯБДЦЛ ГЯЙЙУМА 
 
Щюрмятли ъянаб Президент! 
Юлкянизин милли байрамы – Мцстягиллик эцнц  мцнаси-

бятиля Сизи вя Сизин симанызда бцтцн Малдив халгыны тябрик 
едирям. Цмидварам ки, Азярбайъан иля Малдив арасындакы 
мцнасибятлярин инкишафы даим халгларымызын бир-бириня йа-
хынлашмасына вя ялагяляримизин эенишлянмясиня хидмят едя-
ъякдир. 

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

 
Щюрмятля, 
 

ИЛЩАМ ЯЛИЙЕВ 
Азярбайъан Республикасынын Президенти 

 
Бакы, 16 ийул 2007-ъи ил 
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МИСИР ЯРЯБ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ПРЕЗИДЕНТИ  
ЗАТИ-АЛИЛЯРИ  
ЪЯНАБ МЯЩЯММЯД ЩЦСНЦ МЦБАРЯКЯ 
 
Щюрмятли ъянаб Президент! 
Юлкянизин милли байрамы – Ингилаб gцнц мцнасибятиля 

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

Азярбайъан иля Мисир арасында зянэин яняняляря малик 
достлуг вя ямякдашлыг мцнасибятляри бу эцн уьурла инкишаф 
етмякдядир. Цмидварам ки, ялагяляримизин даща да дяринляш-
дирилмяси, ямякдашлыьымызын бцтцн сащялярдя эенишляндирил-
мяси истигамятиндя аддымларымызы бундан сонра да давам 
етдиряъяк, ардыъыл сяйляр эюстяряъяйик. 

Беля бир яламятдар эцндя Сизя ян хош арзуларымы йетирир, 
дост Мисир халгына сцлщ вя фираванлыг арзулайырам. 

 
Щюрмятля, 

ИЛЩАМ ЯЛИЙЕВ 
Азярбайъан Республикасынын Президенти 

 
Бакы, 16 ийул 2007-ъи ил 
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BRAZİLİYA FEDERATİV RESPUBLİKASININ 
PREZİDENTİ  ZATİ-ALİLƏRİ 
CƏNAB LUİS İNASİU LULA DA SİLVAYA  
 
Hörmətli cənab Prezident! 
San-Paulu şəhərinin hava limanında sərnişin təyyarə-

sinin qəzaya uğraması nəticəsində çoxsaylı insan tələfatı 
xəbəri məni son dərəcə kədərləndirdi.  

Baş vermiş bu faciə ilə əlaqədar Sizə, həlak olanların 
ailələrinə, bütün Braziliya xalqına öz adımdan və Azərbay-
can xalqı adından dərin hüznlə başsağlığı verirəm.  

 
      İLHAM ƏLİYEV  

  Azərbaycan Respublikasının Prezidenti  
 
Бакы, 18 iyul 2007-ci il 
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МЯРАКЕШИН КРАЛЫ ЯЛАЩЯЗРЯТ  
ВЫ МЯЩЯММЯДЯ 
 
Ялащязрят! 
Милли байрамыныз – Тахт-таъ gцнц мцнасибятиля Сизя вя 

Сизин симанызда бцтцн Мяракеш халгына ян сямими тябрик-
ляримизи вя хош арзуларымызы йетирмякдян мямнунлуг ду-
йурам. 

Биз Азярбайъан–Мяракеш мцнасибятляринин инкишафына 
бюйцк ящямиййят веририк. Цмидварам ки, истяр икитяряфли гай-
дада, истярся дя бейнялхалг гурумлар чярчивясиндя ямякдаш-
лыьымызын дяринляшдирилмяси истигамятиндя гаршылыглы сяйляримизи 
бундан сонра да ардыъыл шякилдя давам етдиряъяйик. 

Беля бир яламятдар эцндя Сизя мющкям ъансаьлыьы, ишля-
риниздя уьурлар, дост Мяракеш халгына ямин-аманлыг вя тя-
рягги арзулайырам. 

 
Щюрмятля, 

ИЛЩАМ ЯЛИЙЕВ 
Азярбайъан Республикасынын Президенти 

 
Бакы, 20 ийул 2007-ъи ил 
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ИСВЕЧРЯ КОНФЕДЕРАСИЙАСЫНЫН 
ПРЕЗИДЕНТИ  
ЗАТИ-АЛИЛЯРИ  
ХАНЫМ МИШЕЛИН КАЛМИ-РЕЙЯ 

 
Щюрмятли ханым Президент! 
Исвечрянин милли байрамы – Конфедерасийанын йаран-

масы эцнц мцнасибятиля Сизя вя бцтцн халгыныза ян сямими 
тябрикляримизи йетирирям. 

Бу эцн  Азярбайъан–Исвечря мцнасибятляри достлуг вя 
ямякдашлыг зямининдя инкишаф етмякдядир. Яминям ки, яла-
гяляримизин даща да дяринляшдирилмяси, ямякдашлыьымызын яща-
тя даирясинин эенишляндирilмяси истигамятиндя фяалиййятимиз 
халгларымызын рифащына йени-йени тющфяляр веряъякдир. 

Сизя мющкям ъансаьлыьы, ишляриниздя уьурлар, дост Исвечря 
халгына ямин-аманлыг вя фираванлыг диляйирям. 

 
Щюрмятля, 

ИЛЩАМ ЯЛИЙЕВ 
Азярбайъан Республикасынын Президенти 

 
Бакы, 20 ийул 2007-ъи ил 
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TÜRKİYƏ RESPUBLİKASININ BAŞ NAZİRİ  
ZATİ-ALİLƏRİ  
CƏNAB RƏCƏB TAYYİB ƏRDOĞANA   

 
Hörmətli cənab Baş nazir!  
Əziz dostum, qardaşım.  
Əsasını qoyduğunuz və başçılıq etdiyiniz Ədalət və 

İnkişaf Partiyasının Türkiyə Böyük Millət Məclisinə seçki-
lərdə inamlı qələbəsi münasibətilə Sizi səmimi-qəlbdən təb-
rik edirəm.  

Son dərəcə demokratik və şəffaf şəraitdə keçirilmiş bu 
seçkilərdə partiyanızın qazandığı səslər qardaş Türkiyənin 
yüksəlişi yolunda həyata keçirdiyiniz uzaqgörən siyasətə, 
çoxşaxəli fəaliyyətinizə xalqınız tərəfindən verilən yüksək 
qiymətin, böyük dəstəyin ifadəsidir.  

Bu zəfər günlərində sevincinizi bölüşür, qardaş Türkiyə 
xalqının rifahı naminə fədakar işinizdə Sizə, Ədalət və İn-
kişaf Partiyasının bütün üzvlərinə uğurlar diləyirəm.  

 
Hörmətlə,  

     İLHAM ƏLİYEV  
              Azərbaycan Respublikasının Prezidenti  
 
Бакы, 23 iyul 2007-ci il 
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ЩИНДИСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ПРЕЗИДЕНТИ  
ЗАТИ-АЛИЛЯРИ  
ХАНЫМ ПРАТИБЩА ПАТИЛЯ 
 
Щюрмятли ханым Президент! 
Щиндистан Республикасынын Pрезиденти вязифясиня сечил-

мяйиниз мцнасибятиля Сизя ян сямими тябриклярими йетирирям. 
Биз Азярбайъан–Щиндистан мцнасибятляриня бюйцк ящя-

миййят веририк. Цмидварам ки, юлкяляримиз вя халгларымыз 
арасындакы яняняви достлуг ялагяляринин инкишафы вя мющкям-
ляндирилмяси, ямякдашлыьымызын щяртяряфли эенишляндирилмяси 
йолунда сяйляримизи бундан сонра да давам етдиряъяйик. 

Сизя мющкям ъансаьлыьы, хошбяхтлик, дост Щиндистан хал-
гынын рифащы наминя гаршыдакы фяалиййятиниздя уьурлар диля-
йирям. 

 
Щюрмятля, 

ИЛЩАМ ЯЛИЙЕВ 
Азярбайъан Республикасынын Президенти 

 
Бакы, 23 ийул 2007-ъи ил 
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ПОЛША РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ПРЕЗИДЕНТИ  
ЗАТИ-АЛИЛЯРИ 
ЪЯНАБ ЛЕХ КАЧИНСКИЙЯ 
 
Щюрмятли ъянаб Президент! 
Франсанын ъянуб-шяргиндя сярниşин автобусунун гяза-

йа уьрамасы нятиъясиндя щямвятянляринизин щялак олмасы 
хябяри мяни сон дяряъя кядярляндирди. 

Баш вермиш бу фаъия иля ялагядар Сизя, щялак оланларын аиля-
ляриня вя йахын адамларына, бцтцн Полша халгына юз адымдан 
вя Азярбайъан халгы адындан дярин щцзнля башсаьлыьы верир, 
хясарят аланларын тезликля саьалмасыны арзулайырам. 

 
ИЛЩАМ ЯЛИЙЕВ 

Азярбайъан Республикасынын Президенти 
 
Бакы, 23 ийул 2007-ъи ил 
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ALBANİYA RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ  
ZATİ-ALİLƏRİ  
CƏNAB BAMİR TOPİYƏ 
 
Hörmətli cənab Prezident! 
Albaniya Respublikasının prezidenti vəzifəsinə seçil-

məyiniz münasibətilə Sizi səmimi-qəlbdən təbrik edirəm. 
 Ümidvaram ki, Azərbaycan ilə Albaniya arasındakı 

dostluq və əməkdaşlıq münasibətləri xalqlarımızın mənafe-
lərinə uyğun olaraq bundan sonra da inkişaf edəcək və ge-
nişlənəcəkdir. 

 Sizə möhkəm cansağlığı, xoşbəxtlik, dost Albaniya xal-
qının rifahı naminə qarşıdakı fəaliyyətinizdə uğurlar dilə-
yirəm. 

  
Hörmətlə, 

      İLHAM ƏLİYEV 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

 
Бакы, 24 iyul 2007-ci il  
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VYETNAM SOSİALİST RESPUBLİKASININ 
PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ  
CƏNAB NQUYEN MINH TRİETƏ 
 
Hörmətli cənab Prezident! 
Vyetnam Sosialist Respublikasının prezidenti vəzifəsi-

nə yenidən seçilməyiniz münasibətilə Sizi səmimi-qəlbdən 
təbrik edirəm. 

Əminəm ki, Azərbaycan ilə Vyetnam arasındakı dostluq 
və əməkdaşlıq münasibətlərinin inkişafı yolunda qarşılıqlı 
səylərimizi bundan sonra da ardıcıl şəkildə davam etdirə-
cəyik. 

Sizə möhkəm cansağlığı, xoşbəxtlik, dost Vyetnam xal-
qının rifahı naminə fəaliyyətinizdə uğurlar diləyirəm. 

  
Hörmətlə, 

İLHAM ƏLİYEV 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

 
Бакы, 24 iyul 2007-ci il 
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ƏFQANISTAN İSLAM RESPUBLİKASININ 
PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ  
CƏNAB HƏMİD KƏRZAİYƏ 
 
Hörmətli cənab Prezident! 
Əfqanıstanın keçmiş kralı Məhəmməd Zahir şahin və-

fatı xəbəri məni son dərəcə kədərləndirdi.  
Bu ağır itki ilə əlaqədar dərdinizə şərik çıxır, Sizə, mər-

humun ailəsinə, bütün Əfqanıstan xalqına öz adımdan və 
Azərbaycan xalqı adından dərin hüznlə başsağlığı verirəm. 

  
Allah rəhmət eləsin! 
  

İLHAM ƏLİYEV 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

 
Бакы, 24 iyul  2007-ci il 
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KOT-D’IVUAR РESPUBLİKASININ 
PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ  
CƏNAB LORAN QBAQBOYA 
 
Hörmətli cənab Prezident! 
Kot-d’İvuarın milli bayramı – Müstəqillik günü müna-

sibətilə Sizə və xalqınıza təbriklərimizi yetirirəm. 
Ümidvaram ki, ölkələrimiz arasında münasibətlərin inki-

şafı daim xalqlarımızın mənafelərinə xidmət edəcəkdir. 
Sizə möhkəm cansağlığı, işlərinizdə uğurlar, dost xal-

qınıza sülh və tərəqqi arzulayıram. 
  
Hörmətlə, 

      İLHAM ƏLİYEV 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

 
Bakı, 26 iyul 2007-ci il 
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СИНГАПУР РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ПРЕЗИДЕНТИ  
ЗАТИ-АЛИЛЯРИ 
ЪЯНАБ СЕЛЛАПАН РАМА НАТАНА 
 
Щюрмятли ъянаб Президент! 
Сингапурун милли байрамы – Милли gцн мцнасибятиля Сизи 

вя Сизин симанызда бцтцн халгынызы сямими-гялбдян тябрик 
едирям. 

Цмидварам ки, Азярбайъан иля Сингапур арасындакы мц-
насибятлярин инкишафы даим достлуг вя ямякдашлыг мяърасында 
ъяряйан едяъякдир. 

Бу яламятдар эцндя Сизя ян хош арзуларыmы йетирир, дост 
халгыныза ямин-аманлыг вя фираванлыг диляйирям. 

 
Щюрмятля, 

ИЛЩАМ ЯЛИЙЕВ 
Азярбайъан Республикасынын Президенти 

 
Бакы, 26 ийул 2007-ъи ил 
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РУСИЙА ФЕДЕРАСИЙАСЫ ХАРИЪИ ИШЛЯР 
НАЗИРИНИН МЦАВИНИ СЕРЭЕЙ КИSЛЙАКЫН 
РЯЩБЯРЛИК ЕТДИЙИ НЦМАЙЯНДЯ ЩЕЙЯТИ 
ИЛЯ ЭЮРЦШ 
 
Президент сарайы 
 
26 ийул 2007-ъи ил 
 
Азярбайъан Республикасынын Президенти Илщам Ялийев 

ийулун 26-да Президент сарайында Русийа Федерасийасы Xариъи 
İшляр назиринин мцавини Серэей Кислйакын рящбярлик етдийи 
нцмайяндя щейятини гябул етмишдир. 

Серэей Кислйак юлкямизя сяфяринин Русийа иля Азярбайъан 
арасында мцxтялиф сащялярдя  мцнасибятляр ятрафында мцзакиря-
лярин апарылмасы цчцн йахшы  имкан йаратдыьыны гейд етди. 
Гонаг Русийанын Азярбайъана дост вя стратежи тяряфдаш кими 
бахдыьыны билдирди. О, ики юлкянин президентляри арасында кечи-
рилян эюрцшлярин ялагяляримизин даща да эцъляндирилмясиня 
хцсуси тякан вердийини вурьулады. 

Дювлятимизин башчысы бу йахынларда Русийа Федерасийасынын 
Президенти Владимир Путин иля кечирдийи эюрцшц мямнуниййятля 
хатырлайараг бу эюрцш заманы икитяряфли мцнасибятляр, реэионда 
вязиййят вя диэяр мясяляляр ятрафында эениш мцзакирялярин апа-
рылдыьыны гейд етди. Президент Илщам Ялийев юлкяляримиз ара-
сында мцнасибятлярин сямими, етибарлы вя мющкям характер 
дашыдыьыны билдирди вя ялагяляримизин инкишафындан мямнунлу-
ьуну ифадя етди. О, Азярбайъан иля Русийа арасында бцтцн 
сащялярдя ямякдашлыьын бундан сонра да эенишляняъяйини 
вурьулады. 



 159 

 
 

 
AZƏRBAYCAN РЕСПУБЛИКАСЫНЫН  
PREZİDENTİ İLHAM ƏLİYEV 
İORDANİYA KRALI DİVANININ SİYASİ 
XƏBƏRLƏR ÜZRƏ BAŞ MÜXBİRİ, İORDANİYA 
TELEVİZİYA VƏ RADİO KORPORASİYASININ 
BAŞ REDAKTORU VƏ PRODÜSERİ İMAN 
AKOURA MÜSAHİBƏ VERMİŞDİR 

 
Президент сарайы 
 
27 ийул 2007-ъи ил 

 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev 

iyulun 27-də Prezident sarayında İordaniya Kralı Divanının 
siyasi xəbərlər üzrə Baş müxbiri, İordaniya Televiziya və Ra-
dio Korporasiyasının Baş redaktoru və prodüseri İman Akoura 
müsahibə vermişdir. 

Dövlətimizin başçısı Azərbaycan ilə İordaniya arasında 
siyasi, iqtisadi və digər sahələrdə münasibətlərin hazırkı vəziy-
yəti, ikitərəfli əlaqələrin gələcək inkişafı, regional təhlükəsiz-
lik, İordaniyaya qarşıdakı rəsmi səfəri və bu səfərin əmək-
daşlığımızın müxtəlif sahələrdə daha da genişlənməsinə töhfəsi 
və digər məsələlərlə bağlı suallara cavab vermişdir. 
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AZƏRBAYCAN РЕСПУБЛИКАСЫНЫН 
PREZİDENTİ İLHAM ƏLİYEVİN İORDANİYAYA 
RƏSMİ SƏFƏRİ 
 
29 ийул 2007-ъи ил 
 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev 

iyulun 29-da İordaniya Haşimilər Krallığına rəsmi səfərə yola 
düşmüşdür.  

Azərbaycan prezidentini Heydər Əliyev adına Beynəlxalq 
Hava Limanında Baş nazir Artur Rasizadə, Prezidentin İcra 
Aparatının rəhbəri Ramiz Mehdiyev yola saldılar. 

 

* * * 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev iyu-

lun 29-da İordaniya Haşimilər Krallığına rəsmi səfərə gəl-
mişdir.  
Əmman şəhərinin Marka Beynəlxalq Hava Limanında 

dövlətimizin başçısını İordaniyaнын Baş nazirinin müavini, 
Maliyyə naziri Ziyad Fariz, Xarici İşlər naziri Abdul İlah əl-
Xətib və digər rəsmi şəxslər böyük hörmət və ehtiramla 
qarşıladılar.  

Azərbaycan Respublikasının və İordaniya Krallığının döv-
lət bayraqlarının asıldığı hava limanında dövlətimizin başçısı-
nın şərəfinə Fəxri qarovul dəstəsi düzülmüşdü.  

 

* * * 
Иyulun 29-da Əmmanın Bəsman sarayında Azərbaycan 

Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin rəsmi qarşılanma 
mərasimi olmuşdur.  

Burada dövlətimizin başçısının şərəfinə Fəxri qarovuл    
dəstəsi düzülmüşdü. 

Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevi İordaniyaнын krali 
əlahəzrət II Abdullah böyük səmimiyyətlə qarşıladı.  
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İordaniya nümayəndə heyəti prezident İlham Əliyevə, 
Azərbaycan nümayəndə heyəti isə Kral II Abdullaha təqdim 
olundu.  

Fəxri qarovul dəstəsinin rəisi Azərbaycan prezidentinə 
raport verdi. Azərbaycanın və İordaniyanın dövlət himnləri 
səsləndi.  

Dövlət başçıları Fəxri qarovul dəstəsinin qarşısından keç-
dilər. Prezident İlham Əliyev İordaniya əsgərlərini salamladı.  

 
Azərbaycan Республикасынын Prezidenti 

Иlham Əliyevin və Иordaniya Kralы ЫЫ Abdullahın 
təkbətək görüşü 

 
      Иyulun 29-da Bəsman sarayında Azərbaycan prezidenti 
İlham Əliyevin və İordaniya Kralı II Abdullahın təkbətək 
görüşü olmuşdur.  

Görüşdə ikitərəfli əlaqələrin müxtəlif sahələrdə uğurla 
inkişaf etdiyi vurğulandı, qarşılıqlı səfərlərin əhəmiyyəti qeyd 
olundu. Azərbaycan prezidentinin bu ölkəyə rəsmi səfərinin 
əlaqələrimizin daha da güclənməsi işinə xidmət edəcəyi bil-
dirildi. Dövlət başçıları iki ölkə arasında əməkdaşlığın bundan 
sonra da genişlənəcəyinə əminliklərini ifadə etdilər.  
 

Sənədlərin imzalanma mərasimi 
 

Иyulun 29-da Bəsman sarayında Azərbaycan prezidenti 
İlham Əliyevin və İordaniya Kralı II Abdullahın iştirakı ilə 
sənədlərin imzalanma mərasimi olmuşdur.  

«2007–2009-cu illər üçün Azərbaycan Respublikası Hö-
kuməti və İordaniya Haşimilər Krallığı Hökuməti arasında 
təhsil, elm, mədəniyyət və incəsənət, gənclər və idman, səhiyyə 
və media sahələrində əməkdaşlıq üzrə icraedici proqram»ı 
Azərbaycan tərəfindən Xarici İşlər naziri Elmar Məmməd-
yarov, İordaniya tərəfindən Planlaşdırma və Beynəlxalq 
Əməkdaşlıq naziri xanım Süheyr əl-Əli imzaladılar.  

«Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti və Böyük Əmman Bələ-
diyyəsi arasında dostluq və əməkdaşlıq haqqında protokol»u 
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Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı Hacıbala Abutalıbov 
və Böyük Əmman Bələdiyyəsinin meri Ömər əl-Məəni 
imzaladılar.  

«Azərbaycan Respublikası Hökuməti və İordaniya Haşi-
milər Krallığı Hökuməti arasında ticarət, iqtisadi və texniki 
əməkdaşlıq üzrə hökumətlərarası komissiya haqqında proto-
kol»u Azərbaycan tərəfindən İqtisadi İnkişaf naziri Heydər 
Babayev, İordaniya tərəfindən Sənaye və Ticarət naziri Salim 
Xəzaaleh imzaladılar.  

«Azərbaycan–İordaniya İşgüzar Şurasının təsis olunmasına 
dair saziş»i Azərbaycan tərəfindən İqtisadi İnkişaf naziri Hey-
dər Babayev, İordaniya tərəfindən İordaniya İş Adamları As-
sosiasiyası sədrinin müavini Tabit əl-Tahir imzaladılar. 

Sonra rəsmi fotoşəkil çəkdirildi. 
     

* * * 
 

Ийулун 29-да Бясман сарайында Иорданийа Кралы ялащязрят 
ЫЫ Абдуллащын адындан Азярбайъан pрезиденти Илщам Ялийевин 
шяряфиня рясми нащар верилмишдир. 

Рясми нащарда сющбят заманы Крал ЫЫ Абдуллащ юлкяляримиз 
арасында ялагялярин уьурла инкишаф етдийини вурьулады, Азяр-
байъан pрезиденти Илщам Ялийевин Яммана рясми сяфяринин 
гаршылыглы ямякдашлыьын инкишафына йени тякан веряъяйини сюй-
ляди. О деди ки, бу сяфярдян сонра ялагяляримиз даща да 
эенишляняъяк вя бунун цчцн бюйцк потенсиал вардыр.  

Президент Илщам Ялийев Азярбайъан вя Иорданийа арасында 
сийаси вя диэяр сащялярдя ялагялярин уьурла инкишаф етдийини 
билдирди. Дювлятимизин башчысы гейд етди ки, игтисади  мцнаси-
бятлярин сявиййясинин даща да йцксялдилмяси зяруридир. Бу сяфяр 
гаршылыглы ялагяляримиздя йени сащялярин мцяййянляшдирилмяси вя 
йени перспективлярин ачылмасы цчцн чох ящямиййятли олаъагдыр. 

Президент Илщам Ялийев юлкямиздя эедян игтисади инкишаф 
просесляриндян данышды вя Азярбайъанын бюлэядя ролунун эет-
дикъя артдыьыны вурьулады. Дювлятимизин башчысы деди ки, Азяр-
байъан Асийа иля Авропа арасында игтисади дящлиз ролуну ой-
найыр вя бу, Иорданийа цчцн дя файдалы вя ящямиййятлидир. Иор-
данийа  бу имкандан истифадя едя биляр. 
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Сющбят заманы туризм, мядяниййят вя диэяр сащялярдя дя 
ямякдашлыьын эенишляндирилмяси цчцн бюйцк имканларын олдуьу 
гейд едилди. 

* * * 
 

Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev iyulun 29-da Əmman 
şəhərindəki «Kral» qəbiristanlığını ziyarət etmişdir. 

Dövlətimizin başçısı burada dəfn olunmuş Kral Hüseyn bin 
Təlalın, Kral I Abdullahın və Kral Təlal bin Abdullahın mə-
zarları önünə əklil qoydu. 

 
Крал ЫЫ Абдуллащ Дизайн вя Инкишаф Бцросу иля танышлыг 

 
Ийулун 29-да Азярбайъан Республикасынын Президенти Илщам 

Ялийев Ямман шящяринин мяркязиндя йерляшян Крал ЫЫ Абдул-
лащ Дизайн вя Инкишаф Бцросу иля таныш олмушдур. 

Дювлятимизин башчысыны бурада ещтирамла гаршыладылар. Бцро 
ясасян Иорданийа ордусунун мцасир силащ вя техника  иля тямин 
едилмясиндя мцщцм рол ойнайыр. Бурада зирещли техника, сящра 
шяраитиндя истифадя олунан щярби машынлар истещсал едилир. 
 

* * * 
 Ийулун 29-да Иорданийанын кралы ЫЫ Абдуллащ тяряфиндян 

Азярбайъан Республикасынын Президенти Илщам  Ялийевин шяря-
финя рясми зийафят верилмишдир. 
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AZƏRBAYCAN РЕСПУБЛИКАСЫНЫН 
PREZİDENTİ İLHAM ƏLİYEVƏ  
İORDANİYA UNİVERSİTETİNİN FƏXRİ  
DOKTORU ADI VERİLMЯСИ МЯРАСИМИ 

  
Ямман 
 
29 ийул 2007-ъи ил  
 
Иyulun 29-da Əmmanda Azərbaycan prezidenti İlham 

Əliyevə İordaniya Universitetinin siyasi elmlər üzrə Fəxri 
doktoru adı verilməsi münasibətilə mərasim keçirilmişdir. 

Dövlətimizin başçısı əvvəlcə universitetin Elmi Şurasının 
üzvləri ilə görüşdü, burada ali məktəbin Fəxri doktoru 
mantiyasını geyindi.  

Azərbaycan prezidentinin salona gəlişi hərarətli alqışlarla 
qarşılandı.  

Azərbaycanın və İordaniyanın dövlət himnləri səsləndirildi. 
Щ а н и   Д у м о р (Университетин ректору, профессор): Зати-

алиляри Азярбайъан Республикасынын Президенти Илщам Щейдяр 
оьлу Ялийев! 

Щюрмятли мярасим иштиракчылары! 
Иорданийа Университети бу эцн хош бир щадисяни байрам 

тянтяняси иля гейд едир. Бу эцн биз академик бир шяхсиййят вя 
дювлят хадими олан Азярбайъан Республикасынын Президенти 
зати-алиляри ъянаб Илщам Ялийевя Фяхри доктор ады вермякдян 
шяряф дуйуруг. Фяхри доктор адынын верилмяси иля бу нцфузлу 
шяхсиййят, ейни заманда, бизим университетин pедагожи кол-
лективинин цзвц олур. 

Зати-алиляри ъянаб Президент, Иорданийа Университети бу 
эцн Сизя сийаsи елмляр сащясиндя Фяхри доктор ады вермякдя 
сонсуз севинъ щиссляри кечирир. Бу Сизин сийасят вя халгыныза 
хидмят сащясиндя эюстярдийиниз фяалиййятин нятиъяси дя сайыл-
малыдыр. 
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Мян инди Сизя бу дяряъянин верилмяси щаггында гярарын 
мятнини охуйурам: 

Зати-алиляри ъянаб Илщам Ялийев бейнялхалг ялагяляр вя 
онун тарихинiн юйрянилмясиндя щям бакаlавр, щям дя 
маэистр дяряъяляриндя йцксяк наилиййятляр ялдя етмишдир. Сон-
радан о, тарих сащясиндя елми дяряъя алараг али мяктябдя 
кадр щазырлыьы иля мяшьул олмуш вя мцщазиряляр охумушдур. 
О щямчинин юз билик вя баъарыьы иля бир сыра  сащяляря мц-
вяффягиййятля рящбярлик етмякля орада истещсалын вя кейфий-
йятин йцксяк дяряъядя артмасына наил олмушдур. 

Ъянаб Илщам Ялийев сянайе, хцсусиля нефт сянайеси сийасяти 
сащясиндя апардыьы уьурлу тядгигатлары ишдя мцвяффягиййятля 
щяйата кечирмиш вя бу сащядя онун стратеэийасы хцсуси уьуr 
газанмышдыр. О, парламентин депутаты кими фяалиййят эюстяр-
дийи иллярдя юлкя цчцн, юз сечиъиляри цчцн щяйати ящямиййят 
кясб едян мясялялярин щяллиня, о ъцмлядян Авропа иля вя 
бизимля олан ялагяляря явязсиз тющфяляр вермишдир. 

Азярбайъан Милли Олимпийа Комитясинин президенти кими 
фяалиййяти дюврцндя ъянаб Илщам Ялийев идманын олимпийа 
нювляринин вя бир чох башга сащяляринин инкишафында да хцсуси 
хидмятляр эюстярмишдир вя юлкя идманыны бейнялхалг сявий-
йядя танытмаьа наил олмушдур. 

Азярбайъан Республикасынын Баш назири кими, о, цзяриня 
гойулмуш вязифянин ющдясиндян йцксяк дипломатик баъарыьы 
вя хцсуси идарячилик габилиййяти иля мцвяффягиййятля эялмишдир. 

Йени Азярбайъан Партийасына рящбярлийи дюврцндя ъянаб 
Илщам Ялийев йцксяк тяшкилатчылыг  мящаряти иля партийанын 
фяалиййятинин даща да тякмилляшдирилмяси вя онун  Азярбай-
ъанын сийаси щяйатындакы ролунун мющкямляндирилмясиндя 
мцстясна рол ойнамышдыр. 

Азярбайъанын Авропа Шурасы Парламент Ассамблейасын-
дакы нцмайяндя щейятинин башчысы кими, о юз йцксяк сийаси 
баъарыьыны бир даща нцмайиш етдирмишдир. 

Азярбайъан Республикасынын Баш назири вя сонрадан юлкя-
нин pрезиденти кими, ъянаб Илщам Ялийев Азярбайъанын инки-
шафы вя игтисади интибащында, юлкянин талейцклц проблемляринин 
щяллиндя, о ъцмлядян бейнялхалг вя реэионал ялагяляринин 
мющкямляндирилмясиндя мцстясна рол ойнамышдыр. Бцтцн 
бунларла йанашы, халглар арасында гаршылыглы аnлашмайа вя 
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сивилизасийаларарасы диалога дяриндян инанан, дцнйада вя 
реэионда сцлщцн бяргярар олмасына  хцсуси юням верян бир 
шяхсиййят кими, ъянаб Илщам Ялийев бир чох милли вя бейнял-
халг комиссийалара инамла башчылыг етмишдир. О, инэилис, рус, 
франсыз вя тцрк диллярини мцкяммял билир. Бир чох бейнялхалг 
тяшкилатлар тяряфиндян йцксяк мцкафатлар, орден вя медал-
ларла тялтиф едилмиш, дцнйанын бир сыра танынмыш университет-
ляринин, о ъцмлядян  бизим университетин Фяхри доктору сечил-
мишдир. 

Зати-алиляри Илщам Щейдяр  оьлу Ялийевин парлаг  сийаси вя 
академик фяалиййятини йцксяк гиймятляндиряряк Иорданийа 
Университети ону сийаси елмляр сащясиндя Фяхри доктор 
сечмякдян шяряф дуйур. 

Мяня верилмиш сялащиййят  чярчивясиндя иъазя верин,  Илщам 
Щейдяр оьлу Ялийевя Фяхри доктор дипломуну тягдим едим. 

Ректор Фяхри доктор дипломуну вя диэяр нишанлaрı дюв-
лятимизин башчысына тягдим едир. 

Язиз мярасим иштиракчылары, сюзц ялащязрят Крал ЫЫ Абдул-
лащ ибн Щцсейнин вя Иорданийанын али гонаьы зати-алиляри 
ъянаб Илщам Ялийевя верирям. 

 
* * * 

 
Азярбайъан Республикасынын Президенти Илщам Ялийев 

мярасимдя нитг сюйляди. 
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İORDANİYA UNİVERSİTETİNİN FƏXRİ 
DOKTORU ADININ VERİLMƏSİ 
MƏRASİMİNDƏ NİTQ 
 
Ямман 
 
29 ийул 2007-ъи ил 
 
Əziz dostlar! 
Hörmətli xanımlar və cənablar! 
İlk növbədə, bu gün həyatımda mühüm hadisə hesab 

etdiyim bu toplantıya gəldiyinizə görə hamınıza minnətdar-
lığımı bildirmək istəyirəm. Mən universitetinizin Fəxri dok-
toru dərəcəsini almaqdan çox məmnunam və böyük şərəf 
hissi duyuram. 

Universitetiniz regionun aparıcı təhsil mərkəzlərindən 
biridir. Buna görə də bu cür yüksək dərəcəyə layiq görülmək 
böyük şərəfdir. Mən sizi əmin etmək istəyirəm ki, gələcəkdə 
İordaniya ilə Azərbaycan arasında dostluq və qardaşlıq 
əlaqələrinin inkişafına verdiyim töhfəni davam etdirəcəyəm. 

Bu gün mənim ölkənizə ilk rəsmi səfərimin birinci gü-
nüdür. Əminəm ki, bu səfər münasibətlərimizin inkişafında 
mühüm mərhələ olacaqdır. Ötən il əlahəzrət Kral II Abdul-
lah Azərbaycana rəsmi səfər etmişdi. Bizim çox mühüm 
danışıqlarımız, fikir mübadiləmiz və müzakirələrimiz ol-
muşdu. Bu səfər olduqca intensiv dialoqun davamıdır. Səfər 
zamanı ikitərəfli əlaqələrimizin möhkəm bünövrəsini qoyan 
bir çox sənədlər imzalanmışdır. Həmin sənədlər birgə 
fəaliyyətimizin bütün sahələrini əhatə edir. Ümid edirik ki, 
əla siyasi münasibətlərlə yanaşı, bizim yaxın gələcəkdə 
gözəçarpan iqtisadi işlərimiz də olacaqdır. Müxtəlif iqtisadi 
sahələrdə birgə layihələrimiz həyata keçiriləcəkdir. Biz 
işbirliyini qurmaq məqsədi ilə özəl sektoru həvəsləndirə-
cəyik. Əlbəttə, bütün bu addımlar münasibətlərimizin gələ-
cək inkişafına töhfə verəcəkdir. 
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Dövlət rəhbərlərinin qarşılıqlı rəsmi səfərləri ölkələrimiz 
arasında əlaqələrin inkişafına aydın şəkildə verdiyimiz əhə-
miyyətdən xəbər verən çox vacib hadisələrdir. Bu əhəmiyyətin 
digər vacib elementi Azərbaycanın İordaniyada və İordani-
yanın Azərbaycanda səfirliklərinin açılmasıdır. Bütün bunlar 
həm də ikitərəfli əlaqələrin mühüm elementləridir. Ölkələ-
rimizdə nümayəndəliklərin tam həcmdə olması əməkdaşlıq 
üçün yeni imkanların araşdırılmasında bizə yardım edəcəkdir. 
Həmin əməkdaşlıq çox geniş ola bilər. Əminəm ki, bu gün 
imzalanmış sənədlər və apardığımız danışıqlar gələcək əmək-
daşlıq üçün çox yaxşı zəmin yaradacaqdır. Bunlar siyasi, 
iqtisadi inkişaf, humanitar, təhsil, səhiyyə, informasiya texno-
logiyaları və bir çox digər sahələrə aiddir. Qarşımızda eyni 
gündəlik var: ölkələrimizin müasirləşdirilməsi, xalqın həyat 
сявиййясинин yaxşılaşdırılması, mövcud olan sosial problemlərin 
həlli, iqtisadi inkişaf. Bütün bu məsələlər həm İordaniya, həm 
də Azərbaycan hökumətlərinin gündəlik diqqət mərkəzindədir. 

Биз бир-биримизя кюмяк цчцн гардашлыьын вя достлуьун 
йаратдыьы ялверишли имканлардан истифадя етмялийик. Биз инкишаф 
сащясиндя гаршылыглы кюмяк эюстяририк, дястяйимизи давам 
етдиририк вя халгларымыз цчцн даща йахшы щяйат сявиййяси 
йарадырыг. 

Biz İordaniyanın və əlahəzrət Kral II Abdullahın Orta 
Şərqdə sülh və sabitliyin qurulması istiqamətində göstərdiyi 
səyləri yüksək qiymətləndiririk. Bizim ölkəmizdə də bu cür 
problem var. Biz də regionumuzda sülh və təhlükəsizliyin 
bərqərar olunmasına çalışırıq.Əfsuslar olsun ki, uzun illər 
boyu biz buna nail ola bilməmişik. Azərbaycan müstəqil-
liyini qazandıqdan sonrakı ilk illərdə iqtisadi problemlər və 
sosial çətinliklərlə yanaşı, Ermənistan tərəfindən təcavüzə 
məruz qalmışdır. Hazırda ərazimizin 20 faizi Ermənistanın 
işğalı altındadır. Azərbaycanlılara qarşı etnik təmizləmə 
siyasəti nəticəsində indi səkkiz milyon yarım əhalimizin bir 
milyonu qaçqın və məcburi köçkün vəziyyətində yaşayır. 

Biz bu münaqişəni dinc yolla həll etməyə çalışırıq, lakin 
əfsuslar ki, Ermənistanın qeyri-konstruktiv mövqeyi səbəbindən 
buna nail ola bilməmişik. BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası işğalçı 
qüvvələrin Azərbaycanın zəbt olunmuş torpaqlarından dərhal 
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çıxarılmasını tələb edən dörd qətnamə qəbul etmişdir. Onlar əməl 
olunmamış qalır. İslam Konfransı Təşkilatı eyni məzmunlu 
qətnamələri qəbul edibdir. Daha sonra Avropa Şurası və digər 
beynəlxalq təşkilatlar eyni addımı atıbdır. Lakin əfsuslar olsun ki, 
bunlar da yerinə yetirilməyibdir. Biz həmin təcavüzə və bu cür 
ədalətsiz vəziyyətə son qoymaq məqsədi ilə sülh danışıqlarını və 
bu sahədə səylərimizi davam etdiririk. Biz hər bir ölkənin ərazi 
bütövlüyünə hörmətlə yanaşırıq və Azərbaycanın da ərazi 
bütövlüyünə beynəlxalq ictimaiyyət, Birləşmiş Millətlər Təşkilatı 
və bütün ölkələr hörmətlə yanaşır. Buna görə də bizim ərazi 
bütövlüyümüz bərpa edilməlidir, qaçqın və məcburi köçkünlər öz 
doğma yurd-yuvalarına qayıtmaq hüququna malik olmalıdır. 
Bundan sonra isə Qafqazda sülh bərqərar ola bilər. 

Bu əsas problemdən başqa, biz bu gün və gələcəkdə 
qarşımızda hər hansı ciddi maneə görmürük. İqtisadiyyatımız 
çox uğurla inkişaf edir. Artıq növbəti üçüncü ildir ki, 
Azərbaycan dünyada ən yüksək sürətlə inkişaf edən iqti-
sadiyyata malikdir. Son üç il ərzində biz ümumi daxili məhsul 
istehsalını iki dəfə artıra bildik. Əlbəttə, bu bizə ölkəni inkişaf 
etdirmək üçün əlavə imkanlar açır. Yəni, infrastrukturu, 
sənayeni və təbii ki, humanitar sahəni inkişaf etdirmək 
imkanı yaradır. Biz təhsilə çox böyük diqqət yetiririk. Azər-
baycanda son illərdə mindən artıq yeni məktəb tikilmişdir. 
Eyni zamanda, İordaniyada olduğu kimi, informasiya texno-
logiyalarına olduqca böyük diqqət veririk və bu sahədə re-
gional mərkəzə çevrilməyə çalışırıq. Səhiyyə və digər huma-
nitar sahələr planlarımıza daxildir. Əlbəttə, regional inkişaf, 
Azərbaycan regionlarının inkişafı bizim üçün əsas prioritetdir. 

Bunlara nail olmaq üçün daxildə sülh və sabitlik olmalıdır. 
Biz buna nail olmuşuq. Lakin həmin sülh və sabitlik hü-
dudlarımızdan kənarda da olmalıdır. Azərbaycan regional 
əməkdaşlığın və təhlükəsizliyin qurulması, o cümlədən regional 
proseslərin proqnozlaşdırılması sahəsində vacib rol oynayır. 
Biz Xəzər və Qafqazın sülh və sabitlik regionuna çevrilməsi 
üçün əlimizdən gələni edəcəyik. Ölkəmizdə bir çox mühüm, 
nəhəng enerji layihələrinin təşəbbüskarı olmuşuq və hazırda 
onlar region ölkələrini əhatə edir. Biz nəinki özümüz və 
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regionumuz üçün, o cümlədən daha geniş miqyasda mühüm 
enerji daşıyıcıları hasilatçısına çevrilirik. Malların daşınması 
üçün münasib yolların yaradılması məqsədi ilə regionumuzdakı 
qonşularımızla daşınma infrastrukturu üzərində işləyirik.  

Bir sözlə, ölkə daxilində və xaricində apardığımız işlər 
daha yaxşı iqtisadi vəziyyətin təmin olunmasına yönəlib, 
çünki Azərbaycanda baş verən bütün mühüm hadisələr 
həmin xüsusi məqsədə xidmət edir. Biz yoxsulluğu aradan 
qaldırırıq. Yeri gəlmişkən, bu sahədə əldə etdiyimiz gözə-
çarpan uğur ondan ibarətdir ki, Azərbaycanda yoxsulluq 
həddindən aşağı yaşayan insanların sayı 20 faizə qədər 
azalmışdır. Halbuki üç il bundan əvvəl onların sayı 50 faiz 
təşkil edirdi. 20 faiz də çoxdur, biz bunu daha da azalt-
malıyıq. Yoxsulluğu aradan qaldırmaq, insanların özünü 
xoşbəxt hiss etdiyi cəmiyyət qurmaq üçün biz iqtisadi məsə-
lələrə diqqətimizi artırmalıyıq. İqtisadi potensial gücü təmin 
edir. Biz güclənməliyik. Bir müstəqil ölkə kimi, tariximizin 
cəmi 15 ilini yaşamışıq və həmin illər asan olmayıbdır. Biz 
yalnız indi bütün əsas iqtisadi və sosial çətinlikləri həll edə 
bilmişik və inkişaf, tərəqqi yoluna qədəm qoyuruq. 

Beynəlxalq təşkilatların fəal üzvü olaraq, biz regional 
təhlükəsizlik və sabitlik işinə töhfəmizi davam etdiririk. Biz 
İordaniya ilə nəinki ikitərəfli çərçivədə, həm də beynəlxalq 
təşkilatlarda əməkdaşlıq edirik. Misal üçün, BMT-də biz hər 
zaman bir-birimizə dəstək veririk. İslam Konfransı Təşkilatı 
daxilində biz həmişə bir-birimizi dəstəkləyirik. İslam həm-
rəyliyi məsələsinə çox böyük önəm veririk. Ютян ил ИКТ-нин 
назирляри сявиййясиндя ики мцщцм тядбири Бакыда кечирдик. 

Индики мярщялядя сивилизасийаларасы диалог щаггында даныш-
маг чох ваъибдир. Лакин бязян биз мцхтялиф щадисяляри эю-
рцрцк. Тяъридолунманы мцшащидя едирик, динимизя, адят-
яняняляримизя вя кечмiшимизя олдугъа ядалятсиз йанашманын 
шащиди олуруг. Биз бу мясяляляри щялл етмялийик. Кечмишимизя, 
яняняляримизя щюрмятля йанашараг вя милли мянсубиййятимизи  
горуйараг, мцвяффягиййятляр ялдя етмялийик вя инсанлара ъари 
инкишафдан файдаланманы тямин едян мцасир ъямиййяти 
гурмалыйыг. Ейни заманда, биз юз тарихи ирсимизя, дини 
кюкляримизя, милли юзцнямяхсуслуьумуза чох баьлыйыг. Азяр-
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байъан узун илляр, онилликляр вя ясрляр бойу дювлятчилийиндян 
мящрум олмушдур. Биз диэяр империйаларын вя юлкялярин бир 
щиссяси идик. Мящз ня сябябя эюря биз милли юзцнямях-
суслуьумузу горуйуб сахлайа билдик? Азярбайъан бир щиссяси 
олдуьу диэяр юлкялярин тяркибиндя нийя ассимилйасийа олун-
мады? Бу, йалныз тарихи ирсимиз, тарихи кюкляримиз, адят-яняня-
ляримиз, милли байрамларымыз, дилимиз вя ядябиййатымыз, поези-
йамыз сайясиндя мцмкцн олмушдур. Бцтцн бунлар юзцня-
мяхсуслуьумузу горумаьа имкан йаратды вя бу эцн биз 
мцстягил юлкя кими инкишаф едирик. Етник, дини мянсубий-
йятиндян асылы олмайараг,  Азярбайъанын щяр бир вятяндашы 
ейни щцгуглара маликдир. Азярбайъандакы дюзцмлцлцк инки-
шафымызын ясас, ваъиб мейарларындан биридир. 

15 иллик мцстягиллийимиз дюврцндя биз тарихимизин ян чятин 
анларыны да йашадыг. Бязян Азярбайъанын дювлятчилийинин та-
лейи суал алтында иди. Щазырда гаршымызда ачыг цфцгляр вар. Биз 
диггятимизи инкишафа, игтисади потенсиала, реэионал ямяк-
дашлыьа, достларымыз вя гоншуларымызла сийаси мцнасибятляря 
йетиририк. Бу бахымдан, Иорданийа иля Азярбайъан арасында 
ялагяляр бизим цчцн чох юнямлидир. Бизим арамызда бир чох 
охшарлыглар да вар. Юлкяляримизин сащяси, демяк олар ки, ейни-
дир. Ейни сюзляри ящалинин сайы щаггында да демяк мцм-
кцндцр. Щяр ики юлкя рящбярляринин йаşы да ейнидир. Гардашым 
Крал Абдуллащ иля йаш фяргимиз йалныз бир айдыр. Гаршымызда 
дуран эцндялик дя ейнидир: халгларымызын рифащыны неъя йцк-
сялтмяк, игтисадиййаты неъя мющкямляндирмяк вя реэионда 
сцлщц неъя бяргярар етмяк. Бу бизи бирляшдирир. Яминям ки, 
юлкяляримиз арасында сых тяряфдашлыг Xязяр вя Гафгаз, щабеля 
Орта Шярг реэионларындакы ишляря дя юз тясирини эюстяряъякдир. 

Щюрмятли достлар! 
Мяня университетинизин Фяхри доктору адынын верилмяси 

кими шяряфя эюря сизя бир даща миннятдарлыьымы билдирирям. 
Яминям ки, эялян илляр ярзиндя даща чох ямякдашлыьымыз, 
эюрцшляримиз, нцмайяндя щейятляринин мцбадиляси олаъаг вя 
дювлятляримиз, халгларымыз бир-бириня даща йахын олаъагдыр. 

Мян гядим Иорданийа халгына чичяклянмя, уьурлар, сцлщ 
вя хошбяхтлик арзулайырам. 

Чох саь олун. 
 



 172 

Щ а н и   Д у м о р: Zati-aliləri cənab Prezident, bu yüksək 
səviyyəli nitqinizə və İordaniya Haşimilər Krallığının ünva-
nına söylədiyiniz səmimi qardaşlıq sözlərinə, əlahəzrət kralы-
mыz II Abdullah ibn Hüseyn ilə olan qardaşlıq və dostlu-
ğunuzla bağlı дедийиниз fikirlərə görə Sizə dərin təşəkkürümü 
bildirirəm.  

İordaniya  Universiteti özünün fakültələri və potensialı ilə 
Sizin ölkənizlə əməkdaşlıq etməyə və Azərbaycanın xidmə-
tində durmağa hazırdır. Mən öz adımdan, Elmi Şuranın 
üzvləri və tədris heyətinin adından Sizə dərin məzmunlu nit-
qinizə görə bir daha təşəkkür edirəm. Bu görüş bizim xatirə-
lərimizdə əbədi iz qoyacaqdır.  

 
* * * 

 
Mərasim başa çatdıqdan sonra dövlətimizin başçısı uni-

versitetin professor-müəllim heyəti ilə, eləcə də Əmmanda 
yaşayan azərbaycanlılarla görüşüb söhbət etdi. 

Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev universitet binasının 
qarşısında Elmi Şuranın üzvləri ilə xatirə şəkli çəkdirdi. 
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ЯММАН БЯЛЯДИЙЙЯСИНДЯ ЭЮРЦШ ВЯ 
ШЯЩЯРИН КЦЧЯЛЯРИНДЯН БИРИНЯ  
«ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВ ПРОСПЕКТИ»  
АДЫ ВЕРИЛМЯСИНЯ ЩЯСР ОЛУНМУШ 
МЯРАСИМ 
 
Ямман 
  
29 ийул 2007-ъи ил 
 
Азярбайъан pрезиденти Илщам Ялийев ийулун 29-да Иорда-

нийайа рясми сяфяринин биринъи эцнц Ямман шящяр бялядий-
йясиня эялмишдир. 

Дювлятимизин башчысыны бинанын юнцндя пайтахт бяля-
диййясинин башчысы Юмяр ял-Мяяни бюйцк щюрмят вя ещтирамла 
гаршылады. Юмяр ял-Мяяни  шящярдя эедян тикинти, гуруъулуг вя 
абадлыг ишляри, еляъя дя пайтахтын проблемляри вя диэяр мяся-
ляляр барядя Азярбайъан pрезидентиня мялумат верди. 

 
* * * 

 
Эюрцшдян сонра бялядиййянин бинасында пайтахиын ясас кц-

чяляриндян бириня «Щейдяр Ялийев проспекти» адынын верилмяси 
мцнасибятиля мярасим кечирилди. 

Ямманын шярг щиссясиндя йени салынмыш Бядр районунда 
узунлуьу 6,5 километр олан ясас мяркязи кцчя бундан сонра 
халгымызын цмуммилли лидеринин хатирясиня «Щейдяр Ялийев 
проспекти» адланаъагдыр. 

Мярасими Ямман бялядиййясинин башчысы Юмяр ял-Мяяни 
ачды. 
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Əmman bələdiyyəsinin başçысы Ömər əl-Məəninin чыхышы 
  
Zati-aliləri! 
Hюrmətli qonaqlar! 
Xanımlar və cənablar! 
Mən bu gün hörmətli qonağımızı, Azərbaycan Respub-

likasının Prezidenti cənab İlham Əliyevi salamlamaqdan 
olduqca məmnunam. Ölkəmiz mədəniyyətlərin qovuşuğun-
da yerləшir və sərmayələr ilə biliklər sahəsində regional mər-
kəzə çevrilmiшdir. Paytaxt шəhərimiz isə dцnya xəritəsində 
чoxəsrlik tarixi, dini köklərə və ənənələrə malik bir şəhər kimi 
tanınır. Regionumuzun ən inkişaf edən ölkəsi olan İordaniya 
öz vətəndaşlarının rifahı üçün çalışır. Şəhərimizin bələdiyyəsi 
mədəni dəyərləri və tarixi irsini qoruyub saxlayaraq, əhaliyə 
keyfiyyətli xidmətlər göstərməkdədir. Qarşımızda qoyduğu-
muz ən əsas məqsəd şəhər sakinləri üçün münasib həyat şə-
raitini təmin etməkdən ibarətdir. Paytaxt əhalisinin rifahının 
yüksəlməsi bizim üçün цmdə məsələdir. Biz həyata keçir-
diyimiz layihələrdə ictimaiyyətin iştirakını təmin etməyə çalı-
şırıq. Bu işlərə, əsasən, gəncləri cəlb edirik, çünki onlar şəhə-
rimizin gələcəyidir. Onlar Əmman şəhərinin gələcək inkişaf 
planlarının tərtibinə töhfə verirlər. Biz həmçinin ətraf mühit, 
mədəni irsin qorunması, nəqliyyat və infrastrukturun inkişafı, 
sərmayə qoyuluшu və şəhər əhalisinin artması ilə bağlı 
yaranan məsələləri həll edirik.  

Bələdiyyəmiz hər kəsin iştirakına açıq olan şəffaf şəhər-
salma planının formalaşması prosesinə sadiqdir. Dövlət 
sektorunun və özəl sektorun tələbatları şəffaf formada nəzə-
rə alınır. «Əmman şəhəri inkişaf edən canlı orqanizm kimi» 
şüarını rəhbər tutaraq, şəhərin inkişafı və şəhərsalma plan-
larının həyata keçirilməsi qarşımızda duran mürəkkəb məsə-
lələrdir. Əmman öz xüsusiyyəti ilə seçilən şəhərdir. 

Ölkəmizi və paytaxtımızı xüsusi səciyyələndirən amil İor-
daniya xalqıdır. Ölkəmizə pənah gətirmiş ailələr, dostlarımız 
və qonşularımız müxtəlif dini və mədəni köklərə malik şəxs-
lərdir. Məhz bu amil ölkəmizi və Əmmanı xüsusi məkana 
çevirir. Sivilizasiyanın qədim tarixi, paytaxt şəhərimizin for-
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malaşması, çoxmədəniyyətlilik, müxtəliflik vətənimizə xas 
meyarlardır. 

Ümid edirik ki, bugünkü tarixi səfər çərçivəsində Bakı ilə 
Əmman arasında imzalanmış sənəd nəticəsində təcrübə 
mübadiləsi edərək, xalqlarımızın rifahına daha yaxından 
xidmət göstərəcəyik. 

Mən eyni zamanda, məmnunluqla məlumat verirəm ki, 
Əmman şəhərinin əsas küçələrindən birinə Azərbaycanın 
keçmiş prezidenti Heydər Əliyevin adı verilmişdir. Allah ona 
rəhmət eləsin! 

Cənab Prezident! 
Hюrmətli qonaqlar! 
Mən sizi bir daha Əmman bələdiyyəsində salamlayır, 

diqqətinizə görə minnətdarlığımı bildirirəm. 
 

* * * 
 

Sonra Əmman şəhərinin tarixi və bu günü, eləcə də ulu 
öndərin adı verilmiş prospektlə bağlı film göstərildi.  

Dövlətimizin başçısı mərasimdə çıxış etdi. 
 

Azərbaycan Республикасынын Prezidenti  
İlham Əliyevin чыхышы 

  
Əziz dostlar! 
İlk nюvbədə, mənə və nцmayəndə heyətimizin üzvlərinə 

göstərilmiш və gюzəl юlkənizə səfərimizin lap əvvəlindən hiss 
etdiyimiz səmimi qonaqpərvərliyə görə Əmman bələdiyyə-
sinə minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm. 

Bu gün Böyük Əmman Şəhər Şurasında biz qədim Əm-
man şəhərinin tarixinə və hazırkı inkişafına həsr olunmuş 
maraqlı təqdimatla tanış olduq. Ölkənizin inkişafı və müa-
sirləşdirilməsində İordaniya xalqının əldə etdiyi nailiyyətlər 
gözəl Əmman şəhərinin bugünkü inkişafında da əks olun-
muшdur. 

Bu gün Əmmanın küçələrinin birinə Heydər Əliyevin 
adının verilməsi bizim hamımız üçün çox böyцk шərəfdir. 
Mən шəhər bələdiyyəsinin rəhbərliyinə, onun bütün üzvlərinə 
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və cənab merə bu qərarın qəbul edilməsinə görə minnət-
darlığımı bildirmək istəyirəm. Bu, ikitərəfli əlaqələrimizin 
olduqca mцhцm elementidir və ulu цndərimizin xatirəsinə ən 
bюyцk hörmət əlamətidir.  

Heydər Əliyev müasir Azərbaycanın banisidir. 
Azərbaycan müstəqilliyini qazandıqdan sonra ölkəmiz 

çox ağır vəziyyətdə idi. Ölkədə siyasi böhran, iqtisadi 
tənəzzül, vətəndaş müharibəsi baş verdi. Biz Ermənistanın 
təcavüzü və torpaqlarımızın işğalı ilə üzləşdik və gənc suve-
ren ölkənin müstəqilliyi sual altında idi. Xalq ümummilli 
liderinə müraciət edərək, bu problemləri həll etmək məqsədi 
ilə onu dəvət etdi. Heydər Əliyev hələ sovet vaxtlarında, yəni 
70-ci illərdə Azərbaycana rəhbərlik etmişdir. O vaxt Heydər 
Əliyev ölkənin sənayeləşdirilməsi prosesində çox mühüm rol 
oynamışdır. Daha sonra o, Sovet Иттифагында Siyasi Büronun 
aparıcı üzvlərindən biri olmuşdur. Heydər Əliyev Sovet 
İttifaqının Nazirlər Soveti sədrinin birinci müavini 
vəzifəsində çalışmışdır. Sonrakı bir neçə il təcrid şəraitində 
yaşamışdır. Azərbaycanın 1990-cı ildə Sovet Ordusunun 
təcavüzündən əziyyət çəkdiyi bir vaxt o, ictimaiyyət 
qarşısında bu təcavüzü pislədi. Sovet dövlətinin Azərbaycan 
xalqına qarşı yeritdiyi və günahsız insanların kütləvi qırğını 
ilə nəticələnmiş siyasətə etiraz əlaməti olaraq, uzun illər üzvü 
olduğu Kommunist Partiyasını tərk etdi. 

Bu hadisələrdən sonra onun doğma şəhəri Naxçıvanda 
olan soydaşları onu oraya dəvət etdilər. O, 90-cı illərin 
əvvəlində, ən çətin illərdə Naxçıvan Muxtar Respublikası 
Ali Məclisinin sədri seçilмиш və Naxçıvanın Ermənistanın 
təcavüzündən qorunmasında olduqca mühüm rol oynamış-
dır. Həmin vaxt Ermənistanın işğalçı qüvvələri tarixi torpaq-
larımızı – Dağlıq Qarabağı və digər yeddi  rayonu zəbt 
etməyə başlamışdı. Naxçıvan Azərbaycanın ərazisindən aralı 
yerləşən və Ermənistan tərəfindən əhatə olunan məkandır. 
Onun Azərbaycanla birbaşa əlaqəsi yoxdur. Ona görə  Azər-
baycanın həmin ərazisinin bir hissəsini işğaldan qorumaq o 
qədər də asan iş deyildi. Amma o, Naxçıvan camaatı ilə 
birlikdə bunun öhdəsindən gəldi. 1993-cü ildə, Azərbaycanın 
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bir müstəqil ölkə kimi gələcək mövcudluğu sual altında olan 
bir vaxtda xalq onu ölkəyə rəhbərlik etməyə dəvət etdi. 

1993-cü ildən 2003-cü ilə qədər çəkən dövr sabitlik, 
iqtisadi inkişaf, iqtisadi artım, beynəlxalq səviyyədə fəaliyyət 
dövrü oldu. Bu gün isə ölkəmiz beynəlxalq birliyin çox vacib 
üzvüdür. Azərbaycan iqtisadiyyatı dalbadal üçüncü ildir 
dünyada ən sürətlə inkişaf edən iqtisadiyyatdır. Bu gün əldə 
etdiyimiz nailiyyətlər – iqtisadi inkişaf, sosial problemlərin 
həlli, beynəlxalq birliyə fəal inteqrasiya ümummilli lideri-
mizin fəaliyyəti sayəsində mümkün olmuşdur. O, müasir 
Azərbaycanın əsasını qoydu və biz bu gün onun siyasətini 
bütün sahələrdə davam etdiririk. Biz çox fərəhlənirik ki, bu 
gün onun başladığı işləri həyata keçiririk və beləliklə, 
ölkənin müasirləşdirilməsi davam etdirilir. 

Ölkələrimizin tarixində bir çox oxşarlıqlar var. Hər iki 
ölkənin liderləri – Kral Hüseyn bin Təlal və Heydər Əliyev 
ölkələrimizin və xalqlarımızın inkişafında müstəsna rol oy-
namışlar. Onların xatirəsi xalqlarımızın ürəyində yaşayır. Bu 
gün dostluğumuz davam edir. İordaniya və Azərbaycanın 
rəhbərləri dostluq, qardaşlıq ənənəsini davam etdirirlər. 

Qardaşım Kral Abdullah ötən il Azərbaycana rəsmi səfər 
etmişdir. Bu gün mən İordaniyada səfərdəyəm. Biz ölkələ-
rimiz arasında bir çox sənədlər imzaladıq. Onların digər 
hissəsi sabah imzalanacaq və əməkdaşlığımızın bir çox sahə-
lərini əhatə edəcəkdir. Əminəm ki, gələcək inkişaf dövründə 
xalqlarımız arasında daha çox təmasların şahidi olacağıq. 
Onlar bir-birini daha yaxından tanıyacaqlar. İqtisadi layihə-
lərimiz qarşılıqlı rifaha xidmət edəcəkdir və ölkələrimiz 
arasında siyasi əlaqələr daha da mюhkəmlənəcəkdir. 

Mən eyni zamanda, bəyan etmək istəyirəm ki, bu ya-
xınlarda Bakı şəhərinin mərkəzi küçələrindən birinə Kral 
Hüseyn bin Təlalın adı verilmişdir. Allah ona rəhmət eləsin! 
Bu həm də dostluq və qardaşlıq əlamətidir. Onun xatirəsinə 
və ölkənizin inkişafına, regionda sülh və sabitliyin bərqərar 
olmasına verdiyi töhfəsinə hörmət əlamətidir. 

Mən bizə göstərilmiş səmimi qonaqpərvərliyə görə bir 
daha hamıya minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm. Əmman 
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şəhərinin küçəsinə Heydər Əliyevin adının verilməsinə görə 
Azərbaycan xalqı adından təşəkkürümü ifadə edirəm, bütün 
İordaniya xalqına sülh, çiçəklənmə və gələcəkdə uğurlar dilə-
yirəm. Sağ olun. 

* * * 
 

Mərasimdə prezident İlham Əliyevə bələdiyyənin adından 
xatirə hədiyyəsi təqdim edildi. 
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АРХЕОЛОЭИЙА МУЗЕЙИ, ТАРИХ-МЕМАРЛЫГ  
АБИДЯЛЯРИ ИЛЯ ТАНЫШЛЫГ 

 
Ямман, Ситадел шящяръийи 
 
30 ийул 2007-ъи ил 
 
Азярбайъан pрезиденти Илщам Ялийев ийулун 30-да Иор-

данийанын пайтахты Ямманда тарихи мякан щесаб олунан 
Ситадел шящяръийиня эялди. 

Президент Илщам Ялийеви Археолоэийа музейинин юнцндя 
Иорданийанын Tуризм назири Усамя Алд Аббас гаршылады. 

Дювлятимизин башчысы бурада йерляшян мцзейля, Щеркулес 
мябяди, Бизанс килсяси иля, гядим мясъид вя сарайла йахындан 
таныш олду. 

Музейин директору мялумат верди ки, бурада реэионда 
мювъуд олмуш бцтцн тарихи дюврляря аид материаллар топлан-
мышдыр. 

Президент Илщам Ялийев ерамыздан яввялки минилликляря аид 
щейкялляря, дашдан, шцшядян щазырланмыш сянят нцмуняляриня, 
мцхтялиф нюв эейим формаларына бахды. Билдирилди ки, бу яразидя 
Бизанс империйасындан галмыш кился, Ямявиляр хилафятиндян 
галмыш сарай, су чянляри, мясъид вя дцканлар да вардыр. 
Археоложи вя эеоложи газынтылар заманы тапылан вя Палеолит, 
Неолит, Енеолит вя Тунъ дюврляриня, щабeля Рома империйасы 
заманына аид експонатлар бюйцк мараг доьурур.  

Азярбайъан pрезиденти хцсуси  бюлмялярдя Ислам дюврц 
мядяниййятини якс етдирян йазылы сянядляря, пул нишанларына вя 
бязяк яшйаларына бахды, музейин Fяхри гонаглар китабына цряк 
сюзлярини йазды. 

Сонра дювлятимизин башчысы Щеркулес мябядиня, Бизанс 
килсясиня, сарай вя мясъидя, гядим тарихи йашадан aмфитеатра 
тамаша етди. 

Мялумат верилди ки, Иорданийа пайтахтынын ады илк вахтлар 
Рабат Аmмон олуб. Ромалылар бу юлкяни зябт едяндян сонра 
Филаделфийа, Хилафят дюврцндя ися Ямман адландырылмышдыр. Бу 
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əрази гала диварлары иля ящатя олунмушдур. Бцтювлцкдя ил ярзин-
дя бу тарихи йерляри эюрмяйя эялянлярин сайы 270 мин няфярдян 
чох олур. Бунун 70 мини яряб юлкяляриндян эялян туристлярдир. 

Ийулун 30-да Азярбайъан Республикасынын Президенти Илщам 
Ялийевин Иорданийа Щашимиляр Краллыьына рясми сяфяри баша 
чатмышдыр. 

Дювлятимизин башчысынын шяряфиня Фяхри гаровул дястяси дц-
зцлмцшдц. 

Азярбайъанын вя Иорданийанын дювлят байраглары иля бязядил-
миш Ямман шящяринин Марка Bейнялхалг Hава Lиманында 
дювлятимизин башчысыны Иорданийанын Баш назиринин мцавини, 
Mалиййя nазири Зийад Фариз, Xариъи İшляр назири Абдул Илащ ял-
Хятиб вя диэяр рясми шяхсляр бюйцк щюрмят вя ещтирамла йола 
салдылар. 

 
* * * 

 
Президент Илщам Ялийев щямин эцн ахшам Бакыйа гайытды.  
Азярбайъан pрезидентини Щейдяр Ялийев адына Бейнялхалг 

Щава Лиманында Баш назир Артур Расизадя гаршылады. 
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AZƏRBAYCAN  RESPUBLİKASININ 
PREZİDENTİ İLHAM ƏLİYEVİN SƏDRLİYİ  
İLƏ NAZİRLƏR KABİNETİNİN 2007-ci ILIN 
BİRİNCİ YARISINDA SOSİAL-İQTİSADİ 
İNKİŞAFIN YEKUNLARINA VƏ QARŞIDA 
DURAN VƏZİFƏLƏRƏ HƏSR OLUNMUŞ 
İCLASЫНДА НИТГ 
 
Президент сарайы 
 
1 август 2007-ъи ил 
 
2007-ci ilin ilk yarısı arxada qaldı. Bu gün Nazirlər 

Kabinetinin növbəti iclasında biz ilin ilk yarısının yekun-
larını müzakirə edəcəyik və eyni zamanda, gələcək planlar 
haqqında da danışacağıq.  

İqtisadiyyatımızın əsas göstəriciləri bizi çox sevindirir. 
2007-ci ildə də iqtisadiyyatımız uğurla inkişaf edir və dün-
yada analoqu olmayan sürətlə artır. İlin ilk yarısında ümumi 
daxili məhsulun artımı 35 faiz təşkil etmişdir. Bu, dünyada 
ən yüksək göstəricidir. İqtisadiyyatımızın 2005-ci ildə 26 faiz, 
2006-cı ildə isə 35 faiz artması onu göstərir ki, Azərbaycanda 
son illər ərzində aparılan uğurlu iqtisadi islahatlar öz gözəl 
nəticələrini verməkdədir.  

Faktiki olaraq üç il ərzində bizim iqtisadiyyatımız iki 
dəfə artıб və bu, dünyada analoqu olmayan nəticədir. Əlbət-
tə ki, bu bizim imkanlarımızı artırır, qarşıda duran vəzifə-
lərin daha da uğurla həll olunmasına imkan yaradır. Mən 

__________________ 

      Иъласда Малиййя назири Самир Шярифов, Тящсил назири Мисир Мяр-
данов, Kянд Tясяррцфаты назири Исмят Абасов, Рабитя вя Информа-
сийа Tехнолоэийалары назири Яли Аббасов, Дювлят Ямлакынын Идаря 
едилмяси цзря Дювлят Комитясинин сядри Кярям Щясянов чыхыш 
етдиляр. 
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şübhə etmirəm ki, uğurlu iqtisadi islahatların aparılması 
nəticəsində növbəti illərdə də bizim iqtisadiyyatımız dinamik 
şəkildə artacaqdır və Azərbaycan iqtisadi cəhətdən ən güclü 
dövlətlərdən birinə çevriləcəkdir.  

Yarım ildə sənaye istehsalı 35 faiz artıbdır. Kənd tə-
sərrüfatında artım təxminən 5 faiz səviyyəsində müşahidə 
olunur. Düzdür, bu bizi hələ qane edə bilməz. Amma əvvəlki 
illərə nisbətən artım mövcuddur. Əminəm ki, görülən 
tədbirlər, «Aqrolizinq» şirkətinin yaradılması və kənd təsər-
rüfatına dövlət tərəfindən böyük məbləğdə vəsaitin ayrılması 
kənd təsərrüfatına da böyük təkan verəcəkdir. Kənd təsər-
rüfatı bizim iqtisadiyyatımızın çox önəmli bir sahəsidir. Eyni 
zamanda, sosial sahədir. Əhalinin təxminən yarısı kənd 
şəraitində yaşayır və bu sahəyə biz daim böyük diqqət gös-
tərməliyik. Əməli-praktik tədbirlərin də davam etdirilməsi, 
əlbəttə ki, bu sahəyə yeni imkanlar gətirəcəkdir.  

Əhalinin gəlirləri 6 ay ərzində çox bюyцk dərəcədə artıb-
dır. Azərbaycanda əhalinin pul gəlirləri 37 faiz, əməkhaqqı 
26 faiz artıbdır. Bu onu göstərir ki, insanlar daha da yaxşı 
yaşamağa başlayırlar. Bu onu göstərir ki, insanların həyat 
səviyyəsi dinamik şəkildə yüksəlir. Bizim isə əsas məqsəd-
lərimizdən biri də məhz bundan ibarətdir ki, Azərbaycanda 
kasıb adam olmasın, yoxsul adam olmasın.  

Bildiyiniz kimi, 2006-cı ilin yekunlarına görə Azərbay-
canda yoxsulluğun səviyyəsi 20 faiz təşkil edirdi. Mən əmi-
nəm ki, 2007-ci ilin yekunlarına görə bu faiz aşağı düşəcək 
və gələcəkdə Azərbaycanda yoxsulluğu tamamilə aradan 
qaldıracağıq. O cümlədən işsizliyin də aradan qaldırılması 
üçün böyük tədbirlər görülür. Bizim qəbul edilmiş proqram-
larımız uğurla icra edilir. 2003-cü ilin oktyabr ayından bu 
günə qədər Azərbaycanda 572 min yeni iş yeri açılmışdır. 
Bunlardan 405 mini daimi iş yerləridir. Bu iş yerlərinin 
açılması həm böyük sosial məsələlərin həlli, həm də ki, 
regionların inkişafı deməkdir. Çünki bu iş yerləri daha çox 
regionlarda, qeyri-neft sektoru sahəsində açılır və bizim də 
əsas prioritetlərimizdən biri ondan ibarətdir ki, qeyri-neft 
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sektoru inkişaf etsin, iqtisadiyyatımız şaxələndirilsin və 
Azərbaycanda bütün sahələrdə iqtisadi inkişaf güclənsin. 

Bunlar, demək olar ki, iqtisadiyyatımızın əsas göstərici-
ləridir. Onu da əlavə edə bilərəm ki, əhalinin banklara qoy-
duğu əmanət 70 faiz artıbdır. Bir tərəfdən, bu onu göstərir 
ki, banklara inam artır və bu çox gözəl əlamətdir. Onu 
göstərir ki, dövlətə inam çox yüksək səviyyədədir. Bununla 
bərabər, onu da göstərir ki, insanlarda əlavə maliyyə imkan-
ları yaranıb ki, onlar bu maliyyə resurslarını banklara etibar 
edirlər.  

İqtisadi göstəricilərdən biri bizi narahat edir. Bu da 
inflyasiyanın qalxmasıdır. Altı ayın yekunlarına görə, Azər-
baycanda inflyasiya 16 faiz təşkil edir. Düzdür, əhalinin 
gəlirlərinin 37 faiz, əməkhaqqının 26 faiz artmasını nəzərə 
alsaq görərik ki, bu rəqəmlər inflyasiyanı qat-qat üstələyir. 
Amma bununla bərabər, biz antiinflyasiya tədbirlərimizi 
daha da gücləndirməliyik. İnflyasiyanın qalxmasında müxtə-
lif səbəblər var, o cümlədən obyektiv səbəb də var. İlk növ-
bədə, dünyada neftin bahalaşması və bunun nəticəsi olaraq 
istehlak mallarının bahalaşması. Azərbaycanda hələ ki, bizim 
istehlak bazarımız xeyli dərəcədə idxaldan asılıdır. Ona görə 
idxal mallarının bahalaşması istər-istəməz Azərbaycanda 
qiymət artımına gətirib çıxarır. Digər obyektiv səbəblərdən 
biri də odur ki, Azərbaycanda çox böyük büdcə artımı 
mövcuddur. Bizim büdcəmiz son 3-4 il ərzində bir neçə dəfə 
artırılıbdır. Bu ilin ortalarında dürüstləşmə aparılmış, büd-
cəmiz yenə də artırılmışdır. İndi bizim büdcə xərclərimiz 
7,5 milyard dollar səviyyəsindədir. İcmal büdcə isə təx-
minən 9 milyard dollara yaxındır. Yəni bu, iqtisadiyyata 
böyük bir yükdür və istər-istəməz, inflyasiyanın qalxmasına 
da imkan yaradır.  

Minimum əməkhaqqının, pensiyaların, büdcədən maliy-
yələşən təşkilatlarda çalışan insanların əməkhaqlarının qal-
dırılması da inflyasiyanı gücləndirən amillərdən biridir. Onu 
da qeyd etmək istəyirəm ki, ilin altı ayına görə Azərbay-
canda orta əməkhaqqı 196 dollar, avqustun 1-nə isə 215 dol-
lar təşkil edir.  
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Yəni, qiymətlər çox kəskin şəkildə artır.   
Ancaq bununla bərabər, subyektiv səbəblər də var. Biz 

gərək bütün diqqətimizi məhz bunlara, inflyasiyanı yaradan 
və onu gücləndirən subyektiv səbəblərin aradan qaldırıl-
masına yönəldək, bütün tədbirlərimizi görək. Burada həm 
iqtisadi tədbirlər, həm də inzibati tədbirlər, nəzarət  güclən-
dirilməlidir. Büdcə xərclərinin artması çox müsbət göstəri-
cidir, müsbət əlamətdir. Amma ейни заманда, büdcə xərclə-
rinə nəzarət də gücləndirilməlidir. İndi böyük məbləğlərdən 
söhbət gedir. Bizim büdcəmiz 1 milyard dollar səviyyəsində 
olanda Azərbaycanda o qədər də böyük büdcə xərcləri yox 
idi. Büdcəmiz, sadəcə olaraq, sosialyönümlü büdcə idi. 
İnvestisiya xərcləri, demək olar ki, çox aşağı səviyyədə idi. 
Amma indi büdcəmiz həm sosialyönümlüdür, həm də 
investisiyayönümlüdür. Böyük məbləğdə vəsait ayrılır, tikin-
ti, infrastruktur layihələrи, yollar, körpülər, elektrik stansi-
yaları, məktəb, xəstəxana tikintisi – haraya baxsaq, bu inki-
şafı görərik. Bu da ölkəmizin iqtisadi və siyasi potensialını 
göstərir, Azərbaycan dünyada ən dinamik inkişaf edən 
ölkədir. Amma bununla bərabər, əlbəttə, büdcə xərclərinə 
müxtəlif qurumlar tərəfindən, müxtəlif dövlət strukturları 
tərəfindən çox ciddi nəzarət olmalıdır və büdcə xərclərində 
şəffaflıq tam şəkildə təmin edilməlidir.  

Bizim şəffaflıqla bağlı ilk təcrübəmiz Azərbaycanda 
Dövlət Neft Fondunun yaradılması idi. 6-7 ildir fəaliyyət 
göstərən Dövlət Neft Fondu Azərbaycanda, demək olar ki, 
şəffaflığın əsas nümunəsidir, meyarıdır. Təsadüfi deyil ki, bir 
ay bundan əvvəl Birləşmiş Millətlər Təşkilatı Azərbaycan 
Dövlət Neft Fondunu məhz şəffaflığın təmin edilməsinə görə 
yüksək mükafatla təltif edibdir. Biz artıq bir neçə ildir ki, 
hasilat sənayelərində şəffaflıq təşəbbüsünə qoşulmuş ölkəyik 
və bu təşəbbüsdə aparıcı rol oynayırıq. Bunu bütün böyük 
dövlətlərin rəhbərləri bildirir, mənə göndərilən məktublarda 
bu xüsusilə göstərilir. Beynəlxalq təşkilatlar da həmçinin. Biz 
bütün maliyyə sistemində şəffaflığı təmin etməliyik və belə 
olan halda, Azərbaycanda həm korrupsiyanın aradan 
qaldırılması məsələsi öz həllini tapa bilər, həm də xərclər 
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Azərbaycanın iqtisadiyyatının inkişafına daha məqsədyönlü 
şəkildə xidmət göstərə bilər. Eyni zamanda, biz inflyasiyanın 
azaldılmasına da nail ola bilərik. 

Beləliklə, mən hesab edirəm ki, biz növbəti mərhələdə 
əsas diqqətimizi makroiqtisadi sabitliyin qorunmasına, 
saxlanılmasına və antiinflyasiya tədbirlərinin güclənmə-
sinə yönəltməliyik. Ancaq bununla bərabər, biz büdcə 
xərcləriniн артмасыны  saxlaya bilmərik. Azərbaycanın hələ 
ki, böyük ehtiyacları var. Biz böyük, nəhəng infrastruktur 
layihələrini həyata keçirməliyik, insanların həyat səviyyəsini 
yaxşılaşdırmalıyıq. Maaşlar artmalıdır, pensiyalar artmalı-
dır. Düzdür, indi Azərbaycanda minimum əməkhaqqı və 
minimum pensiya təxminən 60 dollar səviyyəsindədir. Azər-
baycanda orta pensiya 70 dollar səviyyəsindədir. Bu, əvvəlki 
illərə nisbətən çox böyük irəliləyişdir. Ancaq hamımız bunu 
bilirik və etiraf etməliyik ki, bu, insanın gündəlik tələbatını 
ödəyə bilməz. İnsanların normal fəaliyyəti üçün, yaşaması 
üçün bu, kifayət etməz. Məhz buna görə Azərbaycanda 
əhalinin 20 faizi yoxsulluq səviyyəsində yaşayır. Biz bunu 
aradan qaldırmalıyıq. Ona görə sosial ödəmələr artacaqdır. 
Bu sahədə də böyük işlər görülübdür. Xüsusilə şəhid ailələ-
rinin sosial məsələlərinə böyük diqqət göstərilir. Şəhid 
ailələrinin hər bir üzvünə hər ay 90 manat müavinət 
verilir. Bununla bərabər, hər bir şəhid ailəsinə 100 manat 
müavinət verilir. Əgər dörd nəfərdən ibarət şəhid ailəsini 
götürsək görərik ki, onlar ayda тяхминян 460 manat müavi-
nət alırlar. Bu çox yaxşı məbləğdir. Onlar buna layiqdirlər. 
Yəni, bütün bu sosialyönümlü məsələlərdə biz geri çəkilmə-
yəcəyik. Əksinə, növbəti illərdə maaşlar da qaldırılacaq, 
minimum əməkhaqqı, minimum pensiya, dövlətdən maliy-
yələşən bütün kateqoriyalı insanların əməkhaqları qaldırıla-
caqdır. Yəni biz buna hazır olmalıyıq. Bizim iqtisadiy-
yatımız, bütün qurumlarımız, iqtisadi qurumlarımız buna 
hazır olmalıdır ki, öz növbəsində, bu artımlar qiymətlərin 
qalxmasına gətirib çıxara bilər.  

Mən bir məsələni də qeyd etmək istəyirəm. Biz bütün bu 
işləri görürük, insanların həyat səviyyəsi yaxşılaşır, ancaq 
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bununla bərabər, qiymətlər bəzi hallarda süni şəkildə artı-
rılır. Yəni möhtəkirlər, qeyri-sağlam rəqabət aparan qurum-
lar, firmalar, şirkətlər bundan istifadə edirlər. Biz buna da 
çox ciddi sədd qoymalıyıq. Mən aidiyyəti nazirlərə müvafiq 
göstərişlər verdim. İstehlak bazarına nəzarət edən qurumlar 
bununla çox ciddi məşğul olmalıdır. Heç bir qanun pozun-
tusuna yol verilməməlidir, əksinə, qanunu pozan, bizim 
iqtisadi uğurlardan, ümumi rifah halının yüksəlməsindən is-
tifadə edərək, əlavə vəsait qazanmaq istəyənlər çox ciddi 
şəkildə cəzalandırılmalıdır.  

Bizim başqa sahələrdə də yaxşı nəticələrimiz var. Azər-
baycanın neft strategiyası uğurla inkişaf edir. Bu il «Şah-
dəniz» yatağından ilk qazın hasilatına nail ola bildik. Azər-
baycan artıq böyük həcmdə qaz hasil və ixrac edən ölkəyə 
çevrilibdir. Bu çox böyük tarixi hadisədir. Azərbaycanın 
gələcək inkişafı üçün, Azərbaycanın müstəqil ölkə kimi yaşa-
ması üçün bunun çox böyük əhəmiyyəti vardır.  

Biz artıq Gürcüstan bazarını təxminən 70–75 faiz həc-
mində öz qazımızla təmin edirik. Həm «Şahdəniz» yatağın-
dan çıxarılan, həm də  Dövlət Neft Şirkəti tərəfindən hasil 
edilən qaz, demək olar ki, Gürcüstanın əksər tələbatını ödə-
yir. Əminəm ki, Azərbaycan qazı bu yaxınlarda Türkiyə 
bazarına çatdırılacaqdır. Ondan sonra isə Avropa ölkələrinə 
çatdırılacaqdır. Bu, Azərbaycan qazıdır. Azərbaycan bu 
qazın sahibidir. Bizim Avropa İttifaqı ilə bu barədə keçən il 
imzaladığımız strateji tərəfdaşlıq haqqında memorandum 
gözəl hüquqi çərçivə yaradır. Növbəti illərdə biz birbaşa 
Avropa istehlakçıları ilə müqavilələr bağlayacağıq. Bu 
yaxınlarda Türkiyə ilə Azərbaycan arasında tranzit anlaşma-
sı haqqında danışıqlar başlanacaq, artıq bu barədə siyasi 
qərar verilibdir. Bu tranzit anlaşması bizə imkan verəcək ki, 
Azərbaycan birbaşa Avropa ölkələrinə öz qazını satsın. 
Azərbaycanda çox böyük, bir trilyon kubmetrdən artıq qaz 
ehtiyatları var və uzun illər ərzində Azərbaycan regionun və 
Avropanın enerji təhlükəsizliyinə öz dəyərli, deyə bilərəm ki, 
əvəzolunmaz töhfəsini verəcəkdir.  
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Bakı–Tbilisi–Ceyhan neft kəməri uğurla fəaliyyət gös-
tərir. Gələn il tam gücü ilə işləyəcəkdir. Azərbaycanda neft 
hasilatı artır və bununla bərabər, əlbəttə ki, bizim iqtisadi 
məsələlərimiz öz həllini tapır. Bir sözlə, Azərbaycanın ulu 
öndər Heydər Əliyev tərəfindən başlanmış və uğurla icra edi-
lən neft strategiyası ölkəmizin hərtərəfli inkişafı üçün əvəz-
olunmaz rol oynayır. Biz bütün layihələrimizi həyata keçir-
mişik. Biz bütün enerji sahəsində, neft-qaz hasilatı və nəqli 
sahəsində bütün vəzifələri yerinə yetirmişik, öz proqramımızı 
icra etmişik. Bundan sonra, sadəcə olaraq, xarici tərəfdaş-
larla, bizə dost olan ölkələrlə, müxtəlif şirkətlərlə səmərəli 
əməkdaşlığımızı davam etdirəcəyik. Yəni bir sözlə, biz həm 
neftin, həm qazın hasil edilməsinə, həm də onların nəqlinə, 
çoxvariantlı nəqlinə nail olduq. İndi heç bir marşrutdan asılı 
deyilik, müxtəlif istiqamətlərdə bizim  ixrac imkanlarımız, 
infrastrukturumuz var. Beləliklə, Azərbaycan bu sahədə öz 
maraqlarını tam şəkildə qorumaq şərti ilə dost və qonşu 
ölkələrlə səmərəli əməkdaşlığını davam etdirəcəkdir.  

Əlbəttə ki, əsasən neft layihələrinin icrası nəticəsində 
valyuta ehtiyatlarımız da artır. Bu gün Azərbaycanda valyu-
ta ehtiyatları  5 milyard 100 milyon dollar səviyyəsindədir. 
Bu çox böyük rəqəmdir. Növbəti illərdə bu artacaq və kəskin 
şəkildə artacaqdır. Bu həm gələcək nəsillərə, necə deyərlər, 
bizim əmanətimizdir, həm də, əlbəttə ki, cari işlərdə bu 
imkanlardan istifadə edəcəyik.  

Bizim qarşımızda hələ  çox məsələlər var. Biz ölkəmizi 
hərtərəfli inkişaf etdirməliyik, müasirləşdirməliyik, güclü 
infrastruktur yaradılmalıdır. Ən çətin vəziyyətdə olan soy-
daşlarımız – qaçqınlar, köçkünlər daha da yaxşı yaşamalıdır. 
Onlar üçün də böyük işlər görülür. Yeni şəhərciklər salınır. 
Söz verdiyimiz kimi, artıq bu il sonuncu çadır şəhərciyi ləğv 
ediləcək və insanlar müvəqqəti olaraq daha yaxşı şəraitdə 
yaşayacaqlar. Bu, çadır şəhərciklərinin ləğvi məsələsi, demək 
olar ki, işin birinci mərhələsidir. Bilirsiniz ki, proqram qəbul 
edilmişdir və növbəti illər üçün yeni təkliflər hazırlanmalıdır. 
Hazır olan kimi biz onları müzakirə edəcəyik, Dövlətqaç-
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qınkoma göstərişlər verilib və o təkliflər əsasında biz növbəti 
proqramı qəbul edəcəyik. 

Bu günə qədər istənilən sahədə qəbul edilmiş bütün qə-
rarlar, bütün proqramlar uğurla icra edilib və gələcəkdə də 
şübhə etmirəm ki, biz bunu davam etdirəcəyik. Demək olar 
ki, bütün sahələrdə Azərbaycanın inkişafı çox uğurludur. 
Həm nəqliyyat, həm infrastruktur, həm siyasi və iqtisadi 
təşəbbüslərimiz. Biz yaxın zamanlarda Bakı–Tbilisi–Qars 
dəmir yolunun tikintisinə başlayacağıq. Artıq bütün razılaş-
malar əldə edilib, siyasi dəstək var. Bu layihədə iştirak edən 
ölkələr çox sıx əməkdaşlıq edir. Bizə heç xaricdən maliyyə 
yardımı da lazım olmadı və beləliklə, özümüz bu layihəni 
həyata keçirəcəyik. Bunun da çox böyük həm iqtisadi, həm 
siyasi əhəmiyyəti olacaq, həm də bütün geosiyasi vəziyyətə 
çox güclü təsiri olacaqdır. Mən çox şadam ki, biz bu işlərdə 
təşəbbüs göstərmişik və üç ölkə birlikdə bu işləri uğurla 
irəliyə aparacaqdır.  

Humanitar sahədə qəbul edilmiş qərarlar da öz bəhrəsini 
verir. Azərbaycanda çox yüksək sürətlə məktəb tikintisi 
aparılır, xəstəxanalar tikilir, insanları narahat edən əsas mə-
sələlər öz həllini tapır. Ekologiya məsələlərinə xüsusi diqqət 
göstərməliyik. Əvvəllər maliyyə vəziyyətimiz bu sahəyə 
böyük investisiyalar qoymağa imkan yaratmırdı. Amma indi 
bizim maliyyə vəziyyətimiz yaxşılaşır, bu sahəyə mütləq 
böyük həcmdə investisiyalar qoymalıyıq.  

Bildiyiniz kimi, ekoloji vəziyyətin yaxşılaşması üçün 
xüsusi proqram qəbul edilibdir. Bundan əlavə, təxirəsalın-
maz tədbirlərin görülməsi üçün mən Prezident fondundan 
vəsait ayırmışam və Azərbaycanda 100 kənd içməli su ilə 
təmin ediləcəkdir. O kəndlər ki, orada içməli su çox keyfiy-
yətsizdir və insanlar bundan əziyyət çəkirlər. Bu, insanların 
sağlamlığına da çox mənfi təsir göstərir. Yəni, bu təxirə-
salınmaz tədbirlər imkan verəcək ki, ekoloji cəhətdən ən 
çətin vəziyyətdə olan insanlar daha yaxşı yaşasınlar. Şübhə-
siz ki, bütün Azərbaycanda ekoloji məsələlərə çox böyük 
diqqət göstərilməlidir.  
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Biz indi iqtisadi cəhətdən güclü ölkəyə çevrilirik, maliyyə 
çatışmazlığı artıq yoxdur və olmayacaq da. Biz siyasi cəhət-
dən bu bölgədə və geniş mənada qitədə öz yerimizi möhkəm 
tutmuşuq. Bir çox hallarda çox vacib məsələlərin həllində 
çox mühüm rol oynayırıq. Çox böyük beynəlxalq məsələlər-
də təşəbbüskarlığı da öz üzərimizə götürürük. Biz mütləq və 
mütləq elə etməliyik ki, Azərbaycanda ekoloji vəziyyət sağ-
lamlaşsın, xüsusilə Abşeron yarımadasında. Burada neftlə 
çirklənmiş gölməçələr, məişət tullantılarının yandırılması və 
havanın çirklənməsi kimi məsələlərlə bağlı müxtəlif göstə-
rişlər verilibdir. Sadəcə olaraq, onlar vaxtlı-vaxtında yüksək 
səviyyədə icra olunmalıdır ki, Abşeron yarımadasında və 
bütövlükdə, Azərbaycanın hər bir yerində ekoloji vəziyyət 
yaxşılaşsın. Bu, insanların sağlamlığına çox йцксяк dərəcədə 
təsir göstərir.  

Mən əminəm ki, biz bu məsələni həll edəndən sonra 
Azərbaycanda xəstəliklər də azalacaq və insanlar daha da 
sağlam olacaqlar. Bu bizə lazımdır, bizim insanlarımız sağ-
lam olmalıdırlar. Ekoloji təhlükəsizlik məsələlərinə də böyük 
diqqət yetirilməlidir. Bununla bərabər, xaricdən gətirilən və 
Azərbaycanda istehsal olunan qida məhsullarına da böyük 
diqqət verilməlidir. Azərbaycana keyfiyyətsiz məhsullar 
daxil olmamalı və ölkədə standartlara uyğun şəkildə məh-
sullar – istər sular, istərsə də müxtəlif növ içkilər və qida 
məhsulları buraxılmalıdır.  

Yəni, gərək Azərbaycanda bütün humanitar, sosial 
məsələlər paralel şəkildə öz həllini tapsın. Biz bütün bu işləri 
görməklə ölkəmizi daha da gücləndirəcək, müasirləşdirə-
cəyik. Hər bir sahəyə böyük diqqət göstərilir. Hər bir sahə-
nin öz proqramı var.  

Bilirsiniz ki, Azərbaycanın hərbi potensialının möhkəm-
lənməsi çox sürətlə gedir. Biz hərbi xərclərə böyük diqqət 
göstəririk. Azərbaycanın hərbi xərcləri bu il 1 milyard dollar 
səviyyəsinə çatıbdır. Çox böyük sayda hərbi texnika, təyya-
rələr, silah-sursat alınır və bu siyasət davam etdiriləcəkdir. 
Biz müharibə şəraitində yaşayırıq. Biz iqtisadi cəhətdən 
güclənirik, hərbi cəhətdən güclənirik, siyasi cəhətdən güclə-
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nirik, diplomatik səylərimiz güclənir. Bizim artıq 50-dən çox 
ölkədə daimi nümayəndəliyimiz, səfirliyimiz var. Biz bunun 
bəhrəsini görürük. Biz Azərbaycan əleyhinə istənilən forma-
da aparılan kampaniyanın qarşısını alırıq.  

Bildiyiniz kimi, bu yaxınlarda Albaniyadan Ermənistana 
qanunsuz şəkildə göndərilən silahlar geri qaytarıldı. Burada, 
əlbəttə, bizim türk qardaşlarımızın böyük xidmətləri var. Bu 
fürsətdən istifadə edib, bizim bütün qardaş-bacılarımıza və 
xüsusilə Türkiyə hökumətinə, Baş nazirə öz minnətdarlığımı 
bildirmək istəyirəm ki, onlar bunu vaxtında aşkar ediblər, 
Ermənistana qanunsuz şəkildə göndərilən silahları geri 
qaytarıblar. Dünən Xarici Иşlər naziri mənə məlumat verib 
ki, bizim Xarici İşlər Nazirliyimiz də buna çox operativ şə-
kildə reaksiya verib, çox ciddi bəyanat veribdir. Bəyan 
edibdir ki, bu, Azərbaycana qarşı olan bir addımdır və bi-
zimlə Albaniya arasında olan münasibətlərə çox ciddi 
şəkildə təsir göstərə bilər.  

Nəzərə alaq ki, Albaniya tərəfi də Azərbaycanla əmək-
daşlıq aparmağa çox meyillidir. Bu yaxınlarda İstanbulda 
Qara Dəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının zirvə görüşü 
çərçivəsində onların Baş naziri müraciət etmişdi ki, biz 
görüşək və görüşdük. Onların bizə bir neçə təklifləri, bir neçə 
xahişləri olubdur. Ancaq əgər onlar Ermənistanı silahlandı-
racaqsa, onda bizim onlarla heç bir əməkdaşlığımız olmaya-
caqdır. Bunu onlar da bilməlidirlər, bütün başqa separatist-
ləri və təcavüzkar dövləti silahlandıran, onlara kömək gös-
tərən bütün ölkələr də bilməlidir. 

Dünən Xarici Иşlər naziri mənə məlumat verib ki, alba-
niyalı həmkarı ona zəng edib, üzr istəyib və əmin edib ki, 
bundan sonra belə hərəkətlərə yol verilməyəcəkdir. Yenə də 
bu məsələdə Ermənistan özünü çox gülünc və biabırçı vəziy-
yətə salıbdır. Bildiyiniz kimi, Ermənistanın rəsmi nümayən-
dələri bu qanunsuz əməliyyatı inkar etmiş və bəyan etmişlər 
ki, biz müsəlman Albaniyadan silah almırıq. Biz başqa yer-
lərdən silah alırıq. Amma indi onların növbəti yalanı tam 
üzə çıxdı. Albaniya tərəfi özü bunu etiraf etdi. Xarici Иşlər 
naziri mənə bildirmişdir ki, o öz həmkarı ilə söhbət əsnasın-
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da məsələ qoymuşdur ki, Albaniya tərəfi rəsmi bəyanat 
versin. Telefon söhbəti, əlbəttə, rəsmi iltifat əlamətidir. Am-
ma bununla bərabər, rəsmi bəyanat verilməlidir.  

Bu məsələ bir daha onu göstərir ki, Azərbaycanın imkan-
ları artır, bizimlə hesablaşırlar. Azərbaycan önəmli ölkəyə 
çevrilir və bizim iştirakımız olmadan bu bölgədə heç bir 
beynəlxalq əməkdaşlıq təşəbbüsü reallaşa bilməz. Ona görə 
siyasi səylərimizi davam etdirməliyik, iqtisadiyyatımızı güc-
ləndirməliyik, hərbi potensialımızı gücləndirməliyik. Belə 
olan halda Ermənistan–Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ məsə-
ləsi öz müsbət həllini tapacaqdır. Bütün beynəlxalq ictimaiy-
yət Azərbaycanın ərazi bütövlüyü prinsipini müdafiə edir, 
bunu açıq şəkildə bəyan edir. 

Bu yaxınlarda Dağlıq Qarabağda keçirilən «qondarma 
seçkiləri» heç kim tanımadı. Bütün beynəlxalq təşkilatlar, 
aparıcı ölkələr bunu qınadılar. Separatist, qanunsuz, krimi-
nal rejimə bütün beynəlxalq aləm öz etiraz səsini ifadə etdi. 
Dağlıq Qarabağ heç vaxt müstəqil ola bilməz. Azərbaycan 
buna imkan verməz. Heç bir ölkə, heç bir beynəlxalq təşkilat 
onların müstəqilliyini tanımayacaq və ilk növbədə, buna 
Azərbaycan heç vaxt razı olmayacaqdır.  Bizim təklifimiz 
konstruktiv təklifdir. Ondan ibarətdir ki, Azərbaycanın əra-
zi bütövlüyü qeyd-şərtsiz bərpa olunmalıdır. Bütün işğalçı 
qüvvələr zəbt olunmuş torpaqlardan çıxmalıdır. Azərbay-
canlılar, bizim qaçqınlarımız, soydaşlarımız, köçkünlərimiz 
öz doğma torpaqlarına, o cümlədən Dağlıq Qarabağa 
qayıtmalıdırlar. Ondan sonra biz Dağlıq Qarabağın gələcək 
statusu haqqında danışa bilərik. Amma bu status mütləq 
Azərbaycanın tərkibində olmalıdır. Bunun kənarında heç 
bir razılaşma mümkün deyildir. Biz hələ ki, sülh danı-
şıqlarına sadiqik. Hələ hesab edirik ki, bu danışıqlar davam 
etməlidir. Ancaq bununla bərabər, öz işimizi lazımi səviy-
yədə görürük.  

Növbəti 6 ayda da biz gərək qarşıda duran bütün vəzi-
fələri icra edək. Büdcənin icrası davam etməlidir. Bütün 
infrastruktur layihələri, tikintilər davam etməlidir. Vəsaiti-
miz var və əlbəttə ki, indidən biz artıq 2008-ci ilin büdcəsi 
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haqqında fikirləşməliyik. Daha doğrusu, Maliyyə Nazir-
liyində işlər artıq başlanmışdır. Bir-iki aydan sonra büdcə 
layihəsi hazır olmalıdır. Əlbəttə, 2008-ci ilin büdcəsi həm 
keyfiyyət, həm də kəmiyyət baxımından 2007-ci ilin büdcə-
sindən daha da üstün olmalıdır.  

 
 

YEKUN NİTQİ 
 
Növbəti altı ayda, ilin sonuna qədər bütün qəbul edilmiş 

proqramlar icra olunmalıdır. Biz əsas diqqəti infrastruktur 
layihələrinə yönəltməliyik. İndi Azərbaycanda bütün sahə-
lərdə infrastrukturun yeniləşməsi çox sürətlə gedir. Keçən il 
5 elektrik stansiyasının tikilməsi və 450 meqavata yaxın 
əlavə gücün yaradılması, əlbəttə ki, energetika sahəsində 
vəziyyəti xeyli dərəcədə yaxşılaşdırıbdır.  

Bu il isə bu layihələr davam edir. Sumqayıtda böyük 
elektrik stansiyasının tikintisi davam edir. Növbəti planları-
mızda «Şimal-2», Əli Bayramlı, Səngəçal elektrik stansiya-
larının tikintisi durur və Azərbaycanda çox böyük enerji 
potensialı yaranacaqdır. Biz indi, demək olar ki, özümüzü 
elektrik enerjisi ilə tam şəkildə təmin edirik və gələcəkdə 
elektrik enerjisinin ixracı ilə də məşğul olacağıq. Bu həm bö-
yük iqtisadi fayda gətirəcək və həm də, əlbəttə, siyasi baxım-
dan bizim üçün çox əlverişli olacaqdır.  

Enerji sahəsində, xüsusilə ödəmələr məsələsində irəliləyiş, 
tərəqqi var. Mənə verilən məlumata görə, iyul ayında yığım 
80 faizdən yuxarı olmuşdur. Nəzərə alsaq ki, uzun illər 
ərzində bizim ən ağrılı yerimiz kommunal ödənişlərin yığıl-
maması idi, bu, yaxşı göstəricidir. Bunun da müxtəlif səbəb-
ləri var idi. Bəzi hallarda o vəsait insanlardan yığılırdı, sadə-
cə, kassaya mədaxil edilmirdi, ciblərə gedirdi. Bu sahədə 
əlbəttə ki, bizə çox böyük zərbə vuran «Barmek» şirkətinin 
fəaliyyəti olmuşdur. Faktiki olaraq, paytaxtın enerji təsərrü-
fatını dağıtmışdır. İndi biz məcburuq böyük həcmdə əlavə 
vəsait ayıraq ki, «Bakıelektrikşəbəkə» şirkəti öz fəaliyyətini 
bərpa etsin, gücləndirsin. Yeni xətlər çəkilir, yeni transfor-
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matorlar quraşdırılır, yardımçı stansiyalar tikilir. Yəni bu-
dur bizim gördüyümüz işlərin real nəticəsi.  

Guya ki, bazar iqtisadiyyatına uyğun şəkildə fəaliyyət 
göstərən, amma əslində öz şəxsi maraqlarını və bəzi keçmiş 
rüşvətxor məmurların şəxsi maraqlarını güdən «Barmek» 
şirkəti Azərbaycanda bu sahədə yenilik gətirəcəkdi. Sadəcə 
olaraq, böyük zərbə vurmuşdur və biz o zərbənin acı nəticə-
lərini hələ ki, çəkməkdəyik. Amma bu sahədə vəziyyət xeyli 
dərəcədə yaxşılaşıbdır.  

Bakı şəhərində elektrik təsərrüfatı dövlət nəzarətinə 
qayıtdıqdan sonra bu sahədə islahatlar da uğurla gedir. 
Həm dövlət tərəfindən əlavə vəsait ayrılır, həm də şirkət özü 
qazanır və beləliklə, enerji sahəsində vəziyyət sağlamlaşdı-
rılır. Bu çox gözəl hadisədir. Görülən işlərin gözəl nəticəsidir. 
Elə etməliyik ki, Azərbaycanda bütün enerji təsərrüfatı ən 
yüksək səviyyədə olsun. İndi yeni elektrik stansiyalarının 
tikintisi imkan verir ki, mövcud güclər müasir səviyyəyə ca-
vab versin. Paylayıcı şəbəkələr də gərək yeniləşsin, təzə 
xətlər çəkilməli və bütün lazımi avadanlıqlar quraşdırıl-
malıdır. 

Qazlaşdırma sahəsində də işlər gedir. Bu vaxta qədər qaz-
laşdırılmayan rayonlara qaz xətləri çəkilir. Xüsusilə bu növ-
bəti altı ayda biz Bakı kəndlərinin qazlaşdırılmasına daha da 
böyük fikir verməliyik. Nəzərə alsaq ki, bu, Bakının ətraf 
qəsəbələrinin sosial-iqtisadi inkişafı proqramında da öz 
əksini tapıb, gərək çalışаг ki, ilin sonuna qədər, yaxud da 
uzaqbaşı, gələn ilin birinci yarısında Bakının bütün qəsə-
bələrinin qaz problemləri həll edilsin.    

İndi sayğaclar  quraşdırılır və bu sahədə, enerji və qaz 
təsərrüfatında qayda-qanun yaradılır. İnsanlar da bilməlidir-
lər ki, onlar enerji və qaz pulunu vaxtlı-vaxtında ödəməlidir-
lər. Sayğaclara müdaxilə etməməli, onları sındırmamalıdır-
lar. Yəni burada heç bir qanun pozuntusuna yol vermək 
olmaz. Məndə olan məlumata görə, görülən tədbirlər nəti-
cəsində istehlak da, xüsusilə enerji istehlakı da xeyli dərəcədə 
aşağı düşübdür. Nə qədər aşağı düşübdür?  



 194 

E t i b a r   P i r v e r d i y e v («Azərenerji» Səhmdar 
Cəmiyyətinin prezidenti): 1,6 milyard kilovat-saat. 

И l h a m   Ə l i y e v: Faizlə nə qədər? 
E t i b a r   P i r v e r d i y e v: 12,5 faiz. 
И l h a m  Ə l i y e v: 12,5 faiz aşağı düşübdür.  Bu onu gös-

tərir ki, artıq israfçılığa yol verilmir və insanlar qənaətlə isti-
fadə edirlər. Eyni zamanda, ölkədə enerji ilə bağlı problem 
yoxdur. Biz indiki qiymətlə 300 milyon dollar qənaət 
etmişik. 

Digər infrastruktur layihələri də icra edilir və olunmalı-
dır. Xüsusilə yol tikintisi –  həm magistral, həm də şəhərlər-
arası, şəhərdaxili yollar, körpülər.  Biz hamımız bu gözəl in-
kişafı görürük. Bu işlər davam etməlidir. Kifayət qədər və-
sait ayrılır. Ciddi maliyyə nəzarəti olmalıdır və növbəti mər-
hələ haqqında artıq təkliflər hazırlanıb təqdim edilməlidir.  

Bakı şəhərində tıxaclar probleminin aradan qaldırılması 
çox böyük əhəmiyyət kəsb edən məsələdir. Bu sahədə kifayət 
qədər işlər görülür. Yollar, körpülər salınır, yeni avadanlığın 
alınması nəzərdə tutulubdur ki, yol hərəkətinin tənzim-
lənməsi daha da səmərəli olsun və insanlar bu tıxaclar  prob-
lemindən əziyyət çəkməsinlər. Bir sözlə, bu, əsas infrastruk-
tur  layihələrimizdir və bundan başqa, əlbəttə, digər sahələrə 
də investisiyalar olacaqdır.  

Gələn ilin büdcəsi haqqında mən artıq giriş sözümdə qeyd 
etdim ki, ciddi işləməliyik, büdcə çox sanballı olmalıdır. 
Artıq bizim dövlət büdcəmiz kifayət qədər böyükdür. Şübhə-
siz ki, iqtisadi artım bizə imkan verir ki, gələn ilin büdcəsi 
həcm baxımından daha da böyük olsun. Orada investisiya 
layihələri mütləq öz əksini tapmalıdır. Əlbəttə ki, insanların 
sosial problemlərinin həlli, o cümlədən pensiyaların, maaşla-
rın, minimum pensiyanın və əməkhaqqının artırılması müt-
ləq öz əksini tapmalıdır.  

İnvestisiya layihələrində həm sənaye sahəsinə, eyni za-
manda,  humanitar sahəyə sərmayə qoyulmalıdır. Məktəb 
tikintisi, xəstəxanaların tikintisi – bütün bunlar lazımdır. Biz 
bunu edirik və son illər ərzində Azərbaycanda misli görün-
məmiş tikinti gedir. 
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Nazir Misir Mərdanov dedi ki, yalnız bu il 200-dən çox 
məktəb istifadəyə veriləcək, əlavə korpuslar tikiləcək, təmir 
işləri gedəcəkdir. Son üç ildə Azərbaycanda 1200 məktəb 
tikilib istifadəyə verilibdir. Bu, böyük nailiyyətdir və davam 
etməlidir. Çünki hələ yararsız vəziyyətdə olan məktəblərin 
sayı kifayət qədərdir. Uşaqlar yaxşı məktəblərdə oxumalı, 
müəllimlər də yaxşı məktəblərdə işləməlidirlər. 

Rayonlarda müasir xəstəxanaların tikintisi davam edir. 
Həm Səhiyyə Nazirliyi xətti ilə, həm də Dövlət Neft Şirkəti 
tərəfindən. Bilirsiniz ki, bir müddət bundan əvvəl şirkətə 
göstəriş verilmişdir, onlar öz vəsaiti hesabına müasir xəstə-
xanalar tiksinlər. Artıq bu il bir neçə rayonda böyük tikinti  
gedir.  

Bir sözlə, həm bu ilin sonuna qədər, həm bütövlükdə bü-
tün fəaliyyətimizdə sosial məsələlərə çox böyük diqqət veril-
məlidir.   

Bununla bərabər, abadlıq işləri də gedir. Bu gözəl şəhəri-
miz, paytaxtımız daha da gözəlləşir, abadlaşır. Bildiyiniz 
kimi, bir müddət bundan əvvəl mən bu məsələyə dair xüsusi 
sərəncam imzalamışam. O sərəncamda Bakının tarixi bina-
larının bərpası, təmizlənməzi, qorunması, işıqlandırılması 
məsələləri öz həllini tapmışdır və bu gün də biz bunu əyani 
şəkildə görürük. Biz hələ işin ilkin mərhələsindəyik. Planları-
mızda, əlbəttə ki, Bakının bütün tarixi binalarının bərpası 
durur. Eyni zamanda, şəhərin mərkəzində yerləşən, lakin 
heç bir gözəl memarlığı ilə fərqlənməyən, köhnə, sovet tipli 
standart binaların gözəlləşdirilməsi məsələsi də gündəlikdə 
var. Bu sahədə artıq müəyyən işlər görülüb. Şəhərimizin 
mərkəzi Bakıya xas olan üslubda gözəlləşməlidir. Buna 
kifayət qədər vəsait də ayrılıb və bu işlər davam etməlidir.  

Bunларla йанашы, şəhər təsərrüfatına da əlavə investisiya-
lar qoyulmalıdır. Bu sahə də çox vacibdir. Yeni tikintilərə 
gəldikdə, onların hamısının çox gözəl memarlıq əlamətləri 
olmalıdır və standart tipli, «qutu» adlandırdığımız binalar 
artıq tikilmir, onlar qadağan edilibdir, dayandırmışıq. 
Bütövlükdə, bu sahəyə biz gərək fərdi qaydada yanaşaq ki, 
həm memarlıq baxımından gözəl binalar tikilsin, həm də 
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onların yerləşməsi də şəhərin planına, bütün müasir şəhərsal-
ma normalarına uyğun şəkildə təmin olунsun.  

Qanunsuz tikililərə artıq son qoyulmalıdır, qanunsuz 
tikililər sökülməlidir. Azərbaycanda hüquqi dövlət qurulur, 
bu hüquqi dövlət bütün sahələri ehtiva edir və heç bir qa-
nunsuz hərəkət olmamalıdır, o cümlədən torpaqların qanun-
suz zəbt edilməsi, qanunsuz sərəncamların verilməsi, yaxud 
da ki, heç bir sənədi olmayan şirkətlər tərəfindən qanunsuz 
binaların tikintisi. Bu baxımdan həm şəhər icra hakimiy-
yəti, həm də rayon icra hakimiyyəti başçıları fərdi məsuliy-
yət daşıyırlar. Çünki bir çox hallarda onların şifahi razılığı 
ilə bu işlər görülür. Buna son qoyulmalıdır. Bu mənim 
axırıncı xəbərdarlığımdır. Nə Bakıda, nə də ölkəmizin başqa 
yerlərində heç bir qanunsuz bina tikilməməlidir və tikilmə-
yəcəkdir. Kim bunu edəcəksə, o öz cəzasını alacaqdır! 

Bakı ilə bərabər, bizim başqa şəhərlərimiz də gözəlləşir, 
abadlaşır. Mən tez-tez rayonlarda oluram, bu yenilikləri 
görürəm. Çox sevinirəm ki, rayonlarımızın da siması dəyişir. 
Onu da demək istəyirəm ki, rayonlarda binaların və ümu-
miyyətlə, şəhər təsərrüfatının müasir səviyyədə olması üçün 
mənim təşəbbüsümlə rayon icra hakimiyyəti başçıları Avro-
panın aparıcı ölkələrinə, şəhərlərinə ezam edilir və orada ən 
müasir təcrübə ilə tanış olurlar.  

Zeynal, bu günə qədər onlar hansı ölkələrə ezam olun-
muşlar?  

Z e y n a l   N a ğ d ə l i y e v (Prezidentin İcra Aparatının 
Regional idarəetmə və yerli özünüidarəetmə orqanları ilə iş 
şöbəsinin müdiri): İsveçrə, Belçika, Yunanıstan, Rusiya, Al-
maniya və Avstriyaya.  

И l h a m   Ə l i y e v: Artıq bütün icra hakimiyyəti başçı-
ları olublar? 

Z e y n a l   N a ğ d ə l i y e v: İndiyə qədər üç rayonun 
icra hakimiyyətinin başçıсы xaricdə olub və bu istiqamətdə 
işlər davam etdirilir.  

И l h a m   Ə l i y e v: Bəli, bu proses davam etməlidir. Yə-
ni bir dəfə ilə kifayətlənilməməlidir. Həm icra hakimiyyəti 
başçıları üçün  maraqlı olar, həm də əsas odur ki, onlar 
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orada o gözəl təcrübəni, necə deyərlər, götürsünlər və tətbiq 
etsinlər.   

Digər infrastruktur layihələrinин icra olunması da davam 
edir. Oğuz–Qəbələ–Bakı su xəttinin tikintisi gedir, bu çox 
böyük layihədir. Bakını gözəl, təmiz içməli su ilə təmin edə-
cəkdir. Samur–Abşeron kanalının tikintisi də davam edir, bu 
da böyük infrastruktur layihəсиdir. Bu məsələlərə böyük 
diqqət göstərilməlidir və bütövlükdə su təsərrüfatına, onun 
inkişafına biz daha da böyük həcmdə vəsait qoymalıyıq.  

İndi enerji sahəsində vəziyyət normallaşır, yeni xətlər 
çəkilir, elektrik stansiyaları kifayət qədər tikilibdir. Qaz 
təsərrüfatında işlər gedir və Azərbaycanda qazın hasilatı 
артдыгъа, yeni kəndlərə, məntəqələrə qazın verilməsi müm-
kün olacaqdır. Düzdür, bizdən qat-qat çox qaz hasil edən 
ölkələrdə qazlaşdırma bizdən aşağı səviyyədədir. Bizdə isə 
bu rəqəm çox yüksəkdir. Qazlaşdırma nə qədərdir?  

Ə l i x a n   M ə l i k o v («Azəriqaz» Səhmdar Cəmiy-
yətinin sədri): Cənab Prezident, 92 faizdir. 

İ l h a m   Ə l i y e v: 92 faiz, deməli, ölkəmizin, demək 
olar ki, əksər hissəsi qazlaşdırılıbdır.  

Vaxtilə, məhz 70-ci illərdə ulu öndər Heydər Əliyevin 
təşəbbüsü ilə  qazlaşdırmanın əsas hissəsi öz həllini tapıbdır. 
Əlbəttə ki, indi bu xətləri biz yeniləşdiririk, onların bəziləri 
sıradan çıxıbdır. Ancaq qaz hasilatı artdıqca, əlbəttə ki, 
Azərbaycanda qazlaşdırma prosesi davam etməlidir. 

Yəni elektrik enerjisi sahəsində, qaz təsərrüfatında irəli-
ləyiş var. Biz indi diqqəti daha çox içməli su, meliorasiya, 
kanalizasiya məsələlərinə yönəltməliyik. Bu, ölkəmizin hər-
tərəfli inkişafı üçün, kənd təsərrüfatının inkişafı üçün, ekoloji 
vəziyyətin sabitləşməsi üçün, insanların sağlamlığı üçün pri-
oritet məsələdir.  

Qeyri-neft sektorunun inkişafında yaxşı nəticələr var. 
Deyə bilərəm ki, bu ilin 6 ayında Azərbaycanın iqtisadiy-
yatına 2,7 milyard manat investisiya qoyulmuşdur. Onlar-
dan 1,6 milyard manatı neft sektoruna, 1,1 milyard manatı 
qeyri-neft sektorunadır. Bu çox gözəl göstəricidir. Yəni onu 
göstərir ki, Azərbaycanın iqtisadiyyatı çoxşaxəli şəkildə in-
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kişaf edir. Bizim iqtisadiyyatımız, sadəcə, neftin əsasında 
qurulmur. Bizim məqsədimiz məhz bundadır ki, neft amilin-
dən asılılığımız maksimum dərəcədə azalsın və qeyri-neft 
iqtisadiyyatı Azərbaycanın bütün əsas iqtisadi tələbatını 
ödəyə bilsin.  

Onu da deyə bilərəm ki, 2,7 milyard manat investisiyadan 
1,4 milyard manatı daxili investisiyadır. Bu da çox gözəl 
göstəricidir. Əvvəlki illərdə xarici investisiyalar bizdə 90 faiz 
təşkil edirdi. İndi əksəri daxili investisiyadır. Əlbəttə, dövlət 
xətti ilə görülən işlər də bunun içindədir, həm də özəl sektor 
tərəfindən kifayət qədər vəsait qoyulur.  

Özəl sektora bizim dəstəyimiz davam etməlidir. Bütün 
dövlət qurumları sahibkarlığın inkişafında fəal iştirak 
etməlidir. Sahibkarlara verilən güzəştli kreditlər davam edə-
cəkdir. Artıq bir neçə ildir ki, bu kreditlər verilir, yəqin vaxt 
gəlib çatıb ki, o kreditlər qaytarılsın.  

Bu günə qədər sahibkarlığın inkişafı istiqamətində verilən 
kreditlərin həcmi 200 milyon manatdan çox olubdur. 
Əlbəttə, bu, dövlət tərəfindən sahibkarlara göstərilən böyük 
diqqətdir. Gələn illərdə, yəqin ki, 2008-ci ildə yenə də biz o 
kreditləri verəcəyik. Amma bir ildən, iki ildən sonra artıq o 
kreditlər qayıtmağa başlayacaq və onun hesabına yeni 
kreditlər veriləcəkdir. Yəni kreditlərin qaytarılması ona görə 
lazımdır ki, başqa sahibkarlara yeni kreditlər verilsin. Biz 
dövlət tərəfindən olan bu dəstəyin əyani nəticələrini 
rayonlarda gedən işlərdə görürük. İri müəssisələr, fabriklər, 
zavodlar tikilir, iş yerləri açılır – bütün bunlar bizə də, 
sahibkarlara da lazımdır.  

Dövlət İnvestisiya Şirkətinin fəaliyyəti çox vacibdir və 
bilirəm ki, onun artıq bir neçə hazır layihəsi var. Onların 
icrasına başlanmalıdır. Bu bizim üçün yeni bir sahədir. 
Dövlət İnvestisiya Şirkəti bu yaxınlarda yaradılıbdır. Onun 
əsas məqsədi ondan ibarətdir ki, xarici investorları stimul-
laşdırsın, təşviq etsin və Azərbaycana lazım olan, ölkəmizin 
iqtisadiyyatına lazım olan sahələrə investisiyalar daha böyük 
həcmdə gəlsin.  
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Yarmarkalar öz müsbət nəticələrini verir, insanlar bun-
dan faydalanırlar. Bu, davam etməlidir. Bilirəm ki, yarmar-
kalara çıxarılan məhsulların miqdarı da, növləri də artır. Bu 
çox müsbət təşəbbüsdür və bunun çox gözəl nəticələri vardır. 

Azərbaycanda informasiya-kommunikasiya texnologiya-
ları (İKT) sürətlə inkişaf edir. Mən çox şadam, görürəm ki, 
Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyinin çox 
böyük proqramları var. Mən bu il dünyanın aparıcı İKT 
şirkətlərinin başçıları ilə görüşlər keçirmişəm. Azərbaycana 
çox böyük maraq var, Azərbaycan çox perspektivli yer kimi 
qəbul olunur. Bir tərəfdən, bizim ümumi iqtisadi inkişafımız, 
ümumi daxili məhsulun yüksək səviyyədə olması Azərbay-
canda iş görmək istəyən bütün şirkətləri, əlbəttə, təəccüblən-
dirir və eyni zamanda, onları Azərbaycana gəlməyə sövq 
edir. Digər tərəfdən, bu sahədə görülən işlər, qəbul edilmiş 
proqramlar və bizim praktik uğurlarımız, əlbəttə, böyük 
İKT şirkətlərinin Azərbaycana gəlməsini təmin edəcəkdir. 
Bu müasirlikdir, iqtisadi cəhətdən çox əlverişli sektordur. 
Nazir Əli Abbasov bu barədə məlumat verdi, Azərbaycan 
gələcəkdə bu sahənin inkişafından milyardlarla dollar pul 
qazanacaqdır. Eyni zamanda, bu müasirlikdir, inkişafdır, 
savaddır, bilikdir.  

Azərbaycan müasir ölkədir və iqtisadi, siyasi – bütün 
başqa sahələrdə müasirlik prinsipləri əsas olmalıdır. Öz doğ-
ma tarixinə, mədəniyyətinə, milli köklərinə bağlı olan, eyni 
zamanda, müasir Azərbaycan. Müasir Azərbaycan kimi, öl-
kəmiz artıq dünyada tanınır. İnformasiya-kommunika-
siya texnologiyalarının inkişafı məhz ölkənin müasirliyini 
göstərir. Bizim bütün imkanlarımız var ki, Azərbaycan İKT 
sahəsində bölgənin mərkəzinə çevrilsin. Daha doğrusu, bu 
bizim istəyimizdir, niyyətimizdir. Yeni texnoparkların yara-
dılması, İKT-nin bütün əlamətlərinin Azərbaycanda tətbiq 
olunması həm bu sahədə böyük sıçrayışa gətirib çıxaracaq, 
həm də başqa sektorlara öz müsbət təsirini göstərəcəkdir. 
Necə ki, vaxtilə uğurlu neft strategiyamız bütün başqa sek-
torlara öz təsirini göstərmişdir, mən tam əminəm ki, İKT-nin 
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inkişafı bütün başqa sektorlara, xüsusilə xidmət sektorla-
rının inkişafına çox böyük təsir göstərəcəkdir.  

Beləliklə, demək istəyirəm ki, bütövlükdə ilin 6 ayının 
yekunları çox müsbətdir, çox qənaətbəxşdir. Qəbul edilmiş 
bütün qərarlar, büdcənin icrası növbəti altı ayda təmin 
olunmalıdır, bütün infrastruktur layihələri təmin edilməlidir. 
Artıq indidən 2008-ci ilin büdcəsinə və ümumiyyətlə, 2008-ci 
ildə görüləcək işlərə diqqət yetirməliyik. Bütün nazirliklər, 
bütün dövlət qurumları  öz təkliflərini verməlidir, özü də son 
anda yox, vaxtında verməlidir.  

Bəzi hallarda – mən bunu da qeyd etmək istəyirəm – bəzi 
dövlət qurumları son anda təklifini verir və deyir ki, bu 
qədər vəsait lazımdır və onu heç cür əsaslandırmır. Bilirsiniz, 
bu da çox ciddi məsələdir. Mən istəyirəm  xüsusilə bu barədə 
deyim. İndi bizim maddi imkanlarımız, büdcəmiz artır. 
Ancaq bu o demək deyil ki, qeyri-real sifarişlər verilsin, 
görüləcək işlərin xərcləri süni şəkildə artırılsın. Bizim maddi 
imkanlarımız sadəcə olaraq, imkan verir ki, qarşıda duran 
bütün vəzifələr icra edilsin. Amma bütün təkliflər, bütün 
sifarişlər vaxtlı-vaxtında verilməlidir. İndidən dövlət qurum-
ları tərəfindən Maliyyə Nazirliyinə, Nazirlər Kabinetinə 
təkliflər verilməlidir ki, 2008-ci ildə hansı işlər görüləcəkdir 
və bu, real təkliflər olmalıdır, onsuz da onlar təftiş edilə-
cəkdir. Amma indidən deyirəm, şişirtmələrə yol vermək ol-
maz, burada əsassız iddialar olmamalıdır. Hər şey reallıq 
əsasında olmalıdır və görüləcək bütün işlər maksimum səmə-
rə verməlidir. 

Bununla iclasımız başa çatır. Sizə uğurlar arzulayıram.  
Sağ olun. 
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HİNDİSTAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ 
ZATİ-ALİLƏRİ 
XANIM PRATİBHA PATİLƏ 

 
Hörmətli xanım Prezident!  
Hindistan Respublikasının milli bayramı – Müstəqillik 

günü münasibətilə Sizi və Sizin simanızda bütün xalqınızı öz 
adımdan və Azərbaycan xalqı adından təbrik edirəm. 

Ölkələrimiz arasında dərin tarixi kökləri olan dostluq və 
əməkdaşlıq münasibətlərinin xoş ənənələri mövcuddur. 
Əminəm ki, xalqlarımızın mənafelərinə uyğun olaraq bu 
ənənələri daim yaşadacaq və daha da inkişaf etdirəcəyik.  

Belə bir əlamətdar gündə Sizə möhkəm cansağlığı, 
işlərinizdə uğurlar, dost Hindistan xalqına sülh və tərəqqi 
diləyirəm. 

 
Hörmətlə,  

     İLHAM ƏLİYEV 
  Azərbaycan Respublikasının Prezidenti  

 
Bakı, 1 avqust 2007-ci il 
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HİNDİSTAN RESPUBLİKASININ BAŞ NAZİRİ 
ZATİ-ALİLƏRİ 
CƏNAB MANMOHAN SİNQHƏ 

 
Hörmətli cənab Baş nazir! 
Ölkənizin milli bayramı – Müstəqillik günü münasibə-

tilə Sizi və bütün xalqınızı səmimi-qəlbdən təbrik edirəm.
  

Ümidvaram ki, Azərbaycan ilə Hindistan arasındakı 
dostluq və əməkdaşlıq münasibətlərinin inkişafı daim xalq-
larımızın rifahına xidmət edəcəkdir. 

Sizə möhkəm cansağlığı, işlərinizdə uğurlar, xalqınıza 
əmin-amanlıq və firavanlıq arzulayıram. 

 
Hörmətlə, 

          
İLHAM ƏLİYEV 

  Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 
 
Bakı, 1 avqust 2007-ci il  
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KOREYA RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ 
ZATİ-ALİLƏRİ 
CƏNAB RO MU HYUNA 

 
Hörmətli cənab Prezident! 
Koreya Respublikasının milli bayramı – Azadlıq günü 

münasibətilə Sizə və xalqınıza ən səmimi təbriklərimizi və 
arzularımızı yetirirəm.  

Bu gün Azərbaycan–Koreya münasibətləri dinamik 
inkişaf yolundadır. Qarşılıqlı səfərlərimiz, ikitərəfli qaydada 
imzalanmış sənədlər əməkdaşlığımız üçün geniş imkanlar 
açmaqdadır. Ümidvaram ki, bu imkanlardan səmərəli istifa-
də olunması üçün bundan sonra da səylərimizi davam etdi-
rəcəyik.  

Belə bir xoş gündə Sizə möhkəm cansağlığı, işlərinizdə 
uğurlar, dost xalqınıza sülh və rifah diləyirəm.  

 
Hörmətlə, 

    ИЛЩАМ ЯЛИЙЕВ      
 Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

 
Bakı, 1 avqust 2007-ci il 
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ƏFQANISTAN İSLAM RESPUBLİKASININ 
PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ 

 CƏNAB HƏMİD KƏRZAİYƏ  
 
 Hörmətli cənab Prezident!  
 Əfqanıstanın milli bayramı – Müstəqillik günü mü-

nasibətilə Sizə və Sizin simanızda bütün xalqınıza ən səmimi 
təbriklərimizi yetirirəm. 

Ümidvaram ki, ölkələrimiz arasındakı ənənəvi dostluq və 
əməkdaşlıq münasibətləri xalqlarımızın mənafelərinə uyğun 
olaraq daim inkişaf edəcək və möhkəmlənəcəkdir.  

Sizə möhkəm cansağlığı, işlərinizdə uğurlar, dost Əfqa-
nıstan xalqına əmin-amanlıq və tərəqqi arzulayıram. 

 
Hörmətlə,  

   İLHAM ƏLİYEV 
   Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

 
Bakı, 1 avqust 2007-ci il  
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İNDONEZİYA RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ  
ZATİ-ALİLƏRİ  
CƏNAB SUSİLO BAMBANQ YUDHOYONOYA  

 
Hörmətli cənab Prezident!  
Ölkənizin milli bayramı – Müstəqillik elan edilməsi 

günü münasibətilə Sizi və Sizin simanızda bütün xalqınızı 
səmimi-qəlbdən təbrik edirəm.  

Ümidvaram ki, Azərbaycan ilə İndoneziya arasındakı 
dostluq və əməkdaşlıq münasibətlərinin inkişafı, əlaqələrimi-
zin bütün sahələrdə genişlənməsi xalqlarımız üçün daim fay-
dalı olacaqdır.  

Bu əlamətdar gündə Sizə ən xoş arzularımı yetirir, dost 
xalqınıza sülh və tərəqqi diləyirəm. 

  
Hörmətlə,  

     İLHAM ƏLİYEV  
  Azərbaycan Respublikasının Prezidenti  

 
Bakı, 1 avqust 2007-ci il 
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YUNANISTANIN İNKİŞAF NAZİRİ  
DİMİTRİS SİUFASIN BAŞÇILIQ ETDİYİ  
NÜMAYƏNDƏ HEYƏTİ ИЛЯ ЭЮРЦШ 
 
Президент сарайы 
 
2 август 2007-ъи ил 
 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev 

avqustun 2-də Prezident sarayında Yunanıstanın Иnkişaf naziri 
Dimitris Siufasın başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul 
etmişdir. 

Prezident İlham Əliyev Azərbaycan–Yunanıstan ikitərəfli 
münasibətlərinin siyasi və iqtisadi sahələrdə genişləndirilməsi-
nin zəruriliyini vurğuladı. Dövlətimizin başçısı Yunanıstanın 
İnkişaf nazirinin Azərbaycana səfərinin ikitərəfli, eləcə də 
regional əməkdaşlığın inkişafına öz töhfəsini verəcəyinə ümid-
var olduğunu bildirdi. 

Dimitris Siufas Azərbaycan prezidentinə Yunanıstanın 
dövlət başçısı Karolos Papulyasın və Baş nazir Konstantinos 
Karamanlisin salamlarını çatdırdı. Yunanıstanın İnkişaf naziri 
Dimitris Siufas Bakıya səfəri zamanı ölkələrimiz arasında 
enerji sahəsində çox mühüm, tarixi razılaşmanın imzalandığını 
bildirərək qeyd etdi ki, bu saziş Azərbaycan–Yunanıstan 
münasibətlərində yeni imkanlar açacaqdır.  

Prezident İlham Əliyev Yunanıstan prezidenti Karolos Pa-
pulyasın və Baş nazir Konstantinos Karamanlisin salamlarına 
görə minnətdarlığını bildirdi və onun da salamlarını Yunanıs-
tanın dövlət başçısına və Baş nazirinə çatdırmağı xahiş etdi.  
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ABŞ DÖVLƏT KATİBİNİN AVROPA VƏ 
MƏRKƏZİ ASİYA MƏSƏLƏLƏRİ ÜZRƏ 
MÜŞAVİRİ MƏTYU BRAYZƏ ИЛЯ ЭЮРЦШ 
 
Президент сарайы 
 
2 август 2007-ъи ил 

 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev av-

qustun 2-də Prezident sarayında ABŞ Dövlət katibinin Avropa 
və Mərkəzi Asiya məsələləri üzrə müşaviri Mətyu Brayzəni 
qəbul etmişdir.    

Görüşdə Azərbaycan ilə ABŞ arasında enerji sahəsində 
əməkdaşlığın hazırkı vəziyyəti və perspektivləri ilə bağlı məsə-
lələr müzakirə olunmuşdur. 
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AZƏRBAYCAN РЕСПУБЛИКАСЫНЫН 
PREZİDENTİ İLHAM ƏLİYEV  
QAZAXISTANLI JURNALİSTLƏRƏ  
MÜSAHİBƏ VERMİŞDİR 
 
Президент сарайы 
 
2 август 2007-ъи ил 

 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev 

avqustun 2-də Prezident sarayında Qazaxıstanın «Ekspress-
K» qəzetinin şef redaktoru Mark Kabdıqali və Kazinform 
agentliyinin müxbiri Arnur Muxamedkarimə müsahibə ver-
mişdir.  

Dövlətimizin başçısı Azərbaycan–Qazaxıstan ikitərəfli mü-
nasibətləri, ulu öndər Heydər Əliyev tərəfindən əsası qoyulmuş 
qlobal enerji layihələrinin perspektivləri, regional və digər mə-
sələlərlə bağlı suallara cavab vermişdir. 
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AZƏRBAYCAN РЕСПУБЛИКАСЫНЫН 
PREZİDENTİ İLHAM ƏLİYEVİN 
QAZAXISTANA RƏSMİ SƏFƏRİ 
 
7 август 2007-ъи ил 
 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev 

avqustun 7-də Qazaxıstan Respublikasına ikigünlük rəsmi 
səfərə yola düşmüşdür.  

Azərbaycan prezidentini Heydər Əliyev adına Beynəlxalq 
Hava Limanında Baş nazir Artur Rasizadə və Bakı Şəhər İcra 
Hakimiyyətinin başçısı Hacıbala Abutalıbov yola saldılar. 

 
* * * 

 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev  
həmin gün Qazaxıstan paytaxtına gəlmişdir 

  
Azərbaycanın və Qazaxıstanın dövlət bayraqları ilə bəzə-

dilmiş Astana Beynəlxalq Hava Limanında dövlətimizin başçı-
sının şərəfinə Fəxri qarovul dəstəsi düzülmüşdü.  

Prezident İlham Əliyevi təyyarənin pilləkəni yanında Qaza-
xıstanın Xarici İşlər naziri Marat Tajin, Nəqliyyat və Kom-
munikasiyalar naziri Serik Axmetov, Astana şəhəri hakiminin 
müavini Yermek Amanşayev və digər rəsmi şəxslər səmimiy-
yətlə qarşıladılar. Milli geyimli qız dövlətimizin başçısına gül 
dəstəsi təqdim etdi. 

Azərbaycan prezidenti hava limanından onun üçün ayrılmış 
iqamətgaha – «Rixos President-Astana» mehmanxanasına yo-
la düşdü.  

 

* * * 
 

Avqustun 7-də Qazaxıstan prezidentinin sarayında Azər-
baycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin rəsmi qarşı-
lanma mərasimi olmuşdur. 
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Burada dövlətimizin başçısının şərəfinə Fəxri qarovul dəs-
təsi düzülmüşdü. 

Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevi Qazaxıstan prezidenti 
Nursultan Nazarbayev sarayda böyük hörmət və ehtiramla 
qarşıladı.  

Qazaxıstan nümayəndə heyəti və xarici ölkələrin Qazaxıs-
tanda akkreditə olunmuş səfirləri Azərbaycan prezidenti İlham 
Əliyevə, Azərbaycan nümayəndə heyəti isə Qazaxıstan prezi-
denti Nursultan Nazarbayevə təqdim olundu. Fəxri qarovul 
dəstəsinin rəisi Azərbaycan prezidentinə raport verdi. Azər-
baycanın və Qazaxıstanın dövlət himnləri səsləndi.  

Dövlət başçıları Fəxri qarovul dəstəsinin qarşısından keç-
dilər. Prezident İlham Əliyev Qazaxıstan əsgərlərini salam-
ladı. 
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AZƏRBAYCAN РЕСПУБЛИКАСЫНЫН 
PREZİDENTİ İLHAM ƏLİYEVİN VƏ 
QAZAXISTAN РЕСПУБЛИКАСЫНЫН  
PREZİDENTİ NURSULTAN NAZARBAYEVİN  
TƏKBƏTƏK GÖRÜŞÜ 
 
Газахыстан pрезидентинин сарайы 
 
7 август 2007-ъи ил 

 
Avqustun 7-də Qazaxıstan prezidentinin sarayında 

Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevin və Qazaxıstan prezi-
denti Nursultan Nazarbayevin təkbətək görüşü olmuşdur.  

Dövlət başçıları ölkələrimiz arasında münasibətlərin müx-
təlif sahələrdə uğurla inkişafından, strateji əməkdaşlığın səviy-
yəsindən məmnunluqlarını bildirdilər.  

Görüşdə prezidentlərin qarşılıqlı səfərlərinin Azərbaycan–
Qazaxıstan əlaqələrinin daha da genişlənməsi işinə xidmət 
edəcəyinə əminlik vurğulandı və qarşılıqlı maraq doğuran mə-
sələlər müzakirə olundu. 
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AZƏRBAYCAN РЕСПУБЛИКАСЫНЫН 
PREZİDENTİ İLHAM ƏLİYEVİN VƏ 
QAZAXISTAN РЕСПУБЛИКАСЫНЫН  
PREZİDENTİ NURSULTAN NAZARBAYEVİN  
ЭЕНИШ ТЯРКИБДЯ  GÖRÜŞÜ 
 
Газахыстан pрезидентинин игамятэащы 
 
7 август 2007-ъи ил 

 
Avqustun 7-də Qazaxıstan prezidentinin iqamətgahında 

Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevin və Qazaxıstan prezi-
denti Nursultan Nazarbayevin nümayəndə heyətlərinin iştirakı 
ilə geniş tərkibdə görüşü keçirilmişdir. 
 

N u r s u l t a n   N a z a r b a y e v: Hörmətli İlham Hey-
dər oğlu!  

Əziz azərbaycanlı dostlar!  
Mən Azərbaycan nümayəndə heyətini Qazaxıstanda, 

bizim yeni paytaxtımız Astanada salamlamağa şadam. Biz 
Azərbaycan prezidenti ilə indi çox ətraflı danışıqlar apardıq, 
nəqliyyat, ticarət sahələri, ilk növbədə, hər iki tərəfi maraq-
landıran sahələrlə, o cümlədən enerji ehtiyatlarının Xəzər 
vasitəsilə nəqli istiqamətində ikitərəfli münasibətlərimizə 
dair bütün məsələlərlə bağlı fikir mübadiləsi apardıq. Azər-
baycan bizim üçün tranzit ərazi kimi çox maraqlıdır, əvvəllər 
razılaşdığımız kimi, Bakı–Tbilisi–Ceyhan layihəsində iştirak 
edirik, gələcəkdə isə qaz layihələri, Azərbaycandan və Gür-
cüstandan keçəcək dəmir yolu marşrutu var. Hər iki ölkə 
bütün istiqamətlərdə əməkdaşlığa – birgə müəssisələr yarat-
mağa, щяр iki tərəfin aktivlərinin alınmasında iştirak etməyə, 
ticarət əlaqələrini inkişaf etdirməyə hazırdır. Biz siyasi, 
regional, beynəlxalq məsələləri müzakirə etdik.  

Qazaxıstan ilə Azərbaycan arasında nə iqtisadi, nə də si-
yasi sahələrdə heç bir problem yoxdur. İki qardaş xalqın 
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münasibətləri həmişə etimada, bir-birinə hörmətə əsaslanır. 
Düşünürəm ki, hazırkı səfər, nümayəndə heyətlərinin dünən 
və bu gün apardıqları danışıqlar, imzalanmış sənədlər ölkə-
lərimiz arasında əmtəə dövriyyəsinin artırılması, ən əsası isə 
xalqlarımızın və dövlətlərimizin yaxınlaşması üçün yeni əlve-
rişli şərait yaradacaqdır.  

İ l h a m   Ə l i y e v: Bu, son 3 ildə mənim sizin ölkənizə 
ikinci rəsmi səfərimdir və bunun özü münasibətlərimizin 
dostluq və qardaşlıq xarakteri daşıdığını göstərir. Ölkələri-
miz arasında ənənəvi olaraq çox sıx qarşılıqlı əlaqə var. Ha-
zırkı mərhələdə bu münasibətlər məhz Sizin dediyiniz istiqa-
mətlərdə yeni forma alır. Biz fəal qarşılıqlı fəaliyyətə, iqtisa-
di inteqrasiyaya meyilliyik. Birgə hökumətlərarası komissi-
yanın fəaliyyəti də bu məqsədə xidmət edir ki, diqqəti bizi 
birləşdirən qlobal layihələrə cəmləşdirək, habelə qarşılıqlı 
maraq doğuran yeni sahələr axtaraq.  

Bizi birləşdirən nəqliyyat, enerji layihələri, əlbəttə ki, mü-
nasibətlərimizin gündəliyinin birinci sırasındadır və Azər-
baycan öz tərəfindən Qazaxıstanın enerji ehtiyatlarının və 
yüklərinin bizim ərazimizdən sərbəst və maneəsiz daşınması 
üçün hər şey etməyə hazırdır. Bizdə neftin və qazın Avropa 
və dünya bazarlarına nəqli üçün müasir infrastruktur yara-
dılmışdır. Eyni zamanda, müasir dəmir yolu infrastrukturu 
yaradılır və bütün bunlar Qazaxıstanın maraqlarına da xid-
mət edə bilər.  

Ölkələrimiz iqtisadi yüksəliş, dinamizm, regional in-
teqrasiya ilə fərqlənir və əlbəttə ki, Qazaxıstanın son illər, 
Sizin rəhbərliyiniz illərində qazandığı uğurlar bizi çox 
sevindirir. Bu, Astananın dəyişən simasından da görünür. 
Mən burada sonuncu dəfə iki il əvvəl olmuşam və deyə 
bilərəm ki, olduqca çoxlu dəyişikliklər vardır, müasir şəhər 
tikilir. Mən həm də bilirəm ki, bütün vilayət mərkəzlərində 
oxşar proseslər gedir. Bizim çox sıx siyasi əlaqələrimiz 
vardır. Sizin dediyiniz kimi, ölkələrimiz arasında heç bir 
problem yoxdur. Əksinə, tam qarşılıqlı anlaşma, siyasi dəs-
tək mövcuddur və əlbəttə ki, bütün bunlar birlikdə münasi-
bətlərimiz üçün nadir format yaradır. Bu həm birgə tarix, 
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həm birgə köklər, həm də iki ölkənin müstəqil inkişaf 
dövründə tamdəyərli və çox səmərəli dövlətə çevrilməsidir. 
Bu həm də neft-qaz, enerji, nəqliyyat və digər layihələrdir ki, 
onlar Qazaxıstanın və Azərbaycanın regional miqyasda 
əhəmiyyətini artırır və ölkələrimizin inkişafı üçün əlavə şərait 
yaradır.  

Qonaqpərvərliyə görə bir daha öz adımdan və bütün nü-
mayəndə heyəti adından Sizə təşəkkür etmək istəyirəm, yeni-
dən qardaş Qazaxıstan torpağında olmaq bizim üçün çox 
xoşdur. Mən həm də fürsətdən istifadə edərək, Sizin üçün 
istənilən münasib vaxtda Sizi Azərbaycana daha bir rəsmi 
səfərə dəvət etmək istərdim. 

      
Sənədlərin иmzalanma мərasimi 

 

Avqustun 7-də Qazaxıstan prezidentinin sarayında Azər-
baycan ilə Qazaxıstan arasında sənədlərin imzalanma mərasi-
mi olmuşdur. 

«Azərbaycan Respublikası və Qazaxıstan Respublikası 
arasında azadlıqdan məhrum edilmiş şəxslərin cəzalarının qa-
lan hissəsini çəkmək üçün verilməsi haqqında müqaviləyə dəyi-
şikliklər edilməsi barədə protokol»u Azərbaycan tərəfindən 
Baş prokuror Zakir Qaralov, Qazaxıstan tərəfindən Baş pro-
kuror Rəşid Tusupbekov imzaladılar.  

«Azərbaycan Respublikası Hökuməti və Qazaxıstan Res-
publikası Hökuməti arasında müdafiə sənayeси müəssisələrinin 
istehsalat və elmi-texniki kooperasiyası sahəsində əməkdaşlıq 
haqqında saziş»i Azərbaycan Respublikasının İqtisadi İnkişaf 
naziri Heydər Babayev, Qazaxıstan Respublikasının Sənaye 
və Ticarət naziri Qalım Orazbakov imzaladılar.  

«Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Qiymətli 
Kağızlar üzrə Dövlət Komitəsi və Qazaxıstan Respublikasının 
Maliyyə Bazarının və Maliyyə Təşkilatlarının Tənzimlənməsi 
və Nəzarəti üzrə Agentliyi arasında anlaşma memorandumu»-
nu Azərbaycan tərəfindən komitənin sədri Gündüz Məmmədov 
və Qazaxıstan tərəfindən agentliyin sədr müavini Qani 
Uzbekov imzaladılar.  
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«Azərbaycan Televiziya və Radio Verilişləri» Qapalı Səhm-
dar Cəmiyyəti və «Qazaxıstan Televiziya və Radio Korpo-
rasiyası» Səhmdar Cəmiyyəti arasında əməkdaşlıq haqqında 
saziş»i Azərbaycan tərəfindən AzTV-nin sədri Arif Alışanov və 
Qazaxıstan tərəfindən korporasiya sədrinin müavini Dauren 
Abduxamitov imzaladılar. 
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AZƏRBAYCAN РЕСПУБЛИКАСЫНЫН 
PREZİDENTİ İLHAM ƏLİYEVİN ВЯ  
QAZAXISTAN РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ПРЕЗИДЕНТИ 
NURSULTAN NAZARBAYEVИН МЯТБУАТ 
ЦЧЦН БЯЙАНАТЛАРЫ 
 
Газахыстан pрезидентинин  сарайы 
 
7 август 2007-ъи ил 

 
Газахыстан Республикасынын Prezidentи Nursultan 

Nazarbayevin bəyanatы 
 

Hörmətli cənab Prezident! 
Hörmətli xanımlar və cənablar! 
Bu gün mənim dəvətimlə rəsmi səfərə gələn Azərbay-

can prezidenti İlham Əliyevi böyük məmnuniyyətlə salamla-
dım. Ölkələrimiz arasındakı münaсibətlər yüksələn xətlə, 
dinamik şəkildə inkişaf edir. Hökumətlərarası komissiya ya-
radılmışdır, nazirlərimizin, müxtəlif strukturların rəhbərləri-
nin səfərləri, əslində  mütəmadi xarakter almışdır. Qazaxıs-
tanın Baş naziri Kаrim Mаsimov bu ilin aprelində Bakıda 
olmuşdur. Azərbaycanın müvafiq nazirlik və idarəлərinin 
rəhbərləri daim Qazaxıstana gəlir və biz ölkələrimiz arasında 
bir çox mühüm, qarşılıqlı surətdə faydalı məsələləri həll 
edirik.  

Biz Xəzər dənizi vasitəsilə qonşuyuq, qardaş ölkələrik və 
qarşılıqlı münasibətlərimizdə həll olunmamış heç bir prob-
lem yoxdur. Bir-birimizə qarşı marağımız çox böyükdür. 
Qazaxıstan istəyir ki, Xəzər və Qafqaz dəhlizi vasitəsilə Qara 
dənizə və Avropaya təkcə neft və qaz deyil, həm də quru 
yüklər çıxarsın. Bu il Bakıda taxıl terminalı tikmişik. Bu, 
Qazaxıstan taxılını dünya bazarlarına çıxarmağa imkan 
verəcəkdir.  
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Biz razılığa gəlmişik ki, nazirlik və idarələrimiz, müvafiq 
şirkətlərimiz, əlbəttə, energetika sahəsində, habelə Qazaxıs-
tanın qərb bölgələrinə meyvə-tərəvəz göndərilməsi, iritonnaj-
lı neft tankerlərinin tikintisi – Bakıda bu sahədə mütəxəs-
sislər var – istiqamətində birgə qarşılıqlı faydalı işə qoşul-
sunlar. Azərbaycanın neft, qaz maşınqayırması sahəsində 
böyük təcrübəsi var. Yəni bütün istiqamətlərdə, o cümlədən 
qarşılıqlı mədəni münasibətlər sahəsində mövcud məsələləri 
müzakirə etdik.  

Bu gün nazirlik və idarələrimiz münasibətlərimizi yeni 
zirvəyə qaldıran 5 sənəd imzaladılar. Ticarətin 300 milyon 
dollar həcmi bizi təmin etmir və mən əminəm ki, hökumət-
lərarası komissiyanın nəzərdə tutulan planları həyata keçir-
məsi yaxın vaxtlarda ticarəti genişləndirəcəkdir. Biz onun 
həcmini ilk vaxtlarda 1 milyard ABŞ dollarına çatdırmaq 
vəzifəsini qarşıya qoymuşuq. Əminəm ki, gələcəkdə bu rə-
qəm dəfələrlə çox olacaqdır, çünki bu nəqliyyat dəhlizi Qa-
zaxıstan üçün olduqca vacibdir. Lakin Qazaxıstan da Orta 
Asiya, Çin, Rusiyanın şərq hissəsi, Ural və Sibir istiqa-
mətində Azərbaycan üçün tranzit ərazidir.  

Danışıqlarımız tam qarşılıqlı anlaşma, etimad şəraitində 
keçmişdir və əminəm ki, ölkələrimiz arasında dostluq, qar-
daşlıq və əməkdaşlıq münaсibətləri möhkəmlənəcəkdir.  

 
Azərbaycan Республикасынын Президенти 

Илщам Ялийевин bəyanatы 
 
Hörmətli cənab Prezident!  
Hörmətli mətbuat nümayəndələri!  
İlk növbədə, mən prezident Nursultan Nazarbayevə məni 

Qazaxıstana rəsmi səfərə dəvət etdiyinə görə öz minnət-
darlığımı bildirmək istəyirəm. Bu, son üç ildə mənim Qaza-
xıstana ikinci rəsmi səfərimdir. Bu özlüyündə onu göstərir ki, 
bizim aramızda mövcud olan münasibətlər çox yüksək 
səviyyədədir. Bunun üçün çox ciddi baza – ümumi tariximiz, 
xalqlarımızın birliyi və yaxınlığı vardır. Çox vacibdir ki, 
ölkələrimizin müstəqil dövlətlər kimi təşəkkülü dövründə bizi 
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bağlayan cəhətləri nəinki itirmədik, əksinə, artırdıq. Həm 
siyasi, həm iqtisadi, həm də humanitar sahələrdə biz çox 
işgüzar şəraitdə əməkdaşlıq edirik və qarşımızda duran bü-
tün vəzifələr öz həllini tapır.  

Xüsusilə bu gün biz energetika, iqtisadiyyat, nəqliyyat 
məsələləri üzərində dayandıq, geniş fikir mübadiləsi aparıldı. 
Eyni zamanda, ikitərəfli siyasi əlaqələr, regional məsələlər 
müzakirə olundu. Bizim baxışlarımızda çox böyük oxşarlıq 
vardır. Biz çox istəyirik ki, iki dost, qardaş ölkə ikitərəfli 
münasibətləri tam şəkildə, böyük səmərə ilə daha da irəliyə 
aparsın və həm ölkələrimiz, həm də region üçün əhəmiyyətli 
olan layihələr tezliklə öz həllini tapsın.  

Mən öz növbəmdə, prezident Nursultan Nazarbayevi 
Azərbaycana rəsmi səfərə dəvət etmişəm və əminəm ki, o 
səfər çərçivəsində ikitərəfli münasibətlər daha yüksək pilləyə 
qalxacaqdır.  

Hazırda Qazaxıstan və Azərbaycan regionun daha dina-
mik inkişaf edən iki dövlətidir, ölkələrimiz qarşısında duran 
vəzifələri uğurla həyata keçirir, habelə regional miqyasda öz 
aralarında aktiv qarşılıqlı fəaliyyət göstərirlər. Bu gün biz 
Nursultan Abişeviç ilə bir çox məsələlərə dair danışıqlar 
apardıq. Bütün məsələlər üzrə fikirlərimiz tam uyğun gəlir, 
qarşılıqlı surətdə faydalı iqtisadi, enerji və nəqliyyat layi-
hələrini fəal irəlilətməyə hazırlıq vardır. Mən bu gün bildir-
dim ki, Azərbaycan Qazaxıstan tərəfinə öz nəqliyyat və 
enerji infrastrukturundan tam istifadə etmək imkanı verir və 
biz Qazaxıstanın karbohidrogen ehtiyatlarının Azərbaycan 
ərazisi ilə Avropa və dünya bazarlarına nəqli sahəsində birgə 
işləməyə, habelə yüklərin daşınması baxımından əməkdaşlıq 
etməyə hazırıq. İndi ölkəmiz Azərbaycanın neftini və qazını 
Avropa və dünya bazarlarına çatdıran ən müasir nəqliyyat 
infrastrukturuna malikdir. Azərbaycan, Gürcüstan və Türki-
yə arasında dəmir yolunun istifadəyə verilməsi yüklərimizin 
Avropaya daşınmasına imkan verəcəkdir. Əlbəttə, iqtisadiy-
yatı, sənayesi sürətlə inkişaf edən Qazaxıstan da bu nəqliy-
yat yolundan istifadə edə bilər. Başqa sözlə, biz bütün isti-
qamətlərdə çox səmərəli, məhsuldar əməkdaşlığa hazırıq.  
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Bu gün imzalanan sənədlər çox geniş sahəni, o cümlədən 
neft-qaz sahəsini əhatə edir. Nursultan Abişeviç ilə ötən il 
Almatıda keçirilən görüşümüz zamanı Qazaxıstanın Bakı–
Tbilisi–Ceyhan boru kəmərinə qoşulması barədə hökumət-
lərarası müqavilə imzalandı. İndi Qazaxıstanda da, Azərbay-
canda da həmin tarixi müqavilənin həyata keçirilməsinə dair 
fəal əməli iş aparılır. Biz birgə fəaliyyətə qətiyyətlə hazırıq və 
əminik ki, bu səfərin nəticələri müzakirə olunan məsələlərin 
əməli tərəfində çox tezliklə özünü göstərəcəkdir. Gözəl 
ölkənizdə nümayəndə heyətimizə göstərilən qonaqpərvərliyə 
görə prezidentə və bütün qazaxıstanlı qardaşlarımıza bir 
daha təşəkkürümü bildirmək istəyirəm.  

Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm. 
 

* * * 
 
Sonra Azərbaycan və Qazaxıstan prezidentləri jurnalistlə-

rin suallarına cavab verdilər.  
Ж у р н а л и с т: Mənim sualım cənab Nazarbayevədir. Cə-

nab Prezident, Azərbaycan və Qazaxıstan beynəlxalq təşkilat-
larda çox fəal iştirak edirlər. Bu baxımdan səylərin əlaqələn-
dirilməsinin perspektivi necədir?  

N u r s u l t a n   N a z a r b a y e v: Bu həm iqtisadi, həm 
də siyasi baxımdan çox mühüm məsələdir. Çünki regional və 
beynəlxalq siyasətə vahid baxışlarımız var, təbii ki, biz 
Birləşmiş Millətlər Təşkilatında, ATƏT-də fəal əməkdaşlıq 
edirik. Biz Qazaxıstanın təşəbbüsü ilə yaradılan Asiyada eti-
mad tədbirlərinə dair müşavirəni dəstəklədiyinə görə Azər-
baycana minnətdarıq. Düşünürəm ki, beynəlxalq baxımdan 
bizim xarici siyasət idarələrimiz həmişə vahid mövqedən çı-
xış edirlər. Əgər siz konkret nəyi isə nəzərdə tuturdunuzsa?..  

J u r n a l i s t: Xeyr, ümumiyyətlə.  
N u r s u l t a n   N a z a r b a y e v: Bizim heç bir beynəl-

xalq məsələdə fikir ayrılığımız yoxdur. 2009-cu ildə ATƏT-in 
sədrliyinə namizədliyimizi dəstəklədiyinə görə Azərbaycana 
çox minnətdarıq. Biz də Azərbaycanın hər hansı məsələsinə 
və təşəbbüsünə heç vaxt mane olmamışıq. Zənnimcə, Bakıda 
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Xəzəryanı dövlətlər üzrə komitənin yaradılması barədə təklif 
vardır. Biz bunu da dəstəkləyirik.  

Ж у р н а л и с т: Mənim sualım cənab Əliyevədir. Lütfən 
deyin, bu gün bildirildi ki, yaxın vaxtlarda siz iki dövlət 
arasında əmtəə dövriyyəsini 1 milyard dollara çatdıracaqsınız. 
İlk növbədə hansı sahələr hesabına? Yaxın vaxtlarda Qazaxıs-
tan yüklərinin, neft və qazının Azərbaycandan nəqlinin geniş-
ləndirilməsinə dair hansı razılaşmalar var?  

И l h a m   Ə l i y e v: Bu gün biz Nursultan Abişeviç ilə 
söhbətimiz zamanı bir tərəfdən, məmnuniyyətlə vurğuladıq 
ki, ölkələrimiz arasında əmtəə dövriyyəsi iki dəfə artmışdır, 
lakin digər tərəfdən, təəssüflə bildirdik ki, o, cəmi 300 mil-
yon dollar civarındadır. Bu isə, əlbəttə, ölkələrimizin poten-
sialına cavab vermir. Həm Qazaxıstan, həm də Azərbaycan 
keçmiş sovet məkanında ən dinamik inkişaf edən iqtisa-
diyyata malikdir. Bu həm makroiqtisadi göstəricilərdən, 
həm də zahirən görünür. Şəhərlərimizin simasına baxmaq 
kifayətdir. Əlbəttə, bizə toxunur ki, belə güclü iqtisadi 
potensialımız, prezidentlərin bir-birinə olduqca etibarlı şəxsi 
münasibəti, yüksək səviyyəli siyasi qarşılıqlı fəaliyyət olduğu 
halda, ölkələrimiz arasında əmtəə dövriyyəsi cəmi 300 
milyon dollar təşkil edir. Buna görə də belə bir fikir ifadə 
olunmuşdur ki, bu göstəricini 1 milyard dollara çatdırmaq 
lazımdır. Mən Nursultan Abişeviçə təşəkkür edirəm ki, o bu 
rəqəmi dedi. Adətən, biz sadəcə olaraq deyəndə ki, artırmaq 
lazımdır, işlər çox sürətlə getmir. Konkret məqsəd qoyu-
landa biz bu məqsədə doğru daha sürətlə gedəcəyik. Əlbəttə, 
burada çox şey bizim hələlik uğurla işləyən hökumətlərarası 
komissiyanın fəaliyyətindən asılıdır. O yəqin ki, yeni fəaliy-
yət sahələri axtaracaqdır. Biznes qurumlarının fəallığından 
da çox şey asılıdır. Həm Qazaxıstanda, həm də Azərbay-
canda iqtisadiyyatın böyük bir hissəsi, mütləq əksəriyyəti 
özəl sektorda formalaşır. Bizdə bu, 80 faizdən çoxdur. Buna 
görə də biz öz tərəfimizdən kömək edəcəyik ki, özəl 
qurumlar həm Qazaxıstanda, həm də Azərbaycanda daha 
fəal şəkildə və inamla sərmayə qoysunlar. Əlbəttə ki, Qaza-
xıstanın enerji ehtiyatlarının Azərbaycan ərazisi ilə nəqli, 
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quru yüklərinin daşınması, habelə kənd təsərrüfatı sahə-
sində, informasiya texnologiyaları sahəsində əməkdaşlığa 
dair hökumətlər və dövlətlər səviyyəsində həyata keçirilən 
qlobal layihələr – bildiyiniz kimi, Bakıda taxıl terminalı ar-
tıq uğurla fəaliyyət göstərir, Qazaxıstanın qərbində tərəvəz 
terminalı yaradılmasına dair işlər gedir – başqa sözlə, bütün 
bunlar əmtəə dövriyyəsini bir milyard dollara çatdırmağa 
real əsas verir. Lakin düşünürəm ki, bu, son hədd deyildir, 
gələcəkdə biz onu artıracağıq.  

Neft-qaz əməliyyatlarına gəldikdə isə bir daha vurğu-
lamaq istərdim ki, regional əməkdaşlığa, habelə – bunun da 
əhəmiyyəti az deyil – Xəzər dənizinin delimitasiyası prosesi-
nin başa çatdırılmasının zəruriliyinə dair baxışlarımız tam 
uyğun gəlir. Qazaxıstan və Azərbaycan müvafiq sazişi bir 
neçə il əvvəl imzalamışlar. Ölkələrimiz Rusiya ilə də saziş 
bağlamışlar. Bu ikitərəfli sazişlər delimitasiya məsələlərinin 
beştərəfli həlli üçün yaxşı zəmin ola bilər. Bir daha təkrar 
edirəm ki, energetika sahəsində də biz tam açığıq. Biz bu gün 
bunu ətraflı müzakirə etdik. Çox əhəmiyyətlidir ki, biz həm 
xaricdə aktivlərin alınması, habelə mövcud terminallardan 
birgə istifadə ilə bağlı fəaliyyətimizi əlaqələndirəcək, gələcək-
də isə regionumuzda yeni istehsal obyektlərinin, neft-qaz 
sahəsində fəaliyyətin gücləndirilməsinə yönəldilən istehsal 
obyektlərinin yaradılması sahəsində əməkdaşlıq edəcəyik.  
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QAZAXISTAN RESPUBLИKASININ PREZИDENTИ 
NURSULTAN NAZARBAYEVИN ADINDAN 
AZƏRBAYCAN RESPUBLИKASININ 
PREZИDENTИ İLHAM ƏLИYEVИN ŞƏRƏFИNƏ 
TƏŞKИL OLUNMUŞ РЯСМИ ГЯБУЛДА НИТГ 
 
7 август 2007-ъи ил 

 
Qazaxыstan Республикасынын Prezidenti 

Nursultan Nazarbayevin nitqi 
 

Hörmətli İlham Heydər oğlu! 
Xanımlar və cənablar!  
Sizi qonaqpərvər Qazaxıstan torpağında ürəkdən sa-

lamlamağıma şadam. 
Mən bu gün bir daha təəssüf edirəm ki, böyük dostum 

Heydər Əliyev bizimlə birlikdə deyil. Mən Azərbaycan xalqı-
nın öz həyatını müstəqil və firavan Azərbaycan qurulmasına 
həsr etmiş böyük oğluna həmişə dərin hörmət və səmimi 
rəğbət hissləri bəsləmişəm. Qazaxıstan xalqı onun ölkələri-
miz arasında qardaşlıq münasibətlərinin inkişafına verdiyi 
töhfəni yüksək qiymətləndirir. 

Bizim dostluq və etibarlı tərəfdaşlığın parlaq nümunələri 
ilə dolu olan ümumi tariximiz var. İnsanlarımızın mənşəcə və 
mənəvi baxımdan yaxınlığı müstəqillik əldə edildikdən sonra 
nəinki qorunub saxlanılmış, həm də möhkəmlənmişdir.  

Bu gün keçirilən və məsələlərin geniş dairəsini müzakirə 
etdiyimiz görüşün səmərəliliyini vurğulamaq istəyirəm. Da-
nışıqlarımız etimad ruhunda keçdi və Qazaxıstan ilə Azər-
baycan arasında müxtəlif sahələrdə əməkdaşlığın daha da 
inkişaf etdirilməsinə yönəlmişdi.  

Regional və beynəlxalq siyasətə dair bir çox məsələlərdə 
mövqelərimizin oxşarlığını vurğulamaq xoşdur. Bu, Müstə-
qil Dövlətlər Birliyi ilə bağlı məsələlərə, çoxtərəfli inteqra-
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siya, dünyada sabitlik və təhlükəsizliyin möhkəmləndirilməsi 
proseslərinə aiddir.  

Ölkələrimizin öz inkişafının dinamik mərhələsini yaşa-
masının Qazaxıstan–Azərbaycan münasibətlərini möhkəm-
ləndirmək üçün böyük əhəmiyyəti var. Qazaxıstanda da, 
Azərbaycanda da əsas sosial-iqtisadi göstəricilərin sürətli artı-
mı müşahidə olunur. Bu, əməkdaşlığımızın bir çox sahələrdə 
möhkəmləndirilməsinə, iqtisadiyyatda və sosial sahədə apa-
rılan islahatlara dair təcrübə mübadiləsinə olan qarşılıqlı ma-
rağı əhəmiyyətli dərəcədə genişləndirir.  

Bizim qarşımızda kooperasiyanın səmərəli modellərini 
işləyib hazırlamaq, əməkdaşlığın, o cümlədən energetika və 
nəqliyyat sektorlarında işbirliyinin yeni imkanlarını müəy-
yən etmək, mal dövriyyəsinin strukturunu şaxələndirmək və-
zifəsi durur. Əminəm ki, bu gün ikitərəfli sənədlərin imza-
lanması, habelə İlham Heydər oğlu ilə görüşümüzdə əldə 
olunmuş razılaşmaların həyata keçirilməsi buna kömək edə-
cəkdir.  

Azərbaycan məsəlində deyilir: «Söz danışıqdan keçər». 
Əminəm ki, ölkələrimiz arasında olan qarşılıqlı anlaşmanın 
yüksək səviyyəsi, xalqlarımız arasındakı qardaşlıq və mənəvi 
yaxınlıq hissləri qarşılıqlı surətdə faydalı ticarət-iqtisadi və 
mədəni-humanitar əməkdaşlığın daha da möhkəmlənməsinə 
təkan verəcəkdir.  

Xanımlar və cənablar!   
Mən Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əli-

yevin şərəfinə badə qaldırıram!  
Xalqlarımız arasındakı əbədi və sarsılmaz dostluğun 

şərəfinə!  
Qazaxıstanın və Azərbaycanın daha da tərəqqisi, fira-

vanlığı və mehriban qonşuluğu şərəfinə!   
Əlavə etmək istərdim ki, Azərbaycan iqtisadiyyatının çox 

böyük yüksəlişini, təkcə regionda deyil, həm də dünyada 
mühüm dövlətə çevrilən Azərbaycanın tərəqqisini biz Qaza-
xıstanda çox böyük fərəhlə müşahidə edirik. 

Astananın qurulmasında lap əvvəldən Heydər Əlirza oğ-
lunun əhəmiyyətli rolu olmuşdur. O burada dəfələrlə olmuş-
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dur və biz dəvət edəndə, tədbirlər keçirəndə heç vaxt imtina 
etməmişdir. Azərbaycanın bugünkü gününün arzusunda 
olan bu insan belə idi. Düşünürəm ki, İlham Heydər oğlu bu 
gün atasının işini davam etdirməklə yanaşı, özü də Azər-
baycanı inkişaf və tərəqqi yolu ilə irəliyə aparan prezident və 
rəhbərdir. Bu, dost və qardaş ölkə kimi, Qazaxıstanı çox 
sevindirir. Biz ölkələrimizin və xalqlarımızın gələcəyini birgə 
qurmağa hazırıq. 

İcazə verin badələri Azərbaycan prezidentinin, habelə 
qardaş Azərbaycan xalqının sağlığına, xalqlarımızın və 
dövlətlərimizin dostluğu şərəfinə qaldırım! 

 
Азярбайъан Республикасынын Президенти  

Илщам Ялийевин нитги 
 
Щюрмятли ъянаб Президент! 
Щюрмятли ханымлар вя ъянаблар! 
Илк нювбядя, ъянаб Президент, Газахыстан торпаьында 

мяня вя нцмайяндя щейятиня эюстярдийиниз сямими гонаг-
пярвярлийя эюря дярин миннятдарлыьымы билдирмяк истяйирям. 

Бу эцн биз икитяряфли ямякдашлыгла, бир сыра реэионал вя 
бейнялхалг мясялялярля баьлы эениш вя сямяряли фикир мцбади-
ляси, данышыглар апардыг. Яминям ки, бцтцн бунлар, щямчинин 
имзаланмыш сянядляр ямякдашлыьымызын эяляъяк инкишафына юз 
тющфясини веряъякдир. 

Бу сяфяр мяним цч ил ярзиндя Газахыстана икинъи рясми ся-
фяримдир. Бу ону эюстярир ки, бизим арамыздакы чох интенсив 
вя сямяряли диалог даща да эенишлянир. 

Газахыстанла Азярбайъан арасындакы мцнасибятлярин 
дярин тарихи кюкляри вардыр. Халгларымызы бир-бириня узун яср-
ляр ярзиндя тяшяккцл тапмыш мцнасибятляр баьлайыр. Щума-
нитар сащядя ямякдашлыьымыз мцщцм ящямиййят кясб едир. 
Юлкяляримиз мцстягиллик ялдя етдикдян сонра тямяли цмум-
милли лидер Щейдяр Ялийев тяряфиндян вя  ъянаб Президент, 
Сизин тяряфиниздян гойулмуш достлуг вя ямякдашлыг сон илляр 
ярзиндя даща да мющкямлянибдир. 
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Бирэя сяйляримиз, гаршылыглы сяфярляр, щюкумятлярарасы бирэя 
комиссийанын фяалиййяти ямякдашлыьымызын эенишлянмясиня вя 
ямтяя дювриййясинин 2 дяфя артмасына шяраит йаратмышдыр. 

Бейнялхалг вя реэионал тяшкилатлар чярчивясиндя сых ялагяля-
римиз вар. Бу ямякдашлыг мцнасибятляримизин даща да мющ-
кямлянмяси, цмуми проблемляримизин бирэя сяйлярля арадан 
галдырылмасы бахымындан хцсусиля ящямиййятлидир. 

Азярбайъанын ян аьрылы проблеми олан Ермянистан–Азяр-
байъан, Dаьлыг Гарабаь мцнагишяси щяля дя щялл олунмамыш 
галмагдадыр. Ермянистанын щярби тяъавцзц нятиъясиндя Азяр-
байъан яразисинин 20 фаизи ишьал олунмуш, юлкядя бир мил-
йондан чох гачгын вя мяъбури кючкцн йаранмышдыр. Ермя-
нистанын ишьал етдийи Азярбайъан яразиляриндя етник тямизлямя 
сийасяти апарылмыш, гядим мядяниййят абидяляри мящв едилмиш, 
мяктябляр, музейляр, мясъидляр даьыдылмыш, мцсялман 
мязарлыглары тящгир олунмуш, дцнйа вя Ислам сивилизасийасынын 
надир инъиляри йер цзцндян силинмишдир. 

Ейни заманда, Dаьлыг Гарабаь бюлэясинин вя ишьал едил-
миш диэяр яразилярин нязарятсиз силащларла долдурулмасы, радио-
актив туллантыларын басдырылмасы, тябии сярвятлярин таланмасы, 
наркотик васитялярин истещсалы, террорчу дястялярин вя ганун-
суз силащлы бирляшмялярин щазырланмасы ъидди наращатлыг до-
ьурур. 

Дцнйа бирлийи вя бейнялхалг тяшкилатлар Даьлыг Гарабаьда 
бир гядяр яввял кечирилмиш гондарма сечкиляри гятиййятля пис-
ляйяряк, мцнагишянин бейнялхалг щцгуг нормаларына уйьун, 
Азярбайъанын ярази бцтювлцйц чярчивясиндя ядалятли щяллинин 
ваъиблийини бир даща вурьулайырлар. 

Азярбайъан юз нювбясиндя, реэионда сабитлийин вя тящ-
лцкясизлийин мющкямлянмясиня, игтисади инкишафа вя  интегра-
сийайа тякан веряъяк бюйцк бейнялхалг лайищяляр щяйата 
кечирир. Бакы–Тбилиси–Ъейщан нефт кямяри, Бакы–Тбилиси–Яр-
зурум газ кямяри, Бакы–Тбилиси–Гарс дямир йолу лайищяляри 
бцтцн реэионун йени инкишаф мярщялясини формалашдырыр. 

Нефт-газ вя няглиййат секторларында ямякдашдыьымыз юлкя-
ляримиз арасында вя реэионал ишбирлийи цчцн бюйцк ящямиййят 
кясб едир. Нефтин Газахыстан Республикасындан Хязяр дянизи 
вя Бакы–Тбилиси–Ъейщан васитясиля бейнялхалг базарлара няqл 
едилмяси щаггында кечян ил Алматы шящяриндя Азярбайъан иля 
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Газахыстан арасында имзаланмыш мцгавиля енержи сащясиндя 
мющкям тяряфдашлыьымызын йени мярщялясини ачды. Биз бу 
сащядя сяйляримизи бирляшдириб, сийасятимизи ялагяляндирмякля 
юлкяляримизин игтисади марагларыны даща да дольун шякилдя 
тямин едя билярик. 

Газахыстанын Бакы–Тбилиси–Ъейщан нефт кямяриня гошул-
масы, тяряфдашлыьымызын парлаг нцмуняси кими, тарихи ящямий-
йят дашыйараг, щям гаршылыглы мянафеляримизин тямин едилмяси, 
щям дя бейнялхалг алямдя мювгеляримизин эцълянмяси 
бахымындан чох юнямлидир. 

Мян Газахыстан иля Азярбайъан арасында мцнасибятлярин 
бцтцн сащялярдя инкишаф етмясинин, эенишлянмясинин тяряфда-
рыйам вя инанырам ки, дост вя гардаш юлкянизя сяфярим, Си-
зинля эюрцшцмцз, апардыьымыз фикир мцбадиляси бу мцнаси-
бятляри даща йцксяк сявиййяйя галдыраъагдыр. 

Hörmətli Nursultan Abişeviç! 
Mən ilk növbədə, Azərbaycanın böyük oğlu Heydər 

Əliyevin xatirəsinə ehtirama görə Sizə təşəkkürümü bildir-
mək istərdim. Bu gün söhbətimiz zamanı Siz görüşlərinizi 
xatırladınız, öz çıxışınızda bu barədə danışdınız. Azərbay-
canda bu bizim üçün çox xoşdur. Bu bizim qəlblərimizi 
riqqətə gətirir. Sizin Heydər Əliyev ilə şəxsi dostluğunuz 
ölkələrimizin bugünkü münasibətlərinin əsasını qoymuşdur. 
Sizin nüfuzunuz, münasibətləriniz, islahatlara meyilliliyiniz, 
sizin milli mənafeləri qorumağınız – bütün bunlar бizi birləş-
dirir, yaxınlaşdırırdı. Yəqin buna görə də bu gün keçmiş 
sovet məkanında Qazaxıstan və Azərbaycan daha dinamik, 
sakit, sabit inkişaf edən, islahatların aparıldığı, hakimiyyətin 
böyük nüfuza malik olduğu, xalq üçün işlədiyi və ölkələ-
rimizin inkişaf etməsi, dünyada layiqli yer tutması, suveren-
liyini möhkəmləndirməsi, müstəqil siyasət yeritməyə qadir 
olması üçün hər şeyin ediлдиyi dövlətlərdir.  

Azərbaycan xalqının Heydər Əliyevlə vidalaşdığı, Azər-
baycan üçün hüznlü günlərdə Sizin dostunuzla vidalaşmaq 
üçün Bakıya gəlməyinizi, dostunuza, Azərbaycan xalqına 
ehtiramınızı bildirməyinizi, qəlbinizin dərinliyindən gələn 
hisslərinizi, insana xas hissləri nümayiş etdirməyinizi biz 
hamımız xatırlayırıq və heç zaman unutmayacağıq.  
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Bu gün Qazaxıstanın necə inkişaf etdiyini, necə uğurlar 
qazandığını,  dünya səhnəsində hansı yeri tutduğunu, ən əsa-
sı isə, ölkənizdə necə böyük nüfuza malik olduğunuzu, Qaza-
xıstanda necə sevildiyinizi görəndə bir daha seçdiyiniz yolun 
düzgünlüyünə əmin olursan. Bütün bunlar göz qabağındadır 
və hər hansı sözdən yaxşıdır. Sadəcə olaraq, Qazaxıstana 
gəlmək və buradakı həyatı görmək lazımdır.  

Türk dünyasının görkəmli xadimlərindən biri, nüfuzlu 
dövlət xadimi kimi, Sizə Azərbaycanda böyük hörmət bəslə-
yir, Sizi ölkəmizin dostu kimi sevirlər.  

Mən Qazaxıstana rəsmi səfərə dəvətə görə, qonaqpər-
vərliyə görə Sizə bir daha təşəkkürümü bildirmək, şəxsən 
Sizə uzun ömür və əla iş arzulayıram. Arzulayıram ki, plan-
larınızın hamısını şəxsən özünüz həyata keçirəsiniz – mən 
bilirəm ki, Siz planları onilliklər üçün nəzərdə tutursunuz – 
20–30 ildən sonra özünüz Qazaxıstanın necə çiçəklənən 
dövlətə çevrildiyinin şahidi olasınız.  

Sizin sağlığınıza! 
    

* * * 
 
Sonra prezidentlər Qazaxıstan paytaxtını gəzdilər. Azər-

baycan prezidenti İlham Əliyev Astananın mərkəzi ilə tanış 
oldu, nadir memarlıq üslubunda tikilmiş binalara tamaşa etdi.  
Şəhərlə tanışlıq zamanı prezidentlər paytaxt sakinləri ilə də 

görüşüb söhbət etдиlər. 
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QAZAXISTANIN BAŞ NAZİRİ  
KАRİM MАSİMOV İLƏ GÖRÜŞ 
 
Астана, «Rixos President-Astana» мещманханасы 
 
8 август 2007-ъи ил 
 
Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev avqustun 8-də onun 

üçün ayrılmış iqamətgahda – «Rixos President-Astana» meh-
manxanasında Qazaxıstanın Baş naziri Kаrim Mаsimov ilə 
görüşmüşdür. 

Baş nazir Azərbaycan prezidentinin Qazaxıstana rəsmi 
səfərini yüksək qiymətləndirdi, demək olar ki, proqramda nə-
zərdə tutulan bütün məsələlərin öz həllini tapdığını bildirdi.  

Prezident İlham Əliyev avqustun 7-də keçirilən görüşdə və 
danışıqlarda ölkələrimiz arasında ikitərəfli münasibətlərə, 
birgə enerji planlarına dair aparılmış geniş müzakirələri xatır-
latdı.  Dövlətimizin başçısı dedi ki, biz iqtisadi inteqrasiyaya 
üstünlük veririk və bu çox vacibdir. Regional əməkdaşlıq dina-
mik inkişaf edir. Görüləcək işlərlə bağlı müvafiq strukturların 
rəhbərlərinə konkret tapşırıqlar verilmişdir. Azərbaycan 
prezidenti vurğuladı ki, ümumən keçirilən görüşlər nikbin 
əhval-ruhiyyə yaradır. 
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QAZAXISTAN SENATININ SƏDRİ  
QASIMCOMƏRD TOKAYEV  
İLƏ GÖRÜŞ 

 
Астана, «Rixos President-Astana» мещманханасы 

 
8 август 2007-ъи ил 

 
 Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev avqustun 8-də 
onun üçün ayrılmış iqamətgahda Qazaxıstan Respublikası 
Senatının sədri Qasımcomərd Tokayev ilə görüşmüşdür.   

Görüşdə parlamentlərarası əlaqələr, Azərbaycan və Qaza-
xıstanda gedən demokratik inkişaf prosesləri və aparılan isla-
hatlar barədə fikir mübadiləsi edildi. Ölkələrimizdə iqtisadi 
inkişafın təmin edilməsi üçün möhkəm qanunvericilik bazası 
olmasının böyük rolu vurğulandı. Görüşdə  deputat qruplarının 
qarşılıqlı səfərlərinin əhəmiyyətinə də toxunuldu.  

Prezident İlham Əliyev ölkəmizin Milli Məclisində Azər-
baycan–Qazaxıstan parlamentlərarası əlaqələr üzrə işçi qru-
punun fəaliyyət göstərdiyini bildirdi. 
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АЗЯРБАЙЪАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫН 
ПРЕЗИДЕНТИ ИЛЩАМ ЯЛИЙЕВИН 
ГАЗАХЫСТАНА РЯСМИ СЯФЯРИ  
ДАВАМ ЕДИР  
 
Астана 
 
8 август 2007-ъи ил 

 
«Vətənin müdafiəçisi» abidə kомплексини зийарят 

 
Avqustun 8-də Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev Astana 

şəhərində ucaldılmış «Vətənin müdafiəçisi» abidə kompleksini 
ziyarət etmişdir. Burada dövlətimizin başçısının şərəfinə Fəxri 
qarovul dəstəsi düzülmüşdü. Fəxri qarovulun rəisi Azərbaycan 
prezidentinə raport verdi. 

Prezident İlham Əliyev abidənin önünə əklil qoydu, vətən 
uğrunda canlarından keçmiş Qazaxıstan oğullarının xatirəsini 
ehtiramla andı. 

Azərbaycanın və Qazaxıstanın dövlət himnləri ifa olundu.  
Prezident İlham Əliyevə müharibə qəhrəmanlarının xati-

rəsinin əbədiləşdirilməsi üçün dövlət səviyyəsində görülən 
tədbirlər barədə məlumat verildi.  

Fəxri qarovul dəstəsi hərbi marşla Azərbaycan preziden-
tinin qarşısından keçdi.    

Dövlətimizin başçısı kompleksin ərazisindəki fəxri qo-
naqlar xiyabanında ağac əkdi.  

Sonra prezident İlham Əliyev Sülh və Həmrəylik sarayına 
gəldi. Prezidentə məlumat verildi ki, buranın inşası 2006-cı il, 
iyulun 1-də başa çatdırılmışdır. İngiltərə və Türkiyə memar-
larının birgə layihəsi əsasında tikilmişdir. Tolerantlıq rəmzi 
daşıyan bu sarayda dünyəvi və ənənəvi dinlərin nümayən-
dələrinin tədbirləri keçirilir.  

Azərbaycan prezidentinə saray və Qazaxıstan paytaxtının 
inkişaf planı barədə geniş məlumat verildi. 
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Дювлятимизин башчысы сарайын Фяхри гонаглар китабына цряк 
сюзлярини йазды: 

«Sülh və Həmrəylik sarayi ilə böyük maraqla tanış ol-
dum. Nadir arxitekturası ilə yanaşı, sarayın funksional əhə-
miyyəti də böyük təəssürat bağışlayır. Bu bina Qazaxıstanda 
hökm sürən sülh və tərəqqinin simvoludur.  

Astananın inkişafının baş planı özünün miqyası və ətraflı 
düşünülməsi ilə heyranlıq doğurur.  

Arzu edirəm ki, qardaş qazax xalqının bütün planları 
həyata keçsin.  

 
Hörmətlə,  
                                                                  İLHAM ƏLİYEV 
                               Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

08.08.2007».                                             
  

* * * 
 
Prezident İlham Əliyev Qazaxıstana rəsmi səfərinin so-

nunda ölkəmizin Astanadakı səfirliyinin yeni binası ilə də tanış 
oldu. Burada səfirliyin əməkdaşları ilə görüşən dövlətimizin 
başçısı diplomatik korpusun iş şəraiti ilə maraqlandı, iki ölkə 
arasında əlaqələrin daha da möhkəmlənməsi üçün onlara 
səmərəli fəaliyyət göstərmələri ilə bağlı tapşırıqlar verdi.   

 
* * * 

 
Avqustun 8-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

İlham Əliyevin Qazaxıstana rəsmi səfəri başa çatmışdır. 
Azərbaycanın və Qazaxıstanın dövlət bayraqları ilə bəzə-

dilmiş Astana Beynəlxalq Hava Limanında dövlətimizin baş-
çısının şərəfinə Fəxri qarovul dəstəsi düzülmüşdü.  

Prezident İlham Əliyevi təyyarənin pilləkəni yanında Qaza-
xıstanın Xarici İşlər naziri Marat Tajin, Nəqliyyat və Kom-
munikasiyalar naziri Serik Axmetov, Astana şəhər hakiminin 
müavini Yermek Amanşayev və digər rəsmi şəxslər səmimiy-
yətlə yola saldılar.   
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* * * 
     

Dövlətimizin başçısı həmin gün Bakıya qayıtdı. 
Azərbaycan prezidentini Heydər Əliyev adına Beynəlxalq 

Hava Limanında Baş nazir Artur Rasizadə və Bakı Şəhər İcra 
Hakimiyyətinin başçısı Hacıbala Abutalıbov qarşıladılar.   

                   
   



 233 

 
 
 
ТАЪИКИСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ПРЕЗИДЕНТИ  
ЕМОМЯЛИ РЯЩМОНУН АЗЯРБАЙЪАНА  
РЯСМИ СЯФЯРИ 
 
13 август 2007-ъи ил 
 
Августун 13-дя Таъикистан pрезиденти Емомяли Рящмон 

Азярбайъана икиэцнлцк рясми сяфяря эялмишдир. 
Азярбайъанын вя Таъикистанын дювлят байраглары иля бязя-

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

Таъикистан дювлятинин башчысыны тяййарянин пиллякяни йанында 
Азярбайъанын Баш назири Артур Рaсизадя, Xариъи İшляр назири 
Елмар Мяммядйаров вя диэяр рясми шяхсляр гаршыладылар. 

Милли эейимли ушаглар Таъикистан pрезидентиня эцл дястяси 
тягдим етдиляр. 

Мярасимдян сонра щава лиманынын али гонаглар цчцн са-
лонунда pрезидент Емомяли Рящмон вя Баш назир Артур Ра-
сизадя арасында гыса протокол сющбяти олду. 

Таъикистан pрезиденти щава лиманындан Fяхри мотосик-
летчиляр дястясинин мцшайияти иля шящяря йола дцшмцшдцр. 

 
* * * 

Avqustun 13-də Prezident sarayında Tacikistan prezidenti 
Еmoməli Rəhmonun rəsmi qarşılanma mərasimi olmuşdur.  

Sarayın qarşısındakı rəsmi qarşılanma mərasimlərinin 
keçirildiyi və hər iki ölkənin dövlət bayraqlarının dalğalandığı 
meydanda ali qonağın şərəfinə Fəxri qarovul dəstəsi 
düzülmüşdü. 

Fəxri qarovul dəstəsinin rəisi Azərbaycan Respublikasının 
Prezidenti İlham Əliyevə raport verdi.  

Azərbaycan dövlətinin başçısı İlham Əliyev Tacikistan 
prezidenti Еmoməli Rəhmonu səmimiyyətlə qarşıladı.  

Fəxri qarovul dəstəsinin rəisi Tacikistan prezidentinə ra-
port verdi.  
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Müdafiə Nazirliyinin əlahiddə nümunəvi orkestrinin ifa-
sında Tacikistanın və Azərbaycanın dövlət himnləri səsləndi.  

Dövlət başçıları Fəxri qarovul dəstəsinin qarşısından 
keçdilər. Tacikistan prezidenti Azərbaycan əsgərlərini salam-
ladı.  

Azərbaycan dövləti və hökumətinin rəsmi şəxsləri Tacikis-
tan prezidenti Еmoməli Rəhmona, Tacikistan nümayəndə 
heyətinin üzvləri Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevə təqdim 
edildi.  

Dövlət başçıları Prezident sarayında xatirə şəkli çəkdir-
dilər.  
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AZƏRBAYCAN РЕСПУБЛИКАСЫНЫН 
PREZİDENTİ İLHAM ƏLİYEVİN VƏ 
TACİKİSTAN РЕСПУБЛИКАСЫНЫН PREZİDENTİ 
ЕMOMƏLİ RƏHMONUN TƏKBƏTƏK  
GÖRÜŞÜ 
 
Президент сарайы 
 
13 август 2007-ъи ил 

 
Avqustun 13-də Prezident sarayında rəsmi qarşılanma 

mərasimindən sonra Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 
İlham Əliyevin və Tacikistan Respublikasının Prezidenti Еmomə-
li Rəhmonun təkbətək görüşü oldu.   

Görüşdə ikitərəfli münasibətlərin uğurla inkişaf etdiyi vur-
ğulandı, qarşılıqlı rəsmi səfərlərin mühüm əhəmiyyət daşıdığı 
diqqətə çatdırıldı. Ölkələrimiz arasında iqtisadi əlaqələrin 
genişləndirilməsi üçün potensial imkanlardan tam istifadə 
edilməsinin zəruriliyi bildirildi. Bu baxımdan müxtəlif səviy-
yələrdə qarşılıqlı səfərlərin intensivləşdirilməsinin vacibliyi 
qeyd edildi.  

Görüşdə qarşılıqlı maraq doğuran bir sıra məsələlər müza-
kirə olundu.  
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АЗЯРБАЙЪАН ВЯ ТАЪИКИСТАН  
ПРЕЗИДЕНТЛЯРИНИН GENİŞ TƏRKİBDƏ  
GÖRÜŞÜ  
 

Президент сарайы 
 

13 август 2007-ъи ил 
 

Avqustun 13-də Prezident sarayında Azərbaycan pre-
zidenti İlham Əliyevin və Tacikistan prezidenti Еmoməli Rəh-
monun nümayəndə heyətlərinin iştirakı ilə geniş tərkibdə görü-
şü olmuşdur.  

İ l h a m   Ə l i y e v: Hörmətli Еmoməli Şərifoviç!  
Hörmətli qonaqlar!  
Sizi Azərbaycanda ürəkdən salamlamaq istəyirəm. Biz 

çox şadıq ki, Tacikistan prezidenti Azərbaycana rəsmi səfərə 
gəlmişdir. Bu bizim ölkəyə Sizin ilk rəsmi səfərinizdir və 
mənim bildiyimə görə, ilk dəfədir ki, Azərbaycana gəlmi-
siniz. Ümidvaram ki, bu səfər həm məzmunca, həm də forma 
etibarilə çox uğurlu olacaqdır.  

Biz ölkələrimizin ikitərəfli əlaqələrinə böyük əhəmiyyət 
veririk. Bu ilin baharında mən sizin ölkədə rəsmi səfərdə ol-
muşam. Bu gün siz Azərbaycandasınız. Bu, ölkələrimiz ara-
sında fəal siyasi münasibətlərin nümayişidir.  

Bu gün biz təkbətək görüşdə qarşılıqlı siyasi və iqtisadi 
əlaqələrin çox mühüm məsələlərini müzakirə etdik və müvafiq 
qurumlara artıq konkret tapşırıqlar verdik ki, ən qısa müd-
dətdə inteqrasiya xarakterli ciddi iqtisadi layihələrə başlayaq. 
Əlbəttə, bu həm əmtəə dövriyyəsinin artmasına, həm də 
ölkələrimiz arasında daha sıx inteqrasiyaya kömək edəcəkdir.  

Biz yaxın vaxtlarda, ən qısa müddətdə sizin ölkədə Azər-
baycanın səfirliyini açacağıq, bu da bizim əlaqələrə nə 
dərəcədə əhəmiyyət verməyimizin ciddi indikatorudur.  

Ümidvaram ki, ölkəmizdə olmağınız sizin yadınızda qala-
caq, faydalı və xoş olacaqdır. Biz həm də regional xarakterli 
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bütün məsələlər üzrə gələcək səmərəli qarşılıqlı əlaqələrə, 
ikitərəfli siyasi və iqtisadi münasibətlərə, regionda təhlü-
kəsizlik sisteminin möhkəmlənəcəyinə ümid edirik. Bizdə 
bütün sahələrdə tam qarşılıqlı anlaşma var.  

Bir daha xoş gəlmisiniz.  
Е m o m ə l i   R ə h m o n: Hörmətli İlham Heydər oğlu!  
Dost Azərbaycana səfərə dəvət etdiyinizə və bizi hərarətlə 

və səmimi qəbul etdiyinizə görə Sizə təşəkkür edirəm. Biz 
Tacikistan dövlətinin başçısının Azərbaycan Respublikasına 
ilk rəsmi səfərinə böyük əhəmiyyət veririk və əminik ki, bu səfər 
Tacikistan–Azərbaycan əməkdaşlığının bütün kompleksinin 
inkişafına güclü təkan verəcəkdir. Tacikistan bunu əsas götürür 
ki, qloballaşma proseslərinin, müxtəlif ölkələrin qarşılıqlı əla-
qələrinin intensivləşdiyi dövrdə bizim birgə səylərimiz həyatın 
bütün sahələrində əlaqələrin hərtərəfli inkişafına yönəldil-
məlidir. Hörmətli İlham Heydər oğlu, Sizin ölkəmizə səfəriniz-
dən sonra çoxəsrlik zəngin ənənələri olan  iki dövlət arasında 
münasibətlər keyfiyyətcə yeni səviyyəyə çatdırılmışdır.  

Daha sonra görüşdə qarşılıqlı maraq doğuran bir sıra mə-
sələlər barədə ətraflı fikir mübadiləsi aparıldı. 

 

Sənədlərin imzalanma мярасими 
 

Avqustun 13-də Prezident sarayında Azərbaycan prezidenti 
İlham Əliyevin və Tacikistan prezidenti Еmoməli Rəhmonun 
geniş tərkibdə görüşündən sonra Azərbaycan–Tacikistan sə-
nədlərinin imzalanma  mərasimi olmuşdur.  

Azərbaycan Respublikası və Tacikistan Respublikası ara-
sında birgə bəyannaməni Azərbaycan Respublikasının Prezi-
denti İlham Əliyev və Tacikistan Respublikasının Prezidenti 
Еmoməli Rəhmon imzaladılar.  

«Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsi və 
Tacikistan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsi arasında sta-
tistika sahəsində əməkdaşlıq haqqında saziş»i Azərbaycan tərəфин-
dən Dövlət Statistika Komitəsinin sədri Arif Vəliyev, Tacikistan 
tərəfинdən Dövlət Statistika Komitəsinin sədri Mirqand Şabozov 
imzaladılar.  
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«Det.Al Metal DMCC» və «TALCO management Ltd» 
şirkətləri arasında çoxtərəfli əməkdaşlıq proqramı haqqında 
çərçivə saziş»и Azərbaycan tərəfинdən Dövlət Əmlakının İdarə 
edilməsi üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Kərəm Həsənov, 
Tacikistan tərəfинdən İqtisadi İnkişaf və Ticarət naziri Qulom-
jon Bobozadə imzaladılar.  

«Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyi ilə Tacikistan 
Respublikası Ədliyyə Nazirliyi arasında əməkdaşlıq haqqında saziş»i 
Azərbaycan tərəfинdən  Xarici İşlər naziri Elmar Məmmədyarov, 
Tacikistan tərəfинdən Ədliyyə naziri Baxtiyer Xudoyarov imzaladılar.  

«Azərbaycan Respublikasının Hökuməti ilə Tacikistan 
Respublikasının Hökuməti arasında elm, texnika və tex-
nologiya sahəsində əməkdaşlıq haqqında saziş»i Azərbaycan 
tərəfинdən Milli Elmlər Akademiyasının prezidenti Mahmud 
Kərimov, Tacikistan tərəfинdən Tacikistan Respublikası Elm-
lər Akademiyasının prezidenti Mamadşo İlolov imzaladılar.  

«Azərbaycan Respublikasının Hökuməti ilə Tacikistan 
Respublikasının Hökuməti arasında rabitə və informasiyalaş-
dırma sahəsində əməkdaşlıq haqqında saziş»i Azərbaycan 
tərəfинdən Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları naziri Əli 
Abbasov, Tacikistan tərəfинdən Nəqliyyat və Kommunikasi-
yalar naziri Əbdürəhim Aşur imzaladılar.  

«Azərbaycan Respublikasının Hökuməti ilə Tacikistan Respub-
likasının Hökuməti arasında təhsil sahəsində əməkdaşlıq haqqında 
saziş»i Azərbaycan tərəfинdən Təhsil naziri Misir Mərdanov, Ta-
cikistan tərəfинdən Xarici İşlər naziri Xamroxon Zaripi imzaladılar.  

«Azərbaycan Respublikası ilə Tacikistan Respublikası ara-
sında ikiqat vergitutmanın aradan qaldırılması, gəlir və kapi-
tala görə vergilərin ödənilməsindən yayınma hallarının qarşı-
sının alınması barədə saziş»i Azərbaycan tərəfинdən Xarici 
İşlər naziri Elmar Məmmədyarov, Tacikistan tərəfинdən 
Maliyyə naziri Səfərəli Nacmuddinov imzaladılar. 

«Azərbaycan Respublikasının Hökuməti ilə Tacikistan Res-
publikasının Hökuməti arasında azad ticarət haqqında saziş»i 
Azərbaycan tərəfинdən İqtisadi İnkişaf naziri Heydər Babayev, 
Tacikistan tərəfинdən İqtisadi İnkişaf və Ticarət naziri Qulomjon 
Bobozadə imzaladılar. 
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AZƏRBAYCAN РЕСПУБЛИКАСЫНЫН 
PREZИDENTИ İLHAM ƏLИYEVИN VƏ 
TACИKИSTAN РЕСПУБЛИКАСЫНЫН PREZИDENTИ 
ЕMOMƏLИ RƏHMONUN MƏTBUAT ЦЧЦН 
БЯЙАНАТЛАРЫ 
 

Президент сарайы 
 

13 август 2007-ъи ил 
 

Azərbaycan Республикасынын Prezidenti 
İlham Əliyevin bəyanatы 

 

Hörmətli Еmoməli Şərifoviç! 
Hörmətli qonaqlar! 
Prezident Еmoməli Şərifoviç başda olmaqla, qardaş 

Tacikistanın nümayəndə heyətini bir daha ürəkdən salam-
lamaq istəyirəm.  

Bu gün biz qarşılıqlı maraq doğuran məsələlər barədə çox 
ətraflı fikir mübadiləsi apardıq. İqtisadi inteqrasiya çərçi-
vəsində öz fəaliyyətimizi razılaşdırdıq, regional əməkdaşlıq, 
regional təhlükəsizlik məsələlərini, təbii ki, ikitərəfli müna-
sibətləri, Ermənistan–Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqi-
şəsinin həlli problemini müzakirə etdik. Böyük məmnun-
luqla deməliyəm ki, müzakirə etdiyimiz bütün məsələlər ba-
rədə bizim baxışlarımız və münasibətlərimiz üst-üstə düşür. 

Ölkələrimiz arasında səmərəli, dinamik əməkdaşlıq mər-
hələsi başlanır. Xalqlarımız ta qədimdən bir-birinə böyük rəğ-
bət bəsləmiş, bir-birinə can atmışlar. Bizdə ümumi cəhətlər, bizi 
birləşdirən cəhətlər çoxdur. Ölkələrimizin müstəqil dövlətlər 
kimi təşəkkül tapdığı illər ərzində həm Tacikistan, həm də 
Azərbaycan çox böyük tərəqqiyə nail olmuşdur. Biz müstə-
qilliyimizi möhkəmlətmişik, çox təsirli idarəetmə mexanizmi 
yaratmışıq, iqtisadi proseslərin inkişafına çox diqqət yetiririk. 
Əlbəttə, biz belə hesab edirik ki, müştərək iqtisadi layihələrlə 
bir-birimizi gücləndirmək üçün böyük potensial vardır.  
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Bu gün biz ikitərəfli iqtisadi münasibətlərin inkişafına 
ciddi təkan verəcək bir neçə konkret layihəni müzakirə et-
dik. Ümidvaram ki, bu gün razılığa gəldiyimiz məsələlərin 
əməli nəticələrini ən yaxın vaxtda görəcəyik.  

Bu il baharda mən Tacikistana ilk rəsmi səfər etdim, yay-
da isə Еmoməli Şərifoviç Azərbaycana ilk rəsmi səfərə gəlib. 
Bu bizim münasibətlərimizin dinamizmini əyani şəkildə 
nümayiş etdirir. Ümidvarıq ki, Tacikistanın və Azərbayca-
nın bütün strukturları  iqtisadi inteqrasiya, qarşılıqlı əlaqələr 
istiqamətində səmərəli iş aparacaqlar ki, işimizin əməli 
nəticələrini mümkün qədər tezliklə görək.  

Biz beynəlxalq təşkilatlarda da fəal əməkdaşlıq edirik, 
bütün məsələlərdə daim bir-birimizi dəstəkləyirik, bizim çox 
möhkəm siyasi münasibətlərimiz vardır. Bu gün bizim görü-
şümüzdə demişəm, bir daha demək istəyirəm ki, Tacikis-
tanda Azərbaycanın səfirliyinin açılması barədə qərar bizim 
ikitərəfli əməkdaşlığa verdiyimiz əhəmiyyətin mühüm indi-
katorudur. Ümidvaram ki, yaxın vaxtlarda bizim səfirlik öz 
işinə başlayacaqdır.  

Əminəm ki, yaradılması barədə bu gün razılığa gəldiyimiz 
birgə hökumətlərarası komissiya iqtisadi inteqrasiyanın yeni 
prioritetlərini müəyyən etmək üçün yaxşı bir forma 
olacaqdır. Ölkələrimizin iqtisadiyyatı dinamik inkişaf edir, 
potensial artır, müştərək nəqliyyat infrastrukturundan isti-
fadə edilməsi imkanları çox ümidvericidir. Buna görə də 
komissiya iqtisadi əməkdaşlığın praktiki aspektləri üzərində, 
konkret layihələr üzərində işləməli, hər iki dövlətin biznes 
strukturları üçün əlverişli şərait yaratmalıdır.  

Biz qəti əminik ki, razılığa gəldiyimiz bütün məsələlər hə-
yata keçiriləcəkdir. İqtisadi inteqrasiya, ölkələrimiz arasında 
qarşılıqlı siyasi əlaqələr, qlobal təhlükələrə чеврилмиш terro-
rizmə, narkotrafikə qarşı birgə mübarizə, regionda təhlükə-
sizlik sisteminin möhkəmləndirilməsi – bütün bunlar müasir 
həyatın elə aspektləridir ki, orada həm Tacikistan, həm də 
Azərbaycan mühüm rol oynayır və bizim regionda sülhün 
möhkəmlənməsinə, təhlükənin azalmasına layiqli töhfə ve-
rirlər.  
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Mən çox şadam ki, bu gün Еmoməli Şərifoviç bizim ölkə-
mizə təşrif gətirmişdir. Bu onun Azərbaycana ilk səfəridir. 
Biz hər ikimiz bu ünsiyyəti eyni dərəcədə səmərəli şəkildə 
davam etdirmək arzusundayıq. Biz beynəlxalq forumlarda 
tez-tez görüşmüşük və görüşürük, ikitərəfli səfərlər  ikitərəfli 
münasibətlərin ən mühüm elementidir. Biz bu sıx əməkdaş-
lığı davam etdirəcəyik, xüsusən ona görə ki, bizim aramızda 
çox yaxın və etimadlı dostluq münasibətləri yaranmışdır.  

Mən bu səfərin həyata keçirilməsi faktının özündən də, 
səfərin necə keçməsindən, məsələləri necə operativ həll et-
məyimizdən də məmnun olduğumu bildirmək istəyirəm. 
Еmoməli Şərifoviçi bizim ölkədə salamlamaq bir insan kimi, 
mənə çox xoşdur.  

Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm.    
 

Tacikistan Республикасынын Prezidenti  
Еmoməli Rəhmonun bəyanatы 

 
Hörmətli kütləvi informasiya vasitələrinin nümayəndələri!  
Bu gün Tacikistan Respublikası dövlət nümayəndə heyə-

tinin Azərbaycana ilk rəsmi səfəri çərçivəsində həm ikitə-
rəfli, həm də regional və beynəlxalq xarakterli məsələlərin 
geniş spektri üzrə konstruktiv və maraqlı fikir mübadiləsi 
oldu. Biz ölkələrimiz arasında əməkdaşlıq sahələrinin axta-
rışına və daha da inkişaf etdirilməsinə yönəlmiş daimi siyasi 
dialoqumuzu davam etdirdik.  

Heç şübhəsiz, bizim müntəzəm siyasi əlaqələrimiz gələ-
cəkdə də davam edəcəkdir. Bu gün biz razılığa gəldik ki, 
təkcə rəsmi səviyyədə deyil, zəruri hesab etdiyimiz hallarda 
qeyri-rəsmi, işэцзар şəraitdə də görüşəcəyik. 10–12 sənəd, 
saziş və ya bəyanat qəbul etmək vacib deyil. Sadəcə olaraq, 
əyləşib söhbət etməyə, xüsusən ticari-iqtisadi əməkdaşlıq 
sahəsində inteqrasiya məsələlərini həll etmək üçün vaxt 
tapmaq olar. Axı məsafə o qədər də böyük deyil – təyyarə ilə 
cəmi iki saat uçmaq lazımdır.  

Ölkələrimizin ikitərəfli münasibətlərinin inkişafı bütövlükdə 
müsbət dinamikaya malikdir. Mart ayında Azərbaycan Res-



 242 

publikasının Prezidenti İlham Heydər oğlu Əliyevin Tacikis-
tana səfərindən sonra bu münasibətlər zəruri təkan almışdır. 
Tərəflər əmtəə dövriyyəsini artırmaq, müştərək iqtisadi layihə-
ləri həyata keçirmək, bütün istiqamətlərdə sıx əməkdaşlığı tən-
zimləmək üçün mövcud imkanlardan daha dolğun istifadə et-
məyi qərara almışlar. Mən deyərdim ki, bu ilin birinci yarısında 
əmtəə dövriyyəsinin bir neçə faiz azalmasına baxmayaraq, o 
artacaqdır. Bu gün biz xüsusən əlvan metallurgiya, neftin və 
qazın hasilatı və emalı, başqa istiqamətlər üzrə uzunmüddətli 
iqtisadi əməkdaşlıq barədə razılığa gəldik. Buna görə də  proq-
nozlaşdırırıq ki, yaxın 5 ildə ticari-iqtisadi əməkdaşlıq səviy-
yəsini 700 milyon dollardan artıq səviyyəyə çatdıra bilərik.  

Biz humanitar sahədə əməkdaşlığı inkişaf etdirməyin tə-
rəfdarı olduğumuzu bildirdik. Bütün bu məsələlər yaxın vaxt-
larda işə başlayacaq hökumətlərarası komissiyanın əməli 
fəaliyyətinin predmeti olacaqdır. Bu gün müqavilə-hüquqi 
bazanın təkmilləşdirilməsinə və möhkəmlənməsinə yönəlmiş 
bir sıra sənədlər imzalandı. Bu bazanın əsasını Düşənbədə im-
zalanmış dostluq və əməkdaşlıq haqqında müqavilə təşkil edir.  

Tacikistan–Azərbaycan danışıqlarının gedişində biz baş-
qa məsələlərə də toxunduq. Birləşmiş Millətlər Təşkilatı, 
Avropada Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Təşkilatı, Müstəqil 
Dövlətlər Birliyi və digər beynəlxalq və regional birliklər 
çərçivəsində qarşılıqlı fəaliyyətin problemlərini və perspek-
tivlərini müzakirə etdik.  

Biz öz regionlarımızdakı vəziyyəti də müzakirə etdik və 
demək istəyirəm ki, həm Cənubi Qafqazda, həm də Mərkəzi 
Asiyada və onların ətrafında regional sabitliyə təhlükə və 
meydan oxunmasının hələ də davam etməsi barədə fikirlə-
rimiz üst-üstə düşür. Tacikistan müharibənin bütün dəhşət-
lərindən keçmiş bir ölkə kimi, bütün mövcud münaqişələrin, 
o cümlədən Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin də sülh yolu ilə 
tənzimlənməsi prinsiplərinə sadiqdir.  

Sevindirici haldır ki, aşkar çətinliklərə baxmayaraq, mü-
naqişə tərəfləri də dialoqu davam etdirmək əzmindədirlər. 
ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrlərinin xüsusi nümayən-
dələri təsisatının yaradılması, heç şübhəsiz, danışıqlar prose-
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sinin intensivləşdirilməsinə şərait yaradacaqdır. Minsk qru-
punun sonuncu bəyanatı da nikbinliyə əsas verir. Bununla 
belə, son söz iki ölkənin və onların liderlərinindir.  

Onların hər ikisinə bələd olduğuma görə əminəm ki, 
Cənubi Qafqazda sülhün və sabitliyin qorunub saxlanması 
üçün nə lazımdırsa edəcəklər. Bu, planetimizin bu mühüm 
regionunda yaşayan bütün xalqların mənafeyinə uyğundur.  

İran ətrafında gərginlik barəsində onu demək istəyirəm 
ki, dili və mədəniyyəti bizimlə bağlı olan bu ölkənin taleyinə 
biganə qala bilmərik. Biz əminik ki, yalnız siyasi-diplomatik 
vasitələrdən istifadə etməklə bütün ağrılı məsələləri həll 
etmək mümkündür.  

Bütövlükdə demək istəyirəm ki, biz səfərin gedişindən, 
baş tutmuş dialoqdan razıyıq. Bu dialoqla iki dost ölkə – 
Tacikistan və Azərbaycan bizim münasibətləri keyfiyyətcə 
daha yüksək səviyyəyə çatdırmaq üçün bütün mövcud 
potensialdan istifadə etmək əzmində olduqlarını təsdiqlədi.  

Mən möhtərəm İlham Heydər oğlunu bu il oktyabrın 
əvvəlində MDB Dövlət Başçıları Şurasının iclasında iştirak 
etmək üçün Düşənbəyə işgüzar  səfərə dəvət etdim. Fikrimcə 
bu, qısa müddətdə bir daha görüşmək, iki qardaş ölkə 
arasında iqtisadi əməkdaşlığı inkişaf etdirməyə imkan verən 
bu gün imzalanmış sanballı sazişlərin – hüquqi bazanın hə-
yata keçirilməsinin gedişini müzakirə etmək üçün yaxşı für-
sətdir.  

Sağ olun. 
* * * 

 

Sonra dövlət başçıları jurnalistlərin suallarına cavab ver-
dilər.  

Ж у р н а л и с т:  Mənim sualım Azərbaycan Respublikasının 
Prezidentinədir. Bu gün Tacikistan həm yaxın, həm də uzaq 
xaricdəki sərmayədarların   çox böyük marağına səbəb olan 
investisiya layihələrinin geniş spektrini təklif edir. İqtisadi 
baxımdan Azərbaycanın çox böyük potensialını nəzərə alaraq, 
Siz hidroenergetika, filizçıxarma, neft-qaz və başqa sahələrdə 
bu cür layihələrin həyata keçirilməsində iştirak etmək niy-
yətindəsinizmi?  
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И л h a m   Ə l i y e v: Biz bu məsələni bu gün Emoməli 
Şərifoviçlə söhbətimiz zamanı müzakirə etdik. Biz qəti 
qərara almışıq ki, Tacikistandakı investisiya layihələrində 
fəal iştirak edək. Bu gün biz qərara aldıq ki, Azərbaycan 
Neft Şirkətinin bir qrup mütəxəssisi sizin ölkədə neft-qaz 
əməliyyatları aparmağın mümkünlüyünü öyrənmək üçün lap 
yaxın vaxtlarda Tacikistana səfər etsin.  

Azərbaycanın bu sahədə xarici şirkətlərlə əməkdaşlıq 
təcrübəsi zəngindir. Onun öz təcrübəsi də var, axı Azərbay-
can neftin vətənidir. Sənaye üsulu ilə neftçıxarma, eləcə də 
dənizdəki yataqlardan neft hasil edilməsi ilk dəfə bizim 
ölkədə başlanmışdır. Bu gün biz neft-qaz hasilatını artırırıq, 
neft və qaz çıxaran iri ölkəyə çevrilirik. Sizin ölkənizdə 
investisiya layihələri həyata keçirmək üçün bizim maliyyə 
imkanlarımız da var, xalis texniki imkanlarımız da, ən başlı-
cası – kommersiya marağımız da.  

İqtisadiyyatın başqa sahələrinə gəldikdə isə, biz bilirik ki, 
Tacikistanda cəlbedici layihələr çoxdur və əminəm ki, məhz 
yaradılacaq müştərək iqtisadi əməkdaşlıq komissiyası çərçi-
vəsində hansı konkret sahələrə sərmayə qoymaq məsələləri 
ətraflı işlənib hazırlanacaq və müzakirə ediləcəkdir. Bir daha 
demək istəyirəm ki, məsələnin maliyyə tərəfi bizim üçün 
problem deyil. Bizim kifayət qədər maliyyə vəsaitimiz var. 
Biz beynəlxalq maliyyə təsisatları ilə də çox fəal iş aparırıq. 
Azərbaycanın kredit reytinqi artmaqdadır. Buna görə də biz 
prinsip etibarilə investisiya layihələri üçün sanballı vəsait 
cəlb edə bilərik.  

Fikrimcə, bu sahədə fəaliyyətin ilk nəticələri yaxın 
vaxtlarda görünəcəkdir. 

Ж у р н а л и с т: Mənim sualım Tacikistan prezidentinədir. 
Hörmətli cənab Prezident, Sizin fikrinizcə, bu səfəriniz Azər-
baycan ilə Tacikistan arasında siyasi əlaqələrin inkişafında nə 
kimi rol oynayacaqdır?  

Е m o m ə l i   R ə h m o n: Bizim ölkələrimiz bir sıra bey-
nəlxalq və regional təşkilatların – BMT, ATƏT, İKT, MDB, 
İƏT təşkilatlarının, eləcə də beynəlxalq maliyyə təsisatla-
rının üzvüdür. İqtisadi inkişafın yenicə sürətləndiyi vaxtları 



 245 

yaxşı xatırlayıram, o vaxt Azərbaycanla biz praktiki olaraq 
eyni vəziyyətdə idik. Burada çoxsaylı layihələr həyata 
keçirilirdi,  biz onları öyrənirdik, həmin layihələr beynəlxalq 
maliyyə təsisatları tərəfindən də öyrənilir, sonra Tacikis-
tanda həyata keçirilirdi.  

İndi vəziyyət tamam başqadır. Azərbaycanın iqtisadi 
inkişaf səviyyəsi bizi sevindirir. ÜDM-in hər il 36 faiz artma-
sı çox yaxşı göstəricidir. Mən bu ilin birinci yarısında Azər-
baycanın iqtisadi inkişafının yekunlarını diqqətlə öyrənmi-
şəm. Bu, gələcəkdə ölkəmizə investisiyalar cəlb edilməsi üçün 
yaxşı imkanlar yaradır. Tacikistanda layihələrin həyata 
keçirilməsi perspektivləri barədə sual verdilər. Hörmətli 
İlham Heydər oğlu ilə biz elə indicə razılaşdıq ki, sabah bi-
zim tapşırıqlar üzrə konkret sazişlər imzalansın. Bizim razı-
laşmalar yaxın 5 ildə əmtəə dövriyyəsinin həcmini artıraraq, 
təxminən 500 milyon dollara çatdırmağa imkan verir. Əlvan 
metallurgiyanın inkişafı sahəsində sirr deyildir ki, Gəncə gil-
torpaq kombinatından Tacikistana, Tacik Alüminium Şirkə-
tinə hər il 300 min tondan çox gil-torpaq göndərilir. Pers-
pektivdə biz gil-torpaqdan əlavə, Tacikistan iqtisadiyyatının 
ehtiyacı olan başqa malları da idxal edəcəyik. Tacikistandan 
Azərbaycana alüminium istehsalı üçün 50 min tondan çox 
komponent göndəriləcəkdir.  

Neft-qaz sənayesi üzrə bizim xahişimizlə yaxın vaxtlarda 
sizin mütəxəssislərin bizə gəlməsi barədə tapşırıq verilmişdir. 
Hələ Sovet İttifaqı dövründə dərin neft və qaz yataqlarında 
geoloji kəşfiyyat işləri aparılmışdır. Azərbaycanlı mütəxəs-
sislərin təcrübəsi barədə İlham Heydər oğlunun indicə 
dedikləri bizim üçün, bu məhsula kəskin ehtiyacı olan bir 
ölkə üçün həmin sahənin inkişaf perspektivlərini öyrənmək 
baxımından yaxşı imkanlar yaradacaqdır.  

Siyasi əlaqələrin bizə nə verməsi məsələsinə gəldikdə isə 
qeyd etmək istəyirəm ki, qısa müddətdə iki rəsmi səfər baş 
tutmuşdur. Bu mənim suveren dövlətin başçısı kimi, bir 
vətəndaş kimi, Azərbaycana ilk rəsmi səfərimdir. Bu mənim 
çoxdankı arzum idi. Mən biz taciklərə çox yaxın olan bu qədim 
xalqın tarixi və mədəniyyəti barədə çox oxumuşam. Nizamini 
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təkcə Azərbaycanda deyil, Tacikistanda da sevirlər, bəlkə də 
Azərbaycandakından daha çox sevirlər. Bu bizim mədəniy-
yətlərimizin, ənənələrimizin, adətlərimizin yaxınlığıdır. Ölkələ-
rimiz arasında məsafə də çox böyük deyil, təyyarə ilə iki saatlıq 
yoldur. Müasir dünyada məsafələrin heç bir rolu yoxdur.  

Əlaqələrə gəldikdə, biz dəfələrlə görüşmüşük. Mən İlham 
Heydər oğluna böyük hörmət bəsləyirəm. Nə üçün? Rəhmət-
lik Heydər Əliyevlə bizim yaxşı münasibətlərimiz var idi. Axı 
Heydər Əlirza oğlu Siyasi Büronun üzvü olduğu dövrdə 
Tacikistanın hidroenergetikasının inkişafı üçün çox iş gör-
müş, Tacikistan Respublikasının inkişafına çox kömək 
etmişdir. Mənim fikrimcə, indi biz ölkələrimiz və xalqlarımız 
arasında bu səmimi dostluq münasibətlərini bərpa edəcəyik. 
Bizim heç bir siyasi problem və ya siyasi ambisiyalarımız 
yoxdur. Biz insanların, əmtəələrin, xidmətlərin, kapitalın 
sərbəst hərəkəti üçün şərait yaratmalıyıq. Əgər bizə investi-
siyalar hansısa uzaq bir dövlətdən deyil, Azərbaycandan 
daxil olsa, bunun nəyi pisdir? Üstəlik, bizim ümumi cə-
hətlərimiz çoxdur. Bu, müzakirələr, məsləhətləşmələr apar-
maq, qlobal və regional məsələlər və problemlər barədə öz 
milli mənafelərimizə uyğun olaraq bir-birimizi məlumat-
landırmaq üçün imkan verir. Problemlər isə çoxdur. Ekstre-
mizmə, beynəlxalq terrorizmə, transmilli mütəşəkkil cinayət-
karlığa, narkotrafikə qarşı mübarizə hamını – böyük və ki-
çik, qonşu və ya uzaq ölkələri narahat edən qlobal prob-
lemlərdir.  

Beynəlxalq münasibətlər barədə biz hər birimizi maraq-
landıran, narahat edən məsələlərə dair beynəlxalq təşkilatlar 
və forumlar çərçivəsində məsləhətləşəcəyik. Bir-birimizin 
təşəbbüslərini dəstəkləyəcəyik. Bunu nə üçün də etməyək? 
Azərbaycan Tacikistanın 1993-cü ilin «İçməli su ili» elan 
edilməsi barədə təşəbbüsünü, sonra isə «Həyat üçün su deka-
dasi» barədə təşəbbüsünü Birləşmiş Millətlər Təşkilatında 
dəstəklədi. Məgər bu pisdir?  

Mənim fikrimcə, bu səfər bütün istiqamətlərdə ikitərəfli 
əməkdaşlığın inkişafına güclü təkan verəcəkdir.  
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Avqustun 13-də «Gülüstan» sarayında Azərbaycan 

Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin adından Tacikistan 
Respublikasının Prezidenti Еmoməli Rəhmonun şərəfinə rəsmi 
qəbul təşkil edilmişdir.  

Dövlət başçıları qəbulda nitq söyləдиляр. 
 

Azərbaycan Республикасынын Prezidenti 
Иlham Əliyevin nitqi 

 
Hörmətli Еmoməli Şərifoviç!  
Hörmətli qonaqlar!  
Əziz dostlar!  
Tacikistan prezidentinin Azərbaycana rəsmi səfərinin 

ilk günü başa çatır. Artıq bu gün demək olar ki, bu səfər çox 
uğurlu olmuşdur. Biz bu səfəri ölkələrimiz arasında bir 
qədər əvvəl başlanmış fəal dialoqun davamı hesab edirik. 

Məlum olduğu kimi, bu ilin mart ayında mən Tacikistana 
ilk rəsmi səfər etmişəm və indi Tacikistan prezidenti bizim 
ölkəmizə təşrif gətirmişdir. Bu gün biz geniş fikir mübadiləsi 
etdik, iqtisadi sahədə gələcək inteqrasiya işində böyük əhə-
miyyət daşıyan məsələlərə dair danışıqlar apardıq, qarşılıqlı 
siyasi əlaqələr məsələlərini, təbii ki, ikitərəfli münasibətlərin 
geniş spektrini, regional problemləri müzakirə etdik və bu 
nəticəyə gəldik ki, bu gün bizim münasibətlərə xas olan 
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dinamizm çox qısa müddətdə bütün sahələrdə qarşılıqlı 
faydalı əməkdaşlıqda xeyli irəliləməyə imkan verəcəkdir.  

Biz bu il Tacikistanda Azərbaycan mədəniyyəti günləri 
keçirməyi planlaşdırırıq, həmçinin Tacikistanın incəsənət us-
talarını bizim ölkədə məmnuniyyətlə qəbul edəcəyik. Əmi-
nəm ki, yaxın vaxtlarda ikitərəfli əlaqələr məsələlərinin bü-
tün spektrini nəzərdən keçirəcək birgə hökumətlərarası 
komissiya yaradılacaqdır. Yaxın vaxtlarda Azərbaycanın  
Tacikistanda səfirliyi işə başlayacaqdır. Bütün bu elementlər 
əməkdaşlığımızı çox səmərəli və çox geniş kontekstdə həyata 
keçirməyə imkan verəcəkdir.  

Biz Tacikistanı özümüzə dost, qardaş dövlət hesab edirik. 
Xalqlarımız arasında çoxəsrlik dostluq və qardaşlıq müna-
sibətləri ənənələri mövcuddur və biz bu ənənələri qoruyub 
saxlayır, artırırıq, davam etdirmək əzmindəyik.  

Biz beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində ölkələrimizin 
qarşılıqlı əlaqələrindən çox razıyıq, biz həmişə bir-birimizi 
dəstəkləyirik, bir-birimizin səsinə səs verir, onun tərəfində 
çıxış edirik. Bu da bizim münasibətlərin dostluq xarakterini 
vurğulayır.  

Biz əminik ki, əlaqələrimizin gələcək yüksələn inkişafı 
dövlətlərimizin inkişafına da, regionda təhlükəsizlik sistemi-
nin möhkəmlənməsinə də şərait yaradacaqdır. Həm Tacikis-
tan, həm də Azərbaycan beynəlxalq terrorizmə, narkotrafikə 
qarşı mübarizədə çox mühüm ölkələrdir. Biz öz regionu-
muzda risklərin azaldılmasına yönəlmiş müxtəlif layihələrdə 
fəal iştirak edirik.  

Hər iki ölkə müstəqil dövlət kimi, təşəkkül dövründə 
vətəndaş müharibəsinin çox ağır nəticələri ilə üzləşmişdir. 
Təəssüf ki, bizdə müharibə hələ başa çatmamışdır. Azərbay-
can torpaqları – ölkəmizin ərazisinin 20 faizi hələ də Ermə-
nistanın işğalı altında qalmaqdadır. Ermənistan rəhbərliyi 
tərəfindən azərbaycanlılara qarşı aparılmış etnik təmizləmə 
siyasəti nəticəsində bir milyondan çox azərbaycanlı hələ də 
qaçqın və məcburi köçkün vəziyyətində yaşayır. Birləşmiş 
Millətlər Təşkilatı Təhlükəsizlik Şurasının erməni işğalçı 
qüvvələrinin bizim ərazilərdən dərhal və qeyd-şərtsiz çıxarıl-
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masını tələb edən dörd qətnaməsi təəssüf ki, hələ də yerinə 
yetirilməmiş qalır. Azərbaycana qarşı işğala və təcavüzə son 
qoyulmasını tələb edən Avropa Şurasının, İslam Konfransı 
Təşkilatının və digər nüfuzlu beynəlxalq təşkilatların qətna-
mələri də təəssüf ki, kağız üzərində qalır.  

Biz hələ ki, danışıqlar prosesini davam etdirmək niyyətin-
dəyik. Hesab edirik ki, danışıqlar prosesinin potensialı 
tükənməmişdir, lakin bununla yanaşı, iqtisadiyyatımızın 
möhkəmləndirilməsi üzərində fəal iş aparırıq. Son illərdə 
Azərbaycanda iqtisadiyyatın coşğun inkişafı bizə iqtisadi və 
siyasi xarakterli məsələləri həll etməyə, ölkəmizin müdafiə 
qabiliyyətini möhkəmlətməyə imkan verir. Son dövrlərdə 
bundan ötrü çox işlər görülmüşdür.  

Beləliklə, hesab edirəm ki, biz Azərbaycan torpaqlarının 
işğaldan azad ediləcəyi günü yaxınlaşdıra bilərik, o gün isə 
hökmən gələcəkdir. Tarixi həqiqət və ədalət, həmçinin bey-
nəlxalq hüquq zəfər çalacaqdır. Bunun üçün biz güclü olma-
lıyıq, bunun üçün biz öz dostlarımız və tərəfdaşlarımızla 
uzunmüddətli qarşılıqlı siyasi və iqtisadi əlaqələrə inteqra-
siya etməliyik. Bunun üçün biz irimiqyaslı enerji və nəqliyyat 
layihələrində iştirak edirik və bu layihələrin təşəbbüsçü-
süyük.  

Bu gün Еmoməli Şərifoviçlə biz neft-qaz sahəsində, alü-
minium sənayesində əməkdaşlıq məsələlərini müzakirə etdik. 
Biz Tacikistana Bakı–Tbilisi–Qars dəmir yolunun layihəsi 
barədə də məlumat verdik. Bu yol da tacik xalqının, tacik 
dövlətinin mənafeləri naminə xidmət edə bilər. Biz bütün 
layihələrimizdə açığıq, tacik qardaşlarımızla mükəmməl 
qarşılıqlı əlaqələr üçün öz infrastrukturumuzu, bütün imkan-
larımızı təqdim etməyə hazırıq.  

Bu mühüm, deyərdim ki, dövlətlərimiz arasındakı müna-
sibətlərdə tarixi gündə onu da söyləmək istəyirəm ki, mən 
Еmoməli Şərifoviçi şəxsən salamlamağa çox şadam. Bu 
onun Azərbaycana ilk səfəridir. Mart ayında mənim Taci-
kistana səfərim də ilk səfər idi. Biz razılığa gəldik ki, müna-
sibətlərimizin dinamizmi zəifləməməlidir. Biz qarşılıqlı sə-
fərləri müxtəlif formatda davam etdirmək barədə razılığa 
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gəldik. Əlbəttə, ölkələrimiz arasında, ölkələrimizin rəhbərləri 
arasında və bu gün burada iştirak edən nazirlik və idarə 
rəhbərləri arasında ünsiyyət daha fəal olmalıdır. Biz buna 
çalışırıq və bugünkü səfər çox böyük nikbinlik hissi oyadır.  

Mən bu badəni Tacikistan prezidenti, mənim dostum 
Еmoməli Şərifoviç Rəhmonun sağlığına, Tacikistan nüma-
yəndə heyətinin bütün üzvlərinin sağlığına, tacik və Azərbay-
can xalqları arasında dostluq şərəfinə qaldırmaq istəyirəm! 
       
  

    Tacikistan Республикасынын Prezidenti  
Еmoməli Rəhmonun  nitqi  

 
Hörmətli İlham Heydər oğlu!  
Əziz dostlar!  
İcazə verin, Tacikistan Respublikası nümayəndə heyəti 

adından bizim mehriban ev sahiblərinə səmimi, həqiqətən 
qardaşcasına qonaqpərvərliyə görə bir daha minnətdarlığımı 
bildirim.  

Biz bir-birinə rəğbət hissləri bəsləyən ölkələrimizin və 
xalqlarımızın qarşılıqlı münasibətləri sahəsində toplanmış 
təcrübəni çox qiymətli hesab edirik və bu münasibətləri bi-
zim gələcək nəsillər üçün qoruyub saxlamaq və genişlən-
dirmək əzmindəyik.  

Sevindirici haldır ki, bu gün ölkələrimizin müstəqil inkişaf 
etdiyi yeni şəraitdə xalqlarımız arasında qarşılıqlı dostluq, 
rəğbət və etimad ənənələri öz əhəmiyyətini itirməmişdir və 
keyfiyyətcə yeni əsasda məntiqi davamını tapmışdır.  

Fürsətdən istifadə edib bildirmək istəyirəm ki, Tacikistan 
iki ölkə xalqlarının rifahı naminə əməkdaşlıq sahələrinin 
genişləndirilməsi və dərinləşdirilməsi üçün bundan sonra da 
bütün zəruri səylərini sərf edəcəkdir.  

Bizim münasibətlər kompleksinin bugünkü müzakirəsi 
hər iki tərəfin qarşılıqlı etimadının yüksək səviyyəsinə və 
praktiki olaraq bütün istiqamətlərdə əməkdaşlığı keyfiyyətcə 
yaxşılaşdırmağa hazır olmasına dəlalət edir. Biz əminik ki, 
bu birgə səylər ikitərəfli münasibətlərə güclü təkan verəcək 
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və dövlətlərimizin əsas mənafelərinə uyğun olan qarşılıqlı 
faydalı əməkdaşlıq üçün geniş üfüqlər açacaqdır.  

Əziz dostlar, böyük məmnuniyyətlə mənim dostum, 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti möhtərəm İlham 
Heydər oğlunun və bütün azərbaycanlı dostlarımızın sağlı-
ğına və onların uğurları şərəfinə badə qaldırmaq istəyirəm.  

Bərəkətli Azərbaycan torpağında sülh və firavanlıq şə-
rəfinə!  

Tacikistan və Azərbaycan arasında dostluq münasibətlə-
rinin, qarşılıqlı faydalı əməkdaşlığın və tərəfdaşlığın inkişafı 
və dərinləşməsi şərəfinə!  

Xalqlarımızın xoşbəxtliyi və əmin-amanlığı şərəfinə!  
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ТАЪИКИСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ПРЕЗИДЕНТИ 
ЕМОМЯЛИ РЯЩМОНУН АЗЯРБАЙЪАНА 
РЯСМИ СЯФЯРИ  

 
13 август 2007-ъи ил 

 
Heydər Əliyev Fondu иlə тanыşlыq 

 
Tacikistan prezidenti Еmoməli Rəhmon avqustun 13-də 

Heydər Əliyev Fondunda olmuşdur.  
 Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev Tacikistan dövlətinin 

başçısını burada səmimiyyətlə qarşıladı. Qonaqlar əvvəlcə 
kinozalda fondun fəaliyyətindən, həyata keçirdiyi layihələrdən 
söhbət açan sənədli filmə baxdılar. 

Sonra Tacikistan prezidentinə Azərbaycan xalqının ümum-
milli liderinin xatirəsinə ehtiram əlaməti olaraq yaradılmış 
fondun fəaliyyəti barədə məlumat verildi. Bildirildi ki, fondun 
əsas məqsədi prezident Heydər Əliyevin zəngin irsini öyrən-
mək və təbliğ etməkdən, onun Azərbaycanın sosial-iqtisadi, 
mədəni tərəqqisinə yönəlmiş genişmiqyaslı fəaliyyəti barədə 
gələcək nəsillərdə, ölkəmizin qonaqlarında əyani təsəvvür 
yaratmaqdan, dahi şəxsiyyətin müəllifi olduğu regional 
layihələrin həyata keçirilməsini dəstəkləməkdən, Azərbaycan 
mədəniyyəti və tarixinin geniş təbliği ilə əlaqədar aparılan 
işlərə kömək göstərməkdən ibarətdir.  

Prezident İlham Əliyev Tacikistan rəhbərinə ümummilli 
liderimizin şəxsi arxivindən götürülmüş və onun fəaliyyətinin 
ayrı-ayrı dövrlərini əhatə edən eksponatlar barədə ətraflı 
məlumat verdi.  

Tacikistan prezidenti Еmoməli Rəhmon fenomen şəxsiyyət 
Heydər Əliyevin həyatının ən müxtəlif məqamlarını əks 
etdirən və Azərbaycan tarixinin bütöv bir dövrü barədə geniş 
təsəvvür yaradan çoxlu sənədlərlə, ulu öndərimiz haqqında 
kitablarla, dünyanın nüfuzlu siyasi, elm, mədəniyyət və incə-
sənət xadimlərinin, dövlət və hökumət rəhbərlərinin müstəqil 
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Azərbaycan dövlətinin memarı və qurucusu haqqında fikirləri 
ilə tanış oldu, onların ümummilli liderimizlə müxtəlif görüş-
lərdə birgə çəkdirdikləri fotoşəkillərə böyük maraqla baxdı.  

Prezidentlər Bakı–Tbilisи–Ceyhan neft kəmərinin maketinə 
də baxdılar. Tacikistan prezidenti fondun Xatirə kitabına ürək 
sözlərini yazdı, ümummilli lider Heydər Əliyevin şəxsiyyətinə 
dərin hörmətini, ulu öndərin tacik xalqına göstərdiyi qayğını, 
onun Tacikistanda daim xatırlandığını bildirdi, Azərbaycan 
dövlətinin tərəqqisi naminə dəyərli fəaliyyətində fonda uğurlar 
arzuladı. 

Tacikistan dövlətinin başçısına xatirə hədiyyələri təqdim 
edildi. 

Prezident Еmoməli Rəhmon da fonda hədiyyə bağışladı.  
Azərbaycan və Tacikistan prezidentləri fondun eyvanından 

Bakının mənzərəsini seyr etdilər.     
Ali qonaq fonddan zəngin təəssüratla ayrıldığını söylədi.  

 
«Caspian Fish Co. Azerbaijan» korporasiyasы ilə tanыşlыq 

 
Tacikistan prezidenti Еmoməli Rəhmon ölkəmizə rəsmi 

səfəri çərçivəsində avqustun 13-də «Caspian Fish Co. Azer-
baijan» şirkətində olmuşdur. Burada ayrı-ayrı istehsal sexləri 
ilə yaxından tanış olan ali qonağa məlumat verildi ki, şirkət 
müxtəlif çeşiddə yüksək keyfiyyətli, ekoloji cəhətdən təmiz 
məhsullar istehsal edir. Müəssisə 2001-ci ildə xalqımızın 
ümummilli lideri Heydər Əliyevin xeyir-duası ilə fəaliyyətə 
başlamış və region əhalisinin yüksək keyfiyyətli balıq məhsul-
larına tələbatını ödəməyə qadirdir.  

Burada Xəzər hövzəsindən, Rusiya, Norveç, Atlantik və 
Sakit okean ölkələrindən idxal edilən xammaldan keyfiyyətli 
məhsul istehsal olunur. Şirkət yüksək ixtisaslı kadrlara, 
keyfiyyətli xammala və müasir avadanlığa malikdir. Bütün 
bunlar məhsulun ekoloji təmizliyini və keyfiyyətini təmin edir. 
Burada 750 nəfəri dənizdə olmaqla, minə yaxın işçi çalışır. 
Gündə 300 tona qədər balıq emal etmək imkanına malik olan 
bu müəssisənin Xəzər regionunda bənzəri yoxdur. İstehsalat 
kompleksi balıq və kürü emalı, balıq unu və balıq yağı sex-
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lərindən ibarətdir. 30 növ balıqdan 80 adda məhsul istehsal 
edən bu özəl müəssisənin yaradılması üçün 56 milyon ABŞ 
dolları məbləğində sərmayə qoyulmuşdur. Məhsullar daxili və 
xarici bazara göndərilir. 

Prezident  Еmoməli Rəhmon qara kürünün istehsal edildiyi 
sexlə də tanış oldu. Bildirildi ki, kürü ixracı üçün bu il Azər-
baycana 6 ton 660 kiloqram kvota ayrılmışdır. Yaz mövsü-
mündə kvotanın 50 faizindən istifadə edilmişdir. Məlumat 
verildi ki, burada istehsal olunan kürü bütün dünya ölkələrinə 
ixrac olunur.  

Korporasiyada Azərbaycanın dövlət müəssisələri ilə əlaqə-
lər üzrə ixtisaslaşmış elmi mərkəz fəaliyyət göstərir. Mərkəzin 
başlıca məqsədi balıqçılıq sənayesinin monitorinqini keçirmək 
və ekoloji tələblərə riayət olunmasına nəzarət etməkdir. Şirkət 
mövcud balıqyetişdirmə təsərrüfatlarının bərpasını və yenilə-
rinin yaradılmasını planlaşdırır. 

Tacikistan prezidenti konfrans zalında şirkətdə istehsal 
olunan hazır məhsullara baxdı.  

Müəssisə ilə tanış olduqdan sonra ali qonağa xatirə 
hədiyyəsi verildi. 

 
Ümummilli lider Heydər Əliyevin məzarыны ziyarət 

 
Tacikistan Respublikasının Prezidenti Еmoməli Rəhmon 

avqustun 14-də Fəxri xiyabana gəlmişdir.  
Burada ali qonağı və nümayəndə heyətinin üzvlərini Azər-

baycan Xarici İşlər nazirinin müavini Vaqif Sadıqov, Bakı 
Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı Hacıbala Abutalıbov və di-
gər rəsmi şəxslər qarşıladılar.  

Tacikistan dövlətinin başçısı türk dünyasının görkəmli 
oğlu, ümummilli lider Heydər Əliyevin xatirəsini ehtiramla 
anaraq məzarı önünə əklil qoydu.   

Tacikistanın prezidenti görkəmli oftalmoloq alim, aka-
demik Zərifə xanım Əliyevanın məzarı üstünə də tər gül 
dəstəsi qoydu.  

Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı Hacıbala Abutalı-
bov ali qonağa Fəxri xiyabanın tarixi barədə məlumat verdi.   



 255 

Şəhidlərin xatirəsinə ehtiram 
           
 Tacikistan prezidenti Еmoməli Rəhmon avqustun 14-də 

Şəhidlər xiyabanını ziyarət etmişdir. 
 Tacikistanın dövlət başçısını və nümayəndə heyətinin 

üzvlərini Azərbaycan Xarici İşlər nazirinin müavini Vaqif Sa-
dıqov, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı Hacıbala Abu-
talıbov və digər rəsmi şəxslər qarşıladılar. Burada ali qonağın 
şərəfinə Fəxri qarovul dəstəsi düzülmüşdü.  

 Tacikistan dövlətinin başçısı Azərbaycanın azadlığı və 
ərazi bütövlüyü uğrunda canlarından keçmiş qəhrəman öv-
ladlarımızın xatirəsinə ucaldılmış «Əbədi məşəl» abidəsinin 
önünə əklil qoydu.  

 Müdafiə Nazirliyinin əlahiddə nümunəvi orkestrinin ifa-
sında Tacikistanın və Azərbaycanın dövlət himnləri səsləndi. 

 Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı Hacıbala Abuta-
lıbov aлi qonağa Şəhidlər xiyabanının tarixi və paytaxtımızda 
görülən abadlıq-quruculuq işləri barədə məlumat verdi.  

Prezident Еmoməli Rəhmon Azərbaycan paytaxtının mən-
zərəsini maraqla seyr etdi. 
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АБШ ДЮВЛЯТ КАТИБИНИН МЦШАВИРИ,  
ИГТИСАДИ ЯМЯКДАШЛЫГ ЦЗРЯ ABŞ–
AZƏRBAYCAN HÖKUMƏTLƏRARASI 
KOMİSSİYASININ HƏMSƏDRİ DENİEL 
SALLİVANIN RƏHBƏRLİK ETDİYİ  
NÜMAYƏNDƏ HEYƏTİ ИЛЯ ЭЮРЦШ 
 
Президент сарайы 
 
15 август 2007-ъи ил 
 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev 

avqustun 15-də Prezident sarayında ABŞ Dövlət katibinin 
İqtisadi və Biznes məsələlərinə dair müşaviri, İqtisadi əmək-
daşlıq üzrə ABŞ–Azərbaycan hökumətlərarası komissiyasının 
həmsədri Deniel Sallivanın rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyə-
tini qəbul etmişdir.    

Dövlətimizin başçısı Azərbaycan ilə ABŞ arasında müxtəlif 
sahələrdə, o cümlədən iqtisadiyyat və enerji sektorunda əlaqə-
lərin uğurla inkişaf etdiyini bildirdi. ABŞ–Azərbaycan forma-
tında həyata keçirilməyə başlanmış enerji sahəsində əmək-
daşlığın hazırda bütün region üçün böyük əhəmiyyət kəsb 
etdiyini vurğulayan prezident İlham Əliyev indi ölkəmizin 
enerji layihələrinin inkişafının çox mühüm mərhələsində oldu-
ğunu qeyd etdi. Dövlətimizin başçısı bu səfərin ölkələrimiz 
arasında iqtisadi əlaqələrin bundan sonra da inkişaf etdirilməsi 
işinə öz töhfəsini verəcəyinə ümidvar olduğunu bildirdi.   

Azərbaycana əvvəlki səfərlərini və prezident İlham Əliyev 
ilə keçirdiyi görüşləri məmnuniyyətlə xatırlayan Deniel Sal-
livan dedi ki, bu səfərindən məqsəd ölkələrimiz arasında iqtisa-
diyyat və enerji sahəsində əməkdaşlığa dair müxtəlif məsələ-
ləri müzakirə etməkdir. Cari ilin fevral ayında təsis edilmiş 
ABŞ–Azərbaycan hökumətlərarası komissiyanın fəaliyyətinə 
toxunan qonaq iqtisadiyyat sahəsində gələcək əməkdaşlığın 
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istiqamətlərinin müəyyənləşdirilməsi baxımından mühüm 
nailiyyətlərin əldə edildiyini söylədi. Deniel Sallivan ABŞ ilə 
Azərbaycan arasında imzalanmış enerji təhlükəsizliyi sahə-
sində tərəfdaşlığa dair anlaşma memorandumunun ölkələri-
mizin bu sahədə əməkdaşlığının daha da inkişaf etdirilməsi 
üçün əhəmiyyətini vurğuladı. 
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İNCƏSƏNƏT MUZEYİNİN VƏ GƏNC 
TAMAŞAÇILAR TEATRININ BİNALARINDA 
TƏMİR-TİKİNTİ İŞLƏRİNİN GEDİŞİ İLƏ 
TANIŞЛЫГ 
 
15 август 2007-ъи ил 

 
Avqustun 15-də Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev 

Dövlət Иncəsənət muzeyində və Dövlət Gənc Tamaşaçılar 
Teatrında olmuşdur. Dövlətimizin başçısı hər iki mədəniyyət 
mərkəzində aparılan əsaslı təmir-tikinti və yenidənqurma işləri 
ilə maraqlanmışdır. 

Rüstəm Mustafayev adına Dövlət İncəsənət muzeyində 
aparılan əsaslı təmir işləri ilə tanış olan prezident İlham 
Əliyevə məlumat verildi ki, 120 yaşlı bu binada müxtəlif dövr-
lərdə ayrı-ayrı idarə və təşkilatlar yerləşmişdir. 1936-cı ildə 
Azərbaycan Dövlət muzeyinin incəsənət şöbəsi əsasında yara-
dılmış muzeydə çoxlu qiymətli sənət əsərlərinin yerləşdiril-
məsi, ekspozisiyanın ildən-ilə zənginləşdirilməsi bu sənət mə-
bədinə marağı xeyli artırmışdır. Lakin zaman keçdikcə təbii 
aşınmalar nadir sənət nümunələrinin saxlandığı bu binanın 
əsaslı təmirini zərurətə çevirmişdir. Tarixi dəyərlərimizin və 
mədəni sərvətlərimizin qorunmasına xüsusi diqqət və qayğı 
göstərən prezident İlham Əliyev digər mədəniyyət ocaqları ilə 
yanaşı,  bu muzeyin də bərpası barədə göstəriş vermişdir.  

Binada təmir-bərpa işlərini Mədəniyyət və Turizm Nazir-
liyinin sifarişi ilə «Azəraqrartikinti» Səhmdar Cəmiyyəti 
aparır. «RA architect Ltd» müəssisəsində hazırlanmış layihə-
yə əsasən binanın bütün mühəndis-texniki qurğuları əsaslı su-
rətdə yenidən qurulmuşdur. Birinci və ikinci korpuslar 
arasında yeni bina tikilir. İnşaatçılar ilk növbədə özülləri, 
həmçinin daxili və xarici divarları metal konstruksiyalar və 
beton məmulatı ilə bərkidirlər. Binanın fasadı isə 1987 kvad-
ratmetr sahəsi olan əvvəlki görünüşünü saxlamaqla, üzlük 
daşlarla üzlənir. Layihəçilər bərpa zamanı fasadın tərtibatına 



 259 

xüsusi diqqət yetirmişlər. Mərtəbələrin köhnə döşəməsi sökü-
lərək, monolit dəmir-beton plitələrlə əvəz olunmuşdur. Otaq-
ların arakəsmələri əvvəlki formada saxlanılmaqla, yenidən 
qurulmuşdur.  

Prezident İlham Əliyevə məlumat verildi ki, muzeyin ekspo-
zisiyasının daha cəlbedici görünməsi üçün milli arxitektura 
nümunələrindən istifadə olunacaqdır.  

Həmin gün prezident İlham Əliyev Dövlət Gənc Tama-
şaçılar Teatrının binasında aparılan əsaslı təmir və yenidən-
qurma işləri ilə də tanış olmuşdur.    

Qeyd edək ki, dövlətimizin başçısının sərəncamına əsasən 
əsaslı təmir olunan çoxsaylı tarixi abidələr, monomental 
binalar, maddi mədəniyyət ocaqları sırasında bu teatrın binası 
da vardır.  

Ölkəmizin rəhbərinin «Azərbaycan teatr sənətinin inkişaf 
etdirilməsi haqqında» 2007-ci il 19 fevral tarixli sərəncamı ilə 
digər mədəniyyət ocaqları kimi, bu teatrın binası da yüksək 
səviyyədə təmir olunur. 

Teatr binasında aparılan əsaslı təmir və bərpa işləri ilə 
tanış olan prezident İlham Əliyevə məlumat verildi ki, inzibati 
bina, tamaşa salonu və səhnə tamamilə yenidən qurulacaqdır. 
Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin sifarişi ilə Nəqliyyat Na-
zirliyinin «Yolnəqliyyatservis» Departamenti tərəfindən əsaslı 
təmir olunan binanın bütün sanitariya qovşaqları, elektrik və 
su xətləri, иситмя və soyutma sistemləri tamamilə yeniləşdiril-
mişdir. Dekorasiya və qrim otaqları müasir üslubda tərtib 
olunmuşdur. Binada quraşdırılmış müasir elektrik avadanlığı 
Avropanın tanınmış şirkətlərindən alınıb gətirilmişdir. Teatrda 
ayrıca avtomat telefon stansiyası da olacaqdır. Altı kamera-
dan ibarət videoçəkiliş sistemi tamaşaların lentə alınmasına, 
həmçinin canlı yayımına əlverişli imkan yaradacaqdır. Bu 
yenilik Bakının teatr və konsert salonlarında ilk dəfə Dövlət 
Gənc Tamaşaçılar Teatrında tətbiq olunur. 



 260 

 
 

 
АЗЯРБАЙЪАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫН 
ПРЕЗИДЕНТИ ИЛЩАМ ЯЛИЙЕВ БЕЙНЯЛХАЛГ 
МУЬАМ МЯРКЯЗИНDƏ ТИКИНТИ ИШЛЯРИНИН 
ЭЕДИШИ ИЛЯ ТАНЫШ ОЛМУШДУР 
 
Бейнялхалг Муьам Мяркязи 
 
15 август 2007-ъи ил 
 
Азярбайъан pрезиденти Илщам Ялийев августун 15-дя 

Бейнялхалг Муьам Мяркязинин тикилдийи яразийя эяляряк бура-
да иншаат ишляринин эедиши иля марагланмышдыр. 

Щейдяр Ялийев Фондунун милли мяняви дяйярляримизин го-
рунмасы вя дцнйада эениш tяbлиьи иля баьлы реаллашдырылан мющтя-
шям лайищяляри сырасында хцсуси ящямиййятя малик олан бу 
мядяниййят мяркязинин иншасы фондун президенти, ЙУНЕСКО ВЯ 
ИСЕСКО-нун Xошмярамлы сяфири, Милли Мяълисин депутаты Мещ-
рибан ханым Ялийеванын тяшяббцсц иля щяйата кечирилир. Беля бир 
мядяниййят оъаьынын тикилмяси, муьамын инкишаф вя тяблиь едилмяси 
цчцн эюркямли ханəндяляр, муьам билиъиляринин иштиракы иля 
«дяйирми маса» кечирилмиш вя Бакыда Бейнялхалг Муьам Мяр-
кязинин йарадылмасы гярара алынмышдыр. Президент Илщам  Ялийев 
2005-ъи ил апрелин 6-да  Бакыда Бейнялхалг  Муьам Мяркязинин 
йарадылмасы щаггында сярянъам имзаламышдыр. 

Беляликля, халгымызын гядим мядяни ирсинин юлмяз нцмуняси, 
Азярбайъан мусигисинин зянэин фялсяфи тямял цзяриндя тяшяккцл 
тапмасында явязсиз рол ойнайан муьама мющтяшям абидя 
уъалдылмасы истигамятиндя ъидди аддым атылмышдыр. Азярбайъан 
муьамынын бяшяр мядяниййятинин надир инъиляри иля бир сырада 
ЙУНЕСКО-нун Дцнйа ирс сийащысына дахил едилмяси ися 
бцтювлцкдя онун ня дяряъядя бянзярсиз сянят нювц олдуьуну 
бир даща тясдигляйир. 

Бакынын мющтяшям сянят оъагларындан бири олаъаг мяркязин 
иншасына башламаздан яввял муьам устадлары иля мцтямади 
эюрцшляр, мяслящятляшмяляр апарылмыш, нящайят, Бейнялхалг 
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Mуьам Мяркязинин лайищяси тяртиб едилмиш вя Щейдяр Ялийев 
Фондунда тягдиматы кечирилмишдир. 

Азярбайъан pрезиденти Илщам Ялийев вя ЙУНЕСКО-нун 
Баш директору Коиширо Мтсууранын иштиракы иля 2005-ъи ил 
августун 24-дя Дянизкянары Милли Паркда Бейнялхалг Муьам 
Мяркязинин тямяли гойулмушдур. Бу мяркязин дя иншасы ясаслы 
тямир олунан вя йенидян гурулан диэяр тарихи  абидяляр вя мо-
нументал биналар кими, дювлятимизин башчысынын даим диггя-
тиндядир. «Аикон» ширкятинин инша етдийи вя Азярбайъан–
ЙУНЕСКО ямякдашлыьынын бящряси олан бу мядяниййят мяр-
кязинин дизайнында милли мусиги сянятимизин рямзляри якс 
олунмушдур. 

Тикинтинин эедиши вя бинанын макети иля таныш олан pрезидент 
Илщам Ялийев бу мяркязин мемарлыг ансамблынын муğамын 
яняняляриня уйьун йарадылмасы, иншаат ишляринин ян йцксяк ся-
виййядя апарылмасы иля баьлы тювсийялярини вермишдир. 
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MOLDOVA RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ 
ZATİ-ALİLƏRİ 
CƏNAB VLADİMİR VORONİNƏ 

 
Hörmətli Vladimir Nikolayeviç!   
Azərbaycan xalqı adından və şəxsən öz adımdan Sizi 

və dost Moldova xalqını milli bayramınız – Müstəqillik günü 
münasibətilə ürəkdən təbrik edirəm.  

Əminəm ki, ölkələrimiz arasında ikitərəfli qarşılıqlı fay-
dalı əlaqələrin  daha da inkişaf etməsi və möhkəmlənməsi, 
beynəlxalq və regional təşkilatlarda sıx qarşılıqlı əlaqə və 
qarşılıqlı dəstək bundan sonra da xalqlarımızın mənafeyinə, 
regionda sülh, sabitlik və tərəqqi işinə xidmət edəcəkdir.  

Hörmətli Vladimir Nikolayeviç, Sizə möhkəm cansağlığı, 
xoşbəxtlik və dövləti fəaliyyətinizdə uğurlar, dost Moldova 
xalqına sülh və firavanlıq  arzulayıram.  

 
Hörmətlə,  

    İLHAM ƏLİYEV  
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti  

 
Bakı, 15 avqust 2007-ci il 
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UKRAYNA PREZİDENTİ 
ZATİ-ALİLƏRİ 
CƏNAB VİKTOR YUŞŞENKOYA 
 
Hörmətli Viktor Andreyeviç!  
Ukraynanın milli bayramı – Müstəqillik günü münasi-

bətilə Sizi Azərbaycan xalqı adından və şəxsən öz adımdan 
ürəkdən təbrik edirəm.  

Bu gün Azərbaycan ilə Ukraynanın dövlətlərarası müna-
sibətləri uğurla və dinamik inkişaf edir. Əminəm ki, ölkələ-
rimiz arasında dostluq, qarşılıqlı etimad və qarşılıqlı dəstək 
ab-havası bundan sonra da xalqlarımızın mənafeyi naminə, 
regionda sülh, sabitlik və tərəqqi naminə əməkdaşlığımızın 
və qarşılıqlı əlaqələrimizin daha da genişlənməsinə şərait 
yaradacaqdır.  

Hörmətli Viktor Andreyeviç, fürsətdən istifadə edib Sizə 
möhkəm cansağlığı, xoşbəxtlik və uğurlar, bütün dost 
Ukrayna xalqına sülh və firavanlıq arzulayıram.  

 
Hörmətlə,  

İLHAM ƏLИYEV  
     Azərbaycan Respublikasının Prezidenti  

 
Bakı, 15 avqust 2007-ci il  
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МАЛАЙЗИЙАНЫН АЛИ БАШЧЫСЫ, ЯЛАЩЯЗРЯТ 
ТУАНКУ МИЗАН ЗЕЙНАЛ АБИДИН ИБН 
ЯЛ-МЯРЩУМ СУЛТАН МАЩМУД  
ЯЛ-МЦКТЯФИ БИЛЛАЩ ШАЩА 

 
Ялащязрят! 
Малайзийанын милли байрамы – Мцстягиллик eлан eдил-

мяси gцнц мцнасибятиля Сизя вя Сизин симанызда бцтцн халгы-
ныза ян сямими тябрикляримизи йетирирям. 

Яминям ки, Азярбайъан–Малайзийа мцнасибятляринин, дост-
луг вя ямякдашлыьымызын инкишафы бундан сонра да халгларымызын 
рифащына тющфяляр веряъякдир. 

Беля бир яламятдар эцндя Сизя мющкям ъансаьлыьы, ишля-
риниздя уьурлар, дост халгыныза ямин-аманлыг вя тярягги арзу-
лайырам. 

 
Щюрмятля, 

ИЛЩАМ ЯЛИЙЕВ 
Азярбайъан Республикасынын Президенти 

 
Бакы, 15 август 2007-ъи ил 
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MALAYZİYANIN BAŞ NAZİRİ  
ZATİ-ALİLƏRİ  
CƏNAB ABDULLAЩ ƏHMƏD BƏDƏVİYƏ 

 
Hörmətli cənab Baş nazir! 
Ölkənizin milli bayramı – Müstəqillik elan edilməsi 

günü münasibətilə Sizi və bütün Malayziya xalqını təbrik 
edirəm. 

Ümidvaram ki, ölkələrimiz arasındakı dostluq və əmək-
daşlıq münasibətləri xalqlarımızın mənafelərinə uyğun ola-
raq daim inkişaf edəcək və genişlənəcəkdir. 

Sizə ən xoş arzularımızı yetirir, xalqınıza sülh və rifah 
diləyirəm. 

 
Hörmətlə, 

İLHAM ƏLİYEV 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

 
Bakı, 15 avqust 2007-ci il 
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QIRĞIZISTAN RESPUBLİKASININ 
PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ  
CƏNAB KURMANBEK BAKİYEVƏ 
 
Hörmətli Kurmanbek Saliyeviç! 
Milli bayram – Dövlət müstəqilliyi günü münasibətilə 

Sizi və dost Qırğızıstan xalqını Azərbaycan xalqı adından və 
şəxsən öz adımdan ürəkdən təbrik edirəm. 

Əminəm ki, Azərbaycan ilə Qırğızıstan arasında dostluq 
və qarşılıqlı surətdə faydalı əməkdaşlıq xalqlarımızın və 
dövlətlərimizin mənafeyi naminə, regionda sülh, sabitlik və 
tərəqqi naminə bundan sonra da inkişaf edəcək və möh-
kəmlənəcəkdir. 

Hörmətli Kurmanbek Saliyeviç, Sizə möhkəm cansağlığı, 
səadət və uğurlar, bütün Qırğızıstan xalqına sülh və tərəqqi 
arzulayıram. 

 
Hörmətlə, 

İLHAM ƏLİYEV 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

 
Bakı, 15 avqust 2007-ci il 
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АЗЯРБАЙЪАНЫН ХАЛГ АРТИСТИ  
МЦСЛЦМ МАГОМАЙЕВЯ 
 
Язиз  Мцслцм Магомайев! 
Сизи, мцасир дюврцн эюркямли мусиги хадимини йуби-

лейиниз мцнасибятиля тябрик едир, Сизя хошбяхтлик, ъансаьлыьы вя 
уьурлар арзулайырам. 

Милйонларла инсана Сизи севдирян парлаг истедадыныз сящня-
дяки  илк аддымларыныздан етибарян юзцнц бцрузя вермиш вя 
Сизя ифачылыг сянятинин надир инъилярини йаратмаг имканы бяхш 
етмишдир. Йцксяк зювгцнцз, фитри мусиги мядяниййятиниз вя 
чохшахяли йарадыъылыг габилиййятиниз сайясиндя Сиз бюйцк бир 
дюврцн ясл рямзиня чевриля билмисиниз. 

Гыса мцддят ярзиндя Сиз тякраролунмаз сящня эюркями 
вя олдугъа популйар репертуар формалашдырмыш, совет мащ-
ны ифачылары арасында юз сюзцнцзц дейяряк уникал бир мювге 
газанмысыныз. Сизин сянятинизя щям стадионларда топлашан 
чохминли динляйиъиляриниз, щям дя щямкарларыныз məftun 
олмушлар. 

Бястякарлыг фяалиййятиниз шющрятинизи даща да артырмыш вя аз 
бир мцддятдя пярястишкарларынызын мящяббятини газанмыш бир 
чох ясярляр йазмаьыныза, онлары юзцнямяхсус тярздя ифа 
етмяйинизя имкан вермишдир. Азярбайъанı вясф едян мяшщур 
мащнынызда ися доьма дийара олан щядсиз мящяббятиниз юз 
яксини тармышдыр. 

Защирян бир-бири иля узлашмайан хцсусиййятляр щейрятамиз 
şякилдя Сизин шяхсиййятиниздя ъямляшяряк ейни заманда 
классик вя естрада мусигисинин ифачысы, киноактйор вя опера 
театрынын солисти, естрада-симфоник оркестринин тяшкилатчысы вя 
иътимаи хадим кими фяалиййят эюстярмяйинизя зямин йарат-
мышдыр. Ифачылыг вя бястякарлыq фяалиййяти иля йанашы, инъясяня-
тин щяр бир сащясиндя гцввянизи сынамаг щявясинизи «Мяним 
мящяббятим мелодийа» китабыныз вя рясм ясярляриниз бир даща 
яйани сурятдя нцмайиш етдирир. 
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Биз щамымыз щаглы олараг Сизинля фяхр едирик. Сиз артыг би-
зим ъанлы тарихимизсиниз. Истедадынызын мисилсиз йцксялишинин 
шащидляри, еляъя дя йени нясля мянсуб азярбайъанлылар Сизи 
щямишя щягиги сянəтин бюйцк устады кими дяйярляндиряъякляр. 

Ян хош арзуларла, 
 

 ИЛЩАМ ЯЛИЙЕВ 
Азярбайъан Республикасынын Президенти 

 
Бакы, 16 август 2007-ъи ил
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İSRAİLİN BAŞ NAZİRİNİN MÜAVİNİ,  
STRATEJİ PLANLAŞDIRMA NAZİRİ  
AVİQDOR LİBERMANIN RƏHBƏRLİK  
ETDİYİ NÜMAYƏNDƏ HEYƏTİ  
ИЛЯ ЭЮРЦШ 
 
Президент сарайы 
 
17 август 2007-ъи ил 
 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev av-

qustun 16-da Prezident sarayında İsrailin Baş nazirinin 
müavini, Strateji Planlaşdırma naziri Aviqdor Libermanın 
rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyətini qəbul etmişdir.    

Dövlətimizin başçısı nümayəndə heyətinin Bakıdakı və 
Azərbaycanın digər bölgələrindəki görüşlərinin səmərəli keçə-
cəyinə ümidvar olduğunu bildirdi. Prezident İlham Əliyev 
Azərbaycanda siyasi, iqtisadi və digər sahələrdə əldə edilən 
uğurlar barədə danışdı. 

Aviqdor Liberman Azərbaycana ilk səfərini və bu səfər 
zamanı ümummilli lider Heydər Əliyev ilə keçirdiyi görüşü 
məmnuniyyətlə xatırladı. O, səfərindən keçən on il ərzində öl-
kəmizdə çox böyük dəyişikliklərin və inkişafın şahidi olduğunu 
bildirdi və aparılan quruculuq işlərinin onda böyük təəssürat 
yaratdığını vurğuladı. 
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YAPONİYANIN XARİCİ İŞLƏR NAZİRİNİN 
MÜAVİNİ MİDORİ MATSUŞİMANIN 
RƏHBƏRLİK ETDİYİ NÜMAYƏNDƏ  
HEYƏTİ ИЛЯ ЭЮРЦШ 
 
Президент сарайы 
 
17 август 2007-ъи ил 

 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev 

avqustun 16-da Prezident sarayında Yaponiyanın Xarici İşlər 
nazirinin müavini Midori Matsuşimanın rəhbərlik etdiyi nü-
mayəndə heyətini qəbul etmişdir.    

Midori Matsuşima səfəri çərçivəsində Azərbaycanın 
ümummilli lideri Heydər Əliyevin məzarını ziyarət etdiyini və 
ölkəmizdə ümummilli liderin xatirəsinə dərin ehtiramın şahidi 
olduğunu bildirdi. Qonaq prezident İlham Əliyevin keçən ilin 
mart ayında Yaponiyaya rəsmi səfərinin ölkələrimiz arasında 
əlaqələrin daha da inkişaf etdirilməsində mühüm rol oyna-
dığını vurğuladı.    

Dövlətimizin başçısı Azərbaycanın bugünkü inkişafında 
xalqımızın ümummilli lideri Heydər Əliyevin müstəsna rolu 
olduğunu bildirdi və məhz onun rəhbərliyi altında 90-cı illərin 
ortalarında həyata keçirilməyə başlamış siyasi və iqtisadi 
islahatların ölkəmizin sürətli inkişafını təmin etdiyini vur-
ğuladı. Azərbaycan–Yaponiya münasibətlərində də yeni inki-
şaf mərhələsinin ümummilli lider Heydər Əliyevin Yaponiyaya 
rəsmi səfəri ilə başlandığını deyən prezident İlham Əliyev bu 
siyasətin bu gün də uğurla davam etdirildiyini bildirdi.    
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ПЕРУ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ПРЕЗИДЕНТИ  
ЗАТИ-АЛИЛЯРИ  
ЪЯНАБ АЛАН ГАРСИА ПЕРЕСЯ 

 
Щюрмятли ъянаб Президент! 
Юлкяниздя баш вермиш зялзяля нятиъясиндя чохсайлы инсан 

тяляфаты вя даьынтылар барядя хябяр мяни сон дяряъя кядяр-
ляндирди. 

Бу фаъия иля ялагядар дярдинизя шярик сыхыр, Сизя, щялак 
оланларын аиляляриня вя йахын адамларына, бцтцн Перу халгына 
шяхсян юз адымдан вя Азярбайъан халгы адындан дярин щцзн-
ля башсаьлыьы верир, зялзялянин нятиъяляринин тезликля арадан 
галдырылмасыны арзулайырам. 

 
ИЛЩАМ ЯЛИЙЕВ 

Азярбайъан Республикасынын Президенти 
 
Бакы, 17 август 2007-ъи ил 
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ŞRİ-LANKANIN İXRACATIN İNKİŞAFI VƏ 
BEYNƏLXALQ TİCARƏT NAZİRİ  
CORC PEİRİSİN RƏHBƏRLİK ETDİYİ 
NÜMAYƏNDƏ  HEYƏTİ  ИЛЯ ЭЮРЦШ 

 
Президент сарайы 
 
17 август 2007-ъи ил 

 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev av-

qustun 17-də Prezident sarayında Şri-Lankanın İxracatın 
İnkişafı və Beynəlxalq Ticarət naziri Corc Peirisin rəhbərlik 
etdiyi nümayəndə heyətini qəbul etmişdir.    

Corc Peiris ölkəmizə ilk dəfə səfər etdiyini bildirdi və səfər 
zamanı onlara göstərilən qonaqpərvərliyə görə Azərbaycan 
hökumətinə təşəkkürünü çatdırdı. Qonaq artıq Azərbaycanın 
bir sıra hökumət qurumlarında səmərəli görüşlər keçirdiyini 
dedi və ölkəsinin Azərbaycan ilə iqtisadiyyat, o cümlədən 
energetika sahəsində əlaqələrin inkişaf etdirilməsində maraqlı 
olduğunu qeyd etdi.  

Dövlətimizin başçısı bu səfərin Azərbaycan ilə Şri-Lanka 
arasında iqtisadi sahədə əməkdaşlığın genişləndirilməsinə töh-
fə verəcəyinə əminliyini vurğuladı.  
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ДЮВЛЯТ СЯРЩЯД ХИДМЯТИНИН 
«СЯРЩЯДЧИ» ИСТИРАЩЯТ МЯРКЯЗИНИН 
АЧЫЛЫШ МЯРАСИМИНДЯ 

 
«Sərhədçi» istirahət mərkəzi 
 
17 август 2007-ъи ил  
 
Августун 17-дя Абшерон районунун Эорадил гясябясиндя 

Дювлят Сярщяд Хидмятинин «Сярщядчи» истиращят мяркязинин 
ачылышы олмушдур. 

Азярбайъан президенти Илщам Ялийев мярасимдя иштирак 
етмишдир. 

Дювлят Сярщяд Хидмятинин ряиси, эенерал-лейтенант Елчин 
Гулийев дювлятимизин башчысы, Силащлы Гцввялярин Али Баш Ко-
манданы Илщам Ялийевя рапорт верди: 

Ъянаб Али Баш Командан, «Сярщядчи» истиращят мяркязи 
ачылыша щазырдыр. 

Президент Илщам Ялийев истиращят мяркязинин Баш планы, 
яразинин яввялки вя индики эюрцнцшцнц якс етдирян фотошяkилляря 
бахды. 

Эенерал-лейтенант Елчин Гулийев дювлят сярщядляринин тящлц-
кясизлийинин тямин едилмясиня вя Дювлят Сярщяд Хидмяти 
ямякдашларынын сосиал-мяишят шяраитляринин йахшылашдырылмасына 
эюстярдийи диггят вя гайьыйа эюря дювлятимизин башчысына 
Азярбайъан сярщядчиляринин миннятдарлыьыны чатдырды. Хидмятин 
ряиси деди ки, бу мяркязин истифадяйя верилмяси сярщядчиляря 
диггят вя  гайьынын нювбяти яйани тязащцрцдцр. 

Али Баш Командана эюрцлян ишляр барядя мялумат верян 
эенерал-лейтенант билдирди ки, Сярщяд Гошунларынын Йарадылма-
сынын 88-ъи илдюнцмц яряфясиндя ачылан бу мяркяз гыса мцд-
дятдя инша едилмишдир. Тямяли бу илин майында гойулан истиращят 
мяркязи комплексинин тикинтисини йерли «Глобал Констракшн» 
Мящдуд Мясулиййятли Ъямиййятин иншаатчылары августун 15-дя 
баша чатдырмышлар. 
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Азярбайъан pрезидентинин 2005-ъи ил 27 декабр тарихли 
фярманы иля тясдиг едилмиш «Азярбайъан Республикасынын дювлят 
сярщядинин мцщафизяси системинин 2006–2010-ъу иллярдя техники 
инкишафына даир Дювлят Програмы» чərчивясиндя инша олунмуш бу 
мяркяз 14 щиссядян ибарятдир, онун 33 отаьы вя йемякханасы 
олмагла, бешмяртябяли бинасы вя кotтеъляр мцасир тялябляря 
ъаваб верир. Бурада мядяни тядбирлярин кечирилмяси цчцн 
мuсигили театр, боулинг залы, юrтцлц вя ачыг щовузлар, ушаглар вя 
бюйцкляр цчцн яйлянъя мяркязляри, ири гайыгларын йаналма 
кюрпцсц, мцхтялиф идман, о ъцмлядян футбол вя vолейбол 
мейданчалары, чимярлик вя сащилйаны кафе фяалиййят эюстярир. 
Цмумиликдя, мяркяздя 250 няфярин мяналы истиращяти цчцн щяр 
ъцр шяраит йарадылмышдыр. 

Президент Илщам Ялийев бешмяртябяли истиращят кюрпцсц, лцкс 
сявиййяли 11 коттеъ, мцасир идман вя боулинг заллары, ачыг вя 
юртцлц цзэцчцлцк  щовузлары, мусигили театр, ири  катерлярин 
йаналма кюрпцсц, ушаг яйлянъя мяркязи, футбол вя волейбол 
мейданчалары, чимярлик сащяси, сащилйаны истиращят обйектляри, 
скутер вя квадрасикл  няглиййат васитяляри иля таныш олду. 

Дювлятимизин башчысы мцасир боулинг вя билйард залларына 
бахды, идманын щяр ики нювц цзря мящарятини нцмайиш етдирди. 

Мяркязля танышлыгдан сонра президенти, Силащлы Гцввялярин 
Али Баш Команданы Илщам Ялийев хидмятдя фярглянмиш 25 
забитя йени мянзиллярин ордерлярини тягдим етди. 

Сонра Сярщяд Гошунларынын пешя байрамы мцнасибятиля 
мярасим кечирилди. 

Е л ч и н   Г у л и й е в (Дювлят Сярщяд Хидмятинин ряиси, 
эенерал-лейтенант): Мющтярям ъянаб Президент! 

Ъянаб Али Баш Командан! 
Иъазянизля, цряк сюзляримизи Сизя чатдырмаг истярдик. Бу 

эцн щяр бир Азярбайъан сярщядчисинин цряйи фярящ вя гцрур 
щисси иля вурур. Сиз бу эялишинизля, бу шяраити йаратмаьынызла 
бизи шяряфляндирдиниз. 

Сон илляр ярзиндя Азярбайъан Республикасынын Дювлят 
Сярщяд Хидмяти юзцнцн хидмяти фяалиййятиндя чох юнямли 
нятиъяляр ялдя етмишдир. Биз бу юнямли нятиъяляри йалныз она 
эюря ялдя едя билирик ки, ъянаб Президент, Али Баш Командан, 
бизя бу шяраити Сиз йаратмысыныз. Бу диггятинизя, гайьыныза 
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архаланараг хидмятимизин даща йцксяк сявиййядя гурул-
масына чалышырыг. 

Ъянаб Али Баш Командан, бу эцн севинъимизи бюлцш-
дцйцнцзя эюря миннятдарлыьымызы билдирир вя Сиздян хащиш 
едирик ки, цряк сюзляринизи дейясиниз. 

Азярбайъан президенти, Силащлы Гцввялярин Али Баш Ко-
манданы Илщам Ялийев мярасимдя чыхыш етди. 

И л щ а м   Я л и й е в:  Əziz zabitlər! 
Mən ilk növbədə, sizi qarşıdan gələn Sərhəd Qoşun-

larının Peşə bayramı günü münasibətilə ürəkdən təbrik et-
mək istəyirəm. Hər birinizə cansağlığı, uğurlar arzulayıram. 

Bu gün eyni zamanda, sərhədçilərin gözəl istirahət mərkə-
zinin açılışı günüdür. Bu mərkəz də sərhədçilərə xidmət 
edəcəkdir. Burada çox gözəl şərait var. Mənə verilən məlu-
mata görə, qısa müddət ərzində, təxminən 3-4 ay ərzində bu 
gözəl mərkəz inşa edilibdir. Dincəlmək, istirahət etmək üçün 
bütün şərait var. Bu onu göstərir ki, Azərbaycan indi sözün 
əsl mənasında inkişaf dövrünü yaşayır. Bütün quruculuq, 
abadlıq işləri, ölkəmizə böyük həcmdə qoyulan investisi-
yalar, artan iqtisadi imkanlarımız, əlbəttə ki, hər sahədə öz 
əksini tapır. O cümlədən sərhəd xidmətinin möhkəmlənmə-
sində, onun maddi-texniki bazasının yaradılmasında, müasir 
sərhəd infrastrukturunun yaranmasında çox böyük işlər gö-
rülübdür. 

Bildiyiniz kimi, ulu öndər Heydər Əliyev tərəfindən əsası 
qoyulmuş müasir Azərbaycanın inkişaf dövrü bütün sahə-
lərdə görünməkdədir. Heydər Əliyevin qərarı ilə Sərhəd Xid-
məti ayrıca müstəqil xidmət kimi formalaşdı və o gündən bu 
günə qədər çox böyük və şərəfli yol keçdi. İndi yeni sərhəd 
zastavaları tikilir, müasir infrastruktur yaradılır, sərhəd-
çilərin peşəkarlığı artır, onların hazırlanması üçün böyük 
tədbirlər görülür. 

Bildiyiniz kimi, bu yaxınlarda sərhədçilərin akademiya-
sının yaradılması üçün müvafiq sərəncamlar verilmişdir. 
Bütün bunlar onu göstərir ki, Azərbaycan iqtisadi imkan-
larından istifadə edib öz sərhədlərini daha da möhkəm-
ləndirir. 
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Biz 1991-ci ildə müstəqilliyə qovuşanda faktiki olaraq, 
bizdə sərhəd infrastrukturu yox dərəcəsində idi. Qonşu 
ölkələrlə sərhədimiz, ümumiyyətlə, yox idi. Çünki biz vahid 
ölkədə yaşayırdıq. Mövcud olan sərhəd isə yararsız vəziyyətə 
düşmüşdü və əlbəttə ki, Azərbaycana qarşı təxribat törədən 
qruplar, dəstələr, Ermənistanın terrorçu təşkilatları bundan 
istifadə etmişlər. Məhz o illərdə Azərbaycana qarşı terror 
aktları həyata keçirilmişdir. 30-dan yuxarı terror aktının 
nəticəsində 2 mindən çox Azərbaycan vətəndaşı həlak ol-
muşdur, minlərlə insan xəsarət almışdır. Nəyə görə? Çünki 
biz o vaxt öz sərhədlərimizi kifayət qədər müdafiə edə bil-
mirdik. Amma indi Azərbaycanın sərhədləri lazımi səviy-
yədə qorunur. Azərbaycan sərhədlərində infrastruktur yara-
dılır, müasir texnika alınır, Sərhəd Xidmətinin maddi-tex-
niki bazası möhkəmlənir və əminliklə deyə bilərik ki, Azər-
baycana qarşı təxribat planlarını hazırlayan qüvvələr artıq 
bilirlər ki, bu planların baş tutması mümkün deyil. 

Azərbaycanda daxildə sabitlik var, ictimai-siyasi asayiş 
hökm sürür. Xalqla iqtidar arasında birlik var. Bizim bütün 
gördüyümüz işlər xalqın rifah halının yaxşılaşmasına yönəl-
dilibdir. Yəni onu demək istəyirəm ki, ölkə daxilində təhlü-
kəsizliklə bağlı bizim heç bir problemimiz yoxdur. İnsanlar 
rahat yaşayırlar, gecələr küçələrdə rahat dincəlirlər, gəzirlər. 
Təhlükəsizlik tam təmin olunubdur. Əsas məsələ kənardan 
Azərbaycana təxribat məqsədilə gəlmək istəyən qüvvələrin 
qarşısını almaqdır. Onların da planları bizə bəllidir. Er-
mənistanın Azərbaycana qarşı etdiyi təcavüz, işğal siyasəti, 
etnik təmizləmə siyasəti, eyni zamanda, bayaq qeyd etdiyim 
kimi, terror aktları ilə də müşahidə olunurdu. Biz bunun 
qarşısını aldıq və bundan sonra da qarşısını alacağıq. 

Sərhəd hər bir dövlətin rəmzidir, hər bir müstəqil dövlətin 
mühüm əlamətlərindən biridir və biz öz sərhədlərimizi qoru-
yuruq. Sərhədçilərin məişət problemlərinin həlli də çox 
vacibdir və bu gün 25 zabitə yeni mənzillərin orderləri veri-
libdir. Ona görə veriliб ki, sizin yaşayış səviyyəniz yaxşı-
laşsın. Mütəmadi qaydada maaşlar qaldırılır, bundan sonra 
da qaldırılacaqdır. İndi gözəl istirahət mərkəzləri tikilir. Bir 
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müddət bundan əvvəl Elçin Quliyev mənə məlumat vermişdi 
ki, böyük idman kompleksi – sərhədçilərin idman kompleksi 
tikilir. Yəni bütün bunlar ona görə edilir ki, sizin həyat 
şəraitiniz, məişət şəraitiniz daha da yaxşılaşsın. Sərhədçilər 
ağır şəraitdə, çətin şəraitdə, dağlarda, şaxtada dövlətimizin 
hüdudlarını qoruyurlar. Ona görə onların bütün təchizatı 
yüksək səviyyədə olmalıdır. Bu gün bu gözəl istirahət mər-
kəzinin timsalında biz bunu görürük. O, qısa müddət ərzində 
tikilibdir. Eyni zamanda, çox böyük keyfiyyətlə tikilibdir. 
İstirahət etmək, dincəlmək, yaşamaq üçün burada ən gözəl 
avadanlıq vardır. 

Mən bu gün çox şadam ki, bu gözəl tədbirdə sizinlə bəra-
bərəm. Bildiyiniz kimi, mən sərhədçilərlə mütəmadi qaydada 
görüşürəm. Hərbi hissələrdə oluram, sərhədlərdə oluram, 
şəraitlə tanış oluram və deyə bilərəm ki, Azərbaycanın 
Sərhəd Xidməti öz vəzifə borcunu şərəflə yerinə yetirir. Bu 
işdə, Vətən uğrunda fəaliyyətinizdə, sərhədlərimizin qorun-
masında sizə yeni-yeni uğurlar arzulayıram. 

Bir daha bayramınız mübarək olsun! 
Sağ olun. 
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АЛМАНИЙАНЫН КЕЧМИШ ДЮВЛЯТ КАТИБИ, 
АЛМАНИЙА–АЗЯРБАЙЪАН ФОРУМУНУН 
СЯДРИ ОТТО ЩАУЗЕРИН РЯЩБЯРЛИК ЕТДИЙИ 
НЦМАЙЯНДЯ ЩЕЙЯТИ ИЛЯ ЭЮРЦШ 

 
Президент сарайы 
 
20 август 2007-ъи ил 
 
Азярбайъан Республикасынын Президенти Илщам Ялийев 

августун 20-дя Президент сарайында Алманийа Федератив 
Республикасынын кечмиш Dювлят катиби, Алманийа–Азярбайъан 
Форумунун сядри Отто Щаузерин рящбярлик етдийи нцмайяндя 
щейятини гябул етмишдир. 

Дювлятимизин башчысы Отто Щаузер иля Алманийайа сяфяри 
чярчивясиндя эюрцшцнц вя онунла апардыьы фикир мцбадилясини 
мямнуниййятля хатырлады. Президент Илщам Ялийев, цмумий-
йятля, Алманийайа рясми сяфяриндян вя бу сяфяр заманы кечир-
дийи даnышыглардан разы галдыьыны билдирди. Азярбайъан иля 
Алманийа арасында мцнасибятлярин уьурла инкишаф етдийини гейд 
едян дювлятимизин башчысы Алманийа нцмайяндя щейятинин 
юлкямизя бу сяфяринин ямякдашлыьымызын даща да эенишляндирил-
мясиня юз тющфясини  веряъяйиня цмидвар олдуьуну билдирди. 

Отто Щаузер дювлят башчымызын Алманийайа рясми сяфяринин 
уьурла кечдийини вя сяфяр заманы pрезидент Илщам Ялийевин 
Азярбайъанын реэионда ойнадыьы лидерлик ролу барядя вердийи 
мялуматларын онларда бюйцк мараг йаратдыьыны вурьулады. О, 
Алманийанын Азярбайъан иля мцхтялиф сащялярдя, о ъцмлядян 
игтисадиййат вя енерэетика сащясиндя ялагялярин даща да эениш-
ляндирилмясиндя мараглы олдуьуну гейд етди. Ермянистан–
Азярбайъан, Даьлыг Гарабаь мцнагишясиня тохунан гонаг бу 
мцнагишянин сцлщ йолу иля ядалятли вя Азярбайъанын ярази 
бцтювлцйц чярчивясиндя щялл олунаъаьына цмидвар олдуьуну 
билдирди.   
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ÖZBƏKİSTAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ  
ZATİ-ALİLƏRİ  
CƏNAB İSLAM KƏRİMOVA 
 
Hörmətli İslam Abduqəniyeviç! 
Milli bayram – Müstəqillik günü münasibətilə Sizə və 

dost Özbəkistan xalqına Azərbaycan xalqı adından və şəx-
sən mənim adımdan səmimi təbriklərimizi qəbul edin. 

Əminəm ki, Azərbaycan ilə Özbəkistan arasında dostluq 
və hərtərəfli əməkdaşlıq bundan sonra da inkişaf edəcək və 
möhkəmlənəcək, dövlətlərimiz arasında münasibətlərin yük-
sələn xətlə daha da inkişafına, regionda sülh, sabitlik və tə-
rəqqi işinə kömək edəcəkdir. 

Hörmətli İslam Abduqəniyeviç, Sizə möhkəm cansağlığı 
və dövləti fəaliyyətinizdə uğurlar, dost Özbəkistan xalqına 
əmin-amanlıq və tərəqqi arzulayıram. 

 
Hörmətlə, 

İLHAM ƏLİYEV 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

 
Bakı, 20 avqust 2007-ci il 
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SLOVAKİYA RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ  
ZATİ-ALİLƏRİ  
CƏNAB İVAN QAŞPAROVİÇƏ 
 
Hörmətli cənab Prezident! 
Ölkənizin milli bayramı – Konstitusiya günü münasi-

bətilə Sizi və bütün Slovakiya xalqını öz adımdan və Azər-
baycan xalqı adından təbrik edirəm. 

Əminəm ki, gündən-günə genişlənən Azərbaycan–Slova-
kiya münasibətləri, dostluq və əməkdaşlığımız bundan sonra 
da xalqlarımızın rifahına xidmət edəcəkdir. 

Bu əlamətdar gündə Sizə ən xoş arzularımı yetirir, dost 
Slovakiya xalqına sülh və firavanlıq diləyirəm. 

 
Hörmətlə, 

İLHAM ƏLİYEV 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

 
Bakı, 20 avqust 2007-ci il 
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LİVİYA İNQİLABININ RƏHBƏRİ, LİVİYA ƏRƏB 
SOSİALİST XALQ CƏMAHİRİYYƏSİNİN 
BAŞÇISI ZATİ-ALİLƏRİ  
CƏNAB MÜƏMMƏR ƏL-QƏДДAFİYƏ 
 
Zati-aliləri! 
Milli bayramınız – Böyük inqilab günü münasibətilə 

Sizə və bütün xalqınıza ən səmimi təbriklərimizi yetirirəm. 
Əminəm ki, Azərbaycan ilə Liviya arasındakı münasibət-

lər xalqlarımızın mənafelərinə uyğun olaraq daim dostluq və 
əməkdaşlıq zəminində inkişaf edəcəkdir. 

Sizə möhkəm cansağlığı, işlərinizdə uğurlar, dost ölkənizə 
əmin-amanlıq və tərəqqi arzulayıram. 

 
Hörmətlə, 

İLHAM ƏLİYEV 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

 
Bakı, 20 avqust 2007-ci il 
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MAKEDONİYA RESPUBLİKASININ 
PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ  
CƏNAB BRANKO SRVENKOVSKİYƏ  

 
Hörmətli cənab Prezident! 
Milli bayramınız – Müstəqillik günü münasibətilə Sizi 

və bütün xalqınızı ürəkdən təbrik edirəm.  
Ümidvaram ki, Azərbaycan ilə Makedoniya arasındakı 

münasibətlər daim dostluq və əməkdaşlıq zəminində inkişaf 
edəcək və genişlənəcəkdir.  

Bu əlamətdar gündə Sizə ən xoş arzularımı yetirir, dost 
Makedoniya xalqına sülh və tərəqqi diləyirəm.  

 
Hörmətlə,  

    İLHAM ƏLİYEV  
  Azərbaycan Respublikasının Prezidenti  

 
Bakı, 20 avqust 2007-ci il 
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KOREYA XALQ DEMOKRATİK RESPUBLİKASI 
DÖVLƏT MÜDAFİƏ KOMİTƏSİNİN  
SƏDRİ ZATİ-ALİLƏRİ  
CƏNAB KİM ÇEN İRƏ 
 
Hörmətli cənab Sədr! 
Ölkənizin milli bayramı – Koreya Xalq Demokratik 

Respublikasının yaranması günü münasibətilə Sizə və bütün 
xalqınıza ən səmimi təbriklərimizi yetirirəm. 

Ümidvaram ki, ölkələrimiz arasındakı ikitərəfli müna-
sibətlər daim dostluq və əməkdaşlıq məcrasında inkişaf 
edəcəkdir.  

Bu əlamətdar gündə Sizə möhkəm cansağlığı, işlərinizdə 
uğurlar, dost xalqınıza əmin-amanlıq və firavanlıq arzula-
yıram. 

  
Hörmətlə,  
            ИЛЩАМ ЯЛИЙЕВ

   Azərbaycan Respublikasının 
Prezidenti 

 
Bakı, 20 avqust 2007-ci il 
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ТАЪИКИСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ПРЕЗИДЕНТИ  
ЗАТИ-АЛИЛЯРИ  
ЪЯНАБ ЕМОМЯЛИ РЯЩМОНА 
 
Щюрмятли Емомяли Шярифoвич! 
Милли байрам  – Мцстягиллик gцнц мцнасибятиля Сизи вя 

дост Таъикистан халгыны Азярбайъан халгы адындан вя шяхсян 
юз адымдан црякдян тябрик едирям. 

Яминям ки, Азярбайъан вя Таъикистан арасында яняняви 
достлуг вя ямякдашлыг мцнасибятляри юлкяляримизин вя халгла-
рымызын мянафейи наминя, бцтювлцкдя реэионда сцлщ вя тя-
рягги наминя бундан сонра да динамик шякилдя инкишаф едя-
ъяк вя мющкямляняъякдир. 

Фцрсятдян истифадя едяряк, бир даща гяти ямин олдуьуму 
билдирмяк истяйирям ки, Сизин бу йахынларда юлкямизя рясми 
сяфяринизин эедишиндя эюрцшляримиз вя sющбятляримиз, ялдя 
едилмиш разылашмалар вя имзаланмыш сяняdляр дювлятлярарасы 
мцнасибятляримизин даща да инкишаф етмясиня ялавя тякан 
веряъякдир. 

Щюрмятли Емомяли Шярифович! Сизя мющкям ъансаьлыьы вя 
уьурлар, дост Таъикистан халгына сцлщ вя фираванлыг арзу-
лайырам. 

 
Щюрмятля, 

ИЛЩАМ ЯЛИЙЕВ 
Азярбайъан Республикасынын Президенти 

 
Бакы, 20 август 2007-ъи ил 
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САН-МАРИНО РЕСПУБЛИКАСЫНЫН РЕЪЕНТ 
КАПИТАНЛАРЫ ЗАТИ-АЛИЛЯРИ АЛЕССАНДРО 
РОССИЙЯ ВЯ АЛЕССАНДРО МАНЧИНИЙЯ 
 
Зати-алиляри! 
Сан-Маринонун милли байрамы – Республика gцнц мц-

насибятиля Сизи вя бцтцн халгынызы црякдян тябрик едирям. 
Цмидварам ки, Азярбайъан иля Сан-Марино арасында 

тяшяккцл тапмагда олан мцнасибятляр даим достлуг вя ямяк-
дашлыг зямининдя инкишаф едяъякдир. 

Сизя ян хош арзуларымы йетирир, халгыныза ямин-аманлыг вя 
фираванлыг диляйирям. 

 
Щюрмятля, 

ИЛЩАМ ЯЛИЙЕВ 
Азярбайъан Республикасынын Президенти 

 
Бакы, 20 август 2007-ъи ил 
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ВЙЕТНАМ СОСИАЛИСТ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН 
ПРЕЗИДЕНТИ  
ЗАТИ-АЛИЛЯРИ  
ЪЯНАБ НГУЙЕН МИНЩ ТРИЕТЯ 
 
Щюрмятли ъянаб Президент! 
Юлкянизин милли байрамы – Мцстягиллик eлан eдилмяси 

gцнц мцнасибятиля Сизя вя Сизин симанызда бцтцн халгыныза ян 
сямими тябрикляримизи йетирирям. 

Цмидварам ки, Азярбайъан иля Вйетнам арасында достлуг 
вя ямякдашлыьын хош яняняляри бундан сонра да давам 
едяряк, гаршылыглы мцнасибятляримизин мязмунуну  зянэинляш-
диряъякдир. 

Сизя мющкям ъансаьлыьы, ишляриниздя уьурлар, дост Вйет-
нам халгына сцлщ вя фираванлыг арзулайырам. 

 
Щюрмятля, 

ИЛЩАМ ЯЛИЙЕВ 
Азярбайъан Республикасынын Президенти 

 
Бакы, 20 август 2007-ъи ил 
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BRAZİLİYA FEDERATİV RESPUBLİKASININ 
PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ 
CƏNAB LUİS İNASİU LULA DA SİLVAYA 
 
Hörmətli cənab Prezident!  
Ölkənizin milli bayramı – Müstəqillik elan edilməsi 

günü münasibətilə Sizi və bütün xalqınızı öz adımdan və 
Azərbaycan xalqı adından ürəkdən təbrik edirəm.  

Əminəm ki, Azərbaycan ilə Braziliya arasındakı dostluq 
və əməkdaşlıq münasibətlərinin, əlaqələrimizin genişlənməsi 
daim xalqlarımızın mənafelərinə xidmət edəcəkdir. 

Bu əlamətdar gündə Sizə ən xoş arzularımı yetirir, dost 
Braziliya xalqına əmin-amanlıq və rifah diləyirəm.  

  
Hörmətlə,  

       
 İLHAM ƏLİYEV  

  Azərbaycan Respublikasının Prezidenti  
 
Bakı, 20 avqust 2007-ci ил 
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İRAN PREZİDENTİ  
MAHMUD ƏHMƏDİNEJADIN  
AZƏRBAYCANA RƏSMİ SƏFƏRİ 

 
21 август 2007-ъи ил 

 
Avqustun 21-də Prezident sarayında İran İslam Res-

publikasının Prezidenti Mahmud Əhmədinejadın rəsmi qar-
şılanma mərasimi olmuşdur.  

Sarayın qarşısındakı rəsmi qarşılanma mərasimlərinin 
keçirildiyi və hər iki ölkənin dövlət bayraqlarının dalğalandığı 
meydanda ali qonağın şərəfinə Fəxri qarovul dəstəsi düzül-
müşdü. 

Fəxri qarovul dəstəsinin rəisi Azərbaycan Respublikasının 
Prezidenti İlham Əliyevə raport verdi.  

Azərbaycan dövlətinin başçısı İlham Əliyev İran prezidenti 
Mahmud Əhmədinejadı səmimiyyətlə qarşıladı.  

Fəxri qarovul dəstəsinin rəisi İran prezidentinə raport 
verdi.  

Müdafiə Nazirliyinin əlahiddə nümunəvi orkestrinin ifasın-
da İranın və Azərbaycanın dövlət himnləri səsləndi.  

Dövlət başçıları Fəxri qarovul dəstəsinin qarşısından 
keçdilər. İran prezidenti Azərbaycan əsgərlərini salamladı.  

Azərbaycan dövləti və hökumətinin rəsmi şəxsləri İran 
prezidenti Mahmud Əhmədinejada, İran nümayəndə heyətinin 
üzvləri Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevə təqdim edildi.  

Dövlət başçıları Prezident sarayında xatirə şəkli çək-
dirdilər. 
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AZƏRBAYCAN РЕСПУБЛИКАСЫНЫН 
PREZİDENTİ İLHAM ƏLİYEVİN ВƏ İRAN 
PREZİDENTİ MAHMUD ƏHMƏDİNEJADIN  
TƏKBƏTƏK GÖRÜŞÜ 
 
Президент сарайы 
 
21 август 2007-ъи ил 

 
Avqustun 21-də Prezident sarayında rəsmi qarşılanma 

mərasimindən sonra Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 
İlham Əliyevin və İran İslam Respublikasının Prezidenti 
Mahmud Əhmədinejadın təkbətək görüşü oldu.   

Görüşdə ölkələrimiz arasında ikitərəfli münasibətlərin si-
yasi, iqtisadi və mədəni sahələrdə uğurla inkişaf etdiyi vur-
ğulandı.  

Dövlət başçıları indiki səfərin əhəmiyyətinə toxunaraq bil-
dirdilər ki, bu, əlaqələrimizin daha da genişlənməsi işinə xid-
mət edəcəkdir.  

Görüşdə Azərbaycan–İran əməkdaşlığının gələcəkdə də ge-
nişlənəcəyinə əminlik vurğulandı.   
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АЗЯРБАЙЪАН ВЯ ИРАН ПРЕЗИДЕНТЛЯРИНИН  
ЭЕНИШ ТЯРКИБДЯ ЭЮРЦШЦ  
 
Президент сарайы 
 
21 август 2007-ъи ил 

 
Avqustun 21-də Prezident sarayında Azərbaycan pre-

zidenti İlham Əliyevin və İran prezidenti Mahmud Əhmədi-
nejadın nümayəndə heyətlərinin iştirakı ilə geniş tərkibdə 
görüşü olmuşdur.  

И l h a m   Ə l i y e v:  Hörmətli cənab Prezident!  
Hörmətli qonaqlar!  
Mən sizi Azərbaycanda ürəkdən salamlayıram, xoş gəl-

misiniz!  
Biz sizin Azərbaycana səfərinizə çox böyük əhəmiyyət 

veririk. Əminik ki, bu səfərdən sonra ikitərəfli münasibətlər 
daha da yüksək pilləyə qalxacaqdır və iki dost, qardaş xalq-
lar bir-birinə daha da yaxın olacaqlar.  

Bizim münasibətlərimiz çox sahələri əhatə edir. Bu əla-
qələr bütün sahələrdə – siyasi, iqtisadi, mədəni sahələrdə 
güclənir, genişlənir, yeni imkanlar açılır və beləliklə, İran ilə 
Azərbaycan bir-birinə daha yaxın olurlar.  

Biz indi təkbətək görüşdə çox geniş fikir mübadiləsi 
apardıq, çox səmərəli işlədik və bir daha gördük ki, bizim 
aramızda dostluq, mehribanlıq münasibətləri çox güclüdür, 
bütün məsələlərə biz vahid mövqedən yanaşırıq. Ümid 
edirəm ki, bugünkü görüşlər, imzalanacaq sənədlər və aparı-
lacaq danışıqlar əlbəttə, mövcud məsələlərin həlli üçün çox 
gözəl imkan yaradacaqdır.  

Siz İran İslam Respublikasının Prezidenti kimi, bu günə 
qədər Azərbaycanda iki dəfə işgüzar səfərdə olmusunuz. 
Amma bu, birinci rəsmi səfərdir. Bunun xüsusi əhəmiyyəti 
var. Mən bir daha sizi Azərbaycanda ürəkdən salamlayıram. 
Xoş gəlmisiniz!  
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M a h m u d   Ə h m ə d i n e j a d: Bismillahir-rəhmanir-
rəhim!  

Mən də çox sevinirəm, xoşhalam və İlahiyə şükür edirəm 
ki, Sizi, dost və qardaş Azərbaycan xalqını ziyarət etmək 
fürsətinə nail olmuşam. Sizin də qeyd etdiyiniz kimi, biz eyni 
mədəniyyətə, dinə və müştərək tarixə əsaslanan iki qardaş 
ölkələrik. Allahın lütfi ilə bizim çox dərin qardaşlıq əlaqə-
lərimiz vardır. Azərbaycan Respublikasının müstəqilliyinin 
əvvəlindən indiyədək bu əlaqələr get-gedə dərinləşməkdədir. 
Bu əlaqələrin inkişafı Azərbaycan Respublikasının və İran 
İslam Respublikasının inkişafıdır. İranın inkişafı Azər-
baycanın inkişafı sayıla bilər. Onun üçün biz həm Azərbay-
canın müstəqilliyindən, inkişafından və həm də təhlükəsiz-
liyindən çox məmnunuq.  

Biz həm regionda, həm də beynəlxalq səviyyədə qarşılıqlı 
əlaqələrimizin inkişafı istiqamətində müştərək mənafeləri-
mizə uyğun əməkdaşlıq edirik. Çox şükürlər olsun ki, bütün 
sahələrdə əlaqələrimizin inkişafı yaxşı səviyyədədir. Amma 
bizim potensial imkanlarımız da çoxdur. Bu potensial im-
kanlardan səmərəli istifadə edilməsi hər iki ölkənin məna-
feyinə uyğundur. Mən bir daha təkidlə qeyd etmək istəyirəm 
ki, dost və qardaş Azərbaycan Respublikası ilə bizim əlaqə-
lərimizə heç bir məhdudiyyət yaratmaq haqqında düşün-
mürük.  

Daha sonra görüşdə qarşılıqlı maraq doğuran bir sıra mə-
sələlər barədə fikir mübadiləsi aparıldı.           
 

Sənədlərin иmzalanmа мярасими 
 

Avqustun 21-də Prezident sarayında Azərbaycan prezidenti 
İlham Əliyevin və İran prezidenti Mahmud Əhmədinejadın 
geniş tərkibdə görüşündən sonra Azərbaycan–İran sənədləri-
nin imzalanma mərasimi olmuşdur.  

Azərbaycan Respublikası və İran İslam Respublikası ara-
sında birgə bəyanatы Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 
İlham Əliyev və İran İslam Respublikasının Prezidenti Mah-
mud Əhmədinejad imzaladılar.  
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Azərbaycan Respublikasının Nəqliyyat Nazirliyi və İran 
İslam Respublikasının Yol və Nəqliyyat Nazirliyi arasında 
«Bakı–Naxçıvan–Bakı» müntəzəm avtobus marşrutunun 
açılması haqqında anlaşma memorandumunu Azərbaycan tə-
rəfинdən Nəqliyyat naziri Ziya Məmmədov, İran tərəfинdən 
Xarici İşlər naziri Məniçehr Mottəki imzaladılar. 

Azərbaycan Respublikası Hökuməti və İran İslam Res-
publikası Hökuməti arasında Culfa (Azərbaycan)–Culfa 
(İran) avtomobil körpüsünün inşa edilməsi haqqında memo-
randumu Azərbaycan tərəfинdən Nəqliyyat  naziri Ziya 
Məmmədov, İran tərəfинdən Xarici İşlər naziri Məniçehr Mot-
təki imzaladılar. 

Azərbaycan Respublikası Hökuməti və İran İslam Res-
publikası Hökuməti arasında Ordubad və Marazad su elektrik 
stansiyalarının tikintisinə dair anlaşma memorandumunu 
Azərbaycan tərəfинdən Sənaye və Energetika naziri Natiq Əli-
yev, İran tərəfинdən Energetika nazirinin müavini Musa 
Zərgər imzaladılar.  

Azərbaycan Respublikası Hökuməti və İran İslam Res-
publikası Hökuməti arasında Şahtaxtı və Poldəşt sərhəd keçid 
məntəqələrinə  beynəlxalq status verilməsi haqqında memo-
randumu Azərbaycan tərəfинdən Xarici İşlər naziri Elmar 
Məmmədyarov, İran tərəfинdən Xarici İşlər naziri Məniçehr 
Mottəki imzaladılar.    
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AZƏRBAYCAN VƏ İRAN PREZИDENTЛЯРИНИН   
MƏTBUAT ЦЧЦН BƏYANATLARЫ 

 

Президент сарайы 
 

21 август 2007-ъи ил  
      

Azərbaycan  Республикасынын Prezidenti 
Иlham Əliyevin бəyanatы 

 
Hörmətli cənab Prezident! 
Hörmətli qonaqlar! 
Mən sizi Azərbaycanda bir daha ürəkdən salamlayı-

ram, xoş gəlmisiniz! 
Bu gün İran İslam Respublikasının Prezidenti cənab 

Mahmud Əhmədinejad Azərbaycana ilk rəsmi səfərini edir. 
Bundan əvvəl hörmətli prezident Azərbaycanda işgüzar səfəр-
lərdə olmuşdur. Amma ilk rəsmi səfər, əlbəttə ki, xüsusi əhə-
miyyət daşıyır. Biz bu səfərə çox böyük əhəmiyyət  veririk. Mən 
əminəm ki, səfər  və onun nəticələri iki dost və qardaş ölkənin 
gələcək birgə fəaliyyətində çox böyük rol oynayacaqdır. Bizim 
aramızda münasibətlər çox yüksək səviyyədədir, çox səmimidir.  

Biz bu gün söhbət əsnasında həm təkbətək görüşdə, eyni 
zamanda, nümayəndə heyətlərinin iştirakı ilə görüşdə çox geniş 
fikir mübadiləsi aparmışıq. İkitərəfli münasibətlər təhlil olundu, 
biz birgə layihələrimiz haqqında söhbət apardıq. Bölgədə 
vəziyyət, regional əməkdaşlıq məsələləri, bölgədə təhlükəsizlik 
tədbirlərinin güclənməsi məsələləri geniş müzakirə olundu.  

Bu müzakirələr və aparılan danışıqlar bir daha göstərir 
ki, bizim ölkələrimiz bir-birinə çox yaxındır. Biz çox səmə-
rəli əməkdaşlıq edirik və bu günə qədər aramızda imzalan-
mış bütün sənədlər həyatda öz əksini tapır. Bu da çox vacib-
dir ki, imzalanmış sənədlər kağız üzərində qalmır, onlar hə-
yatda öz əksini tapır, reallığa çevrilir. Bu onu göstərir ki, 
doğrudan da qarşılıqlı ticarətin inkişafı, qarşılıqlı əlaqələrin 
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möhkəmlənməsi üçün çox böyük imkanlar və qarşılıqlı ma-
raq var. 

Bu gün isə imzalanmış sənədlər bizim müştərək inkişa-
fımızın yeni mərhələsini müəyyən edəcəkdir. Konkret layihə-
lər icra olunacaqdır. Bununla bərabər, prezidentlər tərəfin-
dən imzalanmış birgə bəyanat çox geniş və müfəssəl bir 
sənəddir. Orada ikitərəfli münasibətləri ehtiva edən bütün 
prinsiplər öz həllini tapmışdır və əminəm ki, gələcək əmək-
daşlıq üçün çox böyük zəmin olacaqdır.  

Xüsusilə demək istəyirəm ki, birgə bəyanatda Ermənis-
tan–Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ məsələsinə dair bənd 
mövcuddur və İran İslam Respublikası Azərbaycanın möv-
qeyini birmənalı şəkildə bir daha dəstəklədi, münaqişənin 
beynəlxalq hüquq normaları əsasında həll olunmasının va-
cibliyi və Azərbaycanın ərazi bütövlüyü çərçivəsində həll 
olunması vurğulandı.  

Azərbaycan dövlət müstəqilliyini bərpa etdikdən sonra 
ilk günlərdən Ermənistan–Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ mü-
naqişəsinə dair İranın mövqeyi birmənalı olubdur və biz bu 
dəstəyi daim hiss etmişik, bu gün də bunu hiss edirik. Şübhəsiz 
ki, məsələnin həlli üçün bu mövqe xüsusi rola malikdir. 

Bütün başqa sahələrdə qarşılıqlı maraqların təmin olun-
ması üçün lazımi tədbirlər görülür. Biz beynəlxalq  təşkilat-
larda çox səmərəli fəaliyyət göstəririk, istər Birləşmiş Millət-
lər Təşkilatı, istər İslam Konfransı Təşkilatı və digər təşki-
latlarda bir-birimizi dəstəkləyirik. Eyni zamanda, regional 
məsələlərdə çox fəal iştirak edirik. Bütün sahələrdə – ener-
getika, nəqliyyat, humanitar sahələrdə bizim əməkdaşlığımız 
çox uğurludur və bizi qane edir. Şübhə etmirəm ki, hörmətli 
cənab prezidentin Azərbaycana rəsmi səfərindən sonra bu 
münasibətlər yeni pilləyə qalxacaq, bizim aramızda çox 
dərin tarixi köklərə əsaslanan münasibətlər daha da inkişaf 
edəcəkdir.  

Mən hesab edirəm ki, həm ikitərəfli münasibətlərin 
inkişafı üçün, həm də regional əməkdaşlığın inkişafı üçün bu 
səfərin çox böyük əhəmiyyəti var.  
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İstəyirəm cənab prezidenti və ölkəmizə gəlmiş İran nüma-
yəndə heyətini Azərbaycanda bir daha salamlayım, «Xoş 
gəlmisiniz» deyim və sizə fəaliyyətinizdə uğurlar diləyim. 

Təşəkkür edirəm.  
   
İran Ислам Rеспубликасынын Prezidenti 

Mahmud Əhmədinejadin  bəyanatы 
 

Bismillahir–rəhmanir–rəhim! 
Mən çox xoşhalam və təşəkkür edirəm ki, bizə belə bir 

fürsəti yaratdılar. Mən Azərbaycan Respublikasının möhtə-
rəm prezidenti, yaxın dostum cənab İlham Əliyevin dəvəti 
əsasında qardaş və dost ölkəni ziyarət edirəm.  

Azərbaycan və İran xalqları müştərək tarix, din və sivili-
zasiyaya sahibdirlər. Azərbaycanın istiqlaliyyətinin əvvəlin-
dən bizim davamlı və günbəgün genişlənən əlaqələrimiz 
olubdur. İran İslam Respublikasının dost Azərbaycan ilə 
əlaqələrini genişləndirməsi üçün qəti siyasəti və möhkəm 
iradəsi vardır. Allaha şükürlər olsun ki, bizim əlaqələrimiz 
çox yaxşı səviyyədədir. Amma hər iki tərəf etiraf edir ki, 
əlaqələrimizin genişlənməsi, indiki vəziyyətdən daha yüksək 
səviyyəyə çatması üçün bizim potensialımız və gücümüz var-
dır. Bu günə qədər bizim aramızda müxtəlif sazişlər, sənədlər 
imzalanıb və icra olunubdur.  

Bu gün də mühüm sazişlər və sənədlər imzalandı. Bunla-
rın hər biri  qardaşlıq əlaqələrinin genişləndirilməsi üçün 
mühüm addımdır. Biz müzakirələrimizdə regional və beynəl-
xalq məsələlər barədə danışıqlar apardıq. Müzakirələr gös-
tərdi ki, bizim düşüncələrimiz, mövqelərimiz bir-birinə çox 
yaxındır və müştərəkdir. Biz istəyirik ki, siyasi, iqtisadi və 
bütün sahələrdə əlaqələrimiz genişlənsin və güclənsin.  

Bundan əlavə, neft, qaz, energetika, neft kimyası, ticarət, 
nəqliyyat, mühəndis mübadiləsi sahələrində və ixracatda 
əlaqələrin inkişafı üçün potensial imkanlar çoxdur. Ekspert-
lər bu barədə araşdırmalar aparırlar və bunların həyata 
keçirilməsi üçün səylə çalışırlar.  

Bizim mövqeyimiz belədir ki, ölkələr arasında münaqişə-
lər və  problemlər gərək ədalət, qanun çərçivəsində və danı-
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şıqlar əsasında həll olunсун. Bəziləri çalışırlar ki, münaqişə 
yaratsınlar. Münaqişələrin həllində zorakılıq və kobud 
metodlardan istifadə edirlər. Onlar sülh, sabitlik və əmin-
amanlıq istiqamətində hərəkət etmirlər. Biz Azərbaycanın 
mövqeyini ədalət məntiqi və prinsipi əsasında dəstəkləyirik 
və deyirik ki, bu münaqişə danışıqlar yolu ilə və ədalət 
prinsipi çərçivəsində həll olunmalıdır.  

Biz regional və beynəlxalq məsələlər barəsində danışıqlar 
apardıq. Bizim çox məsələlərdə mövqeyimiz oxşardır. Mən 
cənab prezident İlham Əliyevi Xəzəryanı ölkələrin zirvə 
toplantısında iştirak etmək üçün İran İslam Respublikasına 
dəvət etdim. Ümid edirik ki, bu zirvə toplantısı Xəzəryanı 
ölkələrin müştərək maraqlarının təmin olunmasında böyük 
rol oynayacaq, məsələlərin həllinə və Xəzəryanı ölkələrin 
potensialından düzgün istifadə olunmasına təkan verəcəkdir.  

Mən bəyan edirəm ki, İran İslam Respublikası Azərbay-
can Respublikasının inkişafını qətiyyətlə dəstəkləyir. Biz 
istəyirik ki, qonşu ölkə  – Azərbaycan daha sürətlə inkişaf 
etsin. Biz buna çox maraqlıyıq. Əlaqələrin genişləndirilməsi 
və möhkəmləndirilməsində hər iki tərəfin iradəsi ciddidir.  

Mən cənab İlham Əliyevə təşəkkür edirəm ki, bizi dəvət 
etdi və çox mehribanlıqla qarşıladılar. Bir daha bəyan edi-
rəm ki, biz yaxın dostuq, xalqlarımızın dostluğunun rəmzi 
və nümayəndəsiyik. Biz gərək fəaliyyətimizi və gücümüzü 
xalqlarımızın yaxınlığına yönəldək.  

Bizi mehribanlıqla qarşılamağınıza və göstərilən qonaq-
pərvərliyə görə təşəkkür edirəm. Qeyd edirəm ki, cənab 
İlham Əliyevin Tehrana və mənim Bakıya səfərim iki ölkə 
arasındakı dostluğun inkişafına təkan verəcək və regionda 
sülhə, sabitliyə və təhlükəsizliyə xidmət edəcəkdir.  

 
* * * 

        
Sonra Azərbaycan və İran prezidentləri jurnalistlərin sual-

larına cavab verdilər.  
Ж у р н а л и с т: Mənim sualım Azərbaycan prezidentinədir. 

Cənab Prezident, iki ölkə arasında indiki əlaqələrin və müna-
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sibətlərin səviyyəsi necədir və Siz xüsusilə neft və enerji sahə-
sində münasibətlərin daha da genişləndirilməsi üçün nə təklif 
edirsiniz?   

И l h a m   Ə l i y e v: Biz ikitərəfli münasibətlərdən çox 
razıyıq. Bu münasibətlər bayaq qeyd olunduğu kimi, dərin, 
tarixi, mədəni, dini köklər əsasında qurulur. Bugünkü müna-
sibətlərin səviyyəsi çox yüksək qiymətləndirilir. Halbuki, 
iqtisadi sahədə potensialdan tam şəkildə istifadə edilmir. Biz 
hesab edirik ki, qarşılıqlı ticarəti kəskin şəkildə artıra bilə-
rik. Düzdür, 2007-ci ildə qarşılıqlı ticarətin həcmi təxminən 
60–70 faiz artmışdır. Bu çox böyük irəliləyişdir. Amma 
potensial bundan da böyükdür və bu gün konkret layihələr 
geniş şəkildə müzakirə olunmuşdur.  

Bu gün imzalanmış sənədlər icra olunduqda əlavə imkan-
lar yaradacaq və əlbəttə ki, biznes aləminin fəaliyyəti, müştə-
rək komissiyanın fəaliyyəti və investisiya şirkətlərinin öz 
aralarında yaranan münasibətləri ikitərəfli iqtisadi əlaqələrin 
inkişafı üçün çox gözəl imkan yaradacaqdır.  

Siyasi əlaqələrə gəldikdə, bu əlaqələr də çox yüksək səviy-
yədədir. 

Bizim aramızda bütün məsələlərdə tam anlaşma var. Biz 
bir-birimizi dəstəkləyirik, bir-birimizin mövqeyini müdafiə 
edirik. Belə də olmalıdır. İki qonşu, dost, qardaş xalqlar, 
əsrlər boyu bir yerdə yaşamış xalqlar, əlbəttə, indiki şəraitdə 
də bir-birinə daim dəstək olmalı, bir-birinə daim diqqət 
göstərməlidirlər.  

Energetika sahəsində artıq kifayət qədər böyük həcmdə 
işlər görülür. İmişli–Parsabad elektrik xətlərinin birləşməsi 
bizə imkan verəcək ki, il ərzində 700 meqavat gücündə 
elektrik enerjisi mübadiləsi aparılsın.  

Hörmətli prezident Mahmud Əhmədinejad təxminən iki 
il bundan əvvəl Naxçıvana gəlmişdi və biz orada İrandan 
Naxçıvana təbii qazın verilməsini bərabər qeyd etdik, qaz 
məşəlini birlikdə yandırdıq. Beləliklə, Ermənistan Naxçıvanı 
mühasirəyə aldığına görə, 13 il fasilədən sonra naxçıvanlılar 
təbii qazla təmin olundular. İndi o layihənin ikinci mərhələsi 
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icra olunur və belə olan halda Naxçıvan tam şəkildə qazla 
təmin oluna bilər.  

Digər layihələr mövcuddur, o cümlədən neft-qaz sahəsin-
də qarşılıqlı ticarətin təşviq olunması və müştərək layihələrin 
həyata keçirilməsi, xarici bazarlara birgə çıxış və bu sahədə 
əməkdaşlığın dərinləşməsi – bütün bunlar həm ölkələrimiz 
üçün lazımdır, həm də regional əməkdaşlığa çox güclü təkan 
verəcək və regional təhlükəsizliyə də öz töhfəsini verəcəkdir.  

Biz əməkdaşlıq edirik. Biz bir-birimizi dəstəkləyirik. Biz 
istəyirik ki, bölgədə sülh olsun, əmin-amanlıq olsun, xalqla-
rımız yaxşı yaşasınlar, rifah olsun və insanlar normal şərait-
də yaşasınlar. Bunu etmək üçün, əlbəttə ki, biz səylərimizi 
birləşdirməliyik. Bunu etmək üçün bütün sahələrdə – siyasi, 
iqtisadi, mədəni, humanitar sahələrdə daha da fəal işləməli-
yik və belə bir niyyət var. Bu gün aparılan danışıqlar zamanı 
bir daha hiss olundu ki, bu qarşılıqlı niyyət çox güclüdür və 
bizə imkan verəcək ki, istənilən məsələni tezliklə həll edək. 

Ж у р н а л и с т: Mənim sualım İran prezidentinədir. Cənab 
Prezident, iki ölkə arasında, xalqlarımız arasında möhkəm 
bağlılıq var. Məhz bu baxımdan iki ölkə arasında humanitar 
sahədə əməkdaşlığın konkret perspektivlərini nədə görür-
sünüz? 

M a h m u d   Ə h m ə d i n e j a d: Mən Sizə təşəkkür 
edirəm. Cənab prezident iki ölkənin müştərək mövqeyini 
bəyan etdi. Bu gün bizim əlaqələrimiz, xüsusilə siyasi sahədə 
əlaqələrimiz çox yaxşı səviyyədədir və çalışırıq ki, həm siyasi 
sahədə, həm də iqtisadi sahədə əlaqələrimizi və əməkdaş-
lığımızı daha da yüksək səviyyəyə qaldıraq. Bizim nöqteyi-
nəzərlərimiz çox oxşardır və müştərəkdir. Bizim hər ikimiz 
müstəqilliyə, insanların izzətinə, kəramətinə və şərafətinə, 
eləcə də sülh, əmin-amanlıq və təhlükəsizliyə, bütün xalqlara 
ehtiram və hörmətlə yanaşırıq. Biz qanunun adil və bərabər 
şəkildə icrasını istəyirik. Biz düşünürük ki, bütün xalqların 
rifah, azadlıq, əmin-amanlıq şəraitində yaşamasına və bəra-
bər hüquqlara malik olmasına haqları vardır. Biz bu ideya-
lara qarşı zorakılıq metodundan istifadə edilməsini pisləyirik 
və onlarla müxalifətdəyik. Biz hesab edirik ki, gərək bütün 
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xalqlar, dövlətlər qanun və ədalət əsasında bir-biriləri ilə 
dostluq əlaqələri qursunlar. 

Bizim ölkələr arasındakı mədəniyyət, insani, humanitar, 
elm və təhsil sahələrində əlaqələrimiz çoxdan başlanıbdır. Bi-
zim ciddi iradəmiz vardır ki, bu əməkdaşlığımızı yüksək 
səviyyəyə qaldıraq. Elmi, mədəni təcrübələrimizi bir-birimizlə 
mübadilə edək. Bizim təcrübə mübadiləmiz xalqlarımızın 
xeyrinədir. Biz bütün xalqların hüquqlarını, bütün insanların 
hüquqlarını bütün sahələrdə ehtiva edirik. Beynəlxalq təşkilat-
larda bizim mövqeyimiz çox aydın və müştərək mövqedir. 
Bizim xalqların mədəniyyətinin və hüquqlarının qorunması 
sahəsində mövqeyimiz çox aydındır. Düşünürəm ki, bizim 
tutduğumuz mövqe çox yaxşıdır.  

Uzunmüddətli əlaqələrimiz möhkəm əsaslar üzərində 
qurulubdur və inşallah, bu əsasların üzərində yeni binalar ti-
kiləcəkdir. Mən yaxын dostum cənab İlham Əliyevə və onun 
əməkdaşlarına bir daha təşəkkür edirəm və buradan əziz, 
hörmətli, imanlı, vəfalı və qonaqpərvər Azərbaycan xalqına 
səmimi salamlarımı çatdırıram. Onlara cansağlığı, Azərbay-
can dövlətinə inkişaf, günbəgün artan izzət, şərafət və 
başucalığı diləyirəm. 
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АЗЯРБАЙЪАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫН 
ПРЕЗИДЕНТИ ИЛЩАМ ЯЛИЙЕВИН АДЫНДАН 
İRAN ИСЛАМ  РЕСПУБЛИКАСЫНЫН PREZİDENTİ 
MAHMUD ƏHMƏDİNEJADIN ШЯРЯФИНЯ  
ТЯШКИЛ ЕДИЛМИШ РЯСMİ ГЯБУЛДА НИТГ 
 
«Эцлцстан» сарайы 
 
21 август 2007-ъи ил 

  
Avqustun 21-də «Gülüstan» sarayında Azərbaycan Res-

publikasının Prezidenti İlham Əliyevin adından İran İslam 
Respublikasının Prezidenti Mahmud Əhmədinejadın şərəfinə 
rəsmi ziyafət  təşkil edilmişdir. 

Dövlət başçıları ziyafətdə nitq söylədilər. 
   

Azərbaycan Республикасынын Prezidenti 
Иlham Əliyevin nitqi 

 
Hörmətli cənab Prezident! 
Hörmətli qonaqlar! 
Əziz dostlar! 
Mən sizi bir daha ürəkdən salamlayıram. Azərbaycana 

xoş gəlmisiniz!  
Bu gün İran İslam Respublikasının Prezidenti Mahmud 

Əhmədinejadın Azərbaycana ilk rəsmi səfəridir. Bu səfərin 
çox böyük əhəmiyyəti var. Baxmayaraq ki, hörmətli prezi-
dent, mənim dostum Azərbaycanda dəfələrlə olubdur, rəsmi 
səfər xüsusi əhəmiyyətə malikdir. Əminəm ki, bu səfər və 
onun nəticələri ikitərəfli münasibətlərin inkişafı üçün çox 
mühüm rol oynayacaqdır.  

Bu gün biz maraq doğuran bütün məsələləri çox səmimi, 
işgüzar şəraitdə müzakirə etdik. İkitərəfli münasibətlər geniş 
təhlil edildi və gələcək inkişaf perspektivləri müəyyən olun-
du. Regional əməkdaşlığa dair geniş fikir mübadiləsi aparıl-
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mışdır. Bölgədə təhlükəsizlik tədbirlərinin gücləndirilməsi 
məsələləri müzakirə olunmuşdur. Deyə bilərəm ki, bütün 
məsələlərdə bizim mövqeyimiz üst-üstə düşür, çox yaxındır. 
Biz bundan sonra da çalışacağıq ki, birgə səylərimizlə həm 
regional əməkdaşlığı inkişaf etdirək, həm ikitərəfli müna-
sibətləri yeni elementlərlə zənginləşdirək, həm də bölgədə 
təhlükəsizlik tədbirlərinin güclənməsi üçün əlimizdən gələni 
edək. Buna böyük ehtiyac var.   

Bizim aramızda olan münasibətlər çox dərin tarixi kök-
lərə əsaslanır. Bizim birgə tariximiz, milli-mənəvi dəyərləri-
miz, dinimiz əsrlər boyu bizim xalqlarımızı birləşdirib. Bizim 
xalqlarımız həmişə, əsrlər boyu birgə yaşamış, bir yerdə 
olmuşlar. Azərbaycan dövlət müstəqilliyini bərpa etdikdən 
sonra, əlbəttə ki, bu münasibətlər yeni mərhələyə qalxdı. Bu 
gün 15 illik tarixə nəzər salaraq deyə bilərik ki, İranla 
Azərbaycan bütün dövrlərdə bir-birini müdafiə etmiş, möv-
qelərini dəstəkləmiş, beynəlxalq təşkilatlarda vahid mövqe-
dən çıxış etmiş, bir-birinin mövqeyini müdafiə etmişdir. Bu 
səmimi dostluq, qardaşlıq münasibətləri bu gün də davam 
edir və güclənir. Səfərin isə bu münasibətlərin gələcək inki-
şafında çox böyük rolu vardır.  

Bizim siyasi əlaqələrimiz çox yüksək səviyyədədir və əmi-
nəm ki, səfər və onun nəticələri bu münasibətləri yeni pilləyə 
qaldıracaqdır. İqtisadi sahədə çox gözəl imkanlar var və 
artıq əməli, praktiki işlər də öz həllini tapır. Bizim münasi-
bətlərimizi fərqləndirən cəhət ondan ibarətdir ki, qəbul 
edilmiş qərarlar, imzalanmış sənədlər həyatda öz əksini 
tapır. Uzun illər ərzində, on ildən artıq müddət ərzində təbii 
qaza həsrət qalmış naxçıvanlılar məhz İran tərəfindən 
mübadilə yolu ilə verilən qazın imkanlarından istifadə 
edirlər. Bu, Naxçıvanın iqtisadi potensialına böyük dəstək-
dir. İnsanların həyat səviyyəsini yaxşılaşdıran çox önəmli 
amildir.  

Elektrik xətlərinin birləşməsi nəticəsində elektrik xətləri-
miz vahid tənzimləmə sistemində fəaliyyət göstərir. Bizim 
aramızda çox fəal ticarət əlaqələri vardır. Son bir il ərzində 
iqtisadi əlaqələrin inkişafı nəticəsində ticarət dövriyyəsi 
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təxminən 60–70 faiz artmışdır. Biz bilirik ki, imkanlar daha 
da böyükdür. Bu imkanları aşkarlamaq, onlardan istifadə 
etmək gələcək illər üçün əsas prioritet məsələlər olacaqdır. 
Hökumətlərarası birgə komissiyanın uğurlu fəaliyyəti və bu 
fəaliyyət nəticəsində əlavə imkanların üzə çıxması bizim 
münasibətlərimizi йцксяк dərəcədə zənginləşdirir. 

İqtisadi, energetika, mədəni, humanitar, siyasi əlaqələr 
sahəsində bizim aramızda çox gözəl münasibətlər vardır. Bu 
səfərin önəmliyi məhz ondadır ki, həmin münasibətlərə bir 
daha qiymət verildi, keçilən tarixi yol təhlil olundu və ən 
önəmlisi, gələcək inkişaf haqqında fikir mübadiləsi aparıldı 
və əməkdaşlığın perspektivləri müəyyən edildi. Əminəm ki, 
bu gün imzalanmış sənədlər yaxın zamanlarda həyatda öz 
əksini tapacaqdır.  

Bu gün imzalanmış birgə bəyanat çox əsaslı sənəddir. 
Orada bütün məsələlər öz həllini tapır. Azərbaycanı narahat 
edən, bölgə üçün ən böyük təhlükə mənbəyi olan Ermənis-
tan–Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli istiqa-
mətləri də orada müəyyən olunubdur. İran dövləti bütün 
dövrlərdə Azərbaycanın haqq işini dəstəkləmiş, həmişə 
bizim mövqeyimizi müdafiə etmişdir və məsələnin, Ermənis-
tan–Azərbaycan münaqişəsinin yalnız və yalnız Azərbayca-
nın ərazi bütövlüyü çərçivəsində, beynəlxalq hüquq və 
normalar əsasında, Birləşmiş Millətlər Təşkilatı Təhlükəsiz-
lik Şurasının dörd qətnaməsi əsasında həll olunmasını 
vurğulamışdır. Bu mövqe birgə bəyanatda bir daha öz əksini 
tapıbdır. Mən buna görə şəxsən dostum cənab prezidentə öz 
minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm.  

Mən ümid edirəm ki, bizim aramızda güclənən, genişlənən 
əməkdaşlıq gələcək illərdə daha da inkişaf edəcək, bizim 
xalqlarımız hələ çox işlər görəcək və birgə səylərlə həm ikitərəfli  
münasibətlərin inkşafına, həm də bölgədə sülhün, əmin-
amanlığın bərqərar olunmasına öz töhfələrini verəcəklər.  

Mən bu gün əziz dostum cənab prezidenti Bakıda 
səmimi-qəlbdən bir daha salamlayıram və qardaş İran 
xalqına sülh, əmin-amanlıq və tərəqqi arzulayıram.  

Sağ olun. 
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Иran Ислам Республикасынын Prezidenti  
Mahmud Əhmədinejadыn nitqi 

 
Bismillahir-rəhmanir-rəhim! 
Ey Allah, imam Zaman ağanın zühurunu tezliklə yetir. 

Böyük Allaha şükür edirəm, belə bir fürsəti bizə qismət etdi 
ki, gəlib Azərbaycan Respublikasında öz qardaşlarımızı bir 
daha ziyarət etdik, keçmiş, yaxın və zəngin tarixi əlaqə-
lərimizə bir daha nəzər yetirdik.  

Qardaşım və dostum cənab prezident İlham Əliyevin de-
diyi kimi, xalqlarımızın qardaşlıq, dostluq kökləri tarixən 
çox dərin və uzunmüddətlidir. Min illərdir xalqlarımız öz 
mədəniyyətləri, etiqadları və   müştərək dinləri ilə bir yerdə 
yaşayıblar, həmişə sülh, qardaşlıq və dostluq carçısı olublar 
və bəşəriyyətə belə mesaj veriblər. Bu gün də dostluq əlaqə-
ləri, davamlı əlaqələr, xüsusilə Azərbaycan Respublikasının 
istiqlaliyyətindən sonra xalqlarımızın əlaqələri günbəgün 
genişlənir. Mənim Azərbaycanda olmağım qardaşlıq əsasın-
da qurulan əlaqələrimizin daha bir  göstəricisidir, ölkələ-
rimizin müxtəlif sahələrdə geniş əlaqələr qurmasına olan is-
təkdir. 

Azərbaycanın sürətli inkişafı İran xalqını şad edən məsə-
lədir və bizim xalqımız həmişə özünü Azərbaycan xalqının 
sevincinə şərik bilir. Biz inanırıq ki, Azərbaycan xalqı da 
İran xalqının inkişafından həmişə xoşhaldır. Xalqlarımızın 
inkişafı, gücü, qüdrəti ölkələrimizin marağına, mənafeyinə, 
regional təhlükəsizliyə və sabitliyə xidmət edir. Mənim 
qardaşım cənab prezident İlham Əliyevlə çox səmərəli danı-
şıqlar apardıq və ikitərəfli əlaqələrin genişlənməsi potensialı-
nı, neft, müştərək investisiya, neft kimyası, ticarət sahələrinə 
dair məsələləri müzakirə etdik. Bütün potensial imkanlar  
araşdırıldı. Müştərək, regional və beynəlxalq səviyyəli məsə-
lələrə baxışlarımız üst-üstə düşür və biz bu əməkdaşlığı daha 
da genişləndirmək əzmindəyik.  

Əvvəllər də ölkələrimiz arasında mühüm sazişlər və sə-
nədlər imzalanmışdır və bunların çoxu icra olunmuşdur. Bu 
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gün imzalanan  sənədlər də, sazişlər də Allahın köməyi ilə 
həyata keçiriləcəkdir. 

Mən İran xalqının dostluq salamlarını sizə gətirmişəm. 
Bizim fikrimiz və amalımız budur ki, ölkələrimizin əlaqələri 
və əməkdaşlığı başqa xalqlara, regionda olan digər xalqlara 
nümunə olsun. Xalqlarımızın və dövlətlərimizin regionda 
sülhün və sabitliyin təmin olunmasında böyük rolu vardır. 
Biz Azərbaycan xalqına hörmət edərək, Azərbaycan xalqı-
nın izzətindən, mədəniyyətindən məmnunluq duyuruq, 
Azərbaycanın haqq işini   müdafiə edirik. Biz inkişaf istiqa-
mətində həmişə Azərbaycan xalqının yanında olacağıq.  

Qardaşım cənab prezident İlham Əliyev ilə mənim 
dostluq münasibətlərim əməkdaşlığımız üçün böyük imkan-
lar açır. Sərmayədarlar  və sahibkarlar, ölkələrimizin xeyrini 
və yaxşılığını istəyənlər üçün potensial imkanlar mövcuddur. 
İkitərəfli əlaqələrimizin genişlənməsi üçün geniş imkanlar, 
potensiallar və zəminlər vardır. Mən uğurlu danışıqlara, sə-
mərəli müzakirələrə görə təşəkkür edirəm. Mühüm sazişlərin 
imzalanmasına görə də cənab İlham Əliyevə və istəkli 
Azərbaycan dövlətinə və xalqına təşəkkür edirəm.  

Əminəm ki, mənim bu səfərim və yaxın zamanda qar-
daşım cənab prezident İlham Əliyevin Tehrana səfəri xalqla-
rımızın əlaqələrinin daha da genişlənməsinə, onların inkişa-
fına xidmət edəcəkdir.  

Böyük və müqəddəs Allahdan əziz Azərbaycan xalqına 
cansağlığı, şadlıq, inkişaf, izzət, başucalığı diləyirəm. İnanı-
ram ki, Allahın köməyi ilə gələcək bizимdir, insani baxış-
larındır. Gələcək həmişə bizim qardaşlıq və dostluq əsasında 
qurulan əlaqələrindir. Ümid edirəm ki, inşallah, qardaşım 
cənab prezident İlham Əliyevi tezliklə Tehranda görəcəyəm. 
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ИРАН ПРЕЗИДЕНТИ  
МАЩМУД ЯЩМЯДИНЕЖАДЫН  
АЗЯРБАЙЪАНА РЯСМИ СЯФЯРИ  
ДАВАМ ЕДИР 

 
21 август 2007-ъи ил 
 

Heydər Əliyev Fondu иlə тanыşlыq 
 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev və 

İran İslam Respublikasının Prezidenti Mahmud Əhmədinejad 
avqustun 21-də Heydər Əliyev Fondunda olmuşlar.  
İran prezidentinə ulu öndər Heydər Əliyevin xatirəsinə 

ehtiram əlaməti olaraq yaradılan fondun fəaliyyəti barədə 
ətraflı məlumat verildi. Qeyd edildi ki, Fondun əsas məqsədi 
ümummilli liderin zəngin irsinin öyrənilməsi, təbliğ edilməsi, 
ulu öndərin Azərbaycanın sosial-iqtisadi, mədəni tərəqqisinə 
yönələn genişmiqyaslı fəaliyyəti barədə gələcək nəsillərdə 
əyani təsəvvür yaratmaqdır.  

Qonaqları fonddakı eksponatlarla tanış edən prezident 
İlham Əliyev, ulu öndər Heydər Əliyevin fəaliyyətinin müxtəlif 
dövrləri haqda ətraflı məlumat verdi.  
İran prezidenti ümummilli lider Heydər Əliyevin həyatının 

ən müxtəlif məqamlarını əks etdirən və Azərbaycan tarixinin 
bütöv bir dövrü barədə geniş təsəvvür yaradan sənədlərlə tanış 
oldu. Ekspozisiyada milli liderin beynəlxalq miqyaslı təd-
birlərdəki çıxışları, kənd əməkçiləri ilə görüşləri, neft stra-
tegiyası əks olunmuşdur.  

Ulu öndərin hərbi kadrların yetişdirilməsinə diqqətindən, 
mədəniyyət, incəsənət, idmana göstərdiyi qayğıdan danışıldı. 
Qonaqlar ulu öndərin müxtəlif ölkələrin liderləri ilə 
görüşlərini əks etdirən fotoşəkillərə böyük maraqla baxdılar. 

Prezident Mahmud Əhmədinejad Heydər Əliyev Fondunun 
Xatirə kitabına ürək sözlərini yazdı.  
İranın dövlət başçısına xatirə hədiyyəsi təqdim edildi.  
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Sonra Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev və İran prezi-
denti Mahmud Əhmədinejad piyada Dənizkənarı Milli Parka 
gəldilər. Azərbaycanın dövlət başçısı dost ölkənin prezidentinə 
ənənəvi üslubu saxlamaqla, Bakının ən müasir standartlar 
səviyyəsində inkişafı üçün həyata keçirilən kompleks tədbir-
lərdən söhbət açdı.  
İran Prezidenti Azərbaycan paytaxtının qısa müddətdə 

tanınmaz dərəcədə dəyişdiyini, Bakının böyük tikinti, qurucu-
luq meydanına çevrildiyini söylədi. Paytaxt sakinləri dövlət 
başçılarını böyük səmimiyyətlə qarşıladılar. 

Prezident İlham Əliyev və prezident Mahmud Əhmədinejad 
Bakının yaraşığı olan musiqili fəvvarəni seyr etdilər. 

Dənizkənarı Milli Parkla tanışlıq İran prezidenti Mahmud 
Əhmədinejadda zəngin təəssürat doğurdu.  
 

 

Ümummilli lider Heydər Əliyevin məzarыны ziyarət 
 
İran İslam Respublikasının Prezidenti Mahmud Əhmədi-

nejad avqustun 22-də Fəxri xiyabana gəlmişdir.  
Burada ali qonağı və nümayəndə heyətinin üzvlərini Azər-

baycan Xarici İşlər nazirinin müavini Xələf Xələfov, Bakı 
Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı Hacıbala Abutalıbov və di-
gər rəsmi şəxslər qarşıladılar.  
İran dövlətinin başçısı türk dünyasının görkəmli oğlu, 

ümummilli lider Heydər Əliyevin xatirəsini ehtiramla anaraq 
məzarı önünə əklil qoydu.   
İran prezidenti görkəmli oftalmoloq alim, akademik Zərifə 

xanım Əliyevanın məzarı üstünə də tər gül dəstəsi qoydu.  
Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı Hacıbala 

Abutalıbov ali qonağa Fəxri xiyabanın tarixi barədə məlumat 
verdi.   

Şəhidlərin xatirəsinə ehtiram 
           
İran prezidenti Mahmud Əhmədinejad avqustun 22-də 

Şəhidlər xiyabanını ziyarət etmişdir. 
İran dövlətinin başçısını və nümayəndə heyətinin üzvlərini 

Azərbaycan Xarici İşlər nazirinin müavini Xələf Xələfov, Bakı 



 307 

Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı Hacıbala Abutalıbov və 
digər rəsmi şəxslər qarşıladılar. Burada ali qonağın şərəfinə 
Fəxri qarovul dəstəsi düzülmüşdü.  
İran dövlətinin başçısı Azərbaycanın azadlığı və ərazi bü-

tövlüyü uğrunda canlarından keçmiş qəhrəman övladlarımızın 
xatirəsinə ucaldılmış «Əbədi məşəl» abidəsinin önünə əklil 
qoydu.  

Müdafiə Nazirliyinin əlahiddə nümunəvi orkestrinin ifasın-
da İranın və Azərbaycanın dövlət himnləri səsləndi. 

Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı Hacıbala Abutalı-
bov aлi qonağa Şəhidlər xiyabanının tarixi və paytaxtımızda 
görülən abadlıq-quruculuq işləri barədə məlumat verdi.  

Prezident Mahmud Əhmədinejad Azərbaycan paytaxtının 
mənzərəsini maraqla seyr etdi. 

 
* * * 

 
Avqustun 22-də İran İslam Respublikasının prezidenti 

Mahmud Əhmədinejadын  Azərbaycan Respublikasınа рясми 
сяфяри баша чатмышдыр. 

Азярбайъанын вя Иранын дювлят байраглары иля бязядилмиш 
Щейдяр Ялийев адына Бейнялхалг Щава Лиманында али гонаьын 
шяряфиня Fяхри гаровул дястяси дцзцлмцшдц. 

Тяййарянин пиллякяни йанында милли эейимли цшаглар Иран 
дювлятинин башчысына эцл дястяси вердиляр. Иран pрезиденти Мащ-
муд Ящмядiнежады Азярбайъанын Баш назири Артур Расизадя, 
Xариъи İшляр назири Елмар Мяммядйаров вя диэяр рясми шяхсляр 
йола салдылар. 
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БУНДЕСТАГЫН ДЕПУТАТЫ, АШПА-нын 
МОНИТОРИНГ КОМИТЯСИНИН СЯДРИ  
ЕДУАРД ЛИНТНЕР ИЛЯ ЭЮРЦШ 
 
Президент сарайы 
 
22 август 2007-ъи ил 
 
Азярбайъан Республикасынын Президенти Илщам Ялийев 

августун 22-дя Президент сарайында Бундестагын депутаты, 
Авропа Шурасы Парламент Ассамблейасынын Мониторинг Коми-
тясинин сядри Едуард Линтнери гябул етмишдир. 

Эюрцшдя Азярбайъан–Алманийа икитяряфли мцнасибятляриня, 
парламентлярарасы вя бейнялхалг тяшкилатлар чярчивясиндя ямяк-
дашлыьа даир фикир мцбадиляси апарылмышдыр. 
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bp QRUPUNUN KƏŞFİYYAT VƏ HASİLAT 
İŞLƏRİ ÜZRƏ BAŞ  İCRAÇI DİREKTORU  
ENDİ İNQLİS ИЛЯ ЭЮРЦШ 
 
Президент сарайы 
 
22 август 2007-ъи ил 
 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev 

avqustun 22-də Prezident sarayında bp qrupunun kəşfiyyat və 
hasilat işləri üzrə Baş icraçı direktoru Endi İnqlisi qəbul et-
mişdir.    

Endi İnqlis cari ilin iyulunda «Şahdəniz» yatağından hasil 
edilən qazın ixracına başlanmasının çox önəmli hadisə 
olduğunu qeyd etdi. O, bu mühüm nailiyyət nəticəsində Azər-
baycanın beynəlxalq qaz təchizatçılarından birinə çevrildiyini 
vurğuladı. Qonaq bp şirkətinin ölkəmizdə həyata keçirdiyi 
layihələrin hazırkı vəziyyəti barədə prezident İlham Əliyevə 
məlumat verdi.  

Dövlətimizin başçısı «Şahdəniz» yatağı qazının ixracının 
böyük hadisə olduğunu vurğuladı. O, Azərbaycanın təşəbbüsü 
və birbaşa iştirakı ilə həyata keçirilən qlobal enerji layihə-
lərinin region və dünya üçün mühüm əhəmiyyət kəsb etdiyini 
bildirdi. Prezident İlham Əliyev Azərbaycan ilə bp arasında 
uğurlu əməkdaşlığın bundan sonra da davam etdiriləcəyinə 
əminliyini vurğuladı.  
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AZƏRBAYCAN РЕСПУБЛИКАСЫНЫН 
PREZİDENTİ İLHAM ƏLİYEVİN  
NEFTÇALA RAYONUNA  
SƏFƏRİ 
     
23 август 2007-ъи ил 
 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev 

avqustun 23-də Neftçala rayonuna gəlmişdir.  
Prezident İlham Əliyevi və xanımı Mehriban Əliyevanı 

rayon sakinləri  böyük hörmət və ehtiramla, hərarətli alqışlar-
la qarşıladılar. Onların əllərində ulu öndər Heydər Əliyevin, 
prezident İlham Əliyevin portretləri, Azərbaycanın dövlət bay-
raqları, ümummilli liderin müdrik kəlamları yazılmış transpa-
rantlar var idi.  

Dövlətimizin başçısı və xanımı əvvəlcə xalqımızın ümum-
milli lideri Heydər Əliyevin Neftçala şəhərinin mərkəzində 
ucaldılmış abidəsini ziyarət edərək gül qoydular.  

Məlumat verildi ki, ümummilli lider Heydər Əliyevin adını 
daşıyan bu abad və müasir park cari ilin əvvəlində salınmışdır. 
Parkın ərazisi 7 min kvadratmetrdir. Burada sakinlərin istira-
həti üçün hər cür şərait yaradılmışdır. Bu parkın yanında isə 
daha bir istirahət guşəsi – Neftçilər parkı salınmışdır. Ulu ön-
dərin heykəlinin hündürlüyü postamentlə birlikdə 6,4 metrdir.  

Sonra prezident İlham Əliyev Neftçalada Heydər Əliyev 
muzeyi ilə tanış oldu. Dövlətimizin başçısı muzeyin rəmzi açı-
lışını bildirən lenti kəsdi.  

Bildirildi ki, tikintisinə 2006-cı ilin oktyabrında başlanmış 
muzey bu   ilin fevralında istifadəyə verilmişdir. Ancaq rəsmi 
açılışı bu gün keçirilir. Muzey bir ekspozisiya zalından, 14 fo-
tostenddən, 10 vitrindən ibarətdir. Fotostendlərdə ulu öndərin 
həyat və fəailiyyətinin müxtəlif dövrlərinə aid şəkillər, vitrin-
lərdə isə kitablar və sənədlər nümayiş etdirilir. Ümummilli 
lider Heydər Əliyevin 1979-cu il mayın 30-da ilk dəfə Neft-
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çalaya gəlişini və burada keçirdiyi görüşləri əks etdirən ma-
teriallar iki xüsusi ekspozisiyada nümayiş etdirilir.  

Muzeydə, həmçinin prezident İlham Əliyevin fəaliyyətini, 
ölkəmizin, o cümlədən Neftçalanın sosial-iqtisadi inkişafını 
əks etdirən kitablar və digər materiallar da toplanmışdır.  

Prezident İlham Əliyev muzeyin Xatirə kitabına öz ürək 
sözlərini yazdı.   
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NEFTÇALA RAYONU İCTİMAİYYƏTİNİN 
NÜMAYƏNDƏLƏRİ İLƏ GÖRÜŞDƏ  
NİTQ 
 
23 август 2007-ъи ил 
 
Əziz neftçalalılar!  
Əziz dostlar! 
Mən sizin hamınızı ürəkdən salamlayıram. Bu gün 

Heydər Əliyev muzeyinin açılışı münasibətilə sizi ürəkdən 
təbrik edirəm. Muzeydə əks olunan eksponatlar ulu öndərin 
həyat və fəaliyyətini göstərir. Həm 70-ci illərdə Azərbaycana 
rəhbərlik etdiyi dövrdə, həm də müstəqillik dövründə ulu 
öndər Heydər Əliyev həmişə öz xalqına sədaqətlə xidmət 
etmişdir. O illərdə və 90-cı illərdə Azərbaycanın hərtərəfli 
inkişafı üçün, iqtisadi və siyasi potensialının qaldırılması 
üçün əlindən gələni əsirgəmirdi. 1979-cu ildə Heydər Əliye-
vin Neftçalaya səfəri də bu muzeydə xüsusi yer tutur. 
Rayonun o vaxtkı inkişafına  çox böyük diqqət göstərilirdi. 
Burada böyük quruculuq-abadlıq işləri aparılırdı, sənaye 
müəssisələri, kənd təsərrüfatı inkişaf edirdi.  

Əfsuslar olsun ki, 90-cı illərin əvvəllərində baş vermiş 
xoşagəlməz proseslər ölkəmizə, o cümlədən Neftçalaya da 
böyük ziyan vurmuşdur. O vaxt Azərbaycan faktiki olaraq 
öz iqtisadi gücünü itirmişdi. Müəssisələr dayanmışdı, kənd 
təsərrüfatı tənəzzül edirdi, insanların həyat səviyyəsi gündən-
günə pisləşirdi. Ölkəmizin, ümumiyyətlə, müstəqil ölkə kimi 
yaşaması sual altında idi. Biz o illəri çox yaxşı xatırlayırıq.  

Müstəqilliyimizin ilk illəri əfsuslar olsun ki, Azərbay-
canda çox ağır şəraitdə keçdi. Bunun nəticəsində də ölkəmi-
zin torpaqları işğal olundu, vətəndaş qarşıdurması baş verdi. 
Bütövlükdə Azərbaycanın iqtisadi və siyasi potensialı 
олдугъа aşağı düşdü. Amma baxın, bu gün Azərbaycan 
dünyanın ən sürətlə inkişaf edən ölkələrindən biridir. Bu gün 
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ulu öndərin zəhməti və fəaliyyəti nəticəsində Azərbaycan çox 
sürətlə inkişaf edir.  

Bu inkişafın təməli 90-cı illərin ortalarında qoyulmuşdur. 
1993-cü ildən başlayaraq 2003-cü ilə qədər 10 il ərzində 
Heydər Əliyevin yorulmaz fəaliyyəti nəticəsində ölkəmiz o 
ağır, çətin şəraitdən şərəflə çıxa bilmişdir, öz siyasi 
potensialını gücləndirmişdir. İqtisadiyyatda başlanmış isla-
hatlar insanların həyat шяраитиня йцксяк dərəcədə müsbət 
təsir göstərmişdir. Bu gün Azərbaycan beynəlxalq miqyasda 
çox önəmli bir ölkəyə çevrilmişdir. 

 Bizim təşəbbüslərimiz, irəli sürdüyümüz təkliflər nəinki 
Azərbaycana yeni imkanlar yaradır, həm də beynəlxalq 
münasibətlərə öz təsirini göstərir. Biz bölgədə aparıcı dövlətə 
çevrilmişik. Bu, artıq reallıqdır. Reallıq hamı tərəfindən qə-
bul olunub. Bizim qərarlarımız, bizim işlərimiz bütün bölgə-
yə öz təsirini göstərir. Biz də istəyirik ki, Azərbaycan daha 
da qüdrətli dövlətə çevrilsin. Bizim imkanlarımız daha da 
artsın, siyasi çəkimiz artsın, beynəlxalq müstəvidə istədiyi-
mizə nail ola bilək, öz doğma torpaqlarımızı işğalçılardan 
azad edə bilək və Azərbaycan xalqının normal, yaxşı yaşa-
masını təmin edə bilək. Bunu etmək üçün Azərbaycan 
güclənməlidir. Bu proses artıq baş verir.  

Mən bayaq qeyd etdim ki, dünyada ən sürətlə inkişaf 
edən iqtisadiyyat məhz Azərbaycandadır. Üç il ərzində Azər-
baycan iqtisadiyyatı dünyada analoqu olmayan sürətlə artıb. 
Bu  bizə imkan verir ki, bizim büdcəmiz də artsın. Əgər bir 
neçə ilin statistikasına nəzər salsaq görərik ki, cəmi 3-4 il 
ərzində bizim büdcəmiz 1 milyard dollardan indi 8 milyard 
dollara qalxıbdır. Bu o deməkdir ki, xərclər artıb, sosial 
infrastrukturun inkişafına daha da böyük diqqət göstərilir, 
böyük infrastruktur layihələrи həyata keçirilir. Maaşlar və 
pensiyalar vaxtaşırı qaldırılır. Məktəblər, xəstəxanalar ti-
kilir. Yəni, bütün bunları etmək üçün iqtisadi güc lazımdır, 
iqtisadi potensial lazımdır.  

Bizi ən çox gücləndirən yenə də ulu öndərin neft strate-
giyası olmuşdur. Onun təşəbbüsü ilə başlanmış və uğurla 
icra edilən Azərbaycanın neft strategiyası bizim iqtisadi 
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gücümüzü йцксяк dərəcədə artırdı, eyni zamanda, siyasi gü-
cümüzü də artırdı.  

Bu gün Azərbaycan bölgədə gedən proseslərdə çox fəal 
iştirak edir, öz neft strategiyasını Azərbaycan xalqının milli 
maraqlarına yönəldir. Bizim milli maraqlarımız hər şeydən 
üstün olmalıdır. Bu belə də var. 

Regionların sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramının 
icrası ölkəmizin hərtərəfli inkişafına şərait yaradır. Neft 
bizim əsas sərvətimizdir və bu, uzun illər bundan sonra da 
belə olacaqdır. Əvvəllər, ölkəmiz müstəqil olmayan dövrdə 
bizim milli sərvətimiz ümumi Sovet İttifaqının inkişafına 
xidmət edirdi. İndi isə biz bu sərvətin sahibləriyik. Biz bu 
sərvətdən istifadə edib öz ölkəmizi inkişaf etdiririk, öz 
xalqımızın rifah halını yaxşılaшdırırıq. Bundan sonra da 
уzun illər bu belə olacaq. Bu bizim iqtisadiyyatımızın aparıcı 
sahəsidir. Amma bizim istəyimiz odur ki, iqtisadiyyatın 
başqa sahələri də inkişaf etsin. Kənd təsərrüfatı inkişaf etsin, 
Azərbaycanda güclü sənaye potensialı yaradılsın, yeni 
müəssisələr tikilsin, insanlar işlə təmin olunsunlar. Regionla-
rın sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramının əsas vəzifəsi 
bundan ibarətdir.  

Mən çox şadam ki, keçən təxminən 4 il ərzində nəzərdə 
tutulmuş bütün proqramlar həyatda öz əksini tapır. Azər-
baycanda 570 mindən çox yeni iş yeri açılmışdır. Mən xatır-
layıram, 2003-cü ilin prezident seçkiləri ərəfəsində bəyan 
edirdim ki, növbəti 5 ildə Azərbaycanda 600 min yeni iş yeri 
açılacaqdır. Bu gün biz bunun nəticələrini görürük. Mən 
xatırlayıram, o vaxt, 2003-cü ildə Neftçala rayonuna da səfər 
etmişdim. Burada, Xıllı qəsəbəsində balıqartırma zavodu-
nun açılışında iştirak etmişdim, insanlarla görüşmüşdüm. 
Mənə verilən o dəstək, o cümlədən Neftçalada hiss etdiyim o 
dəstək mənə əlavə güc verir. Mən də bundan istifadə edirəm 
ki, doğma xalqıma ləyaqətlə xidmət edim, Azərbaycanın hər 
bir rayonunun, hər bir qəsəbəsinin, hər bir kəndinin prob-
lemi öz həllini tapsın.  

İcra hakimiyyətinin başçısı bu gün qeyd etdi ki, Neftçala 
magistral yollardan kənarda yerləşir. Amma bu o demək 
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deyil ki, buraya diqqət az olmalıdır, əksinə, buraya diqqət 
daha da çox olmalıdır. Burada gedən proseslərə daha da 
böyük dəstək verilməlidir. Neftçalada gedən abadlıq-quru-
culuq işləri, rayonun inkişafındakı müsbət dəyişikliklər məni 
sevindirir. 

Bildiyiniz kimi, bu yaxınlarda Neftçalanın inkişafına 
vəsait ayrılmışdır. O vəsaitdən istifadə olundu, yeni parklar 
salındı, yeni yollar çəkildi. Bundan sonra da bu vəsaitin 
ayrılmasında problem olmayacaq. İndi Azərbaycanın iqtisa-
di gücü bizə imkan verir ki, istədiyimiz məsələni həll edək. 
Əsas məsələ problemləri düzgün təhlil etmək, onların həlli 
yollarını müəyyən etmək, bunun maddi təminatını təşkil 
etməkdir. Yerlərdə yerli icra orqanları, fəal insanlar bunu 
icra etməlidirlər. Belə olan halda Azərbaycanın, ölkəmizin 
qarşısında duran problemlər öz həllini tapacaqdır.  

Düzdür, işsizliklə bağlı mübarizədə böyük uğurlar əldə 
etmişik, amma işsizlik tam şəkildə aradan qaldırılmayıb. 
Yoxsulluq 3 il ərzində 49 faizdən 20 faizə düşübdür. Çox bö-
yük göstəricidir. Amma bizi tam qane edə bilməz. Halbuki, 
hətta inkişaf etmiş ölkələrdə əhalinin müəyyən hissəsi yox-
sulluq şəraitində yaşayır. Amma mən istəyirəm ki, Azər-
baycanda yoxsul təbəqə olmasın, mən istəyirəm ki, işsiz 
olmasın, işləmək istəyən işlə təmin olunsun, maaşlar yüksək 
olsun, pensiyalar imkan versin ki, insanlar normal yaşa-
sınlar. Mən bunu istəyirəm və biz bu istiqamətdə gedirik. 
Hələ ki, bugünkü sosial məsələlərin həlli məni tam şəkildə 
qane edə bilməz. Amma dinamikaya baxsaq, онда  görərik 
ki,  son 3-4 il ərzində böyük bir yol keçmişik. Növbəti il-
lərdə, ildən-ilə minimum əməkhaqları qaldırılacaq, pen-
siyalar qaldırılacaq, büdcədən maliyyələşən bütün təş-
kilatlarda çalışan insanların əməkhaqları qaldırılacaq ki, 
büdcə təşkilatlarında işləyənlər tam şəkildə təmin olun-
sunlar.  

O ki qaldı özəl sektora, burada da biz lazımi imkanlar 
yaradırıq. Hər il Azərbaycan büdcəsindən sahibkarlara 100 
milyon dollar dəyərində kreditlər verilir. Artıq bir neçə ildir 
ki, bu kreditlər verilir və bu öz növbəsində yeni iş yerlərinin, 
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müəssisələrin yaradılmasına gətirib çıxarır. Mən mütəmadi 
qaydada sahibkarlarla görüşürəm, onlara öz siyasi dəstəyimi 
verirəm. Yerli icra orqanlarına tapşırıq verirəm ki, onlara 
kömək olsunlar, onları dəstəkləsinlər. 

Bu gün verilən məlumata görə, Neftçalada uzun illər 
fəaliyyətsiz qalmış yod-brom zavodu da fəaliyyətə başlamış-
dır. Bu, böyük bir müəssisədir, orada yüzlərlə insan çalışır və 
bundan sonra da çalışacaqdır. Orada istehsal olunan məhsul 
dünya bazarlarına çıxarılacaq və Neftçala da bundan xeyir 
götürəcək. Bununla bərabər, mərkəzləşmiş büdcədən ayrılan 
xərclər ildən-ilə artacaqdır ki, bütün məsələlər öz həllini 
tapsın.  

Ona görə sahibkarlığın inkişafı bundan sonra da sürətlə 
getməlidir, kənd təsərrüfatının inkişafı üçün lazımi tədbirlər 
görülür, texnika alınır, aqrotexservislər yaradılır, «Aqroli-
zinq» fəaliyyət göstərir, fermerlərə maddi yardım göstərilir. 
Yəni biz çalışırıq ki, bütün sahələrdə qeyri-neft sektorunun 
inkişafına müxtəlif yollarla böyük təkan verək.  

Mən əminəm ki, növbəti illərdə bu ardıcıl siyasətin, 
iqtisadi islahatların dərinləşməsi nəticəsində biz istədiyimizə 
nail olacağıq. Mən Azərbaycanın gələcəyini çox parlaq görü-
rəm. Mən istəyirəm ki, Azərbaycan sözün əsl mənasında in-
kişaf etmiş ölkələrin sırasına daxil olsun. İstəyirəm insanlar 
yaxşı yaşasınlar, yaxşı maaş alsınlar, uşaqlar yaxşı məktəb-
lərdə oxusunlar, xəstələr yaxşı tibbi xidmətə malik olsunlar, 
yollar abadlaşsın, şəhərlər gözəlləşsin, insanların üzü gülsün 
və Azərbaycan irəliyə getsin. Budur mənim arzularım!  

Əminəm ki, siz bu arzuları bölüşürsünüz. Biz doğma 
Azərbaycanımızın inkişafı üçün bundan sonra da birlikdə 
işləyəcəyik, əlimizdən gələni edəcəyik və Azərbaycanı qüd-
rətli dövlətə çevirəcəyik. Sağ olun.  

 
* * * 

 
Sonra prezident İlham Əliyev sakinlərlə səmimiyyətlə görü-

şüb söhbət etdi. Neftçalalılar dövlətimizin başçısına təşək-
kürlərini bildirdilər, ölkəmizin sosial-iqtisadi inkişafı sahə-



 317 

sində qazanılan uğurlardan məmnunluqlarını ifadə etdilər. 
Onlar xalqımızın ümummilli lideri Heydər Əliyevin tarixi 
xidmətlərini xatırlayaraq, ulu öndərin müasir Azərbaycanın 
inkişafı üçün gördüyü işləri yüksək dəyərləndirdilər, onun 
apardığı siyasətin bu gün də uğurla davam etdirildiyini diqqətə 
çatdırdılar. Neftçalalılar prezident İlham Əliyevin bütün 
fəaliyyətini ürəkdən dəstəklədiklərini bildirdilər. 

       
  

«Xalq Bank»ыn Neftçala filialы ilə танышлыг 
 
Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev avqustun 23-də Neft-

çala şəhərində «Xalq  Bank»ın filialı ilə tanış olmuşdur. Prezi-
dent İlham Əliyev buradakı iş şəraiti ilə maraqlanmış, istifadə 
olunan müasir avadanlığa baxmışdır. 

Prezidentə «Xalq Bank»ın Sumqayıt, Zaqatala və Neft-
çalada filiallarının, Naxçıvanda isə şöbəsinin olması barədə 
məlumat verilmişdir. Bildirilmişdir ki, filialda həm hüquqi, 
həm də fiziki şəxslərə müxtəlif bank xidmətləri göstərilir. 
Qeyd edilmişdir ki, müştərilər bankın köməyi ilə dünyanın yü-
zə yaxın ölkəsinə, o cümlədən MDB dövlətlərinə və əksinə qı-
sa müddətə pul köçürmələri göndərə və qəbul edə bilərlər. 
Burada əmanətin müxtəlif növlərindən, depozit, bankomat, 
valyuta mübadiləsi və digər bank xidmətlərindən istifadə et-
mək üçün hər cür imkan vardır. 

 
 Neftçala şəhər 2 nömrəli orta məktəbi ilə tanыşlыq 
 

Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev Neftçala rayonuna 
səfərinin sonunda şəhərdəki 1176 şagird yeri olan 2 nömrəli 
orta məktəbdə aparılan əsaslı təmir işləri ilə maraqlandı. 

Dövlətimizin başçısı İlham Əliyev və xanımı Mehriban 
Əliyeva bərpa işlərinin layihəsi ilə tanış oldular, məktəbin 
təmirəqədərki vəziyyətini əks etdirən fotoşəkillərə baxdılar.  

Məlumat verildi ki, Təhsil Nazirliyinin sifarişi ilə həyata 
keçirilən təmir işləri yüksək səviyyədə aparılır. Bu təhsil ocağı 
dörd korpusdan ibarət olacaqdır. Birinci korpus yeni dərs 
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ilinədək hazır olacaq, burada hər cür şərait yaradılacaqdır. 
Məktəb dərsliklərlə də təmin olunacaqdır.   

 
Нефтчала шящяр шащмат мяктяби иля танышлыг 

 
Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev avqustun 23-də Neft-

çala şəhər şahmat məktəbi ilə tanış olmuşdur.  
Məktəbin direktoru İmanbaxış Şirəliyev dövlətimizin 

başçısına məlumat verdi ki, bu məktəb 1987-ci ildə istifadəyə 
verilmişdir və узун мцддят heç bir təmir işi aparılmadığına 
görə bina yararsız vəziyyətə düşmüşdü. Hazırda bina yüksək 
səviyyədə əsaslı təmir olunmuşdur, burada respublika səviyyəli 
şahmat turnirlərinin keçirilməsi üçün hər cür şərait 
yaradılmışdır. Məktəbdə 12 məşqçi müəllim çalışır, 13 müəl-
lim isə kəndlərdə idmanın bu növünü uşaqlara öyrədir. 587 
uşağın məşğul olduğu bu məktəbin yetirmələri 10 dəfə 
respublika çempionu adını qazanmışlar. Onlar həmçinin 
Kanada, Braziliya və Avropanın bir sıra ölkələrində keçirilən 
beynəlxalq yarışlarda iştirak etmişlər. Neftçala şahmat 
məktəbinin yetirmələri olan Fidan və Fizzə Şirəliyeva bacıları 
Braziliyada keçirilən yarışda respublikamızı təmsil etmişlər.  

Prezident İlham Əliyev və xanımı Mehriban Əliyeva mək-
təblə yaxından tanış oldular, uşaqların şahmat oyunlarına ta-
maşa etdilər. Dövlətimizin başçısı əsas və iclas zallarına, 
kompyuterlə təmin olunmuş şahmat otaqlarına baxdı və bildir-
di ki, yeni nəslə diqqət və qayğı bundan sonra da artırıla-
caqdır. Uşaqların intellektual cəhətdən hərtərəfli inkişaf etmə-
ləri üçün şahmatın böyük rolu vardır.  

 
Шящид Мещман Сяфяров адына Нефтчала шящяр  

интернат  мяктяби иля танышлыг 
 
Азярбайъан pрезиденти Илщам Ялийев августун 23-дя шящид 

Мещман Сяфяров адына Нефтчала шящяр интернат  мяктяби иля 
таныш олмушдур. 

Дювлятимизин башчысына мялумат верилди ки, бу мяктябин 
ясасы 1960-ъы илдя гойулмушдур вя индийядяк бурада щеч бир 
тямир иши апарылмамышдыр. Ясаслı тямиря ещтийаъ дуйулдуьу бу 
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тящсил оъаьы 280 йерлик олса да, щазырда бурада 313 шаэирд 
тящсил алыр. Онларын тялим вя тярбийяси иля 75 мцяллим мяшьул 
олур. Интернат мяктябиндя ясасян имкансыз аилялярин ушаглары 
тящсил алырлар. 

Президент Илщам Ялийев  ханымы Мещрибан Ялийева иля бир-
ликдя интернат мяктябинин синиф отагларыны, йемякханасыны, йа-
тагханасыны эязди. Билдирилди ки, бу мяктябин ясаслы тямирини 
Щейдяр Ялийев Фонду юз ющдясиня эютцрмцшдцр. Тямирдян 
сонра бурада шаэирдлярин тящсили вя йашамасы цчцн мцасир 
шяраит йарадылаъаг вя мяктяб компyuтерля тямин олунаъагдыр. 

 
    «Azər-Yod» Мящдуд Мясулиййятли мцяссися иля танышлыг   

 
Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev Neftçala rayonunda 

«Azər-Yod» Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətin eyniadlı müəs-
sisəsində olmuşdur. 

Müəssisənin kollektivi dövlətimizin başçısı İlham Əliyevi və 
xanımı Mehriban Əliyevanı alqışlarla qarşıladılar.  

Prezident İlham Əliyev müəssisənin baş planı, Xıllı və 
Neftçala yataqlarının əsas göstəriciləri ilə tanış oldu, istehsal 
prosesinə, müxtəlif markalı hazır məhsulların nümunələrinə, 
fəaliyyət sertifikatlarına baxdı.  

Məlumat verildi ki, Neftçala rayonunda yod istehsalına 
1931-ci ildə başlanmışdır. Köhnə sahə Həsənabad qəsəbəsinin 
yaxınlığında yerləşir. Əvvəllər yodu kömür desorbsiyası üsulu 
ilə alırdılar. Lakin kükürd turşusunun tətbiqindən sonra 
radioaktiv duzlar əmələ gəldiyi üçün bu texnologiya ötən əsrin 
70-ci illərində qadağan edilmişdir. Yeni zavodun tikintisi haq-
qında qərar qəbul ediləndən 1994-cü ilə, yəni müəssisə fəaliy-
yətini dayandırana qədər yod ion mübadiləsi texnologiyası ilə 
istehsal olunurdu.   

Bildirildi ki, müəssisənin ərazisi 17 hektardır. Yataqların 
işlənilməsi üçün ayrılmış ərazi 850 hektardır. Neftçala və Xıllı 
yataqlarında kəşfiyyat işləri aparılmış, dərinliyi 2200 metr 
olan təxminən 200 quyu qazılmışdır. İstehsal gücü ildə 500 ton 
olan zavoda gündə 40 min kubmetr su vermək üçün 140-dək 
quyunun işə salınması planlaşdırılır. Hazırda 200 nəfərin 
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çalışdığı müəssisə tam gücü ilə işə düşəndən sonra ишчилярин 
sayı 500-ə çatdırılacaqdır.  

Müqayisə üçün xüsusi vurğulandı ki, hava desorbsiyası 
üsulunun Neftçala sahəsində tətbiqi nadir hadisədir. Çünki 
həmin üsul ilk dəfə soyuq suda, turşusuz tətbiq edilmiş və bu 
zaman xammaldan 94 faizdən çox yod ayrılmışdır. Krasnodar 
zavodunda bu göstərici 85 faizdir, lakin suyun temperaturu 
selsi ilə 70 dərəcəyə çatır. Yaponiya zavodlarında isə xammal-
dan 90 faizədək yod ayrılır, burada termal sudan və turşudan 
istifadə olunur. Bundan əlavə, zavodda tullantıların təkrar 
emalı qurğusunun işə salınması atmosferin çirklənməsinin qar-
şısını almaqla yanaşı, yod ayrılmasını artırmağa imkan verir.  

Dövlətimizin başçısı yataqların bərpası ilə də maraqlandı. 
Məlumat verildi ki, artıq buraxılış-sazlama işləri başa çatdı-
rılmışdır. İlin sonunadək birinci növbə layihə gücünə çatdırıla-
caqdır. Avropa Yenidənqurma və İnkişaf Bankı istehsalatın 3-4 
xəttiniн tikилмяси və yataqlarıн işləнилмяси üçün 8,5 milyon 
dollar kredit ayırmağa razılıq vermişdir. Cəmiyyətin nizam-
namə kapitalının məbləği 12 milyon dollardır. Bura bütün 
infrastruktur və alınmış avadanlığın dəyəri daxildir. Bundan 
əlavə, «Nikoyl» bankından 3,5 milyon dollar kredit alınmış və 
artıq xərclənmişdir. Zavod dünya ekoloji standartlarına cavab 
verir, yod turşusuz üsulla istehsal olunur və burada 94 faiz 
yüksək səviyyəli yod alınır. Zavodu elektrik enerjisi ilə təmin 
etmək üçün 8 meqavat gücündə qaz generatoru quraşdırıla-
caqdır.  

Yod tərkibli su ehtiyatlarını nəzərə alaraq, müəssisənin 
istehsal gücü 1500 tona çatdırıldıqdan sonra Azərbaycan dün-
ya üzrə Çili (12,5 min ton), Yaponiya (7-8 min ton) və ABŞ 
(1,5 min ton) kimi yod istehsalçılarından sonra dördüncü yerə 
çıxacaqdır.  

Sonra prezident İlham Əliyev bu cür müəssisələrin əhəmiy-
yətini vurğuladı, «Azər-Yod» MMC-nin Xatirə kitabına ürək 
sözlərini yazdı.  

      
                                                               
 



 321 

  
 

 
AZƏRBAYCAN РЕСПУБЛИКАСЫНЫН 
PREZİDENTİ İLHAM ƏLİYEVİN  
HACIQABUL RAYONUNA VƏ QARADAĞ 
RAYONUNUN ƏLƏT QƏSƏBƏSİNƏ  
SƏFƏRİ 
 
23 август 2007-ъи ил 

 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev 

avqustun 23-də Neftçala rayonuna səfərini başa çatdırdıqdan 
sonra Hacıqabul rayonunda və Qaradağ rayonunun Ələt 
qəsəbəsində olmuşdur.  

Prezident İlham Əliyevi rayon sakinləri böyük hörmət və 
ehtiramla, hərarətli alqışlarla qarşıladılar.  

Dövlətimizin başçısı əvvəlcə xalqımızın ümummilli lideri 
Heydər Əliyevin Hacıqabul Rayon İcra Hakimiyyətinin binası 
qarşısında ucaldılmış abidəsi önünə gül dəstəsi qoydu. 

Məlumat verildi ki, ətraf ərazilər tezliklə abadlaşdırılacaq, 
şəhərin mərkəzi prospekt və küçələrində səliqə-sahman yaradı-
lacaq, sakinlərin mədəni istirahəti üçün parklar və yaşıllıqlar 
salınacaqdır.  

 
Щаъыгабул Район Ушаг Тибб Мяркязинин 

тямялгойма мярасими 
 
Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev avqustun 23-də Hacı-

qabul Rayon Uşaq Tibb Mərkəzinin təməlqoyma mərasimində 
iştirak etdi.  

Dövlətimizin başçısını buraya toplaşan səhiyyə işçiləri, 
ictimaiyyətin nümayəndələri böyük hörmət və ehtiramla, 
hərarətli alqışlarla qarşıladılar.   

Uşaq xəstəliklərinin qarşısının alınması, profilaktikası 
məqsədi ilə tikilən mərkəzin baş planı ilə tanış olan prezidentə 
məlumat verildi ki, rayonun 63 min nəfər əhalisinin 23 mini 14 
yaşadək uşaqlardır. Bu gün təməli qoyulan ikimərtəbəli tibb 
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müəssisəsi əsas korpusdan, yardımçı binadan, qazanxanadan 
ibarət olacaq və müasir avadanlıqla təchiz ediləcəkdir. Mərkəz 
üçün 4800 kvadratmetr torpaq sahəsi ayrılmışdır və onun 1200 
kvadratmetrində tikinti işləri həyata keçiriləcəkdir. İnşaat 
işləri bir il müddətinə başa çatdırılacaqdır. Burada 17 həkim, 
33 orta tibb işçisi çalışacaqdır. Uşaq Tibb Mərkəzində müali-
cə və yardımçı işlər üzrə 26 kabinet və otaqlar olacaqdır. 
Ümumiyyətlə, MDB məkanında беля mərkəz ilk dəfə respub-
likamızda fəaliyyət göstərəcəkdir.  

Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev gilizi binanın təməlinə 
qoydu və beton qarışığı tökdü, inşaatçılara uğurlar arzuladı. 

Sonra bu münasibətlə təntənəli mərasim keçirildi.  
Mərasimдя Hacıqabul Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı 

Əhməd Muxtarov чыхыш етди. 
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HACIQABUL RAYON UŞAQ TİBB MƏRKƏZİNİN  
TƏMƏLQOYMA MƏRASİMİNDƏ  
NİTQ 
 
23 август 2007-ъи ил 

 
Əziz hacıqabullular! 
Əziz dostlar! 
Əziz həkimlər! 
Mən sizin hamınızı ürəkdən salamlayıram. Bu gün 

doğrudan da Hacıqabul rayonunun həyatında çox əlamət-
dar bir gündür. Bu gün yeni Uşaq Tibb Mərkəzinin təməl 
daşını qoyduq və əminəm ki, qısa müddət ərzində gözəl bir 
tibb ocağı yaradılacaqdır.  

Hacıqabul rayonunun əhalisinin üçdəbir hissəsi uşaqlar-
dır. Uşaqlar bizim gələcəyimizdir. Biz gənc nəsli vətənpər-
vərlik ruhunda tərbiyə etməliyik, eyni zamanda, onlar fiziki 
cəhətdən güclü olmalıdırlar, xəstələnməməlidirlər, onların 
sağlamlığı üçün əlimizdən gələni etməliyik. Ona görə Hacı-
qabulda Uşaq Tibb Mərkəzinin yüksək, dünya standartla-
rına uyğun şəkildə tikilib istifadəyə verilməsi həm rayonun 
sosial infrastrukturuna böyük dəstək olacaqdır, həm də ki, 
insanlara, uşaqlara böyük töhfə olacaqdır.  

Azərbaycanda bütün istiqamətlərdə, o cümlədən sosial 
sahədə işlər sürətlə gedir. Bu ərazidə uzun illər inşası yarım-
çıq qalmış xəstəxananın da tikintisi, bərpası başa çatıb və 
istifadəyə verilibdir. Burada yeni məktəb tikilir. Azərbay-
canda son illər ərzində 1000-dən çox yeni məktəb tikilibdir 
və bu proses davam edir. Yeni məktəblər, yeni əlavə korpus-
lar tikiləcəkdir, qəza vəziyyətində olan məktəblər təmir 
olunacaqdır və Hacıqabulda da bu işlər öz əksini tapır. 

Mən çox istəyirəm ki, rayon daha da sürətlə inkişaf etsin. 
Bir il bundan əvvəl rayonun rəhbərliyi gücləndirildi, Hacı-
qabula 300 min manat dəyərində maddi dəstək göstərildi. 
Düzdür, bu o qədər də böyük məbləğ olmadı, amma mən 
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hesab edirəm, bir halda ki, biz Hacıqabulun potensialını 
inkişaf etdirmək istəyirik, burada gedən quruculuq-abadlıq 
işlərini sürətləndirmək istəyirik – istəyirik ki, burada küçələr, 
binalar abadlaşsın, yeni parklar salınsın – mən Bakıya qa-
yıdan kimi, göstəriş verəcəyəm ki, Hacıqabulun inkişafına, 
xüsusilə onun abadlaşmasına əlavə vəsait ayrılsın və əlavə 1 
milyon Azərbaycan manatı rayonun inkişafına sərf olunsun.  

Azərbaycanın indiki iqtisadi inkişafı bizə imkan verir ki, 
qarşıda duran bütün vəzifələri icra edək. Azərbaycanın artan 
iqtisadi gücü, artan iqtisadi potensial və ölkənin valyuta 
ehtiyatları bizə bu imkanları yaradır. Biz də bundan səmə-
rəli istifadə etməliyik və ölkəmizin bütün ehtiyaclarını təmin 
etməliyik. İlk növbədə, güclü iqtisadiyyat yaradılmalıdır. Bu 
məqsədlə məhz bölgələrdə, rayonlarda icra olunan inkişaf 
proqramı xüsusi əhəmiyyət daşıyır. Güclü neft sənayesi 
yaradılmalıdır, o da yaradılır və Azərbaycan bu istiqamətdə 
dünya əhəmiyyətli uğurlar əldə edibdir.  

Əlbəttə ki, güclü sosial infrastruktur yaradılmalıdır. 
Məktəblər, xəstəxanalar və digər sosial obyektlərин tikilməsi, 
insanların həyat səviyyəsinin yaxşılaşması, maaşların, pensi-
yaların artırılması – bütün bu istiqamətlərdə ardıcıl şəkildə 
işlər görülür. Növbəti illərdə Azərbaycan tam şəkildə güclü 
ölkəyə çevriləndən sonra, əlbəttə, bütün bu məsələlər öz 
həllini tapacaqdır. İndiki mərhələdə isə ölkənin hərtərəfli 
inkişafı üçün – həm iqtisadi imkan baxımından, həm sosial 
proqramların icrası baxımından, ölkəmizin beynəlxalq möv-
qelərinin güclənməsi baxımından və Azərbaycanın hərtərəfli 
imkanı baxımından nə lazımdırsa, biz onu da edirik.  

Özəl sektor inkişaf edir. Bu həm rayonların inkişafında, 
həm də statistik göstəricilərdə əyani şəkildə özünü göstərir. 
Bu gün Azərbaycanın bütün iqtisadiyyatının 80 faizi özəl 
sektorda formalaşıbdır. Biz müstəqil dövlət kimi yaşamağa 
başlayanda, özəl sektor faktiki olaraq yox idi. Dövlət sek-
toru da faktiki olaraq yox idi. Çünki o vaxt, 90-cı illərin əv-
vəllərində işləyən müəssisələr yararsız vəziyyətə düşmüşdü. 
Sovet İttifaqı dağılandan sonra Azərbaycanın iqtisadiyyatı 
və sənayesi tamamilə iflic vəziyyətinə düşmüşdü. İndi isə 
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Azərbaycanda həm dövlət xətti ilə çox nəhəng layihələr 
həyata keçirilir, həm də özəl sektor inkişaf etdirilir.  

Müstəqillik əldə olunandan sonra ilk dəfədir ki, 2007-ci 
ildə Azərbaycana qoyulan sərmayələrin həcmi daxili sərma-
yələrin xeyrinə dəyişibdir. Yəni daxili sərmayələr xarici sər-
mayələrdən daha da böyük həcmdə qoyulubdur. İlk dəfədir. 
Bu onu göstərir ki, artıq daxildə imkanlar kifayət qədərdir. 
90-cı illərin ortalarında və sonunda biz daha çox xarici 
investisiyalardan asılı idik, istəyirdik ki, daha çox xarici 
şirkətləri cəlb etməklə iqtisadiyyatımız inkişaf etsin. Bu gün 
də bu siyasət davam edir, hətta ən inkişaf etmiş ölkələrdə də 
xarici sərmayələr qorunur və buna böyük diqqət göstərilir. 
Ancaq bununla bərabər, Azərbaycanda yaranan imkanlar, 
dövlətin güclənməsi, iqtisadi potensialın möhkəmlənməsi, 
özəl sektorun fəaliyyət göstərməsi ona gətirib çıxarır ki, 
Azərbaycan şirkətləri Azərbaycanda artıq ən böyük investi-
siya qoyan şirkətlərdir.  

Azərbaycan şirkətləri indi başqa ölkələrə də investisiya 
qoymağa başlayıblar. Bu həm iqtisadi cəhətdən bizə lazım-
dır, həm də siyasi cəhətdən Azərbaycanı gücləndirir. Azər-
baycan regionun mərkəzinə çevrilibdir. Biz bunu həm coğ-
rafi-siyasi vəziyyətimiz, həm zəngin təbii ehtiyatlarımız, həm 
də artıq mövcud olan nəqliyyat infrastrukturu, insanlarımı-
zın istedadı, siyasi iradəsinin mövcudluğu və xalq ilə iqtidar 
arasında birliyin nəticəsində əldə etmişik. Bu gün Azər-
baycanın qarşısında bütün üfüqlər açıqdır. Heç bir maneə 
yoxdur. Biz bütün sahələr üzrə proqramları, dəqiq, konkret, 
real əsaslara söykənən və maddi resurslarla dəstəklənən 
proqramları icra edirik. 

Əgər bizim maddi imkanlarımız olmasaydı və səhiyyənin 
inkişafı üçün proqramımız olmasaydı, bax, bu gün bu gözəl 
tibb ocağının təməl daşının qoyulması da olmayacaqdı. 
Həm maddi imkanlar var, həm də düşünülmüş siyasət var: 
istər səhiyyə sahəsində, istər təhsil sahəsində, istər sənayenin 
inkişafı sahəsində, istər neft strategiyamızın inkişafı sahə-
sində – bütün istiqamətlərdə. Azərbaycanın iqtisadiyyatı 
hərtərəfli inkişaf edir, şaxələndirilir və iqtisadiyyatın bütün 
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sektorları, o cümlədən kənd təsərrüfatı sürətlə inkişaf etmə-
lidir. Azərbaycan əhalisinin yarısı kəndlərdə yaşayır. Ona 
görə də kənd təsərrüfatının təşviqi, dəstəyi üçün dövlət lazımi 
tədbirləri görür və görəcəkdir.  «Aqrolizinq» şirkətinin, aq-
rotexservislərin yaradılması bu istiqamətdə çox önəmli ad-
dımdır. Çünki kəndli bir çox hallarda gedib özü o texnikanı 
ala bilmir. Dövlət o texnikanı öz pulu ilə alır, onu gətirir və 
kəndlilərə icarəyə verir. Özü də o icarə haqqı çox aşağı olma-
lıdır ki, kəndlinin imkanı buna çatsın. Dövlət tərəfindən 
kəndlilərə maddi yardımlar da göstərilir. Bundan sonra döv-
lət gəlirləri artdıqca bu sahəyə daha da böyük diqqət göstə-
riləcəkdir. Sahibkarlara böyük məbləğdə kreditlər ayrılır.  

Dövlət İnvestisiya Şirkəti yaradılıbdır. Azərbaycanın qey-
ri-neft sektorunun inkişafında Dövlət İnvestisiya Şirkətinin 
çox böyük rolu olacaqdır: xarici sərmayəni gətirməklə və 
daxili investorları stimullaşdırmaqla. Belə olan halda iqti-
sadi potensial daha da sürətlə artacaqdır. Bu gün biz bunu 
görürük.  

Bu gün regionların sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqra-
mının icrası nəticəsində yüz minlərlə yeni iş yerləri, minlərlə 
yeni müəssisələr açılıbdır və insanların həyat səviyyəsi 
yaxşılaşır. Bu bizə imkan verir ki, xüsusilə büdcədən maliy-
yələşən təşkilatlarda maaşları qaldıraq və bunu edirik. Çünki 
özəl sektorda işləyənlərin əməkhaqqı, yaxud da onun gəliri 
onun iqtisadi imkanlarından asılıdır. Amma büdcə hesabına 
fəaliyyət göstərən, çalışan insanlar – onlar maaş alırlar və elə 
maaş almalıdırlar ki, o maaş onların bütün təlяbatını ödəyə 
bilsin. Hələ ki, biz buna nail ola bilməmişik.   

Düzdür, Azərbaycanda orta əməkhaqqı sürətlə qalxır. 
Əgər postsovet məkanını götürsək, Azərbaycanda orta 
əməkhaqqı bu gün kifayət qədər yüksək – 215 dollar səviyyə-
sindədir. Amma hamı bu maaşı almır. Aztəminatlı təbəqə 
aldığı maaşla dolanmağa çətinlik çəkir. Ona görə, minimum 
əməkhaqqının qaldırılması bizim prioritet məsələmizdir və 
биз bunu едирик. Orta əməkhaqqının qaldırılması və büdcə 
təşkilatlarında fəaliyyət göstərən insanların əməkhaqlarının 
qaldırılması növbəti illər üçün prioritet məsələ olacaqdır.  
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Ümumiyyətlə, bizim siyasətimiz sosialyönümlü siyasətdir. 
Həm güclü bazar iqtisadiyyatının yaradılması, həm də bazar 
iqtisadiyyatına sadiqliyimiz əsas şərtdir, çünki başqa yol 
yoxdur. Biz 70 il Sovet İttifaqında yaşamışıq və görmüşük 
ki, 90-cı illərin ərəfəsində o sistemin inkişaf etmək qabiliy-
yəti tükənmişdi. Yalnız və yalnız bazar iqtisadiyyatı prinsip-
ləri ölkələri inkişafa, tərəqqiyə doğru aparır. Biz bu yolu 
seçmişik, amma o demək deyil ki, biz sosial məsələləri kəna-
ra qoymalıyıq. Yox. İlk növbədə, güclü iqtisadiyyat və bu-
nunla bərabər, güclü sosial siyasət olan halda Azərbaycanın 
qarşısında duran bütün problemlər öz həllini tapacaqdır.  

Mən ümid edirəm ki, Azərbaycanda gedən bu müsbət 
proseslər qısa müddət ərzində ölkəmizi qabaqcıl ölkələrin 
sırasına daxil edəcəkdir. Bizim iqtisadi inkişafımız indi çox 
sürətlidir. Üç ildir ki, dünya miqyasında Azərbaycan iqtisa-
diyyatı ən sürətlə inkişaf edən iqtisadiyyatdır. Biz üçüncü 
ildir ki, bu göstəriciyə görə dünyada birinciliyi saxlayırıq. Bu 
temp çox yüksəkdir. Bu işlərimizin dinamikası çox müsbət-
dir, çox güclü təkan verilibdir ki, hər bir sahə inkişaf etsin. 
Ancaq onu da bilməliyik ki, biz hələ inkişafımızın birinci 
mərhələsindəyik. Bu gün görülən bu işlər, qoyulan möhkəm 
zəmin, başlanan proqramlar öz xeyrini artıq verir və növbəti 
illərdə daha çox verəcəkdir.  

Bakı–Tbilisi–Ceyhan neft kəməri artıq bir ildən çoxdur 
fəaliyyət göstərir. Azərbaycanın valyuta ehtiyatları böyüyür. 
Biz də bundan hər bir sahədə istifadə edirik, onu investisiya 
şəklində qoyuruq, yeni yollar salınır, su kəmərləri, qaz 
xətləri, məktəblər, xəstəxanalar, mədəniyyət ocaqları tikilir. 
Növbəti illərdə maddi imkanlarımız daha da böyük ola-
caqdır. Biz bunu bilirik. Biz bilirik bizi nələr gözləyir. Bilirik 
ki, bu gözəl imkanlardan necə istifadə etmək lazımdır. Əl-
bəttə ki, iqtisadi potensialın möhkəmlənməsi, sosial məsə-
lələrin həlli, sabitliyin qorunub saxlanılması – bütün bu əsas 
şərtlər Azərbaycanda mövcuddur. O ölkədə ki, sabitlik 
pozulur, o ölkə heç vaxt inkişaf edə bilməz. Bunu biz uzaq 
və yaxın tarixdən bilirik.  
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Bölgədə, bəzi yerlərdə gedən prosesləri izləyirik. Harada 
ki, sabitlik pozulur, ölkə tamamilə idarəolunmaz vəziyyətə 
düşür. Azərbaycanda isə siyasi sabitlik, düşünülmüş siyasət 
var, xarici siyasət milli maraqlar üzərində qurulubdur. 
Daxili siyasət insanların həyat səviyyəsinin yaxşılaşmasına 
yönəldilibdir, ictimai asayiş qorunub saxlanılır. Azərbay-
canda insanlar normal, təhlükəsizlik şəraitində yaşayırlar. 
Bu çox önəmlidir. Çünki başqa ölkələrə baxanda – indi ad 
çəkmək istəmirəm – biz görürük ki, çox böyük problemlər, 
çox böyük daxili qarşıdurmalar var və onlar heç də ölkənin 
inkişafına xidmət etmir, əksinə, ölkəni geriyə atır.  

Biz də 80-ci illərin sonunda, 90-cı illərin əvvəllərində o acı 
tarixi yaşamışıq. O dövrə daha dönüş olmayacaqdır. Hərc-
mərclik, xaos, anarxiya, quldurluq, özbaşınalıq, talançılıq, 
soyğunçuluq – Azərbaycan xalqı 80-ci illərin sonunda və 90-
cı illərin əvvəllərində böyük zərbələr alıbdır. Məhz bunun, o 
yarıtmaz siyasətin nəticəsində Azərbaycanın torpaqları işğal 
altına düşübdür. Təsəvvür etmək mümkündürmü ki, indiki 
zəmanədə Azərbaycanın hər hansı bir bölgəsi işğal altına 
düşsün?! Azərbaycanın güclü ordusu var. Bizim hərbi 
xərclərimiz 1 milyard dollara gəlib çatıbdır. O, bütün Ermə-
nistanın dövlət büdcəsinə bərabərdir. İndi bizə hücum edə 
biləcək qüvvə yoxdur.  

Ancaq o illərdə Azərbaycanın rəhbərliyində xəyanətkar, 
qorxaq və yerində olmayan səriştəsiz rəhbərlər ölkəmizi bu 
bəlaya saldılar. Biz də indi çalışırıq ki, məsələni sülh yolu ilə 
həll edək. Çalışırıq, danışıqlarda çox fəalıq, mövqeyimiz 
möhkəmlənir, eyni zamanda, ordumuzu da gücləndiririk ki, 
hər an, istənilən anda hərb yolu ilə torpaqlarımızı işğalçı 
qüvvələrdən azad edək. 

Ona görə bir daha demək istəyirəm ki, o illərdə yaşanan 
acı tarix bizim yadımızdadır və onu biz unutmamalıyıq. 
Bilirik ki, o daxili çəkişmələr, hərc-mərclik, özbaşınalıq nəyə 
gətirib çıxarır – vətəndaş müharibəsinə və torpaqların 
itirilməsinə. Bu gün isə Azərbaycanın inamlı siyasəti, bizim 
çox güclü xarici və daxili siyasətimiz var. Güclü iqtisadi 
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potensial, güclü ordu, xalqla iqtidar arasında birlik – budur 
Azərbaycanı gələcəyə aparan amillər!  

Ölkəmiz müasirləşir, zənginləşir, gənc nəsil vətənpərvərlik 
ruhunda tərbiyə olunur. Fiziki sağlamlıq lazımdır. Bilirsiniz 
ki, biz bütün ölkədə idman qurğuları tikirik. Sağlamlıq 
olmalıdır, xəstəxanalar tikilir, ekoloji vəziyyət düzəlməlidir. 
Ona görə indi böyük sayda tədbirlər planı tərtib  olunub, 
vəsait ayrılıb ki, Azərbaycanda ekoloji vəziyyət yaxşılaşsın. 
Nə üçün? İnsanlar sağlam olsunlar, Azərbaycan xalqı, Azər-
baycan milləti güclü olsun, sağlam olsun. Biz istədiyimizə 
nail olaq, biz qüdrətlənək, zəngin dövlət yaradaq və bizim 
insanlarımız yaxşı yaşasınlar. Budur mənim əsas istəklərim. 
Əminəm ki, siz də bu fikirdəsiz və biz hamımız birlikdə 
doğma Vətənimizi gücləndirməliyik, bunu edirik və gələcək-
də də edəcəyik.  

Əziz dostlar, mən sizi bu gözəl hadisə münasibətilə, bu 
gözəl Uşaq Tibb Mərkəzinin təməlqoyma mərasimi münasi-
bətilə bir daha təbrik edirəm. Цмид edirəm ki, qısa müddət 
ərzində gözəl bir tibb ocağı yaradılacaq, burada gözəl tibbi 
xidmət olacaq, həkimlər yaxşı şəraitdə işləyəcəklər və hamı 
da razı гаlacaqdır.  

Sizi bir daha salamlayıram, sizə cansağlığı, uğurlar arzu-
layıram. Sağ olun. 
 

Hacыqabul Mərkəzi Rayon Xəstəxanasы иля танышлыг 
 

Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev Uşaq Tibb Mərkəzinin 
təməlqoyma mərasimi başa çatdıqdan sonra Hacıqabul Mər-
kəzi Rayon Xəstəxanası ilə tanış olmuşdur. 

Uzun müddət tikintisi yarımçıq qalmış, tamamilə yararsız 
hala düşmüş bu xəstəxana binası məhz prezident İlham Əliye-
vin tapşırığı və qayğısı ilə yenidən qurulmuş, ən müasir ava-
danlıq və tibbi ləvazimatla təchiz edilmişdir.  

Dövlətimizin başçısına burada aparılan yenidənqurma işləri 
və əhaliyə göstərilən yüksək tibbi xidmət barədə məlumat 
verildi. Bildirildi ki, iki mərtəbədən ibarət xəstəxana 50 çar-
payılıqdır və bunun 35-i cərrahiyyə şöbəsinə, 15-i isə doğum 
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şöbəsinə aiddir. Burada 150 həkim və tibb bacısı işləyir. Bu 
səhiyyə ocağı əsaslı təmirdən sonra 2007-ci ilin aprelindən 
fəaliyyətə başlamışdır. Burada poliklinika da fəaliyyət gös-
tərir, İtaliya və digər ölkələrin istehsalı olan stomatoloji, ultra-
səs müayinəsi, kardioqraf, süni tənəffüs və digər müasir apa-
ratlar quraşdırılmışdır.  

Prezident İlham Əliyev ayrı-ayrı şöbələrə, kabinet və 
otaqlara baxdı, avadanlıqla tanış oldu, görülən işlərdən, yara-
dılan şəraitdən razılığını bildirdi, tövsiyə və tapşırıqlarını verdi.   
 

Hacыqabul rayon Qыzыlburun kənd orta məktəbi  
ilə tanыşlыq 

 
Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev avqustun 23-də Hacı-

qabul rayonunun Qızılburun kənd orta məktəbində olmuşdur.  
Dövlətimizin başçısı İlham Əliyevi və xanımı Mehriban 

Əliyevanı məktəbin veteran müəllimləri hörmətlə qarşıladılar.  
Prezident İlham Əliyevə məlumat verildi ki, 1932-ci ildə 7 il-

lik məktəb kimi fəaliyyətə başlayan bu təhsil ocağı 1932–68-cи 
illərdə kərpicdən tikilmiş binada, 1968–2006-cı illərdə isə neft 
kəşfiyyatçıları üçün yataqxana məqsədi ilə inşa olunmuş taxta 
binada fəaliyyət göstərmişdir. 2006-cı ildə Heydər Əliyev 
Fondunun «Yeniləşən Azərbaycana yeni məktəb» Proqramı 
çərçivəsində 240 şagird yeri olan müasir məktəb binası 
tikilmişdir. Məktəb zəruri avadanlıqla və kompyuterlə təchiz 
edilmişdir.  

Bildirildi ki, Qızılburun kənd məktəbi 1991-ci ilə qədər əsas 
məktəb kimi fəaliyyət göstərmiş, 1992-ci ildən orta məktəbə 
çevrilmişdir. Hazırda məktəbdə 216 şagird oxuyur və onların 
təlim-tərbiyəsi ilə 19 müəllim məşğul olur. Məktəbin yetir-
mələri arasında 4 elmlər doktoru, 6 elmlər namizədi vardır.  

Prezident İlham Əliyev ayrı-ayrı sinif otaqlarına, kompyu-
ter zalına baxdı və görülən işlərin müasir standartlara cavab 
verdiyini diqqətə çatdırdı. Dövlətimizin başçısı gənc nəslin 
yüksək səviyyədə təhsil alması üçün bundan sonra da lazımi 
şəraitin yaradılacağını bildirdi və kollektivə uğurlar arzuladı. 
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* * * 
 

Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev həmin gün Hacıqabul 
rayon Mədəniyyət evinin yenidən qurulması layihəsi ilə də tanış 
oldu. Qeyd edildi ki, bu mədəniyyət evi əsaslı təmirdən sonra ən 
müasir standartlara cavab verəcək və burada mədəni tədbirlərin 
keçirilməsi üçün hər cür müasir şərait yaradılacaqdır.   

Dövlətimizin başçısı binada aparılacaq yenidənqurma işləri 
ilə bağlı müvafiq tapşırıqlarını verdi.  

  
Тящлцкясизлик сядляри вя галваникляшдирмя  

заводу иля танышлыг 
 

Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev avqustun 23-də Hacı-
qabul rayonuna səfərindən sonra Qaradağ rayonunun Ələt 
qəsəbəsinə gəlmişdir. Dövlətimizin başçısı burada «3A» Məh-
dud Məsuliyyətli Cəmiyyətinə məxsus Təhlükəsizlik sədləri və 
qalvanikləşdirmə zavodu ilə tanış olmuşdur.  

Prezident İlham Əliyev və xanımı Mehriban Əliyeva ulu 
öndər Heydər Əliyevin zavodun həyətində ucaldılmış büstünün 
önünə gül dəstələri qoydular.    

Dövlətimizin başçısını və xanımını müəssisənin kollektivi 
yüksək ehtiramla qarşıladы.  

Azərbaycan prezidenti müəssisədə istehsal olunan məh-
sullara baxdı. Məlumat verildi ki, Məhdud Məsuliyyətli Cə-
miyyət respublikamızda reflektiv yol nişanlarının və infor-
mativ lövhələrin istehsalına, reflektiv yol xətlərinin çəkilməsi 
işlərinə 2004-cü ildən başlamış və bu işi uğurla davam etdirir. 
Yol hərəkətində böyük əhəmiyyət kəsb edən təhlükəsizlik 
sədləri isə ölkəmizə xaricdən alınıb gətirilirdi.  

Zavodun inşasına 2005-ci ildə başlanmış və 2006-cı ilin 
sonunda yekunlaşdırılmışdır. Ümumi dəyəri 3,5 milyon manat 
olan zavod 2 sexdən ibarətdir. Qalvanikləşdirmə və təhlükə-
sizlik sədləri sexlərinin ümumi sahəsi 756 kvadratmetrdir. 
Sexlərdə İsveçdən alınıb gətirilmiş avadanlıq quraşdırılmışdır. 
Zavod il ərzində 120 kilometrdən artıq təhlükəsizlik səddi is-
tehsal etmək gücünə malikdir. Təhlükəsizlik sədlərinin uzun-
müddətli istifadəsini təmin etmək məqsədi ilə korroziyadan 
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qorunmaq üçün xüsusi sink örtüyü ilə üzlənməsi qalvanik-
ləşdirmə sexində həyata keçirilir. Bu sex nəinki təhlükəsizlik 
sədləri üçün, ümumiyyətlə, Azərbaycanın neft, energetika və 
tikinti sektoru üçün mühüm əhəmiyyət kəsb etməkdədir. Re-
gionda analoqu olmayan üsulla qalvanikləşdirmə, başda neft 
şirkətləri olmaqla, Azərbaycanda və Xəzər dənizi hövzəsində 
fəaliyyət göstərən şirkətlərin maraq dairəsindədir.  

Bildirildi ki, qalvanikləşdirmə sexinin avadanlığı Türkiyə-
dən gətirilmişdir. Sexin fəaliyyəti beynəlxalq standartlara 
uyğun qurulmuşdur. Ekoloji təmizliyə və işçilərin təhlükə-
sizliyinə xüsusi diqqət yetirilir.   

Qalvanikləşdirmə sexində yalnız sınaq xarakterli məhsullar 
hazırlanmasına baxmayaraq, artıq Azərbaycanın aparıcı neft 
şirkətlərindən, Qazaxıstan müəssisələrindən sifarişlər daxil 
olmağa başlamışdır.  

Prezident İlham Əliyev zavodun istehsal prosesi ilə maraq-
landı,  təhlükəsizlik sədləri və qalvanikləşdirmə sexlərini gəzdi. 

Məlumat verildi ki, müəssisədə 62 nəfər daimi işlə təmin 
olunmuşdur. Quraşdırma işlərini nəzərə alsaq, bu zavodun 
açılışı ilə 130-dan çox işçi daimi işlə təmin olunacaqdır. Qal-
vanikləşdirmə sexinin gündəlik istehsal həcmi 30–40 ton təşkil 
edir. Mövcud standartlara uyğun olaraq metal konstruksiyası-
nın üz qatı 80–120 mikron qalınlığında sink təbəqəsi ilə ör-
tülür və bu da açıq hava şəraitində həmin məhsulların 35–40 il 
korroziyaya uğramasının qarşısını alır. 

 
«Azərinşaatservis» MMC-nin  şpal zavodu ilə tanыşlыq 

 
Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev avqustun 23-də Qara-

dağ rayonunun Ələt qəsəbəsində «Azərinşaatservis» MMC-
nin şpal zavodu ilə də tanış olmuşdur.  

Dövlətimizin başçısına məlumat verildi ki, dəmir yollarının 
tikintisində və təmirində istifadə edilən əsas materiallardan 
biri də dəmir-beton şpallardır. İndiyədək bu məhsula ölkəmizin 
təlяbatı idxal yolu ilə təmin edilirdi. Bu isə vaxt itkisinə və 
artıq xərclərə səbəb olurdu. Artıq respublikanın şpala olan 
təlяbatını bu zavod ödəyir. Bakı–Axalkalaki–Qars dəmiryolu 
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layihəsinin reallığa çevrilməsi müəssisənin vacibliyini əhəmiy-
yətli dərəcədə artırmışdır.  

Qeyd olundu ki, şpal zavodunun tikintisinə 2005-ci ildə 
başlanmış və keçən ilin sonunda başa çatdırılmışdır. Ümumi 
dəyəri 4,2 milyon manat olan bu zavod Qafqaz və Xəzər dənizi 
hövzəsi ölkələrində müasir standartlara cavab verən yeganə 
müəssisədir. Zavodun bütün avadanlığı Almaniyanın «Walter 
Beton GMBH» şirkətindən alınmışdır. İstehsal prosesi inkişaf 
etmiş ölkələrdə ən geniş yayılmış Vaslov sisteminə uyğun 
olaraq həyata keçirilir. Zavod ildə 240 min ədəd şpal istehsal 
etmək gücünə malikdir.  

Bu isə il ərzində 75–80 kilometr yeni dəmir yolu xəttinin 
tikintisinə kifayət edir. Tikinti-quraşdırma işləri başa çatdıq-
dan sonra zavodda sınaq məqsədi ilə 2 min ədəd şpal istehsal 
edilmişdir. Məhsulun nümunələri Avropanın tanınmış labo-
ratoriyalarında sınaqdan uğurla çıxmışdır. 

Hazırda bu zavodda 72 nəfər daimi işlə təmin olunmuşdur. 
Yeni dəmir yolunun tikintisində çalışacaq işçilər də nəzərə 
alınsa, zavod ümumilikdə 1000 nəfərdən çox adamı işlə təmin 
edəcəkdir. Məhsul istehsalında əsasən yerli xammaldan isti-
fadə olunur. Yalnız xüsusi gərginliyə malik olan və şpalın da-
xilində elastiklik yaradan metal məmulat İtaliyadan gətirilir.  

Prezident İlham Əliyev müəssisə ilə tanışlıqdan sonra isteh-
salın həcmini artırmaqla bağlı tövsiyələrini vermişdir. 
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АВРОПА ВОЛЕЙБОЛ КОНФЕДЕРАСИЙАСЫНЫН 
ПРЕЗИДЕНТИ АНДРЕ МЕЙЕРИН БАШЧЫЛЫГ 
ЕТДИЙИ НЦМАЙЯНДЯ ЩЕЙЯТИ ИЛЯ ЭЮРЦШ 
 
Президент сарайы 
 
24 август 2007-ъи ил 
 
Азярбайъан Республикасынын Президенти Илщам Ялийев 

августун 24-дя Президент сарайында Авропа Волейбол Конфе-
дерасийасынын президенти Андре Мейерин башчылыг етдийи нцма-
йяндя щейятини гябул етмишдир. 

Дювлятимизин башчысы Азярбайъанда идманын сцрятля инкишаф 
етдийини, юлкямиздя йени мцасир стандартлара ъаваб верян чохлу  
сайдa идман комплексляринин истифадяйя верилдийини мямнун-
лугла вурьулады. Юлкямизин мютябяр бейнялхалг идман йарышла-
рынын кечирилмясиндя артыг кифайят гядяр тяърцбяйя малик олду-
ьуну гейд едян pрезидент Илщам Ялийев цмуммилли лидер Щей-
дяр Ялийевин хатирясиня щяср олунмуш биринъи бейнялхалг волей-
бол турниринин бу бахымдан ящямиййятини вурьулады. 

Президент Илщам Ялийев иля 2005-ъи илдя Губа  шящяриндя 
Гран-при йарышлары чярчивясиндя кечирилян эюрцшцнц хатырлайан 
Авропа Волейбол Конфедерасийасынын президенти Андре Мейер 
цмуммилли лидер Щейдяр Ялийевин хатирясиня щяср олунмуш 
биринъи бейнялхалг волейбол турнириндя дя иштирак етмясиндян 
мямнунлуьуну ифадя етди вя Азярбайъанда бейнялхалг йарыш-
ларын кечирилмяси цчцн  йахшы имканларын олдуьуну гейд етди. 
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QEYDLЯR 
 

1. 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 ди-
йар, 49 вилайят, федерал ящямиййятли Москва вя Санкт-Петербург 
шящярляри, 10 мухтар вилайят вя мащал дахилдир. 

Дювлят башчысы президент, ганунвериъи органы икипалаталы Дюв-
лят Думасы вя Федерасийа Шурасыдыр. Пайтахты Москва шящяридир. 
– 5–8,10,12,18,22,24,25,68,94,95,99,116,119,120–123,141,158, 
217,221,253. 

 

2. Санкт-Петербург – ясасы 1703-ъц илдя Ы Пйотр тяряфиндян 
гойулмушдур. 1918-ъи иля кими Русийанын пайтахты иди. Русийа 
Федерасийасынын ян бюйцк сянайе, мядяниййят вя елм мяркя-
зидир. – 5–8. 

 

3. Мцстягил Дювлятляр Бирлийи (МДБ) – 1991-ъи ил декабрын 8-
дя Белорусийа, Русийа вя Украйна дювлят башчыларынын имза-
ладыглары сазиш ясасында ССРИ даьылдыгдан сонра йени дювля-
тлярарасы 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 низамнамя-
синдя ашаьыдакы бирэя фяалиййят сащяляри нязярдя тутулур: 
инсан щцгуг вя азадлыгларынын тямин едилмяси; хариъи сийаси 
фяалиййятин ялагяляндирилмяси; цмуми игтисади мяканын фор-
малашдырылмасында, няглиййат системинин вя рабитянин инкиша-
фында ямякдашлыг; ящалинин саьламлыьынын вя ятраф мцщитин 
мцщафизяси; сосиал вя мцщаъирят мясяляляри, мцтяшяккил ъина-
йяткарлыгла 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 
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Парламентлярарасы Ассамблейа вя с. МДБ-нин даими фяалиййят 
эюстярян органы Минск шящяриндя йерляшян Ялагяляндирмя Мяс-
лящят Комитясидир. – 5–8,96,127,222,242,243,244,317,322. 

 

4. Артур Расизадя, А р т у р   Т а щ и р   о ь л у (д.1935) – Азяр-
байъанын дювлят хадими. ССРИ Дювлят мцкафаты лауреаты. 
1986–92-ъи иллярдя Азярбайъан Республикасы Баш назиринин би-
ринъи мцавини вязифясиндя ишляйиб. 1996-ъы илдян Азярбайъан 
Республикасынын Баш назиридир. Азярбайъан Республикасынын 
«Истиглал» ордени иля тялтиф олунмушдур. – 5,8,84,89,111,120, 
123,160,180,209,232, 233,307. 

 

5. 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.  – 5,8,84,89,111,120,123,160.  

 

6. 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. – 5,8,14,89,111,120,123, 
209,232,254,255,301,306,307. 

 
7. Мещрибан Ялийева, М е щ р и б а н  А р и ф  г ы з ы 

(д.1964) – иътимаи вя сийаси хадим, фялсяфя доктору, прези-
дент Илщам Ялийевин щяйат йолдашы. 1988-ъи илдя М.Сеченов 
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адына 1-ъи Москва Дювлят Тибб Институтуну битирмишдир. 
1988–93-ъц иллярдя Красснов адына Москва Елми-Тядгигат 
Эюз Хястяликляри Институтунда ишлямишдир. 1995-ъи илдя Мещ-
рибан Ялийева «Азярбайъан Мядяниййятинин Достлары» хей-
риййя фондуну йаратмышдыр. Фяалиййятя башладыьы илк эцндян 
фонд  милли мядяниййятимизин инкишафы, тяблиьи, танынмасы цчцн 
хейли ишляр эюрмцшдцр. 1996-ъы илдя фонд Азярбайъан мядя-
ниййятини хариъи юлкялярдя эениш тяблиь етмяк цчцн цч дилдя – 
Азярбайъан, рус вя инэилис дилляриндя чыхан «Азярбайъан–
Ирс» журналыны тясис етмишдир. 2004-ъц илдян Мещрибан Ялийе-
ва Азярбайъан халгынын цмуммилли лидеринин зянэин ирсинин 
юйрянилмяси вя щямчинин Щейдяр Ялийевин милли дювлятчилик 
идейаларыны йени нясилляря ашыламаг мягсядиля йаранмыш Щей-
дяр Ялийев Фондуна башчылыг  едир. 

Мещрибан Ялийеванын тяшяббцсц иля Щейдяр Ялийев Фон-
ду республиканын бир чох шящяр, район вя кяндляриндя йени 
мяктяб биналары тикдирмиш вя тямир етдирмишдир. Онун кечир-
дийи хейриййя аксийалары  шякяр, талассемийа  вя анемийа хяс-
тяликляриндян язиййят чякян Азярбайъан ушагларына  йардым 
мягсядиля тяшкил олунур.  

Азярбайъанын шифащи халг йарадыъылыьы вя мусиги ирсинин 
горунуб сахланылмасы вя инкишаф етдирилмяси сащясиндяки йорул-
маз ишляриня эюря Мещрибан Ялийева ЙУНЕСКО вя ИСЕСКО-
нун Хошмярамлы сяфири сечилмишдир. 

Йени Азярбайъан Партийасы Сийаси Шурасынын цзвц, 2005-ъи 
илдян Милли Мяълисин депутатыдыр. Мещрибан Ялийева юлкямиздя 
тящсил системинин инкишафына, милли-мядяни ирсимизин горунуб 
сахланылмасына вя дцнйада тяблиэиня, хариъи юлкялярдя халгымызын 
мцсбят имиъинин мющкямлянмясиня, эенишмигйаслы хейриййячилик 
ишляриня хцсуси диггят йетирир. 2015-ъи идя Бакыда кечирилян илк 
Авропа ойунларынын тяшкилат Комитясинин сядри олмуш, ойунла-
рын  йцксяк сявиййядя кечирилмясиндя мцстясна хидмятляриня эю-
ря «Щейдяр Ялийев» ордени иля тялтиф едилмишдир. – 5,260,310,317, 
318,319,330,331. 

 
8. 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 
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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. – 6,64,77,94,116,219,242, 
244. 

 

9. АТЯТ-ин Минск групу – 1992-ъи ил мартын 24-дя йара-
дылмышдыр. 1997-ъи илдя Минск групунун тяркибиня ашаьыдакы 
дювлятляр дахил олмушдур: Азярбайъан, Ермянистан, Беларус, 
Алманийа, Италийа, Русийа, АБШ, Франса, Тцркийя, Данимарка 
вя Исвеч. 1994-ъц илин декабрындан Минск групуна ики сядр – 
Русийа вя Италийа рящбярлик едирди. 1996-ъы илин декабрындан 
онун цч – Русийа, АБШ вя франсалы щямсядрляри вар. Групун 
ясас вязифяси Ермянистан–Азярбайъан мцнагишясинин сцлщ йолу 
иля арадан галдырылмасына вя Даьлыг Гарабаь проблеминин динъ 
васитялярля щялл едилмясиня билаваситя кюмяк етмякдир. – 6,28,79, 
115,138, 242. 

 

10. 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 
тяшкилатлар идарясинин башчысы, 1998–2003-ъц иллярдя АБШ-да 
Азярбайъан сяфирлийиндя мцшавир, 2003–2004-ъц иллярдя Италийа-
да Азярбайъан Республикасынын сяфири, 2004-ъц илдян ися Азяр-
байъан Республикасынын Хариъи Ишляр назиридир. – 6,161,233, 
238,292,302. 

 

11. 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. – 7,94,120—123,141,158. 
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12. 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-
чысы  президент, ганунвериъи органы бирпалаталы Али Советдир. – 
7,8,21,22,208,209–232. 

 
13. 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 Газахыс-
тан 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 Респуб-
ликасынын президентидир.  – 7,210,211–227. 

 
14. Владимир Рушайло (д.1953) – 1972-ъи илдян  ССРИ Да-

хили Ишляр Назирлийиндя мцхтялиф мясул вязифялярдя ишлямишдир. 
1998-ъи илдя Русийа Дахили Ишляр назиринин мцавини, 1999-ъу 
илдя назир, 2001-ъи илдя МДБ юлкяляри цзря Коллектив Тящ-
лцкясизлик Шурасынын сядри, 2003-ъц илдя ися Русийа Тящлцкясизлик 
Шурасынын катиби олмушдур. – 8. 

 
15.  Тцркмянистан,  Т ц р к м я н и с т а н    Р е с п у б л и -

к а с ы – Орта Асийанын ъянуб-гярбиндя дювлят. Сащяси 488,1 
мин км2, ящалиси 4,5 милйон няфярдир. Инзибати яразиси 5 ви-
лайятя бюлцнцр. Дювлят башчысы президент, ганунвериъи органы 
Мяълисдир. Пайтахты Ашгабаддыр. – 8,22. 

 
16. Гурбангулu Бердимцщяммядов (д.1957) – Тцркмянис-

тан дювлят хадими. 2007-ъи илдян Тцркмянистан Республика-
сынын президентидир. – 8. 

 
17. Сумгайыт – Азярбайъанда шящяр. Бакыдан 35 км ши-

мал-гярбдя, Хязяр дянизинин гярб сащилиндя йерляшир. Сащяси 
83 км2, ящалиси 329,3 мин няфярдир. Яввялляр кичик йашайыш 
мянтягяси олан Сумгайыт 1938-ъи илдя Бакы нефт сянайесини 
електрик енержиси иля тямин едяъяк Истилик Електрик Стансийасы-
нын тикинтиси иля шящяр типли гясябяйя чеврилди вя эет-эедя Бакы-
дан сонра  юлкямизин икинъи сянайе шящяриня чеврилди. Сянайе-
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синдя  кимйа вя металлурэийа сащяляри ясас йет тутур. – 9–13, 
317. 

 

18. 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. – 9,10,32,34. 

 

19. Дашкясян (1956-ъы илядяк Дястяфур району) – Азярбай-
ъан Республикасында инзибати район. 1930-ъу илдя тяшкил олун-
мушдур. Сащяси 1019 км2, ящалиси 33,7 мин няфярдир. – 9. 

 

20. 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. – 10,12,18,19, 
21,52,89–111,121,150,186,218,230. 

 

21. Украйна, У к р а й н а  Р е с п у б л и к а с ы – Ъянуб-
Шярги Авропада дювлят. Сащяси 603,7 мин км2, ящалиси 46,5 
милйон няфярдир. Дювлят башчысы президент, ганунвериъи орга-
ны – РАДА-дыр. – 10,40,49,63–64,67,94,95,102,109,263. 

 

22. Чин Халг Республикасы (ЧХР) – Мяркязи вя Шярги 
Асийада дювлят. Сащяси 9,6 милйон км2, ящалиси 400 милйард  
няфярдир. Инзибати ъящятдян 22 яйалятя (Тайвансиз), 5 мухтар 
района вя мяркяз табелийиндя олан 3 шящяря (Пекин, Шанхай, 
Тйантсзын) бюлцнцр. Али дювлят щакимиййяти органы Цмум-
чин Халг Нцмайяндяляри Мяълисидир. Дювлят башчысы Чин 
Халг Республикасынын сядридир. Пайтахты Пекиндир. – 11,12, 
217. 

 

23. «Дизайн – Эенай Азярбайъан» – полиетилен вя полипзо-
пилен бору заводу. Сумгайыт шящяриндя 2003-ъц илдян инша-
сына башланылан  завод 2006-ъы илдян ишя башламышдыр. – 12–13. 

 

24. 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-
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шярг щиссяси, Англси, Уайт, Норманд, Оркней, Щебрид, Шет-
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. – 12,102,118,230. 

 
25. 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.  – 12,278,308. 

 
26. Австралийа, А в с т р а л и й а   И т т и ф а г ы –  Австралийа 

гитясиндя дювлят. Миллятляр Бирлийинин тяркибиндядир. Сащяси 7,7 
милйон км2, ящалиси 18,3 милйон няфярдир. Австралийа Иттифагы 
инзибати ъящятдян  6 штата вя ики яразийя бюлцнцр. Дювлят башчысы 
Бюйцк Британийа краличасыдыр. Юлкядя краличаны эенерал-губер-
натор тямсил едир. Ганунвериъи органы икипалаталы (Сенат вя Нц-
майяндяляр Палатасы) парламентдир. Пайтахты Канберра шящя-
ридир. –12. 

 
27. Шящидляр хийабаны – Азярбайъанын азадлыьы, мцстягилли-

йи, ярази бцтювлцйц уьрунда шящид олмуш мярд оьул вя гызла-
рын 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 за-
манда, Ермянистан ишьалчыларына гаршы Азярбайъан торпагла-
рынын мцдафияси уьрунда гящряманъасына щялак оланлар да 
дяфн едилмишдир. 1998-ъи илдя бурада щцндцрлцйц 22 метр олан 
ябяди мяшял – абидя гойулмушдур. – 14,255,301–302. 

 
28. 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. 
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1964-ъц илдя Азярбайъан ССР Назирляр Совети йанында Дюв-
лят Тящлцкясизлик Комитяси сядринин мцавини, 1967-ъи илдя ися 
сядри вязифясиня иряли чякилмишдир. 

Азярбайъан Коммунист Партийасы Мяркязи Комитясинин 
ийул (1969) пленумунда Щейдяр Ялийев МК-нын Бцро цзвц, 
Азярбайъан КП МК-нын Биринъи катиби сечилмишдир.  

Щ.Ялийевин республикайа рящбярлик етдийи илк  иллярдян ящатяли 
игтисади консепсийа щазырланмыш, йени истещсал сащяляри йарадыл-
мыш, Азярбайъанын игтисади потенсиалы эцълянмишдир. Щ.Ялийевин 
республикайа билаваситя рящбярлик етдийи дюврдя (1969–82-ъи илляр) 
идаряетмя механизминин вя методларынын тякмилляшдирилмяси, 
ямяк вя иътимаи-сийаси фяаллыьын артырылмасы, кянд тясяррцфатынын 
инкишафында йцксяк эюстяриъиляр ялдя едилмяси, азярбайъанчылыг 
мяфкурясинин, милли рущун, милли юзцнцдяркин йцксялиши, мцстягил 
дювлятчилик идейаларынын эцълянмяси вя реаллашмасы цчцн дяйярли 
ишляр эюрцлмцшдцр. 

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-
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тягиллийин итирилмяси тящлцкяси йарандыгда Азярбайъан халгы 
Щ.Ялийевин щакимиййятя эятирилмяси тяляби иля айаьа галхды 
вя Азярбайъанын о заманкы дювлят рящбярлийи ону рясмян 
Бакыйа дявят етмяйя мяъбур олду. Щ.Ялийев ийунун 15-дя 
Азярбайъан Али Советинин сядри сечилди, ийулун 24-дя Милли 
Мяълисин гярары иля Азярбайъан Республикасы Президентинин 
сялащиййятлярини щяйата кечирмяйя башлады.  

1993-ъц ил октйабрын 3-дя цмумхалг сясвермяси нятиъясин-
дя Щ.Ялийев Азярбайъан Республикасынын Президенти сечилди. 
Щ.Ялийевин Азярбайъан рящбярлийиня гайыдышы иля юлкянин иъти-
маи-сийаси, сосиал, игтисади, елми-мядяни щяйатында бюйцк дюнцш 
олду, бейнялхалг норма вя принсипляря уйьун мцстягил дюв-
лят гуруъулуьу просеси башланды. Дювлятимизин хариъи сийа-
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 



 344 

лайиг эюрцлмцшдцр.  – 15,16–17,68,72,81,83,84,105,124,125,127, 
128,134,175,176,177,178,187,224,226,246,252–253,254,269,275, 
306,310,312,313,317,334. 

 

29. 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. –16,52,94,206. 

 

30. 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. – 
18–30,46,55,270. 

 

31. «Азяри», «Чыраг», «Эцняшли» – Хязярин Азярбайъан 
секторунда ян ири нефт йатаглары. Бакыдан тяхминян 120 км 
шяргдя йерляшян бу йатаглар Азярбайъан Бейнялхалг Ямялий-
йат Ширкяти (АБЯШ) адындан бп ширкяти тяряфиндян ишлянир. – 
18,51,62,108. 

 

32. «Шащдяниз» –Хязяр дянизинин Азярбайъан секторунда ян 
бюйцк вя ян зянэин газ йатагларындан бири. – 18,19,51,103, 
108,186. 

 
33. Новороссийск – Русийа Федерасийасынын Красно-

дар дийарында лиман. Бакыдан Новороссийскя нефт кямяри 
чякилмиш вя 1997-ъи илдя истифадяйя верилмишдир. – 18. 

 
34. 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. – 18,21,22,39,52,53,54,57,62,65–66,70,94,95, 
99,102,103,106,108,109,186,212,218. 

 
35. Бакы–Супса нефт кямяри – 1994-ъц илин сентйабрында 

Азярбайъан щюкумятинин хариъи нефт ширкятляри иля имзаладыьы 
«Ясрин мцгавиляси»нин щяйата кечирилмясинин мцщцм бир вя-



 345 

силяси Бакы–Супса нефт кямяридир. Кямярин узунлуьу 830 км, 
эцндялик максимум ютцрмя эцъц 115 мин баррелдир. Суп-
сада щяр биринин тутуму 250 мин баррел олан дюрд терминал 
тикилмишдир. 

  1999-ъу ил апрелин 17-дя Супсада илкин Хязяр нефтинин 
гярб истигамятиндя нягли цчцн Бакы–Супса ихраъ бору кя-
мяринин вя Супса йерцстц терминалынын тянтяняли рясми ачылыш 
мярасими олмушдур. – 19,51. 

 

36. Бакы–Тбилиси–Ъейщан – 1998-ъи ил октйабрын 29-да Азяр-
байъан, Тцркийя, Эцръцстан, Газахыстан, Юзбякистан прези-
дентляри вя АБШ-ын Енерэетика назири Бакы–Тбилиси–Ъейщан мар-
шрутуну мцдафия едян «Анкара бяйаннамясини» имзаламышлар. 
Узунлуьу 1695 км олан Бакы–Тбилиси–Ъейщан нефт кямяри 
2006-ъы илдя истифадяйя верилмишдир. – 19,21,51,61,75,78,91,103, 
107,110,130,186,212,219,225,226,253,327. 

 

37. Набукко – Тцркмянистан вя Азярбайъан газынын Авро-
па Бирлийи юлкяляриня, ясасян Австрийа вя Алманийайа ютцрцлмяси 
цчцн 3300 км узунлуьунда маэистрал газ кямяринин реаллаш-
майан лайищяси. Лайищянин гиймяти бп ширкятинин щесабламасына 
эюря 14 милйард авро олмалыдыр. –  19,67. 

 

38. 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 щярякя-
тиня бцтцн манеялярин арадан галдырылмасыны иряли сцрмцшдцр. 
Ващид Авропа вятяндашлыьы гябул едилмишдир. Авропа Мяр-
кязи Банкында Авропа валйута интернети фяалиййят эюстярир, 
1999-ъу илдян ващид валйута–авро ишлянир, ващид пул-кредит 
сийасяти апарылыр. – 19,23,26,27,42,51,52,55,56,57,59,65,76, 
94,96,131,140,186. 

 

39. Румынийа, Р у м ы н и й а   Р е с п у б л и к а с ы  – 
Ъянуби Авропада, Дунайын ашаьы щювзясиндя дювлят. Сащяси 
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237,5 мин км2, ящалиси  22,7 милйон няфярдир. Дювлят башчысы 
президент, ганунвериъилик органы икипалаталы парламентдир. 
Пайтахты Бухарест шящяридир. – 19,27,50,59,94,95, 

 

40. Болгарыстан, Б о л г а р ы с т а н   Р е с п у б л и к а с ы – 
Ъянуби Авропада, Балкан йарымадасында дювлят. Сащяси 110,9 
мин км2, ящалиси 7,4 милйон няфярдир. Инзибати ъящятдян 9 ви-
лайятя бюлцнцр. Дювлят башчысы президент, али ганунвериъи органы 
бирпалаталы Халг Мяълисидир. Пайтахты Софийа шящяридир. – 19,27, 
44,50,94. 

 

41. Ъейщан – Аралыг дянизи сащилиндя лиман. 1998-ъи ил ок-
тйабрын 29-да Азярбайъан, Тцркийя, Эцръцстан, Газахыстан, 
Юзбякистан президентляри вя АБШ-ын Енерэетика назири Бакы–
Тбилиси–Ъейщан маршрутуну мцдафия едян «Анкара бяйанна-
мяси»ни имзаламышлар. Узунлуьу 1695 км олан Бакы–Тбилиси–
Ъейщан нефт кямяри 2006-ъы илдя истифадяйя верилмишдир. – 19,13. 

 

42. 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. – 24,25,50, 
55,69,85,94,102,114–115,137,207,256–257,320. 

 

43. 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, 
нягл едилмяси вя с. мягсядиля дцнйанын бир сыра юлкяляринин ири 
нефт ширкятляри иля сазишляр, мцгавиляляр баьламышдыр. – 20,102. 

 
44. 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. – 25,288–302. 
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45. ЭУАМ – Авропада ади силащларын азалдылмасы щаггында 
мцгавилянин ъинащ сяняди мцзакиря олундугдан сонра щямин 
сяняди бяйянян юлкялярдян – Эцръцстан, Украйна, Азярбайъан 
вя Молдовадан ибарят гейри-рясми «дюрдляр групу» йарадылды. 
Сонралар бу гурума Юзбякистан да гатылды (10 октйабр 1997). 
2005-ъи илдя ися Юзбякистан  гуруму тярк етди. – 26,27,28,39,40, 
41,42,44,45,46,47–48,49–58,60–67,76. 

 

46. 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.  – 26,51. 

 

47. НАТО-нун «Фярди тяряфдашлыьын фяалиййят планы» – 2008-
ъи илдян Азярбайъан Республикасы бу  планын щяйата кечирил-
мясиндя иштирак едир. – 26. 

 

48. «Йени гоншулуг сийасяти» (ЙГС) – Авропа Иттифагынын 
гоншу юлкялярля ямякдашлыьынын мющкямляндирилмясиня, Ав-
ропа Иттифагы вя гоншу юлкяляр арасында  тящлцкясиз вя фираван 
зоналар, Авропа Иттифагы сярщядляриндя «дост юлкяляр даиряси» 
йаратмаэа, щямчинин  АИ иля гоншу юлкяляр арасында  сийаси, 
тящлцкясиз, игтисади вя мядяни сащялярдя даща сых ямякдашлыг 
етмяйя шяраит йарадыр. ЙГС-нин ясас мягсяди Авропа Иттифа-
гынын гоншу юлкяляриндя стабиллийин, тящлцкясизлийин горун-
масы, мараглы юлкялярдя рифащ щалынын йахшылашдырылмасыдыр. – 
26,55,57. 

 

49. «Сцлщ наминя тяряфдашлыг» програмы – НАТО иля Шярги 
Авропа вя кечмиш ССРИ юлкяляри арасында сийаси вя щярби сащя-
лярдя ямякдашлыг сяняди, 1994-ъц ил йанварын 10–11-дя НАТО 
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Шурасынын дювлят вя щюкумят башчылары сявиййясиндя Брцсселдя 
кечирилян эюрцшдя АБШ тяряфиндян тяклиф едилмишдир. 

Азярбайъан президенти Щейдяр Ялийев 1994-ъц ил майын 4-дя 
НАТО-нун Брцсселдяки мянзил-гярарэащында Азярбайъанын 
«Сцлщ наминя тяряфдашлыг» програмына гошулмасы щаггында 
сяняди имзаламышдыр. 1996-ъы илин апрелиндя Щейдяр Ялийев 
НАТО-нун Брцсселдяки мянзил-гярарэащында НАТО-нун 
Баш катиби Хавйер Солана иля эюрцшцндя Азярбайъан Республи-
касынын тягдимат сянядини она вермишдир. Щямин сяняд ясасын-
да Азярбайъанын НАТО иля тяряфдашлыьынын фярди програмы 
щазырланмышдыр. – 26. 

 
50. Яфганыстан, Я ф г а н ы с т а н   И с л а м   Д ю в л я т и – 

Ъянуб-Гярби Асийада дювлят. Сащяси 652,2 мин км2, ящалиси 
22,7 милйон няфярдир. Инзибати яразиси 29 вилайятя вя мяркязя 
табели 2 мащала бюлцнцр. Дювлят башчысы президентдир. Пайтахты 
Кабил шящяридир. – 26,155,204. 

 
51. Косово проблеми – 80-ъи иллярдян башлайараг Йугослави-

йа (Йугославийа Федератив Сосиалист Республикасы) ъидди 
игтисади вя сийаси чятинликлярля гаршылашды. 1991-ъи илдя миллятляр-
арасы гаршыдурма нятиъясиндя ЙФСР парчаланды. Федераси-
йанын тяркибиндян Словенийа, Хорватийа, Боснийа вя Щерсе-
говина, Македонийа чыхды вя мцстягил дювлят олдулар. 1992-ъи 
илдя Сербийа вя Черногорийа Йугославийа  Республикасы йара-
дылды. 1999-ъу илдя серб щюкумяти тяряфиндян Косовода (Сер-
бийанын тяркибиндя) йашайан албанлара гаршы зоракылыг башланды 
вя нятиъядя етник гаршыдурма йаранды. Буна эюря дя НАТО 
авиасийасы тяряфиндян бомбардман едилди. Мящз бундан сон-
ра Йугославийа юз ордусуну  Косоводан чыхартды вя НАТО-
нун сцлщмярамлы ордусу албанлары серблярдян горумаг цчцн 
Косовойа эирди. 1999-ъу илдян сонра Сербийа щюкумяти Ко-
сово яразисиня  де-факто нязарятини итирди. 2008-ъи илдя Косово 
юзцнц биртяряфли шякилдя мцстягил дювлят елан етди. Щазырда 
БМТ цзв-юлкяляринин 99-у, о ъцмлядян НАТО юлкяляри Ко-
совонун мцстягиллийини таныйыр. – 26. 

 
52. Авропа Шурасы (АШ) – Авропада щюкумятлярарасы 

тяшкилат. 1949-ъу илдя йарадылмышдыр. Гярарэащы Франсанын 
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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. – 27,96,140. 

 
53. Бирляшмиш  Миллятляр  Тяшкилаты (БМТ) – мцасир дцнйанын 

ян нцфузлу бейнялхалг тяшкилаты. Гярарэащы Нйу-Йорк шящя-
риндядир. Ясас вязифяси бейнялхалг сцлщц вя тящлцкясизлийи гору-
маг вя мющкямлятмяк, дювлятляр арасында ямякдашлыьы инкишаф 
етдирмякдир. БМТ-нин Низамнамяси 1945-ъи ил ийулун 26-да 
Сан-Франсиско конфрансында 50 дювлятин нцмайяндяси 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. – 27,28,53,62,64, 
65,76,94,95,109,169,170,184,186,219,242,244,246,294. 

 
54. 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. – 28,29,57,63,77,78,79,95,96,100,114, 
117,138,191,225,242,294. 
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55. Лачын – Азярбайъан Республикасында инзибати район. 
1930-ъу илдя тяшкил едилмишдир. Сащяси 1835 км2, ящалиси 73,1 
мин няфярдир. 1992-ъи илдя ермяни ишьалчылары тяряфиндян ишьал 
едилмишдир. – 29. 

 

56. 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» ГСЪ-нин Баш директорудур. – 
31. 

 

57. «Атяшэащ», Сураханы атяшэядяси – Сураханы гясябясин-
дя атяшпяряст мябяд. Бешэушяли дахили щяйяти ящатя едян 
щцърялярдян вя щяйятин ортасында тикилмиш цстц эцнбязля 
юртцлян дюрдбуъаглы «од мябядиндян» ибарятдир. Атяшэащын 
ясасы, шцбщясиз ки, гядим заманларда гойулмушдур. Лакин 
индики бинаны ХВЫЫЫ ясрдя Щиндистанын Мултан вилайятиндян 
эялян атяшпяряст таъир вя зявварлар тикдирмишляр. Щцърялярин 
цзяриндяки щинд дилиндя йазылмыш китабялярдя атяшэядянин 1713-
ъц илдя тикилдийи эюстярилир. – 32. 

 

58. Лянкяран – Азярбайъан Республикасында инзибати район. 
1930-ъу илдя тяшкил едилмишдир. Сащяси 661 км2, ящалиси 218,2 мин 
няфярдир. – 32,34. 

 

59. Загатала – Азярбайъан Республикасында инзибати ра-
йон. 1930-ъу илдя тяшкил едилмишдир. Шимал-шяргдя Даьыстанла, 
ъянуб-гярбдя Эцръцстанла щямсярщяддир. Сащяси 1348 км2, 
ящалиси 123,4 мин няфярдир. – 32,34,317. 

 
60. Нахчыван – Азярбайъан Республикасында шящяр. Нахчы-

ван Мухтар Республикасынын пайтахты. Сащяси  0,013 мин  км2, 
ящалиси 89,5 мин няфярдян чохдур. Нахчыван Азярбайъанын ян 
гядим шящярляриндяндир. Мцасир Нахчыван гядим, антик вя орта 
яср шящяр йеринин харабалыглары цзяриндя йерляшмишдир. 

Нахчыван  е.я. ЫХ–ВЫ ясрлярдя гядим Манна вя Мидийанын, 
ерамызын яввялляриндя  Албанийанын, ЫВ ясрдян  Сасанилярин тяр-
кибиндя олмушдур. 654-ъц илдя ися Нахчываны ярябляр ишьал едир-
ляр. Нахчыван Азярбайъан Атабяйляр дювлятинин (1136–1225) 
пайтахтларындан бири  олмушдур. 1828-ъи ил Тцркмянчай мцгави-
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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. – 32,34,176,297,317. 

 

61. «Боинг – 787» – дримлайнер. Боинг ширкяти тяряфиндян ди-
зайн едилмиш орта узунлуглу, эениш эювдяли вя ики реактив мц-
щяррикя малик тяййаря модели. Бу моделин истещсалына 1995-ъи 
илдя башланмышдыр. Моделин илк учушу 2009-ъу илдя олмушдур. 
«Боинг–787» дцнйада ян чох сатылан эениш фцзелйажлы тяййарядир. 
– 34. 

 

62. Язизя Мустафазадя, Я з и з я   В а г и ф   г ы з ы (д.1969) – 
пианочу, бястякар вя мцэянни. О, ясярлярини фусион вя ъаз, 
бязилярини ися муьам вя авангард  цслубунда бястяляйир. Язизя 
Алманийада танынан мцьяннидир. – 36. 

 

63. Йелена Образтсова (1939–2015) – рус мцьянниси (мессо-
сопрано), ССРИ Халг артисти. Ленин мцкафаты лауреаты. Эцълц, 
дольун, бцтцн реэистрлярдя ряван сяся, фярди ифачылыг тярзиня малик 
сяняткар олмушдур. – 37. 

 

64. Фидан Гасымова, Ф и д а н  Я к р я м  г ы з ы (1947) – 
Азярбайъан мцьянниси. ССРИ вя Азярбайъан Республика-
сынын Халг артисти. Азярбайъан Республикасынын «Шющрят» 
ордени иля тялтиф олунмушдур. – 38. 

 

65. Бакы Мусиги Академийасы – 1921-ъи илдя йарадылыб. Ба-
кы Мусиги Академийасы Азярбайъанда илк мусиги тядрис мц-
яссисясидир. 4 факцлтяси вардыр. Тящсил икипиллялидир – бакалавр 
вя маэистратура. Бакы Мусиги Академийасынын тяркибиндя 
опера студийасы вя мусиги мяктяби студийасы фяалиййят эюс-
тярир. – 38. 

 

66. Михеил  Николозович Саакашвили (д.1967) – щцгугшцнас. 
2003–2013-ъц илляр Эцръцстан Республикасынын президенти. 
2000–2001-ъи иллярдя Эцръцстанда Ядлиййя назири олмушдур. 
Ващид Милли Щярякат Партийасынын сядри, «мяхмяри ингилаб»ын 
лидерляриндян бири олмушдур. Щазырда Одесса шящяринин гу-
бернаторудур. – 39,65–66,94,102,103. 
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67. Виктор Йушшенко (д.1954) – Украйна дювлят вя сийаси ха-
дими. 2005–2010-ъу иллярдя Украйнанын президенти олмушдур. – 
40,49,63–64,67,94,102,103,263. 

 

68. 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. – 41–42,47,48,50,55,61,152. 

 

69. Лех Качински (1949–2010) – 2002–2005-ъи иллярдя Варша-
ванын 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.  – 41–42,47–48,152. 

 
70. Литва, Л и т в а   Р е с п у б л и к а с ы – Шярги Авропада – 

Прибалтикада дювлят. Сащяси 65,2 мин км2, ящалиси 3,5 милйон 
няфярдир. Инзибати яразиси 44 района бюлцнцр вя республика та-
бечилийиня 11 шящяр  дахилдир. Дювлят башчысы президент, ганун-
вериъи органы бирпалаталы Сеймдир. Пайтахты Вилнцсдцр. – 43, 
50,61. 

 
71. Валдас Адамкус (д.1955) – 1998–2003 вя 2004–2009-ъу 

иллярдя Литва Республикасынын президенти олмушдур. – 43. 
 

72. Молдова, М о л д о в а   Р е с п у б л и к а с ы – Ъянуб-
Шярги Авропада дювлят. Сащяси 33,7 мин км2, ящалиси 4,18  
милйон няфярдир. Инзибати яразиси 40 района бюлцнцр. Дювлят 
башчысы президент, ганунвериъи органы бирпалаталы парламент-
дир. Пайтахты Кишинйов шящяридир. – 45,53,54,57,62,64–65,66–
67,94,95,120,262. 

 

73. Василе Тарлев (д.1963) – Молдова дювлят вя сийаси 
хадими 2001–2005, 2005–2008-ъи иллярдя Молдованын  Баш 
назири олмушдур . – 45,64–65,66–67. 

 
74. Краков – Полшанын ъянубунда, Висла чайынын йухары 

ахынында шящяр вя лиман. Краков шящяр войеводалыьынын инзибати 
мяркязи. Ящалиси 713 мин няфяр.  
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Шящяр ВЫЫЫ–Х ясрлярдя салынмыш, ХЫ–ХВЫ ясрлярдя Полша дюв-
лятинин пайтахты олмушдур. – 47,51,61,108. 

 
75. Бакы–Новороссийск нефт кямяри – 1994-ъц илин сентйабрын-

да Азярбайъан Республикасы щюкумятинин хариъи нефт ширкятляри 
иля имзаладыьы «Ясрин мцгавиляси»нин щяйата кечирилмясинин 
мцщцм бир щиссяси Бакы–Новороссийск нефт кямяридир. Бу кя-
мяр 1997-ъи илин нойабрында истифадяйя верилмишдир. – 51. 

 
76. Одесса–Броди–Гданск – Одесса, Броди вя Гданск  

шящярляри арасында чякилян вя «Дружба» кямяри иля бирляшдирилян 
нефт кямяри. Кямярин узунлуьу 667 км-дир. 2001-ъи илдя ахыды-
лан нефтин  мигдары 14,5 милйон тон олмушдур. Бу кямярля 
Хязяр вя Газахыстан нефтинин Тцркийя боьазларындан ютцрцл-
мякля Шярги, Мяркязи вя Шимали Авропайа  чатдырылмасы да 
нязярдя тутулурду. – 51,61,62,67. 

 
77. 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. – 51,75, 
91,130,225. 

 
78. Бакы–Тбилиси–Гарс – Азярбайъан, Эцръцстан вя Тцрки-

йяни дямир йолу иля бирляшдирян няглиййат дящлизи. Йолун ти-
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. – 52,67,75,91,99,130,225,249. 

 
79. Абхазийа – Эцръцстан Республикасынын тяркибиндя мух-

тар республика. 1921-ъи илдя тяшкил олунмушдур. Сащяси 8,6 мин 
км2, ящалиси 501 мин няфярдир. Пайтахты Сухуми шящяридир. – 57. 

 
80. Ъянуби Осетийа – Эцръцстан Республикасынын тяркибиндя 

Ъянуби Осетийа Мухтар Вилайяти. 1922-ъи илдя йарадылмышдыр. Са-
щяси 3,9 мин км2, ящалиси 99 мин няфярдир. Мяркязи Схинвали шя-
щяридир. –  57,63,65. 
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81. Днестрйаны – Молдовада Днестр чайы сащилиндя танын-
мамыш бюлэя. 1992-ъи илдя Днестрйаныда щярби мцнагишя баш-
лады. Ийулун орталарына гядяр бир нечя ай давам едян силащлы 
тоггушмалар заманы Лебедин команданы олдуьу  Русийанын 
14-ъц ордусунун сепаратчылара йахындан дястяк вермяси нятиъя-
синдя Кишинйов сол сащилдяки районлар цзяриндя нязарятини итирди 
вя Днестрйаны Молдованын нязарятиндян чыхмыш яразийя чев-
рилди. – 57. 

 
82. Трайан Бесеску (д.1951) – Румынийа сийаси вя дювлят  

хадими. 2004–2014-ъц иллярдя Румынийа Республикасынын 
президенти олмушдур. – 59,94. 

 
83. Ипяк Йолу, Б ю й ц к   И п я к   Й о л у – бейнялхалг та-

рихи транзит-тиъарят йолу; ерамыздан яввял II ясрин сонларындан 
ерамызын XVI ясринядяк фяалиййят эюстярмиш, Чиндян Шимали 
Африка вя Испанийайа гядяр узанараг, айры-айры голлары иля о 
заман дцнйанын мялум олан, демяк олар ки, бцтцн юлкяляри-
ни бирляшдирмишдир. 

Ялверишли ъоьрафи мювгедя йерляшмяси вя зянэин мадди 
сярвятляря малик олмасы сайясиндя Азярбайъан гядим заман-
лардан дцнйа юлкяляри арасында игтисади вя мядяни ялагялярдя 
мцщцм йер тутмушдур. 

XX ясрин сонунда Азярбайъан Республикасынын Прези-
денти Щейдяр Ялийевин Бюйцк Ипяк Йолунун йенидян дирчял-
дилмяси идейасыны иряли сцрмяси бцтцн дцнйада, хцсусиля дя Бю-
йцк Ипяк Йолу цстцндя йерляшян юлкялярдя ъидди марагла гар-
шыланды. Бу мягсядля 1998-ъи илин сентйабрында Бакыда 33 
дювлятин вя Авропа Бирлийинин иштиракы иля бейнялхалг конфранс 
кечирилди; ТРАСЕКА програмы чярчивясиндя нязярдя тутулан 
Асийа–Гафгаз–Авропа тиъарят дящлизинин – Бюйцк Ипяк Йо-
лунун бярпасынын вя онун имканларындан щамылыгла бящря-
лянмяйин ваъиблийи гейд олунду. – 61. 

 
84. Российа, Цмумрусийа Дювлят Телевизийа вя Радио Верилиш-

ляри Компанийасы (ЦДТРВК) – Русийа медиа щолдинги. 1990-ъы 
илдя йарадылмышдыр, Русийа Федерасийасы яразисиндя  телевизийа вя 
радио верилишлярини тяшкил едир. 1998-ъи илдя ЦДТРВК базасы 
ясасында йарадылмыш дювлят информасийа щолдингы йарадылды.  
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«Российа» вя «Култура» телеканалларыны, «Радио России», 
«Майак», «Орфей», «Йуност», «Голос России» радиостансийала-
рыны вя 92 реэионал дювлят телерадиокомпанийаларыны, Останкино 
телевизийа вя Русийа информасийа техники мяркязини, «Вести» 
аэентлийини ящатя едир. – 68. 

 
85. Олег Добродейев (д.1959) – тарихчи. 2000-ъи илдян Цмум-

русийа Дювлят Телевизийа вя Радио Йайымлары Ширкятинин Баш 
директорудур. – 68. 

 
86. Зярифя  ханым Ялийева,  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 Респуб-
ликасынын Ямякдар елм хадими. Эюркямли сийаси вя дювлят 
хадими Язиз Ялийевин гызы, улу юндяр  Щейдяр Ялийевин щя-
йат йолдашы, президент Илщам Ялийевин анасы. Зярифя ханымын 
Азярбайъанда офталмолоэийа елминин инкишафында мцстясна 
хидмятляри вар. О, вахтиля Азярбайъанда эениш йайылмыш тра-
хоманын, дцнйа тяърцбясиндя биринъиляр сырасында пешя 
фяалиййяти, хцсусиля кимйа вя електрон сянайе сащяляриндя 
пешя фяалиййяти иля баьлы эюз хястяликляринин юйрянилмяси, про-
филактикасы вя мцалиъясиня, щабеля офталмолоэийанын мцасир 
проблемляриня даир бир чох санбаллы тядгигатларын мцяллифи-
дир. Щямчинин йцксяк ихтисаслы сящиййя кадрлары щазырлан-
масына бюйцк ямяк сярф етмишдир. О, Üмумиттифаг Офтал-
мологлар 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 Русийа Тибб ЕА-нын М.И.Авербах ады-
на мцкафатына лайиг эюрцлмцшдцр. – 68,254. 

 
87. Лос-Анъелес – АБШ-да, Сакит океанын ъянуб сащилиндя 

шящяр вя лиман. – 69. 
 
88. Калифорнийа – АБШ-ын гярбиндя штат. Сащяси 411 мин 

км2, ящалиси 31,9 милйон няфярдир. Инзибати мяркязи – Сакра-
менто. – 69. 
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89. Сяфяр Ябийев, С я ф я р  А х у н д б а л а  о ь л у (д.1950) – 
эенерал-полковник. 1995–2013-ъц иллярдя Азярбайъан Респуб-
ликасынын Мцдафия назири олмушдур. – 71,74. 

 
90. Дцнйа Банкы – БМТ-нин щюкумятлярарасы ихтисаслаш-

дырылмыш идаряси. 1945-ъи илдя АБШ-да Бреттон-Вудс чярчивяси 
системиндя йарадылмышдыр. Идаря щейяти Вашингтондадыр. Мяг-
сяди инкишаф етмякдя олан юлкялярин игтисади вя сосиал дирчялиши-
ня кюмяк етмякдир. Сящмдар ъямиййяти формасындадыр вя 
иштиракчылары йалныз Бейнялхалг Валйута Фондунун цзвляридир. 
Банка 130-дан артыг дювлят дахилдир. 1992-ъи илдян Азярбай-
ъан Республикасы Дцнйа Банкынын цзвцдцр. – 78,94. 

 
91. 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. – 84. 

 
92. Канада – Шимали Америкада дювлят. Сащяси 9,97 мил-

йон км2, ящалиси 29,6 милйон няфярдир. Канада 10 яйалятя вя 
3 яразийя бюлцнмцш федерасийадыр. Дювлят башчысы Бюйцк Бри-
танийа краличасыдыр. Ону юлкядя эенерал-губернатор явяз едир. 
Ганунвериъи органы икипалаталы (Сенат вя Иъмалар Палатасы) 
парламентдир. Пайтахты Оттавадыр. – 86,87. 

 
93. Мишел Жан (д.1957) – Канада дювлят вя сийаси хадими. 

2005-ъи илдян Канаданын эенерал - губернатору. –86. 
 
94. Стиеф Щарпер (д.1959) – 2006-ъы илдян  Канаданын 22-ъи 

Баш назири. Мцщафизякарлар Партийасынын лидери. – 87. 
 
95. 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 
президент, ганунвериъи органы парламентдир. Пайтахты Минск-
дир. – 88.  
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96. Александр Лукашенко (д.1954) – Беларус дювлят хади-
ми. 1994-ъц илдян Беларус Республикасынын президентидир. – 88. 

 

97. Истанбул  (1453-ъц илядяк Константинопол) – Тцркийядя 
ян бюйцк шящяр. Истанбул илинин инзибати мяркязи. Сащяси 285,4 
км2, ящалиси 16 милйон няфярдир. Мярмяря дянизи йахынлыьында 
Босфор боьазынын щяр ики сащилиндядир. Шящярин чох щиссяси 
Авропада, аз щиссяси Асийададыр. Ясасы е.я. 660-ъы илдя Би-
занс кими гойулмушдур. Ерамызым 330-ъу илиндя Рома им-
ператору Константинин шяряфиня Константинопол адландырыл-
мышдыр. 395-ъи иля гядяр Рома империйасынын, 395–1453-ъц ил-
лярдя фасилялярля Бизансын пайтахты олмушдур. 1453-ъц илдя 
Тцркийя Константинополу тутмуш вя Истанбул адландырыл-
мышдыр. 1453–1918-ъи иллярдя Османлы  империйасынын, 1923-ъц 
иля кими Тцркийя Ъцмщуриййятинин  пайтахты олмушдур. – 89–
111. 

 

98. Мцяммяр Эцляр (д.1949) – тцрк сийасятчиси. 2003–
2010-ъу иллярдя Истанбул валиси олмушдур. – 89,111. 

 

99. Гядир Топбаш (д.1945) – тцрк мямуру, иш адамы вя 
сийасятчиси. Гядир Топбаш 2004-ъц илдян Истанбул Бюйцк Шя-
щяр Бялядиййясинин башганыдыр. –89,111. 

 

100. Гара Дяниз Юлкяляри Игтисади Ямякдашлыг Тяшкилаты – 
1992-ъи илдя Истанбул зирвя эюрцшцндя йарадылмышдыр. Бурайа 
Албанийа, Азярбайъан, Болгарыстан, Ермянистан, Эцръцстан, 
Молдова, Румынийа, Русийа, Сербийа, Хорватийа, Тцркийя, Ук-
райна вя Йунаныстан дахилдир. Бу тяшкилат анъаг игтисади ямяк-
дашлыг мараглары ясасында гурулмуш тяшкилатдыр. Игамятэащы 
Истанбулдадыр. – 89–111. 

 

101. 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. – 90–111. 

 

102. Ярдоьан Ряъяб Таййиб (д.1954) – Тцркийя сийаси вя 
дювлят хадими. Р.Т.Ярдоьан 1980-ъи илдян сийаси фяалиййятя го-
шулмушдур. 1994-ъц илин мартында Истанбул Бюйцк Шящяр Бяля-
диййясинин сядри,  Ядалят вя Инкишаф Партийасынын  лидери. 
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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. –91,97,150. 

 

103. ЙУНИСЕФ, БМТ-нин У ш а г  Ф о н д у – 1946-ъы илдя 
тясис едилмишдир (1953-ъц илдян индики ады  иля адланыр). БМТ-
нин мцяссисяси олуб ушаглар цчцн програмлар цзря фяалиййяти 
ялагяляндирир, башлыъа олараг инкишаф етмякдя олан юлкяляря 
йардым эюстярир. Малиййя тясисатларынын мянбялярини щюку-
мятлярин кюнцллц цзвлцк щаглары, иътимаи тяшкилатларын, хцсуси 
шяхслярин вя башгаларынын ианяляри тяшкил едир. Фондун рящбяр 
органында – Идаря щейятиндя 41 дювлят тямсил олунур. Катиб-
лийи Нйу-Йоркда, шюбяляри Авропа цзря Ъеневрядя, реэионлар 
цзря бир сыра инкишаф етмякдя олан юлкялярдя йерляшир. Нобел 
сцлщ мцкафаты лауреатыдыр. – 92. 

 

104. Албанийа, А л б а н и й а   Р е с п у б л и к а с ы – Ъянуби 
Авропада, Балкан йарымадасында дювлят. Сащяси 28,7 мин км2, 
ящалиси 3,5 милйон няфярдир. Инзибати ъящятдян 26 ретийя (района) 
бюлцнцр. Дювлятин башчысы президент, али ганунвериъи органы 
бирпалаталы Халг Мяълисидир. Пайтахты Тирана шящяридир. – 93,94, 
153. 

 

105. Сали Бериша (д.1944) – Абанийа дювлят вя сийаси хадими. 
1992–97-ъи иллярдя Албанийа президенти, 2005-ъи илдян Албани-
йанын Баш назиридир. – 93,94. 

 

106. Владимир Воронин (д.1941) – Молдова сийаси вя дюв-
лят хадими. 2001 вя 2005-ъи иллярдя Молдова Республикасынын 
президенти олмушдур. – 94,120,262. 

 
107. Эеорэи Пырванов (д.1957) – Болгарыстан сийаси вя дюв-

лят хадими. Тарих елмляри доктору. 2000–2011-ъи иллярдя  Бол-
гарыстанын президенти олмушдур. – 94. 

 
108. Сербийа, С е р б и й а   Р е с п у б л и к а с ы – Ъянуб-

Шярги Авропада, Балкан йарымадасынын мяркязи щиссясиндя 
дювлят. Сербийанын сащяси 88361 км2 (Косово дахил олмаг-
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ла), ящалиси 7,498 мин няфярдир. Дювлятин башчысы президент, 
ганунвериъилик  органы Скуппинадыр. Пайтахты Белграддыр. –
94,95. 

 

109. Борис Тадич (д.1958) – Сербийа сийасятчиси, Сербийа 
Демократлар Партийасынын сядри. 2004–2012-ъи иллярдя Сербийа 
Республикасынын президенти олмушдур. – 94. 

 

110. Константинос Караманлис (1907–1998) – ХХ ясрин 2-
ъи йарысында йунан сийасятчиляринин ян мяшщуру. 1955–63, 
1974–80-ъи иллярдя Йунаныстанын Баш назири, 1980–85, 1990–
95-ъи иллярдя Йунаныстанын президенти олмушдур. – 94,206. 

 

111. Словакийа, С л о в а к и й а   Р е с п у б л и к а с ы  – Шярги 
Авропада дювлят. Сащяси 49 мин км2, ящалиси 3,4 милйон няфярдир. 
Инзибати ъящятдян 3 вилайятя бюлцнцр. Дювлят башчысы президент, 
ганунвериъи органы Милли Шурадыр. Пайтахты Братиславадыр. 1992-ъи 
илин нойабрына гядяр Чехословакийанын тяркибиндя олмушдур. – 
94,280. 

 

112. Цмумдцнйа Тиъарят Тяшкилаты – 1947-ъи илдя гябул 
едилмиш мцгавиля. 23 юлкянин бейнялхалг тиъарятдя эюмрцк рц-
сумларынын ашаьы салынмасына вя башга чятинликлярин арадан 
эютцрцлмясиндя щюкумятлярарасы гябул етдийи чохтяряфли мц-
гавилядир. Бу мцгавиля 1995-ъи илдя бейнялхалг тиъарятдя рц-
сумлар щаггында гябул едилмиш мцгавилянин щцгуги варисидир.  

Тяшкилатын ясас принсипи бцтцн иштиракчылар цчцн мцнасиб 
мцщит йаратмагдыр. Тяшкилата 130 юлкя дахилдир. – 94. 

 

113. Босфор – Авропа иля Кичик Асийа арасында боьаз. 
Гара вя Мярмяря дянизлярини бирляшдирир. Узунлуьу тягрибян 
30 км, ени 750 м-дян 3,7 км-дяк, дяринлийи ян дайаз йердя 
33 м-дир. Гара дяниздян йеэаня чыхыш йолу олан Босфорун 
мцщцм игтисади вя стратежи ящямиййяти вар. – 97,110. 

 

114. 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 
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сяся маликдир. Проседура мясяляляриня даир гярарлар Шуранын 
9 цзвц сяс вердикдя гябул олунмуш сайылыр. – 100,168,248. 

 

115. ОПЕК (Нефт ихраъ едян юлкялярин тяшкилаты) – 1960-ъы 
илдя йарадылмышдыр. Тяркибиня Иран, Венесуела, Кцвейт, 
Сяудиййя Ярябистаны, Гятяр, Индонезийа, Ялъязаир, Ниэерийа, 
Еквадор, Габон дахилдир. Мянзил-гярарэащы Вйанададыр. – 
102,103. 

 

116. Бирляшмиш Яряб Ямирликляри – Ъянуби Асийада дювлят. 
Сащяси 83,6 мин км2, ящалиси 2,5 милйон няфярдир. БЯЯ-нин 
тяркибиня 7 ямирлик дахилдир. Али органы – Федерал Милли Шурадыр 
ки, президенти 5 ил мцддятиня сечир. Пайтахты Ябу-Даби шящяридир. 
– 103. 

 

117. «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. – 105. 

 

118. Дювлят Нефт Фонду – 1999-ъу илдя йарадылмышдыр. Ясас 
фяалиййяти  нефт вя газ ещтийатларына даир сазишлярин щяйата кечирил-
мяси иля баьлы Азярбайъан Республикасынын ялдя етдийи эялирлярин 
топланмасыны, сямяряли идаряетмясини, эяляъяк нясилляр цчцн 
сахланмасыны тямин едян хцсуси мягсядли дювлят гурумудур.  – 
109,184. 

 

119. Пакистан, П а к и с т а н   И с л а м   Р е с п у б л и к а с ы – 
Ъянуби Асийада дювлят. Сащяси 796 мин км2, ящалиси 133,5 
милйон няфярдир. Пайтахты Исламабад шящяридир. Инзибати ъя-
щятдян 4 яйалятя вя федерал пайтахт яразисиня бюлцнцр. Дювлят 
башчысы президент, ганунвериъи органы икипалаталы парламент-
дир. – 112. 

 
120. Пярвиз Мцшярряф (д.1943) – 2001–2007-ъи иллярдя Па-

кистан 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. – 112. 
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121. Венесуела, В  е н е с у е л а   Р е с п у б л и к а с ы – 
Ъянуби Американын шималында дювлят. Сащяси 916,4 мин км2, 
ящалиси 22,3 милйон няфярдир. Венесуела федерасийасы 21 штата 
бюлцнцр. Дювлят вя щюкумят башчысы  президент, ганунвериъи ор-
ганы икипалаталы Милли Конгресдир (Депутатлар Палатасы вя 
Сенат). Пайтахты Каракасдыр. – 113. 

 
122. Щцго Рафаел Чавес Фриас (1954–2013) – 1999-ъу илдян 

Венесуела президенти. – 113,120. 
 
123. 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» фирма-
сынын йарадыъысыдыр. 1994-ъц илдян Техас штатынын губернатору 
олмушдур. –114–115. 

 
124. Шуша – Азярбайъан Республикасында шящяр. Елми ядя-

биййатда Шушанын ясасынын 1750-ъи иллярин яввялляриндя Гара-
баь ханы Пянащяли хан Ъаваншир тяряфиндян гойулмасы эюстя-
рился дя, тядгигатлар Шушанын гядим йашайыш мянтягяси олду-
ьуну гейд едирляр. Гарабаь ханлыьынын мяркязи олан Шуша бир 
мцддят Пянащяли ханын ады иля Пянащабад адланмышдыр.  

Шуша 1813-ъц ил Эцлцстан мцгавилясиня ясасян Гарабаь 
ханлыьы тяркибиндя Русийайа бирляшдирилди. 1920-ъи илин мартын-
да ермяни дашнакларынын Гарабаьда тюрятдикляри гырьын няти-
ъясиндя Шушанын бир щиссяси тамамиля йандырылды вя минлярля 
эцнащсыз инсан гятля  йетирилди. Лакин ийун айынын яввялиндя 
мцсаватчылар вя тцрк эенералы Нуру Паша Шушаны ермяни гясб-
карларындан хилас етди. 1923-ъц ил  Азярбайъан МИК-нин дек-
ретиня ясасян Даьлыг Гарабаь Мухтар Вилайяти тяшкил олун-
дугда Шуша мухтар вилайятин тяркибиня дахил едилди. 

1992-ъи илдя ермяни ишьалчылары Шушаны ишьал етдиляр. Щазыр-
да Шуша йаделлилярин тапдаьы алтындадыр. – 116. 

 
125. Ханкянди – Азярбайъан Республикасында шящяр. 

Даьлыг Гарабаь Мухтар Вилайятинин мяркязи. 1990-ъы илдян 
ермяни сепаратчылары тяряфиндян ишьал едилмишдир. – 



 362 

126. Полад  Бцлбцлоьлу  (д.1945)  –  бястякар,  мцьянни,  
дювлят хадими. Азярбайъан Республикасынын Халг артисти. 
1988–2005-ъи илляр Азярбайъан Республикасынын Мядяниййят 
назири олмушдур. Щазырда Азярбайъан Республикасынын Руси-
йа Федерасийасында Фювгяладя вя Сялащиййятли сяфиридир. Ы ча-
ьырыш Азярбайъан Республикасынын Милли Мяълисинин депутаты 
олмушдур. Азярбайъан Республикасынын «Истиглал» ордени иля 
тялтиф едилмишдир. – 116. 

 

127. Бакы Мусиги Академийасы – 1921-ъи илдя йарадылыб. 
Бакы Мусиги Академийасы Азярбайъанда илк мусиги тядрис 
мцяссисясидир. 4 факцлтяси вардыр. Тящсил ики пиллялидир – ба-
калавр вя маэистратура. Бакы Мусиги Академийасынын тярки-
биндя опера студийасы вя мусиги мяктяби студийасы фяалиййят 
эюстярир. – 116. 

 

128. Фярщад Бядялбяйли, Ф я р щ а д   Ш я м с и  о ь л у  
(д.1947) – Азярбайъан пианочусу вя мусиги хадими. Ц.Щаъы-
бяйов адына Бакы Мусиги Академийасынын (1991) ректору, 
профессор. Азярбайъан Дювлят мцкафаты лауреаты. Азярбай-
ъан вя ССРИ Халг артисти. Б.Сметана вя Ж.Вианиа да Мотта 
адына бейнялхалг мцсабигяляр лауреатыдыр. Азярбайъан пиано 
мяктябини ляйагятля тямсил едян чохлу сайда пианочу йетиш-
дирмиш истедадлы педагогдур. Азярбайъан Республикасы Му-
сиги Хадимляри Иттифагынын сядридир. Азярбайъан Республика-
сынын «Шющрят» ордени иля тялтиф олунмушдур. – 116. 

 

129. Бакы Славйан Университети – 2000-ъи илдя президент 
Щейдяр Ялийевин фярманы иля М.Ф.Ахундов адына Азярбай-
ъан Рус Дили вя Ядябиййаты Институтунун базасы ясасында йа-
радылмышдыр. Институтун беш факцлтяси вар. Бурада рус, болгар, 
полйак, чех, йунан, украйна дилляри, роман-алман филоло-
эийасы юйрянилир. Университетдя  40-дан чох  елмляр доктору, 
200-я йахын фялсяфя доктору фяалиййят эюстярир, цч мин тялябя  
тящсил алыр.  – 116. 

 

130. 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. 



 363 

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. – 116,238. 

 
131. Камал Абдулла,  К а м а л   М е щ д и   о ь л у   А б д у л л а -

й е в   (д.1950) – Азярбайъан Республикасынын миллятлярарасы, мулти-
културализм вя дини мясяляляр цзря Дювлят мцшавири. Филолоэийа елм-
ляри доктору, профессор,  Ямякдар елм хадими, АМЕА-нын щягиги 
цзвц,  Азярбайъан Йарадыъылыг Фондунун сядри, Бакы Славйан Уни-
верситетинин  ректору (2000–2014),  Азярбайъан Йазычылар Бирлийинин 
цзвц.  – 116. 

 
132. Азяр Паша Немят, А з я р   П а ш а   З я ф я р   о ь л у 

(д.1947) – Азярбайъан театрп режиссору. 1983–90-ъы иллярдя 
Эянъ Тамашачылар Театрында режиссор вя Баш режиссор, 1990-ъы 
илдян Азярбайъан Дювлят Академик Милли  Драм Театрынын 
гурулушчу режиссорудур. Азярбайъан  Халг артисти, Театр Ха-
димляри Иттифанын Идаря Щейятинин  сядри, Азярбайъан Респуб-
ликасынын Президенти йанында Билик Фондунун Щимайячилик 
Шурасынын цзвцдцр. – 116. 

 
133. Лужков Йури Михайлович (д.1936) – Русийанын иътимаи 

вя дювлят хадими. 1992–2010-ъу иллярдя Москва шящяринин 
мери олмушдур. – 119. 

 
134. Ростов-Дон – Русийанын ъянубунда, Дон чайы 

сащилиндя шящяр-порт (1796-ъы илдян),  ящалиси 1017 мин няфяр. 
Ясасы 1746-ъы илдя гойулмушдур. – 120–123. 

 
135. Юзбякистан,  Ю з б я к и с т а н   Р е с п у б л и к а с ы – 

Орта Асийанын мяркязиндя дювлят. Сащяси 447,4 мин км2, 
ящалиси 23,3 милйон няфярдир. Юзбякистанын тяркибиня Гаракал-
пак Мухтар Республикасы вя 12 вилайят дахилдир. Дювлятин 
башчысы президент, ганунвериъи органы  Мяълисдир. Пайтахты 
Дашкянд сящяридир. – 120,279. 
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136. Ислам Кяримов, И с л а м   Я б д у г я н и  о ь л у 
(д.1938) – Юзбякистанын сийаси вя дювлят хадими. 1989–90-ъы 
иллярдя Юзбякистан КП МК-нын Биринъи катиби олмушдур. 
1990-ъы илдян Юзбякистан Республикасынын президентидир. – 
120,279. 

 
137. 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. – 124–136. 

 
138. 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 сент-
йабр–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 фяр-
маны иля республикада дювлят дили тцрк (Азярбайъан) дили елан 
едилди. Азярбайъан Республикасынын парламенти 1919-ъу ил ав-
густун 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 
эюндярилди. Мяктяблярин хейли щиссяси миллиляшдирилди, китабханалар 
ачылды, савадсызлыьын ляьви цчцн кяндлярдя курслар йарадылды. 
Азярбайъан Халг Ъцмщуриййятинин дювлят рямзляри (цчрянэли 
байраг, эерб, щимн) милли Азярбайъан рямзляри кими танынды. 
Азярбайъан Дювлят Банкы йарадылды, 1918-ъи илин мартында даьы-
дылмыш нефт сянайеси вя Бакы–Батум нефт кямяри бярпа едилди. –
126. 

 
139. 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. 
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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. – 137. 

 

140. Нцмайяндяляр Палатасы – АБШ-да парламентин ашаьы 
палатасынын ады. Нцмайяндяляр Палатасы АБШ-да 1787-ъи ил 
Конститусийасына ясасян йарадылмышдыр. – 137. 

 

141. 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. – 138. 

 

142. Никола Саркози (д.1955) –Франса дювлят вя сийаси ха-
дими. Франса Республикасынын 2007–2015-ъи иллярдя президенти 
олмушдур. 1993–95, 2002–2004 вя 2005–2007-ъи иллярдя Франса 
щюкумятиндя назир вязифясиндя чалышмышдыр. – 138. 

 
143. Бастилийанын алынмасы – Парисдя  гала. 1370–82-ъи ил-

лярдя тикилмишдир. ХВ ясрдян щям дя дювлят щябсханасы иди. 
Бастилийада ясасян сийаси дустаглар сахланылырды. 1789-ъу ил ийу-
лун 14-дя Парис цсйанчылары Бастилийаны щцъумла алдылар. Бу, 
Бюйцк Франса ингилабынын башланьыъы иди. Бастилийанын алындыьы 
эцн Франсанын милли байрамы (1880) кими гейд олунур. – 138. 

 

144. Монголустан,  М о н г о л у с т а н   Р е с п у б л и- 
к а с ы – Мяркязи Асийада дювлят. Сащяси 1566 мин км2, яща-
лиси 2,3 милйон няфярдир. Инзибати яразиси 18 аймака бюлцнцр. 
Улан-Батор, Дярщан вя Ерденет шящярляри хцсуси ярази бюлэцсцня 
дахилдир. Дювлят башчысы президент, али дювлят щакимиййяти органы 
Бюйцк Халг Хуралыдыр.Пайтахты Улан-Батордур. –139. 

 
145. Намбарын Енхбайар (д.1958) – Монголустан дювлят 

вя сийаси хадими. 2005-ъи илдян Монголустан президентидир. – 
139. 



 366 

146. Авпора Шурасынын Назирляр Комитяси – бу тяшкилатын 
рящбяр вя директив органыдыр. Комитяни бцтцн цзв юлкялярин 
хариъи ишляр назирляри вя даими дипломатик нцмайяндяляри тяшкил 
едир. Онлар–Назирляр Комитяси щцгуг бярабярлийиндя Авропа 
ъямиййятинин проблемляринин милли дяйярляря ясасланараг щялл 
едилмясиня чалышыр. Парламент Ассамблейасы иля бирликдя Назирляр 
Комитяси цзв юлкялярин эютцрдцкляри ющдяликляря нязарят едир вя 
фундаментал дяйярлярин кешийиндя дурур. Илдя бир дяфя кечирилян 
сессийада назирляр сийаси диалог апарыр, Авропа ямякдашыльы 
мясялялярини щялл едирляр. – 140. 

 

147. «АГО» – сечки мониторинг групу. Група ъями 13 
дювлят дахилдир. Авропа Шурасы Назирляр Комитяси тяряфиндян 
2001-ъи илдя йарадылан «АГО» групунун вязифяси Ъянуби 
Гафгаз юлкяляринин АШ гаршысында эютцрдцкляри ющдяликлярин 
йериня йетирилмясиня нязарят етмякдир. – 140. 

 
148. Колумбийа, К о л у м б и й а   Р е с п у б л и к а с ы – 

Ъянуби Американын шимал-гярбиндя дювлят. Сащяси 1139 мин 
км2, ящалиси 35,7 милйон няфярдир. Инзибати яразиси 32 департа-
ментя бюлцнцр. Дювлят вя щюкумят башчысы президент, ганун-
вериъи органы икипалаталы Конгресдир. Пайтахты Боготадыр. – 142. 

 
149. Алваро Урибе Велес (д.1952) – 2002–2009-ъу иллярдя 

Колимбийанын президенти олмушдур. – 142. 
 
150. Белчика, Б е л ч и к а   К р а л л ы ь ы – Гярби Авропада 

дювлят. Сащяси 30,5 мин км2, ящалиси 10,2 милйон няфярдир. 
Белчика конститусийалы монархийадыр. Дювлят башчысы крал, га-
нунвериъи органы икипалаталы парламентдир. Пайтахты Брцссел-
дир. –  143,144. 

 

151. ЫЫ Алберт (д.1934) – 1993-ъц илдян Белчика кралы. Сак-
сон-Кобург сцлалясиндяндир. ЫЫЫ Леополдун оьлудур. – 143. 

 

152. Эи Верщофстадт (д.1953) – Белчика сийаси хадими. 
1999–2008-ъи иллярдя Белчиканын Баш назири. – 144. 

 

153. Малдив, М а л д и в   Р е с п у б л и к а с ы – Ъянуби 
Асийада Малдив адаларында дювлят. Сащяси 298 мин км2, ящалиси 
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266 мин няфярдир. Миллятляр Бирлийиня дахилдир. Дювлят вя щюку-
мят башчысы президент, ганунвериъи органы бирпалаталы Халг Шу-
расыдыр. – 145. 

 
154. Мямун Ябдцл Гяййум (д.1937) – 1978–2008-ъи иллярдя 

Малдив Республикасынын президенти. Диктатор цсул-идарясиня 
эюря щямишя тянгид едилмишдир. – 145. 

 
155. Мисир Яряб Республикасы – Африканын шимал-шяргиндя 

вя Асийанын Синай йарымадасында дювлят. Сащяси 1001,4 мин 
км2, ящалиси 61 милйон няфярдир. Дювлят башчысы президент, га-
нунвериъи органы бирпалаталы Халг Мяълисидир. Пайтахты Га-
щиря шящяридир. – 146. 

 
156. Щцснц Мцбаряк,  С е й и д   М я щ я м м я д  (д.1928) – 

1975–81-ъи иллярдя Мисир Яряб Республикасынын витсе-президенти, 
1981–2011-ъи иллярдя президенти олмушдур. – 146. 

 
157. Бразилийа, Б р а з и л и й а   Ф е д е р а т и в   Р е с п у б -

л и к а с ы – Ъянуби Америкада дювлят. Сащяси 8,5 милйон 
км2, ящалиси 157,9 милйон няфярдир. Бразилийа федерасийасы 26 
штата вя федератив мащала (пайтахта) бюлцнцр. Дювлятин вя 
щюкумятин башчысы президент, ганунвериъи органы икипалаталы 
Милли Конгресдир. Пайтахты Бразилийадыр. – 147,287. 

 
158. Луис Инасиу Лула Силва (д.1945) – 2003–2011-ъи илляр-

дя Бразилийа Федератив Республикасынын президенти олмуш-
дур. – 147,287. 

 
159. Мяракеш, М я р а к е ш   К р а л л ы ь ы – Шимал-Гярби 

Африкада дювлят. Сащяси 446,6 мин км2, ящалиси 26,7 милйон 
няфярдир. Инзибати яразиси 35 яйалятя вя 8 префектура бюлцнцр. 
Мяракеш конститусийалы монархийадыр. Дювлят башчысы крал, га-
нунвериъи органы бирпалаталы Нцмайяндяляр Палатасыдыр. Пай-
тахты Рабатдыр. – 148. 

 
160. ВЫ  Мящяммяд, б и н   я л - Щ я с я н (д.1963) – 1999-

ъу илдян Мяракеш кралы. Мящяммяд 1666-ъы  илдян Мяракеши 
идаря едян Алаутлар сцлалясиндян 18-ъи кралдыр. –148. 
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161. Исвечря, И с в е ч р я   К о н ф е д е р а с и й а с ы – Мяркязи 
Авропада дювлят. Сащяси 41,3 мин км2,  ящалиси 7,1 милйон 
няфярдир. Исвечря федератив, 23 кантона бюлцнмцш республикадыр. 
Дювлят башчысы президентдир, президенти парламент Федерал Шура 
цзвляриндян 1 ил мцддятиня сечир, йенидян сечилмяк щцгугу 
йохдур. Президент щямчинин щюкумят башчысыдыр. Ганунвериъи 
щакимиййят ики палатадан ибарят  Федерал Мяълися мяхсусдур. 
Пайтахты Берн шящяридир. –  149. 

 
162. Мишелин Калми - Рей (д.1945) – Исвечря дювлят вя сийаси 

хадими. 2003–2007-ъи иллярдя Исвечрянин Хариъи Ишляр назири, 
2007-ъи илдян 2011-ъи иля гядяр президенти олмушдур. – 149. 

 
163. Тцркийя Ядалят вя Инкишаф Партийасы (Аделет вя Кал-

кинма Партиси) – щал-щазырда Тцркийядя щакимиййятдя олан 
партийа. 2002-ъи илдя Ряъяб Таййиб Ярдоьан вя Абдуллащ  
Эцл тяряфиндян йарадылмышдыр. – 150. 

 
164. 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 1 милйард 200 милйон няфярдир. 
Щиндистан инзибати ъящятдян 22 штата вя 7 мцттяфиг яразийя бю-
лцнцр. Дювлят башчысы президент, ганунвериъи органы икипалаталы 
парламентдир. Пайтахты  Дещли шящяридир. – 151,201,202. 

 
165. Пратибща Патил (д.1934) – щинд щцгугшцнасы, сийасятчи. 

2007–2012-ъи иллярдя Щиндистанын президенти олмушдур. – 151, 
201. 

 
166. Бамир Топи (д.1929) – Албанийа сийасятчиси. 2007–2012-

ъи иллярдя Албанийа Республикасынын президенти олмушдур. – 153. 
 
167. Вйетнам, В й е т н а м  С о с и а л и с т  Р е с п у б л и к а- 

с ы (ВСР) – Ъянуб-Шярги Асийада дювлят. Сащяси 322 мин км2, 
ящалиси 76,1 милйон няфярдир. Инзибати яразиси 50 яйалятя 
бюлцнцр. Дювлят башчысы президент, дювлятин вя ганунвериъили-
йин али органы бирпалаталы Милли Мяълисдир. Пайтахты Щаной-
дыр. – 154,286. 
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168. Нгуен Минщ Триет (д.1942) – Вйетнам дювлят ха-
дими. 2006–2011-ъи иллярдя Вйетнамын президенти олмушдур. 
– 154,286. 

 

169. Щямид Кярзаи (д.1957) – 2004-ъц илдян Яфганыстан 
Ислам Дювлятинин президенти. 2001–2002-ъи иллярдя Яфганыстанын 
Баш назири олмушдур. – 155,204. 

 

170. Защир шащ  Мящяммяд (1914–2007) – 1933–73-ъц иллярдя 
Яфганыстан республика елан едилдикдян сонра монорхийа дев-
рилмиш вя хариъдя йашамаьа мяъбур олмушдур. – 155. 

 
171. Кот-д Увуар (1986-ъы иля гядяр Фил Диши Сащили) – Ъянуби 

Африкада дювлят. Сащяси 322,5 км2, ящалиси 19 милйон няфярдир. 
Дювлят башчысы президентдир. Пайтахты Йамусукродур. – 156. 

 

172. Сингапур, С и н г а п у р   Р е с п у б л и к а с ы – Ъя-
нуб-Шярги Асийада дювлят. Сащяси 639 км2, ящалиси 3,05 мил-
йон няфярдир. Миллятляр Бирлийиня дахилдир. Дювлят башчысы пре-
зидент, ганунвериъи органы бирпалаталы парламентдир. Пайтахты 
Сингапурдур. – 157. 

 
173. Селлапан Рама Натан (д.1924) – 1999-ъу илдян Син-

гапур президенти.  – 157. 
 
174. Серэей Кислйак (д.1950) – Русийа дипломаты. 2003–

2008-ъи иллярдя Русийа Федерасийасы Хариъи Ишляр назиринин 
мцавини, 2008-ъи илдян Русийанын АБШ-да Фювгяладя вя 
Сялащиййятли сяфиридир. – 158. 
 

175. Иорданийа,  И о р д а н и й а   Щ а ш и м и л я р  К р а л -
л ы ь ы – Гярби Асийада дювлят. Сащяси 89,4 мин км2, ящалиси 
6,5 милйон няфярдир. Инзибати яразиси 8 яйалятя бюлцнцр. Дюв-
лят башчысы крал, ганунвериъи органы икипалаталы парламент-
дир. Пайтахты Аммандыр. – 159–180. 

 
176. ЫЫ Абдуллащ, А б д у л л а щ   б и н   Щ ц с е й н 

(д.1962) – 1999-ъу илдян Иорданийанын кралыдыр. ЫЫ Абдуллащ 
квалификасийалы дальыъ, парашцтист вя пилотдур.– 160–163, 167, 
168. 
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177. Щейдяр Бабайев, Щ е й д я р   А й д ы н   о ь л у (д.1957) – 
игтисадчы. 1999–2005-ъи иллярдя Азярбайъан Республикасы Прези-
денти Йанында Гиймятли Каьызлар цзря Дювлят Комитясинин 
сядри, 2005-ъи илин октйабрындан 2008-ъи иля гядяр Азярбайъан 
Республикасынын Игтисади Инкишаф назири олмушдур. – 162,214, 
238. 

 
178. Крал Щцсейн бин Тялал (1935–1999) – 1952–1999-ъу 

иллярдя Иорданийанын кралы олмушдур. – 163,177. 
 
179. Йени Азярбайъан Партийасы (ЙАП) – Азярбайъанда 

ян кцтляви сийаси партийа. ЙАП 1992-ъи ил нойабрын 21-дя 
Нахчыван шящяриндя тясис едилиб. 81 район вя 5 миня йахын илк 
партийа тяшкилаты вар. Партийада Эянъляр Бирлийи вя Гадын 
Шурасы фяалиййят эюстярир. Парламентдя 73 депутатла тямсил 
олунур. ЙАП Азярбайъанын дювлят мцстягиллийинин даща да 
мющкямляндирилмясиндя, юлкямиздя демократик, щцгуги вя 
дцнйяви дювлят гурулмасында вя игтисади-сийаси ислащатларын 
щяйата кечирилмясиндя фяал иштирак едир. ЙАП юлкямизин иътимаи-
сийаси щяйатында апарыъы гцввядир. ЙАП-ын тясис конфрансында 
(1992) мярщум президентимиз Щейдяр Ялийев йекдилликля пар-
тийанын сядри сечилмишди. 2005-ъи ил март айындан ися ЙАП-ын 
сядри президент Илщам Ялийевдир. – 165. 

 
180. 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.  – 169,170, 
199,244,294. 

 
181. Нахчыван Мухтар Республикасы (1920–23-ъц иллярдя 

Нахчыван Совет Сосиалист Республикасы, 1923–24-ъц иллярдя Нах-
чыван Мухтар Дийары, 1924–90-ъы иллярдя Нахчыван  Мухтар Со-
вет Сосиалист Республикасы, 1990-ъы илдян Нахчыван Мухтар Рес-
публикасы) – Азярбайъан Республикасынын тяркибиндя мухтар 
дювлят. 
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Мухтар республиканын сащяси 5,5 мин км2, ящалиси 435,3 мин 
няфярдир. Щазырда 7 инзибати району (Бабяк, Ъулфа, Ордубад, 
Сядяряк, Шащбуз, Шярур, Кянэярли),  4 шящяри (Нахчыван, Орду-
бад, Ъулфа, Шярур), 9 гясябяси, 160 кянди вар. – 176. 

 

182. Бизанс, Б и з а н с   и м п е р и й а с ы – ВЫ ясрдя Рома 
империйасынын парчаланмасы нятиъясиндя онун шяргиндя йаран-
мыш, ХВ ясрин орталарына гядяр мювъцд олмуш дювлят. Пайтахты 
Константинопол иди. Яслиндя Константинополун йаранмасы иля 
(324–330-ъу иллярдя) Бизансын Рома империйасы тяркибиндян 
айрылмасы дюврц башланды. Дцнйанын ян бюйцк сивилизасийа-
ларындан бири олан Бизанс антик мядяниййятиля христиан дцнйасы, 
Шяргля Гярб арасында ялагяляндириъи кими рол ойнамышдыр. 
Бизанслылар юзлярини ромалы, юз дювлятлярини ися Рома дювляти 
адландырырдылар. Бизанс империйасы тцрк ордусу Констан-
тинополу (1453) щцъумла алдыгдан сонра сцгут етмяйя башлады. 
ХВ ясрин 60-ъы илляриндя Бизанс империйасына сон гойулду вя 
онун яразиси Османлы империйасына дахил едилди. – 179. 

 

183. Ямявиляр хилафяти (661–750) – Ямявилярин феодал дювляти 
Ямявиляр хилафятинин хялифяляри Гурейшиляр тайфасынын цмеййя 
голуна мянсуб идиляр. Илк  хялифя Ы Мцавийя хялифя Ялийя гаршы 
чыхмыш, 660-ъы илдя юзцнц хялифя елан етмиш (Гцдсдя), 661-ъи илдя  
Яли юлдцрцлдцкдян сонра ися Хилафятин башчысы олмушду. Ямя-
виляр хилафяти Шимали Африканы, Пиреней йарымадасынын чох щисся-
сини, Орта Асийаны вя с. яразиляри  ишьал етмишдиляр. 747–750-ъи 
иллярдя Ябу Мцслцмцн рящбярлик етдийи цсйан нятиъясиндя Ямя-
виляр хилафяти деврилди, щакимиййят Аббасилярин ялиня кечди. – 179. 

 

184. Енеолит – мис-даш дюврц, Неолитдят Тунъ дюврцня кечид 
дюврц; бязян Халколит дюврц дя адланыр. Щяр ики термин мисин 
мейдана эялмясини эюстярир. Мис алятлярин мейдана эялмясинин 
ящямиййяти бюйцк олмушдур. Ъямиййят тарихиндя Енеолит дюврц 
мцщцм игтисади-иътимаи мярщяля тяшкил едир. Яввялъя миси дашын 
нювляриндян щесаб едян ибтидаи инсанлар илк дяфя метал алятляри 
мис кцлчясиндян дюймя цсулу иля алмышлар, тядриъян миси истидя 
йумшалдыб ишлянилян формайа сала билмишляр. – 179. 

 

185. Палеолит – гядим даш дюврц. Даш дюврцнцн ясас мярщя-
ляляриндян биринъиси. Палеолит газынты адамынын йашадыьы дюврдцр. 
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Палеолит ики бюйцк мярщяляйя бюлцнцр. 1 – алт, йахуд илк Палеолит; 
2 – цст вя йа сон Палеолит. Алт Палеолит 2,7 милйон ил бундан 
яввял башламышдыр. Бу дюврдя бяшяр тарихиндя илк дяфя олдувай 
типли инсанлар мейдана чыхмышдыр. 35–32 мин ил бундан габаг 
алт Палеолити цст Палеолит явяз етмишдир. Бу дюврдя мцасир типли 
инсанлар формалашмышдыр. Цст Палеолит тягрибян 12–10 мин ил 
бундан яввял Мезолитля явяз олунмушдур. – 179. 

 

186. Тунъ дюврц – бяшяриййятин инкишафында мядяни-тарихи 
дювр; Енеолитдян сонракы мярщяля. Тунъ дюврцнцн юзцнямях-
сус хцсусиййятляри олмуш, о, мцхтялиф локал груплар вя мядя-
ниййятляр шяклиндя йайылмыш, ибтидаи-иъма гурулушуну тямсил ет-
мишдир. Азярбайъан яразисиндя Тунъ дюврц е.я. 4-ъц миниллийин 
сону 3-ъц миниллийин яввялляриндя башланмышды. Азярбайъан  
яразисиндя бу дювря мяхсус абидяляр даща чох тядгиг едил-
мишдир. – 179. 

 

187. Етибар Пирвердийев (д.1964) – 2001-ъи илдян «Азяренержи» 
АСЪ-нин президенти вязифясиндя чалышыр. – 193,194. 

 

188. Мисир Мярданов, М и с и р   Ъ у м а й ы л  о ь л у 
(д.1946) – физика-рийазиййат елмляри доктору, профессор. Тяд-
гигатлары ясасян рийазиййатын мцасир сащяляриндян бири олан 
оптимал идаряетмя нязяриййясинин актуал проблемляриня щяср 
едилмишдир. 

Азярбайъан Республикасы Тящсил Назирлийи али тящсил вя елм 
идарясинин ряиси, Тящсил назиринин мцавини, БДУ-нун тядрис 
ишляри цзря проректору, БДУ-нун ректору кими мцхтялиф вязи-
фялярдя чалышмышдыр. 1998–2013-ъц иллярдя Азярбайъан Рес-
публикасынын Тящсил назири олмушдур. Щал-щазырда АМЕА-
нын Рийазиййат Институтунун директорудур.  Азярбайъан Рес-
публикасынын «Шющрят» ордени иля тялтиф едилмишдир. – 194,238. 

 

189. Зейнал Наьдялийев, З е й н а л   С я ф я р   о ь л у 
(д.1957) – тарих елмляри доктору. 2005-ъи илдян Президент Ад-
министрасийасынын Реэионал идаряетмя вя йерли юзцнцидаря-
етмя органлары иля иш шюбясинин мцдири. – 196. 

 

190. Ялихан Мяликов (д.1951) – мцщяндис. 2000–2009-ъу 
иллярдя «Азяригаз» Гапалы Сящмдар Ъямиййятинин сядри вя-
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зифясиндя чалышмышдыр. – 197. 
 

191. «Азяригаз» Истещсалат Бирлийи – АРДНШ-ин щасил етди-
йи тябии газын Русийа, Иран вя Эцръцстана ихраъ едилян нягли 
иля мяшьулдур. «Азяригаз» Истещсалат Бирлийинин ясас вязифяси  
республиканын истещлакчыларыны фасилясиз, кейфиййятли вя тящлц-
кясиз тябии газла тямин етмяк, абонентляря йцксяк сявиййяли 
хидмят эюстярмяк, газ шябякясини бейнялхалг стандартлара 
уйьун йенидян гурмагдан ибарятдир. – 197. 

 

192. Азярбайъан Дювлят Инвестисийа Ширкяти (АИШ) – Ачыг 
Сящмдар Ъямиййяти. 2006-ъы илдя йарадылмышдыр. АИШ-нин 
мягсяди мювъуд вя йени коммерсийа мцяссисяляриня йерли вя 
хариъи  инвесторлар ъялб етмяк вя юз вясаити щесабына мцддятли 
инвестисийа гоймаг васитясиля Азярбайъан яразисиндя игтиса-
диййатын гейри-нефт секторунун инкишаф етдирилмясидир. – 198, 
326. 

 

193. Яли Аббасов, Я л и   М я м м я д   о ь л у (д. 1953) – 
техника елмляри доктору, профессор. АМЕА-нын щягиги цзвц. 
2000–2004-ъц иллярдя Азярбайъан Дювлят Игтисад Универ-
ситетинин ректору, 2000-ъи илдян Милли Мяълисин цзвц, 2001-ъи 
илдян АШПА-нын цзвц олмушдур. 2004-ъц илдян Азярбайъан 
Республикасы Рабитя вя Йцксяк Технолоэийалар назиридир.  – 
199, 238. 

 

194. Манмощан Сингщ (д.1932) – Щиндистан дювлят вя си-
йаси хадими. Щиндистан Республикасынын 14-ъц Баш назири. –
202. 

 
195. 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 шящяря 
бюлцнцр. Дювлят башчысы президент, ганунвериъи органы бирпа-
латалы Милли Мяълисдир. Пайтахты Сеулдур. – 203. 

 
196. Рощ Му-Щйун (Що Му  Хейн) (1946–2009) – 2003–

2008-ъи иллярдя Корейа Республикасынын президенти. Дювлят 
башчысы олдуьу дювр  Ъянуби Корейада игтисадиййатын инкишафы 
вя артым дюврц олмушдур. – 203. 
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197. 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. – 205. 

 

198. Сусило Бамбанг Йудщойоно (д.1949) – истефада олан 
эенерал-лейтенант. 2004-ъц илдян Индонезийанын президенти-
дир. – 205. 

 

199. Карлос Папулйас (д.1929) – йунан  сийасятчиси, 2005-ъи 
илдян Йунаныстанын президентидир. – 206. 

 

200. Мятйу Брайза – Америка дипломаты. 2001–2005-ъи илляр-
дя АБШ Дювлят катибинин Авропа вя Аврасийа мясяляляри цзря 
кюмякчиси олмушдур. Сонра ися  Даьлыг Гарабаь, Абхазийа вя 
Ъянуби Осетийа конфликтляринин сцлщ йолу иля щялл олунмасы иши иля 
мяшьул олмушдур. 2011–12-ъи иллярдя АБШ-ын Азярбайъан Рес-
публикасында Фювгяладя вя Сялащиййятли сяфири олмушдур. – 260. 

 

201. Астана (1961-ъи иля гядяр Акмолинск, 1961–92-ъи 
иллярдя Селуноград, 1992–98-ъи иллярдя Акмола) – Газахыстан 
Республикасынын пайтахты. – 212–232. 

 
202. Закир Гаралов, З а к и р   Б я к и р   о ь л у (д.1956) – 

щцгугшцнас, Ы дяряъя Дювлят Ядлиййя мцшавири, Бейнялхалг 
Прокурорлар Ассосиасийасынын цзвц. 2000-ъи илдян Азярбайъан 
Республикасынын Баш прокурору. Азярбайъан Республикасы-
нын «Азярбайъан Байраьы» ордени вя «Иэидлийя эюря» медалы 
иля тялтиф едилмишдир. – 214. 

 
203. Аз ТВ – Азярбайъан Телевизийа вя Радио Верилишляри 

Гапалы Сящмдар Ъямиййяти. Ясасы 1918-ъи илдя Эянъядя илк 
радиостансийа кими  гойулмушдур. 1933-ъц илдя ХКС йанында 
Радиолашдырма вя Радио Верилишляри Комитяси йарадылмыш, 
Бакыда 35 кт эцъцндя йени ютцрцъц радиостансийа ишя салын-
мышдыр. 1956-ъы илдя Бакы Телевизийа Мяркязи йарадылмыш, рес-
публикада телевизийа йайымына башланмышдыр. 1957-ъи илдя 
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Азярбайъан ССР Назирляр Совети йанында Дювлят Радио вя 
Телевизийа Верилишляри Комитяси йарадылмышдыр.  

1991-ъи илдя Азярбайъан Дювлят Телевизийа вя Радио 
Верилишляри Комитяси ширкятя чеврилмиш, 2005-ъи илдя ися Азяр-
байъан Дювлят Телевизийа вя Радио Верилиши Ширкяти ляьв 
едиляряк щямин базада Аз ТВ ГСЪ йарадылмышдыр. – 215. 

 

204. Ариф Алышанов, А р и ф   Н и з а м   о ь л у (д.1960) – 
игтисадчы, игтисад елмляри намизяди. 2006-ъы илдян «Азярбай-
ъан Телевизийа вя Радио Верилишляри Гапалы Сящмдар Ъямий-
йятинин сядри, Милли Мяълисин цзвцдцр. – 215. 

 
205. Karim Masimov (d.1965) – Qazaxıstan dövlət xadimi, 

iki dəfə Qazaxıstan Respublikasının Baş naziri (2007–2012, 
2014-cü illər); 2012–2014-cü illərdə isə Qazaxıstan Respub-
likası Prezident Administrasiyasının rəhbəri olmuşdur. – 216. 

 

206. Урал – Русийа Федерасийасында, Шярги Авропа вя Гярби 
Сибир дцзянликляри арасында ярази. Уралын ясас щиссяси Урал даь 
системиндян ибарятдир (узунлуьу 2000 км-дян чох, ени 45-15 
км, щцндцрлцйц 1895 метрядяк). 

Урал файдалы газынтыларла зянэиндир. Мис, дямир, титан, никел 
вя хромит филизляри, даш кюмцр, нефт, газ вя с.  йатаглары вар. – 
217. 

 

207. Сибир –  Русийа Федерасийасынын Асийадакы яразисинин 
чох щиссяси. Сащяси тягрибян 10 милйон км2,  ящалиси 23,8 мил-
йон няфярдир. Сибир Гярби Сибир вя  Шярги Сибир щиссяляриня бю-
лцнцр. – 217. 

 

208. Гасымъомярд Токайев (д.1953) – Газахыстан дювлят 
хадими, дипломат. 2002–2003-ъц иллярдя Газахыстан Респуб-
ликасынын Хариъи Ишляр назири  вя Дювлят катиби олмушдур. 

2007-ъи илдя Парламент Сенатынын сядри, 2011-ъи илин мар-
тындан БМТ Баш катибинин мцавини вя БМТ-нин Ъеневря 
шюбясинин директорудур. – 229. 

 

209. 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 
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Мухтар Вилайятиня, 2 вилайятя вя 45 района бюлцнцр. Дювлят 
башчысы президент, ганунвериъи органы Мяълисдир. Пайтахты 
Дцшянбя шящяридир. – 233–255,284. 

 
210. Емомяли Рящмон, Е 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.  – 233–255,284. 

 
211. Мащмуд Кяримов, М а щ м у д   К я р и м   о ь л у 

(1948–2013) – физик, физика-рийазиййат елмляри доктору, про-
фессор, академик. 2001–2013-ъц иллярдя Азярбайъан Милли 
Елмляр Академийасынын  президенти олмушдур. Илк дяфя ола-
раг йцксяк молекуллу системлярдя эцълц електрик вя магнит 
сащясинин тясири иля баш верян елементар  електрик вя молеку-
лйар просесляри, електрик вя фотоелектрик кечириъиляринин маг-
нит спин еффектлярини тядгиг етмишдир. Азярбайъан Республи-
касынын «Шющрят» ордени иля тялтиф едилмишдир. – 238. 

 
 
212. Щейдяр Ялийев Фонду – гейри-щюкумят, гейри-ком-

мерсийа тяшкилаты. Рясми ачылышы 10 май 2004-ъц илдя олмуш-
дур. Щейдяр Ялийев Фондунун президенти ЙУНЕСКО-нун 
вя ИСЕСКО-нун Хошмярамлы сяфири, Милли Мяълисин депутаты, 
Азярбайъанын биринъи ханымы Мещрибан Ялийевадыр. 

Фондун йарадылмасында мягсяд цмуммилли лидер Щейдяр 
Ялийевин хатирясиня ещтирамы ифадя етмяк, Щейдяр Ялийев си-
йаси 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 вя диэяр гурумлар фяа-
лиййят эюстярир. – 252–253,261,305–306. 

 
213. Вагиф Садыгов, В а г и ф   И с м а й ы л   о ь л у (д.1956) – 

дипломат. 2004-2010-ъу иллярдя Хариъи Ишляр назиринин мцавини 
ишлямишдир. 2010-ъу илдян Азярбайъан Республикасынын Итали-
йада Фювгяладя вя Сялащиййятли сяфиридир. – 254,255. 
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214. Азярбайъан Дювлят Инъясянят Музейи – (Р.Муста-
файев адына Азярбайъан Дювлят Инъясянят Музейи нязярдя 
тутулур.) 1936-ъы илдя Азярбайъан Дювлят Музейинин инъясянят 
шюбяси ясасында йарадылмыш вя 1937-ъи илдя ачылмышдыр. Музейин 
фондунда он миня гядяр инъясянят ясяри горунуб сахланылыр. 
Експозисийасында Азярбайъан, рус сяняткарларынын, Гярби 
Авропа вя Шярг юлкяляринин бойакарлыг, графика, щейкялтяраш-
лыг вя с. ясярляри нцмайиш етдирилир. – 258–259. 

 

215. Muğam mərkəzi – Bakıda, dənizkənarı Milli parkda 
açılmış mədəniyyət mərkəzi. Muğam mərkəzi ümumi sahəsi 7,5 
min kvadratmetr olan üçmərtəbəli binadan ibarətdir. Binanın 
forması Azərbaycanın qədim musiqi alətlərindən olan tarın his-
sələrini xatırladır. Ən müasir texnologiyadan istifadə edilməklə 
tikilən bina üçün lazımi avadanlıq İtaliya, Avstriya, Fransa və 
Türkiyədən gətirilmişdir. İnşaat işləri zamanı 2 mindən çox 
müxtəlif ölçülü şüşədən istifadə edilmişdir. – 260–261. 

 

216. ЙУНЕСКО – БМТ-нин маариф, елм вя мядяниййят 
ишляриня бахан щюкумятлярарасы тяшкилаты. 1945-ъи илин нойабрын-
да йарадылмыш, 1946-ъы илдян фяалиййятя башламышдыр. Али ор-
ганы ики илдян бир чаьырылан конфрансдыр. Катиблийи Парисдядир. 
Азярбайъан 1992-ъи илдян ЙУНЕСКО-нун цзвцдцр. – 260, 
261. 

 

217. ИСЕСКО – елм, тящсил вя мядяниййят  мясяляляри цзря ис-
лам тяшкилаты. 1979-ъу илдя тяшкил едилмишдир. ИСЕСКО-нун Баш 
директору Ябдцлязиз бин Осман ял-Тцвейжридир. Азярбайъан дюв-
ляти ИСЕСКО иля йахындан ямякдашлыг едир вя ислам аляминдя 
мядяниййят абидяляринин горунмасы принсипини дястякляйир. – 260. 

 

218. Коиширо Мутсуура (д.1937) – 2005–2009-ъу иллярдя 
ЙУНЕСКО-нун Баш директору. Азярбайъан Республикасынын 
«Шющрят» ордени иля тялтиф олунмушдур. – 261. 

 

219. Малайзийа – Ъянуб-Шярги Асийада дювлят. Сащяси 
329,7 мин км2, ящалиси 20,4 милйон няфярдир. Малайзийа феде-
расийадыр. Тяркибиня 13 штат вя федерал ярази – Куала-Лумпур 
вя Лавйан дахилдир. Миллятляр Бирлийинин цзвцдцр. Малайзийа 
конститусийалы монархийадыр. Дювлят башчысы султанлыьын штат 
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башчылары тяряфиндян  5 ил мцддятиня сечилян кралдыр. Ганунве-
риъи органы икипалаталы парламентдир. Пайтахты Куала-Лум-
пурдур. – 264. 

 
220. Абдулла Ящмяд Бядяви (д.1939) – 2003–2009-ъу илляр-

дя Малайзийанын Баш вя Малиййя назири олмушдур. Щаким 
Милли  Ъябщя Партийасынын лидеридир. – 265. 

 
221. 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 4,53 милйон няфярдир. Инзибати яразиси 6 вилайятя, 40 ра-
йона бюлцнцр. Дювлят башчысы президент,  ганунвериъи органы 
парламентдир. Пайтахты Бишкекдир. – 266. 

 
222. 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. – 266. 

 
223. Мцслцм  Магомайев, М ц с л ц м   М я щ я м м я д   

о ь л у (1942–2008) – эюркямли Азярбайъан мцьянниси. Азяр-
байъан Республикасы вя ССРИ халг артисти. Бястякар Мцслцм 
Магомайевин нявяси. Кечмиш ССРИ мяканында вя бир чох 
хариъи юлкялярдя мцвяффягиййятля чыхыш етмишдир. Азярбайъан 
Республикасынын «Шющрят» вя «Истиглал» орденляри иля тялтиф едил-
мишдир. – 267–268. 

 
224. Исраил – Йахын Шяргдя дювлят. Сащяси 20,8 мин км2, 

ящалиси 5,5 милйон няфярдир (1948–49-ъу иллярдя ишьал едилмиш 
ярази дахил олмагла). Исраил дювляти БМТ-нин Баш Мяълисинин 
1947-ъи ил 29 нойабр тарихли  гярарына ясасян йарадылмышдыр. 
Исраил инзибати ъящятдян 6 мащала бюлцнцр. Дювлят башчысы пре-
зидентдир, ону бирпалаталы парламент (Кнессет) сечир. Щюку-
мятя  эениш сялащиййяти олан Баш назир башчылыг едир. – 269. 

 
225. Авигдор Либерман (д.1958) – Исраил сийасятчиси. 2007–

2013-ъц иллярдя Исраил Хариъи Ишляр назири, Кнессетин депутаты, 
«Щашдом Израил» партийасынын лидери, Стратежи Арашдырмалар 
назири олмушдур. –269. 
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226. Перу, П е р у   Р е с п у б л и к а с ы – Ъянуби 
Американын гярбиндя дювлят. Сащяси 1285,2 мин км2, ящалиси 
23,95 милйон няфярдир. Инзибати яразиси 12 района бюлцнцр. 
Дювлят башчысы президент, али ганунвериъи органы Демократик 
Мцяссисляр Мяълиси Конгресидир. Пайтахты Лимадыр. – 271. 

 
227. Шри-Ланка,  Ш р и - Л а н к а  Д е м о к р а т и к  С о с и а- 

л и с т   Р е с п у б л и к а с ы – Ъянуби Асийада дювлят. Миллятляр 
Бирлийиня дахилдир. Сащяси  65,6 мин км2, ящалиси 18,3 милйон 
няфярдир. Инзибати яразиси 25 яйалятя бюлцнцр.  Дювлят вя щюкумят 
башчысы президент, ганунвериъи органы парламентдир. Пайтахты 
рясми олараг Ъайавар Денапуракотте, фактики ися Коломбодур. 
– 272. 

 

228. Елчин Гулийев, Е л ч и н   И с а ь а   о ь л у (д.1967) – 
щцгугшцнас, эенерал-полковник. Бакы Дювлят Университетини 
вя Бакы Али Щярби Бирляшмиш Командирляр Мяктябини битир-
мишдир. 2001-ъи илдян Азярбайъан Республикасы Сярщяд Го-
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