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ГАРА ДЯНИЗ ТЯШЯББЦС ГРУПУНУН 
ЦЗВЛЯРИ ИЛЯ ЭЮРЦШ 
 
Президент сарайы 
 
24 август 2007-ъи ил 
 
Азярбайъан pрезиденти Илщам Ялийев августун 24-дя Пре-

зидент сарайында Гара Дяниз Тяшяббцс групунун цзвлярини 
гябул етмишдир. 

Дювлятимизин башчысы бу сяфярин Гара Дяниз Тяшяббцс гру-
пунун цзвляриня юлкямиздя эедян инкишаф просесляри иля 
йахындан таныш олмаг вя реэионал сявиййядя ямякдашлыьын перс-
пективлярини гиймятляндирмяк цчцн йахшы имканлар йаратдыьыны 
билдирди. Президент Илщам Ялийев щяйата кечирилмиш бир чох 
ящямиййятли лайищялярин Гара дяниз иля Хязяр дянизини бир-бириня 
бирляшдирдийини нязяря чатдырды вя Азярбайъанын бу ики реэион 
арасында мцщцм кюрпц ролуну ойнадыьыны вурьулады. 

«Тще Элобал Панел Фоундатион» тяшкилатынын сядри Марк 
Елленбоген Гара Дяниз Тяшяббцс групунун сядрлик етдийи 
тяшкилатын гурумларындан бири олдуьуну билдиряряк онун фяалий-
йяти барядя pрезидент Илщам Ялийевя мялумат верди. Гонаг 
юлкямиздя олдуглары мцддятдя артыг бир сыра назирлик вя коми-
тялярдя сямяряли эюрцшляр кечирдиклярини сюйляди. 
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AZƏRBAYCAN РЕСПУБЛИКАСЫНЫН 
PREZİDENTİ İLHAM ƏLİYEV  
«BAKI–RUSİYA FEDERASİYASI İLƏ DÖVLƏT 
SƏRHƏDİ AVTOMOBİL YOLUNUN YENİDƏN 
QURULMASI» LAYİHƏSİ ÇƏRÇİVƏSİNDƏ 
APARILAN TİKİNTİ İŞLƏRİ İLƏ TANIŞ 
OLMUŞDUR 
 
24 август 2007-ъи ил 
 
Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev avqustun 24-də 

«Bakı–Rusiya Federasiyası ilə dövlət sərhədi avtomobil yolu-
nun yenidən qurulması» layihəsi çərçivəsində Dəvəçi rayonu 
ərazisində çəkilən əsas yolun 111 – 134-cü kilometrləri arasın-
da aparılan tikinti işləri ilə tanış olmuşdur.  
Əraziyə gələn dövlətimizin başçısı İlham Əliyevi inşaatçılar 

böyük hörmət və ehtiramla, alqışlarla qarşıladılar.   
Azərbaycanın şimalında yerləşən, ümumi uzunluğu 208 

kilometr olan Bakı–Rusiya Federasiyası ilə dövlət sərhədi 
avtomobil yolu (layihələndirilən hissənin uzunluğu 198 kilo-
metrdir) əsası 2000-ci ildə qoyulmuş Şimal–Cənub nəqliyyat 
dəhlizinin bir hissəsini təşkil edir. Bu yol Cənubi Asiya ölkə-
ləri, İran, Rusiya və Qərbi Avropa dövlətləri arasında iqtisadi 
və ticarət əlaqələrinin inkişaf etdirilməsi baxımından strateji 
əhəmiyyətə malikdir.  

Dövlətimizin başçısına yolun əsas texniki göstəriciləri ba-
rədə məlumat verildi.  

Bildirildi ki, bu layihənin təsir dairəsinə Abşeron iqtisadi 
rayonunun bir hissəsi olan Xızı rayonunun ərazisi və beş rayonu 
özündə birləşdirən Quba–Xaçmaz iqtisadi rayonu daxildir. 
Ümumilikdə layihənin təsir dairəsi Azərbaycan ərazisinin 10 
faizini əhatə edir. Magistral yolun işçi layihəsi Belçikanın EKO 



 7 

məsləhətçi şirkəti tərəfindən hazırlanmışdır. Yolun 28–89 kilo-
metrlik hissəsində yenidənqurma işlərinin maliyyələşdirilməsi 
üçün Azərbaycan Hökuməti ilə Avropa Yenidənqurma və İn-
kişaf Bankı arasında 2005-ci ilin sentyabrında 100 milyon ABŞ 
dolları məbləğində kreditin ayrılmasını nəzərdə tutan saziş 
imzalanmışdır. Magistralın 6–45 kilometrlik (Hacı Zeynalab-
din Tağıyev qəsəbəsindən keçməklə) və 89–198 kilometrlik 
hissəsinin maliyyələşdirilməsi üçün isə Azərbaycan Hökuməti 
ilə Çex İxrac Bankı arasında 2005-ci ilin iyununda 180 milyon 
ABŞ dolları məbləğində kreditin ayrılmasını nəzərdə tutan saziş 
bağlanmışdır.  

Layihə üzrə texniki nəzarət işlərini İsveçrənin SGS məsləhətçi 
şirkəti, yolun bu hissəsində texniki nəzarət işlərini «Təməlsu–
EKO–AY Consufing» konsorsiumu həyata keçirəcəkdir. Podrat 
müqaviləsinin yaxın zamanlarda imzalanacağı gözlənilir.  

Məlumat verildi ki, indi tikinti işləri yolun 89–111-ci  və 
111–134-cü kilometrliyində aparılır. Hər iki sahə üzrə yolun 
ümumi uzunluğu 46,2 kilometrdir. Burada 8 hərəkət zolağı, 5 yol 
qovşağı yaradılacaqdır. Layihənin 89–111-ci kilometrləri üzrə 
dəyəri 58,27 milyon dollar, 111–134-cü kilometrləri üzrə isə 
65,53 milyon dollardır. Hər iki hissə üzrə bir kilometr yol 4,8 
milyon dollara başa gələcəkdir.  

 Qeyd olundu ki, ИB texniki dərəcəli yolun bu hissəsində 2 qov-
şaqda 2 yolötürücü, 3 körpü, 5 yükqəbuledici qurğu olacaqdır. 
Bundan əlavə, 4 yeraltı piyada və nəqliyyat keçidi də nəzərdə 
tutulmuşdur. Dörd hərəkət zolağı olacaqdır ki, onun da hər 
birinin eni 3,75 metr təşkil edəcəkdir. Magistralın əsas 
xüsusiyyətlərindən biri də odur ki, burada avtomobillərin hərə-
kətini çoxsaylı yol qovşaqları tənzimləyəcəkdir. Rusiya sər-
hədinə qədər uzanacaq yol boyu ötürücülər də tikiləcəkdir. 
Bunlar su və digər kommunikasiya xətləri üçün nəzərdə tutul-
muşdur. Tikinti işlərinin 2008-ci ilin sonunadək başa çatdı-
rılması planlaşdırılır.  

И l h a m   Ə l i y e v: Mən gəlmişəm ki, özüm görüm, işlər 
necə gedir. Görürəm ki, yaxşı gedir. Artıq işə başlanılıb və 
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ümid edirәm ki, yol müәyyәn olunmuş vaxtda istismara 
verilәcәkdir. Belәliklә, bizi Rusiya sәrhәdi ilә birlәşdirәn yol 
tam yüksәk standartlara cavab verәcәkdir.  

Eyni zamanda, Bakı–Gürcüstan sәrhәdi yolunda işlәr 
gedir, Bakı–Astara yolunda, yәni bizi üç ölkә ilә birlәşdirәn 
yolların tikintisi ümid edirәm ki, vaxtında başa çatacaqdır.  

Z i y a   M ә m m ә d o v (Nәqliyyat naziri): Cәnab Prezi-
dent, Sizin tapşırığınızla Şamaxı istiqamәtindә dә işlәrә baş-
lanılıbdır.  

И l h a m   Ә l i y e v: Bәli, o, artıq daxili yollardır. O da la-
zımdır.  

Z i y a  M ә m m ә d o v: Cәnab Prezident, orada magis-
tral yolun tikintisi dә başlanıbdır vә intensiv iş gedir.  

И l h a m   Ә l i y e v: Bakıdan Şamaxıya, ondan sonra Qә-
bәlә, İsmayıllı vә axıra qәdәr.  

Bildirildi ki, Bakı–Rusiya Federasiyası dövlәt sәrhәdi 
avtomobil yolu boyunca әn çox qovşaq vә ötürücülәr magistra-
lın 111–134-cü kilometrliyindә inşa olunacaqdır.  

Dövlәtimizin başçısı yol boyu mövcud olan körpülәrin dә 
tәmirinin vacibliyini vurğuladı. 

И l h a m   Ә l i y e v: Bu yolun tikintisi zamanı gәrәk köh-
nә körpülәri dә bәrpa edәk.  

Z i y a   M ә m m ә d o v: Bәli, nәzәrdә tutulubdur. 
И l h a m  Ә l i y e v: Sumqayıt әrazisindә, Sumqayıtın 

çıxışında bir neçә körpü var. Hәm dә onların xarici görünüşü 
çox bәrbaddır. 

C a v i d   Q u r b a n o v («Azәryolservis» ASC-nin sәdri): 
Cәnab Prezident, Sumqayıt әrazisindәki dairәdә 7 körpü 
olacaqdır.  

Z i y a  M ә m m ә d o v: Cәnab Prezident, Xırdalan dairә-
si,  post-patrul xidmәti yerlәşәn әrazidә dә qovşaq vardır.  

И l h a m   Ә l i y e v: Bәli, yәni gәrәk bütün körpülәr tәmir 
olunsun.  

Azәrbaycan prezidentinә mәlumat verildi ki, Bakı–Rusiya 
Federasiyası dövlәt sәrhәdi avtomobil yoluna alternativ olaraq 
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dəniz sahili boyunca sərhədə qədər yeni avtomobil yolunun 
çəkilməsi üçün texniki imkanlar vardır. Abşeron rayonu əra-
zisindən başlayacaq alternativ yol magistral boyunca nəqliy-
yat vasitələrinin hərəkətini tənzimləyəcək, bölgədə turizmin 
inkişafı üçün əlavə imkanlar yaradacaqdır.  

Prezident İlham Əliyev paytaxt daxilində də alternativ yol-
ların çəkilməsinin zəruriliyini diqqətə çatdırdı. Qeyd olundu 
ki, Heydər Əliyev prospektində bərpa işləri aparmaq üçün 
alternativ yol hazır olmalıdır. Yeni yolun layihəsi, demək olar 
ki, artıq hazırdır və son tamamlama işləri gedir.  

Z i y a   M ə m m ə d o v: Cənab Prezident, Sizin tapşırı-
ğınızla Mehdiabad qəsəbəsindən Pirşağı istiqamətinə gedən 
ikixətli yol hazırdır.  

И l h a m   Ə l i y e v: Bəli, onu etmisiniz. Onu o vaxt 
məndən xahiş etmişdilər ki, o yolu axıradək davam etdirək.  

Z i y a   M ə m m ə d o v: Cənab Prezident, məruzə edirik 
ki, o yolun çəkilişi tamamilə başa çatdırıldı.  

     
* * * 

 
Prezident İlham Əliyev strateji əhəmiyyətə malik bu yolun 

dünya standartlarına uyğun tikilməsinin zəruriliyini vurğuladı, 
işlərin vaxtında və keyfiyyətlə başa çatdırılması üçün müvafiq 
tövsiyə və tapşırıqlarını verdi.   

Sonra prezident İlham Əliyev Dəvəçidə aparılan abadlıq-
quruculuq işləri ilə maraqlandı.  

Dəvəçi Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı Novruz Novru-
zov Taxtakörpü su anbarının tikintisində yerli işçi qüvvəsindən 
istifadə olunduğunu, rayonda yeni iş yerlərinin açıldığını 
bildirdi. Qeyd etdi ki, Pirəbədil kəndində 12 hektar ərazidə 
yeni şəhərciyin salınması planlaşdırılmışdır. Bu şəhərcik Yazı-
çılar Birliyi, Bəstəkarlar və Rəssamlar ittifaqları üçün nəzərdə 
tutulmuşdur. Yeni şəhərciyin salınması rayonda 18 kilometr 
uzunluğunda yeni yolun çəkilməsi deməkdir. Bununla da 10 
kəndin yol problemi həll olunacaqdır.  
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Dövlətimizin başçısı rayonun turizm potensialını nəzərə 
alaraq, burada genişmiqyaslı tədbirlərin həyata keçirilməsinin 
vacibliyini bildirdi.   

И l h a m   Ə l i y e v: Bu rayonun turizm potensialı çox 
güclüdür. Firmaları bu işə cəlb edin, amma baxın ki, key-
fiyyətli tiksinlər. Bəzən turizm obyektləri bir az keyfiyyətsiz 
tikilir. Amma gərək bu obyektlərin həm xarici görünüşü, həm 
rəngləri, həm də oradakı şərait müasir səviyyədə olsun.  

N o v r u z   N o v r u z o v: Cənab Prezident, burada Çı-
raqqala var. 

И l h a m   Ə l i y e v: Bilirəm, mən orada dəfələrlə olmuşam.  
N o v r u z   N o v r u z o v: Çox gözəl yerdir. Amma 

primitiv formada tikiblər.  
И l h a m   Ə l i y e v: Bəli, primitivdir.  
N o v r u z   N o v r u z o v: Ancaq məsələ qaldırmışıq ki, 

ora tamamilə böyüməli, yeniləşdirilməlidir.  
И l h a m   Ə l i y e v: Mən bilirəm, o layihə var. Mənə 

məruzə olunubdur. Orada dünya səviyyəli bir kurort yarat-
maq lazımdır. Çünki o suyun keyfiyyəti çox yüksəkdir. O, 
müalicəvi sudur.  

Sağ olun.  
    * * * 
 

Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev avqustun 24-də res-
publikamыzыn şimal bölgəsinə səfəri çərçivəsində Dəvəçi ra-
yonu ərazisində turizmin inkişafı ilə əlaqədar bir sıra ərazilərə 
baxmışdır.  

Ekologiya və Təbii Sərvətlər naziri Hüseynqulu Bağırov 
dövlətimizin başçısına dəniz sahilində, Dəvəçi limanında 
yerləşən ərazinin göstəriciləri barədə məruzə etdi.  

Prezident İlham Əliyev burada turizmin inkişafı barədə 
tapşırıq və tövsiyələrini verdi. 

Sonra prezident İlham Əliyev və xanımı Mehriban Əliyeva 
dəniz sahilində kvadrosikllя  gəzintiyə çıxdılar. 

Daha sonra dövlətimizin başçısı və xanımı çay süfrəsinə 
qonaq oldular.  
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CƏNUBİ KOREYANIN TİCARƏT, SƏNAYE VƏ 
ENERGETİKA NAZİRİNİN MÜAVİNİ  
Lİ ÇJE HUNUN RƏHBƏRLİK  
ETDİYİ NÜMAYƏNDƏ HEYƏTİ ИЛЯ  
ЭЮРЦШ 
 
Президент сарайы 
 
27 август 2007-ъи ил 

 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev 

avqustun 27-də Prezident sarayında Cənubi Koreyanın Tica-
rət, Sənaye və Energetika nazirinin mцavini Li Çje Hunun 
rəhbərlik etdiyi nцmayəndə heyətini qəbul etmiшdir.  

Azərbaycan prezidenti iki ölkənin dövlət başçılarının 
qarşılıqlı səfərləri zamanı ikitərəfli əlaqələrimizin genişləndi-
rilməsinə dair səmərəli fikir mübadiləsinin aparıldığını və bu 
səfərlərin nəticəsi olaraq hazırda Azərbaycan ilə Cənubi Kore-
ya arasında əməkdaşlığın çox fəal mərhələsinə başlandığını 
bildirdi. O, siyasət, iqtisadiyyat, energetika və digər sahələrdə 
əlaqələrin daha da inkişaf etdirilməsi üçün qarşılıqlı marağın 
olduğunu və əməkdaşlığımızın getdikcə daha geniş sahələri 
əhatə etdiyini məmnuniyyətlə vurğuladı. Prezident İlham 
Əliyev Cənubi Koreya nümayəndə heyətinin Azərbaycana bu 
səfərinin ölkələrimiz arasında bütün sahələrdə, o cümlədən 
iqtisadiyyat sahəsində əlaqələrin genişlənməsinə töhfə verə-
cəyinə əminliyini ifadə etdi.  

Li Çje Hun Cənubi Koreya prezidenti Roщ Mu-Hyunun 
salamlarını prezident İlham Əliyevə çatdıraraq dedi ки, Cənubi 
Koreya prezidenti Sizin Azərbaycana çox uğurlu rəhbərliyiniz 
sayəsində yüksək iqtisadi artımın əldə olunması ilə bağlı öz 
ehtiramını ifadə edir. Qonaq qeyd etdi ki, Cənubi Koreya pre-
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zidenti ölkәsi ilә Azәrbaycan arasındakı sәmәrәli әmәkdaşlığın 
daha geniş sahәlәri әhatә etmәsini arzulayır. Prezident İlham 
Әliyevin Cәnubi Koreyaya sәfәri çәrçivәsindә rәsmi ziyafәt 
zamanı etdiyi çıxışın onda dәrin tәәssürat yaratdığını qeyd 
edәn qonaq Azәrbaycan prezidentinin ölkәsini iqtisadi inkişaf 
yolu ilә irәliyә doğru aparmaq qәtiyyәtini gördüklәrini vur-
ğuladı.  

Sonda Li Çje Hun Cәnubi Koreya prezidenti Roщ Mu-
Hyunun mәktubunu dövlәtimizin başçısına çatdırdı.  

Prezident İlham Әliyev Cәnubi Koreya prezidenti Roщ Mu- 
Hyunun salamlarına vә mәktubuna görә minnәtdarlığını bil-
dirdi vә onun da salamlarını Cәnubi Koreyanın dövlәt başçısı-
na çatdırmağı xahiş etdi.    
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TÜRKİYƏ CÜMHURİYYƏTİNİN PREZİDENTİ  
ZATИ-ALИLƏRИ   
CƏNAB ABDULLAH GÜLƏ 
 

Hörmətli cənab Prezident! 
Türkiyə Cümhuriyyətinin Prezidenti vəzifəsinə seçilmə-

yiniz münasibətilə Sizi ürəkdən təbrik edirəm. 
Təmsil etdiyiniz Ədalət və İnkişaf Partiyasının keçən ay 

Türkiyə Böyük Millət Məclisinə seçkilərdə qazandığı inamlı 
qələbə siyasi xəttinizin qardaş Türkiyə xalqı tərəfindən dəs-
təkləndiyinin bariz sübutu oldu. Bu gün isə Türkiyə Cüm-
huriyyətinin Prezidenti seçilməyiniz Sizin şəxsinizə böyük 
inamın, hörmət və etimadın parlaq ifadəsidir. 

Azərbaycan və Türkiyə əsrlərdən bəri bir-birinə qırılmaz 
tellərlə bağlıdır. Qardaş xalqlarımızın iradə və məramından 
qaynaqlanan bugünkü dövlətlərarası münasibətlərimiz isə 
strateji tərəfdaşlığın, müttəfiqliyin zirvəsindədir. 

Əminəm ki, ən böyük sərvətimiz olan birliyimizi qoruyub 
saxlamaq və daim möhkəmləndirmək, bütün sahələri əhatə 
edən qarşılıqlı faydalı əməkdaşlığımızı daha da inkişaf et-
dirmək, regional və beynəlxalq qurumlar çərçivəsində birgə 
fəaliyyətimizi indiki yüksək səviyyədə davam etdirmək üçün 
bundan sonra da ardıcıl səylər göstərəcəyik. 

Belə bir xoş gündə Sizə, cənab Prezident, ən xoş arzuları-
mı yetirməkdən məmnunluq duyur, möhkəm cansağlığı, 
xoşbəxtlik, qardaş Türkiyənin yüksəlişi naminə qarşıdakı 
məsul işinizdə uğurlar diləyirəm. 

 

Hörmətlə, 
İLHAM ƏLİYEV 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 
 

Bakı, 28 avqust 2007-ci il 
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ГЯТЯР ДЮВЛЯТИНИН ЯМИРИ  
ШЕЙХ ЩЯМЯД БИН ХЯЛИФЯ ЯЛ-ТАНИНИН 
АЗЯРБАЙЪАНА РЯSМИ СЯФЯРИ 
 
28 август 2007-ъи ил 
 
Августун  28-дя Гятяр Дювлятинин Ямири Шейх Щямяд 

бин Хялифя ял-Тани Азярбайъана рясми сяфяря эялмишдир. 
Азярбайъанын вя Гятярин дювлят байраглары иля бязядилмиш 

Щейдяр Ялийев адына Bейнялхалг Hава Лиманында али гонаьын 
шяряфиня Fяхри гаровул дястяси дцзцлмцшдц. 

Гятяр Дювлятинин Ямирини вя онун ханымы шейха Моза бинт 
Насир ял-Миснядини тяййарянин пиллякяни йанында  Азярбайъан 
Республикасы Баш назиринин биринъи мцавини Йагуб Еййубов, 
Хариъи Ишляр назири Елмар Мяммядйаров вя диэяр рясми шяхсляр 
гаршыладылар. 

Сонра щава лиманынын али гонаглар цчцн айрылмыш  салонунда 
Шейх Щяmяд бин Хялифя ял-Тани вя Азярбайъан Республикасы 
Баш назиринин биринъи мцавини Йагуб Еййuбов арасында гыса 
протокол сющбяти олду. 

Азярбайъан pрезидентинин ханымы, Щейдяр Ялийев Фонду-
нун президенти, ЙУНЕСКО вя ИСЕСКО-нун Xошмярамлы ся-
фири, Милли Мяълисин депутаты Мещрибан Ялийева вя Гятяр Ями-
ринин ханымы шейха Моза бинт Насир ял-Мисняди дя гыса сющбят 
етдиляр. 

Гятяр Ямири щава лиманындан Fяхри мотосиклетчиляр дястяси-
нин мцшайияти иля шящяря йола дцшдц. 

 
    * * *  
 
Августун 28-дя Президент сарайында Гятяр Дювлятинин Ями-

ри Шейх Щямяд бин Хялифя ял-Танинин рясми гаршыланма мяра-
сими олмушдур. 
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Сарайын гаршысындакы рясми гаршыланма мярасимляринин 
кечирилдийи вя щяр ики юлкянин дювлят байрагларынын дальаландыьы  
мейданда  али гонаьын шяряфиня Fяхри гаровул дястяси дцзцл-
мцшдц. 

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

Азярбайъан дювлятинин башчысы Илщам Ялийев Гятяр Ямири 
Шейх Щямяд бин Хялифя ял-Танини сямимиййятля гаршылады. 

Фяхри гаровул дястясинин ряиси Qятяр dювлятинин башчысына 
рапорт верди. 

Мцдафия Назирлийинин ялащиддя нцмуняvи оркестринин ифа-
сында Гятярин вя Азярбайъанын дювлят щимнляри сяслянди. 

Дювлят башчылары Fяхри гаровул дястясинин гаршысындан 
кечдиляр. Гятяр Дювлятинин Ямири Азярбайъан ясэярлярини са-
ламлады. 

Азярбайъанын рясми шяхсляри Гятяр Әмири Шейх Щямяд бин 
Хялифя ял-Танийя, Гятяр нцмайяндя щейятинин цзвляри Азярбай-
ъан pрезиденти Илщам Ялийевя тягдим едилди. 

Дювлят башчылары Президент сарайында хатиря шякли чякдир-
диляр. 
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AZƏRBAYCAN РЕСПУБЛИКАСЫНЫН  
PREZИDENTИ ИLHAM ƏLИYEVИN VƏ  
QƏTƏR DÖVLƏTИNИN ƏMИRИ ŞEYX HƏMƏD 
BИN XƏLИFƏ ЯL-TANИNИN TƏKBƏTƏK  
GÖRÜŞÜ 
 
Avqustun 28-də Prezident sarayında Azərbaycan prezi-

denti İlham Əliyev ilə Qətər Dövlətinin Əmiri Şeyx Həməd bin 
Xəlifə яl-Taninin təkbətək görüşü olmuşdur.  

Görüşdə Azərbaycanla Qətər arasında münasibətlərin uğur-
la inkişaf etdiyi vurğulandı. Prezident İlham Əliyev Qətərə rəs-
mi səfərini xatırlatdı, həmin səfərin iki ölkə arasında əmək-
daşlığın inkişafına təkan verdiyini bildirdi.  

Dövlətimizin başçısı Qətərdə Azərbaycanın səfirliyinin 
fəaliyyətə başlayacağını söylədi, qarşılıqlı əməkdaşlığın geniş-
ləndirilməsi üçün bir sıra layihələrin mövcudluğunu diqqətə 
çatdırdı.  

Prezident İlham Əliyev Azərbaycanla Qətər arasında siyasi 
münasibətlərin çox yüksək səviyyədə olduğunu vurğuladı, öl-
kələrimizin beynəlxalq təşkilatlarda bir-birini dəstəklədiyini 
bildirdi.  

Qətərin Əmiri Şeyx Həməd bin Xəlifə яl-Tani də ölkəsinin 
BMT-də Azərbaycanı dəstəklədiyini vurğuladı. İki dövlət 
arasında münasibətlərin əla səviyyədə olduğunu bildirən Əmir 
tezliklə Azərbaycanda Qətərin səfirliyinin fəaliyyətə başla-
yacağını söylədi.  

Prezident İlham Əliyev iki ölkə arasında bir sıra sahələrdə, 
o cümlədən neft-qaz sənayesində əməkdaşlığın genişləndiril-
məsi üçün böyük imkanlar olduğunu, Azərbaycanın mühüm 
neft və qaz ixracatçılarından birinə çevrildiyini vurğuladı. 
Qətərin də bu baxımdan dünyada öncül yerlərdən birini 
tutduğunu deyən dövlətimizin başçısı qarşılıqlı surətdə faydalı 



 17

iqtisadi vә investisiya layihәlәrinin reallaşdırılması üçün hәr-
tәrәfli potensial imkanlar olduğunu bildirdi.  

Görüşdә qarşılıqlı maraq doğuran bir sıra mәsәlәlәr barәdә 
fikir mübadilәsi aparıldı. 
 

Сянядлярин имзаланма мярасими 
 

Августун 28-дя Президент сарайында Азярбайъан Респуб-
ликасынын Президенти Илщам Ялийевин вя Гятяр Дювлятинин Ямири 
Шейх Щямяд бин Хялифя ял-Танинин иштиракы иля сянядлярин 
имзаланма мярасими олмушдур. 

Азярбайъан Республикасынын Тиъарят вя Сянайе Палатасы 
иля Гятярин Тиъарят вя Сянайе Палатасы арасында Мцштяряк Биз-
нес Шурасынын (МБШ) тясис едилмяси барядя  саzиши вя палаталар 
арасында анлашма меморандумуну Азярбайъанын Тиъарят вя 
Сянайе Палатасынын президенти Сцлейман Татлыйев вя Гятярин 
Mалиййя назири Йусиф Щцсейн Камал имзаладылар. 

Азярбайъан Республикасы Щюкумяти вя Гятяр Дювляти Щю-
кумяти арасында щава дашымаларына даир сазиши «Азярбайъан 
Щава Йоллары» Дювлят Консернинин Баш директору Ъащанэир 
Ясэяров вя Гятярин Mалиййя назири Йусиф Щцсейн Камал имза-
ладылар. 

Азярбайъан Республикасы Hюкумяти вя Гятяр Дювляти Hю-
кумяти арасында эялирляря эюря верэиляря мцнасибятдя икигат 
верэитутманын арадан галдырылмасы вя верэидян йайынманын 
гаршысынын алынмасы щаггында сазиши Азярбайъанın Vерэиляр 
назири Фазил Мяммядов вя Гятярин Mалиййя назири  Йусиф 
Щцсейн Камал имзаладылар. 

Азярбайъан Республикасы Hюкумяти вя Гятяр Дювляти 
Hюкумяти арасында инвестисийаларын тяшвиги вя гаршылыглы го-
рунмасы щаггында сазиши Азярбайъанын İгтисади İнкишаф назири 
Щейдяр Бабайев вя Qятярин Малиййя назири Йусиф Щцсейн Ка-
мал имзаладылар. 
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Али гонаьын шяряфиня 
 
Августун 28-дя «Шяфяг» игамятэащында Азярбайъан Рес-

публикасынын Президенти Илщам Ялийевин вя ханымы Мещрибан 
Ялийеванын адындан Гятяр Дювлятинин Ямири Шейх Щямяд бин 
Хялифя ял-Танинин вя ханымы шейха Моза бинт Насир ял-Мис-
нядинин шяряфиня рясми гябул тяшкил едилмишдир. 

Рясми гябулдан яввял дювлят башчылары вя ханымлары хатиря 
шякли чякдирмишляр. 

 
Азярбайъанын биринъи ханымы Мещрибан Ялийева Гятяр 

Ямиринин ханымы шейха Моза бинт Насир ял-Мисняди иля 
эюрцшмцшдцр 

 
Августун 28-дя Президент сарайында Азярбайъанын биринъи 

ханымы, Щейдяр Ялийев Фондунун президенти, ЙУНЕСКО вя 
ИСЕСКО-нун Xошмярамлы сяфири, Милли Мяълисин депутаты 
Мещрибан Ялийева Гятяр Ямиринин ханымы шейха Моза бинт 
Насир ял-Мисняди иля эюрцшмцшдцр. 

 
Сяфяр баша чатды 

 
 Августун 28-дя Гятяр Дювлятинин Ямири Шейх Щямяд бин 

Хялифя ял-Танинин Азярбайъана рясми сяфяри баша чатмышдыр. 
Азярбайъанын вя Гятярин дювлят байраглары иля бязядилмиш 

Щейдяр Ялийев адына Bейнялхалг Hава Лиманында али гонаьын 
шяряфиня Fяхри гаровул дястяси дцзцлмцшдц. 

Гятяр Дювлятинин Ямирини вя онун ханымы Шейха Моза бинт 
Насир ял-Миснядини тяййарянин пиллякяни йанында Азярбайъан 
Республикасы Баш назиринин биринъи мцавини Йагуб Ейyuбов, 
Xариъи İшляр назири Елмар Мяммядйаров вя диэяр рясми шяхсляр 
йола салдылар. 
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АЗЯРБАЙЪАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫН 
ПРЕЗИДЕНТИ ИЛЩАМ ЯЛИЙЕВ ПАЙТАХТДА 
ТИКИЛМЯКДЯ ОЛАН ЧОХМЯРТЯБЯЛИ 
ЙАШАЙЫШ БИНАСЫНЫН УЧДУЬУ  
ЙЕРЯ ЭЯЛМИШДИР 
 

Йасамал району, Муртуза Мухтаров кцчяси 
 

29 август 2007-ъи ил 
 

Августун 29-да Азярбайъан pрезиденти Илщам Ялийев 
Бакынын Йасамал районунун яразисиндя, Муртуза Мухтаров 
вя Мящяммяд Нахчывани кцчяляринин кясишмясиндя тикилмякдя 
олан чохмяртябяли йашайыш бинасынын учмасы иля ялагядар щадися 
йериня эялмишдир. 

Дювлятимизин башчысы гяза йериндя хиласетмя ишляринин эедиши 
иля таныш олмушдур. 

Президент Илщам Ялийевя мялумат верилди ки, йашайыш цчцн 
нязярдя тутулмуш чохмяртябяли бинанын учмасы нятиъясиндя 
тикинтидя чалышанлар арасында юлян вя йаралананлар вар. Учмуш 
бинанын йахынлыьында вятяндашлара мяхсус няглиййат васитяля-
риня дя зийан дяймишдир. Щадися баш вердикдян дярщал сонра 
Фювгяладя Щаллар Назирлийинин, Бакы Шящяр Прокурорлуьунун 
вя  Бакы Шящяр Баш Полис Идарясинин ямякдашларынын иштиракы иля 
яразийя бахыш кечирилмиш, зярури техники васитялярдян  истифадя 
едилмякля даьынтылар алтында галмасы ещтимал олунан шяхслярин 
хилас едилмяси иля баьлы тядбирляр эюрцлмяйя башланмышдыр. 
Фактла баьлы августун 28-дя Ъинайят Мяъяллясинин 222.1.2 вя 
222.2 маддяляри иля Бакы Шящяр Прокурорлуьу тяряфиндян ъина-
йят иши ачылыб вя истинтаг групу йарадылыбдыр. Тикинтини апаран 
«Мцтяфяккир» ММЪ-нин рящбярлийи щябс олунуб вя ъинайят иши 
цзря шащидляр диндирилир. Йаралылар хястяханаларда йерляшдирилиб, 
онлара тяъили тибби йардым эюстярилибдир. 
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Дювлятимизин башчысы хиласетмя ишляринин сцрятляндирилмяси, 
гязанын сябябляринин арашдырылмасы, щабеля щялак оланларын 
аиляляриня вя йаралылара лазыми кюмяк эюстярилмяси барядя тап-
шырыглар вермишдир. 



 21

 
 

 
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ 
PREZİDENTİ İLHAM ƏLİYEV  
HEYDƏR ƏLİYEV ADINA SARAYDA  
APARILAN ƏSASLI TƏMİR VƏ 
YENİDƏNQURMA İŞLƏRİ İLƏ TANIŞ 
OLMUŞDUR 
 
Щейдяр Ялийев адына сарай 
 
30 август 2007-ъи ил 
 
Avqustun 30-da Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

İlham Əliyev Heydər Əliyev adına sarayda aparılan əsaslı 
təmir və yenidənqurma işləri ilə tanış olmuşdur. 

 Dövlətimizin başçısı əvvəlcə binanın fasadına baxdı, 
burada işlərin gedişi ilə maraqlandı. Prezident İlham Əliyevə 
məlumat verildi ki, binada söküntü işləri, demək olar ki, başa 
çatdırılmışdır. «Azəraqrartikinti» və «Pim Proje» Türkiyə–
Azərbaycan birgə müəssisəsinin həyata keçirdiyi əsaslı təmir 
və bərpa işlərinin 2008-ci ilin mayında tamamlanması nəzərdə 
tutulur. Almaniyada sifariş olunan xüsusi dam örtükləri бу ya-
xınlarda Bakıya gətiriləcəkdir. 

Dövlətimizin başçısı sarayın fasadında istifadə olunacaq 
mərmər nümunələrinə də baxdı. Mərmərlər İtaliya istehsalıdır 
və yüksək keyfiyyətlidir. Prezident İlham Əliyev fasadda açıq-
qəhvəyi rəngli mərmərdən istifadə olunmasını tövsiyə etdi. 
Dövlətimizin başçısı sarayın daxilini əks etdirən eskizlərlə 
tanış oldu, səhnəyə də baxdı. Bildirildi ki, burada da işlər 
sürətlə davam etdirilir. 2128 yerlik salonda rahatlıq üçün bü-
tün şərait yaradılacaqdır. Səhnənin akustikası ilə bağlı layihə 
işləri tezliklə başa çatdırılacaqdır. Sarayda işıq, istilik, 
səsləndirmə və kommunikasiya sistemləri tamamilə dəyişdiri-
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ləcək, salonda oturacaqlar yeniləri ilə əvəz olunacaqdır. Pre-
zident İlham Əliyev səhnədə yüksək standartlara cavab verən 
müasir avadanlığın quraşdırılması barədə tapşırıq verdi. 
Dövlətimizin başçısı foyedə görülən işlərlə də maraqlandı.  

Heydər Əliyev adına sarayda aparılan əsaslı təmir və 
yenidənqurma işlərinin daha bir özəlliyi binanın qarşı tərəfində 
quraşdırılacaq şüşələrlə bağlı olacaqdır. ABŞ istehsalı olan 
şüşələr içəridə keçiriləcək tədbirləri birbaşa sarayın qarşısın-
dan izləməyə imkan yaradacaqdır. Gecələr isə bu şüşələr 
ətrafa yaraşıq verəcək, onlardan reklam roliklərinin nümayiş 
etdirildiyi nəhəng monitorlar kimi də istifadə ediləcəkdir.  

Dövlətimizin başçısı xüsusi havalandırma sisteminin yerlə-
şəcəyi yerə də baş çəkdi. İtaliyadan alınan avadanlığın yaxın 
gələcəkdə quraşdırılmasına başlanacaqdır. 

Dövlətimizin başçısı sarayda əsaslı təmir və yenidənqurma 
işlərinin ən yüksək tələblər səviyyəsində və keyfiyyətlə görül-
məsi barədə tapşırıq və tövsiyələrini verdi.  
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RUSİYA FEDERASİYASI HÖKUMƏTİ 
APARATININ RƏHBƏRİ – HÖKUMƏT 
SƏDRİNİN MÜAVİNİ SERGEY NARIŞKİN  
ИЛЯ СЮЩБЯТ 
 
Президент сарайы 
 
31 август 2007-ъи ил 

 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev 

avqustun 31-də Prezident sarayında Rusiya Federasiyası Hö-
kuməti Aparatının rəhbəri – hökumət sədrinin müavini Sergey 
Narışkini qəbul etmişdir. 

Азярбайъан Республикасынын Президенти Rusiya ilə Azər-
baycan arasında siyasi və iqtisadi əlaqələrin dinamik inkişaf 
etdiyini, Rusiya Federasiyası Hökuməti sədrinin müavininin 
ölkəmizə ilk səfərinin də əməkdaşlığın gələcək inkişafına xid-
mət edəcəyinə əminliyini bildirdi. Prezident İlham Əliyev iqti-
sadi sahədə daha sıx inteqrasiyaya nail olunması üçün höku-
mətlərarası komissiyanın fəal işləyəcəyinə ümidvar olduğunu 
söylədi.   

İ l h a m   Ə l i y e v: İndi biz əmtəə dövriyyəsinin səviy-
yəsinə görə çox yüksək həddəyik. Son illərin dinamikası da 
çox müsbətdir, müştərək layihələrə böyük maraq göstərilir. 
Bütün bunlar məhz bizim münasibətlərimizin çox möhkəm 
siyasi bazasına əsaslanır.  

Biz qonşuyuq və bu da ikitərəfli münasibətlər üçün mü-
hüm amildir. Digər tərəfdən də ikitərəfli formatlı məsələlərin 
geniş spektri мювъуддур. Təbii ki, bu, ikitərəfli formatın 
çərçivələrindən kənara çıxır, regional problemləri, regional 
təhlükəsizliyin möhkəmləndirilməsi, regional əməkdaşlıq 
məsələlərini də əhatə edir. Bu baxımdan Rusiyanın və Azər-
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baycanın Qafqaz regionundakı fəaliyyətindən çox şey asılı-
dır. Bir sözlə, biz fəal təmasları davam etdirmək əzmindəyik 
və əminəm ki, bu baxımdan sizin səfəriniz çox mühüm rol 
oynayacaqdır.  

Bakıya ilk dəfə səfər etməsindən və Azərbaycan prezidenti 
ilə görüşündən məmnunluğunu bildirən Rusiya Federasiyası 
Hökuməti sədrinin müavini Sergey Narışkin Azərbaycan xal-
qının ümummilli liderinin məzarını ziyarət etdiyini bildirərək 
dedi ki, Heydər Əliyevin əziz xatirəsi Rusiyada daim ehtiram-
la yad olunur. O, hökumətlərarası komissiyanın Rusiya tərə-
findən yeni təyin olunmuş həmsədri kimi, Rusiya–Azərbaycan 
münasibətlərinə töhfə verəcəyini söylədi. Sergey Narışkin may 
ayında azərbaycanlı həmkarları ilə Rusiya paytaxtında keçir-
dikləri görüş və müzakirə edilən məsələlər barədə Azərbaycan 
prezidentinə məlumat verdi və bildirdi ki, komissiyanın növbəti 
iclası da noyabrın ortalarında Moskvada olacaqdır.  
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BEYNƏLXALQ HƏVƏSKAR BOKS 
ASSOSİASİYASININ PREZİDENTİ   
ÇİNQ-KUO VUN ИЛЯ ЭЮРЦШ 

 
Президент сарайы 
 
31 август 2007-ъи ил 

    
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev av-

qustun 31-də Prezident sarayında Beynəlxalq Həvəskar Boks 
Assosiasiyasının prezidenti cənab Çinq-Kuo Vunu qəbul et-
mişdir. 

Азярбайъан Республикасынын Президенти cənab Çinq-Kuo 
Vunu Beynəlxalq Həvəskar Boks Assosiasiyasının prezidenti 
seçilməsi münasibətilə təbrik etdi, gələcək fəaliyyətində ona 
uğurlar arzuladı. Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev respubli-
kamızda idmana böyük diqqət göstərildiyini qeyd edərək, 
digər idmançılarla yanaşı, boksçularımızın da beynəlxalq 
yarışlarda yüksək nailiyyətlər əldə etdiyini vurğuladı. O, 
Avropa, dünya çempionatlarının və bir sıra nüfuzlu beynəlxalq 
yarışların ölkəmizdə uğurla keçirildiyini bildirdi. 

Cənab Çinq-Kuo Vuн Beynəlxalq Həvəskar Boks Assosia-
siyasının prezidenti seçilməsi münasibətilə Azərbaycan prezi-
dentinin təbriklərinə görə minnətdarlığını bildirdi. O, ölkəmiz-
də dövlət tərəfindən idmana, o cümlədən boksun inkişafına 
göstərilən yüksək diqqətin şahidi olduğunu söylədi və rəhbərlik 
etdiyi assosiasiyanın Azərbaycanla uğurlu əməkdaşlıq etdiyini 
vurğuladı. 
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YENİYETMƏLƏRİN IX AVROPA OLİMPİYA 
FESTİVALININ QALİBLƏRİ VƏ ONLARIN 
MƏŞQÇİLƏRİ İLƏ GÖRÜŞ 
 
Милли Олимпийа Комитясинин инзибати бинасы 

 
3 сентйабр 2007-ъи ил      

 
Azərbaycan prezidenti, Milli Olimpiya Komitəsinin pre-

zidenti İlham Əliyev sentyabrın 3-də MOK-un inzibati bi-
nasında yeniyetmələrin IX Avropa olimpiya festivalının qalib-
ləri və onların məşqçiləri ilə görüşmüşdür.  

И l h a m   Ə l i y e v: Milli Olimpiya Komitəsində idman-
çılarla görüşlərimiz ənənəvi xarakter daşıyır. Uzun illər ər-
zində biz burada müxtəlif vaxtlarda görüşmüşük, söhbət elə-
mişik, idmançıların uğurlarına sevinmişik və əlbəttə ki, gələ-
cək fəaliyyət haqqında danışmışıq. Bu gün də biz çox gözəl 
hadisə münasibətilə buraya yığışmışıq. Bizim gənc idman-
çılarımız beynəlxalq yarışda, mötəbər Avropa yarışında çox 
böyük qələbə qazanmışlar. IX Avropa olimpiya festivalında, 
yeniyetmələr arasında keçirilən festivalda bizim milli 
komandamız 6-cı yeri tutmuşdur. Bu çox böyük göstəricidir, 
çox böyük qələbədir. Nəzərə alsaq ki, bu yarışda 50-yə yaxın 
ölkənin  komandaları iştirak edib, 6-cı yeri tutmaq, sözün əsl 
mənasında, çox böyük nəticədir.  

Bu festivalda bizim idmançılarımız yeddi qızıl medal 
qazanmışlar. Bu da çox böyük göstəricidir. Mənə verilən mə-
lumata görə, bizdən irəlidə ancaq Rusiya, Böyük Britaniya, 
İtaliya, Almaniya və Ukrayna komandalarıdır. Bildiyiniz ki-
mi, bunlar əhalisiнин сайына эюря Azərbaycandan bir neçə 
dəfə çox olan ölkələrdir.  
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Əlbəttə ki, 6-cı yeri tutmaq onu göstərir ki, Azərbay-
canda yeniyetmə idmanı çox yüksək səviyyədədir. Bu məni 
çox sevindirir. Azərbaycanda uşaq və yeniyetmə idmanına 
həmişə böyük diqqət göstərilmişdir. Bu bizim gələcəyimizdir. 
İlk növbədə, gənc kadrlar, gənc nəsil yetişir. Digər tərəfdən, 
bu onu göstərir ki, gənclərimiz idmana çox böyük maraqla 
yanaşırlar. Bizim də məqsədimiz bundan ibarətdir ki, sağ-
lam gənc nəsil yetişsin. Bunu etmək üçün həm idman böl-
mələrində iş yüksək səviyyədə təşkil olunmalıdır, həm də 
federasiyalar, Gənclər və İdman Nazirliyi, Milli Olimpiya 
Komitəsi, müxtəlif qurumlar, bir sözlə, bütün idman icti-
maiyyəti bir nöqtəyə vurmalıdır.  

İndi Azərbaycanda idmanla məşğul olmaq üçün çox gözəl 
imkanlar var. Ölkəmizin müxtəlif bölgələrində müasir idman 
kompleksləri tikilib istifadəyə verilibdir. 10-dan çox kompleks 
artıq fəaliyyətdədir. 20-yə qədər müasir olimpiya kompleksinin 
tikintisi ya başlanmışdır, yaxud da başlanmaq ərəfəsindədir. 
Beləliklə, Azərbaycanın hər bir bölgəsində müasir idman qur-
ğuları tikilir.  

Azərbaycanda indi müxtəlif beynəlxalq yarışlar da keçi-
rilir. Uzun illər ərzində artıq Azərbaycanda bir neçə dəfə 
həm gənclər arasında, yeniyetmələr arasında, həm də böyük-
lər arasında dünya və Avropa çempionatları keçirilmişdir. 
Bu da onu göstərir ki, beynəlxalq idman ictimaiyyətinin 
Azərbaycana çox böyük hörməti, inamı var və bizdə təşki-
latçılıq səviyyəsi çox yüksəkdir.  

Onu da qeyd etmək istəyirəm ki, yeniyetmələr arasında 
Avropa olimpiya festivalında bizdən sonrakı yerləri tutmuş 
ölkələrin komandaları çox böyük idman potensialına malik 
ölkələrdəndir. Misal üçün, bizdən sonrakı yerləri tutan ölkə-
lər Belçika, Rumıniya, Polşa, Fransa, Hollandiya, Macarıs-
tan, Serbiya, Latviya, Xorvatiya, Gürcüstan, Slovakiya, İs-
veç, Sloveniya, İspaniya, Türkiyə, Portuqaliya, İsveçrə, Da-
nimarka, Litva, Bolqarıstan, Estoniya, İrlandiya, Avstriya, 
Belarus, İsrail, Finlandiya, Norveç, Bosniya, Çexiya, Yu-



 28

nanıstan və Lüksemburqdur. Sonuncu yerdə Ermənistan ko-
mandasıdır. Ermənistan komandası nə bir qızıl, nə bir gü-
müş, nə də bir bürünc medal qazana bilmişdir. Budur bizim 
üstünlüyümüz, budur bizim fəaliyyətimizin nəticəsi.  

Азярбайъан Республикасынын Президенти gənc idmançıları-
mızın beynəlxalq yarışlarda, Olimpiya oyunlarında da yüksək 
nəticə göstərəcəklərinə ümidvar olduğunu söylədi.  

R ə ş a d   H ə s ə n o v (Cüdo üzrə yeniyetmələrdən ibarət 
milli komandamızın məşqçisi): Cənab Prezident, biz bu qələ-
bəni Sizin Olimpiya Komitəsinin prezidenti seçilməyinizin 
10 illiyinə həsr etmişik. Biz çox sevinirik, indiyəcən Avropa 
olimpiya festivalında belə nəticələr olmamışdır. Siz qeyd 
etdiyiniz kimi, biz 6-cı yerə layiq görülmüşük. Bizdən sonra-
kı yerləri tutan, sadaladığınız ölkələrin komandaları çox 
güclü rəqiblər idi. Bizim qələbə Sizin idmana göstərdiyiniz 
diqqət və qayğının nəticəsidir. Sizə öz minnətdarlığımızı bil-
diririk. 

Görüşdə yeniyetmə idmançılarımızın gələcək beynəlxalq 
yarışlara da səylə hazırlaşdıqları vurğulandı. Gənc atlet Ramil 
Quliyevin Pekin Olimpiya oyunlarina ölkəmizdən ilk lisenziya 
qazandığı bildirildi. Dövlətimizin başçısına yaxın gələcəkdə 
idmançılarımızın bir çox mötəbər yarışlarda iştirak edəcəyi 
barədə də məlumat verildi. Artıq Azərbaycanın da dünyanın 
idman mərkəzlərindən birinə çevrildiyi, ölkəmizdə beynəlxalq 
yarışları qəbul edən möhtəşəm idman komplekslərinin – Hey-
dər Əliyev adına İdman-Konsert Kompleksinin, Bakı İdman 
sarayinin və Atletika manejinin dünya standartlarına uyğun 
şəkildə yenidən qurularaq idmançıların istifadəsinə verildiyi 
vurğulandı.  

Görüşün sonunda yeniyetmə idmançılar və onların məşqçi-
ləri prezident İlham Əliyev ilə xatirə şəkli çəkdirdilər.  
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GÜLƏŞ VƏ TAEKVONDO ÜZRƏ  
MİLLİ KOMANDALARIN ÜZVLƏRİ  VƏ  
MƏŞQÇİLƏRİ İLƏ GÖRÜŞ 
 

Милли Олимпийа Комитясинин инзибати бинасы  
 

3 сентйабр 2007-ъи ил 
 

Azərbaycan prezidenti, Milli Olimpiya Komitəsinin prezidenti 
İlham Əliyev sentyabrın 3-də MOK-un inzibati binasında son vaxt-
lar beynəlxalq yarışlarda uğurlar qazanmış güləş və taekvondo 
üzrə milli komandaların üzvləri və məşqçiləri ilə görüşmüşdür. 

Prezident İlham Əliyev son vaxtlar Azərbaycanda dövlət 
səviyyəsində idmana göstərilən qayğının Beynəlxalq Olimpiya 
Komitəsinin və dünya idman federasiyalarının rəhbərliyi tə-
rəfindən yüksək qiymətləndirildiyini söylədi.  

 И л щ а м   Я л и й е в: Azərbaycanda idman çox sürətlə inkişaf 
edir. Gənc nəsil və təcrübəli idmançılar bizi həm sevindirirlər, 
həm də Azərbaycanın idman bayrağını həmişə yüksəkdə saxla-
yırlar. Sizin də uğurlarınız bizi çox sevindirir, xüsusilə də nəzərə 
alsaq ki, gələn il Pekində Yay Olimpiya oyunları keçiriləcək və 
biz bu oyunlara çox ciddi hazırlaşırıq. Bilirik ki, rəqabət çox bö-
yük olacaq, bəlkə də keçən Olimpiya oyunlarına nisbətən daha 
da kəskin mübarizə aparılacaqdır. Çünki indi idman müxtəlif öl-
kələrin diqqət mərkəzindədir. Əvvəllər belə deyildi. Mən idman 
hərəkatında 10 ildir iştirak edirəm və bilirəm ki, yeddi – on il bun-
dan əvvəl bəzi ölkələrdə idmanın inkişafına böyük diqqət gös-
tərilmirdi. Amma indi vəziyyət dəyişibdir. Hər bir ölkə çalışır ki, 
Olimpiya oyunlarında yüksək nəticə göstərsin. Çünki Olimpiya 
oyunları yeganə idman yarışıdır ki, orada bütün ölkələr iştirak 
edir və müxtəlif yerləri tutur. Bundan sonra cədvəldə göstərilir 
ki, hansı ölkə hansı yerdədir. Hamı çalışır ki, yüksək yer tutsun. 

Azərbaycan son iki Olimpiya oyunlarında çox yaxşı işti-
rak etmişdir. İdmançılarımız Sidneydə 3, Afinada isə 5 me-
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dal qazanmışlar. Biz ümid edirik ki, Pekin Olimpiya oyun-
larında da nəticələr yaxşı olacaq. Bu sizdən – idmançılardan, 
məşqçilərdən, federasiyaların rəhbərliyindən, klubların və 
bütün idman ictimaiyyətinin fəaliyyətindən asılıdır.  

Azərbaycan indi beynəlxalq idman yarışlarını da uğurla 
keçirir. İki həftədən sonra dünya güləş çempionatı keçiriləcək-
dir. Bu çox böyük göstəricidir. Bütün dünya güləş ictimaiyyəti 
Azərbaycana yığışacaqdır.  

Bu, Azərbaycana çox böyük inamın, çox böyük hörmətin 
əlamətidir ki, güləş federasiyası dünya çempionatıны məhz 
Azərbaycanda keçirir.  

Sərbəst güləş üzrə milli komandanın Baş məşqçisi Yaqub 
Məмmədov Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevin olimpiya 
hərəkatının inkişafına göstərdiyi qayğı nəticəsində respubli-
kamızın dünyanın qabaqcıl idman ölkələrindən birinə çevril-
diyini vurğuladı. O dedi ki, Sizin 10 il bundan əvvəl Milli 
Olimpiya Komitəsinə başçılıq etməyiniz,  demək olar ki, Azər-
baycan idmanının irəliləməsinə böyük təkan verdi. Mən elə 
bilirəm ki, bizim güləşçilərimiz bu imtahandan da alnıaçıq 
çıxmalıdırlar. Çalışacağıq ki, maksimum lisenziyalar qazanaq.  

Yunan-Roma güləşi üzrə milli komandanın Baş məşqçisi 
Elçin  Cəfərov dövlət səviyyəsində onlara göstərilən qayğıya 
qarşıdakı dünya çempionatında parlaq qələbələr qazanmaqla 
cavab verəcəklərini bildirди вя гейд етди ки, biz çalışacağıq  
Azərbaycan idmanına göstərilən bu qayğı və diqqəti dünya 
çemйpionatında lazımınca doğruldaq. Bilirsiniz ki, bu çem-
pionatda 100-dən artıq ölkənin idmançıları iştirak edəcəklər. 
Bu yarış həm də ona görə ağır və çətin olacaq ki, 1–8-ci yerləri 
tutan idmançılar Pekin Olimpiya oyunlarına lisenziya qaza-
nacaqlar. Hesab edirəm ki, Sizin dəstəyiniz, köməyiniz, qay-
ğınız nəticəsində biz bunun öhdəsindən gələcəyik. 

Görüşdə idmançılarımızın güləş üzrə dünya çempionatında 
da uğur qazanaraq Pekin Olimpiya oyunlarına lisenziya əldə 
edəcəkləri vurğulandı.  
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AZƏRBAYCAN РЕСПУБЛИКАСЫНЫН 
PREZİDENTİ  İLHAM ƏLİYEVİN LİTVADA 
ÇIXAN «VERSLO ZİNİOS» /«BUSİNESS NEWS» 
QƏZETİNİN VƏ «VERSLO KLASE» / «BUSİNESS 
CLASS» JURNALININ MÜXBİRLƏRİNƏ  
MÜSAHİBƏSİ 
 
Президент сарайы 
 
3 сентйабр 2007-ъи ил 
 
Аzərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev 

sentyabrın 3-də Prezident sarayında Litvada çıxan «Verslo zi-
nios»/«Business news» qəzetinin və «Verslo klase»/«Business 
class» jurnalının müxbirləri R.Staselisə və V.İvanovasa müsa-
hibə vermişdir.  

– Bizə məlumdur ki, Siz Litvaya gələcəksiniz və təxminən 
bir həftədən sonra biz Sizi Vilnцsdə gюrəcəyik. Siz bu səfərə 
nə kimi цmidlər bəsləyirsiniz? 

– Ölkələrimiz arasında çox yaxşı münasibətlər yaranır. 
Biz bir sıra istiqamətlərdə əməkdaşlıq edirik və son vaxtlar 
əməkdaşlığımız kifayət qədər intensiv xarakter daşıyır. Bunu 
demək kifayətdir ki, keçən il sizin ölkənin prezidenti cənab 
Valdas Adamkus Azərbaycanda rəsmi səfərdə olmuşdur. 
Bu, Litva prezidentinin Azərbaycana ilk rəsmi səfəri idi. 
Sonra, bir neçə ay bundan əvvəl GUAM-ın zirvə toplan-
tısında prezident Adamkus da bizim qonaqlar arasında idi 
və ikitərəfli münasibətlərlə bağlı məsələləri onunla bir daha 
müzakirə etməyə imkanımız oldu. 

Biz hər iki ölkədə diplomatik nümayəndəliklər yaradırıq. 
Litva səfiri artıq burada işləyir, lap yaxın vaxtlarda bizim 
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səfirlik açılacaqdır. Yəni, bu amillər iqtisadi inteqrasiyaya, 
siyasi proseslərə və daha geniş kontekstdə regional problem-
lərə qarşılıqlı marağın və daha sıx əməkdaşlıq üçün imkan-
ların mövcud olmasına dəlalət edir. Buna görə də sizin ölkə-
nizə mənim səfər etməyim bizim bu cür intensiv əlaqə-
lərimizin təbii yekunudur. 

– Təxminən bir aydan sonra Vilnüsdə energetika sammiti 
keçiriləcəkdir. Siz həmin sammitin işində iştirak etməyə hazır-
laşırsınızmı? 

– Bəli, mən artıq prezident Valdas Adamkusdan dəvət 
almışam və həmin sammitdə məmnuniyyətlə iştirak edəcə-
yəm. Mən Polşada keçirilmiş birinci sammitdə də iştirak 
etmişəm. Orada iştirakçıların dairəsi daha məhdud idi. 
Bildiyimə görə, bu dəfə prezident Adamkus çoxsaylı xarici 
qonaqları, dövlət rəhbərlərini və hökumət başçılarını dəvət 
edir. Əlbəttə, dünya bazarlarına, o cümlədən Avropa bazar-
larına enerji ehtiyatları göndərən mühüm bir ölkə kimi, 
Azərbaycan bu proseslərdə fəal iştirak edir. 

Biz öz energetika siyasətimizi milli mənafelərimizə əsas-
lanmaqla, eləcə də bizə dost ölkələrlə tərəfdaşlıq ruhunda 
həyata keçiririk. Əminəm ki, bu zirvə görüşü də regionun 
enerji təhlükəsizliyinin möhkəmləndirilməsində mühüm 
mərhələ olacaqdır. 

– Cənab Prezident, Siz özünüz deyirsiniz ki, bu, artıq ikin-
ci zirvə görüşüdür. Şəxsən Siz bu prosesə, onun Cənub-Şərqi 
Avropaya, Azərbaycana, Qafqaz regionu ölkələrinə real xeyir 
gətirə biləcəyinə inanırsınızmı? 

– 90-cı illərin ortalarında biz özümüzün fəal energetika 
siyasətinə başlayanda skeptiklər – müxtəlif ölkələrdə bizim 
uğurumuza inanmayan insanlar, təşkilatlar, dairələr lap çox 
idi. Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunun ehtiyatları çox 
zəngindir. Lakin Xəzər qapalı məkandır. Bizim dünya ba-
zarlarına çıxışımız yoxdur. Məbləği milyard dollarlarla ölçü-
lən çox böyük, ilk növbədə xarici investisiyaların cəlb edil-
məsi, neft və qaz boru kəmərlərinin tikintisi çoxlarına qeyri-
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real görünürdü. Amma biz buna inanırdıq. Nəticədə indi elə 
vəziyyət yaranmışdır ki, Azərbaycan özünün bütün enerji 
problemlərini artıq həll etmişdir. 

Biz planlaşdırdığımız işlərin hamısını həyata keçirmişik. 
Neft və qaz hasilatına on milyardlarla dollar cəlb etmişik. 
İndi Azərbaycan gündə təqribən 1 milyon barrel neft çıxarır. 
Bu, əsas ixrac boru kəmərinin gücünə də müvafiqdir. Biz 
ehtiyatlarının həcmi bir trilyon kubmetrdən çox olan ən iri 
«Şahdəniz» qaz yatağında hasilata başlamışıq. Bütövlükdə 
isə, bizdə təkcə 2-3 yatağın təsdiqlənmiş qaz ehtiyatlarının 
həcmi 1,5 trilyon kubmetrə bərabərdir. Azərbaycandan Gür-
cüstana, Türkiyəyə qaz kəməri çəkilmişdir, gələcəkdə o, Av-
ropaya çıxacaqdır. Bütün bunlar reallıqdır. Bir daha demək 
istəyirəm ki, biz öz ölkəmizlə bağlı bütün məsələlərimizi həll 
etmişik. Bizim üç ölkəyə – Türkiyəyə, Gürcüstana, Rusiyaya 
gedən üç neft kəmərimiz, bir qaz kəmərimiz, çox böyük neft 
və qaz ehtiyatlarımız, güclü neft və neft-qaz infrastruktu-
rumuz vardır. 

Hazırda biz Krakovda keçirilmiş birinci energetika sam-
miti çərçivəsində də əməkdaşlıq edirik və əminəm ki, 
oktyabrda bu məsələ Litvada müzakirə olunacaqdır. Ener-
getika məsələlərinin daha geniş kontekstində əməkdaşlıq 
edirik. Ötən ilin noyabrında energetika sahəsində Avropa 
İttifaqı ilə strateji tərəfdaşlıq haqqında memorandum və 
Amerika Birləşmiş Ştatları ilə analoji sənəd imzalamışıq. 
Ümidvaram ki, artıq bu il Avropa İttifaqı bazarlarında 
Azərbaycan qazı olacaqdır. Bildiyiniz kimi, neft-qaz kəmər-
lərinin müxtəlif yeni layihələri bizim ölkəmizlə bağlıdır. Əgər 
söhbət Nabucco layihəsindən gedirsə, əvvəlcədən bu plan-
laşdırılmasa da, indi həmin layihə Azərbaycanla bağlıdır. 
Əgər Türkiyə, Yunanıstan, İtaliya qaz kəmərindən danışsaq, 
o da Azərbaycanla bağlıdır. Odessa–Brodи neft kəmərindən 
danışsaq, yenə Azərbaycanla bağlıdır. Beləliklə, biz öz milli 
mənafelərimizə uyğun şəkildə, regionda tərəfdaşlarımız haq-
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qında öz anlayışımıza müvafiq olaraq konstruktiv əmək-
daşlıq edirik. 

– Cənab Prezident, Siz deyirsiniz ki, юlkənizin problem-
lərinin əksəriyyəti və yaxud hamısı həll edilmişdir. Belə bir 
vaxtda Azərbaycanın energetika müstəqilliyi ölkənin siyasi 
müstəqilliyi üçün nə kimi imkanlar yaradır? 

– Bilirsiniz ki, bütün bu amilləri bir-birindən ayırmaq 
mümkün deyildir. Onlar hamısı bir-birilə əlaqəlidir, xüsusən 
SSRİ-nin dağılması nəticəsində öz müstəqilliyini bərpa etmiş 
ölkələrdə. Siyasi müstəqillik ilk növbədə iqtisadi müstəqilliyə 
əsaslanır. Siz bunu da çox gözəl bilirsiniz. Biz sizinlə bir 
dövlətdə yaşayırdıq. Həmin dövlət parçalananda hər bir ölkə 
öz suverenliyini qoruyub saxlamaq, onu möhkəmlətmək 
üçün yollar axtarırdı. Təbii ki, iqtisadi amillər olmadan buna 
nail olmaq mümkün deyildi. Lakin indiki mərhələdə iqtisa-
diyyat energetika ilə də çox sıx bağlıdır. Buna görə də 
energetika təhlükəsizliyi, energetika müstəqilliyi, əslində, elə 
ölkənin müstəqilliyi deməkdir. Təbii ki, biz enerji resursları 
idxalından asılı olan ölkələrin narahatlığını başa düşürük. 
Müəyyən vaxta qədər biz də qazın bir hissəsini idxal edirdik. 
Lakin indi özümüzü tamamilə təmin edirik. Biz Gürcüstanın 
qaza təlяbatının təxminən 75 faizini təmin edirik, Türkiyə, 
Yunanıstan və başqa ölkələrin bazarlarına da çıxırıq. 

– Keçən il Siz Brüsseldən qayıdanda yolüstü Moskvaya 
getdiniz. Hətta Rusiya prezidenti Vladimir Putin də Sizi 
uğurlu səfər münasibətilə təbrik etmişdi. Deyə bilərsinizmi, 
«uğur» dedikdə, o nəyi nəzərdə tuturdu? 

– Bilirsinizmi, Rusiya ilə bizim çox konstruktiv müna-
sibətlərimiz vardır və biz bir-birimizin uğurlarına sevinirik. 
Biz qonşuyuq, bizi bir-birimizə bağlayan amillər çoxdur və 
energetika məsələləri ölkələrimiz arasında diskussiya möv-
zusu deyildir. Biz bir-birimizdən asılı olmayan ölkələrik və 
bununla fəxr edirik, ona görə də münasibətlərimizi ancaq 
milli mənafelərimiz əsasında, mehriban qonşuluq və əmək-
daşlıq ruhunda qururuq. 



 35

– Keçən il Azərbaycan Rusiya qazının idxalından ilk dəfə 
imtina etmişdir. Bu münasibətlər gələcəkdə necə olacaq və 
Azərbaycan hansısa şərtlər daxilində Rusiyadan qaz alacaqmı 
və Novorossiyskя neft satacaqmı? 

– Rusiyadan qaz alınması ilə bağlı vəziyyət 2001-ci ilin 
əvvəlindən yaranmışdır. O vaxta qədər biz Rusiyadan qaz 
almırdıq. 2001-ci ildə bu əməkdaşlıq başlandı və o, qarşılıqlı 
surətdə sərfəli idi. Əvvələn, o vaxt Azərbaycan MDB-nin 
üzvləri arasında yeganə ölkə idi ki, qazın haqqını nağd pulla, 
gecikdirmədən və heç bir borc yaranmadan ödəyirdi. İkinci-
si, alınan qazın həcmi hər il artırdı – biz 1 milyard kubmetr-
dən başlayaraq 4,5 milyard kubmetrə çatmışdıq. Bizim üçün 
sərfəlisi o idi ki, həmin qazı elektrik stansiyalarına göndərir, 
bununla da mazuta qənaət edirdik, xam nefti emal edərək 
mazuta çevirmir, onu Bakı–Novorossiysk boru kəməri va-
sitəsilə ixrac edirdik. Beləliklə də boru kəməri dolurdu. Biz 
bu əməkdaşlıqdan razı idik. Bu, necə deyərlər, yaxşı iqtisadi 
layihə idi. 

Lakin Rusiya qazının qiyməti tədricən artmağa başladı: 
biz əməkdaşlığa başlayanda 1000 kubmetr qazın qiyməti  48 
dollar olduğu halda, əvvəlcə bu qiymət iki dəfədən çox artı-
rılaraq 110 dollara çatdırıldı. Yeri gəlmişkən, inişil qışda biz 
çox böyük problemlərlə üzləşmişdik. Çünki yanvarın 1-dən 
etibarən Azərbaycana qaz göndərilməsi dayandırılmışdı, biz 
isə öz energetika balansımızda hər hansı ehtiyat nəzərdə 
tutmamışdıq. Bununla belə, biz vəziyyətdən çıxdıq. Lakin 
bizim üçün qazın qiyməti artırılaraq 235 dollara çatdırılan-
da, hesab etdik ki, bu qiymət lap çoxdur və Rusiya qazından 
imtina etdik. 

Əlbəttə, biz də başa düşürdük, Rusiya tərəfinin də məlu-
matı vardı ki, bu halda bizim neftin Rusiya boru kəməri ilə 
nəql edilməsi əhəmiyyətli dərəcədə azalacaqdır, çünki bu 
neft emal edilmək üçün bizim özümüzə lazım olacaqdı. Belə 
də oldu. Eyni zamanda, biz qaz hasilatının artırılması üzrə 
çox geniş proqram işləyib hazırladıq, bir neçə yüz milyon 
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dollar sərmayə qoyduq. İndi, Rusiya qazından imtina edən-
dən 8 ay sonra deyə bilərik ki, biz nəinki özümüzü qazla 
təmin etmişik, hətta qaz anbarlarımızı tamamilə doldurmu-
şuq və üstəlik, artıq dediyim kimi, Gürcüstanı, Türkiyəni də 
qazla təchiz edirik, Yunanıstanla memorandum imzalamı-
şıq. Ümidvaram ki, gələn il qaz hasilatının həcmini ən azı 17-
18 milyard kubmetr səviyyəsinə çatdıracağıq. Bu, o ölkədir 
ki, hələ 2006-cı ildə Rusiyadan 4,5 milyard kubmetr qaz 
satın almışdı. 

– Necə bilirsiniz, energetika məsələləri sahəsində Rusiya ilə 
ünsiyyət təcrübənizə əsasən, Rusiya ilə yaxşı münasibətlərə 
malik olmaq üçün müəyyən meylin olduğunu nəzərə almaqla, 
Avropa İttifaqına prinsip etibarilə alternativlər lazımdırmı, 
yoxsa enerji resurslarının alınması üçün alternativ yollar ax-
tarmaq lazım deyil? 

– Yəqin ki, bu suala Avropa İttifaqının nümayəndələri 
daha yaxşı cavab verər. O ki qaldı bizə, qaz layihələrimizi 
başlayanda Avropanı bizim qaz üçün bazar kimi nəzərdən 
keçirmirdik. O vaxt vəziyyət, ümumiyyətlə, başqa idi. Hətta 
Türkiyə bazarı da müəyyən suallar doğururdu ki, o, Azər-
baycandan 6 milyard kubmetr qaz qəbul edə biləcəkmi? 
Çünki 90-cı illərin axırı – 2000-ci illərin əvvəli Türkiyədə 
müəyyən iqtisadi çətinliklər dövrü idi. Ona görə də biz qaz 
hasilatına dair öz iş proqramımızı məhz Türkiyə bazarını 
əsas götürməklə planlaşdırırdıq. Biz hətta Gürcüstanı da 
bazar kimi nəzərdən keçirmirdik, çünki Gürcüstan Rusiya-
dan sabit şəkildə qaz alırdı, bizdən isə qazın yalnız müəyyən 
hissəsini tranzit kimi almalı idi. 

Lakin sonradan vəziyyət dəyişdi. Rusiyadan Ukraynaya, 
Gürcüstana qaz satışı barədə diskussiyalar yarandı. Biz 
Avropa İttifaqı tərəfindən layihələrimizə böyük maraq gös-
tərildiyini hiss etdik və təbii ki, qaz hasilatını necə artıra 
biləcəyimiz barədə düşünməyə başladıq. Biz ilk növbədə 
özümüzü təmin etməli idik, lakin digər tərəfdən, qonşu 
ölkələrin bazarı da bizim üçün cəlbedici idi. Təbii ki, yaxşı 
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qarşılıqlı şərtlər olduqda, bu, iqtisadiyyatımıza ciddi töhfə 
ola bilərdi və biz əlavə vəsait əldə edərdik. 

Deməliyəm ki, hətta bu gцn də biz юzцmцzц kiməsə 
alternativ hesab etmirik. Цmumiyyətlə, prinsip etibarilə biz 
heч kimlə rəqabət aparmırıq. Biz nə ediriksə, yalnız ölkə-
mizin inkişafını təmin etmək naminə edirik. Bizə Aralıq də-
nizinə çıxan neft kəməri lazım idi və onu tikdik. İndi baş-
qaları kimi, həmin kəmər də çox yaxşı fəaliyyət göstərir. Bizə 
qaz kəməri lazım idi, onu inşa etdik. Yəni, bunlar rəqabət 
aparmaq arzusu deyildir. Biz bütövlükdə səylərimizi əsasən 
Azərbaycanın daxili işləri ilə əlaqədar məsələlər üzərində 
cəmləşdiririk. Biz hansısa başqa ölkələrin işlərinə qarışmırıq, 
bizim xarici siyasətimiz milli mənafelərimizin təmin edil-
məsinə yönəlmişdir. Biz hansısa sahədə kiminləsə rəqabət 
aparmağa hazırlaşmırıq. Biz özümüzü təmin edən ölkəyik, 
iqtisadiyyatımız son 3 ildə, demək olar ki, ики дяфя artmışdır, 
yəni iqtisadiyyat hər il orta hesabla 30 faiz artır. Biz özü-
müzü neft və qazla təmin etmişik, yəni prinsip etibarilə bizə 
daha heç nə lazım deyildir. 

Lakin bir daha deyirəm, Avropa İttifaqı ilə, Avropa 
İttifaqı ölkələri ilə, qonşularımızla münasibətlər, əlavə enerji 
ehtiyatları mənbələrinin zəruri olmasını başa düşməyimiz 
bizi bu sahədə daha sıx əməkdaşlığa sövq edir. 

– Mümkündürsə, ruh yüksəkliyi doğuran iki layihə barədə 
bir qədər danışın. Bunlar Bakı–Tbilisi–Ceyhan neft kəməri və 
Bakı–Tbilisi–Ərzurum qaz kəməri layihələridir. Televiziya üç 
nəfəri tez-tez göstərirdi: Sizin mərhum atanız Heydər Əliyevi, 
Eduard Şevardnadzeni və Süleyman Dəmirəli. Bu layihələrin 
ideyası onlardan hansına məxsus idi və bütün bunlar necə 
həyata keçirilirdi? 

– Bu energetika layihələrinin uğuru məhz Azərbaycan, 
Türkiyə və Gürcüstan arasında energetika siyasətinə dair 
səylərin sıx əlaqələndirilməsi sayəsində mümkün olmuşdur. 
Həmin layihələrin işlənilməsinə, onları həyata keçirməyin 
mümkün olmasına bu üç dövlətin liderləri çox böyük töhfə 
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vermişlər. Bu çox böyük siyasi müdriklik, böyük cəsarət tə-
ləb edirdi və bunun necə risklərlə müşayiət olunması da 
aydın idi. Mən sizə belə bir misal gətirə bilərəm: 1994-cü il 
sentyabrın 20-də Azərbaycanda bütün energetika layihələ-
rinin əsası olan «Əsrin müqaviləsi» imzalandı. Bundan bir 
neçə gün sonra Azərbaycanda silahlı dövlət çevrilişi cəhdi 
oldu. Yəni, biz öz taleyimizdə Azərbaycanın müstəqil ener-
getika siyasəti və bütövlükdə müstəqil siyasət yeritmək, öz 
suverenliyimizi qorumaq arzusu ilə əlaqədar çox çətinliklərlə 
üzləşmişik. Beləliklə, hər üç ölkə və onların liderləri bu 
layihələrə чox bюyцk tюhfə vermiшlər. 

Lakin təbii ki, bütün bu layihələr Azərbaycandan baş-
lanır. Bu, Azərbaycanın neftidir və xarici şirkətlərin cəlb 
edilməsi, müqavilənin  bağlanması, Bakı–Tbilisi–Ceyhan bo-
ru kəməri marşrutunun seçilməsi və sonrakı layihələrin 
təşəbbüsü, əlbəttə, Heydər Əliyevə məxsus idi. Təsadüfi deyil 
ki, indi Bakı–Tbilisi–Ceyhan neft kəməri, eləcə də Ceyhan-
dakı neft terminalı Heydər Əliyevin adını daşıyır. Bunlar 
bizim layihələrdir, onların təşəbbüsçüsü biz olmuşuq və çox 
şadıq ki, məhz üç ölkənin birgə səyləri belə uğura gətirib 
çıxarmışdır. 

Sonra, 1996-cı ildə «Şahdəniz» layihəsi imzalandı, Ərzu-
ruma qaz kəməri çəkildi. İndi biz ölkələrimizi və bununla da 
Avropa ilə Asiyanı birləşdirməli olan Bakı–Tbilisi–Qars də-
mir yolunun layihəsi üzərində işləyirik. Beləliklə, biz üç ölkə 
arasında nadir regional əməkdaşlıq nümunələrini göstəririk, 
bu ölkələr artıq regiondakı siyasi prosesləri də bir çox 
cəhətdən qabaqcadan müəyyənləşdirir. 

– Ümid etmək olarmı ki, Gürcüstan, Azərbaycan və Tür-
kiyənin əməkdaşlığı regionda siyasi və iqtisadi sabitliyin əsası 
ola bilər? 

– Sözsüz. Bizim əməkdaşlığımız və layihələrimiz artıq 
regional çərçivələrdən kənara çıxmışdır. İndi Şərqi Avropa, 
keçmiş SSRİ, Mərkəzi Asiya ölkələrində bizim layihələrə 
böyük maraq olduğunu görəndə, öz seçimimizin düzgünlü-
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yünə daha çox əmin oluruq. Axı Xəzər və Qara dəniz region-
ları, bu iki region indi çox fəal şəkildə inteqrasiya edir. Av-
ropa İttifaqı artıq bizim sərhədlərə yaxınlaşmışdır. Bolqarıs-
tan, Rumıniya – bunlar Qara dəniz hövzəsi ölkələridir. De-
məli, biz artıq Avropa İttifaqı ilə qonşu olmuşuq. Eyni 
zamanda, Xəzərin şərq sahilindəki tərəfdaşlarımızla münasi-
bətlərimiz inkişaf edir. Yəni 1994-cü ildə Bakıda, Azərbay-
canda Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə başlanmış işlər bu gün 
artıq qitə miqyası almışdır və söz yoxdur ki, gələcəkdə 
regionun geosiyasi konfiqurasiyasında, siyasi proseslərin və 
inteqrasiyanın inkişafında çox mühüm rol oynayacaqdır. 

– Bir siyasətçi və Azərbaycanın prezidenti kimi, lütfən bir 
məsələ barədə fikrinizi deyin. Artıq neçə illərdir ki, Xəzər 
dənizinin dibi ilə çəkiləcək boru kəmərindən söhbət gedir. Nə 
üçün o hələ də yoxdur? Buna pul çatışmır, siyasi əzmkarlıq, 
əməkdaşlıq çatışmır, yoxsa nə isə başqa səbəb var? 

– Bəli, siz haqlısınız. Bu mövzu 90-cı illərin axırlarında 
çox fəal müzakirə olunurdu. Hətta tədqiqatlar aparılır, 
texniki layihələr hazırlanırdı, sonra fasilə yarandı. Lakin ya-
xın keçmişdə bu mövzu yenidən müzakirə olunmağa başladı. 
Mən bu barədə bir söz deməyə çətinlik çəkirəm, çünki bütün 
bu illər ərzində biz öz yataqlarımızın işlənilməsi, öz neft və 
qazımız üçün boru kəmərlərinin tikintisi ilə məşğul olmuşuq. 
Xəzərin dibi ilə çəkiləcək borunun şərqdən qərbə doğru 
gedəcəyi aydındır, lakin bu boru Azərbaycan neftinin nəql 
edilməsi üçün deyil. Təbii ki, bu vəziyyətdə Azərbaycan heç 
bir təşəbbüs göstərmirdi. Müzakirə edilən bu layihədə 
Xəzərin şərqindən enerji ehtiyatlarının bizim ərazidən keç-
məklə nəql olunması nəzərdə tutulurdu. Bizim ölkəmiz 
Enerji Xartiyasını imzalamışdır və əgər hər hansı tranzit 
yollar ölkəmizin ərazisindən keçərsə, biz, əlbəttə, həmin 
yolların fəal işləməsinə şərait yaradacağıq. Lakin biz bu 
layihələrə təşəbbüs göstərməyə hazırlaşmırıq və bunu heç 
vaxt etməmişik. Yeri gəlmişkən, fürsətdən istifadə edib 
demək istəyirəm, bəzən mətbuatda bildirilir ki, Azərbaycan 
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Transxəzər neft-qaz kəmərləri çəkilməsinin təşəbbüskarıdır. 
Bu belə deyildir. Biz təşəbbüsçü deyilik. Biz bu prosesin 
iştirakçısıyıq. Bu məsələyə dair bizimlə Qazaxıstan arasında 
hökumətlərarası saziş bağlanmışdır. Əgər neft hasilatçıları, 
bu neftin və qazın sahibi olan ölkələr və şirkətlər həmin nefti 
və qazı Azərbaycandan keçməklə nəql etmək istəsələr, biz, 
əlbəttə, öz imkanlarımızı təqdim edəcəyik. 

– Daha bir mövzu barədə. Onun Sizdən ötrü ağrılı oldu-
ğunu bilirəm, lakin həmin mövzuya toxunmaya bilmərəm. 
Mən Ermənistan,  Qarabağ mövzusunu nəzərdə tuturam. Bu 
ilin yayında Sizin iki bəyanatınızı oxumuşam. Əvvəlcə bildik 
ki, Azərbaycan 2016-cı ilin Olimpiya oyunlarinin təşkil 
edilməsi üçün ərizə vermişdir, bundan təqribən bir ay sonra isə 
Siz bəyanat vermişdiniz ki, Qarabağ ətrafında danışıqlar sonsuz 
davam edə bilməz. Mənim fikrimcə, bu iki bəyanat bir-birini 
istisna edir. Amma hər halda, Qarabağ məsələsi necə inkişaf 
edəcək? Sizdən ötrü nə daha çox əhəmiyyətlidir – olimpiada, 
yoxsa Qarabağ? 

– Sözsüz ki, Azərbaycandan ötrü ən əsas məsələ ərazi bü-
tövlüyünün bərpa edilməsidir. Biz də maksimum konstruk-
tivlik göstərməklə, danışıqlar yolu ilə buna nail olmağa 
çalışırıq. Razılaşın ki, 10 ildən artıq müddətdə Ermənistan 
tərəfinin konstruktivlik nümayiş etdirmədiyini görə-görə, 
danışıqlar prosesinin uğurla nəticələnəcəyini səbirlə gözlə-
mək bizim münaqişəni dinc yolla həll etməyə tərəfdar 
olmağımızın göstəricisidir. Lakin digər tərəfdən, sizin dedi-
yiniz kimi, mən dəfələrlə bəyan etmişəm ki, bizim səbrimiz 
hüdudsuz deyildir. Danışıqlar prosesinin öz çərçivəsi, o 
cümlədən zaman çərçivəsi olmalıdır. Əgər biz 100 faiz əmin 
olsaq ki, danışıqlar heç bir nəticə verməyəcək, beynəlxalq 
hüquq normalarına əsaslanaraq, öz ərazi bütövlüyümüzü 
hərbi vasitələr də daxil olmaqla, istənilən yollarla bərpa 
etməyə tam haqqımız var və biz bunu gizlətmirik. Biz buna 
hazır olmalıyıq və hazırlaşırıq. Axı belə ədalətsizliyə daha 
dözmək mümkün deyil. Etnik təmizləmə siyasətinin həyata 
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keçirilməsi nəticəsində Dağlıq Qarabağdan və ona bitişik 
yeddi rayondan, Ermənistandan bütün azərbaycanlılar qo-
vulmuşlar. Ərazilərimizin 20 faizi işğal altındadır, Ermənis-
tan qoşunlarının çıxarılması barədə BMT Təhlükəsizlik 
Şurasının 4 qətnaməsinə əməl edilmir, Avropa Şurasının 
qətnamələrinə əməl edilmir. Ermənistan danışıqlar prosesin-
də vasitəçiləri aldatmağa çalışır – indi bu, artıq hamıya ay-
dındır – öz rəhbərliyinin bəzi şəxsi siyasi ambisiyaları nami-
nə prosesi uzadır. Hərçənd prosesi uzatmaq onların xeyrinə 
deyildir. 

2003-cü ilin axırlarında mən danışıqlar prosesinə qoşu-
landa bizim aramızda az-çox paritet vardısa, bu gün o 
yoxdur. İndi biz müdafiə işlərinə Ermənistanın bütün ölkəyə 
sərf etdiyi qədər vəsait sərf edirik. Bu reallıqdır. İqtisadiy-
yatın həcminə görə də Azərbaycanı və Ermənistanı müqayisə 
etmək mümkün deyildir. Bu il bizdə iqtisadiyyatın həcminin 
təqribən 25–30 milyard dollar olacağı gözlənilir, Ermənis-
tanda isə bu göstərici çətin ki, 4-5 milyard dollardan çox 
olsun. Yəni, onlar bizimlə yarışa bilməzlər. Biz öz iqtisadi 
potensialımızı ilbəil artıracağıq. Dünya Bankının hesabla-
malarına görə, yaxın 20 ildə Azərbaycan təkcə neft satışın-
dan 200 milyard dollardan çox gəlir əldə edəcəkdir. Dağlıq 
Qarabağ problemindən başqa, bizim, əslində, ciddi problem-
lərimizin olmadığını nəzərə alsaq – sosial məsələlər həll edi-
lir, yoxsulluğun və işsizliyin kökünü kəsirik – biz  torpaq-
larımızı geri qaytarmaq üçün nə lazımdırsa edəcəyik. Ermə-
nistanda, sadəcə olaraq, başa düşməlidirlər ki, onlar Azər-
baycan möhkəmləndikcə yaranacaq nəticələri öz üzərlərində 
hiss etməkdənsə, özlərinə məxsus olmayan torpaqlardan 
xoşluqla çıxıb getsələr yaxşıdır. 

Beləliklə, sizin dediyiniz iki tezis bir-birini istisna etmir. 
2016-cı ilə hələ çox vaxt var. Ümidvaram ki, o vaxta qədər 
münaqişə ya sülh yolu ilə, yaxud da başqa şəkildə həll 
ediləcəkdir, çünki Azərbaycan xalqı bu ədalətsizliklə və bu 
vəziyyətlə heç vaxt barışmayacaqdır. 
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– Cənab Prezident, Siz zaman çərçivəsindən danışdınız. Siz 
bu barədə qərara gəlmisinizmi? Azərbaycan tərəfinin fikrincə, 
möhlət nə vaxt başa чatacaq? 

– Bilirsinizmi, əlbəttə, zaman çərçivələri barədə mənim öz 
təsəvvürüm var, lakin indi bu haqda açıq danışmaq istə-
məzdim. Bu, son dərəcə əhəmiyyətli məsələ olsa da, daha 
vacibi prosesin mahiyyətidir. Biz 2004-cü ildən bəri müəyyən 
tənzimləmə mexanizmləri nəzərdə tutan Praqa prosesi deyi-
lən prosesdəyik. Bu vaxta qədər bütün başqa variantlar dö-
nə-dönə yoxlanılmış, lakin heç bir nəticə verməmişdir. Əgər 
Praqa formatı da uğursuz olarsa, onda prinsip etibarilə daha 
heç nə barədə danışmağa dəyməz. Onda danışıqlar aparmaq 
üçün mövzu qalmır. Biz isə yalnız görüntü yaratmaq xatirinə 
danışıqlar aparmayacağıq, bu bizə lazım deyildir. Ona görə 
də biz danışıqları konstruktiv məcrada aparırıq. Biz ümid 
edirik ki, hələ hər şey itirilməyib və beynəlxalq miqyasda 
tanınmış bütün normalara müvafiq həlli tapmaq olar. Eyni 
zamanda, biz iqtisadiyyatı möhkəmləndiririk, ordumuzu 
möhkəmləndiririk. Təbii ki, bir daha demək istəyirəm, za-
man heç də Ermənistanın xeyrinə işləmir, əksinə. İnanın ki, 
bu dəfə onlara heç bir xarici yardım kömək etməyəcəkdir. 

– Lütfən deyin, Sizin fikrinizcə, Minsk qrupu tənzimləmə 
strukturu kimi, öz siyasi potensialını tükətmişdir, ya yox? 

– Xeyr, mən belə deyə bilmərəm. Nəticə olmadığına bax-
mayaraq, mən Minsk qrupu və onun həmsədrləri barədə heç 
bir pis fikir söyləyə bilmərəm. Onlar çox yaradıcı şəkildə 
işləyir, həqiqətən mövqeləri yaxınlaşdırmağa çalışırlar. Çox 
fəal işləyir, tez-tez səfərlər edir, çox çətinliklə razılaşdırıla 
biləcək bəndləri razılaşdırmağa çalışırlar. Buna görə də mən 
indi onların fəaliyyətinə tənqidi şəkildə yanaşmazdım. Düz-
dür, Minsk qrupunun fəaliyyətinin başlanğıc mərhələlərində 
Azərbaycanın ona qarşı çox böyük iradları vardı. Lakin 
indiki mərhələdə, onlar artıq mövcud prinsiplər əsasında 
mövqeləri bir növ yaxınlaşdırmağa cəhd göstərdikləri bir 
vaxtda, mənim fikrimcə, onların fəaliyyətini dəstəkləmək la-
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zımdır. İndiki halda əgər Ermənistan tərəfi konstruktivlik 
nümayiş etdirərsə, sağlam düşüncənin səsinə və Minsk qru-
punun təkliflərinə qulaq asarsa, münaqişə həll oluna bilər. 

– Bu mövzuda axırıncı sual. Kosovo problemi ilə əlaqədar 
Ahtisaari modeli müzakirə edilirdi. Bütün bunların nə ilə başa 
çatacağı məlum deyil, lakin Kosovo problemi nə isə təhlükəli 
presedentdir. Sizin fikrinizcə, Qarabağ üçün və Qafqaz 
problemi üçün presedent nə ola bilər? 

– Bilirsinizmi, biz bu məsələyə sakit yanaşırıq, çünki Er-
mənistan–Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli 
ilə ATƏT, həmsədrlərin şəxsində Minsk qrupu məşğul olur. 
Bütün həmsədr ölkələrin rəsmi mövqeyi Azərbaycanın ərazi 
bütövlüyünün qeyd-şərtsiz bərpa edilməsindən ibarətdir. 
Bütün dünya birliyi də Dağlıq Qarabağın Azərbaycandan 
ayrılmasının mümkünlüyü ideyasını, yaxud gələcəkdə nə 
vaxtsa Dağlıq Qarabağın müstəqil statusunun mümkün-
lüyünü qəbul etmir. Yəni, bu məsələ, ümumiyyətlə, müzakirə 
edilmir. Dağlıq Qarabağda keçirilmiş qondarma referen-
duma beynəlxalq ictimaiyyətin reaksiyası buna parlaq 
misaldır. Onu nə ATƏT tanımışdır, nə onun Minsk qrupu, 
nə Avropa İttifaqı, nə də Avropa Şurası. Heç kim tanıma-
mışdır. 

Erməni separatçıları və onların əlaltıları dünya ictimai 
fikrinin nəzərində özlərini bir daha rüsvay etdilər. Buna görə 
də Kosovo probleminin tənzimlənməsinin nə ilə nəticələnə-
cəyindən asılı olmayaraq, bu, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi-
nin həllinə heç bir şəkildə təsir göstərməyəcəkdir. Bu müna-
qişə yalnız ərazi bütövlüyünün bərpa edilməsi, bütün qaçqın-
köçkünlərin – onların sayı isə bir milyondan çoxdur –  daimi 
yaşayış yerlərinə qaytarılması, Dağlıq Qarabağdan da 
qovulmuş azərbaycanlıların oraya qaytarılması, bu gün 
Dağlıq Qarabağda yaşayanlara və oraya qayıdacaq şəxslərə 
geniş muxtariyyət verilməsi yolu ilə tənzimlənə bilər. Bu, 
sivilizasiyalı yanaşmadır. Bu, hüquqi normalara, normal 
insan davranışına əsaslanan yanaşmadır. 
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Ermənistan tərəfi XXI əsr цчцн yox, daha чox orta əsrlər 
üçün səciyyəvi olan mövqelərdən çıxış edir. Biz isə XXI əsrdə 
yaşayırıq. Onlar sivilizasiyalı  dünyanın bir hissəsi olmaq 
istəyirlər. Hər halda, bunu bəyan edirlər. Lakin bu siyasətlə 
onlar buna necə nail olacaqlar? Ona görə də mən burada 
əlaqə эюрмцрям və bunu əsas götürürəm ki, Azərbaycanın 
ərazi bütövlüyü istənilən şəraitdə bərpa ediləcəkdir. Əlbəttə, 
istərdik ki, bu, sülh yolu ilə olsun. Heç kəs yeni qurbanlar və 
zorakılıq istəmir. Lakin eyni zamanda, belə vəziyyətlə də 
barışmaq olmaz. 

M ü x b i r: Müsahibə üçün çox sağ olun. 
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hərbi təcavüzü nəticəsində öz doğma torpaqlarından didər-
gin düşmüş soydaşlarımızın problemləri ilə bağlı olacaqdır. 
Bu məsələlər daim diqqət mərkəzindədir. Ermənistanın 
azərbaycanlılara qarşı etnik təmizləmə siyasəti nəticəsində 
bir milyondan artıq soydaşımız qaçqın və köçkün vəziyyə-
tinə düşmüşdür. Uzun illərdir ki, bu ədalətsizlik hökm sürür. 
Azərbaycan dövləti məsələnin həlli üçün müxtəlif yollar 
axtarır. İlk növbədə, siyasi-diplomatik səylər gücləndirilir. 
Azərbaycanın beynəlxalq mövqeləri möhkəmlənir, iqtisadi 
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potensialı güclənir və sülh danışıqlarında artıq həlledici mə-
qam yaşanır.  

Praqa prosesi adlandırdığımız çərçivələr əgər nəticə ver-
məsə, ümidlər tükənə bilər. Ona görə Praqa prosesinin uğur 
qazanması məsələnin sülh yolu ilə həllinə güclü dəstək 
verəcəkdir. Ümid edirəm ki, Ermənistanın qeyri-konstruktiv 
mövqeyi dəyişdiriləcək və məsələ beynəlxalq hüquq norma-
ları və prinsiplərinə uyğun, Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün 
bərpası ilə nəticələnən həllilə sonuclanacaqdır. Bunu deməyə 
əsaslar var. Çünki son illər ərzində Azərbaycanın beynəlxalq 
müstəvidə artan mövqeləri, uğurlu iqtisadi siyasəti, enerji 
siyasəti, bölgədə və dünyada artan nüfuzu bizə əlavə imkanlar 
yaradır. Bizim iqtisadi gücümüz artır, eyni zamanda, hərbi 
potensialımız da çox böyük dərəcədə artmışdır.  

Bir daha demək istəyirəm ki, biz məsələni sülh yolu ilə 
həll etmək arzusundayıq. Amma bununla bərabər, heç bir 
başqa variant istisna olunmur və biz hər an hazır olmalıyıq 
ki, öz doğma torpaqlarımızı istənilən yolla, o cümlədən mü-
haribə yolu ilə azad edək. Bunu etmək üçün güclü ordu 
lazımdır. Biz də bu güclü ordunu yaradırıq. Bunu etmək 
üçün güclü iqtisadi potensial lazımdır. Amma bununla 
bərabər, biz görürük ki, məsələnin həllinin uzanması böyük 
fəsadlara gətirib çıxara bilər. Ermənistanın rəhbərliyi bunu 
nə qədər tez anlasa, başa düşsə, onlar üçün o qədər də yaxşı 
olacaqdır. Azərbaycan dövləti heç vaxt torpaqlarının itiril-
məsi ilə barışmayacaq və gec-tez öz ərazi bütövlüyünü bərpa 
edəcəkdir.  

Qaçqın-köçkün soydaşlarımızın problemlərinin həlli isə 
daim diqqət mərkəzindədir və belə də olmalıdır. Biz çalışırıq ki, 
onların həyatını maksimum dərəcədə yüngülləşdirək və atılan 
bütün addımlar bu məqsədi güdür. Bildiyiniz kimi, ilk illərdə 
bizim maliyyə imkanlarımız o qədər də geniş deyildi və daha 
çox beynəlxalq yardıma güvənirdik. Deyə bilərəm ki, ilk illərdə 
beynəlxalq humanitar təşkilatlar Azərbaycana kifayət qədər 
yardımlar etmişdir və biz bu yardıma görə minnətdarıq. Çünki 
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həmin illərdə qaçqın və köçkün soydaşlarımızın yaşaması üçün 
o yardım həlledici rol oynayırdı. Amma biz sonra müşahidə 
etməyə başladıq ki, bu yardımlar tədricən azalır. Yəqin ki, 
bunun da təbii səbəbləri vardır. Eyni zamanda, Azərbaycanın 
öz iqtisadi imkanları genişlənir.  

Heydər Əliyev tərəfindən başlanmış və uğurla davam 
etdirilən neft strategiyamızın ilkin bəhrələrini məhz bizim 
soydaşlarımız, məcburi köçkünlər və qaçqınlar görmüşlər. 
Azərbaycanda yaradılmış Dövlət Neft Fondundan ilk xərc-
lər, ilk ödəmələr yeni qəsəbələrin tikintisinə yönəlmişdir və 
beləliklə, qaçqın və məcburi köçkünlərin yaşayış problem-
lərinin həlli üçün çox ciddi addımlar atılmışdır. Deyə bilərəm 
ki, 2001–2007-ci illərdə 47 yeni qəsəbə salınmışdır. O qəsə-
bələr çox yüksək səviyyədə tikilmişdir. O qəsəbələrdə 100-
dən artıq məktəb, onlarla xəstəxana, mədəniyyət ocaqları 
tikilmişdir və bu infrastrukturun yaranması, əlbəttə ki, soy-
daşlarımızın vəziyyətini yüngülləşdirir. Amma biz onu da 
başa düşməliyik ki, bunlar müvəqqəti tədbirlərdir. Torpaq-
larımız işğalçılardan azad olunandan sonra biz orada yeni 
şəhərlər, yeni qəsəbələr salacağıq. Çünki, bildiyiniz kimi, 
orada hər şey dağıdılıbdır.  

Azərbaycanın artan iqtisadi potensialı, əlbəttə, bizə əlavə 
imkanlar yaradır. Qəsəbələrin tikintisinə həm Neft fondun-
dan, həm də dövlət büdcəsindən yüz milyonlarla manat 
vəsait xərclənmişdir və bu proses uğurla davam edir. Yeni 
salınmış qəsəbələrdə 70 min nəfər qaçqın-köçkün soydaşımız 
məskunlaşmışdır və qəsəbələrin tikintisi davam edir.  

2003-cü ildə prezident seçkiləri ərəfəsində mən bəyan 
etmişdim ki, növbəti illərdə bütün çadır şəhərcikləri ləğv edi-
ləcək və onların yerinə yeni müasir qəsəbələr salınacaqdır. 
Onu da qeyd etmək istəyirəm ki, çadır şəhərcikləri tamamilə 
Azərbaycan xalqının dəyərlərinə zidd olan bir addım idi. 
Antimilli iqtidar 90-cı illərin əvvəllərində bu addımı atmaqla 
öz doğma vətəndaşlarına o mənfi münasibəti göstərmişdi. 
Mən çadır şəhərciklərində dəfələrlə olmuşam və orada 
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dözülməz vəziyyətlə özüm tanış olmuşam. Məhz buna görə 
qərar qəbul olunmuşdur ki, bütün çadır şəhərcikləri ləğv edilsin 
və bu proses uğurla davam edir. Artıq üç il ərzində 9 çadır 
şəhərciyi ləğv edilib və qalan 3 şəhərciyin ləğvi də ilin sonuna 
qədər başa çatmalıdır. Təxminən 19 min insan – Saatlı, Sabi-
rabad rayonlarında, İmişli rayonunun ərazisində yük vaqon-
larında yaşayan insanlar yeni qəsəbələrə köçürüləcəkdir. 
Beləliklə, bu ilin sonuna qədər bizim Dövlət Proqramının 
əsas istiqamətləri öz həllini tapacaq və Azərbaycanda daha 
bir dənə də çadır şəhərciyi qalmayacaqdır.  

2004-cü ildə qaçqınların və məcburi köçkünlərin həyat 
səviyyəsinin yaxşılaşdırılması, məşğulluğunun artırılması 
üçün Dövlət Proqramı qəbul edilmişdir. Bu proqram uğurla 
icra edilir. Orada müxtəlif istiqamətlər vardır və bu proqram 
vaxtaşırı təhlil edilir. Həm müşavirələrdə, həm də mənim 
qaçqın-köçkünlərlə görüşlərimdə bu məsələlərlə biz daim 
maraqlanırıq və görürük ki, proqramın icrası artıq başa 
çatmaq üzrədir. Bununla belə, zərurət yarandı ki, bu 
proqrama əlavələr edilsin və bu əlavələr məsələlərin çox gе-
niş spektrini əhatə etsin. Bu əlavələrin icra olunması nəticə-
sində, hesab edirəm ki, məcburi köçkünlərin əsas prob-
lemləri, yəni məişət problemləri öz həllini tapacaqdır. Mən 
bu proqramın hazırlanmasında səylər göstərmiş Dövlətqaç-
qınkomun fəaliyyətini yüksək qiymətləndirmək istəyirəm. 
Bu məsələlərlə mütəmadi qaydada çox ciddi məşğul olurlar 
və əllərindən gələni edirlər ki, bizim vətəndaşların yaşayışı-
nın, məişət problemlərinin həlli üçün vacib olan məsələləri 
həll etsinlər və buna nail olurlar.  

İndi Azərbaycanın iqtisadi gücü artır və gərək biz, ilk 
növbədə, ölkəmizin ən ağrılı probleminə diqqətimizi yönəl-
dək. Biz bunu edirik və əminəm ki, gələcəkdə böyük həcmdə 
vəsaitin təmin olunması məişət problemlərinin həllinə öz 
dəstəyini verəcəkdir.  

Biz siyasətimizi bütün istiqamətlərdə çox açıq şəkildə 
aparırıq. Bizim uğurlarımızın da əsas səbəbi ondadır ki, işi-
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mizdə çox böyük şəffaflıq var, verilən bütün vədlər, qəbul 
edilmiş bütün proqramlar vaxtlı-vaxtında icra olunur. On-
ların icrasına həm dövlət orqanları tərəfindən, həm də 
müvafiq strukturlar, ictimaiyyət tərəfindən çox güclü nəzarət 
var. Çünki bu problem bizim üçün bir nömrəli problemdir. 
Mən bunu dəfələrlə demişəm, bir də demək istəyirəm ki, 
Azərbaycanın indiki inkişafında bir nömrəli problem öz 
doğma torpaqlarımızı qaytarmaq və etnik təmizləmə siya-
sətindən əziyyət çəkən insanların həyat səviyyəsini yaxşılaş-
dırmaqdır. Biz hər iki problemi həll etməyə çalışırıq və bun-
dan sonra da bunu edəcəyik.  

Bir daha demək istəyirəm ki, Azərbaycan dövləti öz 
iqtisadi imkanlarını səfərbər edib qaçqın-köçkün soydaşla-
rımızın problemlərinin həlli üçün lazım olan bütün tədbirləri 
görəcəkdir. Ermənistan–Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ müna-
qişəsinin həlli üçün isə siyasi-diplomatik səylər davam etdiril-
məlidir, eyni zamanda, qüdrətli ordu potensialının yara-
dılması prosesi daha da güclənдирилməlidir. Biz son bir neçə il 
ərzində orduya ayrılan xərcləri bir neçə dəfə artırmışıq. 2007-
ci ilin dövlət büdcəsində bu xərclər 1 milyard dollar səviyyə-
sindədir. İndi 2008-ci ilin büdcəsi müzakirə edilir və yəqin ki, 
bu yaxınlarda təqdim olunacaqdır. Mənim tərəfimdən verilən 
göstərişlərə əsasən, orada hərbi xərclərin artırılması nəzərdə 
tutulur. Baxmayaraq ki, 1 milyard dollar çox böyük vəsaitdir 
və deyə bilərəm ki, MDB ölkələrində biz yəqin ki, birinci 
sıralardayıq. Amma biz müharibə şəraitində yaşayırıq. Bizim 
torpaqlarımız işğal altındadır. Ona görə istənilən vəsaiti biz 
bu sahəyə yönəltməliyik. Bu məqsədlə ordu gücləndirilir, 
peşəkarlıq artır, texnika, silah-sursat alınır. Məhz bu məqsəd-
lə Müdafiə Sənayesi Nazirliyi yaradılmışdır və digər tədbirlər 
görülür ki, onların bir hissəsi geniş ictimaiyyət üçün bəlli 
deyildir. Digər tədbirlər də görülür ki, biz öz doğma torpaqla-
rımızı işğalçılardan azad edək.  
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Bir daha demək istəyirəm, bugünkü müşavirədə  qaçqın-
köçkün bacı-qardaşlarımızın sosial məsələlərinin həlli müza-
kirə olunacaqdır.  

 

* * * 
Баш назирин мцавини, Дювлятгачгынкомун сядри Яли Щяся-

нов гачгын вя мяъбури кючкцнлярин вязиййятинин йахшылашдырыл-
масы иля баьлы сон дюрд илдя щазырланыб щяйата кечирилян тяд-
бирляря даир мялумат топлусуну, Дювлят Програмына ялавя 
олараг щазырланмыш тядбирляр планынын лайищясини вя видеома-
териалы дювлятимизин башчысына тягдим етди. 

 

* * * 
Сонра президент Илщам Ялийев 2003-ъц илин октйабрындан  

2007-ъи илин август айына гядяр гачгынларын вя мяъбури кюч-
кцнлярин йашайыш шяраитинин йахшылашдырылмасы иля ялагядар эю-
рцлмцш ишляри якс етдирян фотостендля таныш олду. 

Баш назирин мцавини, Дювлятгачгынкомун сядри Яли Щясянов 
мяъбури кючкцнляр цчцн тикилмиш йени гясябялярдя йарадылан 
инфраструктур барядя дювлятимизин башчысына мялумат верди. 

Стендлярдяки фотошякиллярдя мяъбури кючкцн гясябяляринин 
електрик енержиси иля тяъщизаты, суварма системляринин гурулушу 
айры-айры бюлэяляр цзря топлаnмышдыр. Фотоларда сонунъу чадыр 
шящяръикляриндя, вагонларда, йатагханаларда мцвяггяти мяс-
кунлашмыш мяъбури кючкцнлярин вязиййяти тясвир олунмушдур. 
Щазырда тикилмякдя олан гясябялярин схеми дя дювлятимизин 
башчысына тягдим едилди. 

 
YEKUN NİTQİ  

 
Bu gün səslənən çıxışlarda həm görülmüş işlərə qiymət 

verildi, bizim gördüyümüz işlər təhlil olundu, eyni zamanda, 
mövcud problemlər də qeyd edildi. Bu çox vacibdir. Çünki 
ilk növbədə, əlbəttə ki, görülən bütün işlərə düzgün qiymət 
verilməlidir. Ancaq bununla bərabər, müşavirənin əsas 
məqsədi növbəti illərdə görəcəyimiz işlər haqqında fikir 
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mübadiləsi aparmaq, məsələləri araşdırmaq və düzgün qə-
rarlar qəbul etməkdir. 

Deyə bilərəm ki, qaçqınların və məcburi köçkünlərin 
həyat səviyyəsinin yaxşılaşdırılması və məşğulluğunun artı-
rılması üzrə 2004-cü ildə qəbul edilmiş Dövlət Proqramının 
icrası bütövlükdə təmin olunubdur. Məhz buna görə indi 
ehtiyac yaranıb ki, bu proqrama əlavələr edilsin. Düzdür, biz 
proqramı qəbul edəndə orada hansısa bir vaxt çərçivələri 
qoymurduq. Hesab edirdik ki, bunu işin gedişatı göstərə-
cəkdir. Ancaq eyni zamanda, əlbəttə, istəyirdik ki, maksi-
mum qısa müddət ərzində proqramın əsas məsələləri öz 
həllini tapsın. Mən çox şadam ki, çox qısa müddət ərzində, 
cəmi üç il ərzində faktikи olaraq, proqramın bütün müddə-
aları həyatda öz əksini tapıbdır. Bu məsələlər bu gün 
səslənən çıxışlarda, burada nümayiş etdirilən stendlərdə, 
fotoşəkillərdə, səslənən rəqəmlərdə də öz əksini tapdı.  

Doğrudan da, qısa müddət ərzində çox böyük işlər gö-
rülübdür. Onlarca yeni qəsəbə salınıbdır. On minlərlə soyda-
şımız öz yaşayış səviyyəsini yaxşılaşdırmışdır. 70 min nəfər 
artıq müasir, yeni qəsəbələrdə yaşayır və ilin sonuna qədər 
istifadəyə veriləcək qəsəbələrdə də təxminən 20 min nəfər 
məskunlaşacaqdır. 

Məni sevindirən odur ki, işğal altında olan, əhali baxı-
mından ən böyük rayonlar arasında Ağdam və Füzuli rayon-
larında əhalinin böyük bir hissəsi öz rayonlarının ərazisində 
məskunlaşmışdır. Burada verilən məlumata görə, Ağdamda 
85 min, Füzulidə isə 60 min nəfər yaşayır və növbəti mər-
hələdə daha 10 min insan məskunlaşacaqdır. Bu çox gözəl 
göstəricidir. Bu bizim arzularımızın təzahürüdür. Mən 
istəyirdim ki, işğaldan azad olunmuş rayonlara məhz vaxtilə 
orada yaşamış insanlar qayıtsınlar. Düzdür, onların hamısı 
öz kəndlərinə qayıda bilmir, çünki o kəndlər işğal altındadır, 
amma yenə də ağdamlılar Ağdamda məskunlaşır, Füzulidən 
olanlar Füzulidə məskunlaşır və artıq bu böyük sosial 
problemlərin bir hissəsi öz həllini tapır.  
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Çadır şəhərciklərinin ləğvi böyük tarixi nailiyyətdir. Bu-
rada qeyd olundu ki, 1992-93-cü illərdə antimilli iqtidar 
tərəfindən salınmış və uzun illər ərzində insanlar üçün yaşa-
yış məntəqəsinə çevrilmiş çadır şəhərciklərinin yaranması 
Azərbaycan xalqına çox böyük təhqir olmuşdur. Azərbay-
can xalqına hörmətsizliyin əlaməti olmuşdur, mənfi müna-
sibətin əlaməti olmuşdur. Mən hesab edirəm ki, çadır 
şəhərciklərinin Azərbaycan tarixindən silinməsi çox böyük 
göstəricidir. Qısa müddət ərzində, 3-4 il ərzində biz buna nail 
oluruq. Bundan sonra yaşayış üçün o qədər də yararlı ol-
mayan digər yerlərdən də biz soydaşlarımızı normal qəsə-
bələrə köçürməliyik.  

Hesab edirəm ki, müşavirənin nəticəsi kimi, yeni sərən-
cam imzalanmalı və Dövlət Proqramına əlavələr edilməlidir. 
Bu gün səslənən bütün təkliflər, bütün  fikirlər o proqramda 
öz əksini tapmalıdır. İlk növbədə, qlobal məsələlər ki, 
onların haqqında Əli Həsənov danışmışdır. Fin tipli qəsəbə-
lərdə 25 min insan yaşayır. Onlar ləğv olunmalıdır və orada 
yaşayan 25 min məcburi köçkün üçün yeni qəsəbələr 
salınmalıdır. Bu, proqrama əlavələrdə öz əksini tapmalıdır.  

262 məktəbdə 11 min köçkün yaşayır. Onlar da oradan 
çıxmalıdırlar, çünki bunlar yararsız vəziyyətdə olan məktəb-
lərdir. Onlar üçün də yeni qəsəbələr salınacaqdır. Məktəblə-
rə baxmaq lazımdır, əgər onlar təmir oluna bilərsə, təmir 
edərik, əgər yox, yararsız vəziyyətdədirsə, onda  sökülüb on-
ların yerində yeni məktəblər tikilməlidir. Müdafiə Nazirliyi-
nin hərbi hissələrində məskunlaşmış 6 min insan da yeni 
qəsəbələrə köçürülməlidir. 

Bizi ən çox narahat edən məsələ 239 yataqxanada on 
minlərlə insanın yaşamasıdır. Bu çox böyük problemdir və 
buna da baxmaq lazımdır. O yataqxanalar ki, bərpa oluna 
bilər, orada təmir işləri aparılmalıdır. Harada ki, təmir et-
mək mümkün deyil, fikirləşməliyik, köçkünləri başqa yerlərə 
köçürməliyik. Biz bunu həll etsək, demək olar ki, yaşayış 
problemlərinin əsas hissəsi öz həllini tapacaqdır. Digər tə-
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rəfdən, icra hakimiyyəti başçıları tərəfindən qaldırılmış mə-
sələlərə də biz böyük diqqətlə yanaşmalıyıq. Artezian quyu-
larının qazılması, yolların salınması, qaz xətlərinin çəkilməsi 
və digər məsələlər.  

Füzuli Rayon Иcra Hakimiyyətinin başçısı tərəfindən ve-
rilən təklifi də mən dəstəkləyirəm. Horadiz qəsəbəsinə şəhər 
statusu verilməlidir. Müvafiq qərar layihəsi hazırlansın. 
Burada qeyd olunduğu kimi, Füzuli rayonunda yeni müasir 
müalicə-diaqnostika mərkəzi də tikilməlidir. Bu barədə mən 
bir müddət bundan əvvəl bütün göstərişləri verdim. Müalicə-
diaqnostika kompleksinin təməl daşının qoyulması üçün 
təşkil olunacaq mərasimdə şəxsən iştirak edəcəyəm.  

Səhiyyə Nazirliyinə göstəriş verirəm ki, ciddi xəstəliklərə 
düçar olmuş insanlara kömək göstərilsin. Əgər Azərbaycan-
da onlara kömək göstərmək mümkün deyilsə, fikirləşmək 
lazımdır, onları başqa ölkələrə göndərmək lazımdır. Yeni 
salınmış qəsəbələrdə – indi mən bu şəkillərdən də görürəm,  
ondan sonra məlumat da verilmişdir – çox böyük işlər 
aparılır. Yəni o ərazilər abadlaşır, ağaclar əkilir, əkin sahə-
ləri yaradılır. İnsanlar kənd təsərrüfatı ilə məşğul olurlar və 
yaşayış üçün lazım olan vəsaiti əldə edirlər. 

Amma bununla bərabər, o qəsəbələrdə kiçik müəssisə-
lərin yaradılması da çox vacib olardı. Çörək sexləri, meyvə-
tərəvəz emalı müəssisələri, süd sexləri yaradılmalı, yəni 
məşğulluq üçün və əlavə qazancın əldə edilməsi üçün lazımi 
tədbirlər görülməlidir. Sahibkarlığa Kömək Milli Fon-
dundan kreditlər ayrılmalıdır. İqtisadi İnkişaf Nazirliyi 
Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi ilə birlikdə bu məsələlərə baxsın-
lar və lazımi təkliflər versinlər ki, bunlar da proqrama daxil 
olunsun.  

Bildiyiniz kimi, hər bir məcburi köçkünə aylıq yemək 
xərcləri verilir. 2004 və 2006-cı illərdə o məbləğlər artırıl-
mışdır. Əvvəlcə 5 manatdan  6 manata, ondan sonra 6 ma-
natdan 9 manata çatdırılmışdır. Hesab edirəm ki, biz buna 
yenidən baxmalıyıq. Maliyyə Nazirliyinə göstəriş verirəm ki, 
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o məbləğ də artırılsın. O, böyük məbləğ deyil, amma hər bir 
vətəndaşa verilir. Misal üçün, 5-6 nəfərdən ibarət olan ailəyə 
hazırda hər ay haradasa 50–60 manat əlavə vəsait verilir. 
Əgər biz bu məbləği artırsaq – hesab edirəm ki,  bunu ciddi 
şəkildə artırmaq lazımdır – hər bir ailə üçün kifayət qədər 
yaxşı maddi dəstək olacaqdır.  

Bütövlükdə, bir daha demək istəyirəm ki, Dövlət Proqra-
mının qəbul olunması çox mühüm və tarixi bir hadisə idi. 
Onun uğurla icra olunmasında  həm Dövlətqaçqыnkom, həm 
də aidiyyəti idarələr, nazirliklər, icra hakimiyyətinin baş-
çıları fəal iştirak etmişlər. Ümid edirəm ki, növbəti illərdə 
qarşıya qoyduğumuz məsələlər də öz həllini tapacaq və 
işğaldan əziyyət çəkmiş insanlar daha da yaxşı yaşayacaqlar. 

Amma onu da bilməliyik ki, bunlar müvəqqəti tədbir-
lərdir. Mən əminəm ki, torpaqlarımız işğalçılardan azad 
olunandan sonra biz həmin ərazilərdə böyük işlər görəcəyik. 
Orada bütün infrastrukturlar, bütün binalar dağıdılıbdır. 
Bunu həm oraya gedən insanlar, eyni zamanda, beynəlxalq 
müşahidəçilər deyirlər. Bir müddət bundan əvvəl ATƏT-in 
faktaraşdırıcı missiyası işğal olunmuş bölgələrə səfər etmiş-
dir. Onların hazırladığı məlumatda və məruzədə açıq şəkildə 
göstərilmişdir ki, orada bütün infrastruktur dağılıbdır. Er-
məni vandalları orada talançılıqla məşğul olurdular. Onlara 
lazım olan bütün şeyləri oradan oğurlamışlar, талан етмишляр, 
qalan binaları da dağıtmışlar. Ona görə böyük təmir-bərpa,  
yenidənqurma ишляри lazımdır. Faktikи olaraq, biz bu qəsəbə-
ləri, şəhərləri yenidən yaratmaq üçün bütün gücümüzü səfər-
bər etməliyik və bunu edəcəyik. Bizim iqtisadi imkanlarımız 
buna imkan verir. Növbəti illərdə Azərbaycan zəngin ölkəyə 
çevriləcəkdir. Əminəm ki, biz torpaqlarımızı işğaldan azad 
edəndən sonra qısa müddət ərzində o rayonlarda da bütün 
lazımi infrastrukturu yaradacağıq.  

O ki qaldı danışıqlar prosesinə, mən bu barədə vaxtaşırı 
xalqa məlumat verirəm və öz fikirlərimi çatdırıram. Burada 
qeyd olundu ki, son dəfə Ramanada салынмыш qəsəbənin 
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açılışında danışıqlar prosesi haqqında öz fikirlərimi de-
mişəm. Bir də demək istəyirəm ki, danışıqların gedişatı 
bütövlükdə müsbət istiqamətdə davam edir. Üç ildən bir az 
çoxdur ki, mən bu məsələ ilə bilavasitə məşğul oluram.  

Deyə bilərəm ki, danışıqlar prosesində çox böyük irə-
liləyiş əldə edilmişdir. Bu həqiqətdir və onu da deyə 
bilərəm ki, Azərbaycan maraqlarını təmin edən istiqamətdə 
irəliləyiş müşahidə olunur. 2003-cü ilin sonunda və 2004-cü 
ilin əvvəlində danışıqlarda ancaq bir neçə işğal olunmuş 
rayonun azad edilməsi haqqında söhbət aparılırdı. İlk mər-
hələdə dörd rayondan söhbət gedirdi. Ondan sonra artıq 
beş rayondan söhbət gedirdi. Amma bu da bizi heç vaxt 
qane edə bilməzdi. Baxmayaraq ki, o mərhələlərdə bey-
nəlxalq müşahidəçilər, beynəlxalq vasitəçilər hesab edir-
dilər ki, beş rayonun qaytarılması ilə məsələ öz həllini tapa 
biləcək. Hətta təəccüb edirdilər ki, nə üçün Azərbaycan 
tərəfi buna razı olmur? Nə üçün İlham Əliyev beş rayonun 
qaytarılmasına razılıq vermir? Hətta mənə izah etməyə 
çalışırdılar ki, bu, böyük bir nailiyyət olacaq və beş rayo-
nun qaytarılması özlüyündə böyük hadisə olacaqdır. Hə-
qiqətən də belədir, müharibəsiz, dinc yolla beş rayonu 
qaytarmaq – əlbəttə, kim bunu istəməz? Ancaq nəyin baha-
sına?! Məsələ bundadır! Dağlıq Qarabağa müstəqilliyin 
verilməsi bahasınamı? Biz heç vaxt buna getməyəcəyik! 
Yaxud da, tutaq ki, beş rayonu qaytardıq. Bəs Kəlbəcər, 
Laçın nə olacaq?! Bəs Şuşa nə olacaq?! Məsələ bundadır. 
Ona görə, mən hesab edirəm ki, bizim mövqeyimiz çox 
düzgün mövqedir. Бiz hamımız başa düşürük ki, işğal olun-
muş ərazilərdəн  дидярэин дцшмцш əhalinin ən böyük hissəsi 
məhz o beş rayonda cəmləşмишди. Beş rayonun qaytarıl-
ması, demək olar ki, köçkünlərin sosial problemlərinin həlli 
deməkdir. Bunu da biz bilirik. 

Ancaq yenə də deyirəm, Azərbaycanın mövqeyi ondan 
ibarətdir ki, bütün işğal olunmuş rayonlar Azərbaycana qa-
yıtmalıdır. Danışıqlar nəticəsində, çox çevik diplomatik 
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səylər nəticəsində, siyasi addımlar nəticəsində və əlbəttə, 
Azərbaycanın son 3-4 il ərzində güclənməsi nəticəsində artıq 
danışıqların müəyyən mərhələsində altı rayondan söhbət 
getməyə başladı. Yalnız Laçın rayonunu ermənilər, elə bil 
ki, girov kimi saxlamaq istəyirdilər. Ancaq biz  buna da get-
mədik. Baxmayaraq ки, bu, böyük  bir irəliləyiş idi. Biz hara-
dan başlamışıq, haraya gəlmişik.  

Onu deyə bilərəm ki, bu danışıqların bütün xronolo-
giyası, bütün təfərrüatı Minsk qrupunun həmsədr ölkələri 
tərəfindən qeydə alınır. Amma buna baxmayaraq, biz yenə 
də öz səylərimizi göstərdik və ilk növbədə, həmsədr olan 
ölkələrin rəhbərliyinə izah etməyə müvəffəq olduq ki, 
Azərbaycanın bütün rayonları işğalçılardan azad edilməlidir. 
Əks təqdirdə, istənilən sülh müqaviləsinin ömrü uzun olma-
yacaqdır. Sülh müqaviləsi elə olmalıdır ki, ədalətli olsun. 
Ədalət bərpa edilməlidir. Beynəlxalq hüquq normaları öz 
yerində, bütün beynəlxalq davranış normaları öz yerində, 
amma eyni zamanda, ədalət bərpa olunmalıdır. Ədalət 
bərpa olunmasa, imzalanacaq o saziş hər an pozula bilər.  

Ona görə müəyyən mərhələdə Minsk qrupu tərəfindən 
bizim təkidimizlə verilən təkliflərdə artıq yeddi rayonun 
işğalçılardan azad olunması məsələləri öz həllini tapmağa 
başladı. Amma o da bizi qane etmir. Çünki aydındır ki, 
Dağlıq Qarabağın inzibati ərazilərindən kənarda yeddi 
rayon yerləşir. Ancaq Dağlıq Qarabağın inzibati ərazisinin 
içində Şuşa şəhəri yerləşir. Nizami Bəhmənov burada ulu 
öndərin sözlərini çox yaxşı xatırlatdı. Şuşasız Dağlıq Qara-
bağ probleminin həlli mümkün deyildir. Bu bizim qətiyyətli 
mövqeyimizdir, bunu Ermənistan tərəfi də bilir, həmsədr 
ölkələr də bilir. Bu bizim mövqeyimizdir – azərbaycanlılar 
Şuşaya qayıtmalıdırlar.  

Bir sözlə, münaqişədən əvvəl kim harada yaşayıbsa, ora-
ya da qayıtmalıdır. Biz demirik ki, ermənilər kimi durub 
etnik təmizləmə siyasəti aparaq, erməniləri Dağlıq Qara-
bağdan qovaq. Baxmayaraq ki, Dağlıq Qarabağ əzəli Azər-
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baycan torpağıdır. Biz deyirik ki, vətəndaşlarımız öz doğma 
torpaqlarına qayıtsınlar. Ermənilər Xankəndidə yaşayıblar, 
orada da yaşasınlar. Biz buna etiraz etmirik. Azərbaycanlı-
lar isə Şuşada yaşayıblar, Kəlbəcərdə, Laçında və başqa 
rayonlarda yaşayıblar. Onlar oraya qayıtmalıdırlar. Əgər biz 
sülh müqaviləsi bağlamaq istəyiriksə, sülh müqaviləsi o 
deməkdir ki, artıq müharibə sona çatır, sülh yaranır. Ta-
rixdən bilirik ki, ölkələr bir-biri иlə uzun illər ərzində müha-
ribə şəraitində olublar, dava aparıblar, böyük itkilər verib-
лər. Amma sonra barışıblar, sülh müqaviləsi bağlayıblar və 
ondan sonra normal münasibətlər də mümkündür.  

Hətta İkinci dünya müharibəsində hər iki tərəfdən 50 
milyondan artıq insan həlak olubdur. Amma bir neçə ildən 
sonra, 10–15 ildən sonra  müharibədə ən fəal iştirak edən 
Sovet İttifaqı ilə Almaniya Federativ Respublikası bir-biri 
ilə münasibətləri yaxşılaşdırıb və indi bir çox hallarda vahid 
mövqedən çıxış edirlər. Tarix bizə bunu öyrədir. Əfsuslar 
olsun ki, Ermənistanın rəsmi siyasəti məhz sağlam olmayan 
əsaslar üzərində qurulubdur. Onlar öz təbliğatını azərbay-
canlılara qarşı aparırlar və gənc nəsli də bu ruhda tərbiyə 
edirlər. Təsadüfi deyil, Ermənistan bəlkə də Avropada 
yeganə ölkədir ki, monodövlətdir. Orada heç bir başqa mil-
lət yaşamır, yaşaya bilmir, yəqin ki, o şəraitə dözə bilmir. 

Ona görə həm beynəlxalq hüquq normaları, həm də 
ədalət bərpa olunmalıdır və biz münaqişənin həlli yollarını 
bu istiqamətdə görürük. Birinci və ən əsası, Dağlıq Qarabağ 
heç vaxt müstəqil dövlət olmayacaqdır. Bu bizim prinsipial 
mövqeyimizdir. Bu, dəyişməz olaraq qalır və qalacaqdır. 
Artıq bu tezis bütün beynəlxalq aləm tərəfindən qəbul 
olunur. Halbuki deyə bilərəm ki, – lap dərinə getmək istə-
mirəm – bu heç də hər zaman belə deyildi. Başqa təkliflər də 
olmuşdu, bəzi hallarda təzyiqlər də olmuşdu ki, Dağlıq 
Qarabağa müstəqillik verilməlidir, onlar nə vaxtsa öz müs-
təqilliyinə nail olmalıdırlar. Heç vaxt olmayacaqlar! Heç 
vaxt – nə bu gün, nə sabah, nə yüz ildən sonra. Danışılan 
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mövzu da ondan ibarətdir ki, müzakirə predmeti olan 
sənəddə Dağlıq Qarabağın Azərbaycandan ayrılma mexa-
nizmi yoxdur və olmayacaqdır.  

O ki qaldı xalqların öz müqəddəratını təyin etməsinə, 
mən bunu dəfələrlə demişəm və bir də demək istəyirəm ki, 
erməni xalqı öz müqəddəratını təyin edib, onların öz 
Ermənistan dövləti var. Hansı ki, Azərbaycanın tarixi tor-
paqlarının üzərində qurulubdur və Azərbaycan ikinci erməni 
dövlətinin yaradılmasına heç vaxt razılıq verməyəcəkdir.  

Dağlıq Qarabağda yaşayan insanlara, ermənilərə və 
oraya qayıdacaq azərbaycanlılara yüksək özünüidarə statusu 
verilə bilər. Bu barədə də danışıqlar zamanı bütün mərhə-
lələrdə – 90-cı illərdə, indiki zəmanədə dəfələrlə Azərbaycan 
rəhbərliyi öz sözünü demişdir. Dünyada və Avropada olan 
ən yüksək muxtariyyət statusu öyrənilə bilər – daha doğrusu, 
biz bunu bilirik – və tətbiq oluna bilər. Əgər belə bir 
razılaşma variantı olarsa, əlbəttə ki, biz buna hazırıq, biz 
buna gedəcəyik və Azərbaycanın ərazi bütövlüyü bərpa 
ediləcək, eyni zamanda, nəhayət, bölgədə sülh yaranacaq və 
iki ölkə arasında gələcəkdə münasibətlər normallaşa bilər.  

Mən qeyd etmək istəyirəm ki, bu prinsiplər bizim üçün 
dəyişməz olaraq qalır və qalacaqdır. Burada heç bir dəyi-
şiklik mümkün deyil və olmayacaqdır. Bölgədə vəziyyət 
dəyişir, dünyada vəziyyət dəyişir. Beş-altı il bundan əvvəl 
Ermənistanla Azərbaycan arasında bəlkə də həm iqtisadi 
potensialda, həm də hərbi hazırlıq səviyyəsində o qədər də 
böyük fərq yox idi. Düzdür, Ermənistan bunu daha çox 
xarici ianələr hesabına, Azərbaycan isə öz xalqının istedadı 
ilə, gücü ilə əldə etmişdi. Reallıq bundan ibarət idi. Amma 
indi bu tarazlıq tamamilə pozulubdur. İqtisadi göstəricilərə 
baxmaq kifayətdir ki, hər kəs onu görsün: Azərbaycan 
iqtisadiyyatının həcmi nə qədərdir, Ermənistan iqtisadiy-
yatının həcmi nə qədərdir. Azərbaycanın iqtisadiyyatı tam 
müstəqil iqtisadiyyatdır və eyni zamanda, bu, imkan verir ki, 
müstəqil siyasət aparaq. Ermənistanın iqtisadiyyatı asılı 
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iqtisadiyyatdır. Onlar başqa ölkələrdən çox böyük dərəcədə 
asılıdırlar. Əlbəttə ki, bu, ümumi siyasi proseslərə də öz 
təsirini göstərir. Yəni, bu onların seçimidir. Bir var ölkə 
müstəqilliyə qovuşur və müstəqilliyi qoruyur, möhkəm-
ləndirir və bunu hər şeydən üstün tutur. Bir də var ki, ölkə 
müstəqilliyə qovuşur və müstəqillik onlar üçün  o qədər də 
böyük əhəmiyyət kəsb etmir, başqa ölkələrin təsiri altına 
düşür, yaxud da başqa ölkələrin iradəsi ilə idarə olunur. Hər 
bir xalqın öz seçimi var.  

Ancaq bununla bərabər, bu gün bizim aramızda o 
tarazlıq yoxdur. Hərbi sahədə biz tam hazırıq ki, öz doğma 
torpaqlarımızı işğalçılardan azad edək. Bundan sonra da 
hazırlaşacağıq, hərbi qüdrətimizi daha da artıracağıq və elə 
edəcəyik ki, bizim ordumuz Ermənistanın ordusundan on 
dəfə güclü olsun. Bu vəzifə qoyulub və biz buna nail 
olacağıq. Bizim gördüyümüz işlərin tarixi də göstərir, qarşıya 
hansı vəzifəni qoyuruqsa, onu da həll edirik.  

Vaxtilə mən deyəndə ki, bizim hərbi xərclərimiz bir 
milyard dollar olacaq, bəziləri buna inanmırdı. Amma indi 
bu reallıqdır və bu da son hədd deyildir. Biz həm peşəkarlığı 
artırırıq, hazırlığı artırırıq, həm də maddi-texniki bazanı 
artırırıq və hazırlaşırıq. İqtisadi sahədə, siyasi cəhətdən 
Azərbaycan bölgənin aparıcı ölkəsidir. Hamı bunu etiraf 
edir. Azərbaycan böyük ölkələrlə bərabərhüquqlu münasi-
bətlər qura bilib, biz öz enerji siyasətimizi aparmaqla bölgə-
nin və Avropanın enerji təhlükəsizliyinə  töhfəmizi verməyə 
başlayırıq. Yerləşdiyimiz bölgədə gedən proseslərə bizim çox  
йцксяк dərəcədə təsir etmək imkanlarımız var.  

Əsas məsələ, bir nömrəli problem Ermənistan–Azərbay-
can, Dağlıq Qarabağ məsələsinin həlli, Azərbaycanın ərazi 
bütövlüyünün bərpasıdır. Bu, birinci problemdir. Bu prob-
lemi həll etmək üçün nə lazımdırsa, onu da edəcəyik.  

Son dörd il ərzində biz büdcəmizi təxminən yeddi dəfə 
artırmışıq, daha da artıracağıq. Nə qədər vəsait lazımdırsa, 
ayırmalıyıq, nə qədər səfərbərlik lazımdırsa, bunu etməliyik 



 60

ki, bu problemi həll edək. Mən şübhə etmirəm ki, biz buna 
nail olacağıq. Ölkəmizin ümumi iqtisadi inkişafı, siyasi 
proseslər, ölkədaxili sabitlik, iqtisadi islahatlar, siyasi isla-
hatlar, beynəlxalq mövqelərimizin möhkəmlənməsi, enerji 
amilinin ön plana, dünya gündəliyinə çıxması – bütün bu 
amillər bizim xeyrimizədir.  

Bakı–Tbilisi–Ceyhan, Bakı–Tbilisi–Ərzurum və Bakı–
Tbilisi–Qars layihələri bölgədə vəziyyəti tamamilə dəyişibdir 
və bu dəyişmədən ən çox siyasi və iqtisadi qazanc əldə edən 
ölkə Azərbaycandır. Biz bu layihələrin təşəbbüskarı olmu-
şuq. Ulu öndər Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə bütün bunlar 
mümkün olmuşdur. Biz isə bu gün əldə edilmiş uğurları daha 
da möhkəmləndiririk.  

Mən hesab edirdim ki, indiki tərkibdə bu məsələlərə bir 
daha aydınlıq gətirмяйим лазымдыр. Düzdür, bizim mövqeyi-
miz xalq üçün tanışdı. Yenə də deyirəm, bir neçə dəfə bu 
barədə mən xalqa müraciət etmişəm, öz sözlərimi demişəm. 
Hesab edirəm, bu gün də buna ehtiyac var ki, həm ictimaiy-
yət bilsin, həm də bizim qaçqın-köçkün soydaşlarımız 
bilsinlər ki, onların hüquqları bərpa olunacaqdır. Biz istəyi-
rik, mən də istəyirəm ki, o hüquqlar tam şəkildə bərpa 
edilsin. Biz ədalətin tərəfdarıyıq və öz torpağımızın bütöv-
lüyünü təmin etməliyik.  

O ki qaldı, bu gün əsas mövzu olan məsələ ilə bağlı, mən 
köçkünlərin məişət problemlərinin yaxşılaşdırılmasına dair 
verilən bütün təklifləri dəstəkləyirəm. Bir daha demək 
istəyirəm ki, bu təkliflər ümumiləşdirilməlidir, bir də təhlil 
olunmalıdır. Bəlkə hansısa məsələ var ki, biz bu gün onu 
eşitmədik, amma o da böyük əhəmiyyət kəsb edir. Burada 
aidiyyəti dövlət strukturlarının nümayəndələri var – həm 
nazirlər, eyni zamanda, «Azərenerji», «Azəriqaz», «Azərsu», 
Meliorasiya və Su Təsərrüfatı səhmdar cəmiyyətlərinin, 
Dövlət Torpaq və Xəritəçəkmə Komitəsinin rəhbərləri – 
onlar da bu işlərlə bilavasitə məşğul olan şəxslərdir. Bir daha 
baxın, əgər hansısa məsələ bu gün diqqətdən kənarda 
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qalıbsa, onu əlavə edək. Qısa müddət ərzində proqrama 
əlavələr edək və onları icra etməyə başlayaq. Biz buna nail 
olsaq -– mən heç şübhə etmirəm –  demək olar ki, soydaş-
larımızın əsas məişət problemləri həll edilmiş olur.  

Bir də demək istəyirəm ki, mən bu sahədə görülən işlərə 
çox böyük diqqət yetirirəm, böyük qiymət verirəm. Bütün 
orqanlardan da tələb edirəm ki, bu istiqamətdə işlər bundan 
sonra da bu ardıcıllıqla, bu sürətlə, bu keyfiyyətlə davam 
etdirilsin.  

Sağ olun. 
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CƏNUBİ KOREYANIN «GS E&S» ŞİRKƏTİNİN  
NÜMAYƏNDƏ HEYƏTİ ИЛЯ ЭЮРЦШ 
 

Президент сарайы 
 

5 сентйабр 2007-ъи ил 
 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev 
sentyabrın 5-də Prezident sarayında Cənubi Koreyanın  
«GS E&S» şirkətinin nümayəndə heyətini qəbul etmişdir. 

Азярбайъан Республикасынын Президенти Qaradağ rayonunun 
Ələt qəsəbəsində inşa olunacaq yeni dəniz limanı ilə bağlı 
məsələlərin müzakirə olunduğu görüşü açaraq dedi: «Beləliklə, 
təqdimata başlaya bilərik. Artıq xeyli vaxtdır ki, bu layihə 
müzakirə olunur. Biz şəhərin mərkəzindəki dəniz limanını 
oradan köçürməyi planlaşdırırıq. O, yeni, daha geniş sahəyə 
köçürüləcəkdir. Mən çox şadam ki, «GS E&S» şirkəti bеля 
gözəl layihə hazırlamışdır. Ümid edirəm ki, layihənin həyata 
keçirilməsi çox qısa müddətdə başa çatdırılacaqdır. Nəqliyyat 
və daşıma imkanlarımızın genişləndirilməsi bizim üçün əhə-
miyyətlidir. Ölkəmiz vasitəsilə bir çox mallar daşınır. Azər-
baycanı Avropa ilə birləşdirəcək yeni dəmir yolu xətti istifa-
dəyə veriləndə daşınan yüklərin həcmi gözəçarpan dərəcədə 
artacaqdır. Bundan əlavə, bu limanın başqa yerə köçürül-
məsinin məqsədlərindən biri də Dənizkənarı Milli Parkın 
genişləndirilməsidir. Biz buna qısa müddət ərzində nail ol-
malıyıq. Gəlin hazırlanmış materiala baxaq». 

Sonra layihənin kompyuter qrafikası ilə hazırlanmış va-
riantı nümayiş etdirildi. 
Şirkətin vitse-prezidenti Azərbaycanda həyata keçirmək 

istədikləri layihənin əhəmiyyətindən danışarkən, özlərinin bu 
sahədəki təcrübəsindən də bəhs etdi. Bildirildi ki, şirkət artıq 
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bir neçə ildir  dünyanın bir çox ölkələrində bu tipli layihələrin 
icrasında yaxından iştirak edir. Hazırda dünyanın 28 ölkə-
sində şirkətin nümayəndəlikləri fəaliyyət göstərir və 6 min 
peşəkar mühəndis heyəti çalışır. Şirkətin layihələri beynəlxalq 
standartlara uyğundur. Ələt qəsəbəsində inşa olunacaq yeni 
dəniz limanı həm kommersiya, həm istehsalat, həm də daşıma 
əməliyyatlarının həyata keçirilməsi baxımından böyük əhə-
miyyətə malikdir. Bu layihə ekoloji cəhətdən də yüksək tələb-
lərə cavab verir.  
Ölkəmizin layihənin icrasına cəlb olunmuş müvafiq 

qurumlarının rəhbərləri də öz təkliflərini verdilər. Bildirildi 
ki, layihə bir çox özəlliklərinə görə diqqəti cəlb edir. Bu, ilk 
növbədə, Azərbaycanda gəmiçiliyin inkişafına öz töhfəsini 
verəcəkdir. Bundan əlavə, юlkəmizin sənaye potensialının 
güclənməsində də bu layihənin öz rolu var. Ələt qəsəbəsinя 
йахын ərazidə öz imkanlarına görə dünyada məşhur olan 
Səngəçal neft terminalı yerləşir. Orada yeni elektrik stan-
siyası da tikilir. Bütün bunlar nəzərə alınmaqla, dəniz lima-
nının tikilməsi Ələt qəsəbəsinin inkişafında yeni mərhələ 
olacaqdır. Layihənin icrası həm də Qaradağ rayonunun 
sosial-iqtisadi tərəqqisinə, xüsusilə də Azərbaycanın xarici 
iqtisadi  əlaqələrinin inkişafına öz töhfəsini verəcəkdir. La-
yihənin icrası nəticəsində yüzlərlə yeni iş yerləri açıla-
caqdır. Əvvəlkindən fərqli olaraq, yeni liman daha böyük 
ərazidə yerləşəcək və yüksək beynəlxalq standartlara cavab 
verəcəkdir. Köhnə limanın fəaliyyətini dayandırması ilə 
Dənizkənarı Milli Parkın ərazisi genişləndiriləcək, burada 
ekoloji vəziyyət yaxşılaşacaq, geniş abadlıq-quruculuq işləri 
aparılacaq, paytaxt sakinlərinin istirahətinin daha yaxşı 
təşkili üçün hər cür şərait yaradılacaqdır.  

Prezident İlham Əliyev Cənubi Koreya ilə Azərbaycan ara-
sında qarşılıqlı səfərlərin əhəmiyyətini bir daha vurğuladı, 
bildirdi ki, siyasi və iqtisadi sahədə əməkdaşlıq əlaqələri inki-
şaf edir. Bu ilin aprelində Cənubi Koreyaya dövlət səfərini xa-
tırladan prezident İlham Əliyev həmin vaxtdan ikitərəfli əmək-
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daşlıq əlaqələrinin yeni mərhələyə daxil olduğunu dedi. Dövlə-
timizin başçısı bildirdi ki, Ələt qəsəbəsində yeni dəniz limanı-
nın inşası Koreya–Azərbaycan iqtisadi əlaqələrinin inkişafına 
öz töhfəsini verəcəkdir. 

Dövlətimizin başçısı layihənin icrası, işlərin yüksək sə-
viyyədə yerinə yetirilməsi ilə bağlı tapşırıq və tövsiyələrini 
verdi. 
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АВРОПА ШУРАСЫНЫН ИНСАН ЩЦГУГЛАРЫ 
ЦЗРЯ КОМИССАРЫ ТОМАС ЩАММАРБЕРГИН 
РЯЩБЯРЛИК ЕТДИЙИ НЦМАЙЯНДЯ ЩЕЙЯТИ 
ИЛЯ ЭЮРЦШ 
 
Президент сарайы 
 
5 сентйабр 2007-ъи ил 
 
Азярбайъан  Республикасынын Президенти Илщам Ялийев 

сентйабрын 5-дя Президент сарайында Авропа Шурасынын инсан 
щцгуглары цзря комиссары Томас Щаммарбергин рящбярлик 
етдийи нцмайяндя щейятини гябул етмишдир. 

Томас Щаммарберг Азярбайъана сяфяринин уьурла кеч-
дийини билдиряряк, сяфяри чярчивясиндя юлкямизин мцхтялиф назир-
ликляриндя чох сямими вя сямяряли мцзакиряляр апардыьыны гейд 
етди. 

Дювлятимизин башчысы бу сяфярин Азярбайъанда эедян де-
мократикляшмя просесляри иля йахындан таныш олмаг цчцн йахшы 
имкан йаратдыьыны билдирди. 

Эюрцшдя Азярбайъан иля Авропа Шурасы ямякдашлыьына даир 
фикир мцбадиляси апарылды. 
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MEKSİKA BİRLƏŞMİŞ ŞTATLARININ 
PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ 
CƏNAB FELİPE KALDERON İNOXOSAYA 
 
Hörmətli cənab Prezident! 
Meksika Birləşmiş Ştatlarının milli bayramı – Müstə-

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

Əminəm ki, Azərbaycan ilə Meksika arasındakı müna-
sibətlərin inkişafı dostluq əlaqələrimizin və əməkdaşlığı-
mızın genişlənməsi üçün yeni-yeni perspektivlər açacaqdır.  

Belə bir xoş gündə Sizə möhkəm cansağlığı, işlərinizdə 
uğurlar, dost xalqınıza əmin-amanlıq və firavanlıq arzula-
yıram.  

 
Hörmətlə,  

     İLHAM ƏLИYEV 
   Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

 
Bakı, 5 sentyabr 2007-ci il    
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ÇİLİ RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ 
ZATİ-ALİLƏRİ 
XANIM MİŞEL BAÇELETƏ  

 
Hörmətli xanım Prezident! 
Ölkənizin milli bayramı – Müstəqillik günü münasibə-

tilə Sizi və bütün xalqınızı ürəkdən təbrik edirəm. 
Ümidvaram ki, Azərbaycan ilə Çili arasında dövlətlər-

arası münasibətlər xalqlarımızın rifahı naminə daim inkişaf 
edəcəkdir. 

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

 
Hörmətlə, 

     İLHAM ƏLИYEV 
  Azərbaycan Respublikasынын Prezidenti 

 
Bakı, 5 sentyabr 2007-ci il 
     
 



 68

 
 
 

MALTA RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ 
ZATİ-ALİLƏRİ 
CƏNAB EDVARD FENEK ADAMİYƏ 
 
Hörmətli cənab Prezident! 
Ölkənizin milli bayramı – Müstəqillik günü münasibə-

tilə Sizə və bütün xalqınıza ən səmimi təbriklərimizi yeti-
rirəm. 

Ümidvaram ki, Azərbaycan–Malta münasibətləri daim 
dostluq və əməkdaşlıq məcrasında inkişaf edəcəkdir. 

Belə bir xoş məqamda Sizə möhkəm cansağlığı, işləriniz-
də uğurlar, dost Malta xalqına sülh və rifah arzulayıram. 

  
Hörmətlə,  

       
 İLHAM ƏLИYEV 

  Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 
  
Bakı, 5 sentyabr 2007-ci il 
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ИКИ МЦГЯДДЯС ОЪАЬЫН ХАДИМИ, СЯУДИЙЙЯ 
ЯРЯБИСТАНЫНЫН КРАЛЫ ЯЛАЩЯЗРЯТ 
АБДУЛЛАЩ  БИН ЯБДЦЛЯЗИЗ АЛ СЯУДА 
 
Ялащязрят! 
Язиз гардашым! 
Сяудиййя Ярябистанынын милли байрамы – Краллыг елан 

едилмяси эцнц мцнасибятиля Сизи вя Сизин симанызда бцтцн 
халгынызы шяхсян юз адымдан вя Азярбайъан халгы адындан 
црякдян тябрик едирям. 

Яминям ки, гардаш халгларымызын истяк вя ирадяси  иля  юл-
кяляримиз арасында йаранмыш мющкям достлуг мцнасибятляри-
ни горуйуб сахламаг, ямякдашлыьымызы даща да инкишаф 
етдирмяк, ялагяляримизи щяртяряфли эенишляндирмяк цчцн бун-
дан сонра да бирэя сяйляримизи давам етдиряъяйик. 

Беля бир хош фцрсятдян истифадя едяряк Сизя ян сямими 
арзуларымы йетирмякдян мямнунлуьуму билдирир, халгыныза 
даим ямин-аманлыг вя рифащ диляйирям. 

 
Щюрмятля, 

ИЛЩАМ ЯЛИЙЕВ 
Азярбайъан Республикасынын Президенти 

 
Бакы, 5 сентйабр 2007-ъи ил 
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СЯУДИЙЙЯ ЯРЯБИСТАНЫ КРАЛЛЫЬЫНЫН 
ВЯЛИЯЩДИ ЯЛАЩЯЗРЯТ СУЛТАН БИН 
ЯБДЦЛЯЗИЗ АЛ СЯУДА 

 
Ялащязрят! 
Юлкянизин милли байрамы – Краллыг елан едилмяси эцнц 

мцнасибятиля Сизя вя бцтцн халгыныза ян хош арзуларымы йети-
рирям. 

Яминям ки, Азярбайъан иля Сяудиййя Ярябистаны арасын-
дакы достлуг вя гардашлыг мцнасибятляри даим халгларымызын 
рифащына хидмят едяъякдир. 

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

 
Щюрмятля, 
 

ИЛЩАМ ЯЛИЙЕВ 
Азярбайъан Республикасынын Президенти 

 
Бакы, 5 сентйабр 2007-ъи ил 
 
 



 71

 
 
 

MALİ RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ  
ZATİ-ALİLƏRİ  
CƏNAB AMADU TUMANİ TUREYƏ  
 
Hörmətli cənab Prezident! 
Mali Respublikasının milli bayramı – Müstəqillik günü 

münasibətilə Sizi və bütün xalqınızı ürəkdən təbrik edirəm.  
Ümidvaram ki, dostluq və əməkdaşlıq münasibətlərimizin 

inkişafı daim xalqlarımızın mənafelərinə xidmət edəcəkdir.  
Fürsətdən istifadə edərək, Sizə ən xoş arzularımı yetirir, 

dost xalqınıza sülh və tərəqqi diləyirəm.  
 
Hörmətlə,  

İLHAM ƏLИYEV  
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti  

 
Bakı, 5 sentyabr 2007-ci il    
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MDB-nin ÜZVÜ OLAN ÖLKƏLƏRİN DAXİLİ 
İŞLƏR NAZİRLƏRİ ŞURASININ BAKIDA 
KEÇİRİLƏN İCLASINЫН İŞTİRAKÇILARI ИЛЯ 
ЭЮРЦШ 
 
Президент сарайы 
 
6 сентйабр 2007-ъи ил 

 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev 

sentyabrın 6-da Prezident sarayında MDB-nin üzvü olan öl-
kələrin Daxili İşlər Nazirləri Şurasının Bakıda keçirilən iclası-
nın iştirakçılarını qəbul etmişdir.  

И л щ а м   Ə л и й е в:  Bu gün MDB-nin üzvü olan döv-
lətlərin Daxili İşlər Nazirləri Şurasının iclası Bakıda öz işinə 
başlamışdır. Mən bütün nazirləri Bakıda salamlayıram. 
Əminəm ki, iclas uğurla keçəcək, qəbul ediləcək qərarlar və 
əldə olunacaq razılaşmalar həm ölkələrimizin daha da in-
teqrasiyasına, həm də onların hüquq-mühafizə orqanları 
arasında əməkdaşlığына xidmət edəcəkdir.  

İndi, müasir dünyada bu çox vacibdir. Müsbət meyillərlə 
yanaşı, təəssüf ki, təhlükələr də artmaqdadır. Ona görə də 
ölkələrimizin və vətəndaşlarımızın təhlükəsizliyi hüquq-mü-
hafizə orqanlarının, daxili işlər orqanlarının qarşılıqlı fəaliy-
yətindən, onların işinin əlaqələndirilməsindən asılıdır. Mən 
bu əməkdaşlığın indiki şəkildə inkişaf etməsindən razıyam.  

Azərbaycana gəldikdə isə, bizim MDB-nin üzvü olan 
ölkələrlə qarşılıqlı əlaqələrimizin səviyyəsi kifayət qədər yük-
səkdir. Biz bu işdə regional səviyyədə də və öz tərəfimizdən 
də çalışırıq ki, vəziyyət daha çox proqnozlaşdırılan, sabit, 
təhlükəsiz olsun.  



 73

Təhlükəsizlik və sabitlik ölkələrimizin uğurlu iqtisadi və 
siyasi inkişafının əsas amilləridir. Bizim ölkələrin, onların 
müstəqil dövlətlər kimi təşəkkülünün tarixi heç də sadə 
olmamışdır. Bəzi ölkələrdə bu proses çox gərgin hadisələrlə, 
sabitliyin pozulması, hərc-mərclik, vətəndaş müharibəsi ilə 
müşayiət olunurdu. Ölkələrimizin çoxu bütün bunları gör-
müşdür. Ona görə də indi biz sülhün və sabitliyin bərqərar 
olmasının, insanların təhlükəsizlik şəraitində yaşamasının 
qədrini daha çox bilirik. Əlbəttə, biz yeni hədələrə, yeni 
təhlükələrə də hazır olmalıyıq. Mən terrorizmə, separatizmə, 
kriminal əməllərə, mütəşəkkil cinayətkarlığa qarşı mübari-
zəni nəzərdə tuturam. Burada dəqiq qarşılıqlı fəaliyyət 
olmadan təkbaşına uğur qazanmaq əslində mümkün deyil-
dir. Hətta dünyanın ən çox inkişaf etmiş ölkələrinin, ilk ba-
xışda ən çox müdafiə olunmuş ölkələrinin təcrübəsi də göstə-
rir ki, heç kəs özünü tam təhlükəsiz şəraitdə hesab edə bil-
məz. Ona görə də terrorizmə qarşı mübarizə seçmə xarakterli 
deyil, qlobal xarakterli olmalıdır. 

Bütün terrorçu təşkilatlar pislənməli və məsuliyyətə cəlb 
olunmalıdır. Separatizmə qarşı mübarizə də seçmə üsulu ilə 
yanaşılmadan aparılmalı, bütün dünyada qlobal xarakter 
daşımalıdır, əks halda, bu mübarizə heç bir nəticə verməyə-
cək, vəziyyəti yalnız gərginləşdirəcəkdir.  

Azərbaycanda biz MDB çərçivəsində əməkdaşlığa çox 
böyük əhəmiyyət veririk. Bizim bu görüşümüzdən bir az 
əvvəl mən Vladimir Borisoviç Ruşaylo ilə görüşdüm. Biz 
MDB-nin qarşıdakı zirvə toplantısının məsələlərini və 
ümumən işlərimizin hamısını müzakirə etdik. Biz iqtisadi 
inteqrasiyaya, siyasi əlaqələrə çox böyük əhəmiyyət veririk. 
Deməliyəm ki, artıq MDB-nin bütün ölkələrində, təbii ki, 
Ermənistan istisna olmaqla, səfirliklərimiz yaradılmışdır. Bu 
yaxınlarda daha iki ölkədə – Qırğızıstanda və Tacikistanda 
səfirliklər təsis etmişik. Beləliklə, MDB-nin hər bir ölkəsində 
bizim daimi diplomatik missiyamız var. Son illərdə biz 
dünyada çoxlu səfirliklər açırıq. Lakin bizim siyasətimizin 
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məhz MDB ölkələri çərçivəsində inteqrasiyaya yönəlməsi 
bütün ölkələrdə daimi diplomatik missiyalarımızın olması 
zərurətini yaratmışdır. Bu həm ikitərəfli əlaqələrin möhkəm-
lənməsinə, həm də regional xarakterli və бirlik çərçivəsində 
bir sıra məsələlərin həllinə kömək edəcəkdir.  

Bildiyiniz kimi, MDB-nin gələcəyi barədə, bu təşkilatda 
islahatlar barədə, onun daha təsirli olması barədə çox söhbətlər 
gedir. Lakin mən hesab edirəm ki, indi MDB çərçivəsində 
inteqrasiyanın səviyyəsi kifayət qədər yüksəkdir. Nəzərə alsaq 
ki, başqa təşkilatların əksəriyyətindən fərqli olaraq, bu təşkilat, 
necə deyərlər, Sovetляр Ölkəsinin dağılması nəticəsində yaran-
mışdır, 15 ildən artıq müddətdə bu təşkilat mövcuddur, onun 
təsisatları işləyir, müxtəlif formatlı çərçivələrdə – həm sizin 
idarələrin xətti ilə, həm sərhəd xidməti, təhlükəsizlik orqanları, 
иqtisadi şura, xarici siyasət idarələri başçıları şurasi xətti ilə fəal 
əməkdaşlıq prosesi gedir, bütün bunlar real müsbət göstəri-
cilərdir, biz bütün bunları yüksək qiymətləndirməliyik. Bu 
təşkilatda islahat məsələsinə gəldikdə, mən hesab edirəm ki, biz 
bu məsələyə çox ehtiyatla yanaşmalıyıq, elə etməliyik ki, 
islahatlar onun zəifləməsinə gətirib çıxarmasın. Bütövlükdə, 
islahatlar ağrılı prosesdir, onlar hər bir sahədə zəruridir, lakin 
bəzən müəyyən çətinliklərlə bağlıdır.  

Biz MDB çərçivəsində fəal əməkdaşlıq etmək əzmində-
yik. Elə bu gün humanitar sahədə əməkdaşlıq məsələlərini 
Vladimir Borisoviçlə müzakirə etdik. O yenə də rus dilində 
minlərlə kitab gətirmişdir. Artıq ikinci dəfədir ki, çox nəcib 
bir missiya həyata keçirilir. Bizim oxucuların müasir 
müəlliflərin əsərləri ilə tanış olması üçün imkan yaradılır. 

Bir sözlə, biz inteqrasiyada, bütün istiqamətlər üzrə əmək-
daşlıqda maraqlıyıq. Bir daha bugünkü iclasın mövzusuna 
qayıtmaq istəyirəm. Biz bu iclasa və bütövlükdə daxili işlər 
orqanlarının qarşılıqlı fəaliyyətinə,  əməkdaşlığına və işləri-
nin əlaqələndirilməsinə çox böyük əhəmiyyət veririk. Mən 
bilirəm ki, nazirlər arasında yaxşı şəxsi dostluq münasi-
bətləri  var, bu da çox vacibdir.  
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Mən sizə yaxşı işləmək, eləcə də istirahət etmək, vaxtınızı 
xoş keçirmək, şəhərimizə tamaşa etmək və ünsiyyətdə olmaq 
imkanı arzulayıram.  

Bir daha xoş gəlmisiniz.  
R ə ş i d   N u r q a l i y e v (Rusiya Federasiyasının Daxili 

Иşlər naziri): Sizin sözlərinizə qüvvət olaraq, deyə bilərəm ki, 
Daxili İşlər Nazirləri Şurası MDB-nin orqanları arasında ən 
təsirli və icraçı orqandır. Bu gün burada biz əldə etdiyimiz 
nəticələri birlikdə göstəririk. Siz çox düzgün dediniz ki, indi 
cinayətkarlıq sərhəd tanımır, o, transmilli xarakter daşıyır. 
Biz bu gün birinci məsələni müzakirə edərkən XXI əsrdə 
hansı təhlükələrin mövcud olması, konkret tədbirlərimizin 
hansı məqsədlərə yönəlməli olması barədə geniş informasiya 
aldıq. Biz başa düşdük ki, həqiqətən əlbir olmaqla biz 
terrorizm, ekstremizm, qeyri-leqal miqrasiya kimi mürəkkəb 
problemləri, cinayətkarlığın mütəşəkkil formaları – insan 
alveri, narkotrafiklər ilə əlaqədar məsələləri həll edə bilərik. 
Bütün bunlar həqiqətən elə problemlərdir ki, MDB-nin hər 
bir dövləti, hər bir ölkəsi öz məkanında birmənalı olaraq 
bunu həll edə bilməz. Bunlar kompleks məsələlərdir və bu 
gün biz bir daha yəqin etdik ki, Sizin dediyiniz istiqamətlərə 
daim diqqət yetirməli, səylərimizi birləşdirməliyik.  

Bu gün biz deyə bilərik ki, bölmələrimiz arasında yüksək 
etimad və peşəkarlıq səviyyəsi mövcuddur. Bizim başlıca 
vəzifəmiz MDB ölkələrində yaşayan vətəndaşların hüquq və 
azadlıqlarına riayət edilməsidir.  

Bizim birgə işimizi səciyyələndirmək üçün daha bir məqa-
mı vurğulamaq istərdim. Mart ayında biz «Rozısk» («Axta-
rış») əməliyyatı keçirdik. Bu əməliyyat bütün MDB məka-
nında keçirilmiş və cəmi üç gün ərzində uğurlu nəticələr əldə 
edilmişdir: Rusiyanın 172 vətəndaşı MDB ölkələrinin ərazi-
sində aşkar olunmuş, həmkarlarımız beynəlxalq axtarışda 
olan 123 nəfəri aşkar etmişlər. Qısa müddət ərzində apardı-
ğımız əməliyyat cəzalandırmanın zəruri olduğunu da göstər-
di. Bu bizim fəaliyyətimizin təməlini təşkil edən amildir.  
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Təzəcə həyata keçirilmiş «Kanal» əməliyyatı barədə də 
danışmaq istərdim. Bu həqiqətən çox yaxşı nəticədir, bu da 
bizim birgə əməyimizin məhsuludur. Bu onu göstərir ki, 
Daxili İşlər Nazirləri Şurası hansısa bir  siyasiləşdirilmiş qu-
rum deyildir. Rəhbərlərimizin bizim qarşımıza qoyduqları 
və onların, habelə vətəndaşların da həllini gözlədiyi əsas 
məsələ sabitlik, hüquq qaydaları və daxili təhlükəsizlik 
məsələsidir. Biz öz işimizi bu prinsip üzərində qururuq. Çox 
şadam ki, MDB-nin bütün ölkələrinin nümayəndələri məhz 
burada, Bakıda toplaşmışлаr. Cənab Prezident, biz bu gün 
burada belə gözəl şərait yaradıldığına görə Sizə və Daxili 
Иşlər naziri Ramil İdrisoviçə təşəkkür edirik.  

İclasımızın gündəliyi çox genişdir, 11 məsələni əhatə edir. 
Onlar hamısı aktual olub konkret praktik həllər tapmağa 
yönəlmişdir. Burada bundan ötrü şərait yaradılmışdır. Bizdən 
ötrü yaradılmış yaxşı şəraitə görə Daxili İşlər Nazirləri Şurası 
adından Sizə və Daxili Иşlər nazirinə minnətdarlıq bildirmək 
istərdim. Zənnimcə, bu gün biz yaxşı ovqatla işləyəcəyik.  

Prezident İlham Əliyev MDB-nin üzvü olan ölkələrin Da-
xili İşlər Nazirləri Şurasının iclasının hazırlanması üçün böyük 
iş görüldüyünü bildirdi. Dövlətimizin başçısı vurğuladı ki, 
Azərbaycanda ictimai-siyasi sabitlik bərqərar olmuşdur, 
hüquq qaydalarına lazımi səviyyədə riayət edilir. Azərbay-
canda asayişi mühafizə qüvvələri 1991-ci ildən 1993-cü ilin 
birinci yarısınadək ölkədə hökm sürmüş hərc-mərcliyin bir 
daha təkrarlanmasına yol verməmək üçün öz vəzifələrini layi-
qincə yerinə yetirirlər. Prezident həmçinin dedi ki, dövlət daim 
hüquq-mühafizə orqanlarının maddi-texniki bazasının möh-
kəmləndirilməsinə, onların əməkdaşlarının sosial vəziyyətinin 
yaxşılaşdırılmasına yönəlmiş tədbirlər görür.  

Dövlətimizin başçısı DİNŞ-in Bakıda keçirilən iclasının 
qarşıya qoyulmuş vəzifələrin yerinə yetirilməsində böyük əhə-
miyyətini vurğuladı, iclas iştirakçılarına uğurlar arzuladı. 
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«ЪИТИЭРОУП»УН АВРОПА РЕЭИОНУ ЦЗРЯ 
БАШ ИЪРАЧЫ ДИРЕКТОРУ УИНФРЕД БИШОФУН 
РЯЩБЯРЛИК ЕТДИЙИ НЦМАЙЯНДЯ ЩЕЙЯТИ 
ИЛЯ ЭЮРЦШ 
 
Президент сарайы 
 
6 сентйабр 2007-ъи ил 
 
Азярбайъан Республикасынын Президенти Илщам Ялийев 

ийунун 6-да Президент сарайында «Ъитиэроуп»ун Авропа реэио-
ну цзря Баш иърачы директору Уинфред Бишофун рящбярлик етдийи 
нцмайяндя щейятини гябул етмишдир. 

Уинфред Бишоф Азярбайъана илк дяфя сяфяр етдийини вя бу 
сяфяриндян мямнун олдуьуну билдирди. О, халгымызын цмум-
милли лидери Щейдяр Ялийев тяряфиндян ясасы гойулмуш уьурлу 
сийасятин президент Илщам Ялийевин рящбярлийи алтында бу эцн дя 
давам етдирилдийини вурьулады. 

Азярбайъан Республикасынын Президенти сон он илдя юлкя-
мизин бцтцн сащялярдя бюйцк наилиййятляр ялдя етдийини деди. 
Щазырда цмуми дахили мящсулда  юзял секторун пайынын 80 фаиз 
олдуьуну хатырладан президент Илщам Ялийев Азярбайъан игти-
садиййатынын йцксяк сцрятля инкишаф етдийини билдирди. 
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MDB-nin İCRAİYYƏ KOMİTƏSİNİN  
SƏDRİ VLADİMİR RUŞAYLO  
ИЛЯ ЭЮРЦШ 
 
Президент сарайы 
 
6 сентйабр 2007-ъи ил 

 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev 

sentyabrın 6-da Prezident sarayında MDB-nin İcraiyyə Ko-
mitəsinin sədri Vladimir Ruшaylonu qəbul etmiшdir. 

Vladimir Ruşaylo MDB Daxili İşlər Nazirləri Şurasının 
Bakıdakı iclasının yüksək səviyyədə təşkil olunduğunu vur-
ğuladı.  

Dövlətimizin başçısı iclasın Azərbaycanda keçirilməsinin 
əhəmiyyətini qeyd edərək, bu tədbirin MDB-nin цzvц olan 
ölkələrin hüquq mühafizə orqanları arasında əməkdaşlığın da-
ha da genişləndirilməsi işinə xidmət etdiyini bildirdi.  

Görüşdə MDB çərçivəsində əməkdaşlığa dair fikir müba-
diləsi aparıldı.  
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GÖRKƏMLİ ALİM VƏ İCTİMAİ XADİM  
CAVAD HEYƏT ИЛЯ ЭЮРЦШ 
 
Президент сарайы 
 
6 сентйабр 2007-ъи ил 

 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev 

sentyabrın 6-da Prezident sarayında məşhur soydaşımız, gör-
kəmli alim və ictimai xadim, İranda nəşr olunan «Varlıq» jur-
nalının Baş redaktoru, Fransa Beynəlxalq Cərrahlar Akade-
miyasının üzvü, Bakı Dövlət Universitetinin və Azərbaycan 
Tibb Universitetinin Fəxri doktoru Cavad Heyəti qəbul et-
mişdir. 

Doktor Cavad Heyət Bakıya növbəti səfərindən, Azərbay-
can prezidenti ilə yenidən görüşməsindən böyük məmnunluq 
duyduğunu bildirdi və ölkəmizin sürətli inkişafının, tərəqqisi-
nin şahidi olduğunu söylədi.  
Ümummilli lider Heydər Əliyev ilə görüşlərini həmişə mə-

həbbətlə xatırladığını deyən doktor Cavad Heyət onun siya-
sətinin bu gün də uğurla davam etdirilməsinin əhəmiyyətini 
vurğuladı. 

Prezident İlham Əliyev doktor Cavad Heyətin çoxşaxəli 
fəaliyyətini yüksək qiymətləndirdi və ona möhkəm cansağlığı, 
gələcək işlərində uğurlar dilədi. 
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БАКЫДА ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВ МЯРКЯЗИНИН 
ТЯМЯЛГОЙМА МЯРАСИМИНДЯ НИТГ 
 
Бакы, Няриманов району 
 
10 сентйабр 2007-ъи ил 
 
Sentyabrın 10-da Bakıda, Nərimanov rayonu ərazisində 

Heydər Əliyev Mərkəzinin təməlqoyma mərasimi keçirilmişdir.  
Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev mərasimdə iştirak et-

mişdir.  
Азярбайъан Республикасынын Президенти İlham Əliyev və xa-

nımı Mehriban Əliyeva əvvəlcə mərkəzin maketi ilə tanış 
oldular, mərkəzin məqsəd və vəzifələrini, eləcə də gələcək gö-
rünüşünü nümayiş etdirən filmə baxdılar.  

Prezident İlham Əliyev ulu öndərin adını daşıyacaq mər-
kəzin baş planını, gecə görünüşünü, muzeyin, 1284 yerlik 
konfrans salonunun, daxili məkanın, səhnənin, kitabxananın, 
mətbuat mərkəzinin və digər bölmələrin görünüşünü əks et-
dirən fotostendlərlə tanış oldu.  

Layihənin müəllifi, tanınmış memar xanım Zaha Hadid və 
«DİA Holdinq» şirkətinin nümayəndəsi dövlətimizin başçısına 
ətraflı məlumat verdilər. Bildirildi ki, ümumi ərazisi təxminən 
9 hektar olacaq, müasir Azərbaycan dövlətçiliyinin banisi 
Heydər Əliyevin adını daşıyan memarlıq abidəsi kimi ucaldıla-
caq bu mərkəz ən son texnologiyalarla təchiz ediləcəkdir. 
Tikinti üslubuna görə Yaxın Şərq bölgəsində ilk belə layihə 
olan Heydər Əliyev Mərkəzi dünya memarlığında layiqli yeri-
ni tutacaqdır. Mərkəzin əsas binasının fasadının qarşısındakı 
maili landşaft buraya gələnlər üçün elit bir keçid yolu olmaqla 
bərabər, həm də şəhər əhalisinin mədəni istirahəti üçün ən 
gözəl yerlərdən birinə çevriləcəkdir. Xüsusi dizayna malik əra-
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zidə yaşıllıq zonası, istirahət meydançaları, fəvvarələr, eska-
latorlar və müasir işıqlandırma sistemlərinə malik geniş və 
yaraşıqlı park salınacaqdır. 

Bildirildi ki, Türkiyənin «DİA Holdinq» şirkəti tərəfindən iki 
ilə tikiləcək mərkəzin əsas binasının daxili və xarici görünüşü 
vəhdət yaradacaqdır. Mərkəzin landşaft ərazisindən muzeyin və 
konfrans salonunun girişi Heydər Əliyev prospektindən görü-
nəcəkdir. Bu tərəf günəş şüalarını tənzimləyən şüşə və alüminium 
konstruksiyalardan düzəldiləcəkdir. Landşaft ərazisinin altında 
1350 yerlik avtomobil dayanacağı yerləşəcəkdir.  
Ümumi sahəsi 20,5 min kvadratmetr, hündürlüyü isə 22 

metrə bərabər konfrans salonunda müasir texnologiyanın 
bütün imkanlarından istifadə ediləcəkdir. Əsas səhnənin hərə-
kət edən ön hissəsinin hündürlüyü 7–14 metr, ümumi sahəsi isə 
315 kvadratmetr olacaqdır.  

Tanışlıqdan sonra dövlətimizin başçısı içərisində «Azər-
baycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyev tərəfin-
dən müasir Azərbaycan dövlətçiliyinin banisi, dahi siyasətçi, 
ulu öndər, xalqımızın ümummilli liderinin adını daşıyan Hey-
dər Əliyev Mərkəzinin təməli qoyulmuşdur.  
İnşası nəzərdə tutulan Heydər Əliyev Mərkəzi dövlətçilik fəl-

səfəsi və azərbaycançılıq məfkurəsinin dərindən öyrənilməsi, ge-
niş təbliğ olunması və hərtərəfli inkişaf etdirilməsi baxımından öl-
kənin ictimai-siyasi və mədəni həyatında böyük rol oynayacaqdır. 

Mərkəz beynəlxalq səviyyəli tədbirlərin, konfransların, 
müsabiqələrin, festivalların, sərgi, konsert və ziyafətlərin təş-
kilinə imkan verən müasir texnologiyalarla təchiz olunmuş və 
bir məkanda konfrans zalı, muzey və mədəni irs mərkəzi, açıq 
foye, kitabxana və digər məqsədlər üçün nəzərdə tutulan sa-
lonları özündə birləşdirən çoxşaxəli struktura malik olacaqdır. 
Bu möhtəşəm tikili Heydər Əliyevin adını daşıyan memarlıq abi-
dəsi kimi ucaldılacaqdır. 10 sentyabr 2007-ci il» sözləri yazılmış 
kağız olan gilizi təmələ qoydu və beton qarışığı tökdü.  

Dövlətimizin başçısı mərasimdə nitq söylədi.  
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И л щ а м   Я л и й е в: Hörmətli xanımlar və cənablar!  
Əziz dostlar!  
Bu gün ölkəmizin tarixində çox əlamətdar bir gündür. Bu 

gün biz Heydər Əliyev Mərkəzinin təməl daşını bərabər 
qoyduq. Əminəm ki, qısa müddət ərzində bu mərkəz tikilib 
istifadəyə veriləcək və ondan sonra bizim xalqımızın xid-
mətində olacaqdır. Bu gözəl bina, əminəm ki, şəhərimizə 
əlavə yaraşıq verəcəkdir. Bu gün burada nümayiş etdirilən 
təqdimatda binanın həm xarici görünüşü, həm də daxili 
tərtibatı kifayət qədər geniş şəkildə göstərilmişdir. Bu bи-
nanın nəinki bölgədə, dünyada analoqu yoxdur. Bu çox 
gözəl memarlıq abidəsi, müasir memarlıq abidəsi olacaqdır. 
Bu fürsətdən istifadə edib bizimlə bərabər bu mərasimdə 
iştirak edən məşhur memar, xanım Zaha Hadidə binanın 
layihəsini hazırladığına görə öz dərin minnətdarlığımı bil-
dirmək istəyirəm.  

Binanın xarici gözəlliyi, eyni zamanda, funksional keyfiy-
yəti çox yüksəkdir. Bu binada həm böyük toplantı, konsert 
salonu, müxtəlif ölçüdə olan böyük konfrans, sərgi salonları, 
həm də muzey, ən müasir kitabxana, rəsmi mərasim salon-
ları, elmi-tədqiqat mərkəzi cəmləşəcəkdir. Əminəm ki, bina-
nın istifadəyə verilməsindən sonra burada çox fəal həyat 
başlayacaqdır. Mən istəyirəm ki, binanın qapıları, Heydər 
Əliyev Mərkəzinin qapıları daim açıq olsun, insanlar burada 
işləsinlər, istirahət etsinlər, tədbirlərini keçirsinlər. Bir sözlə, 
bu mərkəz beynəlxalq elmi, mədəni mərkəzə, tədqiqat və 
konfranslar mərkəzinə çevriləcəkdir.  

Bununla bərabər, bu böyük ərazidə bir neçə hektardan 
ibarət olan çox böyük park salınacaqdır və ətraf binalarda 
yaşayan sakinlər də bundan istifadə edə biləcəklər. Əminəm 
ki, Bakının və Azərbaycanın müxtəlif yerlərindən gələn insan-
lar bu parkda istirahət edəcəklər. Bu həm şəhərin infrastruk-
turuna çox böyük bir töhfədir, ulu öndər Heydər Əliyevin 
xatirəsinə Azərbaycan xalqının hörmətinin əlamətidir, eyni 
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zamanda, Bakıda yeni, dünyada analoqu olmayan nadir 
memarlıq abidəsinin yaradılmasıdır.   

Аzərbaycanın inkişafı, ölkəmizdə əldə edilmiş uğurlar 
indi bizə imkan verir ki, belə binaları yaradaq. Əminəm ki, 
bu bina onilliklər və əsrlər boyu yaşayacaq və Bakının növ-
bəti simvoluna çevriləcəkdir. Eramızın ilk əsrlərində yaradıl-
mış «Qız qalası» Bakının qədim simvoludur. Heydər Əliyev 
Mərkəzi növbəti simvol olacaq və bütün dünya miqyasında 
öz gözəlliyi ilə, nadirliyi və funksional keyfiyyətləri ilə seçi-
ləcəkdir.  

Mən çox şadam ki, bu gün biz mərkəzin təməlqoyma mə-
rasimində birlikdə iştirak edirik. Mərkəzin yaradılması haq-
qında bir müddət bundan əvvəl mən xüsusi sərəncam imzala-
mışam. Bütövlükdə, Heydər Əliyev Mərkəzinin yaradılması 
ideyası məndə çoxdan yaşayır. Mən artıq bir neçə il иди bu 
barədə fikirləşirdim. Çox şadam ki, həm memarlıq baxımın-
dan, həm də müasirlik, funksional tərtibat baxımından bu 
bina ən yüksək standartlara cavab verəcəkdir.  

Ulu öndərimiz Heydər Əliyev bütün dövrlərdə – həm 
1970–80-ci illərdə, həm də müstəqillik dövründə Azərbaycan 
xalqının inkişafında, ölkəmizin inkişafında, potensialın 
möhkəmlənməsində çox mühüm rol oynamışdır. 1970–80-ci 
illərdə Azərbaycanda güclü sənaye potensialının yaradılma-
sı, sosial məsələlərin həlli ilə bərabər, Bakının gözəlləşmə-
sində də çox böyük işlər görmüşdür. O illərdə Bakıda tikilmiş 
binalar bu gün də öz gözəlliyi ilə seçilir.  

Heydər Əliyev tərəfindən tikilmiş və onun adını daşıyan 
saray, İdman-Konsert Kompleksi, «Gülüstan» sarayı və 
başqa memarlıq abidələri bu gün də öz gözəlliyi ilə çox 
fərqlənir. Onu da yəqin bilirsiniz ki, ulu öndərimizin me-
marlıq sənətinə çox böyük marağı var idi. O, 1939-cu ildə 
Azərbaycan Sənaye İnstitutunun memarlıq fakültəsinə daxil 
olmuşdu və bu sənəti çox sevirdi. Həmişə memarların işinə, 
onların fəaliyyətinə həm böyük diqqət göstərirdi, həm də 
onlara kömək edirdi. Burada oturan insanların böyük əksə-
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riyyəti bilir ki, o illərdə Azərbaycanda, Bakıda gözəl binala-
rın müəllifi, eyni zamanda, Heydər Əliyevin özü idi. O, me-
marlarla vaxtaşırı görüşürdü, öz fikirlərini deyirdi, onların 
fikirləri ilə hesablaşırdı. Onun dövründə tikilən bütün gözəl 
binaların həmmüəllifi də ulu öndərin özü idi. 1970–80-ci 
illərdə belə idi, müasir dövrdə də belə olmuşdur.  

Bu gün Bakıya çox böyük gözəllik verən Heydər Əliyev 
Fondunun da  memarı və müəllifi məhz Heydər Əliyev özü 
olmuşdur. Bəlkə də çox adam bunu bilmir, amma mən yaxşı 
bilirəm. Həmin binanın konturlarını o özü çəkmişdi, xarici 
görünüşünü, daxili tərtibatını özü seçmişdi və bütün me-
marlara və inşaatçılara tövsiyələrini vermişdi.  

Ona görə mən çox şadam ki, Bakıda onun adını da-
şıyacaq mərkəz, sadəcə, bir mərkəz deyil, eyni zamanda, 
dünya səviyyəli memarlıq abidəsi olacaqdır. Onun adını da-
şıyacaq mərkəz həm onun həyat və fəaliyyətini, siyasi irsini 
tədqiq edəcək, həm də xarici görünüşü ilə fərqlənəcəkdir.    

Bu gün Azərbaycan çox sürətlə inkişaf edir, bizim imkan-
larımız genişlənir. Azərbaycanda çox güclü iqtisadi və sənaye 
potensialı yaradılır. İqtisadiyyatımız dünyada analoqu olma-
yan sürətlə inkişaf edir. Son üç il ərzində bizim iqtisadiyyatımız 
ən azı 95 faiz artacaqdır və heç bir başqa ölkədə tarix boyu belə 
yüksək nailiyyətlər olmamışdır. Bakının infrastruktur prob-
lemləri öz həllini tapır. Bu məsələyə çox böyük diqqət göstərilir, 
yeni yollar salınır, yeni körpülər salınır. Bu ərazidə də yeni yol 
qovşaqları, körpülər salınır, онлар şəhərimizə əlavə gözəllik və 
eyni zamanda, insanlara rahatlıq verəcəkdir.  

Bizim uğurlu iqtisadi fəaliyyətimiz ölkəmizin güclən-
məsinə xidmət edir. Bütün bu uğurların təməli də məhz ulu 
öndər tərəfindən qoyulmuşdur. Azərbaycanda məhz onun 
uzaqgörənliyi, rəhbərliyi ilə başlanmış uğurlu neft strategi-
yası nəticəsində yeni imkanlar yaranır, ölkəmiz qarşısında 
yeni üfüqlər açılır. Bakı–Tbilisi–Ceyhan neft kəməri Heydər 
Əliyevin adını daşıyır. Ona görə ki, bunun təşəbbüskarı 
məhz o olmuşdur. Eyni səbəbə görə, Ceyhan terminalı da 
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Heydər Əliyevin adını daşıyır. Onun təşəbbüsü ilə Azərbay-
canda Bakı–Tbilisi–Ərzurum qaz kəməri və başqa böyük 
layihələr də həyata keçirilir. İndi biz Bakı–Tbilisi–Qars də-
mir yolu layihəsini nəinki müzakirə edirik, onun yaradıl-
masına başlayırıq.  

Bütün bu məsələlər həm ölkəmizi gücləndirir, beynəlxalq 
mövqelərimizi artırır, həm də bütövlükdə regional və coğ-
rafi-siyasi vəziyyətə çox böyük təsir göstərir. Bu təsir Azər-
baycandan gəlir. Çünki bütün bunlar bizim layihələrimizdir. 
Biz bunların təşəbbüskarı olmuşuq, biz onları irəliyə 
aparırıq və layihələrin icrası nəticəsində, ilk növbədə, Azər-
baycan xalqı xeyir görəcəkdir. Həm iqtisadi imkanlar arta-
caq, insanların həyat səviyyəsi yaxşılaşacaq, həm də ölkə-
mizin qüdrəti artacaq və Azərbaycan çox qüdrətli ölkəyə 
çevriləcəkdir.  

Ona görə biz bu məsələlərə çox böyük diqqət veririk. 
İstəyirik ölkəmiz iqtisadi cəhətdən daha da güclü olsun. 
Amma eyni zamanda, Bakının xarici görünüşünün yaxşılaş-
masına da böyük diqqət göstərilir. Bir müddət bundan əvvəl 
mənim tərəfimdən imzalanmış sərəncama əsasən, Bakının 
bütün tarixi binaları bərpa olunmalı, təmizlənməli, çox gözəl 
şəkildə, müasir səviyyədə işıqlandırılmalıdır. Bu proses artıq 
başlanmışdır. Mən bilirəm ki, Bakı sakinləri buna çox böyük 
diqqət yetirir, çox böyük qiymət verirlər. Çünki Bakının hər 
bir sakini istəyir ki, onun doğma şəhəri daha da gözəl olsun. 
Tarixi binalar öz əvvəlki görüntüsünü almalı, bəlkə ondan da 
gözəl olmalıdır. Bütün bu tarixi irsimizi saxlamaq şərti ilə biz 
şəhərimizə və bütövlükdə, ölkəmizə müasirlik gətirmişik.  

Bizim çox böyük tariximiz var, zəngin mədəniyyətimiz 
var və bu tarix, bu mədəniyyət bizi бир xalq kimi, millət kimi,  
qoruyub saxladı və bu gün biz müstəqil ölkə kimi yaşayırıq. 
Amma bununla bərabər, biz gələcəyə baxmalıyıq, müasir öl-
kəyə çevrilməliyik. Həm infrastruktur baxımından, həm 
dünyagörüşü baxımından, həm təhsil baxımından – bütün 
parametr baxımından biz müasir dövlət olmalıyıq ki, dün-
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yada və bölgədə öz yerimizi daha da möhkəmləndirək. Çünki 
müasirlik, tərəqqi ölkəni gücləndirən amillərdir. Bu amillər 
insanların daha da yaxşı yaşaması üçün imkanlar yaradır.  

Şəhərimizin abadlaşdırılması, gözəlləşdirilməsi işləri pay-
taxtın bütün rayonlarında aparılmalıdır. Əlbəttə ki, Bakının 
əsrlər boyu yaranmış tarixi mərkəzi vardır. İlk növbədə, diq-
qət oraya yönəldilməlidir. Amma digər rayonlara da böyük 
diqqət verilməli, yollar salınmalı, infrastruktur yaradılmalı, 
binalar təmir olunmalı, yeni binalar tikilməlidir. Ölkəmiz 
böyüyür, bu da təbiidir, çünki Azərbaycanda əhali artımı 
müşahidə olunur. Bu da iqtisadi inkişafın əlamətidir. Biz ha-
mımız  yaxşı xatırlayırıq ki, Azərbaycan üçün ən çətin olan 
dövrdə – 80-ci illərin sonunda, 90-cı illərin əvvəllərində ölkə 
faktikи olaraq dağılanda əhalinin artımı da müşahidə edil-
mirdi. Yəni insanlar bütün bu amillərə reaksiya verir. Sa-
bitlik, təhlükəsizlik, əmin-amanlıq, iqtisadi inkişaf, maddi 
rifah – bu amillər ölkənin ümumi inkişafını təmin edir. Biz 
bu siyasəti bundan sonra da davam etdirəcəyik.  

Mənim göstərişimə əsasən, Bakıda bir dənə də yöndəm-
siz, xarici görünüşü yaxşı olmayan bina tikilməməlidir. 
Bütün binalar öz memarlığı ilə seçilməlidir. Şərt deyil ki, bu 
memarlıq hansısa üsluba mənsub olmalıdır. Həm müasir 
üslubda, həm də qədimi üslubda, bizim üçün ənənəvi olan 
üslubda tikilməlidir. Amma keyfiyyətli, gözəl, yaraşıqlı, 
insanların yaşaması üçün rahat binalar. Mən əminəm ki, biz 
buna nail olacağıq. Bu günə qədər görülən bütün işlər öz 
bəhrəsini verir, Azərbaycan həm öz imkanlarını artırır, həm 
güclənir, həm də insanların yaşaması üçün yeni imkanlar 
yaranır. Mən istəyirəm ki, bütün bu makroiqtisadi göstəri-
cilərlə yanaşı, əlbəttə, bizim şəhərlərimiz daha da gözəlləşsin. 
Təkcə Bakıda deyil, Azərbaycanın müxtəlif rayonlarında 
indi çox güclü abadlıq, quruculuq işləri aparılır. Köhnə bi-
nalar təmir olunur, yeni binalar tikilir, yeni yollar salınır. 
Yəni bu inkişaf bütün ölkəmizi əhatə edir və Azərbaycan 
xalqının yaxşı yaşaması üçün şərait yaradır.  
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Bu gün, ulu öndərin adını daşıyacaq mərkəzin təməl-
qoyma mərasimində isə mən istəyirəm ki, biz onun bütün 
xidmətlərini bir daha yada salaq. Yada salaq ki, 1982-ci ilin 
sonundan, onun Azərbaycandan getməsindən sonra və 
yenidən siyasi rəhbərliyə qayıtmasına qədər, demək olar, 
Bakıda və Azərbaycanda bir dənə də yaddaqalan bina, bir 
dənə də böyük müəssisə tikilməmişdi. Tikilənlər də o binalar 
və müəssisələr idi ki, onların təməli onun vaxtında qoyul-
muşdu, sonra onların bəzilərində isə işlər heç tamam-
lanmamışdı. Onun vaxtında beynəlxalq aeroportun təməli 
qoyulmuşdu və demək olar ki, daş işi qurtarmışdı. O, Bakı-
dan gedəndən sonra və qayıdana qədər isə daş daş üstə qo-
yulmamışdı. Çünki Azərbaycanın o vaxtkı antimilli rəhbər-
liyinin əqidəsi tam başqa idi. O vaxt ancaq talançılıqla 
məşğul olurdular. Hamımızın yaxşı yadındadır ki, hətta 
trolleybus xətlərini də kəsirdilər, onda mis olduğuna görə 
xaricə satırdılar. Yəni talançılıq, dağıdıcı fəaliyyət o vaxt 
bütün ölkəmizi bürümüşdü.  

Onun Azərbaycanın siyasi rəhbərliyinə qayıdışından 
sonra vəziyyət tamamilə dəyişildi. Sabitlik yarandı, qanun-
suz hərəkətlərə son qoyuldu, iqtisadi inkişaf başladı, Azər-
baycana böyük həcmdə xarici sərmayə gəlməyə başladı. 
1994-cü ildə imzalanmış «Əsrin müqaviləsi»nə görə 10 
milyard dollarlıq sərmayə qoyuluşu nəzərdə tutulurdu. O öl-
kəyə ki, hələ vətəndaş müharibəsi təzə qurtarmışdı və ümu-
miyyətlə, gələcəyi şübhə altında idi. Ancaq o, nail oldu ki, 
bütün dünya diqqətini Azərbaycana yönəltdi. Sabitlik yara-
nandan, ictimai-siyasi asayiş möhkəmlənəndən sonra sər-
mayə də qoyuldu, islahatlar da başlandı. Bu gün Azərbay-
canın iqtisadiyyatına ən çox sərmayə qoyan Azərbaycan 
dövlətidir və Azərbaycan şirkətləridir.  

Mən bu yaxınlarda Nazirlər Kabinetinin toplantısında 
bunu qeyd etdim. İlk dəfədir ki, müstəqillik əldə olunandan 
sonra, 2007-ci ildə yerli investisiyalar xarici investisiyaları 
üstələyibdir. Bu nəyi göstərir?! Həm Azərbaycan dövlətinin 
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gücünü, Azərbaycanda sahibkarlıq sinfinin yaranmasını, 
həm də ölkədə mövcud olan çox gözəl investisiya mühitinin 
olmasını. Mən heç şübhə etmirəm ki, növbəti illərdə yerli 
investisiyalar xarici investisiyalardan daha da çox olacaqdır. 
Artıq buna imkanımız var və biz bunu edirik. İldən-ilə artan 
büdcə xərcləri bu imkanları yaradır.  

Son üç-dörd il ərzində Azərbaycanda büdcə xərcləri 
təxminən 5-6 dəfə artıbdır. Bu da reallıqdır. Bu, imkan verir 
ki, bizə lazım olan, insanları narahat edən bütün məsələlər 
öz həllini tapsın. Sosial məsələlər, infrastruktur layihələri, sə-
naye potensialının güclənməsi üçün lazım olan tədbirlərin 
görülməsi, neft strategiyamızın uğurla davam etdirilməsi 
üçün bütün imkanlar var. Sadəcə olaraq, qəbul edilmiş bütün 
qərarlar vaxtlı-vaxtında və keyfiyyətlə yerinə yetirilməlidir, 
qarşımıza qoyduğumuz bütün məqsədlər həyatda öz əksini 
tapmalıdır. Belə olan halda, əlbəttə ki, Azərbaycanda prob-
lemlərin tam əksəriyyəti həll ediləcəkdir.  

Əziz dostlar, mən Heydər Əliyev Mərkəzinin təməlqoyma 
mərasiminin iştirakçılarına bu sözləri bir daha demək 
istəyirəm. Mən çox şadam ki, bu gün biz bu təməl daşını 
birlikdə qoyduq. Əminəm ki, qısa müddət ərzində gözəl, 
əzəmətli bina tikiləcəkdir və bu bina həm xarici görünüşünə 
görə, həm daxili keyfiyyətlərinə görə Heydər Əliyevin adına 
layiq olacaqdır. Onun kimi gözəl, onun kimi əzəmətli, onun 
kimi əyilməz olacaqdır.  

Sağ olun. 
* * * 

Prezident İlham Əliyev xanım Zaha Hadid və mərasimdə 
iştirak edən Azərbaycanın görkəmli memarları ilə görüşüb 
söhbət etdi. Memarlar bu layihəni yüksək səviyyədə hazır-
ladığına görə Zaha Hadidə minnətdarlıqlarını bildirdilər. 

  
* * * 

Sonra prezident İlham Əliyev Heydər Əliyev Mərkəzinin 
inşa ediləcəyi və onunla qonşu ərazilərin mövcud planı ilə tanış 
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oldu. Dövlətimizin başçısı ətraf ərazilərin müasir standartlara 
uyğun abadlaşdırılmasının, yaşayış və istehsalat binalarının 
təmirinin zəruriliyini vurğuladı, bu ərazinin kompleks şəkildə 
müasirləşdirilməsi üçün müvafiq tövsiyə və tapşırıqlarını verdi.   

Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev, xanımı Mehriban 
Əliyeva və memar Zaha Hadid xatirə şəkli çəkdirdilər.  
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MƏŞHUR MEMAR XANIM ZAHA HADİD 
ИЛЯ ЭЮРЦШ 
 
Президент сарайы 
 
10 сентйабр 2007-ъи ил 
 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev 

sentyabrın 10–da Prezident sarayında məşhur memar xanım 
Zaha Hadidi qəbul etmişdir. 

Heydər Əliyev Mərkəzinin təməlqoyma mərasiminin əhə-
miyyətindən danışan dövlətimizin başçısı bunun Azərbaycan 
dövlətinin və xalqının həyatında əlamətdar hadisə olduğunu 
vurğuladı. Prezident İlham Əliyev bildirdi ki, yüksək beynəl-
xalq standartlar səviyyəsində inşa ediləcək bu mərkəz təkcə 
Azərbaycan xalqı üçün deyil, eləcə də ölkəmizə gələn xeyli 
sayda xarici qonaqlara Azərbaycan haqqında daha ətraflı 
məlumat almaq işinə xidmət edəcəkdir. 

Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev dünyanın bir sıra məş-
hur tikinti komplekslərinin arxitektura müəllifi olan xanım 
Zaha Hadidin layihəyə rəhbərliyini yüksək qiymətləndirdi.  

Xanım Zaha Hadid Azərbaycana gəlişindən və Heydər Əli-
yev Mərkəzinin arxitektura layihəsinə rəhbərlik etməsindən 
məmnun olduğunu bildirdi. O, müəllifi olduğu kitabı prezident 
İlham Əliyevə təqdim etdi.  
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ДЦНЙА БАНКЫНЫН АВРОПА ВЯ МЯРКЯЗИ 
АСИЙА РЕЭИОНУ ЦЗРЯ ДАВАМЛЫ  
ИНКИШАФ СЕКТОРУНУН ДИРЕКТОРУ  
ПЕТЕР ТОМСОНУН БАШЧЫЛЫГ  
ЕТДИЙИ НЦМАЙЯНДЯ  
ЩЕЙЯТИ ИЛЯ ЭЮРЦШ 
 
Президент сарайы 
 
11 сентйабр 2007-ъи ил 
 
Азярбайъан Республикасынын Президенти Илщам Ялийев 

сентйабрын 11-дя Президент сарайында Дцнйа Банкынын Авропа 
вя Мяркязи Асийа реэиону цзря Давамлы инкишаф секторунун 
директору Петер Томсонун башчылыг етдийи нцмайяндя щейятини 
гябул етмишдир. 

Азярбайъанын Дцнйа Банкы иля уьурлу ямякдашлыг етмясиня 
бюйцк ящямиййят вердийини дейян дювлятимизин башчысы бу 
ямякдашлыьын юлкямизин цмуми инкишафындакы ролуну хцсуси 
гейд етди. Президент Илщам Ялийев юлкямиздя игтисади инкишафын 
сцрятля эетдийини вурьулайараг бу сащядя чохлу йени планларын 
олдуьуну да мямнунлугла билдирди. 

Азярбайъанда игтисади сащядя ялдя олунан наилиййятлярин 
Дцнйа Банкы тяряфиндян марагла излянилдийини дейян гонаг юл-
кямизля ямякдашлыьын бундан сонра да уьурла инкишаф едяъя-
йиня цмидвар  олдуьуну билдирди.  
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BEYNƏLXALQ ENERJİ AGENTLİYİNİN İCRAÇI  
DİREKTORUNUN MÜAVİNİ  
UİLYAM RAMSEYİN BAŞÇILIQ ETDİYİ 
NÜMAYƏNDƏ HEYƏTİ  
ИЛЯ ЭЮРЦШ 

 
Президент сарайы 
 
11 сентйабр 2007-ъи ил 

 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev 

sentyabrın 11-də Prezident sarayında Beynəlxalq Enerji Agent-
liyinin icraçı direktorunun müavini Uilyam Ramseyin başçılıq 
etdiyi nümayəndə heyətini qəbul etmişdir. 

Görüşdə son zamanlar Azərbaycanın təşəbbüsü və iştirakı 
ilə həyata keçirilən qlobal enerji layihələri, Xəzər hövzəsi re-
gionunda enerji təhlükəsizliyinin bəzi aspektləri, Azərbaycanın 
beynəlxalq enerji əməkdaşlığındakı rolu və gələcək perspek-
tivləri müzakirə olunmuşdur. 
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GƏNCƏ XANI CAVAD XAN НЯСЛИНИН 
NÜMAYƏNDƏSİ  RZA CAVADXANИ  
ИЛЯ ЭЮРЦШ 

 
Президент сарайы 
 
11сентйабр 2007-ъи ил 

 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev 

sentyabrın 11-də Preзident sarayında Gəncə xanı Cavad xan 
nəslinin nümayəndəsi Rza  Cavadxanини qəbul etmişdir. 

Cavad xanın Azərbaycan tarixindəki xidmətlərindən danı-
şan dövlətimizin başçısı onun nəslinin nümayəndəsinin Bakıya 
gəlməsindən məmnun olduğunu bildirdi. 

Prezident İlham Əliyev dünyada yaşayan azərbaycanlıların 
öz vətənləri ilə daim əlaqə saxlamalarının əhəmiyyətini vur-
ğuladı.  

Rza Cavadxanи  öz ata-baba yurduna gəlməsindən şərəf 
duyduğunu, Azərбaycan prezidenti İlham Əliyevlə görüşündən 
böyük qürur hissi keçirdiyini məmnunluqla qeyd etdi. Rza 
Cavadxanи  uzun illər ölkəmizdə olmadığını bildirərək dedi ki, 
hazırda prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi altında Azərbay-
canın əldə etdiyi böyük uğurlar, onun beynəlxalq aləmdə 
mövqeyinin günü-gündən artması dünya azərbaycanlılarında 
böyük fərəh hissi doğurur. O, Azərbaycana səfəri zamanı 
bütün sahələrdə çox böyük inkişafın şahidi olduğunu bildirdi.   

 Rza Cavadxaни xalqımızın ümummilli lideri Heydər 
Əliyevin məzarını ziyaрət etdiyini vurğulayaraq, dünya Azər-
baycan diasporunun yaranması və təşəkкülündə ulu öndərin 
müstəsna rolunu qeyd etdi. 
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AZƏRBAYCANIN YƏHUDI ИCMASINA 
 

Əziz həmvətənlər! 
Yəhudi xalqının qədim milli mərasimlərindən olan Roş-

Ha-Şana – Yeni il bayramı münasibətilə sizi ürəkdən təbrik 
edir, hamınıza ən səmimi arzu və diləklərimi yetirirəm. 

Xalqlar arasında ənənəvi dostluq və qardaşlıq münasi-
bətlərinin, milli-dini tolerantlığın hökm sürdüyü Azərbaycan 
cəmiyyəti bizim tarixi nailiyyətimizdir. Ölkəmizin bütün xalq-
ları, o cümlədən yəhudi icması Azərbaycanda həmişə əmin-
amanlıq şəraitində yaşamış, heç bir ayrı-seçkiliyə məruz qal-
madan milli-mədəni özünəməxsusluğunu günümüzəдяк qoru-
yub saxlamışdır. Müstəqil Azərbaycan dövləti bu gün də öz 
mütərəqqi tarixi ənənələrinə sadiqdir və müasir demokratik 
prinsiplərə uyğun olaraq ölkədə insan haqlarının təminatı, milli 
azlıqların qorunması, onların dil və mədəniyyətinin inkişaf 
etdirilməsi dövlət siyasətinin prioritet istiqamətlərindəndir. 

Tarixən Azərbaycanda məskunlaşıb yaşayan yəhudi 
icması bu gün cəmiyyətimizin ayrılmaz hissəsinə çevrilmiş-
dir. Məmnuniyyət hissi ilə qeyd etmək istəyirəm ki, yəhudi 
vətəndaşlarımız respublikamızda gedən tarixi quruculuq 
işlərində, ictimai-siyasi proseslərdə yaxından iştirak edir, 
müstəqil dövlətimizin daha da möhkəmləndirilməsində fəal 
vətəndaşlıq mövqeyi nümayiş etdirirlər. 

Roş-Ha-Şana yeniləşmə, tövbə və mənəvi saflıq bayra-
mıdır. Qoy bu əziz gün həyatınıza xoş müjdələr, ailələrinizə 
sevinc və səadət gətirsin. 

Bayramınız mübarək olsun! 
 

İLHAM ƏLИYEV 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

 

Bakı, 11 sentyabr 2007-ci il 
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İRAN–AZƏRBAYCAN DOSTLUQ QRUPUNUN  
SƏDRİ ƏHƏD QƏZAİNİN BAŞÇILIQ ETDİYİ  
NÜMAYƏNDƏ HEYƏTİ ИЛЯ ЭЮРЦШ 
 
Президент сарайы 
 
12 сентйабр 2007-ъи ил 
 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev 

sentyabrın 12-də Prezident sarayında İran–Azərbaycan Dost-
luq qrupunun sədri Əhəd Qəzainin başçılıq etdiyi nümayəndə 
heyətini qəbul etmişdir. 
Əhəd Qəzai ölkələrimiz arasında əlaqələrin müxtəlif 

sahələrdə inkişaf etdiyini bildirdi və qeyd etdi ki, İran par-
lamentində fəaliyyət göstərən İran–Azərbaycan Dostluq qrupu 
parlamentlərarası əməkdaşlığın genişlənməsinə öz töhfəsini 
verir. Qonaq İran prezidenti Mahmud Əhmədinejadın Azər-
baycana sonuncu səfərinin uğurla keçdiyini və bu səfərin öl-
kəsində böyük maraqla izlənildiyini dedi.   

Prezident İlham Əliyev Azərbaycan–İran ikitərəfli münasi-
bətlərinин uğurla inkişaf etdiyini bildirdi. O, İran prezidenti 
Mahmud Əhmədinejadın Azərbaycana səfərinin əlaqələrimizin 
daha da genişlənməsi baxımından əhəmiyyətini vurğuladı. 
Dövlətimizin başçısı qeyd etdi ki, İran–Azərbaycan Dostluq 
qrupu sədrinin ölkəmizə bu səfəri parlamentlərarası əməkdaş-
lığımızın daha da inkişafına xidmət edəcəkdir. 
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AVROPA İTTİFAQININ CƏNUBİ QAFQAZ 
PARLAMENTLƏRARASI ƏMƏKDAŞLIQ 
KOMİTƏSİNİN HƏMSƏDRİ  
XANIM MARİ ANN İSLER BEQƏNİN  
RƏHBƏRLİK ETDİYİ NÜMAYƏNDƏ  
HEYƏTİ ИЛЯ ЭЮРЦШ   
 
Президент сарайы 
 
12 сентйабр 2007-ъи ил 

 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev 

sentyabrın 12-də Prezident sarayında Avropa İttifaqının Cə-
nubi Qafqaz Parlamentlərarası Əməkdaşlıq Komitəsinin həm-
sədri xanım Mari Ann İsler Beqənin rəhbərlik etdiyi nüma-
yəndə heyətini qəbul etmişdir.   

Görüşdə Azərbaycan–Avropa İttifaqı əlaqələri, parlament-
lərarası əməkdaşlıq məsələlərinin müxtəlif sahələrinə dair fikir 
mübadiləsi aparılmışdır.  
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АЗЯРБАЙЪАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫН 
ПРЕЗИДЕНТИ ИЛЩАМ ЯЛИЙЕВИН  
ЛИТВАЙА РЯСМИ СЯФЯРИ 
 
13 сентйабр 2007-ъи ил 

 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev 

sentyabrın 13-də Litva Respublikasına rəsmi səfərə yola düş-
müşdür.  

Dövlətimizin başçısını Heydər Əliyev adına Beynəlxalq 
Hava Limanında Prezidentin İcra Aparatının rəhbəri Ramiz 
Mehdiyev, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı Hacıbala 
Abutalıbov yola saldılar. 

 
* * * 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev 
sentyabrın 13-də Litvaya rəsmi səfərə gəlmişdir. 

Azərbaycanın və Litvanın dövlət bayraqları ilə bəzədilmiş 
Vilnüs Бeynəlxalq Hava Limanında dövlətimizin başçısının 
şərəfinə Fəxri qarovul dəstəsi düzülmüşdü.  

Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevi və xanımı Mehriban 
Əliyevanı Litvanın Xarici Иşlər naziri Pyatras Vaytekunas və 
digər rəsmi şəxslər qarşıladılar. Mehriban xanıma gül dəstəsi 
təqdim olundu. 

Azərbaycan prezidenti hava limanından onun üçün ayrılmış 
iqamətgaha yola düşdü. 

 
* * * 

Sentyabrın 13-də Vilnüsdə Prezident sarayında Azər-
baycan prezidenti İlham Əliyevin rəsmi qarşılanma mərasimi 
olmuşdur.  
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Burada Азярбайъан Республикасынын Президенти Илщам Яли-
йевин şərəfinə Fəxri qarovul dəstəsi düzülmüşdü.  

Sarayın onündə Litva prezidenti Valdas Adamkus və xa-
nımı Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevi və onun xanımını 
böyük hörmət və ehtiramla qarşıladılar.  

Fəxri qarovul dəstəsinin rəisi Azərbaycan prezidentinə 
raport verdi. Hərbi orkestrin ifasında Azərbaycanın və Litva-
nın dövlət himnləri səsləndi.  

Prezidentlər Fəxri qarovul dəstəsinin qarşısından keçdilər 
və dövlət bayraqlarına təzim etdilər.  

Litvanın rəsmi şəxsləri prezident İlham Əliyevə, Azər-
baycanın nümayəndə heyəti isə prezident Valdas Adamkusa 
təqdim olundu. Prezident İlham Əliyevə Litvada akkreditə 
olunmuş diplomatik korpusun rəhbərləri də təqdim edildi. 

Sonra dövlət başçıları xatirə şəkli çəkdirdilər. 
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AZƏRBAYCAN РЕСПУБЛИКАСЫНЫН 
PREZİDENTİ İLHAM ƏLİYEVİN VƏ  
LİTVA РЕСПУБЛИКАСЫНЫН PREZİDENTİ  
VALDAS ADAMKUSUN TƏKBƏTƏK  
GÖRÜŞÜ  
 
Литва президентинин сарайы 
 
13 сентйабр 2007-ъи ил 
 
Sentyabrın 13-də Litva prezidentinin sarayında Azər-

baycan prezidenti İlham Əliyevin və Litva prezidenti Valdas 
Adamkusun təkbətək görüşü olmuşdur. 

Dövlət başçıları Litva–Azərbaycan əlaqələrinin bütün 
sahələrdə uğurla inkişafını qeyd edərək, münasibətlərin ge-
nişlənməsində iki ölkənin prezidentлərinin qarşılıqlı səfərlərinin 
mühüm rolunu vurğuladılar. Azərbaycanla Litva arasında 
Avropa və Şimali Atlantika strukturlarına inteqrasiya sahəsin-
də əlverişli əməkdaşlıьын yarandığı, iqtisadi layihələrin reallaş-
dırılmasında qarşılıqlı marağın olduğu bildirildi.  

Görüşdə qarşılıqlı maraq doğuran bir sıra məsələlər mü-
zakirə edildi.  
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АЗЯРБАЙЪАН ВЯ ЛИТВА ПРЕЗИДЕНТЛЯРИНИН  
ЭЕНИШ ТЯРКИБДЯ ЭЮРЦШЦ 
 

Литва президентинин сарайы 
 

13 сентйабр 2007-ъи ил 
 

Sentyabrın 13-də, Azərbaycan və Litva prezidentlərinin 
təkbətək görüşündən sonra dövlət başçılarının nümayəndə 
heyətlərinin iştirakı ilə geniş tərkibdə görüşü keçirilmişdir.  

Görüşdə ikitərəfli əlaqələrin, o cümlədən energetika sahə-
sində əməkdaşlığın genişləndirilməsi məsələlərinə dair ətraflı 
fikir mübadiləsi aparıldı.  

Litva prezidenti Valdas Adamkus Azərbaycan prezidenti 
İlham Əliyevin Vilnüsə ilk rəsmi səfərini yüksək qiymətlən-
dirərək dedi ki, ölkələrimiz arasında münasibətlər qısa müd-
dətdə intensiv inkişaf etməyə başlamışdır. Ölkələrimiz ara-
sında hansısa fikir ayrılığı yoxdur.  

Litva rəhbəri vurğuladı ki, budəfəki dialoq oktyabr ayında 
Vilnüsdə keçiriləcək və Azərbaycanın dövlət başçısının da işti-
rak edəcəyi energetika sammitində davam etdiriləcəkdir.  

Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev Litva Respublikasına 
ilk rəsmi səfərinin gedişində göstərilən qonaqpərvərliyə görə 
təşəkkürünü bildirərək dedi ki, biz Litva ilə münasibətlərə 
böyük əhəmiyyət veririk və bu münasibətlər son vaxtlar xeyli 
inkişaf etmişdir. Litva və Azərbaycan vahid mövqelərdən çıxış 
edirlər, ölkələrimiz arasında heç bir problem yoxdur və 
əlaqələrimiz yüksələn xətlə inkişaf edəcəkdir. Avrоatlantik 
strukturları ilə Azərbaycanın münasibətləri yüksək səviyyə-
dədir. Litva Avrоatlantik strukturlarına inteqrasiyada Azər-
baycanı dəstəkləyir və bizə kömək edir.  

Görüşdə iki ölkə arasında iqtisadi əlaqələrin inkişaf etdiril-
məsi üçün siyasi iradənin olduğu vurğulandı, eyni zamanda, 
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bildirildi ki, bu əlaqələr, o cümlədən ticarət dövriyyəsinin həc-
mi tərəflərin mövcud potensialına uyğun gəlmir. Bu baxımdan 
səfər çərçivəsində keçiriləcək biznes-forumun əhəmiyyətli 
olacağı bildirildi. Səfirliklərin fəaliyyətə başlaması da iqtisadi 
əlaqələrin genişlənməsində müsbət rol oynayacaqdır. 

   

Sənədlərin иmzalanma mərasimi 
 

Sentyabrın 13-də dövlət başçılarının geniş tərkibdə görüşü 
başa çatdıqdan sonra Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevin və 
Litva prezidenti Valdas Adamkusun iştirakı ilə rəsmi 
sənədlərin imzalanma mərasimi olmuşdur.  

Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev və Litva prezidenti 
Valdas Adamkus Azərbaycan Respublikası və Litva Respub-
likası arasında tərəfdaşlıq münasibətlərinin inkişafı haqqında 
birgə bəyannamə imzaladılar.  

Azərbaycan Respublikası Hökuməti ilə Litva Respublikası 
Hökuməti arasında mədəniyyət sahəsində əməkdaşlıq haqqın-
da sazişi Azərbaycan tərəfинdən Mədəniyyət və Turizm naziri 
Əbülfəs Qarayev, Litva tərəfинdən Mədəniyyət naziri Yonas 
Yuças imzaladılar.  

Azərbaycan Respublikası Hökuməti və Litva Respublikası 
Hökuməti arasında informasiya və kommunikasiya texnologi-
yaları sahəsində əməkdaşlıq haqqında sazişi Azərbaycan tə-
rəfинdən Xarici Иşlər naziri Elmar Məmmədyarov, Litva тяря-
финдян Xarici Иşlər naziri Pyatras Vaytekunas imzaladılar.  

Azərbaycan Respublikası Hökuməti və Litva Respublikası Hö-
kuməti arasında turizm sahəsində əməkdaşlıq haqqında sazişi 
Azərbaycan tərəfинdən Mədəniyyət və Turizm naziri Əbülfəs Qara-
yev, Litva tərəfинdən Mədəniyyət naziri Yonas Yuças imzaladılar.  

Azərbaycan Respublikasının Vergilər Nazirliyi və Litva 
Respublikasının Maliyyə Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Mü-
fəttişliyi arasında vergi məsələləri üzrə informasiya mübadiləsi 
haqqında sazişi Azərbaycan тяряфиндян Vergilər naziri Fazil 
Məmmədov, Litva tərəfинdən Dövlət Vergi Müfəttişliyinin 
sədri Modestas Kaselyauskas imzaladılar.  
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AZƏRBAYCAN РЕСПУБЛИКАСЫНЫН  
PREZİDENTİ İLHAM ƏLİYEVİN ВЯ ЛИТВА 
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ПРЕЗИДЕНТИ  
ВАЛДАС АДАМКУСУН БИРЭЯ  
MƏTBUAT KONFRANSI  
 
Литва президентинин  сарайы 
 
13 сентйабр 2007-ъи ил 
 
Sentyabrın 13-də Azərbaycan Respublikasının Prezi-

denti İlham Əliyevin Litvaya rəsmi səfəri çərçivəsində ikitə-
rəfli sənədlərin imzalanmasından sonra dövlət başçıları Litva 
prezidentinin sarayında birgə mətbuat konfransı keçirmişlər.  

Prezidentlər əvvəlcə bəyanatlarla çıxış etdilər.  
 

Litva Республикасынын Prezidenti 
Valdas Adamkusun bəyanatы 

 
Hörmətli cənab Prezident! 
Sizi Litvada görməkdən olduqca məmnunam. Xüsusi 

olaraq mən bildirmək istəyirəm ki, ölkələrimiz arasındakı 
bеля intensiv əməkdaşlıq nəinki Litvada, həm də beynəlxalq 
miqyasda müşahidə olunur.  

Qısa müddət ərzində bir neçə dəfə görüşlərimiz olmuş və 
regional siyasətə aid məsələləri nəzərdən keçirmişik. Biz 
enerji məsələlərini müzakirə etdik ki, bunlar da bizim üçün 
böyük əhəmiyyət daşıyır. Bizim ilkin görüşlərimiz zamanı 
ölkənizin bu sahədəki imkanları haqqında danışmışdıq. 
Bilirik ki, ölkənizin enerji ehtiyatları böyükdür və regiondakı 
bu siyasətin ümumi strategiyasına ölkənizin hansı yolla, necə 
töhfə verəcəyini müzakirə etdik. Beləliklə, biz artıq danı-
şıqlarımızı kifayət qədər realist bir məcraya salmışıq. İndi isə  
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artıq buna beynəlxalq şəbəkəni qoşuruq. Bununla sizin re-
gionunuz Avropaya daha da yaxınlaşır. 

Mən xüsusi vurğulamaq istəyirəm ki, xalqlarımız arasın-
da nəinki enerji və iqtisadi sahələrdə əməkdaşlıq mövcud-
dur, eyni zamanda, bu, beynəlxalq səviyyədə də çox gözəçar-
pan dərəcədə artmışdır. Avropa İttifaqı və NATO ilə əmək-
daşlıq sahəsində əlaqələr böyük əhəmiyyət kəsb edir. Biz bu 
məsələləri Sizinlə müzakirə etdik və Azərbaycanın beynəl-
xalq qurumlara qoşulmasında Litva hər zaman mümkün 
olan dərəcədə yardım göstərəcək və biz öz təcrübəmizi sizinlə 
bölüşməyə hazırıq. 

 Bu gün çox mühüm hadisə odur  ki,  əməkdaşlıq haq-
qında beş saziş imzalandı. Onlar iqtisadi və mədəni məsə-
lələrə aiddir. Mən Sizə bir daha  minnətdarlığımı bildirirəm  
və olduqca məmnunam ki, bizim mövqelərimiz üst-üstə dü-
şür. Hətta razılıq olmayan məsələni tapmaq da çətindir,  
münasibətlərimizdə bütün məsələlər üzrə mövqelərimiz 
eynidir, heç bir mübahisəli məsələ yoxdur. Biz bilirik ki, 
gələn ay Vilnüsdə enerji sammiti  keçiriləcək və Sizin iştirakı-
nızı səbirsizliklə gözləyəcəyik.  

Biz çox şadıq ki, bu gün Sizinlə bir çox iş adamlarından 
ibarət böyük nümayəndə heyəti gəlibdir. Onlar da həmkar-
ları ilə müzakirələr aparacaqlar.  

Bir daha xoş gəlmisiniz! 
 

Azərbaycan  Республикасынын Prezidenti 
Иlham Əliyevin bəyanatы 

 
Hörmətli cənab Prezident! 
Hörmətli  xanımlar və cənablar! 
İlk növbədə, cənab Prezident, mənə və nümayəndə heyə-

tinə göstərdiyiniz qonaqpərvərliyə görə Sizə dərin minnət-
darlığımı bildirmək istəyirəm. Bu mənim Litvaya ilk rəsmi 
səfərimdir. Biz bu səfərə çox böyük əhəmiyyət veririk. Son 
illər ərzində iki ölkə arasında münasibətlər çox sürətlə 
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inkişaf edir. Biz Sizinlə son bir il ərzində bir neçə dəfə görüş-
müş, müxtəlif məsələləri – həm ikitərəfli münasibətlərin inki-
şafını, həm də regional məsələləri, Avropa İttifaqı ilə Azər-
baycan arasında münasibətləri müzakirə etmişik. Biz müza-
kirə olunan bütün məsələlərə vahid mövqedən yanaşırıq.  

Biz bu gün Sizinlə söhbət əsnasında çox çalışırdıq ki, 
hansısa problem yaradan məsələləri tapaq, amma xoşbəxt-
likdən, buna müvəffəq olmadıq. Əminəm ki, gələcəkdə də 
bizim aramızda münasibətlər ancaq və ancaq yüksələn xətlə 
davam edəcəkdir. Biz çox güclü tərəfdaşlıq etmək niyyətin-
dəyik. Bu gün bu tərəfdaşlığın əsas konturları müəyyən 
olunubdur. Avropa İttifaqı–Azərbaycan münasibətlərində 
biz Litvanın və cənab Prezident, şəxsən Sizin dəstəyinizi 
həmişə hiss etmişik. Azərbaycanın Avrоatlantik inteqrasiya 
arzularının həyata keçirilməsində də biz Litvanın mövqeyinə 
həmişə söykənirik. Bilirik ki, həm Avropa İttifaqında, həm 
də NATO-da siz ölkəmizi dəstəkləyirsiniz və məhz bunun 
nəticəsində NATO ilə Azərbaycan arasında münasibətlər 
çox yüksək pilləyə qalxıbdır. Biz artıq fərdi tərəfdaşlıq 
planının icrası ilə məşğuluq. Avropa İttifaqı ilə Azərbaycan 
arasında münasibətlər isə hazırda «Yeni qonşuluq siyasəti» 
proqramı çərçivəsində həll olunur. Bununla bərabər, keçən 
ilin sonunda Avropa İttifaqı ilə Azərbaycan arasında enerji 
sahəsində strateji tərəfdaşlıq haqqında memorandum imza-
lanmışdır. İndiki zəmanədə bizim bölgəmizdə və Avropa 
qitəsində enerji məsələləri gündəliyin ön planına çıxır. Əlbət-
tə ki, neft-qaz hasil edən ölkə kimi, Azərbaycan enerji təhlü-
kəsizliyinə öz töhfəsini verir və bundan sonra da verəcəkdir. 
Bu gün biz Sizinlə bu məsələləri çox geniş şəkildə təhlil və 
müzakirə etdik, gələcək əməkdaşlıq perspektivlərini də 
müəyyən etmişik. 

Fürsətdən istifadə edərək, məni Vilnüsdə keçiriləcək ener-
getika sammitinə dəvət etdiyinizə görə Sizə minnətdarlığımı 
bildirmək istəyirəm. Gələn ayda da böyük məmnuniyyətlə 
Sizin gözəl ölkənizə səfər edəcəyəm. Şübhə etmirəm ki, 
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Vilnüs sammiti bütün bu vaxta qədər bu məsələlərlə bağlı 
müzakirələrimizə, məsələlərin həllinə çox böyük dəstək ola-
caqdır. 

Azərbaycan öz siyasətini çox açıq şəkildə aparır. Bizim 
Avrоatlantik inteqrasiya arzularımız çox açıq şəkildə bəyan 
olunur. Bu sahədə ölkəmiz artıq böyük uğurlar əldə edibdir. 
Bizim ölkə kimi, sizin ölkəniz də vaxtilə bir ölkədə, bir 
ittifaqda yaşamışdır. Sizin uğurunuz, qısa müddət ərzində 
həm NATO-ya, həm Avropa İttifaqına üzv olmağınız bizə 
imkan verir ki, təcrübənizi dərindən öyrənək və öz proqram-
larımızı buna uyğun şəkildə müəyyən edək. 

Bizim aramızda iqtisadi əlaqələr genişlənir. Bu gün və ke-
çən il Sizin Azərbaycana səfəriniz zamanı imzalanmış sənəd-
lər, demək olar ki, əməkdaşlığın bütün sahələrini əhatə edir. 
Artıq Litvanın Azərbaycanda, Azərbaycanın isə Litvada 
səfirlikləri də təsis olunmuşdur. Bu da qarşılıqlı marağın 
təzahürüdür və onu göstərir ki, biz ikitərəfli münasibətlərin 
inkişafına çox böyük diqqət veririk. Əminəm ki, səfirliklər 
iki ölkənin daha da yaxınlaşmasına öz töhfələrini verəcəklər.  

Bu gün başqa məsələlərlə yanaşı, Ermənistan–Azərbay-
can, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi də müzakirə edilmişdir. 
Bizim imzaladığımız birgə bəyannamədə həm Litvanın, həm 
Azərbaycanın mövqeləri əks olunmuşdur. Ədalətli, beynəl-
xalq hüquq normalarına söykənmiş mövqeyə görə mən 
Azərbaycan dövləti tərəfindən Sizə bir daha təşəkkür etmək 
istəyirəm. Əminəm ki, geniş beynəlxalq diqqətin nəticəsində, 
beynəlxalq hüquq normalarının bərpası nəticəsində bu 
münaqişə Azərbaycanın ərazi bütövlüyü çərçivəsində öz 
həllini tapa bilər.  

Hörmətli cənab Prezident, məni ölkənizə dəvət etdiyinizə 
və göstərilən diqqətə görə Sizə bir daha öz minnətdarlığımı 
bildirmək istəyirəm. Əminəm ki, bu səfər və gələcək əmək-
daşlığımız ölkələrimizi daha da yaxınlaşdıracaqdır. Bizim 
aramızda əməkdaşlıq daha da yüksək pilləyə qalxacaqdır.  

Təşəkkür edirəm.  
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* * * 
 
Sonra dövlət başçıları jurnalistlərin suallarına cavab ver-

dilər.  
S u a l: Məniм sualım hər iki dövlət başçısınadır. Həm 

Azərbaycanın, həm də Litvanın strateji coğrafi mövqeyini nə-
zərə almaqla, nəqliyyat və tranzit imkanlarından qarşılıqlı 
istifadə perspektivlərini necə görürsünüz? 

И l h a m   Ə l i y e v: Bizim əməkdaşlığımız müxtəlif sahə-
ləri əhatə edir. Əlbəttə ki, nəqliyyat məsələlərinə də böyük 
diqqət veririk. Bütövlükdə bu gün Xəzər dənizi, Qara dəniz, 
Baltik dənizi əməkdaşlığı yeni pilləyə qalxır. Azərbaycanın 
iştirak etdiyi transmilli layihələrdə – istər enerji, istərsə də 
nəqliyyat layihələrində, əlbəttə ki, bu bölgənin birləşməsi və 
regional əməkdaşlığın artması məsələləri də öz həllini tapır.  

Dəmir yolunun tikintisi Azərbaycanı Avropa ilə birləş-
dirəcəkdir. Bildiyiniz kimi, yaxın vaxtlarda biz Bakы–Tbilisi–
Qars dəmir yolunun tikintisinə başlayacağıq. Bu tikinti başa 
çatandan sonra Azərbaycan vasitəsilə Asiyanı Avropa ilə 
birləşdirən yeni dəmir yolu, Yeni İpək Yolu  olacaqdır. 
Nəqliyyat məsələləri, adətən, enerji məsələləri ilə bağlı olur. 
Bu sahədə də böyük perspektivlər var. Enerji daşıyıcılarının 
nəqli məsələləri gündəlikdə mühüm yer tutur. Neft, qaz hasil 
və ixrac edən çox mühüm ölkə kimi, Azərbaycan, əlbəttə ki, 
nəqliyyat infrastrukturunun möhkəmlənməsinə də çox bö-
yük diqqət göstərir. Bu yaxınlarda Azərbaycanda yeni böyük 
nəqliyyat infrastrukturu layihələri öz həllini tapacaq, yeni 
dəniz limanı tikiləcəkdir. Yeri gəlmişkən demək istəyirəm ki, 
sabah mən Klaypeda şəhərinə səfər edəcək və orada nəq-
liyyat infrastrukturu ilə, limanla tanış olacağam. Bu sahədə 
əməkdaşlıq üçün çox böyük imkanlar var və biz bu imkan-
ları nəzərdən keçiririk.  

V a l d a s   A d a m k u s: Sadəcə, bunu əlavə edə bilərəm 
ki, cənab prezidentin dediyi kimi, mən də məmnunam ki, 
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prezident Əliyev sabah Klaypedaya səfər edəcək və bu 
imkanlardan necə istifadə edildiyini şəxsən  özü görəcəkdir.  

Bakı–Odessa–Brodı–Qdansk layihəsi təbii ki, bir neçə il-
dən sonra baş tutacaqdır. Həmin strateji xəttin tikintisinə 
başlanılacaq, kəmər nefti Litvaya çatdıracaqdır. Lakin biz 
bu məsələyə realist baxımdan yanaşmalıyıq.  

S u a l: Sualım Azərbaycan prezidentinədir. Cənab Prezi-
dent, Azərbaycanın Odessa–Brodı–Qdansk boru kəmərinin 
çəkilməsində gələcək iştirakı ilə bağlı Litva tərəfinə hər hansı 
zəmanət verdinizmi? Həmin boru kəməri ilə hansı həcmdə 
Azərbaycan nefti nəql oluna bilər? 

İkinci sualım isə Litva prezidentinədir. Bilirik ki, Azərbaycan 
nə NATO-nun, nə Avropa İttifaqının üzvüdür. Litva Dağlıq 
Qarabağ probleminin həllində iştirak etmir. Deyə bilərsinizmi, 
Litva bu məsələdə Azərbaycana necə yardım edə bilər? 

И l h a m   Ə l i y e v: Krakovda keçirilmiş son enerji sam-
mitində həmin məsələlər müzakirə edildi. Bundan başqa, 
Odessa–Brodı–Qdansk boru kəməri layihəsi bir neçə il 
ərzində nəzərdən keçirilmişdir. Azərbaycanda hasilatın cari 
həcmi yeni variantlar və nəqliyyat yolları üzərində düşün-
məyə imkan yaradır. Azərbaycan hazırda gündə 1 milyon 
barrel nefti hasil edir və bu, mövcud olan Bakı–Tbilisi–
Ceyhan boru kəmərinin buraxıcılıq  qabiliyyətinə tam bəra-
bərdir. Biz hasilatın artımını planlaşdırırıq. Bu səbəbdən də 
yeni bazarlar bizim üçün çox cəlbedicidir. Hazırda Azərbay-
can neftini nəql etmək üçün bizim üç boru kəmərimiz var: 
onlardan ikisi Qara dənizə, biri isə Aralıq dənizinə çıxır. 
Əlbəttə, Ukrayna, Polşa və Baltikyanı  ölkələrin bazarları 
bizim üçün olduqca cəlbedicidir. Krakovdakı ötən zirvə 
görüşü zamanı biz gələn ay keçiriləcək növbəti sammit üçün 
ideya və təkliflərin hazırlanması ilə məşğul olacaq işçi qru-
punun yaradılması barədə   razılığa gəldik. Hesab edirəm ki, 
geniş müzakirələr zamanı bizim iqtisadi ölçülər haqqında 
artıq hazır ideyalarımız olacaqdır. Biz bu layihəyə  olduqca 
güclü siyasi dəstəк veririk. Lakin eyni zamanda, biz çox 
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əlverişli  iqtisadi mühit yaratmalıyıq ki, Azərbaycan neftinin 
həmin boru kəməri vasitəsilə nəqli faydalı olsun. Bu müm-
kündür. Mütəxəssislərimiz həmin nəqliyyat yolunun imkan-
larını lazımi dərəcədə nəzərdən keçirirlər. Əminəm ki, gələn 
aylar və görüşlər ərzində bizim bu məsələ ilə bağlı daha çox 
ideyalarımız olacaqdır. Bu gün həmin marşrutla nəql oluna-
caq Azərbaycan neftinin həcmi haqqında bir söz demək 
çətindir. Bir daha qeyd edirəm ki, bizim hasilatı artırmağa 
potensialımız var. Lakin biz onu o vaxt artıra bilərik ki, 
nefti nəql etməyə imkanlarımız da olsun. Ölkəmiz hər tərəф-
dən quru sərhədləri ilə əhatə olunub, yəni bizim dəniz yolu 
ilə beynəlxalq bazarlara çıxışımız yoxdur. 

Əgər münasib daşıma təklifi olarsa, əlbəttə ki, biz onda 
hasilatı artıracağıq. Bu hasilat tərəfdaşlarımızın ehtiyaclarını 
ödəyəcək və Baltik dənizi bazarlarına çıxış əldə etmək im-
kanı yaradacaqdır. 

V a l d a s   A d a m k u s: Dağlıq Qarabağa aid sual veril-
mişdir. Mənə belə gəlir ki, bu məsələ hazırda kiçik və böyük 
dövlətlərin diqqət mərkəzindədir. Səylər göstərilir ki, bu mü-
naqişə aradan qaldırılsın və regionda sabitlik bərqərar olunsun. 
İndi Avropa İttifaqı, NATO və digər beynəlxalq təşkilatlarda 
bu məsələnin həllinə diqqət yetirirlər. Biz bu məsələ haqqında 
kifayət qədər danışdıq. Əgər beynəlxalq tərkibdə bizim vasi-
təçiliyimizə ehtiyac olarsa, bu rolu üzərimizə götürməyə hazırıq 
və vasitəçi kimi fəaliyyət göstərə bilərik. Bu, Dağlıq Qarabağ 
məsələsinə aiddir. Biz bu gün Azərbaycan prezidenti cənab 
İlham Əliyevlə bu barədə danışdıq. Azərbaycan Respublikası 
bu məsələnin prinsipial şəkildə həllinə sadiqdir və biz erməni 
tərəfindən onların cavabını gözləyirik.  

Neftlə bağlı sualınıza gəldikdə, prezident çox aydın və 
düzgün formada cavab verdi ki, neftin nəqli  məsələsi nəzərdən 
keçirilə bilər və artıq Azərbaycan buna hazırdır. Azərbaycan bu-
nu edərsə, Avropaya daha da yaxınlaşacaqdır. Təbii ki, Litva 
regiona xam neftin nəql olunacağı marşrutlara qoşulmağa çalı-
şacaqdır.  
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ДЮВЛЯТ БАШЧЫЛАРЫНЫН АЗЯРБАЙЪАН–
ЛИТВА БИЗНЕС-ФОРУМУНДА ЧЫХЫШЛАРЫ 
 

13 сентйабр 2007-ъи ил 
 

Sentyabrın 13-də Vilnüsdə Azərbaycan prezidenti İlham 
Əliyevin və Litva prezidenti Valdas Adamkusun iştirakı ilə 
Azərbaycan–Litva biznes-forumu keçirilmişdir. Forumun işin-
də Azərbaycanın 50-dək və Litvanın 100-ə yaxın şirkətinin 
nümayəndələri iştirak edirdi. Forumun təşkilatçıları Azərbay-
canda İxracın və İnvestisiyaların Təşviqi Fondu (AZPROMO), 
Azərbaycanın İqtisadi İnkişaf Nazirliyi və Litva Sahibkarlar 
Konfederasiyası idi.  

Açılış mərasimində çıxış edən Litva Sahibkarlar Konfe-
derasiyasının prezidenti Bronislovas Lubis iki ölkənin işgüzar 
adamları arasında əlaqələrin genişləndirilməsinin zəruriliyini 
qeyd etdi вя bildirdi ki, bu prosesdə Litvadakı Azərbaycan 
diasporu da mühüm rol oynamalıdır. O dedi  ki, qarşılıqlı su-
rətdə faydalı əlaqələrin əhatə dairəsi genişdir, Litva Azərbay-
cana mebel, yeyinti və toxuculuq sənayesi məhsulları satmaq-
da maraqlıdır. Bundan əlavə, Rusiya və Avropa limanlarından 
fərqli olaraq, Klaypeda dəniz limanının daha sərfəli və daha 
aşağı tarifləri, Litvadakı neftayırma zavodlarının imkanları da 
Azərbaycanı cəlb edə bilərdi. 

Sonra dövlət başçıları forumda çıxış etdilər.   
 

Litva Республикасынын Prezidenti  
Valdas Adamkusun çыxыşы 

 

Hörmətli cənab Prezident!  
Azərbaycan nümayəndə heyətinin üzvləri və biznes-foru-

muн iştirakçıları!  
İlk növbədə, Azərbaycan prezidentinə və onu müşayiət 

edən böyük nümayəndə heyətinə, iş adamlarına Litvaya 
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səfər etdiklərinə görə minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm. 
Bu səfər sübut edir ki, ümumi məqsəd və maraqlar bizi biri-
birimizə daha yaxın edir. Son bir neçə ildə iki dövlət ara-
sında həm işgüzar ünsiyyət var, həm də eyni məqsədlərə nail 
olmaq üçün çox sıx əməkdaşlıq mövcuddur.  

Bu gün Azərbaycan prezidenti ilə söhbət zamanı biz həm 
beynəlxalq məsələləri, həm işgüzar münasibətlərin genişlən-
dirilməsi, həm də mədəniyyət sahəsində əməkdaşlığın inten-
sivləşdirilməsi üçün real imkanları nəzərdən keçirdik. İfadə 
olunan fikir və planlar çox aydın və çox konkretdir, çünki 
Azərbaycan öz enerji ehtiyatlarını təkcə Litvaya deyil, ümu-
miyyətlə, bütün Avropa İttifaqının bazarına çıxarmaq arzu-
sundadır.  

Əlbəttə, şərt o deyil ki, bu iş sabah və ya o biri gün reallaş-
sın – belə məsələlərdə 5 və hətta 10 il böyük müddət deyildir. 
Lakin bu məsələlərin hamısı çox vacibdir. Aydındır ki, Azər-
baycan ümumavropa bazarına çıxmaqla Litvaya da çıxış əldə 
edəcəkdir. Mən həm də məmnun olduğumu bildirmək istəyi-
rəm ki, prezident İlham Əliyev Klaypedaya da gedəcəkdir. Bu 
daha sıx əməkdaşlıq, işgüzar adamların ünsiyyəti və birbaşa 
əlaqələrin yaranması üçün yol açacaqdır. Bu da öz növbəsində 
ölkəmizin həyatı və inkişafı üçün vacib olan enerji daşıyıcıları 
ilə təmin olunmağımıza kömək edər.  

Lakin biz təkcə bu məsələləri müzakirə etməmişik. Mə-
dəni və elmi əməkdaşlığın da genişlənməsinin vaxtı çat-
mışdır.  

Bu forumun iştirakçılarını bir daha təbrik edirəm, qo-
naqlarımıza hörmət və ehtiramımı bildirmək istəyirəm. 
Əminliklə deyə bilərəm ki, bir neçə il bundan öncə başlanan 
bu əməkdaşlığın möhkəm təməli var və gələcəyə inamla 
baxmaq olar. Bu forumda hamınıza uğurlar arzulayıram!    
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Azərbaycan Республикасынын Prezidenti  
Иlham Əliyevin  чыхышы 

 
Hörmətli cənab Prezident! 
Hörmətli xanımlar və cənablar! 
Cənab Prezident, bütün nümayəndə heyətimizin üzvlərinə 

göstərilən qonaqpərvərliyə görə Sizə bir daha təşəkkürümü 
bildirmək istəyirəm. Bu gün bizim aramızda çox geniş fikir 
mübadiləsi aparılmışdır. Bütün məsələlər – həm ikitərəfli 
əməkdaşlıq məsələləri, iqtisadi məsələlər, həm də regional 
məsələlər mehribanlıq şəraitində müzakirə olunmuşdur. 
Bizim aramızda siyasi dialoq son illər ərzində çox sürətlə 
inkişaf edir. İkitərəfli görüşlərimiz, qarşılıqlı rəsmi səfərlər, 
beynəlxalq konfranslardakı əməkdaşlığımız Litvanı Azər-
baycanla daha da sıx birləşdirir. Biz buna çox sevinirik. Biz 
ikitərəfli münasibətlərə çox böyük əhəmiyyət veririk. Bu 
əhəmiyyətin təzahürüdür ki, qısa müddət ərzində hər iki 
ölkədə səfirliklərimiz işə başlayıbdır. Bizim siyasətçilərimiz, 
parlament üzvləri, iş adamları bir araya gəlirlər, müzakirələr 
aparır, gələcək perspektivlər haqqında öz fikirlərini söy-
ləyirlər.  

Siyasi əlaqələr güclü olduqda, əlbəttə ki, bütün başqa 
sahələrdə də işlər sürətlə getməlidir. Siyasi münasibətlər bü-
tün başqa münasibətlərə güclü təkan verir. Biz çox istəyirik 
ki, iqtisadi əlaqələr siyasi əlaqələrin səviyyəsinə qalxsın. 
Hələlik bu belə deyildir. Bunun da müəyyən təbii səbəbləri 
var. Ancaq əminəm ki, keçirilən biznes-forumun nəticələri 
iqtisadi əlaqələrin güclənməsinə çox böyük təkan verəcəkdir. 
Bunu etmək üçün çox böyük potensial var. Hər iki ölkənin 
iqtisadi uğurları göz qabağındadır. Hər iki ölkədə çox əsaslı 
və ciddi, cəsarətli iqtisadi islahatlar həyata keçirilib və indi 
də davam etdirilir. 

Bizim iqtisadiyyatımız şaxələnib, özəl sektorun xüsusi 
çəkisi kəskin şəkildə artıbdır. Sovet Иttifaqı dağılanda həm 
Litvada, həm də Azərbaycanda özəl sektor, faktikи olaraq, 
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mövcud deyildi. İndi Azərbaycan iqtisadiyyatının tam əksə-
riyyəti – 81 faizi özəl sektordadır. Bu bizim üçün çox böyük 
nəticədir, çox böyük nailiyyətdir. İqtisadi islahatların həyata 
keçirilməsi, iqtisadiyyatın liberallaşması, dünya iqtisadiy-
yatına inteqrasiya, Avropa İttifaqı ilə əlaqələrin, o cümlədən 
iqtisadi əlaqələrin inkişafı bizə imkan verir ki, iqtisadi 
islahatlarda çox böyük nailiyyətlər əldə edək.  

Azərbaycan qədim neft diyarıdır, neft ölkəsidir. Dünyada 
sənaye üsulu ilə neft ilk dəfə Azərbaycanda hasil edilmişdir. 
Dəniz neft yataqlarından da neft ilk dəfə Azərbaycanda 
çıxarılmışdır. Bu gün Azərbaycan nefti müstəqil ölkəmizin 
inkişafına xidmət göstərir. Biz neft strategiyasını elə həyata 
keçiririk ki, Azərbaycanın maraqları tam şəkildə təmin 
olunsun. Azərbaycandan dünya bazarlarına çıxan üç neft və 
bir qaz kəməri çəkilib və onlar fəaliyyət göstərir. Biz bu gün 
prezident Adamkusla enerji sahəsində əməkdaşlıq haqqında 
çox geniş fikir mübadiləsi aparmışıq. Əminəm ki, gələn ay 
Vilnüsdə keçiriləcək energetika sammitinin də bu baxımdan 
çox önəmli rolu olacaqdır. Azərbaycan neft-qaz hasilatını 
artıraraq, həm özünü enerji resursları ilə tam şəkildə təmin 
edir, həm də Avropa və dünya üçün çox etibarlı tərəfdaşa 
çevrilibdir. Bu sahədə bizim siyasətimiz tam açıqdır və bütün 
bu vaxta qədər gördüyümüz işlər öz səmərəsini veribdir. Elə 
bir layihə olmayıb ki, biz onu icra etmək istəyək, amma 
buna nail ola bilməyək. Yəni bizim artıq çox gözəl təcrübə-
miz var. Biz istəyirik ki, bu sahədə  səylərimizi birləşdirək və 
bundan sonra Litva ilə Azərbaycan arasında enerji sahə-
sində əməkdaşlıq münasibətləri yeni səviyyəyə qalxsın. Bu-
nun üçün imkanlar var. Əminəm ki, Azərbaycanda neft-qaz 
hasilatı artdıqca, biz Baltik dənizi bazarlarına da çıxacağıq. 
Mövcud infrastruktur və gələcək infrastruktur layihələrinin 
həyata keçirilməsi bu imkanları yaradacaqdır.  

Siyasi iradə var, siyasi niyyətlər var. Avropa İttifaqı ilə 
Azərbaycan arasında keçən ilin sonunda enerji sahəsində 
strateji əməkdaşlıq haqqında memorandum imzalanmışdır. 
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Bu da münasibətlərin çox gözəl çərçivəsidir. Bir sözlə, biz bu 
məsələyə çox ciddi yanaşırıq və əminəm ki, birgə səylərlə 
istəyimizə nail olacağıq.  

Bugünkü forumda Azərbaycandan qeyri-neft sektorunu 
təmsil edən iş adamları iştirak edirlər. Bu bizim üçün çox 
vacibdir, çünki istəyirik ki, iqtisadiyyatımız neft-qaz amilin-
dən asılı olmasın. Neft amilindən asılılıq bizə imkan vermə-
yəcək ki, iqtisadiyyatımız çoxsahəli şəkildə inkişaf etsin. 
Məhz buna görə, qeyri-neft sektorunun inkişafı, investisiya-
ların təşviqi, xarici investorlar üçün çox gözəl mühitin 
yaradılması, investisiyaların qorunması və şəffaflıq bizim 
üçün prioritet məsələlərdir. Biz görürük ki, Azərbaycanda 
qeyri-neft iqtisadiyyatı ildən-ilə çox sürətlə artır. Son üç il 
yarım ərzində ölkəmizdə təxminən 600 min yeni iş yeri 
yaranmışdır ki,  onların da mütləq əksəriyyəti qeyri-neft sek-
torunda açılmışdır. Azərbaycanda yeni müəssisələr, dünya 
səviyyəli şirkətlər yaranır. Biz özəl sektoru dəstəkləyirik, hər 
il dövlət tərəfindən ona çox əlverişli və güzəştli kreditlər 
verilir. Həm də Dövlət İnvestisiya Şirkətinin xətti ilə Azər-
baycana yüz milyon dollar həcmində investisiya qoyuluşu 
nəzərdə tutulubdur. Fürsətdən istifadə edib Litva iş 
adamlarını bu imkanları nəzərdən keçirməyə  dəvət edirəm. 
Çünki Dövlət İnvestisiya Şirkəti xarici investorlarla birlikdə  
Azərbaycan üçün lazım olan və iqtisadi cəhətdən səmərəli 
olan layihələr üzərində işləyəcəkdir.  

Mən ümid edirəm ki, bugünkü biznes-фorum və iş adam-
ları arasında yaranan əlaqələr imkan verəcəkdir ki, yaxın 
zamanlarda bizim aramızda ticarət dövriyyəsi də artsın. 
İndiki səviyyə, əlbəttə ki, bizi qane edə bilməz.  

Hər iki ölkənin potensialı daha böyükdür. Biz gərək 
sadəcə olaraq, mümkün olan imkanları birgə təhlil edək, bir-
gə fəaliyyət planı hazırlayaq. Orada, əlbəttə ki, dövlət or-
qanları, müvafiq nazirliklər və əlbəttə ki, iş adamları öz 
üzərinə düşən vəzifələri icra etməlidir, çünki bizim iqtisadiy-
yatımız bazar iqtisadiyyatıdır. Bazar münasibətləri yeganə 
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uğurlu prinsipdir ki, ən inkişaf etmiş ölkələrin iqtisadiyyatı 
bu prinsiplə idarə olunur.  

Əziz dostlar, mən sizin gözəl ölkənizdə olmağımdan öz  
məmnunluğumu bir daha ifadə etmək istəyirəm. Şübhə 
etmirəm ki, bu səfərin nəticələri, imzalanmış sənədlərin 
icrası bizim ölkələri daha da sıx birləşdirəcək, o cümlədən 
iqtisadi sahədə əməkdaşlıq çox yüksək zirvələrə qalxacaqdır.  

Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm.  
 



 115

 
 
 

LИTVADA FƏALИYYƏT GÖSTƏRƏN 
AZƏRBAYCAN CƏMИYYƏTLƏRИNИN 
NÜMAYƏNDƏLƏRИ ИLƏ GÖRÜŞ 
 
13 сентйабр 2007-ъи ил 

 
Sentyabrın 13-də prezident İlham Əliyev Litvada fəaliy-

yət göstərən Azərbaycan cəmiyyətlərinin nümayəndələri ilə 
görüşmüşdür. 

   Diaspor nümayəndələri fəaliyyətləri və apardыгларı təşki-
latlanma işləri barədə prezidentə məlumat verdilər. Dövləti-
mizin başçısı diaspor quruculuğu istiqamətində görülən işlər-
dən danışdı və bildirdi ki, Azərbaycan dövləti xaricdə yaşayan 
soydaşlarımızla əlaqələrin güclənməsinə xüsusi diqqət göstərir 
və bu sahədə işlər bundan sonra da davam etdiriləcəkdir.  

İ l h a m   Ə l i y e v:  Yəqin ki, bilirsiniz, bu gün burada 
Litva–Azərbaycan biznes-forumu öz işinə başlayıbdır. Bu-
rada yerli həmkarları ilə iş qurmaq üçün Bakıdan çoxlu iş 
adamları gəliblər. Əlbəttə, mən çox istərdim ki, burada yaşa-
yan azərbaycanlılar bu işlərdə çox fəal iştirak etsinlər. İndi 
Azərbaycanda iqtisadi vəziyyət yaxşılaşır, çoxlu özəl şirkət-
lər yaranır, onların imkanları artır. Ümumiyyətlə, ölkənin 
maddi imkanları artır. Biz hesab edirik ki, Azərbaycan 
şirkətləri buraya investisiya qoymalıdır. Buna böyük maraq 
var. Siz də, burada yaşayan azərbaycanlılar da bu işlərdə iş-
tirak etməlisiniz. Artıq səfirlik də var,  Azərbaycanın rəsmi 
nümayəndəliyi var. Bu da ikitərəfli münasibətlər üçün çox 
vacib amildir. Yəni ki, hərtərəfli münasibətlərin inkişafı bizə 
lazımdır. Bizim aramızda çoxlu sənədlər imzalanıbdır. Siz 
bu gün turizm haqqında söhbət açırsınız. O cümlədən, tu-
rizm sahəsində əməkdaşlıq haqqında bu gün sənəd imzala-
nıbdır. Yəqin ki, gələn il həm burada, həm də Bakıda mədə-
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niyyət günləri keçiriləcəkdir. Çox əhatəli birgə bəyannamə 
imzalanmışdır. Litva Ermənistan–Azərbaycan, Dağlıq Qara-
bağ münaqişəsi ilə bağlı Azərbaycanın mövqeyini tam 
dəstəkləyir və bu, bəyannamədə öz əksini tapmışdır. Yəni biz 
müttəfiqik və  prezident Adamkusla mənim aramda imzalan-
mış bəyannamədə göstərilir ki, bizim münasibətlərimiz strateji 
tərəfdaşlıq münasibətləridir. Burada yaşayan azərbaycanlılar 
bu münasibətlərə öz töhfəsini verməlidirlər. Siz həm buranın 
vətəndaşlarısınız, həm də azərbaycanlısınız, yəni bu işlərdə siz 
də çox fəal iştirak etməlisiniz. Demək olar ki, biz müstəqillik 
əldə edəndən bəri son bir neçə il ərzində münasibətlər belə 
sürətlə inkişaf edir və yeni imkanlar yaranır.  

Xaricdə yaşayan azərbaycanlılar bizim səfirlərimizdir, 
ictimai əsaslarla işləyirlər. Həm Azərbaycanı möhkəmlən-
dirirlər, həm də ki, qüdrətlənən Azərbaycana arxalanırlar, 
söykənirlər. Azərbaycan dövləti nə qədər güclü olsa, sizin 
buradakı imkanlarınız da bir o qədər genişlənəcəkdir. Xüsu-
silə indiki şəraitdə ki, Azərbaycan biznesi Litvaya gəlir və 
burada böyük işlər görmək niyyətindədir. Mən sizi bu işlərə 
fəal qoşulmağa dəvət edirəm. Bilirəm ki, siz çox fəalsınız. 
Burada çoxdan Azərbaycan qurumları, cəmiyyətləri fəaliy-
yət göstərir. Demək olar ki, hər bir ölkədə Azərbaycan təşki-
latları fəaliyyət göstərir. Bu bizim gücümüzü artırır. Siz 
burada nə qədər zəngin olsanız, siyasi sahədə, iqtisadi sahə-
də cəmiyyətə nə qədər sıx inteqrasiya etsəniz, o qədər də 
Azərbaycanın  maraqları təmin olunacaqdır.  

Bu işlərdə sizə uğurlar arzulayıram. Həmişə Azərbaycan 
dövlətinə arxalana bilərsiniz. 

M a h i r   H ə m z ə y e v (Azərbaycan Cəmiyyətinin 
sədri): Damarında  azərbaycanlı qanı olan hər bir insanın 
ürəyi vətənlə döyünür. Siz bu gəlişinizlə Litva dövləti ilə 
Qarabağ haqqında da danışıqlar apardınız. Litva dövləti bu 
problemə necə baxır? Bizi bu işdə dəstəkləyirlərmi?  

И l h a m   Ə l i y e v: Bəli, tam şəkildə dəstəkləyirlər. Bunu 
biz həm bugünkü görüşdə eşitdik və ən əsası – indi mən 
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deyəcəyəm və mətbuatda dərc olunacaq, mənimlə prezident 
Adamkus arasında imzalanmış siyasi bəyannamədə bu mə-
sələ birmənalı şəkildə öz ifadəsini tapmışdır. Litva Azərbay-
canın suverenliyini, ərazi bütövlüyünü tanıyır və məsələnin, 
münaqişənin ancaq Azərbaycanın ərazi bütövlüyü çərçi-
vəsində həllini mümkün sayır. Bu təkcə Litva dövlətinin 
mövqeyi deyildir. Bilirsiniz ki, Litva Avropa İttifaqının 
üzvüdür və Avropa İttifaqının vahid xarici siyasət konturları 
artıq müəyyən olunubdur. Avropa İttifaqının mövqeyi bun-
dan ibarətdir, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının mövqeyi 
bundan ibarətdir. Bütün mütərəqqi dünyanın mövqeyi bun-
dan ibarətdir ki, bu məsələ ədalətli, ərazi bütövlüyü çərçivə-
sində həll olunsun. Biz nə qədər çox dəstək alsaq, gücümüz o 
qədər də artır. Ancaq o da həqiqətdir ki, bu məsələni gərək 
biz özümüz həll edək. Özümüz. İqtisadi qüdrəti artırmaqla, 
hərbi gücü artırmaqla, qüvvələrimizi səfərbər etməklə və 
bütün azərbaycanlıları bir araya yığmaqla. Əgər bütün 
azərbaycanlılar bir araya gəlsələr, vahid bir qüvvə kimi çıxış 
etsələr, məsələ daha da asanlıqla öz həllini tapar. Amma ilk 
növbədə, bu bizim işimizdir. Biz də bunu həll edəcəyik. Mən 
buna şübhə etmirəm. Əlbəttə ki, Litva–Azərbaycan münasi-
bətlərində bu amil həmişə mövcuddur. Biz Litvanın möv-
qeyini bəyənirik.  

Bir halda ki, birlikdən söhbət gedir, artıq burada səfirlik 
də var. Səfirlik dövlətin rəsmi nümayəndəliyidir, prezidentin 
birbaşa elçisidir, nümayəndəsidir. Səfirlik də gərək bütün 
diaspor təşkilatlarında olan münasibətləri tənzimləsin və xa-
hiş edirəm, siz də öz fəaliyyətinizi səfirliklə razılaşdırın. Sə-
firliyə Xarici İşlər Nazirliyindən göstərişlər verilib ki, biz 
burada siyasəti belə dolğun şəkildə, birlik əsasında aparaq. 
Heç bir ayrı-seçkilik olmamalıdır. Nairə xanım da təcrübəli 
siyasətçidir. Uzun illər ərzində Avropa Şurası Parlament 
Assambleyasında Milli Məclisin nümayəndəsi olubdur. 
Xahiş edirəm ki, burada bu işləri razılaşdırın. Mən gələn ay 
buraya energetika sammitinə gələcəyəm.  
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* * * 
Prezident İlham Əliyev görüşün sonunda diasporun üzvləri 

ilə xatirə шəkli  чəkdirdi.  
  

* * * 
Sentyabrın 13-də Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev 

Litvanın azadlığı uğrunda mübarizədə, o cümlədən 1991-ci ilin 
yanvar hadisələrində həlak olanların xatirə memorialını 
ziyarət etmişdir. 

Dövlətimizin başçısı burada ucaldılmış abidə önünə əklil 
qoydu, həlak olanların xatirəsini yad etdi.  
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ЛИТВА РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ПРЕЗИДЕНТИ 
ВАЛДАС АДАМКУСУН ВЯ ХАНЫМЫ  
АЛМА АДАМКИЕНЕНИН АДЫНДАН 
АЗЯРБАЙЪАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫН 
ПРЕЗИДЕНТИ ИЛЩАМ ЯЛИЙЕВИН ВЯ ХАНЫМЫ  
МЕЩРИБАН ЯЛИЙЕВАНЫН ШЯРЯФИНЯ 
ВЕРИЛМИШ РЯСМИ ЗИЙАФЯТДЯ  
НИТГ 
 

13 сентйабр 2007-ъи ил 
 

Sentyabrın 13-də Litva prezidenti Valdas Adamkusun və 
xanımı Alma Adamkienenin adından Azərbaycan prezidenti 
İlham Əliyevin və xanımı Mehriban Əliyevanın şərəfinə rəsmi 
ziyafət verilmişdir. Rəsmi ziyafətdən əvvəl dövlətimizin başçısı 
və xanımı Prezident sarayının Fəxri qonaqlar kitabına ürək 
sözlərini yazdılar. Sonra xatirə şəkli çəkdirildi.   

Dövlət başçıları ziyafətdə nitq söylədilər.  
 

Litva Республикасынын Prezidenti 
Valdas Adamkusun нitqi 

 
Zati-aliləri prezident İlham Əliyev!  
Hörmətli xanım Mehriban Əliyeva!  
Hörmətli nümayəndə heyəti üzvləri!  
Mən xanımım Alma ilə birlikdə Sizi ölkəmizdə qəbul 

edib, xalqlarımızın dostluğu naminə qapını üzünüzə daha 
geniş aça bildiyimiz üçün çox məmnunuq. Yüz ildən artıq 
tarixi kökləri olan və bu gün yeni əlaqə formaları, yeni 
təşəbbüslər sayəsində daha da möhkəmlənən bu dostluğu 
mən olduqca yüksək qiymətləndirirəm.  

Hörmətli cənab Prezident! 
Sizin bu səfəriniz tarixi səfərdir. Azərbaycanın dövlət 

başçısının Litvaya bu ilk rəsmi səfəri dinamik surətdə inkişaf 
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edən yaxın tərəfdaşlıq əlaqələrimizin genişlənməsinə, şübhə-
siz ki, yeni təkan verəcəkdir.  

Keçən il Azərbaycana rəsmi səfərimi və bu ilin iyun 
ayında GUAM ölkələrinin Bakıda keçirilmiş zirvə görüşün-
də iştirakımı böyük məmnuniyyətlə xatırlayıram. Əldə etdi-
yiniz iqtisadi uğurlar, xalqınızın zəhmətkeşliyi, ölkənizin mə-
dəniyyəti və təbiətinin gözəlliyi məni məftun etdi.  

Mən füsunkar ölkənizə valeh olmuş ilk litvalı deyiləm. 
Litva ədəbiyyatının klassiki və Bakı Universitetinin müəllimi 
Vintsas Kreve-Mitskyaviçyus təxminən 100 il bundan əvvəl 
yazdığı «Azəristan ölkəsi» adlı əsərində ölkənizin gözəlliyini 
tərənnüm etmiş, litvalıları xalqınızın mədəniyyəti, mifologi-
yası və əfsanələri ilə tanış etmişdir. Vintsas Kreve-Mitskya-
viçyus bu gözəl əsəri yazan dövrdə bir çox litvalılar müstəqil 
Azərbaycan Cümhuriyyətinin quruculuq işlərində və ölkə-
nizin ictimai-siyasi həyatında yaxından iştirak edirdilər. XX 
əsrdə baş verən tarixi itkilərin Litva və Azərbaycanda da 
ötüb keçməsinə baxmayaraq, bu çətinliklər bizim azadlıq 
eşqimizi söndürə bilmədi. İstiqlal eşqi həmin kəşməkəşli əs-
rin sonunda xalqlarımızı dirçəlişə gətirib çatdırdı və müstə-
qillik uğrunda mübarizə şəklində üzə çıxdı. Bu mübarizədə 
Azərbaycan xalqının və Litva Azərbaycanlıları Cəmiyyətinin 
bizə verdiyi dəstəyi heç vaxt unutmarıq.  

Ölkələrimiz arasındakı münasibətlərin son illərdə intibah 
dövrünü yaşadığını və xalqlarımız arasında getdikcə daha 
yaxın əlaqələrin yaranmasını görəndə, bir-birimizi daha 
yaxşı tanıyıb, daha da yaxın olmaq səylərimizi müşahidə 
etdikdə ürəkdən sevinirəm. Sevindirici haldır ki, son bir il 
ərzində dörd mədəniyyət layihəsini həyata keçirməyə nail 
olmuşuq. Keçən ilin payızında Azərbaycanda Litva rəssam-
larının sərgisi təşkil edilmişdi. Bu ilin baharında isə Litva 
tamaşaçıları Azərbaycan kino ustalarının yaradıcılığı ilə 
tanış olmaq imkanı əldə edə biliblər. Litva şifahi xalq ədə-
biyyatının ən qədim və ən gözəl nümunələrindən biri olan 
«Su ilanları kraliçası Eqle» nağılı və yazıçı Vintsas Kreve-



 121

Mitskyaviçyusun Şərq mövzusunda yaratdığı gözəl əsərlərin 
bir qismi ən yaxın vaxtda Azərbaycan dilində çap edilə-
cəkdir. Xalqlarımız arasındakı qarşılıqlı əlaqələrin inkişaf 
etdirilməsi üçün Litvadakı Azərbaycan diasporu çox səylər 
göstərir, fəal mədəni və akademik fəaliyyəti bu işi daha da 
şövqləndirir. Sizin ölkənizin qədim tarixi və milli-mənəvi 
sərvətləri ilə litvalıları bu cür tanış etmək cəhdləri, eyni 
zamanda, bizim ölkəmizin də mədəniyyətini mənəvi cəhət-
dən zənginləşdirir.  

Hörmətli cənab Prezident!  
2007-ci il əlaqələrimizin intensivliyi və yeni imkanların 

yaradılması baxımından xalqlarımızın əməkdaşlığı tarixində 
müstəsna yer tutur. Belə ki, biz Bakıda səfirliyimizi açdıq. 
Bir həftə bundan əvvəl isə mən Sizin səfirinizin etimad-
naməsini qəbul etdim. Yüksək səviyyədə qarşılıqlı rəsmi 
səfərlərimiz oldu. Odur ki, bu il əlaqələrimizdə sürətli irəli-
ləyiş ilidir. Bizim vəzifəmiz isə bu sürəti qoruyub saxla-
maqdır. Çalışmalıyıq ki, bu cür fəal siyasi əlaqələr nəticə-
sində yaranmış imkanlar genişlənsin, ölkələrimiz və xalqla-
rımız arasında konkret iqtisadi və mədəni əməkdaşlıq layi-
hələri ilə zənginləşsin.  

Baltik və Qafqaz regionlarını, ölkələrimizin əhalisini bir-
biri ilə yalnız sıx nəqliyyat və energetika şəbəkələri ilə bir-
ləşdirdikdən sonra biz tarixin müəyyən etdiyi vəzifəni yerinə 
yetirmiş olarıq. Krakovda başladığımız və gələn ay Vilnüsdə 
davam etdirəcəyimiz regional energetika dialoqu ölkələri-
mizin təhlükəsizliyini möhkəmləndirir və ticarət əlaqələri-
mizi inamla aparmaq üçün əlverişli şərait yaradır. Litva ilə 
Azərbaycan arasındakı yaxın tərəfdaşlıq münasibətləri 
Avropanı Asiya ilə birləşdirən yolları bərpa etmək üçün 
nadir bir imkan açır. Mən bunu deyəndə, ilk növbədə, İpək 
Yolunun bərpasını və onun Litvadan keçib Baltik dənizinə 
çıxan hissəsini nəzərdə tuturam. «Kəhrəba qolu» adlanan bu 
qol Klaypeda limanını Qara dəniz ilə birləşdirən «Vikinq» 
dəmir yolunun timsalında artıq fəaliyyət göstərir.   
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Sizin nümayəndə heyətinizin tərkibində iş adamlarından 
ibarət böyük bir dəstəni görmək mənim üçün xoşdur. İnanı-
ram ki, bu səfəriniz ticarət əlaqələrimizə və qarşılıqlı inves-
tiсиya qoymaq işinə təkan verəcəkdir. Eləcə də, inanıram ki, 
bizim əlaqələrin gələcəyi ticarət sahəsində istifadə edilməmiş 
imkanlarımızda əks olunubdur. Litva özünün tarixi əlaqələri 
və gözəl siyasi münasibətləri sayəsində ölkənizin iş adamları 
üçün yarım milyard istehlakçısı olan Avropa İttifaqı bazarı-
na çıxışı təmin edə bilər.  

Hörmətli cənab Prezident!  
Ölkələrimizin tərəfdaşlıq əlaqələri təkcə bir-birinə uyğun 

gələn maraqlara yox, həm də gələcəyimizin oxşarlığına əsas-
lanır. Azərbaycanın Avropa İttifaqı ilə daha yaxın əlaqələr 
qurmaq istədiyi bir dövrdə Litva Azərbaycanın Brüsseldə sa-
diq dostu olaraq qalır. Biz gələcəkdə də Avropadakı tərəfdaş-
larımızı Azərbaycan ilə ən yaxın əlaqələr saxlamaq üçün hə-
vəsləndirəcəyik. Axı  Avropa Azərbaycana nə qədər yaxın olar-
sa, qapısını bir o qədər sizin ölkənizin üzünə açar və bunun sa-
yəsində  hamımız daha təhlükəsiz və daha firavan olarıq.  

Sizin bu səfəriniz zamanı Litva və Azərbaycan arasında 
mədəniyyət və turizm sahəsində əməkdaşlıq barədə imzalan-
mış sazişlər, şübhə etmirəm ki, xalqlarımızın daha da 
yaxınlaşmasına və daha dərin qarşılıqlı anlaşmaya xidmət 
edəcəkdir. 

Hörmətli cənab Prezident! 
Sizin bu səfəriniz xalqlarımızı əməkdaşlığın daha yeni 

formalarını axtarmağa sövq edir. Ümidvaram ki, bu səfəri-
niz əsnasında tələbə və gənclərin qarşılıqlı mübadiləsi barədə 
irəli sürülmüş ideya ən yaxın vaxtda öz həllini tapacaqdır. 

Xanımlar və cənablar!  
Badələrinizi prezident İlham Əliyevin və xanımı Mehri-

ban Əliyevanın sağlığına, Azərbaycan xalqının firavanlığı 
naminə, xalqlarımızın azadlığı, dostluğu və tərəqqisi şərəfinə 
qaldırmağa dəvət edirəm!   
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Azərbaycan Республикасынын Prezidenti 
Иlham Əliyevin nitqi 

 
Hörmətli cənab Prezident!  
Hörmətli xanım Alma Adamkiene!  
Xanımlar və cənablar! 
İlk növbədə, cənab Prezident, məni ölkənizə rəsmi səfərə 

dəvət etdiyinizə görə Sizə təşəkkür edirik. Litva torpağında 
mənə və nümayəndə heyətinə göstərdiyiniz səmimi qonaq-
pərvərliyə görə dərin minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm.  

Bu, son bir il ərzində bizim dördüncü görüşümüzdür. 
Azərbaycana 2006-cı ildə rəsmi səfərinizdən sonra 2007-ci 
ildə Krakov enerji sammiti çərçivəsində və Bakıda GUAM 
ölkələri dövlət başçılarının sammiti zamanı görüşmüşük. İndi 
isə mənim Litva Respublikasına ilk rəsmi səfərimdir.  

Litva və Azərbaycan xalqları arasındakı əlaqələr sabit və 
genişdir. Ötən əsrin əvvəllərində Bakıda yaşayan litvalılar 
Azərbaycanın ictimai həyatında fəal rol oynamışlar. Litva 
ədəbiyyatının klassiki, Azərbaycanda dərc olunmuş əsərlərin 
müəllifi Vintsas Kreve-Mitskyaviçyus o dövrdə Bakı Univer-
sitetinin professoru olmuş, Azərbaycan Xalq Cümhuriy-
yətinin quruculuğu işlərində fəal çalışmış və Litvanın Azər-
baycandakı ilk konsulu олмушдур. Həmin dövrdə xalqla-
rımız arasında ədəbi-mədəni əlaqələr də genişlənmişdir. 
Azərbaycan xalqının məşhur qəhrəmanlıq dastanı «Kitabi- 
Dədə Qorqud», dahi Azərbaycan şairi Nizaminin və digər 
görkəmli simaların əsərləri Litva dilinə, görkəmli Litva 
ədiblərinin əsərləri Azərbaycan dilinə tərcümə edilmişdir.  

Sovet İttifaqının süqutu ərəfəsində milli azadlıq hərə-
katının önündə getmiş Litva və Azərbaycan xalqlarının həm-
rəyliyi, Bakı və Vilnüs faciələri  xalqlarımızın azadlıq müba-
rizəsinin parlaq qəhrəmanlıq səhifələrindəndir.  

Xalqlarımızın yenidən müstəqillik əldə etməsi hər iki ölkə 
arasında tarixi əlaqələri keyfiyyətcə yeni mərhələyə yüksəlt-
miş, müntəzəm diplomatik əlaqələr yaradılmış, səfirliklər 
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təsis olunmuş, siyasi-iqtisadi, mədəni və digər sahələrdə 
əməkdaşlığa dair müqavilə və sazişlər imzalanmışdır.  

Məmnuniyyətlə qeyd etmək istəyirəm ki, ölkələrimiz 
arasındakı ikitərəfli münasibətlərin səviyyəsi yüksəkdir. Ötən 
il Azərbaycana rəsmi səfəriniz, səfər zamanı apardığımız 
danışıqlar, imzalanmış sənədlər əlaqələrimizin inkişafı üçün 
perspektivlər açmışdır.  

Ölkələrimiz beynəlxalq terrorizmin, nüvə silahlarının yayılması 
və digər müasir тящдид və təhlükələrə qarşı mübarizə sahəsində 
uğurlu əməkdaşlıq edir. Beynəlxalq və regional təşkilatlar, o 
cümlədən Avropa İttifaqının «Yeni qonşuluq siyasəti» proqramı 
və NATO-nun «Fərdi  tərəfdaşlığın fəaliyyət planı» çərçivəsində 
sıx əlaqələrimiz məmnunluq doğurur. GUAM-ın Bakı sam-
mitində digər həmkarlarınızla birgə iştirakınız bu təşkilata bey-
nəlxalq dəstəyin təzahürüdür. Bu, Baltik dənizi, Qara dəniz və 
Xəzər dənizi regionu ölkələrinin Avropaya inteqrasiyasına, eləcə 
də Avropa İttifaqı ilə Azərbaycan arasında siyasi, iqtisadi, enerji 
və digər sahələrdə tərəfdaşlıqda mühüm rol oynayacaq və daha 
geniş məkanda əməkdaşlığımız üçün yeni üfüqlər açacaqdır. Biz 
Litvanın Avropa İttifaqının enerji siyasətinə həsr olunmuş 
sammitinə ev sahibliyi etmək niyyətini alqışlayırıq. Əminəm ki, 
sammitdə Krakovda aparılan səmərəli danışıqların davam et-
dirilməsi və qarşılıqlı surətdə faydalı əməkdaşlığın yeni yollarının 
müəyyənləşdirilməsi prosesinə öz töhfəsini verəcəkdir.  

Mən Azərbaycanın, eləcə də regionun ən aktual prob-
lemlərindən biri olan Ermənistan–Azərbaycan, Dağlıq Qara-
bağ münaqişəsinin beynəlxalq hüquq normaları və prinsipləri-
nə uyğun şəkildə, Azərbaycanın ərazi bütövlüyü çərçivəsində 
həlli məsələsində Litvanın və cənab Prezident, şəxsən Sizin əda-
lətli və əsaslandırılmış mövqeyinizi yüksək qiymətləndirirəm.  

Cənab Prezident!  
İcazə verin, mənə və nümayəndə heyətinə göstərdiyiniz 

qonaqpərvərliyə görə Sizə bir daha öz minnətdarlığımı bildirim 
və bu badəni Sizin sağlığınıza, xanımınız Alma Adamkienenin 
sağlığına, Litva xalqının xoşbəxtliyi və rifahı şərəfinə qaldırım.  
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* * * 
 
Сентйабрын 13-дя ахшам Азярбайъан Республикасынын Пре-

зиденти Илщам Ялийев вя ханымы Мещрибан Ялийева Вилнцс шящя-
риня эязинтийя чыхмышлар. Али гонаьа вя ханымына Литва пай-
тахтынын тарихи йерляри барядя  ятрафлы мялумат верилди. 

 

Клайпеда Дювлят Дяниз Лиманы  иля танышлыг 
 

Литвада рясми сяфярдя олан Азярбайъан президенти Илщам 
Ялийев сентйабрын 14-дя Паланга шящяриня  эялмишдир. 

Азярбайъан дювлятинин башчысыны щава лиманында шящярин мери 
Алвидас Кристукас гаршылады. 

Сонра автомашын кортежи Клайпедайа йола дцшдц. Азярбайъан 
президенти Илщам Ялийеви Клайпедада шящярин мери Римантас 
Татаскйавичус, Дювлят Дяниз Лиманы Администрасийасынын вя  Дя-
низ Лиманлары Ассосиасийасынын рящбярляри сямимиййятля гаршыла-
дылар. Азярбайъан президенти Клайпеда Дювлят Дяниз Лиманынын 
фяалиййяти иля таныш олду. Лиманын инзибати бинасында  эюрцш заманы 
дювлятимизин башчысына Балтик дянизинин бу донмайан лиманы 
барядя мялумат верилди. Билдирилди ки, Литванын мцщцм няглиййат 
мяркязи олан бу лиманда Шяргдян Гярбя вя даща сонра Ъянуб-
Шярги Асийайа вя Америка гитясиня эедян мцщцм дяниз йоллары вя 
дямир йол хятляри говушур. 

Клайпеда лиманы чохфунксийалы лимандыр. Бурада эями тямири 
вя эямигайырма ширкяти, каргобизнес сащясиндя сервис хидмяти 
фяалиййят  эюстярир. Лимандакы 19 ири кранын кюмяйи иля щяр ил тяг-
рибян 30 милйон тон йцк емал едилир. 

Президент Илщам Ялийев вя Азярбайъанын нцмайяндя щейятинин 
цзвляри лиманын яразисини эяздиляр, «Клайпедос нафта» ширкятинин 
нефт терминалында олдулар. 

Дювлятимизин башчысы лиманын Фяхри гонаглар китабына цряк 
сюзлярини йазды.  
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PREZİDENTLƏR İLHAM ƏLİYEV VƏ  
VALDAS ADAMKUSУН АЗЯРБАЙЪАНЫН 
DÖVLƏT BAŞÇISININ LİTVAYA RƏSMİ 
SƏFƏRİNİN YEKUNLARINA DAİR  
MƏTBUAT ÜÇÜN BƏYANATLAРЫ 
 
14 сентйабр 2007-ъи ил  
 
Сентйабрын 14-дя Азярбайъан Республикасынын Пре-

зиденти Илщам Ялийев Клайпеда Дювлят Дяниз Лиманы иля таныш 
олдугдан сонра Палангайа гайытмышдыр. 

«Паланга» щотелиндя Литва Республикасынын Президенти 
Валдас Адамкусун вя ханымы Алма Адамкиененин адындан 
Азярбайъан Республикасынын Президенти Илщам Ялийевин вя 
ханымы Мещрибан Ялийеванын шяряфиня ланч верилди. 

Palanqa şəhərində prezidentlər İlham Əliyev və Valdas 
Adamkus Azərbaycanın dövlət başçısının Litvaya rəsmi səfə-
rinin yekunlarına dair mətbuat üçün bəyanatlarla çıxış etdilər.  

 
Litva Республикасынын Prezidenti 

Valdas Adamkusun bəyanatы 
 
Cənab Prezident!  
Çox qısaca onu demək istəyirəm ki, burada bizimlə gö-

rüşdüyünüzə görə Sizə olduqca minnətdarıq. Zənnimcə, biz 
nəinki bəzi beynəlxalq siyasi məsələləri, eləcə də – ən vacibi 
isə – iqtisadi münasibətləri şəxsən nəzərdən keçirmək imka-
nını əldə etdik. Ölkənizdə gözəl iqtisadi inkişaf gedir. Hesab 
edirəm ki, əldə etdiyiniz nailiyyətlər bu sahədə işlərin davam 
etdirilməsində bizim üçün nümunədir.  

Mən eyni zamanda, bildirmək istəyirəm ki, bizim klassik 
yazarımız, cəmiyyətinizin görkəmli üzvü olmuş Vintsas Kre-
ve-Mitskyaviçyusun anadan olmasının 125-ci ildönümü mü-
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nasibətilə Bakı şəhərində xatirə lövhəsinin açılmasına ver-
diyiniz razılığa görə Sizə olduqca minnətdaram. Bu bizim 
nəinki siyasi və beynəlxalq sahələrdə əlaqələrimizi, həm də 
xalqlarımız arasında mədəni sahədə münasibətlərimizi möh-
kəmləndirəcəkdir. 

Mən qısa, lakin gələcək əməkdaşlığımız üçün çox geniş 
perspektivlər açan səfərinizə görə Sizə bir daha öz тяшяккц-
рцмц бildirirəm. 

Sağ olun.  
 

Azərbaycan Республикасынын Prezidenti  
Иlham Əliyevin бəyanatы 

 
Çox sağ olun, cənab Prezident!  
Gözəl ölkənizə səfərim zamanı mənə və nümayəndə 

heyətimizə göstərilmiş qonaqpərvərliyə görə Sizə dərin min-
nətdarlığımı bildirmək istəyirəm. 

Biz ikitərəfli münasibətlərə aid bir çox məsələləri əhatə 
etdik, siyasi, iqtisadi və mədəni sahələrdə, o cümlədən enerji 
sahəsində əməkdaşlığımızın gələcək perspektivlərini təfər-
rüatı ilə müzakirə etdik. Bu gün mən Klaypeda limanına 
səfər etmək və ölkənin malik olduğu böyük infrastruktur 
avadanlığını görmək imkanına malik oldum. Bu, yükdaşı-
maları sahəsində yeni perspektivlər açır. Bütün bu sahələrdə 
biz uğurla əməkdaşlıq edə və ölkələrimizin qarşılıqlı fayda 
götürməsinə töhfə verə bilərik.  

Siyasi mцnasibətlərimiz чox yцksək səviyyədədir. Buna 
чox səbəblər var, o cцmlədən rəsmi səfərlərin mцbadiləsi. 
Əminəm ki, mənim Litvaya səfərimdən sonra rəsmilərimiz, 
nazirlərimiz və parlament цzvlərimiz daha чox səfərlər edə-
cəklər. Biz mədəniyyət iшчilərindən ibarət nцmayəndə heyət-
lərinin mübadiləsi barədə razılığa gəldik. Bütün bunlar bizim 
əməkdaşlığı daha da zənginləşdirəcək.  

Əlbəttə ki, xalqlarımız mövcud olan qarşılıqlı irsimizi 
qorumalıdır. Bugünkü razıлашмайа uyğun olaraq, Litvanın 
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tanınmış dövlət xadimi Kreve-Mitskyaviçyusun anadan ol-
masının 125-ci ildönümü münasibətilə Bakı şəhərində vaxtilə 
onun yaşadığı binaya xatirə lövhəsi vurulacaqdır. Bu, 
ölkələrimiz arasında səmimiliyə və tarixi mцnasibətlərimizə 
dəlalət edən iшarədir. Bu gцn iki mцstəqil юlkə – Litva və 
Azərbaycan uğurla inkişaf edir. Son illər ərzində əldə etdi-
yiniz iqtisadi göstəricilərə və səfər etdiyim Vilnцs, Klaypeda, 
Palanqa kimi шəhərlərə nəzər salsaq kifayətdir. Əminəm ki, 
юlkənin digər yerləri də həmin цч шəhər kimi gюzəldir. Biz 
burada olduqca yüksək inkişafı, mədəniyyəti gördük. Bura-
da əsl Avropanı hiss etdik. Biz çox şadıq ki, ölkəniz öz kök-
lərinə, Avropa ailəsinə qayıdır. Siz Avrоatlantik strukturla-
rına tam inteqrasiya olmusunuz və Azərbaycan kimi ölkələ-
rin atdığı addımları dəstəkləyirsiniz. Biz Avropa İttifaqı və 
NATO ilə həyata keçirdiyimiz proqramlara verdiyiniz dəs-
təyi çox yüksək qiymətləndiririk. Bu bizim ölkə üçün və 
Xəzər дянизи – Qara дяниз – Baltik dənizi regionunda ümumi 
əməkdaşlıq üçün çox dəyərli və vacibdir. Bu əməkdaşlıq ar-
tıq görünür. Hesab edirəm ki, ikitərəfli münasibətlərimiz 
həmin geniş beynəlxalq tərəfdaşlığa ciddi şəkildə töhfə verir.  

Əfsuslar olsun ki, biz artıq yola düşməliyik. Lakin bildi-
yiniz kimi, biz bir aydan sonra yenidən ölkənizə qayıdacağıq 
və Vilnцs enerji sammitində iшtirak edəcəyik. Bu чox vacib 
beynəlxalq tədbir olacaqdır. Gələcəkdə bizim burada və 
Bakıda çox təmaslarımız olacaq və tərəfdaşlığımız uğurla 
davam etdiriləcəkdir. 

Səmimiliyinizə, qonaqpərvərliyinizə görə bir daha min-
nətdaram və mən Sizə və bütün Litva xalqına uğurlar və 
tərəqqi arzulayıram.  

     

Сяфяр баша чатды 
 
Sentyabrın 14-də prezident İlham Əliyevin Litvaya rəsmi 

səfəri başa çatdı.  
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Palanqa şəhərinin hava limanında Azərbaycan dövlətinin 
başçısını Litvanın  йцксяк вязифяли дювлят вя щюкумят нцма-
йяндяляри йола салдылар. 

 

* * * 
 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev щямин 
эцн ахшам Бакыйа гайытды.  

Dövlətimizin başçısını Heydər Əliyev adına Beynəlxalq 
Hava Limanında Prezidentin İcra Aparatının rəhbəri Ramiz 
Mehdiyev, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı Hacıbala 
Abutalıbov гаршыладылар. 
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AZƏRBAYCAN РЕСПУБЛИКАСЫНЫН 
ПРЕZİDENTİ İLHAM ƏLİYEV «БИЛИК ЭЦНЦ» 
МЦНАСИБЯТИ ИЛЯ BAKININ BUZOVNA, 
ŞÜVƏLAN, BİNƏ QƏSƏBƏLƏRİNDƏ VƏ 
YASAMAL RAYONUNDA BİR NEÇƏ  
MƏKTƏBDƏ OLMUŞDUR 
 
15 сентйабр 2007-ъи ил 
 

Albalыlыq yaşayыş sahəsində tikilmiş  
322 nömrəli orta məktəbin ачылыш мярасиминдя нитг 

 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev 

sentyabrın 15-də «Bilik günü» münasibətilə Bakının Əzizbəyov 
rayonunun Buzovna, Şüvəlan, Binə qəsəbələrində və Yasamal 
rayonunda bir neçə orta məktəbdə olmuşdur.  

Dövlətimizin başçısı əvvəlcə Buzovna qəsəbəsinin Albalılıq 
yaşayış sahəsində inşa olunmuş 322 nömrəli orta məktəbin 
təntənəli açılış mərasimində iştirak etmək üçün buraya gəldi. 
Qəsəbə sakinləri, təhsil işçiləri, şagirdlər, valideynlər prezi-
denti və xanımı Mehriban Əliyevanı gül-çiçəklə, böyük hörmət 
və ehtiramla qarşıladılar.  

Prezident İlham Əliyev müasir standartlara uyğun, təx-
minən doqquz aya tikilmiş məktəbin rəmzi açılışını bildirən 
lenti kəsdi, ümumi sahəsi 25 min kvadratmetr olan bu təhsil 
ocağının ayrı-ayrı sinif, kompyuter otaqlarına, idman залынa 
və yeməkxanasına baxdı. 64 sinif otağından ibarət 1296 şagird 
yerlik məktəbdə 70-dək müəllim çalışır və burada hər cür 
şərait yaradılmışdır. Heydər Əliyev Fondu məktəbin iki 

_______________ 

       Мярасимдя мяктябин директору Мцрвят Мирзяйев вя валидейн 
Тяраня Рящимова чыхыш етдиляр. 
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informatika otağına 16 ədəd müasir tipli kompyuter hədiyyə 
etmiş və bunlar internet şəbəkəsinə qoşulmuşdur. Məktəbin 
qazanxanası, su anbarları, nasos və transformator stansiyaları 
da vardır. 

Təməli 2006-cı ilin dekabrında qoyulmuş məktəb Heydər 
Əliyev Fondunun prezidenti Mehriban xanım Əliyevanın 
təşəbbüsü ilə, Bakı şəhəri qəsəbələrinin 2006–2007-ci illər üzrə 
sosial-iqtisadi inkişafının sürətləndirilməsinə dair tədbirlər 
proqramı çərçivəsində inşa edilmişdir. 24 min sakini olan 
Buzovna qəsəbəsinin bu yaşayış sahəsində fəaliyyət göstərən 
1176 yerlik məktəbdə 3 min şagirdin təhsil alması böyük 
çətinlik yaradırdı. Ona görə də yeni məktəbin tikilməsi barədə 
Mehriban xanıma müraciət olunmuşdu.  

Sonra təhsil ocağının açılışı və yeni dərs ilinin başlaнması 
münasibətilə mərasim keçirildi.  

 
И л щ а м   Я л и й е в: Əziz uşaqlar!  
Əziz müəllimlər! 
Əziz dostlar! 
Mən sizin hamınızı yeni dərs ilinin başlanması və «Bilik 

günü» münasibətilə ürəkdən təbrik edirəm, sizə cansağlığı, 
uğurlar arzulayıram.  

Keçən ilin sonunda, yeni il ərəfəsində biz burada birlikdə 
bu yeni, gözəl məktəbin təməl daşını qoyduq və indi onun 
açılışına toplaşmışıq. Bu çox sevindirici bir haldır, çox gözəl, 
əlamətdar bir gündür. Bu onu göstərir ki, bizim qəbul etdi-
yimiz bütün proqramlar, hər bir qərar qısa müddət ərzində 
və yüksək keyfiyyətlə həyatda öz əksini tapır. Hələ 7-8 ay 
bundan əvvəl burada bu gözəl məktəb yox idi. Amma indi 
bu reallıqdır. Uşaqlar bu gözəl şəraitdə oxuyacaqlar, müəl-
limlər bu gözəl şəraitdə işləyəcəklər. Azərbaycanda həm təh-
silin səviyyəsi artacaq, həm bizim qəsəbələrimiz, kəndlərimiz 
abadlaşacaq, həm də bütün sahələrdə səviyyə daha da 
yüksələcəkdir.  
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Azәrbaycanda tәhsil sahәsinә çox böyük diqqәt, qayğı 
göstәrilir. Çünki bu, ölkәmizin, millәtimizin gәlәcәyi mәsә-
lәsidir. Mәhz buna görә tәhsil sahәsinә ayrılan xәrclәr ildәn-
ilә artır. Müqayisә üçün deyә bilәrәm ki, son 3-4 il әrzindә 
tәhsilә ayrılan büdcә xәrclәri 3,3 dәfә artmışdır vә indi, 2007-ci 
ildә bu mәblәğ tәxminәn 900 milyon manat tәşkil edir. Bu çox 
böyük rәqәmdir, çox böyük vәsaitdir. Bu vәsaitlә yeni mәk-
tәblәr tikilir, müәllimlәrin maaşları qaldırılır. Deyә bilәrәm ki, 
son 4 il әrzindә Azәrbaycanda 1200 mәktәbin tikintisi tarixi 
nailiyyәtdir.  

Azәrbaycanda bütövlükdә 4500 mәktәb var vә bunların 
böyük bir hissәsi, әfsuslar olsun ki, uzun illәr tәmirsiz qal-
mışdır. Baxmayaraq ki, 1200 mәktәb tikilib, yenә dә tәxmi-
nәn 700 mәktәbin tikintisinә böyük ehtiyac var. 1000-dәn 
çox mәktәbdә tәmir işlәri aparılmalıdır. Biz bütün bu işlәri 
görәcәyik. Necә ki, son illәr әrzindә gördük. Tәkcә bu il 
Azәrbaycanda 200 yeni mәktәb vә әlavә korpus istifadәyә 
verilibdir, 50-dәn çox mәktәb tәmir olunubdur. Bu, demәyә 
әsas verir ki, növbәti illәrdә dә mәktәb tikintisi sürәtlә 
gedәcәk, Azәrbaycanda yararsız vәziyyәtdә olan bir dәnә dә 
mәktәb qalmayacaqdır. Bütün mәktәblәr müasir, gözәl, tә-
miz, bütün lazımi avadanlıqla tәchiz olunmuş vәziyyәtә 
gәtirilәcәkdir. Belәliklә, biz mәktәb infrastrukturunun ya-
ranmasını tәmin edәcәyik. Yeni tikilәn bütün mәktәblәrdә 
istilik sistemi quraşdırılır. Әvvәllәr tikilәn mәktәblәrdә dә 
istilik sistemi quraşdırılır ki, qışda uşaqlar üşümәsinlәr vә 
oxumaq üçün hәr cür şәrait olsun.     

Oxumaq hamıya lazımdır. Azәrbaycanda tәhsilin sәviy-
yәsi artır vә biz buna çox sevinirik. Biz istәyirik ki, gәnc nәsil 
bilikli, savadlı olsun, eyni zamanda, vәtәnpәrvәrlik ruhunda 
tәrbiyә alsın. Gәlәcәkdә hәm özlәrini tәmin etsinlәr, cәmiy-
yәtdә özlәrinin yerini tutsunlar, eyni zamanda, ölkәmizin 
ümumi inkişafına öz töhfәlәrini versinlәr. Çünki ölkәnin 
inkişafı tәkcә iqtisadi amillәrlә ölçülmür, iqtisadi amillәr dә 
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öz növbəsində insanların cəmiyyətə verdiyi töhfədən asılıdır. 
Bizim çox gözəl imkanlarımız var, iqtisadi potensialımız 
ildən-ilə artır. Dünyada elə bir ikinci ölkə yoxdur ki, üç il 
ardıcıllıqla iqtisadi artımın belə yüksək sürəti müşahidə 
olunsun. Bu, əlbəttə, bizə yeni imkanlar yaradır, büdcəmiz 
artır. Bu məktəblərin böyük əksəriyyəti dövlət xətti ilə 
tikilibdir.  

Ancaq onu da qeyd eləmək istəyirəm ki, Azərbaycanda 
bu təşəbbüsü ilk olaraq Heydər Əliyev Fondu irəli sürmüş- 
dür və fondun təşəbbüsü ilə «Yeniləşən Azərbaycana yeni 
məktəb» layihəsi uğurla icra olunur. Fondun xətti ilə 200-ə 
qədər yeni məktəb tikilibdir. Yəni bu, ümumi işimizdir, deyə 
bilərəm ki, ümumxalq işidir. Çünki hər bir ölkənin iqtisadi- 
siyasi potensialının möhkəmlənməsində təhsil birinci rol 
oynayır.  

Azərbaycanda indi çox gözəl perspektivlər var. Biz gərək 
hazırlıqlı kadrlar yetişdirək, uşaqlar gənc yaşlarından bütün 
müasir texnologiyalara bələd olmalıdır. Bu məqsədlə bütün 
məktəblərdə kompйуterlər quraşdırılır. Kompйуter müasir 
dünyada əvəzolunmaz bir vasitədir. Hər bir uşaq, hər bir 
gənc bunu bilməlidir, xarici dilləri bilməlidir. Dünyada baş 
verən bütün hadisələri, bütün yenilikləri bilməlidir ki, həyat- 
da öz yerini tutsun. Azərbaycanda bütövlükdə bu sahədə bu 
vaxta qədər görülən işlər qənaətbəxşdir. Növbəti illər üçün 
yeni proqramlar hazırlanır. 2008–2013-cü illərdə bütün sada- 
ladığım məsələlər – həm məktəblərin tikintisi, təmiri, müasir 
avadanlıqla təchiz olunması və həm də təhsilin keyfiyyətinin 
yüksəldilməsi tam şəkildə öz həllini tapmalıdır. Hesab 
edirəm ki, Azərbaycan bu sahədə postsovet məkanında ön 
sıralardadır. Bizim bütün başqa istiqamətlərdə olduğu kimi, 
təhsil sahəsində də böyük uğurlarımız var və bunları daha da 
möhkəmləndirməliyik.  

Burada qeyd olundu ki, təhsilin təşkil olunmasında da 
islahatlar aparılır. Bildiyiniz kimi, artıq biz dərs ilini 
sentyabrın 15-dən başlayırıq. Bu da bizim təşəbbüsümüz idi. 
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Çünki vaxtilə Sovet İttifaqında bütün bölgələrdə – cənub böl-
gələrində, şimal bölgələrində dərslər sentyabrın 1-dən baş-
layırdı. Ancaq bizim üçün dərsləri sentyabrın 15-dən başla-
maq daha da məqsədəuyğundur. Çünki sentyabrın 15-nə qə-
dər havalar, adətən, çox isti keçir və uşaqlar belə vaxtda 
məktəbə getməkdə, əlbəttə ki, əziyyət çəkirdilər. Ona görə 
biz hər bir məsələyə ayrıca yanaşmalıyıq. Eyni zamanda, 
məktəblərin beşgünlük dərs həftəsinə keçirilməsi məsələsi. 
Bu da bizim təşəbbüsümüzlə olmuşdur.  

Mən fikirləшdim ki, necə ola bilər, bюyцklər həftədə beш 
gцn iшləyir, iki gцn istirahət edirlər, amma uшaqlar, inkiшaf 
edən orqanizm altı gцn dərs keчirlər. Bu ədalətsizlikdir. Biz 
istəyirik ki, uşaqlarımız sağlam böyüsünlər. Əlbəttə ki, bilik 
lazımdır, oxumaq lazımdır. Eyni zamanda, sağlamlığa da 
diqqət verilməlidir. Bununla bərabər, bizdə, Azərbaycanda 
uşaqların tərbiyə olunmasında ailənin çox böyük rolu var. 
Ailə Azərbaycan cəmiyyətinin özəyidir. Həftənin altıncı və 
bazar gцnləri – valideynlərin istirahət etdiyi gцnlərdə uшаqlar 
məktəbə gedir, ailədən ayrı olurdular. Ona görə biz qərar 
qəbul etdik ki, biz beşgünlük həftəyə keçək. Hesab edirəm 
ki, bu da çox düzgün addımdır və uşaqlar, valideynlər bunu 
alqışlayırlar.  

Məktəb formasının tətbiq olunması da çox düzgün bir 
addımdır. Vaxtilə bu praktika olub, amma sonra nədənsə 
aradan götürülübdür. Biz indi bazar iqtisadiyyatı şəraitində 
yaşayırıq və hər bir insanın maddi rifahı onun özündən 
asılıdır. İndi bütün imkanlar var. Bazar iqtisadiyyatı, liberal 
iqtisadiyyat, iqtisadi artım, yəni işləmək üçün, pul qazanmaq 
üçün, yaxşı vəzifə tutmaq üçün bütün imkanlar var. Belə-
liklə, insanlar arasında müxtəlif həyat səviyyəsi mövcuddur. 
Amma məktəbdə hamı eyni olmalıdır. Kiminsə imkanı daha 
çoxdur, o öz uşağına daha da bahalı əşyalar alır. Ancaq ki-
minsə buna imkanı çatmır. Ona görə məktəbdə qeyri-bə-
rabərlik meydana gəlir. Bu da düzgün hal deyildir. Çünki 
uşaqların hamısı valideynlərindən asılıdır. Nə vaxt ki, onlar 
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böyüyəcəklər, yaxşı oxuyacaqlar, yaxşı təhsil alacaqlar, yaxşı 
işlə təmin olunacaqlar, onda, əlbəttə, hərənin özünə görə im-
kanları da olacaqdır. O imkanlar istənilən formada özünü 
büruzə verə bilər. Amma məktəb illərində biz buna yol verə 
bilmərik. Ona görə bütün məktəblərdə məktəbli forması tət-
biq olunmalıdır. Hər bir məktəb özü o formanın parametr-
lərini seçməlidir.  

Beləliklə, biz bütün sahələrə, o cümlədən təhsil sahəsinə 
çox böyük diqqət göstərməklə burada da islahatların sü-
rətlənməsini təmin edirik. Amma bütün bu islahatlar müsbət 
dəyişikliklərə gətirib çıxarmalıdır. Bu vaxta qədər görülən 
işlər bunu göstərir.  

Qeyd etdiyim kimi, Azərbaycanda təhsil sahəsinə çox 
böyük vəsait ayrılır, büdcənin 14 faizi təhsil məsələlərinə sərf 
olunur. Amma buna baxmayaraq, bildiyiniz kimi, mənim 
tərəfimdən imzalanmış sərəncama əsasən, prezidentin ehti-
yat fondundan 14 milyon manat ayrılmışdır. Bu vəsait də 
yalnız qəza vəziyyətində olan məktəblərin təmirinə yönəldi-
ləcəkdir. Çünki qəza vəziyyətində kifayət qədər məktəb var. 
Biz onları təcili surətdə təmir etməliyik ki, uşaqlar çox rahat 
şəkildə oxuya bilsinlər və müəllimlər də gözəl şəraitdə işləyə 
bilsinlər.  

Müəllimlərin sosial problemlərinin həlli də həmişə gün-
dəlikdədir. Maaşlar mütəmadi qaydada artırılır. Növbəti 
ildə, 2008-ci ildə müəllimlərin əməkhaqlarının yenə qaldırıl-
ması nəzərdə tutulur. Artıq gələn ilin büdcəsi müzakirə olun-
mağa başlanacaq, onun ilkin variantı mənə təqdim edilibdir.  

Mən xüsusi qeyd etmişəm ki, büdcə təşkilatlarında işlə-
yənlərin, o cümlədən müəllimlərin əməkhaqları qaldırılsın. 
Müəllimlərin üzərinə çox böyük vəzifə düşür. Gələcək nəslin 
yetişdirilməsi, onların tərbiyə olunması, Azərbaycana baca-
rıqlı kadrların hazırlanması çox böyük vəzifədir və ölkəmizin 
inkişafı məhz bilik səviyyəsindən asılı olacaqdır. İnkişaf 
etmiş ölkələrin təcrübəsinə nəzər salsaq görərik ki, onların 
inkişafını təmin edən amillərdən bəlkə də birincisi bilik, 
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intellektual potensial olubdur, savad olubdur. Əlbəttə ki, 
təbii ehtiyatlarla zəngin olan ölkələr əlavə üstünlük əldə 
ediblər. Çünki təbii ehtiyatlar ölkənin iqtisadi gücünə çox 
böyük müsbət təsir göstərir. Amma bu, kifayət deyildir.  

Ölkəni irəliyə aparan, inkişaf etdirən birinci növbədə, 
insanların intellektual potensialıdır. Bu da ki, Azərbaycanda 
var. Azərbaycan xalqı çox istedadlı xalqdır. Bizim xalqımı-
zın nümayəndələri bütün sahələrdə çox böyük uğurlar əldə 
etmişlər. Mən çox istəyirəm ki, indiki səviyyədə, indiki 
şəraitdə, Azərbaycanın müstəqillik dövründə ölkəmiz daha 
da güclənsin, qüdrətlənsin, bölgədə və dünyada öz yerini 
möhkəmləndirsin. İndi bu proses gedir və sürətlə gedir. Həm 
iqtisadi artım, həm siyasi proseslərin müsbət məcrada inki-
şaf etməsi və həm də ilk növbədə, peşəkar kadrların hazır-
lanması. Bu proses orta məktəbdən başlayır, ondan sonra ali 
məktəblərdə davam etdirilir.  

Bildiyiniz kimi, indi biz ən istedadlı, layiqli tələbələri 
dövlət xətti ilə xaricə, aparıcı ali məktəblərə oxumağa 
göndəririk ki, onlar dünyanın ən qabaqcıl təhsil səviyyəsinə 
çata bilsinlər. Bütün bunlara böyük vəsait lazımdır və bu 
vəsaiti biz təmin edirik. Çünki bilirik ki, bu, Azərbaycan 
xalqının gələcəyi, Azərbaycan dövlətinin möhkəmlənməsi 
məsələsidir. Biz bunu təmin etmək üçün əlimizdən gələni 
əsirgəmirik ki, doğma vətənimiz daha da güclənsin, daha da 
qüdrətlənsin və Azərbaycan öz milli maraqlarını tam şəkildə 
təmin edə bilsin. Bütün bu işlər məhz məktəbdən başlayır və 
məktəbə, təhsilə diqqət, müəllimə qayğı həmişə olmalıdır. 
Bütün dövlət orqanları bu tövsiyələri eşitməli və praktik 
həyatda bunu təmin etməlidir.  

Mən bir daha demək istəyirəm ki, bu gün çox böyük 
sevinc hissi içindəyəm. Çünki cəmi bir neçə ay bundan əvvəl 
burada heç nə yox idi, boş yer idi. Biz gəldik, burada 
müəllimlərlə birlikdə olduq, təməl daşını qoyduq. O vaxt 
demişdim ki, məktəb tikilib istifadəyə veriləndə mən özüm 
onun açılışına gələcəyəm. Belə də oldu. Necə ki, bu vaxta 
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qədər olub, bundan sonra da bizim bütün vədlərimiz, 
sözlərimiz, atılan addımlarımız keyfiyyətlə, yüksək sürətlə 
həyatda öz əksini tapacaq və Azərbaycan inamla irəliyə 
gedəcəkdir.  

Sağ olun! 
* * * 

 
 Сonra prezident İlham Əliyev və xanımı Mehriban Əliyeva 

müəllim və uşaqlarla xatirə şəkli çəkdirdilər.   
     
Şüvəlan qəsəbəsindəki 156 nömrəli orta məktəbин əsaslы 

yenidənqurmadan sonra istifadəyə verilmiş бинасы иля танышлыг 
 
Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev və Heydər Əliyev 

Fondunun prezidenti, Milli Məclisin deputatı Mehriban xanım 
Əliyeva sentyabrın 15-də Şüvəlan qəsəbəsindəki 156 nюmrəli 
orta məktəbin əsaslı yenidənqurmadan sonra istifadəyə veril-
miш binasının açılış mərasimində iştirak etmişlər.    

Məktəblilər, müəllimlər və valideynlər prezidenti və xanı-
mını böyük sevinclə, gül dəstələri ilə qarşıladılar.   

 1935-ci ildə tikilmiş orta məktəb son vaxtlar lazımi stan-
dartlara cavab vermirdi. Ona görə də Heydər Əliyev Fondunun 
təşəbbüsü ilə «Yeniləşən Azərbaycana yeni məktəb» proqramının 
ikinci mərhələsi çərçivəsində fondun vəsaiti hesabına tamamilə 
yenidən qurulmuşdur. Fondun prezidenti, Milli Məclisin deputatı 
Mehriban xanım Əliyeva ötən ilin sentyabrında burada yeni-
dənqurma işlərinin başlanması mərasimində iştirak etmiş, bu ilin 
iyununda isə məktəbə gələrək, işlərin gedişi ilə maraqlanmışdır.  

1140 şagird üçün nəzərdə tutulmuş, 50 sinif otağı olan 
üçmərtəbəli bina indi müasir standartlara tam cavab verir. 
Məktəbin həyətində gözəl bağ salınmışdır, futbol, basketbol 
meydançaları var. Dövlətimizin başçısı məktəbin rəmzi 
açılışını bildirən lenti kəsdi. Foyedə ulu öndər Heydər Əliyevin 
büstü qoyulmuş, stendlərdə isə ümummilli lider Heydər 
Əliyevin, prezident İlham Əliyevin və Heydər Əliyev Fondunun 
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prezidenti Mehriban xanım Əliyevanın təhsilə və uşaqlara 
göstərdiyi qayğını əks etdirən fotoşəkillər nümayiş etdirilir.   

Prezident İlham Əliyev və Mehriban Əliyeva Heydər 
Əliyev Fondu tərəfindən birinci sinif şagirdlərinin hər birinə 
hədiyyə edilən, lazımi məktəb ləvazimatları ilə dolu məktəbli 
çantalarına baxdılar.  
İbtidai sinif müəlliməsi Sevil Haşımova dedi ki, çantalarda 

birinci sinif şagirdinə lazım olan hər bir ləvazimat, habelə 
Azərbaycan, eləcə də dünya xalqlarının nağıllarından ibarət 
kitabçalar, disklər var. Mehriban xanım, Sizə təşəkkür edi-
rəm, Fondun hədiyyələri uşaqlara çox böyük sevinc bəxş 
etmişdir. İndi biz müəllimlərin üzərinə daha böyük məsuliyyət 
düşür. Biz də əlimizdən gələni əsirgəməyəcəyik.         

Uşaqlar da hədiyyələrə görə təşəkkür etdilər, əla oxuyacaq-
larına söz verdilər. Prezident İlham Əliyev xoş sözlərə görə təşək-
kür edərək, məktəbin Heydər Əliyev Fondunun xətti ilə faktikи 
olaraq yenidən tikildiyini və burada gözəl müasir şərait yara-
dıldığını vurğuladı və uşaqlara yaxşı oxumalarını tövsiyə etdi.  

Dövlətimizin başçısına məlumat verildi ki, bu ildən mək-
təbə 5 yaşından olan uşaqlar da qəbul edilərək, hazırlıq keçə-
cəklər. Onlar üçün xüsusi istirahət otağı tikilmişdir. Balacalar 
özlərinin dünyagörüşünə uyğun oyunlar vasitəsilə təhsil ala-
caqlar. Uşaqlar burada qala da bilərlər. Bu sistem hələlik 
digər məktəblərdə yoxdur.   

Prezident İlham Əliyev məktəbin kitabxanası, müasir stan-
dartlara cavab verən 100 nəfərlik yeməkxanası, kompyuter 
otaqları, kimya və fizika kabinetləri, idman залы ilə tanış oldu.  

Dövlətimizin başçısı dərs ilinin başlanması, «Bilik günü» və 
yeni binanın açılışı münasibətilə müəllim və şagirdləri təbrik 
etdi. Prezidentə məktəbin əvvəlki vaxtlarını əks etdirən 
fotoalbom təqdim olundu.  

Müəllimlər minnətdarlıq edərək dedilər ki, cənab Prezi-
dent, bizim üçün yaratdığınız bu gözəl şəraitə, gözəl Azər-
baycanımıza görə, ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin azər-
baycançılıq ideyasının davamçısı olduğunuza görə Sizə çox 
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sağ olun deyirik. Bütün bunlar bizim də məsuliyyətimizi  
artırıbdır. Söz veririk ki, bu məktəbdə Azərbaycanımıza layiq 
gənclər  yetişdirəcəyik. Çünki onlar sabahkı Azərbaycanımızın 
layiqli vətəndaşları  olmalıdırlar. Biz bunu dərk edirik və əli-
mizdən gələni əsirgəməyəcəyik. Heydər Əliyev Fondunun 
əməkdaşları bizimlə daim əlaqə saxlayıblar, bütün problem-
lərimizlə maraqlanıblar. Mehriban xanım, buna görə Sizə 
dərin təşəkkür edirik.  

Prezident İlham Əliyev dedi ki, bu, son illər ərzində Azər-
baycanda ən gözəl məktəblərdən biridir. Mənə məktəbin 
əvvəlki şəkillərini göstərdilər. O tamamilə yararsız vəziyyətdə 
idi, uşaqlar, müəllimlər üçün çətin idi. İndi gözəl şərait var, 
dünya səviyyəli bir məktəbdir. Ona görə gərək uşaqları yaxşı 
oxudasınız.  

Sonra dövlətimizin başçısı və xanımı müəllimlər və uşaq-
larla xatirə şəkli çəkdirdilər.  

                 
Binə qəsəbəsindəki 218 nömrəli məktəbин  

йени бинасынын ачылыш мярасиминдя 
 
Əzizbəyov rayonunun Binə qəsəbəsindəki Rəşid Baxışov 

adına 218 nömrəli orta məktəbin yeni binası sentyabrın 15-də, 
«Bilik günü»ndə öz qapılarını şagirdlərin üzünə açmışdır.  

Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev və Heydər Əliyev 
Fondunun prezidenti, Milli Məclisin deputatı Mehriban xanım 
Əliyeva bu münasibətlə keçirilən mərasimdə iştirak etmişlər. 
Bu təhsil ocağının kollektivi ali qonaqlarını böyük səmi-
miyyətlə qarşıladı.   

1978-ci ildən fəaliyyət göstərən məktəbdə oxuyan şagirdlər 
indiyə qədər natamam orta təhsil alırdılar. Bu ildən isə məktəb 
tam orta təhsil verəcəkdir. Bakı şəhəri qəsəbələrinin sosial-
iqtisadi inkişafının sürətləndirilməsinə dair tədbirlər proqra-
mına uyğun olaraq, Heydər Əliyev Fondunun «Yeniləşən 
Azərbaycana yeni məktəb» proqramı çərçivəsində tikilən mək-
təbin təməli 2006-cı il iyunun 15-də prezident İlham Əliyev və 
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fondun prezidenti Mehriban xanım Əliyeva tərəfindən qoyul-
muşdur.   

Prezident İlham Əliyev məktəbin rəmzi açılışını bildirən 
qırmızı lenti kəsdi. Bu təhsil ocağı ilə tanış olan dövlətimizin 
başçısına məlumat verildi ki, müasir standartlara tam cavab 
verən, yaraşıqlı üçmərtəbəli bina 1176 şagird üçün nəzərdə 
tutulmuşdur. 51 sinif otağı, 8 laboratoriyası var, həyətdə mini 
futbol meydançası inşa olunmuşdur.  

Məktəbin foyesindəki «Təhsil millətin gələcəyidir», «Hey-
dər Əliyev Fondu» stendlərində ulu öndərin, dövlətimizin baş-
çısının təhsilə və gənc nəslə diqqət və qayğısını əks etdirən 
fotoşəkillər diqqəti cəlb edir.  

Prezident İlham Əliyev və Mehriban xanım Əliyeva ibtidai 
sinif otaqları, idman залы və kitabxana, akt залы ilə tanış 
oldular. Kitabxanada 3 mindən çox bədii ədəbiyyat və 5 minə 
yaxın dərslik vardır. Kompyuter otağındakı 20 kompyuterin 
hər biri internetə qoşulmuşdur. Ən müasir standartlara uyğun 
80 nəfərlik yeməkxana da şagirdlərin ixtiyarına verilmişdir.  

Prezident İlham Əliyev yaradılmış şəraitdən razılığını 
bildirərək, bunu xalqımızın gələcəyi olan uşaqlara göstərilən 
qayğının konkret təzahürü kimi qiymətləndirdi.  

Prezident İlham Əliyev və Mehriban xanım Əliyeva 
pedaqoji kollektivin üzvləri, şagirdlər və valideynlərlə xatirə 
şəkli çəkdirdilər. 

 
20 nömrəli məktəb-liseyдя апарылмыш 

йенидянгурма ишляри иля танышлыг 
 
Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev sentyabrın 15-də daha 

bir təhsil ocağında, Bakının Yasamal rayonundakı 20 nömrəli 
məktəb-liseydə olmuşdur.  

Burada ehtiramla qarşılanan prezident İlham Əliyev və 
xanımı Mehriban Əliyeva məktəb-liseydə aparılmış yeni-
dənqurma işləri ilə tanış oldular.  
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Son vaxtlar məktəbin əsaslı təmirinə böyük ehtiyac vardı. 
Bunu nəzərə alaraq, prezident İlham Əliyev müvafiq göstəriş 
vermiş və bu ilin iyunundan məktəbdə əsaslı təmir işlərinə 
başlanmışdı. Hər biri dördmərtəbəli olan dörd korpusun hamı-
sında təmir işləri görülmüş, bina yeni görkəm almışdır. 2900 
şagird yerlik bu məktəbdə 106 sinif var. Burada iki növbədə 
341 müəllim işləyir. Əsas korpusun girişində ümummilli lider 
Heydər Əliyevin həyat və fəaliyyətindən bəhs edən guşə yara-
dılmışdır. Burada prezident İlham Əliyevin fəaliyyətindən, 
onun təhsilə göstərdiyi diqqət və qayğıdan, təhsildən, şagird-
lərin hüquq və vəzifələrinə aid müxtəlif maarifləndirici ma-
teriallardan bəhs edən fotoguşə də vardır.   

 Prezident İlham Əliyev əsas korpusda yerləşən 8-ci və 11-ci 
siniflərdə dərslərin gedişi ilə maraqlandı. Respublikanın digər 
məktəblərində olduğu kimi, burada da hərbi hazırlıq fənni tədris 
edilir və bunun üçün lazımi dərs və tədris ləvazimatları var. 
Dövlətimizin başçısı uşaqların məktəb yaşlarından hərbi vətən-
pərvərlik ruhunda böyüməsinin vacibliyini söylədi.   

Azərbaycan prezidentinin respublikada orta məktəblərin 
maddi-texniki bazasının möhkəmləndirilməsi və kompyuter 
texnologiyaları ilə təchiz olunmasına dair sərəncam və tap-
şırıqlarına uyğun olaraq, bu məktəbdə də kompйуter sinfi ya-
radılmış, internetə qoşulmuşdur.  

Kompйуter otağına baş çəkən prezident İlham Əliyev 
müəllimlərlə görüşüb onlarla сющбяи етди. 

И л щ а м   Я л и й е в: Bu, Azərbaycanın ən gözəl məktə-
bidir. Həm ən böyük məktəb olub, həm də indi ən gözəl 
məktəbdir. Xarici və daxili görünüşünə görə fərqlənir. Mən 
həmişə deyirəm ki, uşaqlar yaxşı məktəbdə oxumalıdırlar və 
müəllimlər də yaxşı şəraitdə işləməlidirlər.  

Bakı яввялляр дя çox gözəl şəhər олуб, amma indi daha da 
gözəldir. Biz səhər Buzovnanın Albalılıq yaşayış sahəsində, 
Şüvəlanda, Binədə olmuşuq və indi buraya gəlmişik. Hər 
yerdə – həm kəndlərdə, həm də şəhərlərdə мяктябляр belə ol-
malıdır. Özü də təkcə təhsildə yox, bütün sahələrdə olmalıdır.   
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İndi biz Bakının tarixi binalarını təmir etdiririk. Təkcə 
Bakıda deyil, bütün rayonlarda olan məktəblər təmir olunur. 
Respublika üzrə son illərdə 1200 məktəb tikilibdir. Bu bizim 
gələcəyimizə qayğı deməkdir. Sizə cansağlığı arzulayıram. 
Mən çox şad oluram ki, işlər yaxşı gedir, insanların üzü gü-
lür. Çalışıram ki, ölkəmiz daha da inkişaf etsin, insanlar 
daha da yaxşı yaşasınlar.   

Müəllimlər dövlətimizin başçısına təşəkkür edərək dedilər 
ki, Сиз müəllimlərə, təhsilə böyük qayğı göstərirsiniz. Bütün 
kollektiv Sizə minnətdardır. İndi hər yan abadlaşır, yeni gör-
kəm alır. Biz çox sevinirik, şad oluruq.  

Prezident İlham Əliyev və Mehriban xanım Əliyeva peda-
qoji kollektivin üzvləri ilə xatirə şəkli çəkdirdikdən sonra id-
man kompleksi ilə tanış oldular. Məktəbin 7800 kvadratmetr 
ərazisi olan həyətində mini futbol və basketbol meydançaları 
da yaradılıbdır. Юртцлц  idman залы bütün zəruri avadanlıqla 
təchiz olunubdur. Həyətdə geniş abadlıq işləri aparılmış, yaşıl-
lıq zonası salınmışdır.  

Prezident İlham Əliyev məktəbin kollektivi ilə səmimiy-
yətlə sağollaşdı, işlərində uğurlar arzuladı.  
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BEYNƏLXALQ GÜLƏŞ FEDERASİYALARI  
ASSOSİASİYASININ PREZİDENTİ  
RAFAEL MARTİNETTİ ИЛЯ ЭЮРЦШ 
 
Президент сарайы 
 

17 сентйабр 2007-ъи ил 
 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev 
sentyabrın 17-də Prezident sarayında Beynəlxalq Güləş Fe-
derasiyaları Assosiasiyasının prezidenti Rafael Martinettini 
qəbul etmişdir.  

Dövlətimizin başçısı sərbəst və yunan-Roma güləşi üzrə 
dünya çempionatının ölkəmizdə keçirilməsinin əhəmiyyətinə 
toxunaraq, bunun Azərbaycanda idmanın inkişafına və bu 
sahədə beynəlxalq əlaqələrimizin daha da genişləndirilməsinə 
öz töhfəsini verəcəyinə əminliyini ifadə etdi. Prezident İlham 
Əliyev son illər ərzində ölkəmizdə idman infrastrukturunun 
sürətli inkişafından, onlarca yeni, bütün müasir standartlara 
cavab verən idman komplekslərinin inşa edilməsindən danışdı.  

Rafael Martinetti Azərbaycanda güləş üzrə keçirilən dünya 
çempionatının yüksək səviyyədə təşkil edildiyini vurğuladı və 
prezident İlham Əliyevə bu tədbirin keçirilməsinə verdiyi dəs-
təyə görə minnətdarlığını bildirdi. O, ölkəmizdə idmana gös-
tərilən böyük diqqəti yüksək qiymətləndirdi və Azərbaycanda 
gənclərin, onların təhsilinin inkişafı istiqamətində görülən 
böyük işləri maraqla izlədiyini bildirdi.   

Prezident İlham Əliyev Azərbaycanda güləşin inkişafında 
və beynəlxalq əlaqələrin genişləndirilməsində xidmətlərinə 
görə Rafael Martinettiyə «Şöhrət» ordenini təqdim etdi. 

Rafael Martinetti bu ali mükafata layiq görülməkdən şərəf 
hissi keçirdiyini dedi və buna görə prezident İlham Əliyevə 
təşəkkürünü bildirdi.     
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ATƏT-in MİNSK QRUPUNUN HƏMSƏDRLƏRİ 
VƏ ATƏT-in HAZIRKI SƏDRİNİN XÜSUSİ 
NÜMAYƏNDƏSİ ИЛЯ ЭЮРЦШ 

 
Президент сарайы 
 
18 сентйабр 2007-ъи ил 
 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev 

sentyabrın 18-də Prezident sarayında ATƏT-in Minsk qru-
punun həmsədrləri Bernar Fasyeni (Fransa), Yuri Merzlyako-
vu (Rusiya), Mətyu Brayzəni (ABŞ) və ATƏT-in hazırkı səd-
rinin xüsusi nümayəndəsi Anji Kaspşiki qəbul etmişdir. 

Görüş zamanı Ermənistan–Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ 
münaqişəsinin nizama salınması ilə əlaqədar aparılan danışıq-
lar prosesinin hazırkı vəziyyəti ilə bağlı məsələlər müzakirə 
edilmişdir. 
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AZƏRBAYCAN РЕСПУБЛИКАСЫНЫН 
PREZİDENTİ İLHAM ƏLİYEV DÜNYA VƏ 
OLİMPİYA ÇEMPİONU FƏRİD MANSUROVU 
VƏ AZƏRBAYCANIN YUNAN-ROMA GÜLƏŞİ 
ÜZRƏ MİLLİ KOMANDASININ BAŞ MƏŞQÇİSİ  
ELÇİN CƏFƏROVU QƏBUL ETMİŞDİR 
 

Президент сарайы 
 

18 сентйабр 2007-ъи ил 
 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev 
sentyabrın 18-də Prezident sarayında yunan-Roma güləşi üzrə 
Bakıda keçirilən dünya çempionatının qızıl medalına layiq 
эюрцлмцш olimpiya чempionu Fərid Mansurovu və Azərbay-
canın yunan-Roma güləşi üzrə milli komandasının Baş məşq-
çisi Elçin Cəfərovu qəbul etmişdir.  

Dövlətimizin başçısı Bakıda keçirilən dünya çempionatının 
qızıl medalçısı Fərid Mansurovu tarixi qələbə münasibətilə təbrik 
etdi. Prezident İlham Əliyev bildirdi ki, bu yarış Azərbaycanda 
güləş üzrə keçirilən ilk dünya çempionatıdır və Siz bu çempiona-
tın ilk azərbaycanlı qalibi kimi, böyük qəhrəmanlıq nümayiş 
etdirdiniz. Ağır zədədən sonra belə bir qələbə qazanmağı yüksək 
dəyərləndirən dövlətimizin başçısı Fərid Mansurovu bu mцna-
sibətlə bir daha təbrik edərək, bu nailiyyəti Azərbaycan idmanı-
nın böyük uğuru və xalqımızın sevinci kimi qiymətləndirdi. 

Yunan-Roma güləşi üzrə milli komandanın baş məşqçisi Elçin 
Cəfərov Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevə minnətdarlıq edərək 
dedи ки, Sizin bizə göstərdiyiniz etimadı doğrultduğumuza görə 
sevincimizin həddi-hüdudu yoxdur. Məşqlər zamanı ağır zədə almış 
Fərid Mansurov məhz Sizin qayğınız sayəsində əməliyyat olunaraq 
sağlamlığını bərpa etdi, indi isə xalqımızı qələbəsi ilə bir daha sevin-
dirdi. Sizin yarışlara hər gəlişiniz həmişə bizə və xalqımıza böyük 
qələbə sevinci yaşadır.  
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AZƏRBAYCAN TİBB UNİVERSİTETİNİN 
TƏDRİS-TERAPEVTİK KLİNİKASININ 
TƏMƏLQOYMА МЯРАСИМИНДЯ НИТГ 
 
18 сентйабр 2007-ъи ил 
 

    Sentyabrın 18-də Bakıda Azərbaycan Tibb Universite-
tinin tədris-terapevtik klinikasının təməlinin qoyulması məra-
simi olmuşdur.  

Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev mərasimdə iştirak et-
mişdir.  

Universitetin həyətinə toplaşmış tələbələr və müəllimlər 
dövlətimizin başçısını və xanımını böyük hörmət və ehtiramla 
qarşıladılar.  

ATU-nun rektoru, akademik Əhliman Əmiraslanov tikilə-
cək klinika barədə Azərbaycan prezidentinə məlumat verdi. 
Bildirildi ki, Fövqəladə Hallar Nazirliyinin «Azərdövlət-
layihə» İnstitutu tərəfindən layihələşdirilən, podratçısı «Azər-
inşaatqranit» MMC olan 14 mərtəbəli binanın sahəsi 6552 
kvadratmetr, onun ətrafındakı yaşıllıqların ərazisi 957,46 
kvadratmetr olacaqdır.  
Çoxprofilli klinikanın tikintisi Azərbaycan prezidentinin bu 

il sentyabrın 11-də imzaladığı sərəncama müvafiq olaraq hə-
yata keçirilir. Belə bir klinikanın yaradılması zərurəti onunla 
əlaqədardır ki, hazırda universitetin klinik fənlər tədris edilən 
kafedralarının çoxu Bakının müxtəlif rayonlarının ərazisin-
dəki xəstəxanalarda yerləşir. Bu, tədris prosesinin təşkilinə 
mənfi təsir göstərməklə yanaşı, bir sıra başqa narahatlıqlara 

_______________ 

     Мярасимдя Азярбайъан Тибб Университетинин ректору Ящлиман 
Ямирасланов вя Тибб Университетинин тялябяси, Президент тягацдчц-
сц Нцмуня Ялийева чыхыш етдиляр. 
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da səbəb olur. Həmin kafedraların vahid mərkəzdə cəmləşməsi 
ümdə zərurətdir. Bu, tədrisin keyfiyyətini və maddi-texniki 
təminatını yaxşılaşdırmağa imkan verəcək, elmi-tədqiqat işlə-
rinin aparılması üçün əlavə imkanlar yaradacaqdır.  

Tikintinin başlanması üçün Azərbaycan prezidentinin ehti-
yat fondundan tibb universitetinə 3 milyon manat məbləğində 
vəsait ayrılmışdır.  

Dövlətimizin başçısı xüsusi kapsulu klinikanın özülünə 
qoyaraq beton qarışığı tökdü.  

Sonra Azərbaycan prezidenti və onun xanımı tədris-tera-
pevtik klinikanın baş planının təsvir edildiyi fotostendlərlə 
tanış oldular.  

 
И л щ а м   Я л и й е в: Əziz tələbələr, əziz müəllimlər!  
Əziz həkimlər, əziz dostlar! 
Bu gün Azərbaycan Tibb Universitetinin həyatında çox 

əlamətdar bir gündür. Bu gün biz birlikdə yeni tədris-
terapevtik korpusunun təməl daşını qoyduq. Əminəm ki, 
nəzərdə tutduğumuz vaxtda bu gözəl bina inşa ediləcək və 
istifadəyə veriləcəkdir. Əhliman müəllimin qeyd etdiyi kimi, 
bir müddət bundan əvvəl mənə müraciət daxil olmuşdu ki, 
terapevtik korpusun, klinikanın tikintisinə böyük ehtiyac 
var. Ancaq 2007-ci ilin büdcəsində bu məqsədlər üçün vəsait 
nəzərdə tutulmamışdır. Məhz buna görə mən öz sərən-
camimla prezidentin ehtiyat fondundan bu ilin sonuna qədər 
3 milyon manat ayrılmasına dair göstəriş vermişəm və 
əminəm ki,   ilin sonuna qədər müəyyən işlər görüləcəkdir. 
Biz 2008-ci ili də gözləyə bilərdik, yəni çox vaxt qalmayıb. 
Ancaq mən bilirdim ki, bu klinikanın yaradılmasına çox 
böyük ehtiyac var və istəmirdim ki, hətta bir neçə ayı  itirək. 
Mən əminəm ki, klinika ən yüksək dünya standartlarına 
cavab verəcək, burada çox gözəl müalicə imkanları yarana-
caqdır. Tələbələr üçün çox gözəl imkanlar yaranacaqdır. 
Tələbələr bu şəhərcikdə oxuyacaqlar, öz biliklərini artıra-
caqlar. Beləliklə, oxumaq üçün daha da yaxşı imkanlar yara-
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nacaqdır. Bununla bərabər, ölkəmizdə yeni müasir klinika-
nın yaranması da çox böyük əhəmiyyətə malik hadisədir.  

Bildiyiniz kimi, son illər ərzində bu sahəyə çox böyük 
diqqət göstərilir. İndi Azərbaycanda həm regionlarda, həm 
də Bakıda yeni gözəl tibb müəssisələri yaranır. Bakının ən iri 
tibb müəssisəsi olan Klinik Tibbi Mərkəz əsaslı təmir 
olunub, faktikи olaraq, yenidən qurulub, ən yüksək dünya 
standartlarına cavab verəcəkdir. Tikintisi 20 il yarımçıq 
qalmış Milli Onkoloji Mərkəzdə yeni korpus inşa olunub və 
əminəm ki, gələn il biz onun  açılışında iştirak edəcəyik. 
Elmi-Tədqiqat Oftalmologiya Иnstitutunun yeni binası 
tikilir. O da ən yüksək dünya səviyyəsində olacaqdır. Trav-
matologiya Иnstitutunun yeni inzibati korpusunun tikin-
tisinə bu ilin sonuna qədər başlanmalıdır. Bir müddət 
bundan əvvəl yenə də mənə daxil olan müraciətə əsasən, 
Respublika Uroloji Xəstəxanasında böyrəkköçürmə mərkəzi 
tikiləcəkdir. Bu məqsədlər üçün də yaxın zamanlarda vəsait 
ayrılacaqdır. Böyrəkköçürmə mərkəzinin yaradılması ilə 
yanaşı, bütövlükdə uroloji xəstəxana tamamilə yenidən 
qurulacaqdır.  

Bu onu göstərir ki, biz bu məsələlərə çox böyük diqqət 
göstəririk, bu məqsədlərə qısa müddət ərzində çox böyük 
vəsait ayırırıq. Beləliklə,  Azərbaycanda çox müasir səhiyyə 
infrastrukturu yaradılır. Bir müddət bundan əvvəl Müdafiə 
Nazirliyinin hospitalı istifadəyə verilibdir. O da ən yüksək 
standartlara cavab verir. İndi Daxili İşlər Nazirliyinin hos-
pitalı tikilir. Yəni, bütün bunlar Azərbaycanın səhiyyə po-
tensialını çox йцксяк dərəcədə artırır. Nəzərə alsaq ki, böl-
gələrdə də buna oxşar proseslər gedir, mən əminəm ki, yaxın 
zamanlarda Azərbaycanda səhiyyə infrastrukturu ən yüksək 
dünya səviyyəsinə çatacaqdır. İndi Dövlət Neft Şirkətinin 
xətti ilə Azərbaycanın bölgələrində müxtəlif yeni, müasir 
diaqnostika-müalicə mərkəzləri tikilir. İlkin mərhələdə 
müxtəlif bölgələrdə 12 mərkəzin tikintisi nəzərdə tutulubdur. 
Artıq onlardan ikisi – Lənkəranda və Naxçıvanda  istifadəyə 
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verilibdir. Deyə bilərəm ki, həm Lənkəranda, həm də Nax-
çıvanda artıq ürək əməliyyatları aparılır. Hər bir müalicə-
diaqnostika mərkəzində   süni böyrək aparatları quraşdırılır 
və hemodializ üçün imkanlar yaranır. Çünki indi insanlar 
müxtəlif rayonlardan Bakıya axışırlar. Həftədə 2-3 dəfə 300, 
400, 500 kilometr məsafə qət edib Bakıya gəlirlər. Bu həm 
böyük əziyyətdir, həm böyük xərcdir, həm də, əlbəttə ki, 
xəstələrin tam müalicəsi üçün бу районларда imkan azdır. 
Yəni, biz bütün bu məsələlərə kompleks şəkildə yanaşırıq. 
Azərbaycanda həm regionların sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət 
Proqrami çərçivəsində yeni tibb müəssisələrinin yaradılması 
nəzərdə tutulub, eyni zamanda, Bakının qəsəbələrinin 
inkişafı proqramına əsasən,  bu yaxınlarda 25 tibb müəssi-
səsi tikiləcəkdir.  

Bununla bərabər, bu il, 2007-ci ildə 50-dək tibb müəssi-
səsi tikilib və təmir olunubdur. Bu çox böyük vəsait tələb 
edir və biz də bu vəsaiti  artırırıq. Bir faktı demək kifayətdir 
ki, son 4 il ərzində səhiyyəyə ayrılan xərclər 5,4 dəfə artıbdır. 
69 milyon manatdan 371 милйон manata çatıb və növbəti 
illərdə biz bu vəsaiti daha da artıracağıq. Çünki buna böyük 
ehtiyac var. Azərbaycanın sürətli inkişafı bizə bu imkanları 
verir. İldən-ilə artan büdcəmiz, ildən-ilə artan iqtisadiy-
yatımız bizə əlavə imkanlar yaradır. Bu imkanları ilk növ-
bədə sosial məsələlərin həllinə yönəltməliyik. Təhsilə, səhiy-
yəyə, elmə, mədəniyyətə – bütövlükdə humanitar sahəyə. 
Çünki bu sahə hər bir ölkənin inkişafı üçün çox lazımdır, çox 
vacibdir. Bir də ki, insanlar yüksək mədəni tibbi xidmət 
almalıdırlar. Xəstəxanalar gözəl olmalıdır, hər yerdə ava-
danlıq müasir olmalıdır, çox gözəl şərait yaradılmalı, 
peşəkar kadrlar olmalıdır. Bu baxımdan Azərbaycan Tibb 
Universitetinin də çox böyük rolu, çox böyük xidməti var. 
Azərbaycanda peşəkar tibb kadrlarınын yetişdirilməsi üçün 
burada çox böyük işlər görülür. Bildiyiniz kimi, bu yaxın-
larda mənim tərəfimdən imzalanmış sərəncama görə, ən 
istedadlı gənclər prezidentin ehtiyat fondunun hesabına 
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xarici ölkələrin aparıcı elm və təhsil ocaqlarına göndərilə-
cəklər. Orada yüksək təhsil alacaq və vətənə qayıdıb burada 
gözəl işlər görəcəklər. 

Bütün bu işləri görmək üçün, əlbəttə ki, iqtisadi potensial 
möhkəm olmalıdır. Biz də bunu yaradırıq. Bu yaxınlarda 
imzalanmış digər sərəncama görə, Azərbaycanda, ilk növbə-
də Bakıda təcili tibbi yardımın bütün infrastrukturu dəyiş-
diriləcəkdir. Xaricdən alınmış 150 yeni, müasir təcili yardım 
maşınları gətiriləcəkdir. Yeni rabitə sistemi quraşdırılacaq 
ki, əhalinin zənglərinə operativ qaydada cavab verilə bilsin. 
Bütün təcili tibbi yardım sistemi dərmanlarla təchiz oluna-
caq və beləliklə, insanlara çox gözəl xidmət göstəriləcəkdir.  

Yəni, sadaladığım bütün bu işləri görmək üçün çox vaxt 
lazımdır. Bir şey demək kifayətdir ki, Azərbaycanda aparı-
lan iqtisadi islahatlar, siyasi islahatlar, ulu öndərin siyasi 
xətti bu gün uğurla davam etdirilir və ölkəmizin iqtisadi 
inkişafı artdıqca, əlbəttə ki, bütün sosial məsələlər daha da 
tezliklə öz həllini tapacaqdır. Bir də demək istəyirəm ki, ilk 
növbədə səhiyyə sahəsinə çox böyük diqqət göstərilir və 
bundan sonra da göstəriləcəkdir. Mən bu gün çox şadam ki, 
biz birlikdə bu gözəl, yeni korpusun təməlini qoyduq. Şübhə 
etmirəm ki, bu bina yaxın zamanlarda tikilib istifadəyə 
veriləcək, ən yüksək standartlara cavab verəcəkdir. Ondan 
sonra da nə kimi müraciətlər olarsa, mən onların hamısını 
yerinə yetirməyə hazıram. Bu korpusun yaranma tarixi bunu 
əyani şəkildə göstərir. Əhliman müəllim təxminən bir ay 
bundan əvvəl, bəlkə də, bir az qabaq müraciət etmişdir. Qısa 
müddət ərzində qərar qəbul olundu, artıq təməl daşı 
qoyuldu. İndi Əhliman müəllim mənə deyir ki, cərrahiyyə 
korpusunun tikintisinə də böyük ehtiyac var. Biz bu məsə-
ləyə də baxacağıq və sizin bütün problemlərinizi həll edəcə-
yik. Korpusun təməl daşının qoyulması münasibətilə sizi bir 
daha təbrik edirəm, sizə cansağlığı, uğurlar arzulayıram. 

Sağ olun.  
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* * * 
 
Мярасим баша чатандан сонра Азярбайъан президенти вя 

ханымы университетин тядрис корпусу иля таныш олдулар. 
Президент Илщам Ялийев вя  ханымы Мещрибан Ялийева 

халгымызын цмуммилли лидери Щейдяр Ялийевин тядрис корпусу-
нун фойесиндяки бцстцня, бурадакы фотостендляря бахдылар. 

Стендлярдяки фотошякилляр 1998-ъи илдя президент Щейдяр 
Ялийевин иштиракы  иля университетин нязяри фянляр тядрис едилян 5-ъи  
корпусунун ачылышындан бящс едир. Айрыъа бир бюлмя эюркямли 
офталмолог алим, академик Зярифя ханым Яийевайа щяср олун-
мушдур. 

Дювлятимизин башчысы университетин 500 йерлик акт салону иля  
таныш олду. Бурада щямин тядрис мцяссисясинин тядбирляриндян  
ялавя, мцхтялиф бейнялхалг тибби конгресляр дя кечирилир. Азяр-
байъан президенти вя ханымы иммунолоэийа кафедрасына баш 
чякдиляр, тибби биолоэийа факцлтясинин тялябяляринин дярс про-
сесинин эедиши иля марагландылар. Дювлятимизин башчысына  тядрис 
просесиндя иммуноложи вя биокимйяви анализляр апарылмасы цчцн 
истифадя едилян мцасир аваданлыг барядя мялумат верилди. 

Президент Илщам Ялийев университетин тибби информасийа 
мяркязиндя дя олду. Бу мяркязин Москвадакы мяркязи тибби 
китабхана, Тцркийянин Щаъяттяпя Университети иля ямякдашлыг 
ялагяляри вар, мяркяз диэяр юлкялярин тяърцбясини юйрянир, ейни 
заманда, хариъдяки щямкарларыны тибб университетинин щяйатын-
дакы йениликлярля таныш едир. Бурада  тялябялярин билик сявиййя-
лярини йцксялтмяси, онларын интернет васитясиля тибби ядябиййат 
йениликляри иля таныш олмасы цчцн щяр ъцр шяраит йарадылмышдыр. 

Президент Илщам Ялийев университетин профессор-мцяллим 
щейяти иля эюрцшдц. Онлар юлкямиздя сящиййяйя вя тибб елминин 
инкишафына эюстярдийи диггят вя гайьыйа, щабеля йарадылан иш 
шяраитиня эюря дювлятимизин башчысына тяшяккцр етдиляр. 
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AVSTRİYANIN İQTİSADİYYAT VƏ ƏMƏK 
NAZİRİ   MARTİN BARTENŞTAYNIN 
RƏHBƏRLİK ETDİYİ NÜMAYƏNDƏ  
HEYƏTİ ИЛЯ ЭЮРЦШ 
 
Президент сарайы 
 
20 сентйабр 2007-ъи ил 

   
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev 

sentyabrın 20-də Prezident sarayında Avstriyanın Иqtisadiyyat 
və Əmək naziri Martin Bartenştaynın rəhbərlik etdiyi nüma-
yəndə heyətini qəbul etmişdir.  

Dövlətimizin başçısı Azərbaycan ilə Avstriya arasında iqti-
sadi əlaqələrin geniş sahələri əhatə etdiyini, bir sıra Avstriya 
şirkətlərinin ölkəmizdə uğurla fəaliyyət göstərdiyini qeyd etdi. 
Prezident İlham Əliyev bu səfərin iki ölkə arasında əlaqələrin 
bundan sonra da genişləndirilməsinə xidmət edəcəyinə 
əminliyini ifadə etdi.  

Martin Bartenştayn Azərbaycana səfəri çərçivəsində artıq 
bir sıra səmərəli görüşlər keçirdiyini bildirdi. Qonaq səfər 
zamanı imzalanacaq sənədlərin ikitərəfli əməkdaşlığımızın 
daha da inkişaf etdirilməsi üçün yaxşı imkanlar yaradacağını 
qeyd etdi.     
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İTALİYA PARLAMENTİ DEPUTATLAR 
PALATASININ XARİCİ İŞLƏR DAİMİ 
KOMİSSİYASININ SƏDRİ  
UMBERTO RANİERİNİN BAŞÇILIQ  
ETDİYİ NÜMAYƏNDƏ HEYƏTİ ИЛЯ ЭЮРЦШ 
 

Президент сарайы 
 

20 сентйабр 2007-ъи ил 
 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev 
sentyabrın 20-də Prezident sarayında İtaliya Respublikası 
parlamenti Deputatlar Palatasının Xarici иşlər daimi komis-
siyasının sədri Umberto Ranierinin başçılıq etdiyi nümayəndə 
heyətini qəbul etmişdir. 

Dövlətimizin başçısı Azərbaycanla İtaliya arasında ikitərəfli 
münasibətlərin bütün sahələrdə uğurla inkişaf etdiyini bildirdi. 
Siyasi əlaqələrin yaxşı səviyyədə olduğunu qeyd edən prezident 
İlham Əliyev ölkələrimiz arasında ticarət dövriyyəsinin ildən-ilə 
artdığını müsbət hal kimi dəyərləndirdi. İkitərəfli münasibət-
lərdə parlamentlərarası əlaqələrin böyük önəm daşıdığını 
vurğulayan dövlətimizin başçısı əmin olduğunu  bildirdi ki, İtali-
ya nümayəndə heyətinin ölkəmizə bu səfəri əlaqələrimizin daha 
da inkişaf etdirilməsi işinə  öz töhfəsini verəcəkdir.  

Cənab Umberto Ranieri Azərbaycan–İtaliya münasibətlərinin 
uğurla inkişaf etdiyini vurğulayaraq dedi ки, İtaliya ticarət sahə-
sində Azərbaycanın bir nömrəli tərəfdaşıdır, strateji əhəmiyyət 
daşıyan energetika sahəsində olduğu kimi, əməkdaşlığımızın iqti-
sadi, mədəni və digər sahələrdə daha da inkişaf etdirilməsi üçün 
yaxşı imkanlar var. Biz eyni zamanda, bir dövlət başçısı kimi, 
Sizin ölkənizdə davamlı demokratik inkişaf, o cümlədən iqtisadi 
artım, çox gözəçarpan iqtisadi göstəricilərlə bağlı səylərinizi 
yüksək qiymətləndiririk.  
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ALMANИYA FEDERATИV RESPUBLИKASININ  
FEDERAL PREZИDENTИ  
ZATИ-ALИLƏRИ  
CƏNAB HORST KÖLERƏ 
 
Hörmətli cənab Federal Prezident! 
Almaniya Federativ Respublikasının milli bayramı – 

Alman birliyi günü münasibətilə Sizi və bütün xalqınızı öz 
adımdan və Azərbaycan xalqı adından ürəkdən təbrik 
edirəm.  

Azərbaycan–Almaniya əlaqələrinin hazırkı səviyyəsi məm-
nunluq doğurur. Ümidvaram ki, ölkələrimiz arasındakı dost-
luq və əməkdaşlığın inkişafı daim xalqlarımızın mənafelərinə 
xidmət edəcəkdir.  

Belə bir əlamətdar gündə Sizə ən xoş arzularımı yetirir, 
dost xalqınıza əmin-amanlıq və firavanlıq diləyirəm.  

 
Hörmətlə,  

İLHAM ƏLИYEV 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

 
Bakı, 21 sentyabr 2007-ci il 
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АЛМАНИЙА ФЕДЕРАТИВ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН  
ФЕДЕРАЛ КАНСЛЕРИ ЗАТИ-АЛИЛЯРИ  
ХАНЫМ АНЭЕЛА МЕРКЕЛЯ 
 
Щюрмятли ханым Федерал Канслер! 
Юлкянизин милли байрамы – Алман бирлийи эцнц  мцна-

сибятиля Сизя вя бцтцн халгыныза ян сямими тябрикляримизи 
йетирирям. 

Бу эцн Азярбайъан иля Алманийа арасында достлуг вя 
ямякдашлыьын инкишафы сащясиндяки  наилиййятляримиз бизи севин-
дирир. Гаршылыглы мцнасибятляримизя даир йцрцтдцйцмцз сийа-
сят, юлкяляримиз арасында имзаланмыш сазишляр бцтцн сащялярдя 
файдалы ямякдашлыг цчцн эениш имканлар ачараг, реал тющфяляр 
вермякдядир. 

Яминям ки, бирэя сяйляримиз бундан сонра  да истяр ики-
тяряфли гайдада, истярся дя бейнялхалг гурумлар чярчивясиндя 
ишбирлийимизин сямяряли шякилдя давам етдирилмясиня йюня-
ляъякдир. 

Беля бир хош мягамда Сизя мющкям ъансаьлыьы, ишляри-
низдя уьурлар арзуламагдан мямнунлуг дуйур, дост Алма-
нийа халгына сцлщ вя рифащ диляйирям. 

 
Щюрмятля, 

ИЛЩАМ ЯЛИЙЕВ 
Азярбайъан Республикасынын Президенти 

 
Бакы, 21сентйабр 2007-ъи ил 
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БЮЙЦК БРИТАНИЙАНЫН ЕНЕРЭЕТИКА 
ЦЗРЯ ДЮВЛЯТ НАЗИРИ МАЛКОЛМ УИКСИН 
РЯЩБЯРЛИК ЕТДИЙИ НЦМАЙЯНДЯ ЩЕЙЯТИ 
ИЛЯ ЭЮРЦШ 
 
Президент сарайы 
 
21 сентйабр 2007-ъи ил 

 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev 

sentyabrın 21-də Prezident sarayında Böyük Britaniyanın 
Energetika üzrə dövlət naziri Malkolm Uiksin rəhbərlik etdiyi 
nümayəndə heyətini qəbul etmişdir.  

Görüşdə Azərbaycan ilə Böyük Britaniya arasında iqtisadi, 
o cümlədən energetika sahəsində əməkdaşlığın uğurla inkişaf 
etdirildiyi bildirildi, Azərbaycanın təşəbbüsü və birbaşa işti-
rakı ilə həyata keçirilən qlobal neft və qaz layihələrinin real-
laşdırılması işində ölkələrimizin uzun illər səmərəli əməkdaşlıq 
etdiyi vurğulandı, bu əməkdaşlığın gələcəkdə də davam et-
diriləcəyinə əminlik ifadə olundu. 
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KOREYA RESPUBLИKASININ PREZИDENTИ  
ZATИ-ALИLƏRИ  
CƏNAB ROЩ MU-HYUNA 
 
Hörmətli cənab Prezident! 
Milli bayramınız – Dövlətin yaranması günü münasi-

bətilə Sizi və Sizin simanızda bütün xalqınızı ürəkdən təbrik 
edirəm. 

Biz dost ölkələrimiz arasında münasibətlərə böyük əhə-
miyyət veririk. Əminəm ki, əməkdaşlığımızın daha da inki-
şaf etdirilməsi, əlaqələrimizin əhatə dairəsinin genişləndiril-
məsi sahəsində səylərimiz bundan sonra da xalqlarımızın 
rifahına töhfələr verəcəkdir.  

Bu əlamətdar gündə Sizə ən xoş arzularımı yetirir, dost 
xalqınıza əmin-amanlıq və firavanlıq diləyirəm. 

 
Hörmətlə,  
                                                                  İLHAM ƏLИYEV 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 
 
Bakı, 21 sentyabr 2007-ci il 
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ÇİN XALQ RESPUBLİKASININ SƏDRİ  
ZATİ-ALİLƏRİ 
CƏNAB ХU SZİNTAOYA 

 
Hörmətli cənab Sədr! 
Ölkənizin milli bayramı – Çin Xalq Respublikasının 

yaranması günü münasibətilə Sizə və Sizin simanızda bütün 
xalqınıza ən səmimi təbriklərimizi və xoş arzularımızı yetir-
məkdən məmnunluq duyuram.  

Qədim ənənələrə malik Azərbaycan–Çin münasibətləri bu 
gün müvəffəqiyyətlə inkişaf etməkdədir. Əlaqələrimizin 
hərtərəfli genişlənməsi, qarşılıqlı maraq doğuran bir çox 
sahələrdə əməkdaşlığımızın dərinləşməsi prosesləri davamlı 
və sabit xarakter daşıyır. Əminəm ki, əməkdaşlıq zəminində 
qazandığımız nailiyyətləri bundan sonra da qoruyub saxla-
yacaq və daha da inkişaf etdirəcəyik. 

Bu əlamətdar gündə Sizə möhkəm cansağlığı, işlərinizdə 
uğurlar, dost Çin xalqına sülh və tərəqqi arzulayıram. 

 
Hörmətlə,       

      
                                                                  İLHAM ƏLИYEV 

    Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 
  
Bakı, 21 sentyabr 2007-ci il  
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NİGERİYA FEDERATİV RESPUBLİKASININ 
PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ 
CƏNAB UMARU YARADUAYA 
 
Hюrmətli cənab Prezident! 
Nigeriyanın milli bayramı – Müstəqillik günü münasi-

bətilə Sizi və xalqınızı səmimi-qəlbdən təbrik edirəm.  
Ümidvаram ki, Azərbaycan ilə Nigeriya arasında yaran-

mış münasibətlər daim dostluq və əməkdaşlıq məcrasında 
inkişaf edəcəkdir.  

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

 
Hюrmətlə, 

     İLHAM ƏLИYEV  
   Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

 
Bakı, 21 sentyabr 2007-ci il 
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QVИNEYA RESPUBLИKASININ PREZИDENTИ  
ZATИ-ALИLƏRИ  
CƏNAB LANSANA KONTEYƏ 
 
Hörmətli cənab Prezident! 
Ölkənizin milli bayramı – Müstəqillik elan edilməsi gü-

nü münasibətilə Sizə və bütün xalqınıza ən səmimi təbrik-
lərimizi yetirirəm.  

Ümidvaram ki, ölkələrimiz arasında dostluq və əmək-
daşlıq münasibətlərinin inkişafı daim xalqlarımızın məna-
felərinə xidmət edəcəkdir. 

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

 
Hörmətlə,  

             İLHAM ƏLИYEV 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

  
Bakı, 21 sentyabr 2007-ci il 
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ПОЛША ПРЕЗИДЕНТИ ДЯФТЯРХАНАСЫНЫН  
РЯЩБЯРИ ВЯЗИФЯСИНИ ИЪРА ЕДЯН   
ДЮВЛЯТ КАТИБИ РОБЕРТ ДРАБА  
ИЛЯ ЭЮРЦШ 
 

Президент сарайы 
 

21 сентйабр 2007-ъи ил 
 

Azәrbaycan Республикасынын Prezidenti İlham Әliyev 
сентйабрын 21-дя  Президент сарайында Полша prezidenti Dәf-
tәrxanasının rәhbәri vәzifәsini icra edәn Дövlәt katibi Robert 
Drabanı qәbul etmişdir. 

Robert Draba sәmimi qәbula görә prezident İlham Әliyevә 
tәşәkkür edәrәk dedi ки, Polşa prezidenti hesab edir ki, Azәrbay-
can ilә әlaqәlәrimiz çox yaxşı sәviyyәdәdir vә biz münasibәtlәri-
mizin daha da inkişaf etdirilmәsini istәyirik. Qonaq Azәrbayca-
nın ölkәsi üçün strateji tәrәfdaş olduğunu vurğuladı. Azәrbayca-
нын дювлят башчысыны  Polşa prezidentinin adından öz ölkәsinә rәs-
mi sәfәrә dәvәt edәn Robert Draba bu sәfәrin ikitәrәfli әlaqәlәri 
daha da yüksәk sәviyyәyә qaldırmaq üçün növbәti addım ola-
cağını bildirdi. Sonra Robert Draba Polşa prezidenti Lex Ka-
çinskinin mәktubunu prezident İlham Әliyevә tәqdim etdi. 

Дювлятимизин башчысы мяктуба вя Полшайа рясми sәfәrә dә-
vәtә görә prezident Lex Kaçinskiyә tәşәkkürünü çatdırmağı 
xahiş etdi. O, Polşa prezidenti ilә keçirdiyi görüşlәri mәm-
nuniyyәtlә xatırlayaraq, qarşılıqlı sәfәr vә görüşlәrin iki ölkә 
arasında әlaqәlәrin daha da möhkәmlәndirilmәsi baxımından 
mühüm rol oynadığını vurğuladı. Prezident İlham Әliyev Azәr-
baycan ilә Polşa arasında ikitәrәfli münasibәtlәrin müxtәlif 
sahәlәrdә inkişafının, eyni zamanda, ölkәmizin Avropa İttifaqı 
ilә әlaqәlәrinin daha da genişlәndirilmәsi üçün әhәmiyyәtli 
olduğunu bildirdi. 
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AZƏRBAYCAN РЕСПУБЛИКАСЫНЫН 
PREZİDENTİ İLHAM ƏLİYEVİN  
RUMINİYAYA İŞGЦZAR SƏFƏRİ  
 
24 сентйабр 2007-ъи ил 
 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev 

sentyabrın 24-də Rumıniyaya işgüzar səfərə yola düşmüşdür.  
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 yola saldılar. 

 
* * * 

Sentyabrın 24-də Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev 
Rumıniyaya işgüzar səfərə gəlmişdir.  

Azərbaycanın və Rumıniyanın dövlət bayraqları ilə bəzə-
dilmiş Henri Koande adına Buxarest Beynəlxalq Hava Lima-
nında Azərbaycan dövlətinin başçısının şərəfinə Fəxri qarovul 
dəstəsi düzülmüşdü. Prezident İlham Əliyevi və onun xanımını 
Rumıniyanın yüksək vəzifəli rəsmi şəxsləri qarşıladılar.  

Sonra Azərbaycan prezidenti Fəxri kortejin müşayiəti ilə 
onun üçün ayrılmış «Lak-2» iqamətgahına yola düşdü. 
                           

Azərbaycan Республикасынын Prezidenti Иlham Əliyevin 
Rumыniya Республикасынын Пrezidenti Trayan Besesku 

иlə görüşü 
 

Sentyabrın 24-də Buxarestdə «Lak-2» iqamətgahında 
Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevin və Rumıniya prezidenti 
Trayan Beseskunun görüşü olmuşdur.  

Görüş zamanı Azərbaycan–Rumıniya əməkdaşlığının uğur-
lu inkişafı, qarşılıqlı surətdə faydalı iqtisadi əlaqələrin geniş-
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ləndirilməsi məsələləri müzakirə edildi. Hər iki ölkənin bey-
nəlxalq təşkilatlarda, o cümlədən Avrоatlantik strukturlarında 
bir-birinin mövqelərini qarşılıqlı dəstəkləməsi qeyd olundu. 
Dövlət başçıları bir məqamı xüsusi vurğuladılar ki, Buxarestdə 
Heydər Əliyev Fondunun nümayəndəliyinin və Azərbaycanın 
ümummilli liderinin adını daşıyan parkın açılması iki ölkənin 
xalqları arasında əlaqələrin möhkəmlənməsinə xidmət edir.  

Söhbət zamanı qarşılıqlı səfərlərin əhəmiyyəti də vurğu-
landı.  

 
Buxarestdə Heydər Əliyev Fondunun  
nümayəndəliyinin açылыш мярасиминдя 

 
Sentyabrın 24-də Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev və 

Rumıniya prezidenti Trayan Besesku öz xanımları ilə birlikdə 
Buxarestin mərkəzində Heydər Əliyev Fondunun nümayən-
dəliyinin açılış mərasimində iştirak etmişlər. 

Dövlətimizin başçısına məlumat verildi ki, Heydər Əliyev 
Fondunun Rumıniya nümayəndəliyinin açılması ilə bağlı mü-
vafiq sənədlər toplusu Rumıniyanın Elmi-Tədqiqatlar Agentli-
yi, Elmlər Akademiyasının Rəyasət Heyəti, səhiyyə, xarici 
işlər, ədliyyə, mədəniyyət və təhsil nazirliklərinin, Baş nazirin 
müavininin imzaları ilə təsdiq olunduqdan sonra Nazirlər Ka-
binetinin tamtərkibli iclasında müzakirə edilərək, Baş nazirin 
sərəncamı ilə müvafiq qərar qəbul olunmuşdur. Qərar Rumıni-
yanın rəsmi dövlət bülletenində çap edildikdən və Rumıniya 
Ali Məhkəməsinin qərarı ilə təsdiq olunduqdan sonra qüvvəyə 
minmişdir. 

Nümayəndəliyin humanitar fəaliyyəti ölkə ictimaiyyəti 
tərəfindən dəstəklənmişdir. Məsələn, nümayəndəlik ahıllar ev-
lərindən birini hamiliyə götürmüşdür. Nümayəndəliyin Buxa-
restin mərkəzində yerləşən binası XX əsrin əvvəlində tikilmiş 
memarlıq abidəsidir.   

Azərbaycan və Rumıniya prezidentləri nümayəndəliyin 
açılışını bildirən rəmzi qırmızı lenti kəsdilər.   
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Dövlət başçıları fondun nümayəndəliyi ilə tanış oldular və 
Fəxri qonaqlar kitabına ürək sözlərini yazdılar.  

Sonra Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev və Rumıniya 
prezidenti Trayan Besesku nümayəndəliyin həyətində ağac 
əkdilər.  

«Renomed Form» tibb mərkəzinin rəhbəri Dayan Babesku 
həmin mərkəzin nəzdində fəaliyyət göstərən, Krayova şəhə-
rində yerləşən dializ və nevrologiya klinikasına Heydər Əliye-
vin adının verilməsi barədə qərarın surətini Azərbaycan 
prezidentinə təqdim etdi.  
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BUXARESTDƏ HEYDƏR ƏLİYEV  
ADINA XİYABANIN RƏSMİ AÇILIŞ 
MƏRASİMİНДЯ ЧЫХЫШ 
 
24 сентйабр 2007-ъи ил 
 
Sentyabrın 24-də Buxarestdə Azərbaycan xalqının 

ümummilli lideri Heydər Əliyevin adını daşıyan xiyabanın 
rəsmi açılış mərasimi olmuşdur. Azərbaycan prezidenti İlham 
Əliyev, Rumıniya prezidenti Trayan Besesku və onların xa-
nımları mərasimdə iştirak edirdilər. 

Parkın girəcəyində Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevi, 
Rumыnиya prezidenti Trayan Beseskunu və onların xanımlarını 
Buxarestin ikinci sektorunun meri Nekulai Ontanu və Ru-
mıniya–Azərbaycan Dostluq Cəmiyyətinin sədri İoan Pop de 
Popa qarşıladılar. 

Rumıniya paytaxtının türk və tatar diasporunun nümayən-
dələri Heydər Əliyevin Buxarestdə büstünün qoyulmasını və 
onun adını daşıyan xiyabanın açılışını əlamətdar hadisə ad-
landırdılar.  
Мərasimdə çıxış edən Buxarestin ikinci sektorunun meri, 

paytaxtыn mərkəzində Heydər Əliyev xiyabanının açılışını iki 
ölkə və xalqlarımız arasında yüksək səviyyədə münasibətlərin 
daha bir bariz nümunəsi kimi dəyərləndirdi. Rumıniya–Azər-
baycan əlaqələrinin inkişafına prezident İlham Əliyevin verdiyi 
silsilə töhfələri yüksək qiymətləndirən mer  rumın xalqının 
dərin minnətdarlıq hisslərini Azərbaycanın dövlət başçısına 
yetirdi. O, Azərbaycan–Rumıniya əməkdaşlığının möhkəmlən-
məsində iki ölkə prezidentlərinin şəxsi dostluğunun da həlledici 
rol oynadığını vurğuladı. 

N e k u l a i   O n t a n u: Zati-aliləri cənab prezidentlər 
Trayan Besesku və İlham Əliyev, hörmətli xanımlar Mariya 
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Besesku və Mehriban Əliyeva! Biz sevinirik ki, bu gün sizi 
modern bir mühitdə qarşılayırıq. Elə bir mühit ki, o, Avropa 
standartlarına uyğun olaraq yaradılmışdır. Burada təbii gö-
zəlliyə malik olan işlər görülmüşdür, fəvvarələr qurulmuşdur 
və insanların istirahət etməsi, gəzməsi üçün xüsusi yerlər 
ayrılmışdır, uşaqlar üçün oyun meydançaları yaradılmışdır. 
Bütün bu işlər Rumıniya və Azərbaycan arasındakı xüsusi  
dostluq münasibətləri sayəsində mümkün olmuşdur. Eyni 
zamanda bu, ikinci sektorun meriyası üçün xüsusi bir hadi-
səyə çevrilmişdir. Fürsətdən istifadə edərək, bir daha zati-
aliləri cənab prezident Trayan Beseskuya və zati-aliləri 
cənab prezident İlham Əliyevə hörmətimi, dərin ehtiramımı 
çatdırmaq, habelə sevinc hisslərimi bildirmək istəyirəm ki, 
onlar bu gün  bizim üçün mühüm olan bir tədbirdə bizimlə, 
ikinci sektorun ictimaiyyəti ilə birlikdədirlər. Ali qonaqların 
burada olması, Tei parkında Heydər Əliyev xiyabanının 
açılışında onların iştirakı bizi xüsusilə şərəfləndirir. Sizə tə-
şəkkür edirəm. 
 

Rumыniya–Аzərbaycan Dostluq Cəmiyyətinin 
sədri Иoan Pop de Popanыn чыхышы 

 

Zati-aliləri cənab İlham Əliyev!  
Zati-aliləri cənab Trayan Besesku!   
Əziz dostlar! 
İlk növbədə, icazənizlə, Azərbaycan Respublikasının Pre-

zidenti zati-aliləri cənab İlham Əliyevi və Rumıniya Рес-
публикасынын Prezidenti zati-aliləri Trayan Beseskunu bu 
parkda görməkdən məmnunluğumu bildirim və Rumıniya–
Azərbaycan dostluq münasibətlərinin inkişafı üçün əlamət-
dar bir tədbirdə iştirakınıza görə hər birinizə öz minnətdar-
lığımı çatdırım. Sizin hər birinizin burada iştirakının ikitərəfli 
əlaqələrin inkişafı baxımından böyük əhəmiyyəti vardır. 

Mən Azərbaycan xalqının ümummilli lideri, dünya şöhrətli 
siyasətçi, dahi şəxsiyyət Heydər Əliyevin büstünün 2004-cü 
ilin oktyabr ayında açılış mərasimini böyük məmnunluqla 
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xatırlayıram. O zaman da bu park çox gözəl idi, amma qısa 
bir müddət keçdikdən sonra bura Rumıniyanın ən gözəl parkı 
oldu. Bu gün gördüyünüz bu gözəllik yaradıldı.  

Heydər Əliyev Rumıniyanın dostu idi. İki ölkə arasında 
mövcud olan strateji tərəfdaşlıq əlaqələrinin təməlinin qo-
yulmasında Heydər Əliyevin xüsusi, danılmaz xidmətləri ol-
muşdur. Rumıniyada Heydər Əliyevin  büstünün ucaldıl-
ması, onun adını daşıyan xiyabanın açılması bu dahi şəxsiy-
yətə hörmət və ehtiramın təzahürüdür. Eyni zamanda, bu 
gözəl parkı Rumıniya sakinlərinin istifadəsinə verdiklərinə 
və məşhur rumın bəstəkarı Corce Eneskunun Bakı şəhərində 
büstünün ucaldılmasına görə şəxsən Azərbaycan prezi-
dentinə dərin minnətdarlığımı bildirirəm. Çünki bu xeyirxah 
təşəbbüs və nəcib əməllər cənab İlham Əliyevə məxsusdur.  

Bu gün Azərbaycanın qazandığı nailiyyətlər, iki ölkə 
arasında daimi qarşılıqlı dəstək və dostluq əlaqələrinin 
ildən-ilə möhkəmlənməsi bizi sevindirir. Mən 2003-cü ildə 
Azərbaycanda prezident seçkiləri ərəfəsində Rumıniya və 
Avropa kütləvi informasiya vasitələrində səsləndirdiyim fi-
kirləri böyük məmnuniyyətlə xatırlatmaq istərdim: «Sağlam 
məntiq onu diktə edir ki, özünün gələcək taleyini düşünən, 
dərk edən, səsvermə hüququna malik olan hər bir Azər-
baycan vətəndaşı Heydər Əliyev siyasətinin, siyasi xəttinin 
ən etibarlı davamçısına, ölkənin Avropaya inamlı inteqra-
siyası, tərəqqi və demokratiya yolu ilə inkişafının təminat-
çısına, İlham Əliyevə səs verəcək, dövlətin idarəçilik sükanını 
ona etibar edəcəkdir».  

Mən şadam ki, bu fikirlərimdə haqlı olmuşam. Sevindi-
rici haldır ki, cənab İlham Əliyev prezident seçildikdən sonra 
üç dəfə Rumıniyada səfərdə olmuş, cənab Trayan Besesku 
da prezidentliyi dövründə iki dəfə Bakını ziyarət etmişdir. 
Bеля hallar beynəlxalq münasibətlərdə xüsusi əhəmiyyət kəsb 
edir. Rumıniya və Azərbaycan arasında səfərlərin intensivli-
yi, dostluq və səmimilik göz önündədir. Biz xalqlarımızın və 
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prezidentlərimizin bu dostluq münasibətlərindən qürur 
duyuruq.  

Bu gözəl xiyabanın açılması münasibətilə zati-aliləri 
cənab prezidentləri və xalqlarımızı təbrik edirəm.  

Diqqətinizə görə minnətdaram.  
 

Rumыniya prezidenti Trayan Beseskunun чыхышы 
 

Cənab prezident Əliyev!  
Xanım Əliyeva!  
Cənab mer və Rumıniya–Azərbaycan Dostluq Cəmiy-

yətinin sədri!  
İcazə verin, mən öz sevinc hisslərimi ifadə edim ki, bu gün 

belə bir gözəl formada bizim ölkələrimiz – Rumıniya və 
Azərbaycan arasındakı yüksək  münasibətlərin səviyyəsini 
bir daha qeyd edirik.  

Keçən il mən Bakıya səfər edərkən biz orada dahi rumın 
bəstəkarı Corce Eneskunun heykəlinin açılışını keçirdik. Bu 
hadisə ilə Azərbaycan xalqı bir daha göstərdi ki, o, rumın 
xalqının mədəni dəyərlərini, mədəniyyətini qəbul edir və 
sevir.  

Bu gün Buxarestdə Heydər Əliyev Fondunun yerli nü-
mayəndəliyi açılır. Eləcə də burada Heydər Əliyevin adını 
daşıyan xiyabanın açılışını  keçiririk. Bu isə rumın xalqının 
Azərbaycanın tarixinə, eləcə də Azərbaycan xalqına artıq 15 
il bundan əvvəl böyük bir azadlıq verən ümummilli liderinə 
olan hörmət hissinin təzahürüdür.  

Heydər Əliyev Azərbaycanın bir qəhrəmanı, Rumıniya-
nın isə dostu idi. Bizim yaxşı yadımızdadır ki, hələ o çətin 
vaxtlarda Heydər Əliyev Azərbaycanın müstəqillik qazan-
masına imkan yaratdı, onun Sovet İttifaqından yaxa qurtar-
masına şərait yaratdı. Həmin o çətin vaxtlarda azadlıq 
uğrunda nümayiş etdirilən cəsarət eynilə Rumıniyada da baş 
verən hadisələrlə paralellik təşkil edirdi. Çünki həmin 
vaxtlarda, yəni, bir qədər əvvəl, 1989-cu ildə Rumıniyada da 
inqilab baş verməkdə idi. 
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Bakı və Buxarest arasındakı diplomatik əlaqələrin qurul-
masından cəmi 15 il vaxt keçiб. Amma bu qısa müddətdə 
ikitərəfli əlaqələrin səviyyəsinə baxdıqda, onların çox sürətlə 
inkişaf etdiyini və səmərəli olduğunu görürük.  

Mən əminəm, Rumıniyanın və Azərbaycanın xarici siya-
sətində iki mühüm amil olub ki, onlar ikitərəfli əlaqələrin 
bеля sürətlə inkişaf etməsinə imkan veribdir. Birincisi, ona 
görə ki, həm Rumıniya, həm də Azərbaycan Xəzər dənizi və 
Qara dəniz regionunun burada yaşayan xalqlar üçün bir 
təhlükəsizlik zonasına, bölgəsinə çevrilməsinə səy göstərir. 
İkinci cəhət isə ondan ibarətdir ki, həm Rumıniya, həm də 
Azərbaycan Xəzər dənizi və Qara dəniz regionunda müxtəlif 
mədəniyyətlərə məxsus olan xalqların bir-biri ilə anlaşması 
və sülh şəraitində yaşaması üçün dialoq yolunu tapmalıdır və 
tapacaqlar. Çünki Rumıniya da,  Azərbaycan da beynəlxalq 
hüququn prinsiplərinə, onların pozulmamasına xüsusi əhə-
miyyət verirlər. Bunu deyərkən mən xalqların öz müqəd-
dəratını təyin etməsi hüququnu, ölkələrin sərhədlərinin po-
zulmaması və ərazi bütövlüyü məsələlərini nəzərdə tuturam. 
Bu elementlər, bu amillər yalnız ümumi məsələlərdən bir 
neçəsidir ki, hazırda Rumıniya və Azərbaycan arasında 
əlaqələrin daha da inkişaf etməsinə şərait yaradır. Bu amillər 
sayəsində bir tərəfdən, iqtisadi, siyasi əlaqələr, digər 
tərəfdən, siyasi xadimlər arasında bir-birinə olan inam ölkə-
lər arasındakı münasibətlərin daha da inkişafına səbəb olur. 
Bu baxımdan, cənab Prezident, mən Sizə dərin təşəkkürümü 
bildirirəm.  

 
 Azərbaycan prezidenti Иlham Əliyevin чыхышы 

 
Hörmətli cənab Prezident! 
Hörmətli xanım Besesku! 
Əziz dostlar, xanımlar və cənablar! 
Bu gün Rumıniya–Azərbaycan münasibətlərinin tarixin-

də çox əlamətdar bir gündür. Azərbaycan xalqının ümum-
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milli lideri Heydər Əliyevin adını daşıyan xiyabanın açılışına 
toplaşmışıq. Bu münasibətlə mən sizin hamıнıзı ürəkdən 
təbrik edirəm. 

Müasir Azərbaycan dövlətinin qurucusu Heydər Əliyev 
öz həyatını doğma xalqına xidmətə həsr etmişdir. Əsrlər 
boyu müstəqillik həsrətində olmuş Azərbaycan xalqı müstə-
qillik qazandıqdan sonra çox böyük çətinliklərlə üzləşmişdi. 
Heydər Əliyevin rəhbərliyi altında Azərbaycan öz dövlət 
müstəqilliyini möhkəmləndirdi, onu əbədi, dönməz etdi və 
bu gün Azərbaycan çox sürətlə inkişaf edən ölkədir.  

Rumıniya–Azərbaycan münasibətlərinin inkişafında da 
Heydər Əliyevin çox böyük rolu olmuşdur. O, Rumıniyaya 
və rumın xalqına həmişə böyük hörmət və məhəbbətlə 
yanaşırdı. Hazırda bizim əlaqələrimiz daha da sürətlə inkişaf 
edir və Rumıniya–Azərbaycan tərəfdaşlığı həm iki ölkənin 
inkişafına, həm də bölgədə gedən müsbət proseslərə öz 
təsirini göstərməkdədir.  

Mən bu gün hörmətli prezident Beseskunun dəvətini 
qəbul edib yenidən Rumıniya torpağında səfərdəyəm. Bu 
imkan bizə yeni üfüqlər açacaqdır. Biz bu gün cənab prezi-
dentlə ikitərəfli münasibətləri təhlil etdik, gələcək inkişaf 
perspektivlərini müzakirə etdik və bir daha əmin olduq ki,  
xalqlarımız bir-birinə çox yaxındır, ölkələrimiz çox sıx 
əməkdaşlıq edir və hər birimiz bu əməkdaşlığın inkişafı üçün 
bundan sonra da öz səylərimizi göstərəcəyik.  

Rumıniya Azərbaycanın müstəqilliyini tanıyan ikinci ölkə 
olmuşdur. Müstəqillik dövründə biz həmişə Rumıniyanın 
dəstəyini hiss etmişik, bu gün də bunu hiss edirik. Azərbay-
canın Avrоatlantik strukturlarına inteqrasiya meyillərini 
Rumıniya dövləti və şəxsən prezident Besesku həmişə dəs-
təkləmişdir və bu dəstəyi biz bu gün də hiss edirik. Regional 
əməkdaşlıq işlərində Rumıniya çox fəal rol oynayır və bu 
bizi daha da birləşdirir.  

Ermənistan–Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin 
həlli işində və postsovet məkanındakı başqa oxşar münaqi-
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şələrin həlli məsələlərində Rumıniyanın birmənalı mövqeyi 
var. O da ondan ibarətdir ki, beynəlxalq hüquq normalarına 
əməl edilməli, ölkələrin ərazi bütövlüyü bərpa olunmalıdır. 

Amma bizi təkcə siyasi maraqlar, yaxud da ki, iqtisadi 
əməkdaşlıq layihələri birləşdirmir. Bizi eyni zamanda, 
humanitar məsələlər birləşdirir. Xalqlarımızın görkəmli şəx-
siyyətlərinə hörmətimiz, ehtiramımız birləşdirir. Çox əla-
mətdar hadisədir ki, Rumıniya torpağında böyük azərbay-
canlı Heydər Əliyevin, Azərbaycan torpağında isə böyük 
rumın Corce Eneskunun abidələri ucaldılmışdır.  

Mən Rumıniya–Azərbaycan münasibətlərinin perspektiv-
lərinə çox böyük nikbinliklə baxıram. Biz son iki il ərzində 
prezident Besesku ilə beş dəfə görüşmüşük və bu görüşlər çox 
səmimi şəkildə keçir. Növbəti planlarımız da var və mən 
şübhə etmirəm ki, bizim dövlətlərimiz qarşıda duran bütün 
vəzifələri çiyin-çiyinə yerinə yetirəcək və əməkdaşlıq daha da 
möhkəmlənəcəkdir.  

Mən bu parka üçüncü dəfədir gəlirəm və hər dəfə burada 
yeniliklər  görürəm. Park daha da gözəlləşir, daha da abad-
laşır və bu çox sevindirici haldır. Burada şəhərin, bu sekto-
run sakinləri üçün də çox gözəl şərait yaradılıbdır. Bu parkın 
bərpasında və Heydər Əliyev xiyabanının yaradılmasında 
əməyi olan bütün insanlara öz dərin minnətdarlığımı bildir-
mək istəyirəm. Xüsusilə prezident Beseskuya və Buxarest 
şəhərinin ikinci sektorunun merinə və bütün dost rumın 
xalqına bu münasibətə, bu hörmətə, ulu öndərin xatirəsinə 
verilən bu qiymətə görə öz dərin minnətdarlığımı bildirmək 
istəyirəm.  

Təşəkkür edirəm. 
* * * 

 
Sonra prezidentlər Trayan Besesku və İlham Əliyev, dövlət 

başçılarının xanımları Mariya Besesku və Mehriban Əliyeva 
xalqımızın ümummilli lideri Heydər Əliyevin büstü önünə gül 
dəstələri qoydular.  
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Dövlət başçıları parkı gəzdilər, Tei gölünün əsrarəngiz 
panoramına tamaşa etdilər. 

Gəzinti zamanı Buxarest Texniki Universitetinin Heydər 
Əliyev təqaüdçüləri olan azərbaycanlı tələbələr prezident 
İlham Əliyevə yaxınlaşaraq, ona minnətdarlıqlarını bildirdilər. 
Buxarestin türk və tatar diasporlarının nümayəndələri Azər-
baycan prezidentinə üzərində aşağıdakı sözlər yazılmış plaket 
təqdim etdilər: «Azərbaycan türklərinin, bütün türk dünya-
sının lideri mərhum Heydər Əliyevin xatirəsinə ehtiram 
əlaməti olaraq bu abidənin ucaldılmasına və bu parkın açılı-
şına görə Sizə təşəkkürümüzü bildiririk».   

Xiyabanda Azərbaycan və rumın artistləri konsert pro-
qramı ilə çıxış etdilər. 

Daha sonra Heydər Əliyev xiyabanının açılışı münasibətilə 
atəşfəşanlıq oldu. 

Bütövlükdə bu mərasim Azərbaycan və rumın xalqları 
arasında ənənəvi dostluq münasibətlərinin yeni inkişaf 
mərhələsinə qədəm qoymasının bariz nümunələrindən biri idi. 
Milli mənafelərə xidmət edən dövlət siyasəti ölkələr arasında 
əlaqələri möhkəmləndirməklə yanaşı, xalqları bir-birinə daha 
da yaxınlaşdırır.       
 

   Ployeşti  Нефт вя Газ Университетиндя эюрцш 
 

Азярбайъан Республикасынын Президенти Илщам Ялийев Ру-
мынийайа ишэцзар сяфяринин икинъи эцнц, сентйабрын 25-дя 
Плойешти Нефт вя Газ Университетиндя олмушдур. 

Хатырладаг ки, 2004-ъц илин октйабрында Румынийайа рясми 
сяфяри заманы президент Илщам Ялийевя университетин Фяхри 
доктору ады верилмишдир. 

М и х а й   Д и м и т р а ш к у  (Университетин проректору): 
Бу тящсил оъаьы Авропа тящсилинин модернляшдирилмясиндя йа-
хындан иштирак едир. Университет Румынийанын сосиал-игтисади 
сащяляри цчцн мцтяхяссисляр щазырлайыр. Бурада али тящсилин 
бакалавр вя маэистр пилляляри цзря тядрис просеси Авропада 
мяшщур олан кредит системи цзря щяйата кечирилир. Универ-
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ситетдя йцксяк сявиййяли елми арашдырмалар апарылыр. Тящсил 
оъаьында 5 факцлтядя 13 мин тялябя тящсил алыр. 

Ики бейнялхалг сявиййяли тящсил програмынын тятбиг олун-
дуьу университетин бу програмлар цзря 18 бурахылышы 
олмушдур. Тящсил оъаьынын дипломлары Франса, Исвечря вя ди-
эяр Авропа юлкяляриндя таныныр. 

И л щ а м   Я л и й е в: Мян бу университет щаггында, ялбяття 
ки, ятрафлы билэиляря маликям. Билирям ки, Плойешти Нефт вя Газ 
Университети Авропа гитясиндя бу сащядя апарыъы тящсил 
оъагларындан биридир. Университетин бюйцк тарихи вя чох 
бюйцк наилиййятляри вар, бурада елми-тядгигат мясяляляриня 
бюйцк диггят эюстярилир, тялябялярин тящсилиня щяртяряфли йана-
шылыр. Бизим арамызда да мцнасибятляр чох йахшыдыр, щям 
юлкялярарасы, щям дя ки, мцхтялиф сявиййялярдя, о ъцмлядян 
тящсил сявиййясиндя ялагяляр эенишлянир. Чох фяхр едирям ки, 
артыг цчцнъц илдир ки, мян Плойешти Нефт вя Газ Универси-
тетинин Фяхри доктору адыны дашыйырам. Бурада мцхтялиф 
сащялярдя фярглянмиш тялябяляр Щейдяр Ялийев тягацдцня 
лайиг эюрцлцрляр. Мян бу эцн Нефт музейи иля дя таныш олдум 
вя бир даща эюрдцм ки, Румынийанын ня гядяр зянэин нефт 
сянайеси олмушдур. Кечмишдя дя олуб вя бу эцн дя вардыр. 
Юлкяляримиз арасында чох бюйцк охшарлыг вар. 1857-ъи илдя 
Румынийада сянайе цсулу иля илк нефт щасил едилибдир, ондан 
10 ил габаг ися Азярбайъанда, Бакыда. Инди ися биз – Румы-
нийа вя Азярбайъан, ики юлкя енержи сащясиндя чох уьурлу 
ямякдашлыг едирик. Хязяр дянизинин нефт-газ ещтийатларынын 
дцнйа базарларына чыхарылмасы ишиндя бизим ямякдашлыьымыза 
бюйцк ещтийаъ вар вя яминям ки, бу ямякдашлыьымыз уьурлу 
олаъагдыр. 

Бир даща демяк истяйирям ки, университет щаггында мян 
чох ешитмишям. Амма юз эюзцмля эюрмяйим дя файдалы 
олаъагдыр. 

Сонра дювлятимизин башчысы университетин аудиторийаларына 
баш чякди, фойедя нцмайиш етдирилян файдалы газынты нцму-
няляриня, Азярбайъан пезидентинин тяшяббцсц иля йенидян гурул-
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муш вя ян мцасир аваданлыгла тяъщиз олунмуш информатика 
лабораторийасына бахды. 

Universitetin Heydər Əliyev adına təqaüd alan tələbələri 
Azərbaycan prezidentinə təşəkkür etdilər.  

Prezident İlham Əliyev universitetin Fəxri qonaqlar kita-
bına ürək sözlərini yazdı, tələbələrlə xatirə şəkli çəkdirdi. 

  
* * * 

 
Sentyabrın 25-də Azərbaycan prezidenti Buxarestə qayıtdı. 

Burada Rumıniya prezidenti Trayan Beseskunun və onun 
xanımı Mariya Beseskunun adından Azərbaycan prezidenti 
İlham Əliyevin və onun xanımı Mehriban Əliyevanın şərəfinə 
ziyafət verildi. 

     
           Səfər başa çatdы 
 
Sentyabrın 25-də Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevin 

Rumıniyaya işgüzar səfəri başa çatdı. Azərbaycan dövlətinin 
başçısını Buxarestin Henri Koande Beynəlxalq Hava Lima-
nında Rumıniyanın yüksək vəzifəli rəsmi şəxsləri yola saldılar. 

 
* * * 

 

Dövlətimizin başçısı həmin gün axşam Bakıya qayıtdı. 
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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БАКЫДА КЕЧИРИЛЯН СЯРЩЯД МЯСЯЛЯЛЯРИ 
ЦЗРЯ БЕЙНЯЛХАЛГ КОНФРАНСЫН 
ИШТИРАКЧЫЛАРЫ ИЛЯ ЭЮРЦШ 
 
Президент сарайы 
 
26 сентйабр 2007-ъи ил 
 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev 

sentyabrın 26-da Prezident sarayında Bakıda sərhəd məsə-
lələri üzrə keçirilən beynəlxalq konfransın iştirakçılarını qəbul 
etmişdir. 

İ l h a m   Ə l i y e v: Sizi Azərbaycanda salamlayıram 
və görməyimə çox məmnunam. Ölkəmizdə təhlükəsizlik 
mövzusunda keçirilən beynəlxalq konfrans ilk беля tədbir 
deyil. Biz öz qonaqlarımız və dostlarımızla görüşməyə hər 
zaman şadıq. Siz sərhədlərin təhlükəsizliyinə dair olduqca 
vacib məsələləri müzakirə etmək imkanı əldə etmişdiniz. Bu 
cür problemlər bizim hamımıza yaxşı məlumdur. Sərhədlərin 
təhlükəsizliyi ölkənin təhlükəsizliyi deməkdir. Xüsusən də 
indiki vaxtda, regionda bir çox təhdidlərin, o cümlədən 
terrorçuluq təhlükəsinin olduğu zaman sərhəd xidmətləri 
arasında səylərin əlaqələndirilməsi, məsləhətləşmələrin apa-
rılması, eləcə də təhdidlərə çevik reaksiyanın verilməsi ol-
duqca böyük əhəmiyyət daşıyır. 

 Əvvəllər Azərbaycan başqa bir dövlətin tərkibində idi. 
Müstəqillik əldə olunduqdan sonra sərhədlərimizin möh-
kəmləndirilməsi zərurəti yarandı. Biz hər şeyə sıfırdan baş-
ladıq və ötən illər ərzində ölkəmizin mükəmməl sərhəd 
infrastrukturu yarandı, ən müasir texnika və avadanlıqla 
təchiz olundu.  

Аzərbaycan potensial təhlükələrə çevik reaksiya vermək 
üçün qonşu ölkələrlə tərəfdaşlığa xüsusi önəm verir. Re-
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gionda hələ də müxtəlif təhdidlər və hədələr mövcuddur. 
Aydındır ki, heç bir ölkə təhlükəsizlik problemini təkbaşına 
tam həll etmək iqtidarında deyildir. Buna görə də bütün 
ölkələr təhlükəsizlik məsələlərində regional əməkdaşlığı möh-
kəmləndirməlidir. 

 Avropa İttifaqı genişlənир və sərhədləri regionumuza 
yaxınlaşыр. Bu amil məsuliyyətimizi daha da artırır. İqtisadi 
inkişaf və enerji təhlükəsizliyi baxımından təkcə regionda 
deyil, dünyada önəmli mövqe tutan Azərbaycan bütün ölkə-
lərlə fəal əməkdaşlıq edir. Sərhəd məsələlərinə dair mötəbər 
tədbirin növbəti dəfə Azərbaycanda keçirilməsi də ölkəmizin 
müxtəlif dövlətlərlə bu sahədə tərəfdaşlığa əhəmiyyət vermə-
sinin təzahürüdür. 

Y o z e f   B e n d e k (Sərhəd məsələləri üzrə beynəlxalq 
konfransın sədri, Macarıstan Sərhəd Mühafizəsinin rəisi, ge-
neral-leytenant): Belə tədbirin üçüncü dəfə keçirildiyi Bakıda 
konfransın yüksək səviyyədə təşkilinə görə, ъянаб Президент, 
Сизя təşəkkür едирям. Sərhəd xidmətlərinin təcrübə mübadi-
ləsi baxımından bu cür tədbirlərin böyük əhəmiyyəti vardır. 
Azərbaycanın sərhəd xidmətinin qısa müddətdə yüksək 
səviyyədə qurulmasında prezident İlham Əliyevin xidmətləri 
barədə konfrans iştirakçıları məlumatlıдырлар. Biz Azərbay-
can prezidentinin tez-tez sərhəd zastavalarında olmasından, 
sərhədçilərlə görüşlərindən, sərhədlərin etibarlı mühafizəsi 
üçün gördüyü tədbirlərdən, sərhədçilərin sosial-məişət prob-
lemlərinin həllinə xüsusi diqqət yetirməsindən xəbərdarıq. 
Sərhədçilər üçün yeni salınmış istirahət mərkəzində yara-
dılan şəraiti də yüksək qiymətləndiрирям. Sərhəd xidmət-
lərinin birgə fəaliyyəti ilə bağlı yeni ideyalar işləmək baxı-
mından Bakı konfransının müstəsna əhəmiyyəti var. 

 XV sessiyada biz təşkilatımızın 3 dərəcədə – bürünc, 
gümüş və qızıl ulduzlarını təsis etmişik. Təşkilatın ümumi 
qərarına əsasən, Azərbaycan prezidenti «Qızıl ulduz»la təltif 
olunmuşdur. 
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 General Yozef Bendek mükafatı дювлятимизин башчысына 
təqdim etdi. 

 İ l h a m   Ə l и y e v: Sərhədlərin təhlükəsizliyinə verdiyim 
töhfəni bu ordenlə qiymətləndirdiyinizə görə Sizə olduqca 
minnətdaram. Siz tamamilə düzgün qeyd etdiniz ki, mən 
zabit və əsgər sərhədçilərlə, yəni Azərbaycanın birbaşa sər-
hədlərində xidmət edənlərlə bir çox görüşlər keçirirəm. On-
lar olduqca çətin iqlim şəraitində vətənə qulluq edirlər. Mə-
sələn, dağ yüksəkliklərində şərait çox mürəkkəbdir. Lakin 
ölkə vətəndaşlarının həyatını qoruyan şəxslərə dövlətin 
gündəlik qayğı göstərməsi olduqca vacibdir. Biz sərhəd 
xidmətinin inkişafı proqramını davam etdirəcəyik, sərhəd-
çilərin yaşayış şəraitlərini yaxşılaşdıracağıq, məvaciblərini 
artıracağıq, istirahət və asudə vaxt yerlərini təkmilləşdirə-
cəyik. 

Дювлятимизин башчысы даща сонра вурьулады ки, Азярбайъан 
бунdan sonra da regional və beynəlxalq təhlükəsizlik təd-
birlərində yaxından iştirak edəcəkdir. Eyni zamanda, ölkəmiz 
belə tədbirləri keçirməyə də həmişə hazırdır. 
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KALİFORNİYA SENATI VƏ ASSAMBLEYASININ 
NÜMAYƏNDƏ HEYƏTİ ИЛЯ ЭЮРЦШ 
 
Президент сарайы 
 
26 сентйабр 2007-ъи ил 

 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev 

sentyabrın 26-da Prezident sarayında Kaliforniya Senatı və 
Assambleyasının nümayəndə heyətini qəbul etmişdir. 

Azərbaycan–ABŞ ikitərəfli münasibətlərinin yüksək səviy-
yədə olduğunu vurğulayan prezident İlham Əliyev ölkələ-
rimizin siyasi, iqtisadi, regional təhlükəsizlik, energetika sahя-
lərində uğurlu əməkdaşlıq etdiyini bildirdi. Dövlətimizin baş-
çısı ABŞ hökumətinin Azərbaycanın neft strategiyasını həyata 
keçirdiyi ilk vaxtlardan ölkəmizin təşəbbüskarı və fəal işti-
rakçısı olduğu qlobal enerji layihələrinin reallaşması işinə 
daim dəstək verdiyini vurğuladı. Prezident İlham Əliyev bu 
səfərin Azərbaycan haqqında dolğun məlumatın alınması baxı-
mından əhəmiyyətini qeyd edərək dedi ki, Kaliforniya Senatı 
və Assambleyası nümayəndə heyətinin səfəri ölkələrimiz ara-
sında əlaqələrin daha da genişlənməsi işinə xidmət gös-
tərəcəkdir. 

Kaliforniya Senatının Səhiyyə komitəsinin sədri xanım 
Şeyla Kuel rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyətinin ölkəmizə sə-
fərinin yüksək səviyyədə keçdiyini söyləyərək əminliyini vur-
ğuladı ki, bu günlər ərzində Azərbaycan haqqında əldə etdik-
ləri həqiqətlərdən ikitərəfli münasibətlərimizin bütün sahə-
lərində səmərəli istifadə olunacaqdır.  
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YAPONИYANIN BAŞ NAZИRИ  
ZATИ-ALИLƏRИ  
CƏNAB YASUO FUKUDAYA 
 
Hörmətli cənab Baş nazir! 
Yaponiyanın Baş naziri vəzifəsinə seçilməyiniz müna-

sibətilə Sizi ürəkdən təbrik edirəm. 
 Azərbaycan–Yaponiya münasibətlərinin hazırkı inkişaf 

səviyyəsi böyük məmnunluq doğurur. Ümidvaram ki, 
ölkələrimiz arasındakı dostluq əlaqələri, bir çox sahələri 
əhatə edən qarşılıqlı faydalı əməkdaşlığımız bundan sonra 
da müvəffəqiyyətlə davam edəcək və genişlənəcəkdir. 

 Sizə ən xoş arzularımı yetirir, dost Yaponiya xalqının 
rifahı naminə qarşıdakı məsul işinizdə uğurlar diləyirəm. 

  
Hörmətlə, 

 İLHAM ƏLИYEV 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

 
Bakı, 26 sentyabr 2007-ci il 
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«SİVİLİZASİYALARIN DİALOQU: SİYASİ 
PARTİYALARIN ROLU» MÖVZUSUNDA 
BEYNƏLXALQ KONFRANSIN 
İŞTİRAKÇILARINA  

 
Hörmətli konfrans iştirakçıları!  
Sizi – Bakı şəhərində «Sivilizasiyaların dialoqu:  siyasi 

partiyaların rolu» mövzusunda keçirilən beynəlxalq konfran-
sın iştirakçılarını səmimi-qəlbdən salamlayıram. Tarixi İpək 
Yolu üzərində yerləşən Azərbaycanda belə konfransın keçi-
rilməsi dərin rəmzi məna daşıyır. İrimiqyaslı layihələr çərçi-
vəsində Avropa ilə Asiya arasında kommunikasiya və infor-
masiya dəhlizi təşkil edən ölkəmiz üçün bu konfrans müxtəlif 
sahələrdə əməkdaşlığın genişləndirilməsinə imkanlar yaradır.  

Dünyada cərəyan edən mürəkkəb proseslər XXI əsrin 
əvvəlindən sivilizasiyaların dialoqu problemini alimlərin və 
filosofların müzakirə obyekti olmaqdan çıxarıb, onun siyasi 
müstəvidə mövcud bir fenomen kimi səciyyələndirilməsini 
zəruri etmişdir. Bu, hər bir ölkədə baş verən siyasi proses-
lərin aparıcı qüvvəsi olaraq siyasi partiyalar üçün də tale-
yüklü məsələyə çevrilmişdir. Ümidvaram ki, sizin konfrans 
bu sahədə uğurlu dialoqun qurulması baxımından faydalı 
olacaqdır.  

SSRİ-nin dağılması ilə başlanan yeni geosiyasi dövr qlo-
ballaşma və informasiya cəmiyyətinin inkişafı kimi mürək-
kəb proseslərlə üst-üstə düşmüşdür. Postsovet məkanına 
daxil olan ölkələrdə partiya quruculuğu prosesi qısa müddət 
ərzində çoxpartiyalı sistemin bərqərar olmasına gətirib çı-
xarmışdır. Siyasi və iqtisadi modernizasiya yolu ilə gedən 
tranzitar ölkələrin siyasi partiyaları bəşər tarixində analoqu 
olmayan və bu gün üzləşdikləri problemlərin həlli yollarını 
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axtarır. Sivilizasiyalararası dialoqun qurulması prosesinə 
onların da öz layiqli töhfələrini verəcəyinə əminəm. 

Şərqlə Qərbin qovuşduğu geosiyasi məkanda yerləşən ölkə-
miz tarix boyu yüksək tolerantlığını qoruyub saxlamağa nail 
olmuşdur. Bu baxımdan bizim tarixi keçmişimiz mədəni fak-
torların sivilizasiyalar arasında konfliktlər üçün münbit zəmin 
yaratması ideyası tərəfdarlarının yanıldıqlarını sübut edir.  

Müxtəlif ölkələrin siyasi elitalarının iştirakı ilə keçirilən 
konfransınız həm partiyalar arasında əlaqələrin genişlən-
məsi, qlobal və regional xarakterli problemlərin həlli ətrafın-
da müzakirələrin aparılması, həm də planetimizdə ümum-
bəşəri dəyərlərin qorunub saxlanması üçün sivilizasiyalar-
arası dialoqun canlandırılması baxımından təqdirəlayiqdir. 
Bu nəcib amallar naminə forumunuzun işinə uğurlar arzula-
yıram. 

Hörmətlə,  
      İLHAM ƏLИYEV 

  Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 
 
Bakı, 26 sentyabr 2007-ci il 
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BAKIDA KEÇİRİLƏN «SİVİLİZASİYALARIN 
DİALOQU: SİYASİ PARTİYALARIN ROLU» 
MÖVZUSUNDA BEYNƏLXALQ KONFRANSIN 
İŞTİRAKÇILARININ BİR QRUPU ИЛЯ ЭЮРЦШ 
 
Президент сарайы 
 
27 сентйабр 2007-ъи ил 
 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev 

sentyabrın 27-də Prezident sarayında Yeni Azərbaycan Par-
tiyasının təşəbbüsü və təşkilatçılığı ilə Bakıda keçirilən «Sivili-
zasiyaların dialoqu: siyasi partiyaların rolu» mövzusunda 
beynəlxalq konfransın iştirakçılarının bir qrupunu qəbul et-
mişdir. 

И l h a m   Ə l i y e v: Щörmətli dostlar, mən sizin hamınızı 
Azərbaycanda salamlamaq istəyirəm və ümidvaram ki, 
iştirak etdiyiniz konfrans çox uğurlu olacaq, əməkdaşlıq və 
tərəfdaşlıq üçün yeni imkanlar açacaq və aranızda əmək-
daşlığın qurulmasına zəmin yaradacaqdır. Tədbir zamanı 
ümumi ideyalar da formalaşa bilər. Çünki konfransın möv-
zusu olduqca əhəmiyyətlidir. Xüsusən də bu, hazırda ən çox 
müzakirə olunan məsələdir. Sivilizasiyalar arasında dialoq 
indiki vaxtda çox geniş müzakirə olunur. Dünyanın müxtəlif 
guşələrində yaşayan insanlar çətinlikləri aradan qaldırmaq 
və özlərinin həyatını daha təhlükəsiz etmək üçün bir-birini 
daha yaxşı anlamalı, əməkdaşlıq etməli və bir-birinə kömək 
etməlidirlər. Bu mövzunun çox müzakirə olunmasına bax-
mayaraq, əfsuslar olsun ki, reallıqda bəzən biz dünyanın 
müxtəlif yerlərində, ayrı-ayrı ölkələrdə müəyyən gərginliyi 
müşahidə edirik. Milli və dini  mənsubiyyəti fərqli olan 
insanlar arasında gərginlik özünü büruzə verir. Bu, bütün 
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dünya üçün çox təhlükəlidir. Azərbaycanda biz sivilizasiya-
lararası dialoqa töhfə verilməsinə çalışırıq. Ölkə daxilində 
dözümlülük çox yüksək səviyyədədir. Burada olduqca səmi-
mi mühit var. Təmsil etdiyiniz ölkələr kimi, Azərbaycan da 
çoxmillətli ölkədir. Hamımız yaxşı bilirik ki, yalnız daxildə 
sülh, xalqlar arasında anlaşma və dostluq münasibətlərinin 
olması ölkənin uğurlu inkişafına xidmət edir. Ona görə 
konfransın mövzusu bütün dünya üçün və bizim üçün 
olduqca əhəmiyyətlidir. Biz bu regionda yerləşirik və əlbəttə 
ki, insanlar üçün daha yaxşı şərait yaratmaq və qonşularla 
daha münasib əlaqələr qurmaq məqsədi ilə əlimizdən gələni 
etməliyik. Potensial tərəfdaşlarımızı əməkdaşlıq və dostluq, 
eləcə də yaradıcı olmaq kimi ümumi ideyalara qoşmalıyıq. 

Latviya Seymi sədrinin müavini  хanım  Karina  Petersone 
бu konfransın yüksək səviyyədə təşkilinə görə Yeni Azərbay-
can Partiyasına minnətdarlığını bildirdi. O, Azərbaycan və 
Latviya parlamentləri arasında yaxşı münasibətlərin olduğu-
nu, Avropa Şurası Parlament Assambleyası çərçivəsində də 
ölkələrimizin səmərəli əməkdaşlıq etdiyini xatırlatdı. 

Latviyaya uğurlu rəsmi səfərini xatırladan dövlətimizin 
başçısı daimi fəaliyyət göstərən səfirliklərimizin iki ölkə 
arasında əlaqələrin, o cümlədən parlamentlərarası əməkdaşlı-
ğın genişlənməsinə töhfələr verdiyini söylədi.  

Rusiyanın Dövlət Duması Xarici əlaqələr komitəsinin 
sədri, «Yedinaya Rossiya» Partiyasının üzvü Konstantin Ko-
saçov Azərbaycanın sivilizasiyalararası dialoqun inkişafına 
hərtərəfli dəstəyinə görə prezident İlham Əliyevə minnətdar-
lığını bildirdi, ölkəmizin beynəlxalq imicinin durmadan art-
dığını vurğuladı. «Yedinaya Rossiya» və YAP arasında əmək-
daşlıq sazişinin imzalandığını deyən qonaq, təmsil etdiyi 
partiyanın bu yaxınlarda keçiriləcək qurultayına azərbaycanlı 
həmkarlarını da dəvət etdiklərini söylədi.   

Azərbaycan–Rusiya münasibətlərinin yüksək səviyyədə 
olduğunu vurğulayan prezident İlham Əliyev ölkəmizdə rus 
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icmasına da hərtərəfli şərait yaradıldığını, rus dilinə hörmətlə 
yanaşıldığını, onun geniş işləndiyini söylədi.  

Hindistanda dövlətə və hökumətə müxtəlif millətləri təmsil 
edən şəxslərin rəhbərlik etməsini ölkəsində sivilizasiyalar və 
dinlər arasında anlaşmanın nümunəsi kimi dəyərləndirən Hin-
distanın Yerli Özünüidarə, Gənclər və Иdman, Şimal-Şərq Re-
gionu naziri Mani Şankar Aiyar Bakıda keçirilən beynəlxalq 
konfransı yüksək qiymətləndirdi. 

Türkiyənin Baş naziri Rəcəb Tayyib Ərdoğanın salamını 
prezident İlham Əliyevə yetirən Ədalət və İnkişaf Partiya-
sından millət vəkili Haluk İpək Yeni Azərbaycan Partiyasının 
ölkəmizin həyatında oynadığı mühüm rolu xüsusi vurğuladı. 
O, Bakıda keçirilən beynəlxalq konfransın davamı olaraq 
Türkiyənin müvafiq tədbir keçirmək istədiyini bildirdi. 

Prezident İlham Əliyev bu vacib və mühüm mərama tərəf-
dar olduğunu dedi, onun salamlarının Baş nazir Rəcəb Tayyib 
Ərdoğana çatdırılmasını xahiş etdi.  
İslam dininin zorakılıqla heç bir əlaqəsi olmadığını vur-

ğulayan Misir Milli Demokrat Partiyasının xarici əlaqələr üzrə 
katibi Məhəmməd Abdullaщ Azərbaycan prezidenti İlham Əli-
yevin həmin ölkəyə uğurlu səfərini daim xatırladıqlarını, Bakıda 
təşkil olunan beynəlxalq konfransın ən vacib dünyəvi prob-
lemlərdən birinin aradan qaldırılmasına xidmət etdiyini dedi.  

Misirə səfərini, prezident Hüsnц Mübarəklə görüşünü, 
aparılan danışıqları məmnunluqla xatırladan prezident İlham 
Əliyev иslam mədəniyyətinin xüsusi rolunu, иslam dinini 
terrorçuluqla bağlamağın düzgün olmadığını, belə cəhdlərin 
aradan qaldırılması üçün birgə sıx əməkdaşlığın zəruriliyini 
vurğuladı.  

Бакыда кечирилян бейнялхалг конфрансда Америка Бирляшмиш 
Штатларынын щям Демократлар, щям дя Республикачылар парти-
йаларынын тямсил олундуьуну хатырладан  Демократлар Пар-
тийасы сядринин мцавини ханым Лотти Щ.Шейклфорд сивилиза-
сийаларарасы диалогун эенишлянмясини сийаси партийаларын йахын-
дан дястяклямясинин ваъиблийини билдирди. 
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Чин Коммунист Партийасы Мяркязи Комитясинин Бейнялхалг 
тяблиьат идаряси башчысынын мцавини Ван Гочин юлкясинин рящбяри 
Щу Сзинтаонун саламыны президент Илщам Ялийевя чатдырды вя 
дювлятимизин башчысынын Чиня рясми сяфярини хатырлатды. Дювлят-
ляримиз арасында дипломатик ялагяляр гурулмасынын он бешинъи 
илдюнцмцнцн олдуьуну билдирян гонаг Азярбайъаны бцтцн 
мясялялярдя, о ъцмлядян ярази бцтювлцйц мясялясиндя бундан 
сонра да дястякляйяъяклярини хцсуси вурьулады. 

Президент Илщам Ялийев Азярбайъанын да Чиня ейни мцна-
сибят бяслядийини билдирди, юзцнцн дя саламынын ъянаб Ху 
Сзинтаойа чатдырылмасыны хащиш етди. 

Молдова парламентинин депутаты, коммунист фраксийасынын 
тямсилчиси Семйон Граган президент Илщам Ялийевин рящбярлик 
етдийи Йени Азярбайъан Партийасынын беля мютябяр бейнялхалг 
конфрансы йцксяк сявиййядя тяшкил етдийини вурьулады. О, буилки 
гураглыг дюврцндя Азярбайъанын Молдовайа йахындан кюмя-
йиня эюря Молдова халгы адындан дярин миннятдарлыьыны билдирди. 

Президент Илщам Ялийев буну Азярбайъанын дювлят сийа-
сятинин, еляъя дя Молдова иля мцнасибятляря вердийи мцщцм 
юнямин бариз нцмуняси кими сяъиййяляндирди. 

Румынийа парламентинин депутаты Данут Лига Азярбай-
ъанын бу конфрансы кечирмяйя щяртяряфли щаггы чатдыьыны 
сюйляди. Бцтцн дювлятлярин илк нювбядя, ярази бцтювлцйц мяся-
лясиня хцсуси диггят йетирмяляринин ваъиблийини вурьулады. 

Румынийайа ишэцзар сяфяринин уэурла кечдийини, президент 
Трайан Бесеску иля сямяряли данышыглар апардыгларыны дейян 
президент Илщам Ялийев юлкялярин ярази бцтювлцйц мясялясиндя 
бцтцн дювлятлярин ващид мювгедян чыхыш етмясинин зярурилийини 
хцсуси вурьулады. 

Иран Партийалары Евинин Бейнялхалг ялагяляр комитясинин 
сядри Ислами Сивилизасийа Партийасынын Баш катиби, доктор Сейид 
Мящяммяд Мир Мящяммяди Азярбайъан президенти Илщам 
Ялийевин бу йахынларда Ирана едяъяйи сяфяринин юлкяляримиз 
арасында мцнасибятлярин инкишафына ялавя тякан веряъяйиня 
яминлийини билдирди. Бакы конфрансынын ящямиййятини гейд етди. 
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Дювлятимизин башчысы эялян ай Ирана сяфяр едяъяйини вя ики 
юлкя арасында ялагялярин мющкямлянмяси цчцн Азярбайъанын 
сяйлярини ясирэямядийини сюйляди. 

Азярбайъанда сямимиййятин вя демократийанын шащиди ол-
дугларыны сюйляйян Йапонийа парламентинин депутаты Асащико 
Мищара президент Илщам Ялийевин юлкясиня сяфярини хатырлатды вя 
Азярбайъанын дювлят башчысыны бир даща Йапонийада эюрмяк 
истядиклярини деди. 

Президент Илщам Ялийев бейнялхалг конфрансын иштирак-
чыларына ян сямими арзуларыны чатдырды, онлара бу няъиб 
ишляриндя уьурлар арзулады. 

Эюрцшцн сонунда хатиря шякли чякдирдиляр. 
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«ŞEVRON» KORPORASİYASININ İDARƏ 
HEYƏTİNİN SƏDRİ VƏ BAŞ İCRAÇI 
DİREKTORU DEVİD OREYLİN BAŞÇILIQ  
ETDİYİ NÜMAYƏNDƏ HEYƏTİ ИЛЯ ЭЮРЦШ 
 
Президент сарайы 
 
27 сентйабр 2007-ъи ил 

 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev 

sentyabrın 27-də Prezident sarayında «Şevron» Korpora-
siyasının Иdarə Heyətinin sədri və Baş icraçı direktoru Devid 
Oreylin başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul etmişdir. 

Dövlətimizin başçısı Azərbaycanın «Şevron» şirkəti ilə 
uzun illər səmərəli əməkdaşlıq etdiyini bildirdi və şirkətin 
Иdarə Heyətinin növbəti toplantısının ölkəmizdə keçirilməsini 
əlaqələrimizin yaxşı göstəricisi kimi dəyərləndirdi. Prezident 
İlham Əliyev «Şevron» şirkəti ilə uğurlu əməkdaşlığın gələ-
cəkdə də davam etdiriləcəyinə əminliyini ifadə etdi. 

Devid Oreyl təmsil etdiyi şirkətin Azərbaycanı mühüm ölkə 
hesab etdiyini bildirdi və əməkdaşlığın daha da inkişaf etdiril-
məsi üçün geniş imkanların olduğunu vurğuladı.  
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GÜRCÜSTANIN BAŞ NAZİRİ  
ZURAB NOĞAİDELİ ИЛЯ ЭЮРЦШ 
 
Президент сарайы 
 
27 сентйабр 2007-ъи ил 
 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev 

sentyabrın 27-də Prezident sarayında Gürcüstanın Baş naziri 
Zurab Noğaidelini qəbul etmişdir.   

Görüş zamanı ölkələrimiz arasında ikitərəfli münasibət-
lərin müxtəlif sahələrdə uğurla inkişaf etdiyi vurğulanmış və 
əməkdaşlığımızın bundan sonra da genişlənəcəyinə əminlik 
ifadə edilmişdir. 
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NOBEL MÜKAFATI LAUREATLARI  
JORES ALFYOROV, İVAR QİAVERİ  
VƏ YÜKSƏK TEXNOLOGİYALAR 
ÜZRƏ ALİM YOŞİKAZU NAKAYAMA  
ИЛЯ ЭЮРЦШ 
 
Президент сарайы 
 
27 сентйабр 2007-ъи ил 
 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev 

sentyabrın 27-də Prezident sarayında Nobel mükafatı laure-
atları Jores Alfyorovu, İvar Qiaverini və yüksək texnolo-
giyalar üzrə alim Yoşikazu Nakayamanı qəbul etmişdir. 

Qonaqlar ölkəmizdə böyük inkişafın şahidi olduqlarını 
bildirdilər və Azərbaycanda keçirilən «Мaterialşünaslıq və in-
formasiya elmləri yüksək texnologiyalarda» mövzusunda bi-
rinci beynəlxalq konfransın işində iştirak etmələrindən məm-
nunluqlarını ifadə etdilər.  
İlk belə beynəlxalq konfransın ölkəmizdə keçirilməsinin 

əhəmiyyətini vurğulayan dövlətimizin başçısı Nobel mükafatı 
laureatlarının, görkəmli elm xadimlərinin ölkəmizə gəlməsini 
Azərbaycan elminin beynəlxalq əlaqələrinin genişlənməsi işinə 
töhfə verəcəyini bildirdi.  
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HİNDİSTANIN YERLİ ÖZÜNÜİDARƏ, 
GƏNCLƏR VƏ İDMAN, ŞİMAL-ŞƏRQ REGİONU 
NAZİRİ MANİ ŞANKAR AİYAR ИЛЯ ЭЮРЦШ 
 
Президент сарайы 
 
27 сентйабр 2007-ъи ил 
 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev 

sentyabrın 27-də Prezident sarayında Hindistanın Yerli Özü-
nüidarə, Gənclər və İdman, Şimal-Şərq Regionu naziri Mani 
Şankar Aiyarı qəbul etmişdir. 

Görüşdə Azərbaycan–Hindistan münasibətlərinin müxtəlif 
sahələrdə uğurla inkişaf etdiyi bildirildi, ikitərəfli əmək-
daşlığın daha da  genişləndirilməsi perspektivləri ilə bağlı fikir 
mübadiləsi aparıldı. 
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TÜRKİYƏNİN MƏDƏNİYYƏT VƏ  
TURİZM NAZİRİ ƏRTOĞRUL GÜNAYIN 
BAŞÇILIQ ETDİYİ NÜMAYƏNDƏ HEYƏTİ ИЛЯ 
ЭЮРЦШ 
 

Президент сарайы 
 

28 сентйабр 2007-ъи ил 
 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev 
sentyabrın 28-də Prezident sarayında Türkiyənin Mədəniyyət 
və Turizm naziri Ərtoğrul Günayın başçılıq etdiyi nümayəndə 
heyətini qəbul etmişdir. 

 Dövlətimizin başçısı Azərbaycanla Türkiyə arasında iki-
tərəfli münasibətlərin bütün sahələrdə uğurla inkişaf etdiyini 
bildirdi. Prezident İlham Əliyev dost və qardaş Azərbaycan və 
Türkiyə xalqlarının qədim tarixi və mədəni köklərə malik oldu-
ğunu qeyd edərək, mədəniyyət sahəsində əlaqələrimizin daha da 
möhkəmləndirilməsinin vacibliyini vurğuladı. Turizm sahəsində 
Türkiyənin böyük təcrübəyə malik olduğunu vurğulayan dövlə-
timizin başçısı Azərbaycanda da zəngin turizm potensialının 
olduğunu və bu istiqamətdə mühüm işlərin görüldüyünü bildirdi. 

  Türkiyənin Mədəniyyət və Turizm naziri Ərtoğrul Günay 
Türkiyə Cümhuriyyətinin Prezidenti Abdullah Gülün salamla-
rını dövlətimizin başçısına çatdırdı. O, Mədəniyyət və Turizm 
naziri kimi, Azərbaycana ilk dəfə səfər etməsindən məmnun 
olduğunu dedi və Türkiyənin Azərbaycanla bütün sahələrdə, o 
cümlədən mədəniyyət və turizm sahəsində əməkdaşlığın daha 
da genişləndirilməsinə böyük önəm verdiyini vurğuladı. 

 Prezident İlham Əliyev Türkiyə prezidenti Abdullah Gülün 
salamlarına görə minnətdarlığını bildirdi və onun da salam-
larını Türkiyənin dövlət başçısına çatdırmağı qonaqdan xahiş 
etdi.  
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BAKIDA MÜASİR TİPLİ BİR KÖRPÜ VƏ  
İKİ YERALTI PİYADA KEÇİDİНИН ИСТИФАДЯЙЯ 
ВЕРИЛМЯСИ МЯРАСИМИ 

 
29 сентйабр 2007-ъи ил 

 
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin «Bakı şəhərində 

nəqliyyat sisteminin təkmilləşdirilməsi üzrə 2006–2007-ci illər 
üçün Tədbirlər planыnыn təsdiq edilməsi haqqında» 2006-cı il 2 fevral 
tarixli sərəncamыna uyğun olaraq, paytaxtda 9 yol qovşağı – kör-
pünün və 13 piyada keçidinin tikilməsi nəzərdə tutulmuşdur. 
Sentyabrın 29-da daha bir körpü və iki yeraltı piyada keçidi isti-
fadəyə verilmişdir.  

Dövlətimizin başçısı əvvəlcə Ziya Bünyadov və Azadlıq 
prospektlərinin kəsişməsində tikilən yol qovşağının yerləşdiyi 
əraziyə gəldi. İnşaatçılar, şəhər sakinləri dövlətimizin başçısını 
hörmətlə qarşıladılar. 

Prezident İlham Əliyev yol qovşağının layihəsi və gös-
təriciləri ilə tanış oldu. Nəqliyyat naziri Ziya Məmmədov və 
«Azəryolservis» Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin sədri Cavid Qur-
banov prezident İlham Əliyevə ölkəmizdə nəqliyyat sektorunun 
inkişafına, yolların təmirinə və yeni infrastrukturun yaradıl-
masına göstərdiyi diqqət və qayğıya görə təşəkkür edərək 
məlumat verdilər ki, qovşağın birinci kompleksi üzrə körpü ke-
çidinin uzunluğu 653 metr, o cümlədən yolötürücüsünün uzun-
luğu 293 metr, eni 23,4 metr, dördzolaqlı hərəkət hissəsinin eni 
isə 19 metrdir. Körpünün ümumi smeta qiyməti 22,1 milyon 
manatdır və dünya standartları ilə müqayisədə çox səmərəli və 
ucuz başa gəlmişdir. Yeni körpü ilə hər gün on minlərlə avto-
maşın hərəkət edəcək və Ziya Bünyadov prospektində tıxac-
ların qarşısı alınacaqdır. Estetik və memarlıq baxımından 
gözəl təsir bağışlayan, indiyədək istifadəyə verilmiş sayca 
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beşinci olan bu körpü Bakı şəhər sakinlərinə, nəqliyyat vasi-
tələrindən istifadə edən insanlara layiqincə xidmət edəcəkdir.  

Yol qovşağının birinci kompleksi Türkiyənin «Yapılar» 
şirkəti tərəfindən 16 ay ərzində inşa edilmişdir. Bu işlərdə 300 
nəfərdən çox adam çalışmışdır. İşin keyfiyyətlə, layihəyə uy-
ğun yerinə yetirilməsinə xüsusi diqqət yetirilmiş, körpünün 
ətrafı abadlaşdırılmış, yaşıllıq zolağı salınmış, işıqlandırma 
sistemi yenidən qurulmuşdur. Bu isə şəhərimizə xüsusi yaraşıq 
verir. 

Z i y a   M ə m m ə d o v: Cənab Prezident, körpülərin ha-
mısı istismara verildikdən sonra şəhərdə nəqliyyat vasitə-
lərinin hərəkəti xeyli asanlaşacaqdır. Sizin tapşırığınıza uy-
ğun olaraq yeni layihələr hazırlayıb təqdim etmişik və 
razılığınızla gələn ildən onların tikintisinə başlamaq müm-
kün olacaqdır.  

И л щ а м   Я л и й е в: Nəqliyyatın hərəkətinin tənzimlən-
məsində körpülərin müsbət rolu indidən hiss olunur. 
Əminəm ki, bütün 9 körpü və yolötürücüləri istismara veri-
ləndən, ikinci mərhələdə yeni körpülərin tikintisindən sonra 
vəziyyət daha da yaxşılaşacaqdır.    

Z i y a   M ə m m ə d o v: Cənab Prezident, istəyirəm bir 
layihəni  diqqətinizə təqdim edim. Sizin tapşırığınıza uyğun 
olaraq, biz Bakının mərkəzindən, Heydər Əliyev prospektin-
dən keçməklə hava limanına qədər yolun yenidən qurulması 
ilə məşğuluq. Yəni yol Sabunçu dairəsinə qədər 12 zolaqlı, 
oradan hava limanına qədər isə 8 zolaqlı olacaqdır. Biz 
gələn ilin yanvar ayından bu işlərə başlamaq niyyətindəyik. 
Digər bir layihə Bakıdan Hövsan istiqamətində yeni ma-
gistral yolun tikilməsi ilə bağlıdır və Sizin icazənizi istəyirik. 
Çünki Heydər Əliyev prospektini bağlayıb işlərə başlayanda 
alternativ yol hazırlanmalıdır. Məsafə baxımından hər iki 
yol eynidir. Hövsan ərazisinin əksər hissəsi hazırda boşdur. 

И l h a m   Ə l i y e v: Hövsanın içindən keçən köhnə bir 
yol var. 



 194

Z i y a   M ə m m ə d o v: Bəli. Siz tapşırıq verdiniz ki, yol 
Hövsanın içərisindən keçməsin. Ona görə bu marşrut daha 
uyğun oldu. Yəni, əgər Hövsan qəsəbəsinin içindən keçsəydi, 
məsafə 24 kilometr uzanacaqdı. Bu da məqsədəuyğun de-
yildir.  

И l h a m  Ə l i y e v: Bütövlukdə, ikinci yola böyük ehtiyac 
var. Çünki indi şəhəri aeroportla birləşdirən yeganə yol 
Heydər Əliyev prospektidir. Təhlükəsizlik baxımından 
ancaq o yolla getmək mümkündür. Nəzərə alsaq ki, Heydər 
Əliyev prospektində genişləndirmə işləri aparılacaq, ikinci 
yola böyük ehtiyac var. Deyirsiniz, yanvar ayına qədər 
alternativ yol istismara verilə bilər?  

Z i y a   M ə m m ə d o v: Bəli. 
C a v i d   Q u r b a n o v: Cənab Prezident, Hövsandan 

keçən yolu genişləndirmək mümkün deyil, çünki orada 
tikinti işləri çox gedir.  

И l h a m   Ə l i y e v: Mən bilirəm, o yolu getmişəm.  
C a v i d   Q u r b a n o v: Fəhlə prospektində bəzi yerlərdə 

tikililər var, yolu genişləndirmək çətindir. 
H a c ы b a l a   A b u t a l ы b o v (Bakı Şəhər İcra Hakimiy-

yətinin başçısı): Cənab Prezident, bu gün mənə dedilər, 
sabahdan bu işlə məşğul olacağam. 

И l h a m   Ə l i y e v: Şəhərdən aeroporta gərək bu yolla 
gedib sonra aeroporta dönəsən?! 

Z i y a   M ə m m ə d o v: Bəli. Alternativ yolun layihəsinə 
əsasən, bu yol Mərdəkana gedəcəkdir. 

И l h a m   Ə l i y e v: Yəni bu, Mərdəkan dairəsinə bağ-
lanacaqdır.  

Z i y a   M ə m m ə d o v: Bəli, arxa hissədən keçməklə bu 
dairəyə bağlanacaq və Qalaya gedən yolla birləşəcəkdir. 

И l h a m   Ə l i y e v: Oradan da aeroporta gediləcəkdir. 
Qala yolundan oraya iki dəqiqəlik yoldur.  

Z i y a   M ə m m ə d o v: Bəli. Ən optimal variant budur.  
C a v i d   Q u r b a n o v: Bu yolun keçəcəyi ərazini piya-

da gəzmişik. Hövsanda bəzi yerlərdən qaz, neft boruları, 
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elektrik xətləri keçdiyindən, yolun tikilməsi üçün problemlər 
yaranacaqdı. Ona görə bu marşrutu seçdik və o, heç nəyə 
mane olmur. 

И l h a m   Ə l i y e v: Təzə yol neçə kilometr olacaqdır? 
C a v i d   Q u r b a n o v: 18 kilometr. 
И l h a m   Ə l i y e v: Bəs bütövlükdə şəhərdən aeroporta? 
C a v i d  Q u r b a n o v:  40 kilometr. Yəni əvvəlki ilə 

eyni.   
И l h a m   Ə l i y e v: Neçə zolaqlı yol olacaq? 
Z i y a   M ə m m ə d o v: Cənab Prezident, 6 zolaqlı et-

mək istəyirik. 
И l h a m   Ə l i y e v: Altı yaxşıdır, genişdir. Yolun sağını, 

solunu abadlaşdırmaq, ağac əkmək lazımdır. 
H a c ы b a l a   A b u t a l ы b o v: Heç bir problem olmaya-

caq. Yolun bir hissəsi zeytunluğun içindən keçəcəkdir. Ona 
görə hər iki tərəf yaşıllıq olacaqdır. 

Z i y a   M ə m m ə d o v: Bir hissədə vəziyyət yaxşıdır, 
amma digər hissə bir az bərbaddır, onu da düzəldəcəyik.  

C a v i d   Q u r b a n o v: Bu yol Bilgəh tərəfə də gedəcək, 
dənizkənarı ilə Sumqayıta çatdırılacaqdır. 

Z i y a   M ə m m ə d o v: Hazırda iş gedir, dəmir yolu 
sökülür. Sovet İttifaqı dağılan zaman bu xətti də dağıt-
mışdılar.  

И l h a m   Ə l i y e v: Bəli, bilirəm, o xətti görmüşəm. De-
mək, buradan Mərdəkan dairəsinə birləşəcək və Sumqayıta 
gedəcəkdir.  

Z i y a   M ə m m ə d o v: Bəli, şimal istiqamətinə gedə-
cəkdir. 

И l h a m   Ə l i y e v: Bütün bu bölgədən şimala doğru get-
mək üçün daha şəhərə gəlməyə ehtiyac olmayacaq, birbaşa 
gedəcəklər. 

Z i y a   M ə  m m ə d o v: Bəli. Eyni zamanda, Sizin yeni 
tapşırığınızla Sumqayıtdan dənizkənarı ilə şimal sərhədinə 
qədər yolun layihəsi üzərində də iş gedir. 

И l h a m   Ə l i y e v: Bəli, onu da hazırlayın.  
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C a v i d   Q u r b a n o v: Cənab Prezident, Sizin sərən-
camыnыza əsasən, Babək prospektində tikilən körpüdən keç-
məklə yol Qaraçuxur qəsəbəsinə birləşəcək və oradan Su-
raxanıya gedəcəkdir. Beləliklə, dairəvi yol tamamlanır. Al-
ternativ üç yol alınır.  

И l h a m   Ə l i y e v: O, yaxşı layihədir. Bu yol isə sonra 
yenə işləyəcək, camaat qəsəbələrə buradan gedəcək.  

Z i y a   M ə m m ə d o v: Bəli, indi bir hissəsi aeroport, 
bir hissəsi Hövsan yolundan istifadə edir. Amma bu yol 
olanda bütün qəsəbələr istifadə edəcəklər. Bu yol çəkiləndən 
sonra ətrafdakı boş torpaqlardan da istifadə olunacaqdır.  

И l h a m   Ə l i y e v: Bu yolu iki aya necə çəkmək olar?! 
Z i y a   M ə m m ə d o v: Cənab Prezident, Sizin tapşırı-

ğınızla Xınalığa iki aya yol çəkmişiksə, bunu da çəkəcəyik. 
Gələn ilin yanvar ayına hazır olacaqdır.    

Dövlətimizin başçısına xəritələr vasitəsilə bu layihə barədə 
daha konkret məlumat verildi. 

Prezident İlham Əliyev körpünün rəmzi açılışını bildirən 
lenti kəsdi, körpünü gəzdi, işin keyfiyyəti ilə maraqlandı, 
körpünün alt hissəsinin göstəriciləri ilə tanış oldu.  

Körpünün divarına «Yolötürücü Azərbaycan Respublika-
sının Prezidenti cənab İlham Əliyevin sərəncamы əsasında 
2007-ci ildə inşa edilmişdir» sözləri yazılmış xüsusi lövhə vu-
rulmuşdur.   

Dövlətimizin başçısı Ziya Bünyadov prospekti ilə Azadlıq 
prospektində inşa olunan yol qovşağının ikinci kompleksinə 
daxil olan tunelin tikintisi ilə də maraqlandı. Məlumat verildi 
ki, uzunluğu 300 metr olacaq tunelin tikintisinin smeta dəyəri 
17,1 milyon manatdır. Tunelin istifadəyə verilməsi nəqliyyat 
vasitələrinin həm körpünün üstündən, həm də yerin altı ilə 
maneəsiz gediş-gəlişi üçün gözəl şərait yaradacaq, müxtəlif 
istiqamətlərə hərəkətin intensivliyi təmin olunacaqdır. Ha-
zırda işlər gedir. Müəyyən səbəblərdən iş uzansa da, tikintinin 
2008-ci ildə başa çatdırılması nəzərdə tutulmuşdur. İkinci 
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komplekslə birlikdə yol qovşağının smeta dəyəri 39,2 milyon 
manat təşkil edir.  

Bu əzəmətli yol qovşağının da müasir standartlara cavab 
verdiyini,  xarici görünüşünün də gözəl olduğunu vurğulayan 
prezident İlham Əliyev müxtəlif istiqamətlərdə salınan ikinci 
dərəcəli yeni yollara  baxdı, paytaxtda avtomobillərin sayının 
artmasını nəzərə alaraq, nəqliyyat vasitələrinin hərəkətinin 
asanlaşdırılması, tıxacların aradan qaldırılması məqsədi ilə 
əlavə tədbirlərin görülməsi, xüsusi planın hazırlanması barədə 
lazımi tövsiyə və tapşırıqlarını verdi.  

* * * 

Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev sentyabrın 29-da 
Heydər Əliyev sarayыnын  qarşısındakı ərazidə, Rəşid Behbu-
dov və Məhəmməd Füzuli küçələrinin kəsişməsində tikilmiş 
yeraltı piyada keçidinin açılışında iştirak etmişdir. Buraya 
toplaşan inşaatçılar və paytaxt sakinləri dövlətimizin başçısını 
səmimiyyətlə qarşıladılar.  

Prezident İlham Əliyev «Bakı şəhərində nəqliyyat siste-
minin təkmilləşdirilməsi üzrə 2006–2007-ci illər üçün Təd-
birlər planı»na uyğun tikilən və sayca istifadəyə verilən dör-
düncü keçidin yerüstü məkanı, ətrafda aparılan yenidənqurma 
işləri ilə tanış oldu.  

Bildirildi ki, üst hissədə əraziyə Avropa şəhərləri üçün 
xarakterik tərzdə, yonulmamış təbii qranit parçalar döşənmiş-
dir. Bir vaxtlar bu, Bakıda da ənənə şəklini almışdı. Bunun 
yenidən dirçəldilməsi müsbət hal kimi qiymətləndirilə bilər.  

Dövlətimizin başçısı keçidin rəmzi açılışını bildirən lenti 
kəsdi, keçidin planı ilə tanış oldu, ərazinin əvvəlki və indiki 
görünüşünü əks etdirən fotoşəkillərə, texniki otaqlara, kiçik 
ticarət obyektlərinə baxdı. 

Məlumat verildi ki, «Akkord» şirkətlər qrupunun inşa et-
diyi bu keçid müasir standartlara tam cavab verir. Eni 17 
metr, uzunluğu 36 metr olan keçidin dörd çıxışı vardır. Onla-
rın hər birində ABŞ-ın «Otis» firmasının istehsalı olan 2 eska-
lator quraşdırılmışdır. Açıq hava şəraiti üçün nəzərdə tutulmuş 
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eskalatorlar çox etibarlıdır və elektrik enerjisi sərfi azdır. 
Sərnişin olmadıqda eskalator özü dayanır, sərnişin yaxın-
laşdıqda isə yenidən hərəkətə gəlir.  

Yüksək mühəndis qurğularının tətbiq olunduğu keçidin 
dünya standartlarına cavab verən isitmə-soyutma, ventиlyasiya 
və yanğın mühafizəsi sistemləri vardır. Paslanmayan mate-
riallardan, güzgü əksi verən alüminium lövhələrin ahəngi açıq 
zümrüd rəng çalarları ilə harmoniya yaradır. Keyfiyyətli, təbii 
və süni üzlük materialların tətbiqi yeraltı məkanda gün işığı 
effekti verir. «Philips» firmasının ən yeni məhsulu olan  işıq-
landırma sistemi diqqəti cəlb edir. Burada 14 kiçik ticarət 
dükanı fəaliyyət göstərəcəkdir. Mühafizə və texniki nəzarət də 
yüksək səviyyədə olacaqdır. Bunun üçün xüsusi nəzarət kame-
raları qurulmuşdur. Keçiddə daimi olaraq həzin musiqi səs-
ləndirilməsi üçün avadanlıq quraşdırılmışdır. Cari ildə İSO 
beynəlxalq sertifikatına layiq görülən  «Akkord» şirkətlər qru-
pu tikintidə ən son yeniliklərdən geniş istifadə etmişdir. İnşaat 
işlərində 50-dən çox adam çalışmışdır.  

Görülən işləri yüksək qiymətləndirən prezident İlham 
Əliyev keçidlə Heydər Əliyev adına parka çıxaraq buranı 
gəzdi, ulu öndərin abidəsini ziyarət etdi. Paytaxtda yenidən-
qurma işləri zamanı keyfiyyətin və müasirliyin başlıca meyar 
kimi götürülməsinin zəruriliyini vurğulayan dövlətimizin baş-
çısı parkın ətrafında yerləşən binaların xarici görünüşünün 
müasirləşdirilməsi ilə bağlı müvafiq tapşırıqlar verdi. 

 
* * * 

Prezident İlham Əliyev daha sonra paytaxtın mərkəzində, 
Bülbül prospekti və Nizami küçəsinin kəsişməsində yerləşən 
yeraltı piyada keçidinin açılışına gəldi. Buraya toplaşanlar 
dövlətimizin başçısını hərarətlə salamladılar.  

Azərbaycan prezidentinə məlumat verildi ki, keçidin tikin-
tisinə 2006-cı il sentyabrın 20-də başlanmış, bu günlərdə işlər 
tamamlanmışdır. Uzunluğu 45 metr, eni 8 metr, hündürlüyü 
isə 3 metrdir. Bu keçiddə tikinti işlərini İranın «Saako» şirkəti 
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aparmışdır. Keçidin Qiymətli Kağızlar üzrə Dövlət Komitəsi 
və Gənc Tamaşaçılar, Opera və Balet teatrları tərəfə iki çıxışı 
vardır. Burada müasir işıqlandırma sistemi, təhlükəsizliyin 
təminatı üçün kameralar və yanğından mühafizə qurğuları 
qoyulmuşdur. Keçidin smeta dəyəri 3,3 milyon manatdır.  

 Dövlətimizin başçısı keçidin açılışını bildirən lenti kəsdi və 
yaxından tanış oldu. Bildirildi ki, inşaat işlərində əsasən yerli 
materiallardan istifadə olunmuş, quraşdırılan dörd eskalator 
isə Almaniya istehsalıdır. Çıxışlardakı işıqlandırılan ağaclar 
isə buraya xüsusi yaraşıq verir. 
Ən gediş-gəlişli yerlərdən birində tikilmiş keçid səliqə-

sahmanı, oriжinal memarlıq tərtibatı və dizaynı ilə də seçilir. 
İrandan gətirilmiş yüksək keyfiyyətli material üzərində döymə 
üsulu ilə hazırlanmış və Nizami Gəncəvinin «İsgəndərnamə», 
«Sirlər xəzinəsi», «Leyli və Məcnun», «Xosrov və Şirin» və 
«Yeddi gözəl» poemalarına aid süjetlər keçidin yan divarlarına 
xüsusi gözəllik verir.  

Prezident İlham Əliyev ətraf ərazidə aparılan abadlıq işləri 
ilə maraqlandı, gələcəkdə paytaxtda əlavə 10 yol qovşağının 
və 3 piyada keçidinin tikilməsi barədə tapşırıq verdi. 

   
Bakы  Beynəlxalq və Şəhərlərarasы Avtovağzal   
Kompleksində tikinti işlərinin gedişi ilə tanыşлыг 
     

Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev sentyabrın 29-da Bakı 
Beynəlxalq və Şəhərlərarası Avtovağzal Kompleksində aparı-
lan tikinti işləri ilə tanış olmuşdur.  

Dövlətimizin başçısı Bakı–Sumqayıt yolunun üzərində inşa 
edilən avtovağzalın yerləşdiyi əraziyə gəldi, kompleksin baş 
planına və maketinə baxdı. Prezidentə məlumat verildi ki, 
kompleksin inşasıна  2004-cü ilin mayından başlanmışdır. Ti-
kinti üçün 3,7 hektar sahə ayrılmışdır. Sifarişçi  Nəqliyyat 
Nazirliyi, Baş podratçı isə «Bakı XXI əsr» şirkətidir. MDB 
məkanında analoqu olmayan bu avtovağzal kompleksi res-
publikanın rayonlarına və xarici ölkələrə sərnişin daşınmasını 
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təmin etmək üçün nəzərdə tutulmuşdur. Burada gün ərzində 
18–20 min sərnişinə xidmət etmək, 800–950 avtobusu yola 
salmaq və qəbul etmək mümkün olacaqdır.  
Əraziyə baxdıqdan sonra dövlətimizin başçısı kompleksin 

ayrı-ayrı mərtəbələrini gəzdi. Bildirildi ki, kompleksdə 1100 
yerlik yeraltı avtomobil  dayanacağı, ticarət köşkləri, sərnişin 
avtobuslarının dayanması üçün meydançalar, müxtəlif xidmət 
otaqları olacaqdır. Kompleksdə ümumi istilik və ventilyasiya 
sistemi, videomüşahidə, siqnalizasiya sistemi, işıqlandırma, lift 
və eskalatorlar proqramlaşdırılaraq bir məntəqədən idarə olu-
nacaqdır. Ümumi sahəsi 164 min kvadratmetr olan kompleksə 
ibadət otağı, ana və uşaq üçün otaq, poçt, teleqraf, bank, VİP 
otağı, gözləmə salonu, yeməkxana da daxildir. 
Ümumiyyətlə, kompleksdə əsas işlərin 70 faizi görülmüş-

dür. 96 yerlik beşmərtəbəli 3 ulduzlu mehmanxanada tamam-
lanma işləri gedir. MDB məkanında ilk dəfə olaraq, burada 
şüşədən asma tavan quraşdırılacaqdır. Ətraf ərazidə böyük is-
tirahət zonası yaradılacaqdır. Havalandırma sistemi və kom-
pozit panel örtüklər Almaniyadan, lift və eskalatorlar Yaponi-
yadan, nəhəng şüşə asma tavan Birləşmiş Ərəb Əmirlik-
lərindən, mərmər isə İrandan gətirilmişdir. Obyektdə 450-dək işçi 
çalışır, orta aylıq əməkhaqqı 350–400 manatdır. Kompleks 
istismara veriləndən sonra burada ümumilikdə 2500–3000 yeni iş 
yeri açılacaqdır. Avtovağzalın gələn ilin birinci rübündə istifa-
dəyə verilməsi planlaşdırılır. 

Prezident İlham Əliyev tikinti işlərinin yüksək səviyyədə 
aparılması və vaxtında başa çatdırılması barədə tapşırıq və 
tövsiyələrini verdi. 
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MÜQƏDDƏS RAMAZAN BAYRAMI MÜNASİ-
BƏTİLƏ MÜSƏLMAN ÖLKƏLƏRİNİN  
BAKIDAKI  FÖVQƏLADƏ VƏ SƏLAHİYYƏTLİ 
SƏFİRLƏRİ İLƏ GÖRÜŞ 

 
Prezident sarayi 
 
1 oktyabr 2007-ci il 
 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev 

oktyabrın 1-də Prezident sarayında qarşıdan gələn müqəddəs 
Ramazan bayramı münasibətilə müsəlman ölkələrinin Bakı-
dakı fövqəladə və səlahiyyətli səfirlərini qəbul etmişdir. 

İ l h a m  Ə l i y e v: Hörmətli səfirlər, sizi görməyimə çox 
şadam. Mən sizin hamınızı müqəddəs Ramazan bayramı 
münasibətilə təbrik etmək istəyirəm və təmsil etdiyiniz ölkə-
lərin xalqlarına, dövlət və hökumət başçılarına səmimi təb-
riklərimi və ən xoş arzularımı çatdırmağıнызы xahiş edirəm. 

Ölkələrimiz arasında çox fəal və səmərəli əməkdaşlıq 
mövcuddur. Müsəlman ölkələrinin Azərbaycanda fəaliyyət 
göstərən səfirlikləri Azərbaycan ilə təmsil etdiyiniz ölkələr 
arasında əməkdaşlığın genişləndirilməsində mühüm rol oy-
nayır. Bildiyiniz kimi, Azərbaycan qarşılıqlı əməkdaşlığın 
sürətləndirilməsi, tərəfdaşlığın və dostluğun inkişafı üçün 
xarici ölkələrdə fəal şəkildə yeni səfirliklərini açır. Biz иslam 
həmrəyliyi işinə öz tərəfimizdən töhfə veririk və hesab edirik 
ki, müsəlman ölkələri arasındakı siyasi münasibətlər, iqtisadi 
əməkdaşlıq çətinlikləri aradan qaldırmağa və iqtisadiyyatı 
daha güclü şəkildə inkişaf etdirməyə  imkan yaradacaqdır. 
Fikrimcə, bu da öz növbəsində regional iqtisadi proseslərin 
sürətləndirilməsi işinə xidmət edəcəkdir. Bu baxımdan Azər-
baycan bu sahədə oynadığı rolu bundan sonra da davam 
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etdirəcəkdir. Biz beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində həyata 
keçirdiyimiz əməkdaşlıqdan razıyıq, İslam Konfransı Təşki-
latı çərçivəsində işbirliyi qurmuşuq və ümid edirəm ki, bu 
təşkilat gələcəkdə beynəlxalq səviyyədə öz rolunu və möv-
qeyini daha da möhkəmləndirəcəkdir.  

Bildiyiniz kimi, ötən il Azərbaycanda İKT nazirlərinin iki 
mühüm görüşü keçirilmişdir və bu tədbirlər Azərbaycana 
hələ səfər etməmiş müsəlman ölkələriнин nazirləri üçün ölkə-
mizlə daha yaxından tanış olmaq imkanını yaratdı. İslam 
Konfransı Təşkilatı həmçinin Birləşmiş Millətlər Təşki-
latında sarsılmaz həmrəylik mövqelərimizi daha da güc-
ləndirir. İstər Birləşmiş Millətlər Təşkilatında, istərsə də hər 
hansı digər beynəlxalq təşkilatlarda müxtəlif məsələlər üzrə 
müzakirələr və səsvermələr zamanı Azərbaycan müsəlman 
ölkələrini dəstəkləyir. Biz qardaş müsəlman ölkələri tərəfin-
dən Azərbaycana da eyni münasibəti görürük. Mövqeyimiz 
dəstəklənir, Azərbaycan özünün bir nömrəli problemi olan 
Dağlıq Qarabağ münaqişəsi beynəlxalq təşkilatlarda müza-
kirə olunarkən hər zaman müsəlman ölkələrinin dəstəyini 
hiss edir. Bildiyiniz kimi, İslam Konfransı Təşkilatı müna-
qişənin Azərbaycanın ərazi bütövlüyü prinsipi əsasında 
həllinə dair bir sıra qətnamələr qəbul etmişdir.  

Mən bir daha bildirmək istəyirəm ki, biz ölkələrimiz 
arasında əməkdaşlığın səviyyəsindən məmnunuq. Qeyd 
edərdim ki, gələcək xarici siyasət gündəliyimizdə də иslam 
həmrəyliyi məsələsi önəmli rol oynayacaq və bu cür məsə-
lələr hər zaman bizim diqqət mərkəzimizdə qalacaqdır.  

Mən bir daha tərəfdaşlığımızdan məmnunluğu ifadə 
edərək ölkələrinizin dövlət və hökumət başçılarına, xalq-
larınıza şəxsi təbriklərimi çatdırmağınızı xahiş edirəm. Mən 
prezidentliyimin 4 ili ərzində müsəlman dünyasının bir çox 
ölkələrinə səfər etmişəm və eyni zamanda, bir çox müsəlman 
ölkələrinin rəhbərləri burada mənim qonağım olmuşlar. Bu 
proses davam edir və əminəm ki, gələcəkdə də uğurla davam 
edəcəkdir.  
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Ə l i  H ə s ə n  Ə h m ə d  C ə f ə r (Səudiyyə Ərəbistanı 
Krallığının Azərbaycandakı Fövqəladə və Səlahiyyətli səfiri, 
ölkəmizdəki diplomatik korpusun duayeni): Cənab Prezident, 
mən və səfir həmkarlarım zati-aliləriniz tərəfindən qəbul 
olunmağımızdan və müqəddəs Ramazan bayramı münasi-
bətilə Sizi və Sizin simanızda Azərbaycan xalqını təbrik et-
məkdən şərəf duyuruq. 

Cənab Prezident, icazə verin, səfirlər tərəfindən hazır-
lanmış birgə bəyanatы diqqətinizə çatdıraq. Zati-aliləri, səfir-
lər arasında əldə olunmuş razılığa görə, həmin birgə bəya-
natы oxumaq üçün, icazənizlə, sözü Misir səfirinə verim. 

İ b r a h i m   ə l - Ş ə r k a v i (Misirin ölkəmizdəki Föv-
qəladə və Səlahiyyətli səfiri): Azərbaycan Respublikasının 
Prezidenti zati-aliləri cənab İlham Əliyev! 

Zati-aliləri, Azərbaycan Respublikasında akkreditə olun-
muş müsəlman ölkələrinin səfirləri adından və şəxsən öz adım-
dan böyük məmnuniyyətlə müqəddəs Ramazan ayı və qarşıdan 
gələn iftar münasibətilə Sizə və qardaş Azərbaycan xalqına ən 
xoş arzuları və səmimi təbrikləri çatdırmaq istəyirəm.  

Eyni zamanda, bu fürsətdən istifadə edərək, müsəlman 
ölkələrinin səfirləri ilə keçirdiyiniz ənənəvi görüşlərə görə 
zati-alilərinizə minnətdarlığımızı bildiririk. 

Azərbaycanın bütün Qafqaz regionunun siyasi, iqtisadi 
və mədəni mərkəzinə çevrildiyi bir vaxtda ölkənizdə olma-
ğımızdan şərəf və fərəh hissi duyuruq. 

Azərbaycan iqtisadiyyatı bütün istiqamətlərdə inkişaf 
etməkdədir. Bu gün ölkədə həyata keçirilən iqtisadi isla-
hatlar nəticəsində neft və qeyri-neft sektorları uğurla inkişaf 
edir. Son illər ərzində iqtisadi potensialını möhkəmləndirən 
Azərbaycan illik iqtisadi artımını təqribən 40 faiz səviy-
yəsinə qaldıra bilmişdir və bu rəqəm beynəlxalq iqtisadi 
təşkilatlar tərəfindən təsdiq edilir. 

Eyni zamanda, bildirmək istəyirəm ki, Azərbaycanda 
bərqərar olunmuş daxili sabitlik və əmin-amanlıq böyük 
əhəmiyyət kəsb edir.  
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Zati-aliləri, hər zaman olduğu kimi, müsəlman ölkələri 
indi də Dağlıq Qarabağ probleminin Azərbaycan Respubli-
kasının ərazi bütövlüyü çərçivəsində beynəlxalq hüquq nor-
maları əsasında həllini və BMT Təhlükəsizlik Şurasının qə-
bul etdiyi qətnamələrin yerinə yetirilməsini dəstəkləyir. 

Azərbaycan tolerantlığın bariz nümunəsidir. Bu, burada 
əyləşən həmkarlarımız, səfirlər, eləcə də bir çox yerli və bey-
nəlxalq müşahidəçilər və təşkilatlar tərəfindən qeyd edilir.  

Zati-aliləri, icazə verin, müqəddəs bayram münasibətilə 
Sizə həmkarlarımız, müsəlman ölkələrinin səfirləri adından 
bir daha ən səmimi təbriklərimi çatdırım və məmnunluq 
hisslərimizi Sizinlə bölüşək. 

Qadir Allahdan qardaş Azərbaycan Respublikasının 
xalqına və böyük müsəlman ümmətinə daimi sülh, tərəqqi və 
rifah diləyirəm. 

Zati-aliləri, Ramazan bayramınız mübarək! 
İ l h a m   Ə l i y e v: Xoş sözlərinizə görə sağ olun, cənab 

səfir. 
Mən bütün qardaş müsəlman ölkələrinin istəklərini əks 

etdirən bu bəyanatı dinləməkdən çox məmnun oldum. Müs-
təqilliyin lap başlanğıcından biz müsəlman ölkələrinin dəstə-
yini hər zaman hiss etmişik. Həmin vaxt Azərbaycan bir çox 
problemlərlə – siyasi, sosial, iqtisadi problemlərlə üzləşmiş 
gənc ölkə idi. O dövrdə Azərbaycan Ermənistanın hücumu 
və erməni terror təşkilatlarının terror aktları hədəfində idi. 
Daxili vəziyyət çox mürəkkəb idi. Vətəndaş müharibəsi ge-
dirdi. Müstəqilliyimizin əvvəlində və hazırda müsəlman ölkə-
ləri tərəfindən möhkəm dəstək bizə əlavə güc verir. Beynəl-
xalq təşkilatlarda biz hər zaman sizin dəstəyinizə arxalanırıq 
və bunu həmişə görürük.  

Vaxt keçdikcə Azərbaycan üzləşdiyi çətinlikləri aradan 
qaldıra bildi. Ölkəmiz öz növbəsində müsəlman həmrəy-
liyinin gücləndirilməsi işinə töhfəsini verməyə başladı. Bu 
gün siz də bizə arxalana bilərsiniz. Biz beynəlxalq təşkilatlar-
da müxtəlif məsələlər üzrə müsəlman ölkələrini dəstəkləyirik. 
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Bu bizim aydın siyasi xəttimizdir, səmimi münasibətimizdir. 
Mən qəti şəkildə inanıram ki, hamımız tərəfdaşlığımızı güc-
ləndirmək, bir-birimizə dəstək vermək üçün çalışmalıyıq. 
Çünki ölkələrimiz yalnız qarşılıqlı dəstək mühitində uğurla 
inkişaf edə bilər.  

Çox şadam ki, müsəlman ölkələri ilə iqtisadi, mədəni sa-
hələrdəki əməkdaşlığımız və siyasi münasibətlərimiz möh-
kəmlənir. Mən məmnunluqla qeyd etmək istərdim ki, bura-
da təmsil etdiyiniz ölkələrin, demək olar ki, hamısına səfər 
etmişəm. Eyni zamanda, bu ölkələrin rəhbərləri də Azərbay-
canda səfərdə olmuşlar. Əminəm ki, bu səfərlər gələcəkdə də 
davam etdiriləcəkdir. 

Qeyd etdiyiniz kimi, indi Azərbaycan sürətlə inkişaf edən 
ölkəyə çevrilmişdir. Gələcəkdə geniş perspektivlərimiz var. 
Ölkəmizdə tam siyasi sabitlik, millətlərarası sülh mövcud-
dur. Azərbaycanda bir çox millətlərin və dinlərin nümayən-
dələri yaşayır. Hər bir vətəndaşımız bərabər hüquq və azad-
lıqlara malikdir. Biz bununla fəxr edirik. 15 il böyük tarix, 
vaxt bölümü deyil, lakin bu illər ərzində müstəqilliyimiz və 
iqtisadi inkişafımız daha da möhkəmlənmişdir. 

Mən sizi bir daha təbrik etmək istəyirəm, sizin hamınıza 
və xalqlarınıza uğurlar, ölkələrinizə sülh, islam dininin və 
müsəlman xalqlarınын sivilizasiyaların inkişafında oynadığı 
rolun dünyada daha yaxşı anlaşılmasını arzulayıram. Əmi-
nəm ki, birgə səylərlə bütün məqsədlərə nail olacağıq.    
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YORK HERSOQU ENDRYU İLƏ GÖRÜŞ 
 
Prezident sarayı 
 
1 oktyabr 2007-ci il 
 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev 

oktyabrın 1-də Böyük Britaniyanın «British Midlənd» avia-
şirkətinin Azərbaycanda fəaliyyətə başlaması ilə əlaqədar 
ölkəmizə gəlmiş York hersoqu Endryunu qəbul etmişdir. 

Görüş zamanı ölkələrimiz arasında əlaqələrin bütün sahə-
lərdə, o cümlədən iqtisadi sahədə uğurla inkişaf etdiyi qeyd olun-
muş, «British Midlənd»  aviaşirkətinin Azərbaycanda fəaliyyətə 
başlamasının bu əlaqələrin daha da genişlənməsi işinə xidmət 
edəcəyinə əminlik vurğulanmışdır.   
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«QARA DƏNİZ VƏ XƏZƏR DƏNİZİ 
REGİONUNDA BİRBAŞA XARİCİ 
İNVESTİSİYALAR» BEYNƏLXALQ 
KONFRANSININ VƏ BİZNES-FORUMUNUN 
İŞTİRAKÇILARINA 
 
Hörmətli konfrans və forum iştirakçıları! 
Sizi – «Qara dəniz və Xəzər dənizi regionunda birbaşa 

xarici investisiyalar» Beynəlxalq Konfransının və biznes-fo-
rumunun iştirakçılarını salamlayır, işlərinizdə müvəffəqiy-
yətlər arzulayıram! 

Azərbaycan Respublikasında həyata keçirilən köklü isla-
hatlar nəticəsində iqtisadi inkişafda nəzərəçarpan irəliləyiş 
əldə olunmuşdur. Qeyri-neft sektorunun genişləndirilməsi, 
iqtisadiyyatın diversifikasiyası, müasir infrastrukturun qu-
rulması ölkədə sosial-iqtisadi inkişafın dinamikliyini təmin 
edən əsas vəzifə kimi qarşıya qoyulmuşdur.  

Ölkəmizdə bərqərar olmuş siyasi sabitlik və demokratik 
mühit bazar iqtisadiyyatı prinsiplərinə əsaslanan iqtisadi 
sistemin formalaşmasına güclü təkan vermişdir.  

Azərbaycanda xarici investisiya yatırımları üçün əlverişli 
şərait yaradılmış və bu proses dövlət tərəfindən daim dəs-
təklənir. Bu gün respublikamızın mövcud iqtisadi durumu və 
investisiya mühiti iş adamlarına sərbəst şəkildə fəaliyyət gös-
tərmək imkanı verir. Tarixi «Böyük İpək Yolu» kimi tanın-
mış şərq–qərb, habelə şimal-cənub nəqliyyat dəhlizlərinin 
kəsişməsində yerləşən ölkəmiz regionda əhəmiyyətli sənaye-
ticarət mərkəzinə çevrilməkdədir.  

Uğurla həyata keçirilən «Bakı–Tbilisi–Ceyhan», «Bakı–
Tbilisi–Ərzurum» və «Bakı–Tbilisi–Qars» kimi meqalayi-
hələr nəinki region miqyasında, habelə bütün Avrasiya mə-
kanı üçün xüsusi əhəmiyyətə malikdir. Bu qlobal partnyor-
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luq Qara dəniz və Xəzər dənizi regionunu ədalətli və bərabər 
əməkdaşlıq meydanına çevirmiş, dünya iqtisadiyyatına in-
teqrasiya prosesinin sürətlənməsini təmin etmişdir.  

Ümidvaram ki, bu konfrans və biznes-forum həm Azər-
baycan, həm də regionun digər ölkələri üçün maraqlı və fay-
dalı olacaq, gələcək birgə layihələrimizin gerçəkləşdirilməsi-
nə əsaslı zəmin yaradacaqdır.  

 
Hörmətlə,  

                                        İLHAM ƏLİYEV  
                        Azərbaycan Respublikasının Prezidenti  

 
Bakı, 2 oktyabr 2007-ci iл 
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QARA DƏNİZ VƏ XƏZƏR DƏNİZİ 
SAHİBKARLAR KONFEDERASİYALARI 
BİRLİYİNİN VƏ TÜRK SƏNAYEÇİLƏRİ VƏ  
İŞ ADAMLARI BİRLİYİNİN PREZİDENTİ 
ARZUXAN DOĞAN, MƏRMƏRƏ QRUPU 
VƏQFİNİN SƏDRİ AKKAN SUVERİ VƏ  
ATA HOLDİNQİN BAŞ DİREKTORU  
ƏHMƏD ERENTOK İLƏ GÖRÜŞ 
 
Prezident sarayı 
 
2 oktyabr 2007-ci il 
 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev 

oktyabrın 2-də Prezident sarayinda Qara Dəniz və Xəzər Də-
nizi Sahibkarlar Konfederasiyaları Birliyinin və Türk Sənaye-
çiləri və İş Adamları Birliyinin prezidenti Arzuxan Doğanı, 
Mərmərə qrupu vəqfinin sədri Akkan Suveri və ATA Hol-
dinqin Baş direktoru Əhməd Erentoku qəbul etmişdir.  

Azərbaycan prezidenti ölkəmizdə “Qara dəniz və Xəzər 
dənizi regionunda  birbaşa xarici investisiyalar” mövzusunda 
beynəlxalq konfransın keçirilməsinin böyük əhəmiyyətə malik 
olduğunu qeyd etdi və konfrans iştirakçılarına təbrik məktubu 
ünvanladığını bildirdi. Prezident İlham Əliyev belə tədbirlərin 
regional əməkdaşlıq məsələlərinə dəyərli töhfə verdiyini dedi.  

Arzuxan Doğan bu konfransın keçirilməsini yüksək qiy-
mətləndirdiklərini qeyd etdi. O, konfransın istər bütövlükdə 
region üçün, istərsə də Azərbaycan–Türkiyə əlaqələrinin inki-
şafı baxımından əhəmiyyətli olacağını vurğuladı.  
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XORVATİYA RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ 
STEPAN  MESİÇİN AZƏRBAYCANA 
RƏSMİ SƏFƏRİ 
 
2 oktyabr 2007-ci il 
 
Oktyabrın 2-də Xorvatiya Respublikasının Prezidenti 

Stepan Mesiç Azərbaycana rəsmi səfərə gəlmişdir. 
Azərbaycanın və Xorvatiyanın dövlət bayraqları ilə bəzə-

dilmiş Heydər Əliyev adına Beynəlxalq Hava Limanında ali 
qonağın şərəfinə Fəxri qarovul dəstəsi düzülmüşdü.  

Xorvatiya dövlətinin başçısını təyyarənin pilləkəni yanında 
Azərbaycanın Baş naziri Artur Rasizadə və digər rəsmi şəxs-
lər qarşıladılar.  

Milli geyimli uşaqlar Xorvatiya prezidentinə gül dəstəsi 
təqdim etdilər.  

Hava limanının ali qonaqlar üçün salonunda prezident 
Stepan Mesiç və Baş nazir Artur Rasizadə arasında qısa 
protokol söhbəti oldu.  

Xorvatiya prezidenti hava limanından Fəxri motosikletçilər 
dəstəsinin müşayiəti ilə şəhərə yola düşdü.  

 
* * * 

 
Oktyabrın 2-də Prezident sarayыnda Xorvatiya Respub-

likasının Prezidenti Stepan Mesiçin rəsmi qarşılanma məra-
simi olmuşdur.  

Sarayın qarşısındakı rəsmi qarşılanma mərasimlərinin 
keçirildiyi və hər iki ölkənin dövlət bayraqlarının dalğalandığı 
meydanda ali qonağın şərəfinə Fəxri qarovul dəstəsi düzül-
müşdü. 
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Fəxri qarovul dəstəsinin rəisi Azərbaycan Respublikasının 
Prezidenti İlham Əliyevə raport verdi.  

Azərbaycan dövlətinin başçısı İlham Əliyev Xorvatiya 
prezidenti Stepan Mesiçi səmimiyyətlə qarşıladı.  

Fəxri qarovul dəstəsinin rəisi Xorvatiya prezidentinə raport 
verdi.  

Müdafiə Nazirliyinin əlahiddə nümunəvi orkestrinin ifa-
sında Xorvatiyanın və Azərbaycanın dövlət himnləri səsləndi.  

Dövlət başçıları Fəxri qarovul dəstəsinin qarşısından keç-
dilər. Xorvatiya prezidenti Azərbaycan əsgərlərini salamladı.  

Azərbaycanın rəsmi şəxsləri Xorvatiya prezidenti Stepan 
Mesiçə, Xorvatiya nümayəndə heyətinin üzvləri Azərbaycan 
prezidenti İlham Əliyevə təqdim edildi.  

Dövlət başçıları Prezident sarayыnda xatirə şəkli çək-
dirdilər.  
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 AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ 

PREZİDENTİ İLHAM ƏLİYEVİN VƏ 
XORVATİYA RESPUBLİKASININ  

 PREZİDENTİ STEPAN MESİÇİN  
TƏKBƏTƏK GÖRÜŞÜ 

 
2 октйабр 2007-ъи ил 
  
Oktyabrın 2-də Prezident sarayında rəsmi qarşılanma 

mərasimindən sonra Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 
İlham Əliyevin və Xorvatiya Respublikasının Prezidenti Ste-
pan Mesiçin təkbətək görüşü olmuşdur.  

Görüşdə ölkələrimiz arasında ikitərəfli əlaqələrin müxtəlif 
sahələrdə uğurla inkişaf etdiyi vurğulandı, iqtisadi əməkdaş-
lığın genişlənməsi üçün yaxşı potensialın mövcud olduğu 
bildirildi. Prezidentlər əminliklə vurğuladılar ki, ölkələrimizin 
iqtisadi və digər sahələrdə əlaqələri bundan sonra da geniş-
lənəcəkdir.   

Эюрцшдя щямчинин билдирилди ки, Azərbaycan və Xorvatiya 
beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində də əməkdaşlıq edirляр. 

Görüşdə qarşılıqlı maraq doğuran bir sıra məsələlər də mü-
zakirə olundу.       
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АЗЯРБАЙЪАН ВЯ ХОРВАТИЙА 
ПРЕЗИДЕНТЛЯРИНИН GENИŞ TƏRKИBDƏ 
GÖRÜŞÜ 

 
Oktyabrın 2-də Prezident sarayinda Azərbaycan prezi-

denti İlham Əliyevin və Xorvatiya prezidenti Stepan Mesiçin 
nümayəndə heyətlərinin iştirakı ilə geniş tərkibdə görüşü 
olmuşdur.  

İ l h a m  Ə l i y e v : Hörmətli cənab Prezident!   
Hörmətli qonaqlar, mən sizin hamınızı Azərbaycanda 

ürəkdən salamlayıram. Ölkəmizə xoş gəlmisiniz. Mən əmi-
nəm ki, Sizin səfəriniz və burada aparılacaq danışıqlar, im-
zalanacaq sənədlər bizim aramızda olan münasibətləri daha 
da yüksək pilləyə qaldıracaqdır.  

Ölkələrimiz arasında siyasi əlaqələr çox sürətlə inkişaf 
edir. Mən iki il bundan əvvəl Sizin ölkənizə səfərimi xatırla-
yıram və o səfərdən sonra müxtəlif səviyyələrdə əlaqələr 
xeyli dərəcədə genişlənmişdir.  

Sizin səfəriniz çərçivəsində həm yeni sənədlər imzalana-
caq, eyni zamanda, sabah iş adamlarının biznes-forumu 
keçiriləcəkdir. O da öz növbəsində iqtisadi əlaqələrin inkişafı 
üçün çox önəmli bir vasitə olacaqdır. Bir sözlə, mən əminəm 
ki, Sizin səfəriniz çox uğurlu olacaq və səfərdən sonra 
əlaqələrimiz daha da sürətlə irəliyə gedəcəkdir.  

S t e p a n  M e s i ç : Cənab Prezident, çox sağ olun.  
Biz təkbətək görüşdə çox mövzuları müzakirə etdik. İndi isə bu 

məsələlər barədə daha geniş müzakirələr aparmaq imkanı qazan-
dıq. Hər iki tərəfin çox böyük potensialı var və eyni zamanda, 
əməkdaşlıq üçün siyasi iradə də var. Lakin bu günə qədər hər iki 
ölkə arasında iqtisadi təmaslar o qədər də çox olmamışdır.  

Siz tamamilə düzgün qeyd etdiniz ki, nümayəndə heyət-
lərimiz arasında uğurlu və intensiv danışıqlar aparılacaq və 



 214

tәbii ki, fikir mübadilәsi hәr iki tәrәfin keçirәcәyi biznes-fo-
rumuн çәrçivәsindә davam etdirilәcәkdir.  

                           
 

                      Сянядлярин имзаланма мярасими 
 

Октйабрын 2-дя Президент сарайында, Азярбайъан президенти 
Илщам Әлийевин вя Хорватийа президенти Степан Месичин эениш тяр-
кибдя эюрцшцндян сонра дювлят башчыларынын иштиракы иля Азярбай-
ъан–Хорватийа сянядляринин имзаланма мярасими олмушдур.  

Азярбайъан Республикасы вя Хорватийа Республикасы ара-
сында бирэя бяйаннамяни Азярбайъан президенти Илщам Ялийев 
вя Хорватийа президенти Степан Месич имзаладылар. 

Азярбайъанын Тиъарят вя Сянайе Палатасы вя Хорватийанын 
Игтисадиййат Палатасы арасында сазиши Азярбайъан тяряфиндян 
Тиъарят вя Сянайе Палатасынын президенти Сцлейман Татлыйев, 
Хорватийа тяряфиндян Игтисадиййат Палатасынын президенти На-
дан Видошевич имзаладылар. 

Азярбайъан Республикасы Хариъи Ишляр Назирлийи йанында Дип-
ломатик Академийа иля Хорватийа Республикасы Хариъи Ишляр вя 
Авропа Интеграsийасы Назирлийинин Дипломатик Академийасы ара-
сында ямякдашлыг щаггында сазиши Азярбайъан тяряфиндян Хариъи 
Ишляр Назирлийи йанында Дипломатик Академийанын ректору Щафиз 
Пашайев, Хорватийа тяряфиндян Хариъи Ишляр вя Авропа Интеграси-
йасы Назирлийинин Дювлят катиби Зелжко Купершак имзаладылар. 

Азярбайъан Республикасынын Игтисади Инкишаф Назирлийи вя Хор-
ватийа Республикасынын Игтисадиййат, Ямяк вя Сащибкарлыг Назир-
лийи арасында ямякдашлыг щаггында меморандуму, щабеля Азяр-
байъан Республикасы Щюкумяти вя Хорватийа Республикасы Щю-
кумяти арасында инвестисийаlarын тяшвиги вя гаршылыглы горунмасы 
щаггıнда сазиши Азярбайъан тяряфиндян Игтисади Инкишаф назири 
Щейдяр Бабайев, Хорватийа тяряфиндян Хариъи Ишляр вя Авропа 
Интеграсийасы Назирлийинин Дювлят катиби Зелжко Купершак имза-
ладылар. 
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AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ 
PREZİDENTİ İLHAM ƏLİYEVİN VƏ 
XORVATİYA RESPUBLİKASININ  
PREZİDENTİ STEПAN MESİÇİN BİRGƏ 
MƏTBUAT KONFRANSI 
 
Prezident sarayı 
 
2 oktyabr 2007-ci il 
 
Oktyabrın 2-də Prezident sarayında, sənədlərin imza-

lanma mərasimi başa çatdıqdan sonra Azərbaycan prezidenti 
İlham Əliyevin və Xorvatiya prezidenti Stepan Mesiçin birgə 
mətbuat konfransı keçirilmişdir.  

Dövlət başçıları əvvəlcə bəyanatlarla çıxış etdilər. 
 

Azərbaycan prezidenti Иlham Əliyevin bəyanatы 
 

Hörmətli cənab Prezident! 
Hörmətli qonaqlar! 
Xanımlar və cənablar! 
Bu gün Xorvatiyanın prezidenti cənab Mesiçin Azərbay-

cana ilk rəsmi səfəridir və deyə bilərəm ki, səfərin yekunları 
çox uğurludur. Bu gün biz çox geniş fikir mübadiləsi 
apardıq. İkitərəfli münasibətlər geniş təhlil edildi. Gələcək 
əməkdaşlığımızın perspektivləri müəyyən olundu. Bildiyiniz 
kimi, iki il bundan əvvəl mən Xorvatiyaya rəsmi səfər etmiş-
dim və o səfərdən sonra keçən dövr ərzində bizim aramızda 
həm siyasi, həm  iqtisadi əlaqələr inkişaf etməkdədir. Bu gün 
həm дя ikitərəfli münasibətlər, regional vəziyyət geniş şəkil-
də müzakirə olundu. Beynəlxalq məsələlərə diqqət yetirildi. 
Bildiyiniz kimi, sabah Xorvatiya–Azərbaycan biznes-foru-
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mu keçiriləcək və əminəm ki, forumun yekunları  uğurlu 
olacaq və bizim aramızda iqtisadi əməkdaşlıq daha da sür-
ətlə artacaqdır. Bunu deməyə böyük əsas var. İqtisadi po-
tensial hər iki ölkədə artmaqdadır. İqtisadi islahatlar uğurla 
davam etdirilir. Qarşılıqlı maraq doğuran iqtisadi məsələlər 
kifayət qədər çoxdur. Mən əminəm ki, sabah keçiriləcək 
tədbirdə iqtisadi əməkdaşlığın yeni sahələri üzə çıxacaqdır. 
Biz bunda maraqlıyıq. Hesab edirik ki, çox fəal siyasi dia-
loqun aparılması ilə bərabər, iqtisadi əlaqələr də inkişaf 
etməlidir. Əlbəttə ki, forumda Xorvatiyanın potensialı 
Azərbaycan biznesmenləri üçün, Azərbaycanın potensialı 
Xorvatiya biznesmenləri üçün təqdim olunacaqdır.  

Bu gün imzalanmış sənədlər də ölkələrimiz arasında mü-
nasibətlərin inkişafı üçün böyük əhəmiyyət kəsb edir. Həm 
iqtisadi sazişlər, həm də ki, birgə bəyannamə. Bəyannamədə 
bizim siyasi niyyətlərimiz ifadə edilir. İkitərəfli münasibətlər, 
bizim beynəlxalq təşkilatlarda əməkdaşlığımız əks olunur. 
Xorvatiya və Azərbaycan Avrоatlantik strukturlarına in-
teqrasiya siyasətini uğurla aparır. Eyni zamanda, bölgənin 
ən böyük təhlükə mənbəyi olan Ermənistan–Azərbaycan, 
Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli yolları da müştərək 
bəyannamədə göstərilmiş və münaqişənin ölkələrin ərazi 
bütövlüyü, sərhədlərin toxunulmazlığı çərçivəsində həll 
olunması vurğulanmışdır. Hesab edirəm ki, bu çox önəmli 
məsələdir, ikitərəfli münasibətlərimizin çox vacib elementidir 
və əlbəttə ki, gələcək birgə fəaliyyətimizdə bəyannamədə əks 
olunan bütün müddəaları həyata keçirəcəyik.  

Mən demək istəyirəm ki, ikitərəfli münasibətlərin çox 
gözəl perspektivləri var. Bizim ölkələrimiz yeni müstəqil 
dövlətlərdir. Hər ikisi vaxtilə başqa ölkələrin tərkibində ol-
muşdur və sadəcə, 15 ildən bir az çox müddət ərzində biz 
müstəqil ölkələr kimi yaşayırıq, inkişaf edirik. Artıq bütün 
dünya görür ki, müstəqil ölkələr kimi, biz böyük uğurlar əldə 
edə bilmişik. Bu müddət ərzində münasibətlərimiz inkişaf 
edibdir. Ancaq ən sürətli inkişaf son bir neçə il ərzində 
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olmuşdur və dövlət başçılarının qarşılıqlı səfərləri bunun 
əyani sübutudur. Aramızda imzalanmış sənədlər, aparılan 
danışıqlar və əməkdaşlığımızın gələcəyi deməyə əsas verir ki, 
iki ölkə öz aralarında münasibətlərin inkişafında bundan 
sonra da əməli səylər göstərəcəkdir. Mən bir daha hörmətli 
prezident Mesiçi və nümayəndə heyətini Azərbaycanda sa-
lamlayıram və əmin olduğumu bildirmək istəyirəm ki, səfər 
çox uğurlu olacaq və bizim qonaqlarımız öz vətəninə ən xoş 
təəssüratlarla qayıdacaqlar. 

Sağ olun. 
 

Xorvatiya prezidenti Stepan Mesiçin bəyanatы 
 
Щюрмятли ъянаб Президент! 
Щюрмятли ханымлар вя ъянаблар!  
Prezident Əliyevlə və onun əməkdaşları ilə danışıqlarımız 

indicə başa çatdı. Mən istər ölkələrimiz arasında ikitərəfli 
münasibətlərin inkişaf perspektivləri məsələsinə dair, istərsə 
də hər iki dövlət üçün maraq doğuran geniş formatlı beynəl-
xalq münasibətlər məsələlərinə dair fikir mübadiləsi apar-
dığımız dostluq və səmimiyyət şəraitindən məmnun qaldım.  

Bu mənim Azərbaycan Respublikasına ilk rəsmi səfə-
rimdir, lakin əslində prezident Əliyev və mən iki il bundan 
əvvəl, cənab prezidentin Zaqrebə səfərinin gedişində əsası 
qoyulmuş danışıqları bu gün yalnız davam etdirdik. Prezi-
dent Əliyevin səfəri ölkələrimizin qarşılıqlı münasibətləri 
inkişaf etdirməyə hazır olmaları barədə müəyyən mənada 
işarə idisə, mənim Bakıya səfərim təkcə Xorvatiyanın deyil, 
həm də Azərbaycanın bu qarşılıqlı münasibətlərin daha da 
yaxşılaşdırılmasına yeni, güclü təkan vermək arzusunu 
nümayiş etdirməlidir.  

Biz ümumi fikirdəyik ki, belə demək olarsa, ikitərəfli 
münasibətlərin genişlənməsinin açarı iqtisadi əməkdaşlıqdır. 

 Biz hər ikimiz razılaşırıq ki, indiki məqamda iqtisadi 
əməkdaşlıq lazımi səviyyədə deyil, məsələyə hər iki ölkənin 
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obyektiv mövcud imkanları və maraqları baxımından yanaş-
dıqda isə, bu əməkdaşlıq qənaətbəxş deyildir. Məhz buna 
görə də mənimlə birlikdə Xorvatiyanın aparıcı şirkətlərinin 
nümayəndələri də gəlmişlər. Onlar iqtisadi forumda öz 
azərbaycanlı həmkarları ilə iqtisadiyyat sahəsində daha 
yaxşı, daha geniş və daha çoxşaxəli əməkdaşlıq imkanlarını 
müzakirə edəcəklər. 

Mənə xoşdur ki, bu səfərim həm də Xorvatiya–Azər-
baycan tərəfdaşlıq münasibətlərinin genişlənməsi üçün zəruri 
tədbir olan hüquqi çərçivələri genişləndirəcək dövlətlərarası 
saziş imzalanması üçün bir fürsətdir.  

Bizim ölkələrimizin münasibətlərində açıq qalan və ya 
həll edilməmiş məsələlər yoxdur. Biz razılaşdıq ki, ölkələ-
rimizin əməkdaşlığı tam hüquq bərabərliyi və qarşılıqlı 
mənafelərin təmin edilməsi çərçivəsində həyata keçirilir. Biz 
həmçinin ümumi fikrə gəldik ki, çoxtərəfli münasibətlər 
baxımından, ilk növbədə BMT çərçivəsində əməkdaşlıq üçün 
imkan vardır. Bununla əlaqədar bəri başdan deyirəm ki, 
Xorvatiya Respublikası BMT-nin yaşadığımız dünyanın 
çağırışlarının öhdəsindən daha yaxşı gələ bilməsi üçün əsaslı 
dəyişikliklər tələb olunduğunu başa düşərək, bu təşkilatda 
islahatlar aparılması prosesini tamamilə dəstəkləyir.  

Biz ölkələrimizin yerləşdiyi regionlarda vəziyyəti də mü-
zakirə etdik. Öz regionlarımızda vəziyyətin sabitləşdirilmə-
sinə konstruktiv töhfəmizi verməyə hazırıq və fikirlərimiz 
tamamilə üst-üstə düşür ki, gələcəkdə qarşılaşa biləcəyimiz 
potensial böhranlarla yanaşı, açıq qalan məsələlər və böhran 
ocaqları mövcuddur, bunları dinc yollarla, danışıqlar vasi-
təsilə, beynəlxalq hüquqa və BMT-nin Nizamnaməsində 
təsbit olunmuş prinsiplərə, eləcə də BMT-nin, digər bey-
nəlxalq idarə və təşkilatların mühüm qətnamələrində nəzər-
də tutulan müddəalara əsaslanmaqla tənzimləmək lazımdır.  

Bu prinsipial mövqe həm regionlardakı vəziyyətə, həm də 
beynəlxalq aləmdəki şəraitə münasibətdə düzgün mövqedir.  
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Bu gün burada olduğuma görə şadam və hesab edirəm ki, 
danışıqlarımız faydalı olmuşdur. Arzum budur ki, bizim 
qarşılıqlı münasibətlərimiz hər iki ölkənin xeyrinə, bu ölkə-
lərin yerləşdiyi regionların xeyrinə, bütövlükdə beynəlxalq 
birliyin xeyrinə daha da inkişaf etsin. Bütün səviyyələrdə 
əlaqələrimizin davam etdirilməsini zəruri sayıram, prezident 
Əliyevi isə onun özü üçün münasib hesab etdiyi vaxtda 
Xorvatiyaya səfərə dəvət etmək istərdim.  

Sağ olun!   
       * * * 

 
Sonra prezidentlər jurnalistlərin suallarına cavab verdilər. 
– Mənim sualım Xorvatiya prezidentinədir. Cənab Prezi-

dent, ölkələrimiz arasında iqtisadi əməkdaşlığın konkret hansı 
sahələrdə perspektivləri var?  

S t e p a n  M e s i ç: Danışıqlar zamanı mən qeyd etdim 
ki, bizim üçün Azərbaycanla əməkdaşlıq çox vacibdir. 
Söhbət ondan ibarətdir ki, bütün Avropada ən yüksək iqti-
sadi artıma malik olan ölkənizlə əməkdaşlıq istənilən bir 
ölkə üçün, o cümlədən Xorvatiya üçün maraqlıdır. Azərbay-
can bu gün böyük potensiala malikdir. Eyni zamanda, 
Xorvatiyanın da elə potensialları var ki, bunlar Azərbaycan 
üçün maraqlı ola bilər. Biz əməkdaşlığımızın konkret 
imkanları haqqında danışdıq. Əczaçılıq, tikinti, neft və qaz 
ehtiyatlarının işlənilməsi, gəmiqayırma sahələrinə toxunduq. 
Bir sözlə, maraq doğuran çox sahələr var və biz o sahələrdə 
əməkdaşlıq edə bilərik. Prezident Əliyevin Xorvatiyaya səfə-
rindən və mənim bu səfərimdən sonra əməkdaşlığı genişlən-
diririk. Bizim siyasi iradəmiz real əməkdaşlıq formasını 
almalıdır. 

– Mənim sualım Azərbaycan prezidentinədir. Cənab Prezi-
dent, ölkələrimiz arasındakı fəal siyasi dialoq Xəzər hövzəsi 
ilə bağlı  əməkdaşlığa hansı töhfəni verəcək? Çox sağ olun. 

İ l h a m  Ə l i y e v: Bu barədə biz bu gün prezident 
Mesiçlə geniş fikir mübadiləsi apardıq. Hazırda Avropanın 
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enerji təhlükəsizliyinin təmin olunmasında Xəzər dənizinin 
rolu artmaqdadır və Xəzəryanı ölkə kimi, Azərbaycan bu 
sahədə öz töhfəsini verir. Bildiyiniz kimi, keçən ilin sonunda 
Avropa İttifaqı ilə Azərbaycan arasında enerji məsələləri 
üzrə strateji tərəfdaşlığa dair memorandum imzalanmışdır. 
Bununla yanaşı, Azərbaycan Avropa İttifaqının «Yeni qon-
şuluq siyasəti»nə qoşulmuşdur. İndi biz öz neft-qaz resursla-
rımızı yeni tikilmiş neft və qaz kəmərləri vasitəsilə dünya 
bazarlarına çatdırırıq, artıq Gürcüstan və Türkiyə bazarla-
rını Azərbaycan qazı ilə təmin edirik. Bizim planlarımızda 
qaz hasilatını artırmaq və onu Avropanın başqa ölkələrinə 
çatdırmaq durur. Bu baxımdan Mərkəzi Avropa ölkələri ilə 
əməkdaşlığımız bizim üçün yeni imkanlar açır. Eyni zaman-
da, Balkan yarımadasında yerləşən ölkələrlə bu sahədə 
əməkdaşlıq mümkündür və bu, qarşılıqlı maraqlar əsasında 
qurulmalıdır. Azərbaycanın çox böyük və zəngin neft-qaz 
yataqları vardır. Azərbaycan öz neft-qaz strategiyasını uğur-
la icra edir, qarşıda duran bütün vəzifələr həyatda öz əksini 
tapıbdır. Üç neft kəməri, bir qaz kəməri Azərbaycan neftini 
və qazını müxtəlif yollarla dünya bazarlarına çatdırır. 
Əminəm ki, gələcək əməkdaşlıq perspektivləri daha da geniş 
olacaqdır. İndi Xəzər dənizi və Qara dəniz hövzələri arasın-
da çox ciddi enerji dialoqu aparılır. Nəqliyyat infrastrukturu 
yeniləşir. Şübhəsiz ki, Adriatik dənizi sahillərində yerləşən 
ölkələr də bu dialoqa fəal şəkildə qoşula bilər. Bizim buna 
marağımız var və bu sahədə əməkdaşlığın praktik məqam-
ları, əlbəttə ki, çox ciddi araşdırılmalıdır. Burada həm siyasi, 
həm də iqtisadi məsələlər öyrənilməlidir.  

Sağ olun. 
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AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ 
PREZİDENTİ İLHAM ƏLİYEVİN ADINDAN 
XORVATİYA RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ 
STEPAN MESİÇİN ŞƏRƏFİNƏ TƏŞKİL  
EDİLMİŞ RƏSMİ QƏBULDA NİTQ 
 
Gülüstan sarayı 
 
2 oktyabr 2007-ci il 
 
Azərbaycan prezidenti Иlham Əliyevin nitqi 
 
Hörmətli cənab Prezident! 
Xanımlar və cənablar! 
Cənab Prezident, ilk növbədə Sizi və rəhbərlik etdiyi-

niz nümayəndə heyətini Azərbaycanda bir daha səmimiy-
yətlə salamlayır və  «Xoş gəlmisiniz!» deyirəm. 

Xorvatiya və Azərbaycan dövlət müstəqilliyini qazandıq-
dan sonra bu, Xorvatiya prezidentinin Azərbaycana ilk rəs-
mi səfəridir. İnanıram ki, Sizin səfəriniz ölkələrimiz arasında 
əlaqələrin inkişafında mühüm rol oynayacaqdır. 

Biz bu gün ikitərəfli münasibətlərimizin bir çox aspekt-
lərini nəzərdən keçirdik. Ümid edirəm ki, bundan sonra 
bizim münasibətlərimiz bütün sahələrdə daha sürətlə inkişaf 
edəcəkdir. İmzalanmış sənədlər, iki ölkənin iş adamlarının 
keçirəcəkləri biznes-forum əməkdaşlığımızın inkişafına və 
genişlənməsinə öz töhfəsini verəcəkdir. 

Xorvatiya–Azərbaycan əlaqələrinin tarixi ötən əsrlərdən 
başlayır. XV–XVI əsrlərdə Azərbaycanın Ağqoyunlular və 
Səfəvilər dövlətlərinin Xorvatiya ilə ticarət və diplomatik 
əlaqələr yaratması haqqında məlumatlar vardır. 1878-ci ildə 
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görkəmli Azərbaycan şairi Mirzə Şəfi Vazehin şeirləri xorvat 
dilinə tərcümə olunmuşdur. Tanınmış xorvat şairləri İvan 
Kovaçiçin, Stanislav Novakın, Qustav Kirlesin və başqa-
larının əsərləri müxtəlif vaxtlarda Azərbaycan dilində nəşr 
edilmişdir. 

Azərbaycan xalqının övladları İkinci dünya müharibəsi 
illərində Xorvatiyada faşizmə qarşı  mübarizədə fəal iştirak 
etmişlər. Azərbaycanın иэид оьлу, Совет Иттифагы Гящряманы 
Mehdi Hüseynzadə Balkan yarımadasının, o cümlədən Xor-
vatiyanın faşizmdən azad olunmasında əfsanəvi шцъаятляр 
göstərərək həlak olmuşdur. 

Regional və beynəlxalq siyasətə dair bir çox məsələlərdə, 
Avropa İttifaqı və NATO ilə əməkdaşlıq, beynəlxalq terro-
rizmə qarşı mübarizə, yaşadığımız regionlarda sabitliyin, 
təhlükəsizliyin möhkəmləndirilməsi məsələlərində mövqeləri-
miz üst-üstə düşür. 

Energetika, enerji resurslarının nəqli, turizm, ekologiya, 
kənd təsərrüfatı, nəqliyyat, kommunikasiya, yol və infra-
struktur obyektlərinin tikintisi, gəmiqayırma, kimya səna-
yesi və digər sahələrdə əməkdaşlığımızın yaxşı perspektivləri 
var. 

Azərbaycan eyni zamanda, regionda təhlükəsizliyin, sabit-
liyin, inkişafın və beynəlxalq əməkdaşlığın dayağıdır. Lakin 
artıq iyirmi ilə yaxındır ki, Azərbaycan Respublikası Ermə-
nistanın hərbi təcavüzünə məruz qalmışdır. Bu təcavüz və etnik 
təmizləmə siyasəti nəticəsində torpaqlarımızın 20 faizi işğal 
edilmiş, ölkədə bir milyondan çox qaçqın və məcburi köçkün 
yaranmışdır. Dünya birliyi və beynəlxalq təşkilatlar müna-
qişənin beynəlxalq hüququn norma və prinsiplərinə uyğun, 
Azərbaycanın ərazi bütövlüyü çərçivəsində ədalətli şəkildə 
nizama salınmasını dəstəkləyir. Bununla bağlı BMT Təhlü-
kəsizlik Şurasının, ATƏT-in, Avropa Şurasının və digər bey-
nəlxalq təşkilatların müvafiq qərar və qətnamələri var. Biz 
münaqişənin bu qərar və qətnamələrə uyğun, ölkəmizin ərazi 
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bütövlüyü çərçivəsində ədalətli şəkildə nizama salınmasını tələb 
edirik və heç şübhə yoxdur ki, buna nail olacağıq.  

Hörmətli cənab Prezident! 
Xorvatiyanın son illərdə əldə etdiyi uğurlar, ölkənizin və 

xalqınızın rifahı və tərəqqisi naminə göstərdiyiniz fəaliyyət 
bizdə məmnunluq doğurur. Bütün bunlar iqtisadi və sosial 
inkişafa, demokratik prinsiplərin möhkəmlənməsinə kömək 
göstərir, Avropa standartlarına və dəyərlərinə sadiqliyinizi 
bir daha təsdiq edir.  

Azərbaycana rəsmi səfər etməyinizdən məmnun olduğu-
mu bir daha ifadə edir, Sizə cansağlığı, ölkənizə və xalqınıza 
daim inkişaf və uğurlar arzulayıram.  

Bu badəni Sizin şərəfinizə, Xorvatiya ilə Azərbaycan 
arasında səmimi dostluq və faydalı əməkdaşlıq əlaqələrinin 
inkişafının şərəfinə qaldırıram! 

 
Xorvatiya prezidenti Stepan Mesiçin nitqi 

 
Çox hörmətli cənab prezident Əliyev! 
Hörmətli Azərbaycan Respublikasının nümayəndələri! 
Xanımlar və cənablar! 
İlk növbədə, icazə verin, mənə və nümayəndə heyətimi-

мизиn üzvlərinə göstərilmiş səmimi qonaqpərvərliyə görə öz 
minnətdarlığımı bildirim. Bakıya gəldiyimiz anlardan özü-
müzü dostların əhatəsində hiss edirik və deməliyəm ki, еля  
dostluq mühiti bu gün axşam qeyri-rəsmi şəraitdə davam et-
dirəcəyimiz danışıqlarımızın uğurlu olmasına zəmin yaradır.  

Azərbaycana səfər edən Xorvatiya Respublikasının ilk 
prezidenti olmaq şərəfinin mənim qismətimə düşməsindən 
son dərəcə məmnunam. Bugünkü rəsmi danışıqlardan sonra 
mətbuat üçün verdiyim bəyanatda dediyim kimi, cənab 
prezident Əliyev, ikitərəfli münasibətləri inkişaf etdirməyə 
hazır olduğunuza dəlalət edən ilk işarəni iki il bundan əvvəl 
Zaqrebə etdiyiniz səfərlə məhz Siz verdiniz.  
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Mən isə öz növbəmdə, bu səfərimlə Xorvatiya Respubli-
kasının Azərbaycan–Xorvatiya münasibətlərinin inkişafı 
prosesinin davam etdirilməsinə, onların hər iki ölkənin rifahı 
naminə yeni səviyyəyə qaldırılmasına, təkmilləşdirilməsinə 
və genişləndirilməsinə olan möhkəm istəyini və əzmini bil-
dirmək istəyirəm. 

Ölkələrimizin zəngin və kəşməkəşli tarixində təmas nöq-
tələri və hətta oxşarlıq da var. Bu, qurduğumuz əməkdaşlı-
ğın bünövrəsinin bir hissəsini təşkil edir. Lakin həmin əmək-
daşlığın əsl və möhkəm bünövrəsi obyektiv şəkildə mövcud 
olan imkanlar, heç də tükənməmiş potensial, hər iki dövlətin 
maraqlarına cavab vermək məqsədi ilə tərəfdaşlıq və bəra-
bərhüquqlu əməkdaşlıq münasibətlərinin qurulmasına hər 
iki tərəfin iradəsinin olmasıdır. 

Müstəqilliyin qazanılması prosesinin gedişində Xorvatiya 
zorla cəlb olunduğu qanlı müharibədən keçmişdir. Həmin 
müharibənin nəticələrini biz bu gün də hiss edirik. Lakin 
məhz həmin təcrübə sayəsində sülh və əməkdaşlıq bizim 
xarici siyasətimizin əsas məqsədinə çevrilmişdir.  

Çox şadam ki, deyə bilərəm: bu cür konsepsiya Xorvatiya 
vətəndaşlarının tam əksəriyyəti tərəfindən bəyənilir və qəbul 
olunur. 

Biz regionumuzda son müharibələr zamanı törədilmiş 
cinayətlərə görə dəqiq məsuliyyət tələb edirik, lakin biz bunu 
sırf fərdi əsasda müəyyən edirik. Biz kollektiv məsuliyyəti ən 
qəti şəkildə rədd edirik və tam əminik ki, bu konsepsiya indi 
və təbii ki, gələcəkdə xalqlar və dövlətlər arasında qurulmalı 
olan əlaqələr üçün fəlakətlidir. 

Avropa İttifaqına qoşulmaq barədə danışıqlar aparma-
ğımıza baxmayaraq, biz Avropa İttifaqına üzv olmayan öl-
kələrlə, habelə dünyanın digər hissəsindəki dövlətlərlə əmək-
daşlığa açığıq. Biz Avropa dövlətiyik, lakin maraqlarımız 
Avropanın hüdudlarının qurtardığı yerlə məhdudlaşmır.  

Beynəlxalq terrorçuluğa qarşı mübarizənin, o cümlədən 
terrorçuluğu yaradan şəraitlərin aradan qaldırılmasının 



 225

qətiyyətli tərəfdarıyıq, lakin bununla belə, mübahisələrin, 
hətta uzun illər ərzində həlli yollarının araşdırılması yolu ilə 
də olsa, dincliklə aradan qaldırılmasını dəstəkləyirik.  

Biz iqlim dəyişiklikləri və qlobal istiləşmə problemlərinin 
həllinin başlanmasını alqışlayırıq, ancaq eyni zamanda, azad 
bazar şəraitində enerji təhlükəsizliyinin təmin edilməsinin 
zəruriliyini bildiririk. Bu sahədə tarazlıq təmin edilməlidir, 
çünki enerji resurslarına nə qədər ehtiyacımız olsa da, bir o 
qədər də bəşəriyyətin sağ qalmasının əsasını təşkil edən təbii 
ətraf mühitin dəstəklənməsi və qorunub saxlanmasına ehti-
yacımız vardır. Biz bütün bu məsələlərdə əməkdaşlıq edə 
bilərik və əminəm ki, bu cür işbirliyinə doğru aparan düzgün 
yoldayıq. 

Mən prezident Əliyevin uğurları və möhkəm cansağlığı 
şərəfinə, dost Azərbaycanın və onun vətəndaşlarının tərəq-
qisi şərəfinə, Azərbaycan–Xorvatiya münasibətlərinin inki-
şafı şərəfinə, sülh, təhlükəsizlik və sabitliyin hökm sürdüyü 
dünyanın şərəfinə badə qaldırıram. 

Sağ olun. 
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ХОРВАТИЙА РЕСПУБЛИКАСЫНЫН 
ПРЕЗИДЕНТИНИН АЗЯРБАЙЪАНА РЯСМИ 
СЯФЯРИ ДАВАМ ЕДИР 
 
2 октйабр 2007-ъи ил 

 
Ümummilli lider Heydər Əliyevin məzarыны ziyarət 

 
Xorvatiya Respublikasının Prezidenti Stepan Mesiç 

oktyabrın 2-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. 

Xorvatiya dövlətinin başçısı türk dünyasının görkəmli oğlu, 
ümummilli lider Heydər Əliyevin xatirəsini ehtiramla anaraq 
məzarı önünə əklil qoydu. 

Xorvatiya prezidenti görkəmli oftalmoloq alim, akademik 
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.       

 
Heydər Əliyev Fondu иlə тanыşlыq 

 
Xorvatiya prezidenti Stepan Mesiç oktyabrın 2-də Heydər 

Əliyev Fondunda olmuşdur.  
Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev Xorvatiya dövlətinin 

başçısını burada səmimiyyətlə qarşıladı.  
Ölkəmizin rəhbəri  Xorvatiya prezidentinə ümummilli lide-

rimizin şəxsi arxivindən götürülmüş və onun fəaliyyətinin ayrı-
ayrı dövrlərini əhatə edən eksponatlar barədə ətraflı məlumat 
verdi.  
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Xorvatiya prezidenti Stepan Mesiç fenomen şəxsiyyət Hey-
dər 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 incəsənət xadim-
lərinin, dövlət və hökumət rəhbərlərinin müstəqil Azərbaycan 
dövlətinin memarı və qurucusu haqqında fikirləri ilə tanış oldu, 
onların ümummilli liderimizlə müxtəlif görüşlərdə birgə 
çəkdirdikləri fotoşəkillərə böyük maraqla baxdı.  

Prezidentlər Bakı–Tbilisi–Ceyhan neft kəmərinin maketinə 
də baxdılar.  

Xorvatiya prezidenti Stepan Mesiç fondun Xatirə kitabına 
ürək sözlərini yazdı, görkəmli siyasi xadim Heydər Əliyevin 
şəxsiyyətinə dərin hörmətini ifadə etdi, Azərbaycan dövlətinin 
tərəqqisi naminə dəyərli fəaliyyətində fonda uğurlar arzuladı. 

Xorvatiya dövlətinin başçısına xatirə hədiyyələri təqdim 
edildi. 

Ali qonaq fonddan zəngin təəssürat aldığını söylədi.  
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АЗЯРБАЙЪАН ПРЕЗИДЕНТИ  ИЛЩАМ ЯЛИЙЕВ 
AZƏRBAYCAN–XORVATİYA  
BİZNES-FORUMUNDA  
  
«Excelsior» mehmanxanasы  
 
3 октйабр 2007-ъи ил 
 
Oktyabrın 3-də Bakıda, «Excelsior» mehmanxanasında 

Azərbaycan və Xorvatiya iş adamlarının biznes-forumu keçi-
rilmişdir. 

Forum iştirakçıları Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevi və 
Xorvatiya prezidenti Stepan Mesiçi alqışlarla qarşıladılar.  

Azərbaycanın Иqtisadi Иnkişaf naziri Heydər Babayev 
forumu açaraq, ali qonaqları və iş adamlarını salamladı. О,  
məlumat verdi ki, nazirliyin dəstəyi ilə Azərbaycanda İxracın 
və İnvestisiyaların Təşviqi Fondu və Xorvatiyanın İqtisadi 
Palatası tərəfindən təşkil olunan bu forum ölkələrimiz ara-
sında işgüzar əməkdaşlığın möhkəmləndirilməsinə və genişlən-
dirilməsinə kömək edəcəkdir. Forumda Azərbaycan və Xorva-
tiyanın sosial-iqtisadi vəziyyəti, investisiya mühiti, ticarət və 
biznes imkanları barədə çıxış və təqdimatlar olacaq, ikitərəfli 
görüşlər zamanı aparıcı iş adamları əməkdaşlıq perspektiv-
lərini müzakirə edəcəklər. Nazir xüsusi vurğuladı ki, hər iki 
ölkə prezidentinin forumda iştirakı Azərbaycanla Xorvatiya 
arasında iqtisadi əməkdaşlığın inkişafına ən yüksək səviyyədə 
verilən dəstəkdir.   

Azərbaycan və Xorvatiya prezidentləri forumun açılışında 
çıxış etdilər. 
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      Azərbaycan Respublikasынын Prezidenti  
Иlham Əliyevin чыхышы 

 
Hörmətli cənab Prezident! 
Hörmətli qonaqlar, xanımlar və cənablar! 
Bu gün Xorvatiya prezidenti cənab Mesiçin Azərbaycana 

rəsmi səfərinin ikinci günüdür və deyə bilərəm ki, biz dünən 
çox geniş müzakirələr apardıq, ikitərəfli münasibətlərin 
bütün aspektlərini təhlil etdik. Bizim aramızda güclü siyasi 
dialoq mövcuddur. İki il bundan əvvəl mən Xorvatiyaya rəsmi 
səfər etmişdim. O vaxt mənimlə bərabər, Azərbaycandan iş 
adamları da getmişdilər və ilkin biznes əlaqələri məhz onda 
yaranmışdır. Son iki il ərzində müxtəlif sahələrdə əlaqələrimiz-
də canlanma müşahidə olunur. Amma mən hesab edirəm ki, 
iqtisadi sahədə daha da böyük işlər görmək mümkündür. 

Bizim aramızda siyasi cəhətdən heç bir fikir ayrılığı 
yoxdur, əksinə, biz dost ölkələrik və həm ikitərəfli formatda, 
həm də beynəlxalq təşkilatlarda bir-birimizi dəstəkləyən 
ölkələrik. Bunun əsasında çox güclü iqtisadi əlaqələrin 
yaranması mümkündür və biz bunu arzulayırıq.  

Mən çox şadam ki, prezident Mesiçlə bərabər, Azərbay-
cana Xorvatiyadan iş adamlarından ibarət böyük bir nüma-
yəndə heyəti də gəlmişdir. Əminəm ki, burada onlar yerli 
həmkarları ilə müştərək iqtisadi işlərin aparılması üçün 
zəruri tədbirlər görəcəklər. Mən ümid edirəm ki, bu forum-
dan sonra bizim aramızda çox güclü iqtisadi əlaqələr yarana-
caq və iş adamlarımız hər iki ölkənin artan iqtisadi potensia-
lından istifadə edəcəklər.  

Əfsuslar olsun, hələ ki, ölkələrimizdə bir-birimiz haqqın-
da kifayət qədər məlumat yoxdur. Biz bu yaxınlarda qərar 
qəbul etmişik ki, Xorvatiyada Azərbaycanın səfirliyi açılsın 
və əminəm ki, səfirlik işə başlayandan sonra ölkələrimizin 
potensialı daha da dolğun şəkildə təqdim olunacaqdır. 
Azərbaycanda son illər ərzində iqtisadi artım çox sürətlə 
gedir. Deyə bilərəm ki, iqtisadiyyatımız son üç il ərzində 
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dünyada analoqu olmayan sürətlə artır. Üç il ərzində ümumi 
daxili məhsulun artımı 96 faiz olmuşdur və bu proseslər 
davam edir. İqtisadiyyatın həcminin artması ilə bərabər, 
sənaye istehsalı da artır, yeni iş yerləri açılır, böyük infra-
struktur layihələri həyata keçirilir.  

Mən dünən prezident Mesiçə bildirdim ki, gələn ilin 
büdcəsində təkcə dövlət xətti ilə dövlət investisiyalarının həc-
mi ən azı 3 milyard dollar təşkil edəcəkdir. Artıq Azərbay-
canda yerli investisiyalar həcm baxımından xarici investisi-
yalardan daha böyükdür. Bu onu göstərir ki, Azərbaycanda 
həm xarici investorlar üçün, həm də yerli şirkətlər üçün çox 
gözəl biznes mühiti var. İqtisadiyyatımız tam liberallaşıbdır. 
Ölkəmizdə müşahidə olunan inkişaf hər sahədə özünü büruzə 
verir və Azərbaycanda artıq uzun illərdir ki, çox gözəl 
investisiya mühiti yaradılmışdır. Məhz buna görə adamba-
şına düşən birbaşa xarici investisiyaların həcminə görə Azər-
baycan bölgədə lider ölkədir.  

Biz artıq etibarlı tərəfdaş kimi, özümüzü dünyanın ən böyük 
şirkətlərinə təqdim edə bilmişik. Azərbaycanda xarici investisi-
yaların qorunması siyasəti gələcəkdə də davam etdiriləcəkdir. 
İmzalanan hər bir saziş, hər bir müqavilə icra olunur, onlara 
heç bir dəyişiklik edilmir və ən böyük əhəmiyyət kəsb edən 
strateji müqavilələr hətta parlamentin ratifikasiyasından keçə-
rək, prezident tərəfindən qanun kimi imzalanır. Beləliklə, xarici 
investorlarda tam zəmanət var ki, razılaşdırılmış şərtlərə heç 
kim heç vaxt müdaxilə etməyəcəkdir.       

Biz hesab edirik ki, iqtisadi sahədəki əməkdaşlığımız bir 
neçə istiqamətdə gedə bilər. Birinci növbədə, əlbəttə, biz çox 
şad olardıq ki, Xorvatiyadan Azərbaycana sərmayə qoyulsun. 
Xüsusilə də nəzərə alsaq ki, indi bütün sahələrə sərmayə qoy-
maq üçün imkanlar yaxşıdır və Azərbaycana sərmayə qoymaq 
çox gəlirli bir işdir. İkinci istiqamət ondan ibarət ola bilər ki, 
Xorvatiyanın tanınmış şirkətləri Azərbaycanda müxtəlif işlərdə 
podratçı kimi iştirak edə bilərlər. Yenə də demək istəyirəm ki, 
gələn il Azərbaycanda çox böyük işlər görüləcəkdir: böyük 



 231

infrastruktur layihələri, yol tikintisi, kəmərlərin tikintisi, digər 
infrastruktur layihələri. Xorvatiya şirkətləri bu layihələrdə fəal 
iştirak edə bilərlər. Eyni zamanda, Azərbaycanda müştərək 
müəssisələrin yaradılması da mümkündür.  

Biz Xorvatiyanın sənaye potensialının imkanlarından 
daha da səmərəli istifadə etməliyik. Azərbaycana lazım olan 
mallar, o cümlədən, Xorvatiyadan da alına bilər. Biz bilirik 
ki, Xorvatiyada çox inkişaf etmiş gəmiqayırma sənayesi var. 
Nəzərə alsaq ki, Azərbaycan ərazisi ilə yükdaşımalar ildən-
ilə artır və biz gələn il Bakıda yeni beynəlxalq dəniz lima-
nının tikintisinə başlayacağıq, Azərbaycanın yeni tankerlə-
rin və yük gəmilərinin alınmasına böyük ehtiyacı var.  

Xorvatiyada əczaçılıq sənayesi çox inkişaf etmişdir. Biz hələ 
bunu Sovet İttifaqının vaxtından bilirik. Bilirik ki, bu sahə son 
illər ərzində çox inkişaf edib və Azərbaycanda bunun üçün çox 
cəlbedici bazar var. Həm ticarət aparmaq mümkündür, həm də 
müştərək istehsal da təşkil etmək olar. Başqa sahələr də var. 
Turizm baxımından Xorvatiya çox gözəl ölkədir. Mən bunu bir 
daha iki il bundan əvvəl gördüm və prezident Mesiçin qonaq-
pərvərliyini hiss etdim. Biz həm Zaqrebdə görüşdük, ondan 
sonra Brioni adasında olduq və Xorvatiyanın nadir turizm 
imkanlarını seyr etdik. Bu sahə də cəlbedici ola bilər – kənd 
təsərrüfatı, emal sənayesi. Yəni bir sözlə, biz istənilən sahədə 
əməkdaşlığa hazırıq, bunun tərəfdarıyıq.  

Bizim ölkələrimiz arasında çox böyük oxşarlıq var. Ölkə-
lərimiz vaxtilə başqa dövlətlərin tərkibində olmuşdur. Biz 
müstəqilliyimizi də təxminən eyni vaxtda qazandıq, bərpa 
etdik və müstəqillik dövründə siyasi və iqtisadi islahatların 
aparılması nəticəsində çox böyük uğurlara nail olduq. İndi 
Xorvatiya NATO ilə üzvlük haqqında danışıqların son mər-
hələsindədir. Avropa İttifaqı ilə də həmçinin. Azərbaycanın 
Avrоatlantik strukturlarına inteqrasiya siyasəti də uğurla 
gedir. Yəni, həm iqtisadi, həm siyasi, həm də tarixi nöqteyi-
nəzərdən bizi birləşdirən amillər çoxdur.  Mən arzu edirəm 
ki, bu biznes-forumuн nəticələri çox uğurlu olsun. Bu fo-



 232

rumdan sonra bizim iqtisadi əlaqələrimiz daha da möhkəm-
lənsin və hər iki tərəf bundan fayda, səmərə götürsün.  

Mən forum iştirakçılarını salamlayıram, forumun işinə 
uğurlar diləyirəm.  

Sağ olun.  
    

Xorvatiya prezidenti Stepan Mesiçin чыхышы 
 

Hörmətli cənab Prezident! 
Hörmətli xanımlar və cənablar! 
İcazə verin, sizin hamınızı burada salamlayım. Mən 

olduqca şadam ki, bu gün burada, iqtisadi forumda sizinlə 
görüşmək imkanımız oldu. Burada çox sayda iş adamları 
toplaşıb və onların müəyyən hissəsini Xorvatiyanın iş adam-
ları təşkil edir. Ən mühümü isə odur ki, prezident Əliyev bu 
tədbirdə bizimlə birlikdə iştirak edir. Mən onun çıxışına 
diqqətlə qulaq asdım. O, Xorvatiya–Azərbaycan iqtisadi 
əməkdaşlığına dair, demək olar ki, bütün maraqlı məqamları 
vurğuladı.     

O ki qaldı ikitərəfli münasibətlərimizin inkişafına, biz 
buna lazımi diqqəti yetiririk. Biz bu əməkdaşlığı fəallaş-
dırırıq. İstəyirik ki, bu əməkdaşlığı gücləndirək və BMT 
vasitəsilə bunu daha yüksək səviyyəyə qaldıraq. Biz bu gün 
cəmiyyətimizin bütün sahələrində bu əməkdaşlığı inkişaf et-
dirmək arzusundayıq.  Sadəcə, hesab edirəm ki, biz təkcə 
dövlət-hökumət səviyyəsində səfər mübadiləsi ilə kifayətlən-
məməli, digər təmasları da axtarmalıyıq. Misal üçün, bizim 
iki səfərimizdən sonra prezident Əliyevlə qurduğumuz şəxsi 
dostluq münasibətləri bunun üçün yaxşı bir əsasdır. İstəyirik 
ki, bizim parlamentlər, nazirliklər arasında əməkdaşlıq baş 
tutsun. Ən əsası isə, istəyirik ki, bizim işgüzar dairələr 
əməkdaşlıq etsin.  

Bir sözlə,  bu məntiqi bir əlaqədir ki, bizim ölkələrimizin 
vətəndaşları da bir-birini tanısınlar. Prezident Əliyevin qeyd 
etdiyi kimi, Xorvatiya turizm ölkəsidir. Biz, sözün əsl məna-
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sında, qonaqpərvər millətik, sizin turistlərinizi də qəbul et-
məyə hazırıq. İstəyirik ki, bizim də turizm təşkilatları sizin 
təşkilatlarla əməkdaşlıq etsin. Çünki biz Azərbaycanda 
gördüyümüzü, təbii ki, öz vətəndaşlarımıza tövsiyə edə bilə-
rik. Yaxşı olardı ki, bizim turistlər də Azərbaycanı ziyarət 
etsinlər. Hesab edirəm ki, biz turizm sahəsində böyük 
nailiyyətlər əldə edə bilərik. Xorvatiya vasitəsilə Azərbaycan 
və onun iqtisadiyyatı nəinki bizim bazarımıza, eyni za-
manda, qonşularımızın bazarına da çıxış əldə edə bilər.  

Bildiyiniz kimi, biz keçmiş Yuqoslaviyanın bir hissəsi 
olmuşuq. Yuqoslaviya dağıldıqdan sonra orada olan bütün 
respublikalar müstəqilliyini qazandı. Amma əfsuslar olsun 
ki, Çexiya və Slovakiyada olduğu kimi, bizdə bütün işlər o 
qədər də hamar getmədi. Çünki onlar sülh yolu ilə ayrıldılar. 
Biz isə öz ərazilərimizi hərbi yolla qorumalı idik, ordumuzu 
qurmalı idik. Müharibə başa çatdı, digərləri kimi, biz də çox 
böyük itkilər verdik, amma sərhədlərimiz bir millimetr də  
dəyişmədi. Hərbi müdaxilə nəticəsində dağıntılara baxma-
yaraq, biz öz ölkəmizin ərazisində bərpa işlərini apara bildik, 
çox işlər gördük. Biz sənayemizin yeni imkanlarını yaratdıq. 
Ən vacibi isə ondan ibarətdir ki, biz öz yeni mütəxəssis-
lərimizi öyrətdik. Ona görə də biz indi digər ölkələrlə uğurlu 
əməkdaşlıq apara bilərik. 

Prezident Əliyev burada qeyd etdi ki, biz Avropa İttifaqı 
ilə danışıqlar aparırıq. Bu, təbii faktdır. Biz istəyirik Avropa 
İttifaqının üzvünə çevrilək. Əslində bu, əsrin bir hadisəsi 
olardı. Biz 2010-cu ildə Avropa İttifaqına üzv ola bilərik. 
Danışıqlar hazırda çox uğurla gedir. Amma bu, qapalı dairə 
deyil, Avropa birləşməlidir. İndi Avropa, sözün əsl məna-
sında, birləşməkdədir. Bir vaxt gözəl bir gün gələcək və bü-
tün sərhədlər açılacaq, Avropa böyük bir vahid məkana 
çevriləcəkdir. Onda müharibə hər hansı bir münaqişənin 
həlli vasitəsinə, alətinə çevrilməyəcəkdir. Avropa digər re-
gionlara da yaxınlaşmalıdır, oradakı münaqişələr də bu 
yolla aradan qalxa bilər, ölkələr daha uğurla əməkdaşlıq edə 
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bilər. Avropada tarixdə baş vermiş müharibələr, o cümlədən 
Avropanın sərhədlərindən  kənarlarda olmuş münaqişələr və 
toqquşmalar hər zaman ya enerji resurslarına və yaxud da 
ərzaq məhsullarına görə aparılırdı. Ərzaq məhsulları və 
energetika təbii ki, vacib bir məsələdir. Amma bununla 
təcavüzü əsaslandırmaq olmaz. Təcavüzkar deyir ki, mən öz 
milli azlığımı müdafiə edirəm və digər ölkəyə hücum edir. 
Amma bu, sadəcə, bir səbəb kimi gətirilir. Əslində bu, digər 
ərazini tutmaq üçündür. Hitler də o vaxt digər ölkələrin 
ərazilərini ələ keçirəndə bunu onunla əsaslandırırdı ki, misal 
üçün, guya Dunay almanlarını və yaxud da pomor alman-
larını qoruyur. Yaxud, sadəcə, bir səbəb kimi gətirilir ki, 
Miloşeviç Serbiyanın ərazilərini hərbi vasitə ilə genişləndir-
mək fikrinə düşəndə, yəni, Bosniya və Herseqovinanı ələ 
keçirməklə deyirdi ki, oradakı serbləri qoruyur. Amma 
serbləri qorumaq lazım deyildi, onların xorvatlar kimi eyni 
hüquqları vardı. Onlar Xorvatiya Respublikasının bərabər-
hüquqlu vətəndaşları idi. Bu bizя çox baha başa gəldi. Eyni 
zamanda, serblər üçün də belə oldu. Çünki yekunda sər-
hədlər dəyişilmədi. Biz çalışdıq ki, bu problemləri danışıqlar 
yolu ilə həll edək. Amma yekunda məcbur olduq hərbi 
vasitələrə əl ataq.  

İndi biz ümumi regionda yaxşı əməkdaşlıq aparırıq, mən 
bunu xüsusilə qeyd etmək istəyirəm. Biz istəyirik ki, 
müharibə zamanı törədilmiş bütün cinayətlərə görə konkret 
insanlar məsuliyyət daşısınlar. Bu cinayətlər xalqların adına 
yazılmalı deyil.  

Biz bu gün əməkdaşlığımızı davam etdiririk. Baxmayaraq 
ki, çox ağır, qanlı müharibə getmişdir, yüzlərlə müəssisəmiz 
Serbiyada işləyir. Onların da firmaları Xorvatiyada fəaliyyət 
göstərir. Biz hökumət, işgüzar dairələr səviyyəsində qarşılıqlı 
səfərlər edirik. Onların turistləri Xorvatiyaya gəlir. Praktikи 
olaraq, münasibətlərimizi normal məcraya gətirmişik. İndi 
bizim keçmiş Yuqoslaviyanın digər ölkələri ilə çox yaxşı 
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əməkdaşlığımız var. Eyni zamanda, digər qonşu ölkələrlə də 
əməkdaşlıq edirik.  

Azərbaycana gəldikdə, yaxşı olardı ki, Azərbaycan Xor-
vatiya vasitəsilə digər bazarlara çıxış əldə etsin. Siz öz 
işgüzar təmaslarınızı ölkəmiz vasitəsilə genişləndirə bilər-
siniz. Həm sizin ölkəniz, həm də bizim ölkəmiz yüksələn 
xətlə inkişaf edir. Mənə çox böyük təəssürat bağışlayır ki, si-
zin ölkə iqtisadi baxımdan ötən ilin göstəricilərinə görə ən 
uğurlu dövlət hesab edilir. Hesab edirəm ki, əməkdaşlıq 
üçün müəyyən bir təşkilat, baza yaradılmalıdır ki, bunun 
əsasında bizim ümumi iqtisadiyyatlarımız inkişaf etsin. 

Дцзцнц дейим, мян щяр шейи  эюря билмядим. Амма эюр-
дцклярими дейирям ки, бцтцн шящяр йениляшир, йени обйектляр 
тикилир. Бу шящяря 3-4 илдян сонра эялян шяхс сизин шящяринизи 
чятин ки, танысын. Биз  Азярбайъанын вя Хорватийанын инкишаф 
сцрятини нязяря алсаг, юзцмцз бир нечя илдян сонра юлкяля-
римизи таныйа bилмяйяъяйик. Бцтцн бунлара чох бюйцк вясаит 
лазымдыр. Биз инкишаф етмялийик, шяртляри формалашдырмалыйыг, 
биликляримизи тякмилляшдирмялийик, инфраструктурумузу инкишаф 
етдирмялийик. Тябии ки, бу сащялярдя ямякдашлыг едя билярик. 
2010-ъу илдя биз автомобил йолларымызын сонунcу кило-
метрлярини чякяъяйик. Беляликля, бизим бцтцн шящярляримиз бир-
бири иля автомобил йоллары иля баьланаъагдыр. Бу, туризм цчцн ол-
дугъа ваъибдир. Амма автомобил йолуну чякяряк, инфраструк-
туру гурарaг чох эцълц иншаат фирмалары формалашдырмышыг. Он-
лар сизин фирмаларынызла ямякдашлыг едя биляр. Биз бирэя мцясси-
сяляр йарада билярик. Бизим бюйцк тяърцбямиз вар, йахшы Авропа 
аваданлыьымыз вар. Биз дцнйада танынмыш бир чох ширкятлярля – 
Мавританийа, Мисир, Ялъязаир, Ливийа, Албанийа кими юлкялярдя 
нефт вя газ йатагларынын ишлянилмяси сащясиндя ишляйян şиркятлярля 
ямякдашлыг едирик. Ширкятляримиз щямин юлкялярдя юзлярини уьурлу 
тяряфдаш кими эюстярибдир. 

Бизим юз енержи ресурсларымыз йохдур. Тябии ки, биз бу ба-
хымдан диэяр юлкялярдян асылыйыг. Она эюря  биз диэяр юлкя-
лярдян, о ъцмлядян сизин юлкяниздян, Азярбайъандан енержи 
мящсулларынын идхалында мараглыйыг. Тябии ки, Авропанын бир 
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йох, бир чох енержи тяъщизаты мянбяйи олмалыдыр ки, биз енержи 
тящлцкясизлийимизи тямин едяк. Йалныз бу йолла эедяряк, биз 
эцълц игтисадиййаты гура билярик. 

Ъянаб президент бурада бизим сянайемизин диэяр сащя-
лярини дя гейд етди. Бунлары йенидян хатырлатмаьа ещтийаъ 
йохдур. Бизим яъзачылыг сянайемиз чох йахшы инкишаф едибдир. 
Бурада йени заводлар тикя билярик. Онда бир чох дярманларын 
хариъдян идхалындан асылы олмайаъагсыныз. Биз Астанада ики 
бюйцк хястяхана тикирик. Беля хястяхананы бурада да тикя, бу 
сащядя ямякдашлыг едя билярик. Ейни заманда, кянд тясяр-
рцфаты вя емал сащясиндя ишбирлийи гурмаг олар. Бцтцн бунлар 
сиздян вя ишэцзар даирялярдян асылы олаъагдыр. Сиз бир-биринизи 
йахшы танымалысыныз. Билирсиниз, рийазиййат щамы цчцн ейнидир. 
Юзцнцз щесаблайа билярсиниз ки, сизин цчцн ня файдалыдыр, ня 
йох, щансы сащядя ямякдашлыг едя  билярсиниз, щансы сащядя ися 
ямякдашлыг еtмяйяъяксиниз. Сиз ишэцзар даирялярсиниз. Ишэцзар 
даиряляр щяр заман йени тямасларын гурулмасына имканлар 
тапаъаглар вя бунлар щям сизин фирманыз цчцн, щям сизин 
рящбярлийиниз алтында ишляйянляр цчцн мараглы олаъагдыр. Бу, 
бцтювлцкдя юлкяниз цчцн ваъибдир. Биз игтисадиййатдан 
тутмуш щярби сянайе комплексиня гядяр бцтцн сащялярдя 
ишляйя билярик. 

Биз ярази бахымындан бир-биримиздян о гядяр дя чох фярг-
лянмирик. Она эюря бизим ямякдашлыг имканларымыз даща 
чохдур. Биз кечмишдя даща бюйцк юлкялярин дахилиндя идик, 
инди ися мцстягил юлкялярик вя биз юз потенсиалымыза ясас-
ланырыг. Бу бизи бир-биримизя йахынлашдырыр, бирляшдирир вя бир-
биримизя бялядчи ролуну ойнайыр. Она эюря мян ишиниздя сизя 
бюйцк уьурлар арзуламаг истяйирям. Истяйирик ки, беля бир эю-
рцш Хорватийада баш тутсун. Чцнки йахшы оларды ки, беля бир 
форум Хорватийада да тяшкил олунсун, дейярдим ки, даща 
эениш тяркибдя баш тутсун. 

Мян президент Ялийеви Хорватийайа дявят етдим. О, 
Хорватийада артыг олуб, амма мян щесаб едирям ки, беля 
сяфярляр даща тез-тез баш тутмалыдыр. Хорватийа дост юлкядир, 
Азярбайъанла мцнасибятлярин инкишафында мараглыдыр. 



 237

Чох саь олун вя Сизя бюйцк мцвяффягиййятляр арзулайырам. 
 

Сяфяр баша чатды 
 

Октйабрын 3-дя Хорватийа Республикасынын Президенти Сте-
пан Месичин Азярбайъан Республикасына рясми сяфяри баша 
чатмышдыр. 

Азярбайъанын вя Хорватийанын дювлят байраглары иля 
бязядилмиш Щейдяр Ялийев адына Бейнялхалг Щава Лиманында 
али гонаьын шяряфиня Фяхри гаровул дястяси дцзцлмцшдц. 

Хорватийа prезиденти Степан Месичи Азярбайъанын Баш 
назири Артур Расизадя вя диэяр рясми шяхсляр йола салдылар. 
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İSPANİYANIN KRALI ƏLAHƏZRƏT 
I XUAN KARLOSA 

 
 Əlahəzrət! 
 Ölkənizin milli bayramı – İspaniyanın Milli günц mü-
nasibətilə Sizi və Sizin simanızda bütün xalqınızı öz adımdan 
və Azərbaycan xalqı adından təbrik edirəm.  

Ümidvar olduğumu bildirirəm ki, Azərbaycan ilə İspa-
niya arasında təşəkkül tapmış dostluq və əməkdaşlıq mü-
nasibətləri xalqlarımızın mənafelərinə uyğun olaraq daim 
inkişaf edəcək və genişlənəcəkdir. 

Bu əlamətdar gündə Sizə ən xoş arzularımı yetirməkdən 
məmnunluq duyur, dost İspaniya xalqına əmin-amanlıq və 
firavanlıq diləyirəm.  

 
Hörmətlə, 

   İLHAM ƏLİYEV 
  Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

 
Bakı, 3 oktyabr 2007-ci il 
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İSPANİYA KRALLIĞI NAZİRLƏR ŞURASININ 
SƏDRİ ZATİ-ALİLƏRİ  
CƏNAB XOSE LUİS RODRİGES SAPATEROYA  
 
Hörmətli cənab Sədr! 
Milli bayramınız – İspaniyanın Milli günц münasi-

bətilə Sizə və bütün xalqınıza ən səmimi təbriklərimizi ye-
tirirəm.  

Əminəm ki, Azərbaycan–İspaniya dostluğu və əməkdaşlı-
ğının inkişafı yolunda atdığımız addımlar xalqlarımızın 
iradəsini əks etdirərək, ikitərəfli münasibətlərimizin səviyyə-
sini gündən-günə yüksəldəcəkdir.  

Bu xoş fürsətdən istifadə edərək Sizə möhkəm cansağlığı, 
işlərinizdə uğurlar, dost xalqınıza sülh və rifah arzulayıram.  

 
Hörmətlə,   

       İLHAM ƏLİYEV 
  Azərbaycan Respublikasının Prezidenti  

 
Bakı, 3 oktyabr 2007-ci il 
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LİTVANIN MİLLİ MÜDAFİƏ NAZİRİ  
YUOZAS OLEKASIN BAŞÇILIQ ETDİYİ 
NÜMAYƏNDƏ HEYƏTİ İLƏ GÖRÜŞ 
 
Prezident sarayı 

 
3 oktyabr 2007-ci il 

 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev 

oktyabrın 3-də Prezident sarayında Litvanın Milli Müdafiə 
naziri Yuozas Olekasın başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini 
qəbul etmişdir. 

Litvanın Milli Müdafiə naziri Yuozas Olekas Litva pre-
zidentinin salamlarını dövlətimizin başçısına çatdırdı.   

Qonaq sentyabr ayında Azərbaycan prezidenti İlham 
Əliyevin Litvaya rəsmi səfərinin uğurlu keçdiyini vurğulayaraq 
dövlətimizin başçısının Vilnüsə bu yaxınlarda gözlənilən 
işgüzar səfərinin də əlaqələrimizin genişləndirilməsi işinə xid-
mət edəcəyini qeyd etdi.  

Dövlətimizin başçısı Azərbaycanla Litva arasında ikitərəfli 
münasibətlərin bütün sahələrdə uğurla inkişaf etdiyini bildirdi.  

Prezident İlham Əliyev ötən ay Litvaya rəsmi səfərini 
məmnunluqla xatırlayaraq səfər zamanı keçirilən görüşlərin 
və aparılan danışıqların  əməkdaşlığımızın daha da möh-
kəmləndirilməsi baxımından əhəmiyyətli olduğunu vurğuladı.  
O, Litvanın Milli Müdafiə nazirinin ölkəmizə bu səfərinin də 
ikitərəfli münasibətlərimizin daha da inkişaf etdirilməsi işinə 
töhfə verəcəyinə əminliyini ifadə etdi. Dövlətimizin başçısı 
Litva prezidentinin salamlarına görə minnətdarlığını bildirdi 
və onun da salamlarını Litvanın dövlət başçısına çatdırmağı 
qonaqdan xahiş etdi.  
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MOSKVA MERİNİN BİRİNCİ MÜAVİNİ,  
AZƏRBAYCAN–MOSKVA HÖKUMƏTLƏRARASI  
İQTİSADİ KOMİSSİYANIN HƏMSƏDRİ  
LYUDMİLA ŞVETSOVANIN RƏHBƏRLİK 
ETDİYİ  NÜMAYƏNDƏ HEYƏTİ İLƏ GÖRÜŞ 

 
Prezident sarayı 
 
3 oktyabr 2007-ci il 

 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev 

oktyabrın 3-də Prezident sarayında Moskva merinin birinci 
müavini, Azərbaycan ilə Moskva hökuməti arasında hökumət-
lərarası iqtisadi komissiyanın həmsədri Lyudmila Şvetsovanın 
rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyətini qəbul etmişdir.  

Dövlətimizin başçısı Azərbaycanda Moskvanın mədəniyyət 
günlərinin və Azərbaycan–Moskva hökumətlərarası iqtisadi 
komissiyanın iclasının keçirilməsinin əhəmiyyətinə toxundu və 
bu tədbirlərin Azərbaycan ilə Rusiya arasında əlaqələrin daha 
da möhkəmlənməsinə xidmət göstərdiyini bildirdi.  

Lyudmila Şvetsova Moskva meri Yuri Lujkovun salam-
larını prezident İlham Əliyevə çatdırdı. 1997-ci ildən Azərbay-
can ilə Moskva hökuməti arasında əməkdaşlıq haqqında 
müqavilənin olduğunu qeyd edən qonaq ölkəmiz ilə əlaqələrin 
inkişafına önəm verdiklərini söylədi.  
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BAKININ XƏTAİ RAYONUNDA  
HEYDƏR ƏLİYEV PARKININ  
AÇILIŞ MƏRASİMİ 
 
Xətai rayonu, Əhmədli qəsəbəsi 
 
3 oktyabr 2007-ci il 
 
Oktyabrın 3-də Bakının Xətai rayonunun Yeni Əhmədli 

yaşayış sahəsində, Ukrayna meydanı yaxınlığında yenidən 
qurulmuş Heydər parkının, habelə ümummilli liderin abi-
dəsinin təntənəli açılışı olmuşdur.  

Mərasimə toplaşan minlərlə sakin Azərbaycan prezidenti 
İlham Əliyevi hərarətli, sürəkli alqışlarla qarşıladılar.  

Prezident İlham Əliyev ulu öndərin abidəsinin üzərindən ağ 
örtüyü götürdü, heykəlin önünə gül dəstəsi qoydu, parkla 
yaxından tanış oldu. Məlumat verildi ki, 2000-ci il iyunun 3-də 
prezident Heydər Əliyev bu parkın açılışında olmuş, sakinlərlə 
görüşmüşdür. Ərazinin genişləndirilməsi və əhalinin mənalı 
istirahətinin müasir tələblərə cavab verən səviyyədə təmin 
olunması məqsədi ilə bu ilin əvvəlindən parkda abadlıq, əsaslı 
yenidənqurma işlərinə başlanmış, ulu öndərin abidəsi ucal-
dılmışdır. Heykəlin müəllifi Aslan Rüstəmovdur.     
Ümumilikdə 13 hektar ərazisi olan parkın 5 hektarı ra-

yonun daxili imkanları hesabına abadlaşdırılmışdır. Gələcəkdə 
digər sahələr də müasir səviyyəyə çatdırılacaqdır. Çin texnolo-
giyası əsasında musiqili, rəngli  fəvvarə quraşdırılmış, on 
mindən çox ağac, bəzək kolu, gül-çiçək əkilmiş, çoxlu otura-
caq qoyulmuş, iki min kvadratmetr sahədə yaşıllıq salınmış, 
sakinlərin istirahəti üçün hər cür şərait yaradılmışdır. Parkın 
yuxarı hissəsindəki yamacda düzəldilmiş süni şəlalə buraya 
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xüsusi gözəllik verir. Parkın girəcəyində isə milli memarlıq 
üslubunda hazırlanmış böyük giriş qapısı tikilmişdir.  

Prezident İlham Əliyev burada belə bir istirahət guşəsinin 
yaradılmasından məmnun qaldığını bildirdi. Dövlətimizin 
başçısı şəlalənin yaxınlığında vaxtilə ulu öndərin əkdiyi ağacın 
yanında ağac əkdi və onu suvardı. Şəlalə «Koroğlу» operası 
uvertürasının sədaları altında işə salındı.  

Videogörüntülər vasitəsilə ulu öndərin burada sakinlərlə 
görüşündə söylədiyi «Vaxtilə Əhmədli qəsəbəsi deyəndə, 
şəhərin mərkəzində yaşayanlar buranı kənd hesab edirdilər. 
Bəziləri deyirdi ki, yox, mən gərək şəhərin mərkəzində yaşa-
yam. Amma mən o vaxt da buranı görmüşdüm və indi də 
baxıram ki, bura şəhərin mərkəzindən nə qədər gözəldir. 
Çünki buranın havası yaxşıdır, bura yüksəklikdədir, belə 
gözəl ağaclar əkilib, yaşıllaşıbdır, insanlar da məskun-
laşıblar. Ona görə də şəhərin mərkəzində yaşayanlar səhv 
edirlər. Gəlib burada yaşamaq lazımdır. Mən xahiş edəcə-
yəm ki, mənə burada bir mənzil versinlər» sözləri maraqla 
dinlənildi.   

Sonra Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev Xətai rayonu-
nun sakinləri ilə görüşdü, onları təbrik etdi.  

İ l h a m   Ə l i y e v : Yeddi il bundan əvvəl ulu öndər bu-
rada olmuşdu, həm ağac əkmiş, həm də parkın açılışını 
etmişdir. İndi park yenidən qurulmuşdur. Rayon icra haki-
miyyəti burada böyük işlər görübdür. Burada istirahət etmək 
üçün bütün imkanlar var. Çox gözəl yerlər, fəvvarələr var, 
oturmaq üçün yer kifayət qədərdir. Həm də çox müasir, 
gözəl parkdır, çox nadir xüsusiyyətləri var və belə də 
olmalıdır. Çünki bura çox böyük bir yaşayış massividir. Bu-
rada minlərlə insan yaşayır. Onlar üçün belə gözəl parkın 
yaradılması böyük işdir. Mən də məhz parkın yenidən açı-
lışına və sizinlə görüşə gəlmişəm. 

Sakinlər prezident İlham Əliyevə Bakı şəhərinin, o cümlə-
dən bu qəsəbənin abadlaşdırılmasına göstərdiyi diqqət və 
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qayğıya görə dərin minnətdarlıqlarını bildirdilər, ulu öndərin 
tarixi xidmətlərini xatırladılar.       

Sonra prezident İlham Əliyev Ukrayna meydanına gəldi. 
Buraya rayonun on minlərlə sakini toplaşmışdı. Gurultulu, 
hərarətli alqışlarla qarşılanan dövlətimizin başçısı sakinləri 
səmimiyyətlə salamladı, onlarla xatirə şəkilləri çəkdirdi.  

Açılış mərasimi geniş konsert proqramı ilə başa çatdı.  
 
 
  

 



 245

 
 
 
MÜQƏDDƏS RAMAZAN AYI MÜNASİBƏTİLƏ  
AÇILAN İFTAR SÜFRƏSİNDƏ  
NİTQ 
  
Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi 
 
4 oktyabr 2007-ci il 
 
Oktyabrın 4-də Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin sədri 

şeyxülislaм Allahşükür Paşazadə müqəddəs ramazan ayı 
münasibətilə öz iqamətgahında iftar süfrəsi açmışdır. 

Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev iftar mərasimində нитг 
сюйлямишдир. 

  
Hörmətli şeyx həzrətləri!  
Hörmətli din xadimləri!  
Hörmətli səfirlər!  
Hörmətli xanımlar və cənablar!   
Şeyx həzrətləri, ilk növbədə, mənim ünvanıma deyilən 

bütün xoş sözlərə görə Sizə və din xadimlərinə dərin minnət-
darlığımı bildirmək istəyirəm. Sizi və bütün Azərbaycan xal-
qını əmin etmək istəyirəm ki, mən bundan sonra da doğma 
xalqımın etimadını doğrultmağa çalışacağam.  

Dörd il bundan əvvəl Azərbaycan xalqı mənə öz etima-
dını göstərdi, ölkəmizin ən yüksək vəzifəsinə seçdi. Əlbəttə, o 
vaxt Azərbaycan xalqı yaxşı bilirdi ki, Heydər Əliyevin 
siyasi xətti davam etdiriləcəkdir. Amma necə, hansı formada 
_______________ 

 Mərasimdə Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin sədri şeyxülislam 
Allahşükür Paşazadə, Rus Pravoslav kilsəsinin Bakı və Xəzəryanı Yepar-
xiyasının başçısı Aleksandr ata, Azərbaycan Dağ Yəhudiləri Dini İcması-
nın sədri Semyon İxiilov çıxış etdilər və Vatikanın Azərbaycandakı Apos-
tol nunsisi Klaudio Qucerottinin təbrik məktubu oxundu.  
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davam etdiriləcək, uğurlar necə əldə olunacaq, ümumiyyətlə, 
idarəçilik üslubu hansı şəkildə inkişaf edəcək – yəqin ki, 
bunları bilmək mümkün deyildi. Mən çox şadam ki, dörd il 
ərzində görülən bütün işlər, aparılan siyasət Azərbaycanı 
daha da inkişaf etdirdi, ölkəmiz daha da qüdrətləndi, güclən-
di, öz mövqelərini möhkəmləndirdi, ölkəmizdə vətəndaş bir-
liyi tam şəkildə bərqərar olundu. Xalqla iqtidar arasında 
münasibətlər ən yüksək səviyyədədir. Bizim bütün planları-
mız, nəzərdə tutduğumuz proqramlar həyatda öz əksini 
tapdı. Bundan sonra da biz hamımız çalışmalıyıq ki, doğma 
vətənimizi daha da sürətlə inkişaf etdirək, mövcud olan 
bütün problemləri həll edək. Elə edək ki, Azərbaycan xalqı 
ildən-ilə daha da yaxşı yaşasın.  

Müqəddəs ramazan ayında bizim görüşlərimiz ənənəvi 
xarakter daşıyır və mən hörmətli şeyx həzrətlərinə öz min-
nətdarlığımı bildirmək istəyirəm ki, o, bu tədbirləri keçirir. 
Bundan başqa, gündəlik həyatda öz fəaliyyəti ilə Azər-
baycanda dini tolerantlığın möhkəmlənməsinə çox böyük 
töhfə verir. Azərbaycan xalqı bunu bilir, qiymətləndirir və 
bu, ölkəmizin hərtərəfli inkişafı üçün çox vacibdir. Azər-
baycan çoxmillətli ölkədir. Burada müxtəlif dinlərin nüma-
yəndələri bir ailə kimi yaşayırlar. Bu, nadir bir təcrübədir. 
Düzdür, biz buna öyrəşmişik və hesab edirik ki, belə də ol-
malıdır. Təsəvvür edə bilmərik ki, başqa cür ola bilər. Am-
ma biz bilirik ki, başqa cür də olur. Bəzi hallarda dinlərarası 
münasibətlərə gərginlik gətirilir, süni şəkildə qarşılıqlı itti-
hamlar irəli sürülür. Bəzi hallarda müxtəlif ölkələrdə islam 
dini haqqında çox yanlış təsəvvür yaradılır. Biz bunun qarşı-
sına öz təcrübəmizi qoymalıyıq, görülən işləri qoymalıyıq.  

Azərbaycanın timsalında görülən işləri qoymalıyıq və 
bunu edirik. Bu bizim ölkəmiz üçün lazımdır, bölgə üçün 
lazımdır və dinlərarası münasibətlərin inkişafı, sivilizasi-
yalararası dialoqun möhkəmlənməsi üçün lazımdır.  Azər-
baycan bu sahədə öz töhfəsini verir və əminəm ki, bundan 
sonra da ölkəmizdə dinlərarası münasibətlər yalnız və yalnız 
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yüksələn xətlə inkişaf edəcəkdir. Əlbəttə, bu işlərdə dövlət 
siyasəti və yenə də qeyd etmək istəyirəm ki, din xadimlərinin 
birgə fəaliyyəti çox mühüm rol oynayır. Mən eyni zamanda, 
bizim yəhudi, xristian, o cümlədən katolik qardaşlarımızın 
fəaliyyətini də yüksək qiymətləndirmək istəyirəm. Şeyx 
həzrətlərinin rəhbərliyi ilə bütün bu işlər məqsədyönlü şəkil-
də, çox böyük dəqiqliklə, çox böyük mədəniyyətlə aparılır və 
Azərbaycanın inkişafında, ölkəmizin möhkəmlənməsində 
bunun çox böyük rolu var.  

Bizim ölkəmizin çox böyük imkanları var və ildən-ilə bu 
imkanlar artır. İqtisadi potensial güclənir, Azərbaycanda de-
mokratikləşmə prosesləri çox sürətlə gedir. Biz dünyaya çox 
sürətlə inteqrasiya edən ölkəyik. Demək olar ki, Azərbay-
canda hər bir sahə inkişaf edir. Hər bir sahənin inkişafı üçün 
dövlət və hökumət proqramları var və bunlar icra olunur. 
Ancaq əgər ictimai-siyasi ab-hava yaxşı olmasa, Azərbay-
canda millətlərarası münasibətlər yüksək səviyyədə olmasa, 
bizim uğurlarımız yarımçıq olardı. Yalnız bütün bu amil-
lərin sintezi ölkəmizi daha da irəliyə aparacaq və bunlar biz-
də var. Azərbaycanda ictimai-siyasi vəziyyət çox müsbətdir, 
sabitlik ölkəmizin inkişafına ən böyük töhfədir. Biz görürük, 
o ölkələrdə ki, sabitlik pozulur, orada daim böhran hökm 
sürür, inkişafdan söhbət gedə bilməz, vəziyyət gərginləşir və 
ölkə daim ziddiyyətlər içərisindədir.  

Əlbəttə, Azərbaycanda problemlər, iqtisadi, sosial prob-
lemlər var. Amma onlar aradan qaldırılır. Bundan başqa, 
cəmiyyəti narahat edən problemlər yoxdur. Ölkə hansı isti-
qamətdə inkişaf edir, düzgün istiqamətdə, yaxud da səhv 
istiqamətdə – bu barədə cəmiyyətdə diskussiyalar aparılmır. 
Bu bizim böyük nailiyyətimizdir. Yəni Azərbaycan xalqı tam 
şəkildə bu ideyalar ətrafında, azərbaycançılıq fəlsəfəsi ətra-
fında, dövlətçilik ideyaları ətrafında birləşir. Bu birlik bizim 
gücümüzdür və bizə, iqtidara imkan verir ki, çox sakit, rahat 
şəkildə öz siyasətini ardıcıl surətdə həyata кечирсин və Azər-
baycanın hərtərəfli inkişafına nail olunsun. Biz bunu görü-
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rük. Mən din xadimlərinin bu sahədəki fəaliyyətini çox yük-
sək qiymətləndirirəm.  

Azərbaycanda din dövlətdən ayrıdır. Bu bizim Konstitu-
siyamıza görə belədir. Amma eyni zamanda, din dövlətlə 
birdir. Çünki bizim amalımız birdir. O da ondan ibarətdir ki, 
ölkəmizin müstəqilliyi daha da möhkəmlənsin. Azərbaycan-
da bütün sosial problemlər öz həllini tapsın, işsizlik aradan 
qaldırılsın, yoxsulluq aradan qaldırılsın, ölkəmizin beynəl-
xalq mövqeləri möhkəmlənsin, regional müstəvidə aparıcı 
rol oynayaq. Bu fikirlər, bu ideyalar bütün Azərbaycan 
xalqını birləşdirən ideyalardır.  

Mən çox şadam ki, indi Azərbaycanda çox gözəl ictimai-
siyasi vəziyyət var, çox gözəl ab-hava var. Xalqımız da gələ-
cəyə çox böyük nikbinliklə baxır və buna əsas var. Bizim 
iqtisadi uğurlarımız dünyanın heç bir başqa ölkəsində heç 
vaxt olmamışdır. Heç bir ölkədə üç il ərzində iqtisadiyyat iki 
dəfə artmamışdır. Dörd il ərzində büdcə xərcləri təxminən 10 
dəfə artmışdır. Bu yaxınlarda Milli Məclisdə deputatlar 
gələn ilin büdcəsinə baxacaqlar, müzakirə edəcəklər və 
hökumət tərəfindən təklif olunan paket çox genişdir. Yəni 
ilkin təklif ondan ibarətdir ki, bizim icmal büdcəmiz 12 
milyard dollara bərabər olsun. Beş il bundan əvvəl bizim büd-
cəmiz cəmi 1,5 milyard dollar idi. Yəni bu reallıqdır və özünü 
hər bir sahədə göstərir. Gələn il təkcə dövlət investisiya xərc-
ləri 3 milyard dollar olacaqdır. Haraya xərclənəcək?! İnfrastruk-
tur layihələrinə, su kəmərlərinə, elektrik stansiyalarına, qaz 
xətlərinə, məktəblərə, xəstəxanalara, yollara, körpülərə. Bizim 
bütün rayonlarımızda bu işlər davam edir. 

Biz regional inkişaf proqramını dörd il bundan əvvəl qə-
bul etmişik. Mən əmin idim ki, biz bunu icra edəcəyik. 
Yadımdadır, o vaxt deyəndə ki, Azərbaycanda 600 min iş 
yeri yaradılacaq, bəzi hallarda buna inanmırdılar. Amma 
reallıq bundan ibarətdir. Hələ ki, proqramın icrası başa 
çatmayıb, ancaq 570 min iş yeri açılmışdır. 570 min insan 
işlə təmin olunmuşdur, öz ailəsinə pul gətirir. Bu iş yerləri öz 
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növbəsində, yeni istehsalların yaranmasına gətirib çıxarır. 
Yəni qeyri-neft sektoru inkişaf edir. Bütün bunlar bir-biri ilə 
sıx bağlı olan məsələlərdir. Yəni ki, iqtisadi sahədə bizim 
apardığımız siyasət özünü tam sübut edir. 

Siyasi sahədə müstəqil siyasət Azərbaycan xalqı tərəfin-
dən bəyənilir, dəstəklənir. İqtisadi güc bizə imkan verir ki, 
xarici siyasətimiz Azərbaycan xalqının maraqları əsasında, 
yalnız və yalnız bu amillər əsasında qурулсун.  

Sosial məsələlərin həlli müşahidə olunur və bu iş daha da 
sürətlə gedəcəkdir. Bir sözlə, mən Dağlıq Qarabağ proble-
mindən başqa, Azərbaycanın qarşısında heç bir problem 
görmürəm. O problemi də biz həll etməyə çalışırıq və çalışa-
cağıq. Haqq-ədalət bizim tərəfimizdədir, bütün beynəlxalq 
hüquq normaları bizim tərəfimizdədir və biz istənilən yolla 
öz ərazi bütövlüyümüzü bərpa edəcəyik. Buna şübhəm yox-
dur və bunu etmək üçün mən gecə-gündüz çalışıram. Həm 
diplomatik səylər, həm siyasi səylər, həm xarici səfərlər, 
beynəlxalq təşkilatlarla əməkdaşlığımız, Azərbaycan haq-
qında həqiqətlərin dünya ictimaiyyətinə çatdırılması və eyni 
zamanda, iqtisadi və hərbi güc, gənc nəslin vətənpərvərlik 
ruhunda tərbiyə olunması – biz bu işləri paralel şəkildə 
aparırıq.  

Mən əminəm ki, ölkəmiz ildən-ilə möhkəmlənəcək, qüd-
rətlənəcəkdir. Biz öz gələcəyimizi çox aydın görürük. Azər-
baycan inkişaf etmiş ölkəyə çevrilməlidir. Yəni dünyada 
inkişaf etmiş ölkələr o qədər də çox deyil, biz onlardan biri 
olmalıyıq. Bütün imkanlar var, xalqımız istedadlıdır, bilikli-
dir, iqtisadi potensial güclənir, siyasi proseslər müsbət 
istiqamətdə inkişaf edir, regional mövqeyimiz möhkəmlənir, 
güclü sənaye potensialı yaranır. 

Biz ölkəmizi müasirləşdirməliyik. Biz öz tarixi keçmişi-
mizə, milli-mənəvi dəyərlərə bağlıyıq. Öz dinimizə, milli ən-
ənələrimizə bağlıyıq. Bu,  uzun illər, onilliklər ərzində müs-
təmləkə vəziyyətində yaşayanda bizi, Azərbaycan xalqını bir 
xalq kimi qorudu. Keçmişimiz, mədəniyyətimiz, dilimiz, 



 250

dinimiz bizim tariximizdir. Amma biz gərək gələcəyə bunun 
əsasında baxaq. Biz gərək bütün dünyada müsbət olan yeni-
likləri Azərbaycana gətirək, tətbiq edək. Biz gərək gəncləri-
mizi maarifləndirək, xarici ölkələrin aparıcı ali məktəblərinə 
göndərək ki, onlar orada yaxşı bilik alsınlar, ondan sonra 
gəlib öz doğma xalqına peşəkarlıqla xidmət etsinlər. Yəni 
müasirlik, çox güclü mənəvi bazanın üzərində qurulan müa-
sirlik bizim ölkəmizin gələcəyidir. Mən bu gələcəyi çox açıq 
görürəm. Əminəm ki, biz buna nail olacağıq və ölkəmiz daha 
da sürətlə inkişaf edəcəkdir. Hər bir ölkənin vətəndaşı istəyir 
ki, onun ölkəsində sülh, əmin-amanlıq olsun,  maddi rifah 
olsun və insanlar rahat, yaxşı yaşasınlar, işsizlik, yoxsullar 
olmasın. Biz də bunu istəyirik, mən də bunu istəyirəm və 
bunu edirik.   

Mən əziz şeyx həzrətlərinə bir daha öz məhəbbət duyğu-
larımı bildirmək istəyirəm. O, bu gün ulu öndər haqqında 
danışdı. O da sirr deyil ki, məhz Heydər Əliyevlə şeyx həz-
rətlərinin dostluğu Azərbaycanda bu dini tolerantlığın inki-
şafına çox böyük təkan vermişdir. Onların dostluğu, onların 
arasında olan səmimi münasibət bütün cəmiyyətə öz müsbət 
təsirini göstəribdir. Bizim aramızda da dostluq var və bu 
indi yaranmayıbdır. Mən prezident olandan əvvəl yaranıb-
dır. Hətta yadımdadır ki, hələ prezident seçilməmişdən bu-
rada buna bənzər bir məclisdə olmuşdum. Mən prezident 
seçiləndən sonra şeyx həzrətləri dedi ki, Siz prezidentsiniz, 
yəqin gəlməzsiniz. Dedim ki, bizim dostluğumuzda heç nə 
dəyişməmişdir. Prezident müvəqqəti bir vəzifədir, bir müd-
dət var, ondan sonra yoxdur. Ancaq insani münasibətlər 
əbədidir, dostluq əbədidir. Biləndə ki, bu dostluq ölkəmizin 
mənafeyinə xidmət edir, mən daha da çox sevinirəm.  

Əziz dostlar, bu gözəl gündə, müqəddəs ramazan ayında 
sizin hamınızı bir daha ürəkdən salamlayıram, xoşbəxtlik və 
cansağlığı arzulayıram. Sağ olun. 



 251

                                     * * * 
Ş e y x ü l i s l a m  A l l a h ş ü k ü r   P a ş a z a d ə: Hörmət-

li Prezident həzrətləri, Siz mənim haqqımda xoş sözlər de-
diniz. Bayaq dediniz ki, dostluq daimidir, prezidentlik daimi 
deyil. Amma mən elə bilirəm, prezidentlik də daimidir.   

İ l h a m Ə l i y e v : Yox, Sizin vəzifəniz elədir. 
A l l a h ş ü k ü r  P a ş a z a d ə : Bizim fikrimizcə, elə hər 

ikisi daimidir.  
Prezident həzrətləri, Allah-təala Sizdən razı olsun. Çox 

gözəl tövsiyələr verdiniz və elə bilirəm ki, bizim üçün, biz 
dindarlar üçün bu bir proqram oldu ki, gələcəkdə işlərimizi 
o şəkildə quraq. 

Bu gün 11 ayın sultanı ramazan ayı – Quranın nazil ol-
duğu aydır. Biz bayaq Heydər Əliyev həzrətlərindən danış-
dıq, bu gün onun ruhu bizimlədir.  Allah Zərifə xanıma da 
rəhmət eləsin. Onun da zəhməti çox olubdur.  Allah-təala 
ona da rəhmət eləsin.  

İstərdim ki, Qurani-Şərifdən ayələr dinləyək, onların 
ruhuna dua edək. Mənim ürəyim onda sakit olacaqdır.  

 
* * * 

Sonra Quran oxundu, iftar süfrəsi açıldı. 
İftar mərasimində xarici dövlətlərin ölkəmizdə akkreditə 

olunmuş səfirləri, dini icmaların nümayəndələri, Milli Məc-
lisin deputatları iştirak edirdilər.  
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«XƏZƏR DƏNİZİNİN DAVAMLI İNKİŞAFI 
ÜÇÜN STRATEGİYALAR» MÖVZUSUNA HƏSR  
OLUNMUŞ KONFRANSIN İŞTİRAKÇILARINA 

 
Hörmətli konfrans iştirakçıları! 
Sizi, «Xəzər dənizinin davamlı inkişafı üçün strategi-

yalar» mövzusuna həsr olunmuş konfransın iştirakçılarını 
səmimi-qəlbdən salamlayır, hər birinizə cansağlığı, işləriniz-
də uğurlar arzulayıram. 

Xəzər dənizi geostrateji mövqeyinə görə Azərbaycan və 
bütövlükdə region üçün mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Re-
giondakı ölkələrin iqtisadi dirçəlişində böyük neft-qaz 
yataqlarına malik olan Xəzər xüsusi rol oynayır. Karbohid-
rogen ehtiyatlarının intensiv işlənilməsi şəraitində dənizin 
biomüxtəlifliyinin qorunması, ekoloji vəziyyətinin yaxşılaş-
dırılması daim bizim diqqətimizdədir. 

Qeyd etmək lazımdır ki, Xəzər dənizinin ətraf mühitinin 
vəziyyəti ilə bağlı problemlər regionun davamlı inkişafına 
təsir göstərən əsas amillərdəndir. Bu baxımdan Azərbaycan 
Xəzər dənizi regionunda ekoloji problemlərin ciddiliyini və 
onların sosial-iqtisadi inkişafa təsirini nəzərə alaraq, bu 
problemlərin daha geniş miqyasda həlli üçün ümumi yanaş-
ma prinsipləri əsasında qarşılıqlı əməkdaşlığın genişləndiril-
məsinə böyük əhəmiyyət verir. 

«Xəzər dənizinin dəniz ətraf mühitinin mühafizəsi haq-
qında Çərçivə Konvensiyası»nın bütün Xəzəryanı dövlətlər 
tərəfindən imzalanması da öz növbəsində bu dövlətlərin Xə-
zər dənizinin dəniz ətraf mühitinin mühafizəsi istiqamətində 
birgə fəaliyyətə hazır olduğunu göstərir. 

Məmnuniyyətlə qeyd etmək istərdim ki, hazırda Azər-
baycanda Xəzər dənizinə antropogen təsiri azaltmaq məq-
sədi ilə dəniz sularının çirklənməsinə qarşı mühafizə sistemi 
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yaradılır və artıq bu işin ilk mərhələsi həyata keçirilmək-
dədir.  

Ümidvaram ki, konfransınız qarşıda duran məsələlərin 
həlli naminə bütün səy və imkanların birləşdirilməsinə yeni 
təkan verəcək, dəniz mühitinin mühafizəsində maraqlı olan 
bütün tərəflər arasında əməkdaşlığın daha da gücləndiril-
məsinə xidmət edəcəkdir.  

                                                                              
İLHAM ƏLİYEV 

                       Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 
 
Bakı, 4 oktyabr 2007-ci il 
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AVROPA İTTİFAQI ÖLKƏLƏRİNİ TƏMSİL 
EDƏN JURNALİSTLƏR İLƏ GÖRÜŞ 

 
Prezident sarayı 

 
4 oktyabr 2007-ci il 

 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev 

oktyabrın 4-də Prezident sarayında Avropa Jurnalistika Mər-
kəzinin təşkil etdiyi Avropa Qonşuluq siyasəti seminarında 
iştirak edən Avropa İttifaqı ölkələrinin jurnalistlərini qəbul 
etmişdir.  

Görüş zamanı dövlətimizin başçısı Azərbaycan–Avropa İt-
tifaqı əməkdaşlığı, ölkəmizin təşəbbüsü və iştirakı ilə həyata 
keçirilən qlobal enerji layihələri, Ermənistan–Azərbaycan, 
Dağlıq Qarabağ münaqişəsi, Azərbaycanın beynəlxalq aləmdə 
mövqeyi, regional əməkdaşlıq və digər məsələlərlə bağlı sual-
lara ətraflı cavab vermişdir.  
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AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ 
PREZİDENTİ İLHAM ƏLİYEVİN  
TACİKİSTANA SƏFƏRİ  
 
5 oktyabr 2007-ci il 
 
Prezident İlham Əliyev oktyabrın 5-də MDB Dövlət 

Başçıları Şurasının iclasında iştirak etmək üçün Düşənbəyə 
yola düşmüşdür.  

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 yola saldılar. 

                       
* * * 

Həmin gün Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev Tacikistan 
paytaxtına gəlmişdir.  

MDB üzvü olan ölkələrin dövlət bayraqları ilə bəzədilmiş 
Düşənbə hava limanında Azərbaycan prezidentinin şərəfinə 
Fəxri qarovul düzülmüşdü. Azərbaycan dövlətinin başçısını 
Tacikistanın Nəqliyyat və Kommunikasiyalar naziri Əbdürə-
him Aşur, MDB İcraiyyə Komitəsinin sədri – icraçı katib 
Vladimir Ruşaylo və digər rəsmi şəxslər qarşıladılar.  

Azərbaycan prezidenti onun üçün ayrılmış iqamətgaha yola 
düşdü.  
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AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ 
PREZİDENTİ İLHAM ƏLİYEVİN VƏ 
TACİKİSTAN RESPUBLİKASININ  
PREZİDENTİ ЕMOMƏLİ RƏHMONUN 
TƏKBƏTƏK GÖRÜŞÜ   
 
5 октйабр 2007-ъи ил 
    
Oktyabrın 5-də Düşənbədə hökumət iqamətgahında 

Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevin və Tacikistan prezidenti 
Еmoməli Rəhmonun təkbətək görüşü olmuşdur.  

Dövlət başçıları qarşılıqlı səfərlərin ikitərəfli əlaqələrin 
inkişafı və əldə edilmiş razılaşmaların reallaşdırılması üçün 
böyük əhəmiyyətini vurğuladılar, Azərbaycan və Tacikistan 
arasında bütün sahələrdə əməkdaşlığın perspektivlərini, regio-
nal qarşılıqlı fəaliyyət məsələlərini müzakirə etdilər.  

Görüşdə qarşılıqlı maraq doğuran digər məsələlər də mü-
zakirə olundu.  
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AZƏRBAYCAN RESPUBLИKASЫНЫН 
PREZИDENTИ ИLHAM ƏLИYEV MDB-nin  
DÖVLƏT BAŞÇЫLARЫ  ŞURASЫNЫN  
ИCLASЫNDA  

    
Oktyabrın 5-də Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev 

Müstəqil Dövlətlər Birliyinin üzvü olan ölkələrin Dövlət Baş-
çıları Şurasının Düşənbədə keçirilən iclasında iştirak etmişdir. 
Ukrayna dövlətinin başçısı Viktor Yuşşenkodan başqa, MDB-
nin üzvü olan bütün ölkələrin prezidentlərinin iştirak etdiyi 
iclasın gündəliyinə 20 məsələ daxil idi.  

Gündəliyin əsas bəndi MDB-nin gələcək inkişafı haqqında 
Konsepsiya və onun həyata keçirilməsinə dair Əsas Tədbirlər 
planı idi. Konsepsiyanın layihəsi Dövlət Başçıları Şurasının 
2006-cı il 28 noyabr və Xarici İşlər Nazirləri Şurasının 2007-ci 
il 5 yanvar tarixli qərarlarına müvafiq olaraq yaradılmış işçi 
qrupу tərəfindən işlənib hazırlanmışdır. Konsepsiyaya görə, 
Birlik üçün birinci dərəcəli məsələ iqtisadi əməkdaşlıq – tam-
miqyaslı azad ticarət rejiminin tətbiq edilməsi, müəssisələr 
arasında istehsal kooperasiyası əlaqələrinin genişləndirilməsi, 
kənd təsərrüfatı məhsullarının ümumi bazarının inkişafı, nəq-
liyyat, energetika və başqa sahələrdə qarşılıqlı fəaliyyət məsə-
lələridir. Siyasi və parlamentlərarası əlaqələrin inkişaf etdiril-
məsi, humanitar sahədə, miqrasiya siyasətində, təhlükəsizlik 
məsələlərində əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsi tədbirləri də 
nəzərdə tutulmuşdur. 

MDB dövlətlərinin razılaşdırılmış miqrasiya siyasətinə dair 
təkliflər Düşənbə zirvə toplantısının əsas məsələsi oldu. Ha-
zırda miqrasiya sahəsində əməkdaşlıq məsələləri ilə Birliyin 
sahəvi əməkdaşlıq üzrə iki orqanı – Əmək, Miqrasiya və Əha-
linin Sosial Müdafiəsi üzrə Məşvərət Şurası və MDB-nin üzvü 
olan dövlətlərin qanunsuz miqrasiyaya qarşı mübarizədə 
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əməkdaşlığı haqqında Sazişin iştirakçısı olan dövlətlərin Birgə 
Komissiyası məşğul olur. Ona görə də MDB ölkələrinin qar-
şılıqlı əlaqələri prosesinə bir sıra düzəlişlər etmək zərurəti ilə 
bağlı razılaşdırılmış miqrasiya siyasətinə dair təkliflər hazır-
lamaq üçün qrup yaradılmışdıр. «Kohi Somon» sarayında ke-
çən zirvə toplantısı başlanmazdan əvvəl dövlət başçıları xatirə 
şəkli çəkdirdilər.  

Зирвя топлантысы дювлят башчыларынын мящдуд тяркибдя эюрцшц 
иля ачылды. 

Sonra iclas öz işini geniş tərkibdə davam etdirdi. Geniş tər-
kibdə iclasın açılışında çıxış edən Tacikistan prezidenti 
Emoməli Rəhmon zirvə görüşünün iştirakçılarını salamladı və 
əmin olduğunu bildirdi ki, aparılan müzakirələr və əldə edilmiş 
razılaşmalar MDB-nin fəaliyyəti üçün yeni platforma yarada-
caq, Birlik xalqlarının rifahına xidmət edəcəkdir.  

MDB-nin sədri, Qazaxıstan prezidenti Nursultan Nazarba-
yev Tacikistan rəhbərliyinin qonaqpərvərliyinə və sammitin 
işinin yaxşı təşkilinə görə təşəkkürünü bildirdi. O, Emoməli 
Rəhmonu doğum günü – zirvə toplantısının iş günü ilə eyni 
vaxta düşmüş 55 yaşının tamam olması münasibətilə təbrik 
etdi və bildirdi ki, Tacikistan dövlətinin başçısı MDB-nin 
inkişafında xidmətlərinə görə Birliyin yüksək mükafatına – 
Fəxri nişana layiq görülmüşdür.  

Nursultan Nazarbayev iclas iştirakçılarına MDB-nin üzvü 
olan dövlətlərin başçıları tərəfindən məhdud tərkibdə müza-
kirə edilmiş məsələlər, zirvə toplantısının müzakirəsinə çıxa-
rılmış sənədlər – MDB-nin gələcək inkişaf konsepsiyası və 
onun reallaşdırılmasına dair əsas tədbirlər planı, eləcə də 
MDB dövlətlərinin razılaşdırılmış miqrasiya siyasəti proqramı 
barədə məlumat verdi. Qazaxıstan prezidenti MDB-nin işinin 
yeni – «Bir il, bir mövzu»  forması barədə təşəbbüs irəli sürdü. 
O, 2008-ci ilin MDB-nin «Tranzit-nəqliyyat potensialının 
inkişafı ili» elan olunmasını təklif etdi.  

MDB İcraiyyə Komitəsinin sədri – icraçı katib Vladimir 
Ruşaylo bildirdi ki, MDB ölkələrinin bəziləri müzakirə olun-
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muş bir sıra məsələlərə dair təkliflər vermişdir. Məsələn, 
Azərbaycan tərəfi Razılaşdırılmış miqrasiya siyasəti proqramı 
barədə xüsusi rəy bildirmişdir.  
İclasda təşkilati məsələlərə də baxıldı.  
Dövlət başçıları sammitin sənədlərini – Razılaşdırılmış 

miqrasiya siyasəti haqqında bəyannaməni və MDB-nin gələ-
cək inkişaf konsepsiyasını qəbul etdilər. Bəyannamədə vurğu-
lanır ki, MDB ölkələri «MDB-nin üzvü olan dövlətlərin vətən-
daşlarının etnik, dil, mədəni və dini özgüрlüyünü dəstəkləmək, 
onlarda yaşadıqları ölkənin qanunvericiliyinə, dilinə və mədə-
niyyətinə hörmət münasibəti formalaşmasına şərait yarat-
maq» niyyətindədirlər. Tərəflər həmçinin «əmək miqrasiyası 
proseslərinin qaydaya salınması və tənzimlənməsi məsələləri 
sahəsində əməkdaşlığı dərinləşdirmək, üzv dövlətlərin vətən-
daşlarının qarşılıqlı səfərləri üçün əlverişli şərait təmin edil-
məsinə çalışmaq» əzmindədirlər.  

Sənədin digər iki bəndində deyilir ki, MDB ölkələri qanun-
suz miqrasiyanın qarşısının alınmasına və belə hallara yol 
verilməməsinə yönəlmiş tədbirlər həyata keçirəcək, qanunsuz 
miqrasiyanın qarşısının alınması, aşkar olunması və ona son 
qoyulması məsələlərində bir-birinə kömək edəcək, miqrasiya 
sahəsində qanunvericiliyin yaxınlaşdırılması, miqrasiya proqram-
larının işlənib hazırlanması və onların praktik şəkildə real-
laşdırılması məsələlərində əməkdaşlığa çalışacaqlar.  

Zirvə toplantısı başa çatдыгdan sonra keçirilmiş mətbuat 
konfransında MDB-nin sədri Nursultan Nazarbayev dedi ki, 
MDB Dövlət Başçıları Şurasının növbəti iclası 2008-ci ilin 
sentyabr ayında Bişkekdə keçiriləcəkdir. O bildirdi ki, MDB-də 
sədrlik Qırğızıstana keçir. Nursultan Nazarbayev MDB 
İcraiyyə Komitəsinin sədri Vladimir Ruşayloya bu vəzifədə sə-
mərəli fəaliyyətinə görə təşəkkür etdi. Eyni zamanda dedi ki, 
V.Ruşaylonun səlahiyyət müddətinin başa çatması ilə əlaqə-
dar, бундан сонра bu vəzifəni Rusiya Xarici Kəşfiyyat 
Xidmətinin indiki rəhbəri Sergey Lebedev tutacaqdır.  
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Elə həmin gün Tacikistan prezidenti Emoməli Rəhmonun 
adından MDB-nin üzvü olan ölkələrin dövlət başçılarının şərə-
finə rəsmi ziyafət verildi.  

 
Səfər  başa çatdы 

 
Oktyabrın 5-də Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevin 

Tacikistana səfəri başa çatdы. 
Düşənbə hava limanında Azərbaycan dövlətinin başçısını 

Vladimir Ruşaylo və digər rəsmi şəxslər yola saldılar. 
 

* * * 
 
Dövlətimizin başçısı həmin gün axşam Bakıya qayıtdı. 

Azərbaycan prezidentini Heydər Əliyev adına Beynəlxalq Ha-
va Limanında Baş nazir Artur Rasizadə, Prezidentin İcra 
Aparatının rəhbəri Ramiz Mehdiyev, Bakı Şəhər İcra Haki-
miyyətinin başçısı Hacıbala Abutalıbov qarşıladılar. 
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AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ 
PREZİDENTİ İLHAM ƏLİYEV «BİLGƏH» VƏ 
«BUZOVNA» YARDIMÇI STANSİYALARININ 
AÇILIŞ MƏRASİMİNDƏ 
 
6 oktyabr 2007-ci il 
 
Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev oktyabrın 6-da 

«Bakıelektrikşəbəkə» Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin «Bilgəh» və 
«Buzovna» yardımçı stansiyalarının açılışında iştirak etmişdir.  

Prezident İlham Əliyev əvvəlcə 35/10/6 kilovoltluq «Bilgəh» 
yardımçı stansiyasına gəldi. Burada dövlətimizin başçısını in-
şaatçılar və paytaxt energetikləri səmimiyyətlə qarşıladılar. 
«Bakıelektrikşəbəkə» ASC Иdarə Heyətinin sədri Baba Rza-
yev dövlətimizin başçısına məlumat verdi ki, 5 ay ərzində inşa 
edilmiş yardımçı stansiya ən müasir standartlara cavab verir. 
Burada 3 transformator quraşdırılmış, ərazidə abadlıq və 
yaşıllaşdırma işləri aparılmışdır. Stansiya Bilgəh qəsəbəsinin 
və ətraf ərazilərin dayanıqlı və keyfiyyətli elektrik enerjisi ilə 
təchizatına tam imkan verir.  

Prezident İlham Əliyev yardımçı stansiyadakı 35 kilovolt-
luq paylayıcı qurğu ilə tanış oldu. Bildirildi ki, burada quraş-
dırılan daxili avadanlıq Almaniyanın tanınmış «Siemens» fir-
masının istehsalıdır və Bakıda yığılıbdır. Bütün inkişaf etmiş 
ölkələrdə bu avadanlıq geniş tətbiq olunur. Yaxın vaxtlarda 
Azərbaycan özü də belə avadanlığın ixracına başlamaq imka-
nına malik olacaqdır.  

İ l h a m  Ə l i y e v : Əlbəttə, biz беля аваданлыьы qonşu 
ölkələrə ixrac edə bilərik.  

B a b a  R z a y e v : Cənab Prezident, mən təsəvvür edi-
rəm ki, bir ildən sonra region ölkələrinə ixrac edə biləcəyik.  
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İ l h a m  Ə l i y e v : İlk növbədə, gərək öz tələbatımızı 
təmin edək. Ondan sonra, əlbəttə, ixrac məhsullarının ya-
ranması çox böyük əhəmiyyət kəsb edir.  

Dövlətimizin başçısına bildirildi ki, prezidentin tapşırığına 
əsasən, 2008-ci ilin sonunadək «Bakıelektrikşəbəkə»nin balan-
sında olan bütün obyektlər tam müasirləşdiriləcək, yeniləri 
inşa olunacaqdır.  

İ l h a m  Ə l i y e v : «Barmek»in bizim energetika siste-
minə vurduğu zərbə çox böyük oldu. İndi bunu aradan qal-
dırmaq, vəziyyəti sağlamlaşdırmaq üçün nə qədər böyük iş-
lər görürük. Bax, reallıq budur. Gələn ilin sonuna qədər 
çalışın ki, maksimum dərəcədə bütün infrastrukturu yeniləş-
dirin, həm xətlərin çəkilişini, həm də yardımçı stansiyaların 
tikintisini başa çatdırın. İndi bizim kifayət qədər enerji 
gücümüz var. Yəni, biz stansiyaları əsasən ona görə tikirik 
ki, əhali tam şəkildə, fasiləsiz elektrik enerjisi alsın.     

Bildirildi ki, hava xətlərinin yeraltı kabellərlə əvəzlənməsi 
də diqqətdə saxlanılır. İndiyə qədər 700 kilometr uzunluğunda 
35 kilovoltluq hava xətti yüksək keyfiyyətli yeraltı kabellə 
əvəzlənibdir. Bütün işlər perspektiv nəzərə alınmaqla görülür.   

İ l h a m  Ə l i y e v : Yəni, burada gələcək inkişafı da nə-
zərə almısınız?!  

B a b a  R z a y e v:  Bəli, güc 3,6 dəfə artırıla bilər. Bu 
parametrlərə malikdir və gələcək planlar nəzərə alınıbdır.  

İ l h a m   Ə l i y e v : Bilgəh gözəl bir yerdir. Burada həm 
çoxlu binalar var, bağ evləri var, həm də yeni mehmanxana 
tikilib və tikiləcəkdir. Elə etməliyik ki, burada gələcəkdə də 
təminat tam şəkildə yüksək səviyyədə olsun. İlk növbədə bu, 
burada yaşayan əhali üçün lazımdır. Biz bunu təmin etməliyik.      

Energetika sisteminin müasirləşdirilməsinə dövlətin kö-
məyi ilə yanaşı, istifadə olunan elektrik enerjisi haqqının 
tam toplanması da zəruridir. İndi gərək yığım problemini də 
aradan qaldırasınız. Son bir neçə ay ərzində bütövlükdə 
Azərbaycanda elektrik enerjisi haqqının yığılmasında böyük 
irəliləyiş var. Ölkə üzrə təxminən 80–85 faiz təşkil edir. Ən 
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ucqar rayonlarda misal üçün 100 faiz, 95 faiz yığılır. Amma 
Bakıətrafı qəsəbələrdə – mən adlarını çəkmək istəmirəm – 
yığım 6 faiz, 10 faiz, 15 faizdir. Burada insanlar ən ucqar 
kəndlərdəki insanlardan pis yaşamırlar. Sadəcə olaraq, elek-
trik enerjisinin haqqını ödəmək lazımdır. Onda bu sahədə 
Azərbaycanda heç bir problem yaranmayacaqdır. Onda 
enerji təminatı da lazımi səviyyədə olacaqdır. Siz çalışın ki, 
bunu təmin edin. Mən başa düşürəm, bəzi hallarda insanlar 
çətinlik çəkirlər, hələ yoxsul təbəqə var. Biz onlara da öz 
qayğımızı göstərməliyik. Amma elə adamlar var ki, hər şeyi – 
bağı da, maşınları da var, ancaq elektrik enerjisinin pulunu 
ödəmir. Bax, bunlara qarşı ciddi mübarizə aparılmalıdır. Ça-
lışın maksimum dərəcədə, ilk növbədə imkanı olan adamlar-
dan yığın. Azərbaycanda işlər yaxşı gedir, insanların həyat 
səviyyəsi yaxşılaşır. Elə olmalıdır ki, hər bir insanın imkanı 
olsun ki, elektrik enerjisinin pulunu ödəsin. «Bilgəh» yar-
dımçı stansiyasındakı digər 10 kilovoltluq paylayıcı qurğu 
da ən müasir standartlara uyğundur.  

Prezidentə bildirildi ki, «Bakıelektrikşəbəkə»nin investisiya 
proqramına uyğun olaraq, bu ilin sonuna qədər daha bir neçə 
belə yardımçı stansiya istifadəyə veriləcəkdir. Bütün görülən 
işlər nəticəsində Bakıda və ətraf qəsəbələrdə elektrik enerjisi 
təchizatı ilə bağlı problemlər tam aradan qaldırılacaqdır.  

Yardımçı stansiya ilə tanışlıqdan razılığını bildirən dövləti-
mizin başçısı bu tədbirlərin ildən-ilə daha da gücləndiriləcəyini 
vurğuladı. 

Sonra Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev 110/35/10 
kilovoltluq «Buzovna» yardımçı stansiyasında görülən işlərlə 
tanış olmaq üçün əraziyə gəldi. Energetiklər dövlətimizin baş-
çısını səmimiyyətlə qarşıladılar.  

Bu obyekt də dövlət başçısının tapşırığına əsasən, pay-
taxtın elektrik enerjisinə olan tələbatının tam ödənilməsi, 
şəbəkələrin yenidən qurulması və modernləşdirilməsi məqsədi 
ilə «Bakıelektrikşəbəkə»nin reallaşdırdığı yeni inkişaf proqra-
mı çərçivəsində tikilmişdir. Yardımçı stansiya Bakının Sabun-
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çu və Əzizbəyov rayonlarının elektrik enerjisi ilə təchizatının 
yaxşılaşdırılmasına sanballı töhfədir. Proqram iki mərhələdə 
həyata keçirilir və 2020-ci ilə qədər davam edəcəkdir.  

Prezident İlham Əliyev yardımçı stansiyanın texniki-iq-
tisadi göstəriciləri ilə tanış oldu. Burada görülmüş abadlıq və 
yaşıllaşdırma işləri də göz oxşayır.  

Dövlətimizin başçısına Buzovna–Bilgəh zonasının elektrik 
enerjisi təchizatının sxemi barədə məlumat verildi. Bildirildi 
ki, prezidentin ehtiyat fondundan ayrılan vəsait indiyə qədər 
əsaslı tədbirlərin həyata keçirilməsində böyük rol oynamışdır. 
Həmin vəsait hesabına 35/10 kV-luq «Amburan» yardımçı 
stansiyası tikilmiş, 110/35/6 kV-luq «Maştağa» yardımçı stan-
siyasının isə genişləndirilməsi nəzərdə tutulmuşdur. Ümumi 
gücü 148 meqavat təşkil edən yardımçı stansiyaların tikintisi-
nə bu ilin aprelində başlanmışdır. Tikinti-quraşdırma işlərinin 
ümumi smeta dəyəri 8 milyon 774 min 177 manatdır. Bu 
yardımçı stansiyaların tikintisi və yenidən qurulması Maştağa, 
Nardaran, Buzovna və Bilgəh qəsəbələrinin, hazırda istifadədə 
olan və tikilən turizm-istirahət mərkəzlərinin etibarlı və key-
fiyyətli elektrik enerjisi ilə təmin edilməsinə imkan verəcəkdir.    

«Bakıelektrikşəbəkə»nin rəhbəri bütün bunlara görə 
prezidentə şəbəkənin kollektivi adından minnətdarlığını bildirdi.  

İ l h a m  Ə l i y e v : Siz də yaxşı işləyirsiniz. Dövlət də 
sizə  həm prezidentin ehtiyat fondundan, həm başqa mənbə-
lərdən kömək göstərir. İndi artıq özünüz də pul qazanır, onu 
investisiya şəklində belə işlərə yönəldirsiniz. Bu bir daha onu 
göstərir ki, «Bakıelektrikşəbəkə» şirkətinin yaradılması, 
dövlətin nəzarətinə keçməsi barədə qəbul etdiyimiz qərar 
düzgün idi. İndi işlər yaxşı gedir. Həm dövlət nəzarəti, həm 
də dövlətin köməyi var və görülən işlər də göz qabağındadır. 

Sonra dövlətimizin başçısı yardımçı stansiyanın idarəetmə 
otağına gəldi, düyməni basaraq stansiyanı işə saldı.   

Prezident İlham Əliyev paylayıcı qurğuların iş prinsipləri 
ilə də maraqlandı. Bildirildi ki, digər paylayıcı qurğularda 
olduğu kimi, burada da Bakıda yığılan ən müasir avadanlıq 
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quraşdırılmışdır. Hazırda paytaxtın bütün yerlərində bu cür 
tədbirlər görülür.  

Dövlətimizin başçısı ulu öndərin və özünün energetiklərlə 
keçirdiyi görüşləri, yeni elektrik stansiyalarının təməlqoyma 
və istifadəyə verilməsi mərasimlərini əks etdirən fotoşəkillərə 
də baxdı, görülən işlərdən razılığını bildirdi, kollektivə yeni 
uğurlar arzuladı. 
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İSVEÇRƏNİN ƏTRAF MÜHİT, NƏQLİYYAT, 
ENERGETİKA VƏ RABİTƏ ÜZRƏ FEDERAL 
DEPARTAMENTİNİN RƏHBƏRİ, NAZİR 
MORİTZ LEUNBERQERİN RƏHBƏRLİK ETDİYİ 
NÜMAYƏNDƏ HEYƏTİ İLƏ GÖRÜŞ 
 
Prezident sarayı 
 
8 oktyabr 2007-ci il 
 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev 

oktyabrın 8-də Prezident sarayında İsveçrənin Ətraf Mühit, 
Nəqliyyat, Energetika və Rabitə üzrə Federal departamentinin 
rəhbəri, nazir Moritz Leunberqerin rəhbərlik etdiyi nüma-
yəndə heyətini qəbul etmişdir. 

Görüşdə Azərbaycan–İsveçrə ikitərəfli münasibətlərinin 
uğurla inkişaf etdiyi vurğulanmış, bu səfərin ölkələrimiz ara-
sında əlaqələrin, o cümlədən nəqliyyat, ətraf mühit və energe-
tika sahələrində əməkdaşlığın daha da genişləndirilməsi işinə 
xidmət etdiyi qeyd edilmişdir. 
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AZƏRBAYCAN DÖVLƏT İQTİSAD 
UNİVERSİTETİNİN YENİ KORPUSUNUN 
AÇILIŞ MƏRASİMİ 
 
Bakı, Nərimanov rayonu 
 
8 oktyabr 2007-ci il 

 
Oktyabrın 8-də Bakının Nərimanov rayonunda, aka-

demik Həsən Əliyev küçəsində Azərbaycan Dövlət İqtisad 
Universitetinin yeni korpusunun açılışı olmuşdur. 

Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev mərasimdə iştirak 
etmişdir. 

Universitetin professor-müəllim heyəti və tələbələri dövlə-
timizin başçısını və xanımı Mehriban Əliyevanı gül-çiçəklə 
qarşıladılar.  

Prezident İlham Əliyev yeni korpusun açılışını bildirən 
qırmızı lenti kəsdi, binanın birinci mərtəbəsində xalqımızın 
ümummilli lideri Heydər Əliyevin büstünə baxdı, iqtisadi təh-
silin yeni innovasiya modeli ilə tanış oldu.  

Səkkizmərtəbəli yeni tədris korpusunun ümumi sahəsi 5 min 
kvadratmetrdir. Burada 41 tədris auditoriyası, o cümlədən 
tədris-metodiki laboratoriya, 100 nəfərlik konfrans salonu, 
120 nəfərlik yeməkxana, ən müasir tələblərə uyğun kitabxana-
informasiya mərkəzi yerləşir. 

Dövlətimizin başçısı universitetin ən son informasiya-
kommunikasiya texnologiyaları ilə təchiz edilmiş salonunda 
Moskva Dövlət Universiteti, Türkiyənin Bilkənd Universiteti 
və Gəncədəki Azərbaycan Texnologiya Universiteti ilə birbaşa 
təşkil olunmuş video-konfransa qoşuldu, azərbaycanlı tələbə-
ləri salamladı. 
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N i k o l a y  S y o m i n (Moskva Dövlət Universitetinin 
prorektoru): Hörmətli Prezident! Moskva Universiteti adın-
dan, bizim bütün çoxminlik kollektiv adından Sizi sa-
lamlamağa şadıq. Biz Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevin 
iştirakı ilə keçirilən bu video-konfransı səbirsizliklə gözlə-
yirdik.  

İ l h a m  Ə l i y e v: Sağ olun. Mən də sizi salamlayıram. 
MDU ilə bizim müvafiq ali məktəblərimiz arasında əmək-
daşlığın inkişafı məni sevindirir. Bildiyiniz kimi, biz MDU-
nun Azərbaycanda filialının yaradılması barədə ilkin razılı-
ğa gəlmişik. Humanitar sahədə əməkdaşlığın yaxşı səviyyədə 
olması bizim tələbələrin Azərbaycanın hüdudlarından kəna-
ra getmədən MDU-da oxumasına, təhsil almasına imkan 
verəcəkdir. Düzdür, biz çalışırıq ki, tələbələrimiz dünyanın 
aparıcı ali məktəblərində təhsil alsınlar – MDU isə  məhz be-
lə ali məktəblərdəndir – lakin biz həm də öz ölkəmizdə yük-
sək səviyyəli təhsil almaq üçün zəruri şərait yaratmağa çalışı-
rıq. Mən bu video-konfransda iştirak edən bizim gənclərdən 
çoxlarını görürəm. Onların hamısını salamlamaq və demək 
istəyirəm ki, Azərbaycan gənclərinin dünyanın aparıcı ali 
məktəblərində təhsil alması bizi sevindirir və ümidvarıq ki, 
bu gənclər yaxşı təhsil aldıqdan sonra ölkəmizin inkişafına 
öz töhfələrini verəcəklər.  

N i k o l a y  S y o m i n: Çox sağ olun, İlham Heydəroviç. 
Bu gün bu salonda  həqiqətən Azərbaycan Respublikasın-
dan olan tələbələr toplaşmışdır, onlar MDU-nun ən yaxşı 
tələbələrindəndir. Buna gənclərin xarici ölkələrdə təhsil al-
masına dair Sizin təsdiq etdiyiniz və bu ildən fəal surətdə 
həyata keçirilən Dövlət Proqramı çox kömək edir. Hazırda 
həmin proqram bizim universitetdə də reallaşdırılır. Artıq 
yeddi nəfər gəlmişdir, biz digərlərini də  gözləyirik. Əlbəttə, 
əminik ki, həm bu proqram, həm də bizim hazırda yaxşı 
inkişaf etməkdə olan filialın fəaliyyəti – biz zəruri sənədləri 
öz tərəfimizdən imzalayaraq təsdiq olunmaq üçün Sizə gön-
dərmişik – əməkdaşlığımızın daha da möhkəmlənməsinə, in-
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kişafına və səylərimizin birləşdirilməsinə xidmət edəcəkdir. 
Buna görə də təhsil sahəsində birgə fəaliyyətimiz ən mühüm 
və prioritet istiqamətlərdən biridir. Bu, heç şübhəsiz, nəinki 
bizim indiki qarşılıqlı münasibətlərimizə, həm də və ən baş-
lıcası, bu münasibətlərin gələcəyinə müsbət təsir göstərəcək-
dir. Bu, gələcək dünyanın qurulmasına bizim töhfəmizdir.  

Ş ə m s ə d d i n   H a c ы y e v (Азярбайъан Дювлят Игтисад 
Университетинин ректору):  Sağ olun. Orada kimsə çıxış etmək 
istəyir? 

M D U - n u n  t ə l ə b ə s i: Salam, hörmətli cənab Prezident, 
biz çox şadıq ki, bu il bizim azərbaycanlı tələbələrə xarici 
ölkələrin ən yaxşı ali məktəblərində təhsil almaq imkanı təklif 
edən proqram qəbul olunmuşdur. Bilmək istərdik, Azərbaycan 
hökuməti «qara qızıl»ı intellektual sərvətə çevirmək üçün daha 
hansı addımları atacaqdır? Sağ olun.  

İ l h a m   Ə l i y e v: Biz bu məsələ üzərində çox ciddi işlə-
yirik və belə hesab edirik ki, ölkəmizin əsas sərvəti məhz 
onun intellektual potensialıdır. Dünyanın qabaqcıl ölkələri-
nin təcrübəsi göstərir ki, təhsilə çox diqqət yetirilən, bu sa-
həyə investisiyalar qoyulan, çox güclü intellektual potensial 
yaradılan ölkələrdə bütün sahələrdə inkişaf baş verir. Bizim 
ölkəmizdə bundan ötrü hər cür şərait var – maliyyə vəziy-
yətimiz yaxşılaşır, bizim gənclər istedadlıdır və biz hazırda 
sizinlə bərabər istifadə etdiyimiz informasiya-kommunikasi-
ya texnologiyalarının güclü bazasının yaradılması üzərində 
fəal iş aparırıq. Ona görə də biz bundan sonra da çalışacağıq 
ki, Azərbaycanda illər boyu, onilliklər boyu təbii ehtiyatlarla 
əsla bağlı olmayan davamlı inkişafı təmin edəcək güclü 
intellektual potensial yaradılsın.  

Təbii ehtiyatlar, sadəcə olaraq, bizə inam və maliyyə 
imkanları verən üstünlükdür. Ölkəmizin gələcəyi həm Azər-
baycanda, həm də xaricdə oxuyan və ümidvaram ki, gələcək-
də ölkəmizin inkişafında fəal iştirak edəcək tələbələrin 
aldıqları biliklərdir. Mən sizi bir daha salamlayıram, yaxşı 
oxumağınızı, ölkəmizi Rusiyada ləyaqətlə təmsil etməyinizi 
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arzulayıram. Bir daha demək istəyirəm: ümidvaram ki, siz 
yaxşı biliklər əldə edəndən sonra Azərbaycana qayıdacaq-
sınız. Orada qalmağa üstünlük verənlər isə – mən bunda da 
elə bir böyük problem görmürəm – bizim Rusiyadakı elçi-
lərimiz, nümayəndələrimiz olacaq və hər halda, gec-tez Azər-
baycana qayıdacaqlar.  

 
* * * 

Sonra Türkiyənin Bilkənd Universiteti ilə birbaşa bağlantı 
oldu. Universitetin nümayəndəsi Azərbaycan prezidentini və 
mərasimə toplaşanları İqtisad Universitetinin yeni korpusunun 
açılışı münasibətilə  Bilkənd Universitetinin kollektivi və azər-
baycanlı tələbələrи  adından salamladı.  

İ l h a m  Ə l i y e v: Mən də sizi ürəkdən salamlayıram. 
Bütün müəllim heyətinə, bütün tələbələrə öz salamlarımı, 
hörmətimi bildirmək istəyirəm. Mən çox böyük qürur hissi 
ilə Bilkənd Universitetinin Fəxri doktoru adını daşıyıram. 
Bu yüksək ad mənə üç il bundan əvvəl verilmişdir və əminəm 
ki, Bilkənd Universitetində təhsil alan Azərbaycan gəncləri 
həm Türkiyə–Azərbaycan münasibətlərinin inkişafında öz 
rolunu oynayacaq, həm də çox gözəl bilik alıb, doğma 
vətənimizin inkişafı yolunda çalışacaqlar.  

Bilkənd Universitetinin qurucusu hörmətli İhsan Doğra-
macıya mən öz dərin hörmət və məhəbbətimi bildirmək istə-
yirəm. Xahiş edirəm ki, mənim səmimi salamlarımı İhsan 
bəyə çatdırasınız. Bilirsiniz ki, İhsan bəy Azərbaycan xalqı-
nın çox böyük dostudur, onun Azərbaycan xalqı qarşısında 
çox böyük xidmətləri olmuşdur və İhsan bəy Azərbaycan 
dövlətinin ən ali mükafatı olan «Heydər Əliyev» ordeni ilə 
təltif edilmişdir. Biz İhsan bəyi hər zaman Azərbaycanda 
görməyimizdən çox şadıq, çox məmnunuq. Ona cansağlığı, 
yeni-yeni uğurlar diləmək istəyirəm. Eyni zamanda, univer-
sitetin rektoru hörmətli Əli bəyə öz salamlarımı çatdırmaq 
istəyirəm. Əmin olduğumu bildirmək istəyirəm ki, Bilkənd 
Universiteti ilə Azərbaycanın təhsil sahəsi arasında yaranmış 
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bu gözəl münasibətlər, əlaqələr daha da inkişaf edəcək, 
Azərbaycan gəncləri universitetdə çox gözəl təhsil alacaqlar 
və beləliklə, gələcəkdə doğma Azərbaycanın inkişafında 
daha da fəal iştirak edəcəklər.  

İstəyirəm onu da biləsiniz ki, Bilkənd Universitetinin 
qurucusu hörmətli İhsan bəylə Heydər Əliyev Fondu arasın-
da Azərbaycanda yeni müasir təhsil ocağının yaranması 
haqqında artıq danışıqlar gedir. Biz ümid edirik ki, Bakıda 
da Bilkənd Universiteti kimi beynəlxalq ali məktəb yarana-
caq və ondan sonra əlaqələr daha da sürətlə inkişaf edə-
cəkdir.  

Bir sözlə, əziz dostlar, həm universitetin kollektivinə, həm 
də universitetdə təhsil alan Azərbaycan gənclərinə bir daha 
öz salamlarımı çatdırmaq istəyirəm, sizə uğurlar arzu-
layıram. Arzu edirəm ki, universitetin şöhrəti daim yüksək 
zirvələrə ucalsın.   

G ü r ş a d  A y d o ğ a n (Bilkənd Universitetinin rektor 
vəkili): Hörmətli prezident İlham Əliyev, Bilkənd Universi-
tetindən Sizə və Sizin şəxsinizdə bütün Azərbaycan xalqına ən 
dərin hörmətimizi, ehtiramımızı və sevgimizi çatdırmaq 
istəyirik. Hazırda burada, bu salonda Bilkənd Universitetində 
oxuyan azərbaycanlı tələbələrlə birlikdəyik. Bildirmək istəyi-
rəm ki, hamımız Sizinlə görüşməkdən böyük qürur duyuruq.  

Hörmətli Prezident, Sizin və mərhum atanız Heydər Əli-
yevin Bilkənd Universitetində çox önəmli yeri vardır. Sizlər 
hər zaman bizi ən güclü şəkildə dəstəklədiniz. Bunu universi-
tetimizin qurucusu İhsan Doğramacı və rektorumuz Əli 
Doğramacı hər yerdə ifadə etməkdədirlər. Bu baxımdan Sizə 
minnətdarıq.  

Bizim qəlbən yaxın olduğumuzu hər kəs bilir. İndi texno-
logiya sayəsində eyni məsələ ətrafında bu cür müzakirə 
aparmaq imkanına nail olduq. Bir-birimizlə eyni vaxtda 
görüşə bilirik. Biz istəyirik ki, bu video-konfransın imkanın-
dan istifadə edərək başqa sahələrdə də işbirliyi həyata 
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keçirək, birlikdə daha gözəl layihələrə imza ata bilək. Düşü-
nürəm ki, bu, böyük hədəfli işbirliyinin başlanğıcı olacaqdır.  

R a m a z a n T a ş d u r m a z (Bilkənd Universitetinin 
professoru): Hörmətli Cümhur başqanı, Sizə ehtiramımı bil-
dirirəm.  

İcazənizlə, İqtisad Universitetinin dəyərli rektoru, profes-
sor Şəmsəddin Hacıyevi təbrik etmək istəyirəm. Azərbay-
canda çağdaş universitet qurmaqla bütün dünyaya inteqra-
siya olunmuş bir ali təhsil ocağı yaratmışdır. Onları təbrik 
edirəm. Mən İqtisad Universitetində dərs deyirəm. Onun bu 
xidmətlərindən qürur duyuram. Zati-alinizin diqqət və qay-
ğısı ilə insana qoyulan sərmayənin ən qiymətli sərmayə 
olduğuna və təhsilə göstərilən qayğıya görə Sizə təşəkkürü-
müzü, minnətdarlığımızı çatdırır və «Çox sağ olun!» deyir, 
dərin hörmətimizi bildirirəm.  

İ l h a m   Ə l i y e v :  Sağ olun, təşəkkür edirəm.  
Artıq bizim aramızda belə bağlantı olduğu halda, əlbəttə, 

təmaslar daha da sıx olacaqdır. Bu video imkanlardan 
istifadə edib tələbələr də öz aralarında əlaqə yaradacaqlar, 
eyni zamanda, qarşılıqlı əməkdaşlıq da sürətlə davam 
edəcəkdir. Siz qeyd etdiyiniz kimi, Azərbaycan Dövlət İqti-
sad Universiteti də çox mötəbər ali məktəbdir. Burada çox 
böyük işlər görülür. Mən bu gün universitetin yeni korpusu-
nun açılışında iştirak edirəm və bir neçə dəqiqə bundan 
əvvəl qırmızı lenti də kəsdim. Həm maddi-texniki baza 
möhkəmlənir, həm də tədris prosesi mükəmməlləşir, müasir-
ləşir. Beləliklə, əminəm ki, bu qarşılıqlı əlaqələr çox böyük 
uğurlara gətirib çıxaracaqdır.  

Sizi bir daha salamlayır, uğurlar arzulayıram. Sağ olun.  
Gəncədəki Azərbaycan Texnologiya Universiteti ilə yara-

dılan video-konfrans da maraqla keçdi. Universitetin tələbəsi 
dövlətimizin başçısına müraciətlə dedi:  

Hörmətli cənab Prezident, ümummilli liderimiz Heydər 
Əliyevin şəxsi təşəbbüsü ilə yaradılmış Azərbaycan Texno-
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logiya Universitetinin professor-müəllim heyəti və tələbələri 
adından Sizi ürəkdən salamlayırıq. 

Dahi rəhbərimiz Heydər Əliyev demişdir: «Gələcək elmli, 
bilikli gənclərin çiyinləri üzərində qurulacaqdır». Cənab 
Prezident, bu siyasət Sizin tərəfinizdən uğurla həyata keçiri-
lir. Sizin Azərbaycanda bütün sahələrdə, eləcə də ali təhsilin 
inkişafı üçün gördüyünüz işlərinizi bəyənir və dəstəkləyirik. 
Universitetimizin müəllim və tələbə heyəti qarşıdan gələn 
prezident seçkilərində Sizə, lider ölkənin yeganə liderinə səs 
verəcəkdir.        

И l h a m  Ə l i y e v : Sağ olun. Mən də sizin hamınızı 
ürəkdən salamlayıram. Azərbaycan Texnologiya Universi-
tetinin bütün kollektivinə – tələbələrə, professor-müəllim he-
yətinə öz salamlarımı çatdırmaq istəyirəm. Mən əminəm ki, 
Azərbaycanın gələcəyi biliklə bağlıdır, təhsillə bağlıdır və 
gənc peşəkar kadrlar, vətənpərvərlik ruhunda böyümüş, eyni 
zamanda, böyük peşəkarlığa malik olan insanlar lazımdır. 
Azərbaycanın indiki sürətli  inkişafı bunu tələb edir. Azər-
baycanda bütün sahələr inkişaf edir və bütün sahələr üzrə bizə 
müasir, dünyada gedən proseslərə bələd olan, peşəkar mütəxəs-
sislər lazımdır. Ona görə mən bütün tələbələrə tövsiyə edirəm 
ki, öz təhsillərinə çox böyük diqqət göstərsinlər, bilikli, savadlı 
olsunlar. İndi cəmiyyətdə yaxşı yer tutmaq, böyük imkanlara 
malik olmaq üçün bir nömrəli amil bilikdir, savaddır. Ona 
görə, biz bu sahəyə çox böyük diqqət göstəririk.  

Mən istəyirəm ki, Azərbaycanın bütün ali məktəbləri ən 
müasir texnologiyalarla, avadanlıqla təmin edilsin, tədris 
prosesi müasir səviyyədə qurulsun və bütün ali məktəbləri 
bitirən məzunlar işləmək üçün hazır olsunlar. Yəni onlar 
istənilən sahələrdə öz biliklərini göstərməlidirlər. Həm özlə-
rinin həyatını təmin etməli, həm də doğma vətəninin inki-
şafında fəal şəkildə iştirak etməlidirlər. Ona görə mən bütün 
tələbələrə bir daha tövsiyə edirəm ki, təhsilə çox böyük 
diqqət göstərsinlər, yaxşı oxusunlar və bilikli olsunlar, Azər-
baycanın inkişafında fəal iştirak edə bilsinlər.   
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Bu fürsətdən istifadə edib bütün Gəncə əhalisinə öz sa-
lamlarımı çatdırmaq istəyirəm. Bilirsiniz ki, mən sizin 
şəhərinizdə dəfələrlə olmuşam və onun inkişafı ilə bilavasitə 
məşğul oluram. Çox şadam, çox böyük qürur hissi ilə demək 
istəyirəm ki, Gəncə bu gün Azərbaycanda ən sürətlə inkişaf 
edən şəhərlərdən biridir. Çox böyük quruculuq, abadlıq 
işləri aparılır, müasir infrastruktur yaradılır, yeni müəssisələr 
işə salınır. Eyni zamanda, təhsil sahəsinə böyük diqqət 
göstərilir, məktəblər təmir olunur. Bir sözlə, Azərbaycanın 
ikinci şəhəri öz yüksəliş dövrünü yaşayır və bu məni də 
sevindirir, əlbəttə, sizi də sevindirir. Biz elə etməliyik ki, 
qədim Gəncə öz tarixi simasını saxlamaqla, müasir şəhərə 
çevrilsin və bu istiqamətdə bütün addımlar atılır. Yeni 
aeroport, aeroport yolunun bərpası, müasir binalar, təhsil 
ocaqları – bütün bunlar Gəncənin bugünkü reallıqlarıdır.  

Mən sizə, bütün gəncəlilərə öz salamlarımı çatdırmaq 
istəyirəm və demək istəyirəm ki, biz birlikdə doğma vətəni-
mizi daha da gücləndirəcək və irəliyə aparacağıq. Bunu 
etmək üçün gənclərdən bir şey tələb olunur –  yaxşı oxumaq, 
yaxşı oxumaq və bilikli, peşəkar mütəxəssislərə çevrilmək ki, 
gələcəkdə öz vətəninizə peşəkarlıqla xidmət edəsiniz.  

Sağ olun.  
Tələbələr Azərbaycan prezidentinin onlara göstərdiyi eti-

madı doğrultmağa çalışdıqlarını bildirdilər.  
 

* * * 
Sonra prezident İlham Əliyev ADİU–Fujitsu–Siemens–PRO-

NET birgə layihəsi olan «Kitabxana-informasiya mərkəzi» 
tədris laboratoriyasına gəldi. Videogörüntülər vasitəsilə məlu-
mat verildi ki, ölkəmizdəki iqtisadi qurumlarla birgə reallaş-
dırılan belə layihələr nəzəri biliklərin praktik  vərdişlərlə möh-
kəmləndirilməsinə geniş imkanlar açır. Burada əsasən, vergi-
tədris modeli tətbiq olunur. Vergilər Nazirliyi ilə birgə həyata 
keçirilən bu model həm bakalavr və magistr hazırlığı zamanı, 
həm də vergi orqanları əməkdaşlarının peşə hazırlığının 
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təkmilləşdirilməsi və ixtisaslarının artırılması zamanı istifadə 
edilir. Layihə tədris, test tapşırıqları, qiymətləndirmə və 
elektron kitabxana modullarından ibarətdir. Tədris moduluna 
bütün tədris planları, materialları, vergi əməkdaşları üçün 
müxtəlif funksional fəaliyyət istiqamətləri üzrə ixtisasartırma 
kursları, ikinci modula tədris olunan fənlər üzrə testlər və mü-
vafiq cavablar yerləşdirilmişdir. Üçüncü modul tədris prose-
sinin səmərəli təşkilini, istifadəçilərin bilik və peşə hazırlığı sə-
viyyəsinin qiymətləndirilməsini nəzərdə tutur. Dördüncü 
modul isə bütün normatiв-hüquqi aktları özündə birləşdirir, 
tədris kitabları, materialları universitetin elektron kitabxana 
moduluna inteqrasiya edilir.  

«Azərfon» MMC-nin tədris-treninq laboratoriyası ilə ta-
nışlıq zamanı bildirildi ki, ölkəmizdə mobil operatoru rolunu 
oynayan «Azərfon» MMC İqtisad Universiteti ilə birgə «Kar-
yeraya doğru irəli» layihəsini həyata keçirir. Bu layihə əsa-
sında hazırlanan və lazımi avadanlıqla təmin olunmuş labo-
ratoriyada yerli və xarici mütəxəssislər tələbələrlə müxtəlif 
təlim-məşqlər keçəcəkdir.  

Bu layihə əsasında 8 seminar təşkil olunacaq və bir il ərzin-
də başa çatdırılacaqdır. Gələcəkdə Gəncə və Naxçıvanda da 
bu layihə əsasında işlər görüləcəkdir. İyunun 22-də univer-
sitetdə yarmarka keçirilmiş, 6 tələbə «Azərfon»a işə qəbul 
olunmuşdur. İstedadlı tələbələrin işlə təminatına bundan sonra 
da ciddi fikir veriləcəkdir.   

Virtual bank tədris laboratoriyasının iş prinsipi ilə ma-
raqlanan prezident İlham Əliyevə məlumat verildi ki, burada 
əsas məqsəd tələbələrin tədris prosesində əldə etdikləri nəzəri 
bilikləri təcrübədə yoxlamaq və universiteti bitirdikdən sonra 
onların əmək fəaliyyətinə başlamasına kömək etməkdir. Son 
vaxtlar universitetin tələbələri, əsasən Milli Bank, Maliyyə 
Nazirliyi, Vergilər Nazirliyi və digər qurumlar tərəfindən işə 
cəlb edilir. Məzunlar nəinki daxili bazarın tələbatını təmin 
edir, hətta beynəlxalq bazarda rəqabətədavamlı insan kapita-
lına çevrilirlər. 
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Universitet xarici əlaqələri də genişləndirir, təhsilin beynəl-
xalq səviyyədə qurulmasına görə müxtəlif beynəlxalq müka-
fatlara layiq görülübdür. Təhsil ocağının kitab fondu tama-
milə təzələnibdir. Heydər Əliyev Fondunun köməyi ilə 50-yə 
qədər fundamental dərslik Azərbaycan dilinə tərcümə olun-
muş, 120-dən çox yeni dərslik və dərs vəsaiti yazılmışdır.  

Prezident İlham Əliyev dərsliklərə, universitetin idmançı-
larının qazandıqları kubok və medallara da baxdı, burada 
təhsil alan məşhur idmançılarla görüşdü. Dövlətimizin başçısı 
olimpiya və dünya çempionu Fərid Mansurova məzun diplo-
munu təqdim etdi.  

Universitetin maliyyə kafedrasının ixtisaslaşdırılmış tədris 
laboratoriyası da müasirliyi ilə seçilir. Burada tələbələrə Azər-
baycanın beynəlxalq iqtisadi münasibətlər sistemində yeri, ulu 
öndərin iqtisadi irsi, o cümlədən yeni neft strategiyası, Azər-
baycanda investisiya mühiti, ölkəmizin kapitalının beynəlxalq 
miqrasiyası və sair barədə geniş biliklər verilir.  

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin İsveçrənin İnki-
şaf və Beynəlxalq Əməkdaşlıq Agentliyi ilə birgə layihəsi olan 
«Kitabxana-informasiya mərkəzi» də tələbələrə əvəzsiz töh-
fədir. Prezidentə məlumat verildi ki, layihə iştirakçılarının ki-
tabxanalarının birləşmiş kataloqunda  iqtisadiyyat, siyasət, 
sosiologiya və təhsilə dair çap materialları ilə tanış olmaq 
mümkündür. Elektron kitabxana vasitəsilə dünyanın əksər 
ölkələrinin kitabxanaları ilə əlaqə yaradıla bilər.  

Yeni korpusla tanışlıq dövlətimizin başçısında razılıq do-
ğurdu, Azərbaycanda təhsilin inkişafı, maddi-texniki bazanın 
möhkəmləndirilməsi üçün Azərbaycan Dövlət İqtisad Univer-
sitetində cəmi bir neçə il ərzində görülən işlər yüksək qiy-
mətləndirildi.  

Sonra təntənəli mərasim keçirildi.  
Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev mərasimdə nitq söy-

lədi.  
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AZƏRBAYCAN DÖVLƏT İQTİSAD 
UNİVERSİTETİNİN YENİ KORPUSUNUN 
AÇILIŞ MƏRASİMİNDƏ NİTQ 
 
8 октйабр 2007-ъи ил 

 
Əziz müəllimlər! 
Əziz tələbələr, əziz dostlar!  
Mən sizin hamınızı Azərbaycan Dövlət İqtisad Uni-

вersitetinin yeni korpusunun açılışı münasibətilə ürəkdən 
təbrik edirəm. Sizə cansağlığı, uğurlar arzulayıram.  

Bu gün universitetin həyatında çox gözəl və əlamətdar bir 
gündür. Yeni, gözəl korpus tələbələrin sərəncamına verilir. 
Mən bu gün bu gözəl bina ilə hərtərəfli tanış oldum və gör-
düm ki, sözün əsl mənasında, ən yüksək dünya standartla-
rına cavab verən binadır. Bunun xarici görünüşü çox gözəl-
dir və ən önəmlisi isə, burada quraşdırılan avadanlıq ən 
müasir tələblərə cavab verir. Bu çox vacibdir. Çünki ölkəmiz 
müasirləşir, dünya birliyinə inteqrasiya edir, Azərbaycanın 
iqtisadi potensialı artır. Biz çox istəyirik ki, gənc nəsil dün-
yanın ən müasir standartlarına cavab verən şəraitdə oxusun, 
bilikli, savadlı olsun.  

Azərbaycanda indi ali məktəblərdə böyük quruculuq işlə-
ri gedir. Bu yaxınlarda Azərbaycan Dövlət Tibb Univer-
sitetinin yeni terapevtik klinikasının təməl daşını qoyduq. 
Başqa ali məktəblərdə də buna oxşar proseslər gedir. Yəni, 
Azərbaycanda bütövlükdə təhsil sahəsi müasirləşir, yeniləşir. 
Həm təhsilin maddi-texniki bazası möhkəmlənir, həm də 
tədris prosesi müasirləşir. Bu sahəyə çox böyük diqqət ver-
məliyik. Maddi-texniki bazanın möhkəmləndirilməsi işlərin-
də Azərbaycanın iqtisadi imkanları, ildən-ilə artan büdcə-
miz, investisiya xərclərinin artırılması aparıcı rol oynayır. 
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Əlbəttə, dövlət siyasəti ondan ibarətdir ki, ilk növbədə, təhsil 
sahəsinə böyük diqqət göstərilir. Ancaq tədris prosesinin 
təkmilləşdirilməsi, əlbəttə ki, sizdən – müəllimlərdən asılıdır, 
rəhbərlikdən asılıdır. Mən istəyirəm ki, həm maddi-texniki 
bazanın möhkəmləndirilməsi, həm də tədris prosesinin müa-
sirləşməsi paralel şəkildə aparılsın. Məhz o təqdirdə biz istə-
diyimizə nail ola biləcəyik. Tələbələr yaxşı şəraitdə oxuya-
caqlar. Müəllimlərin iş şəraiti yaxşı olacaq və bilikli gənc 
nəsil yetişəcəkdir. Bax, bu binada, İqtisad Universitetinin 
yeni korpusunda bütün bunlara nail olmaq mümkündür. Bu 
binanın timsalındа, demək olar ki, Azərbaycanın bütövlükdə 
təhsil sahəsindəki inkişaf strategiyası həyatda öz əksini tapır.  

Burada informasiya-kommunikasiya texnologiyalarına 
çox böyük yer ayrılıbdır. Bu gün mən Moskva Dövlət Uni-
versitetində, Bilkənd Universitetində Azərbaycan gəncləri 
ilə, orada oxuyan tələbələrlə video-bağlantı yaratdım. Eyni 
zamanda, Gəncədə fəaliyyət göstərən Azərbaycan Texno-
logiya Universitetinin tələbələrilə də. Yəni bunlar gözəl im-
kanlardır. Kitabxana ilə tanış oldum, dünyanın istənilən 
aparıcı ali məktəblərinin kitabxanalarına daxil olmaq müm-
kündür, bu imkanlar var. Beləliklə, burada oxuyan tələbələr 
dünyada gedən bütün prosesləri izləmək iqtidarında ola-
caqlar. 

Əsas məsələ odur ki, biz dünyada mövcud olan ən müsbət 
təcrübəni götürək, Azərbaycanda tətbiq edək, mövcud olan 
vəziyyətə uyğunlaşdıraq. Beləliklə, gənc nəsil peşəkar kadr-
lara çevriləcəkdir. Mən sizi bu gözəl nailiyyətlə bağlı bir 
daha təbrik etmək istəyirəm. Universitetin rəhbərliyinə öz 
minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm ki, onlar bu işi çox 
yüksək səviyyədə aparırlar.  

Təhsil bizim gələcəyimizdir, inkişaf perspektivlərimizi 
müəyyən edən ən başlıca sahədir. Təsadüfi deyil ki, təhsil sa-
həsinə Azərbaycanda indi çox böyük diqqət göstərilir. Orta 
məktəblərdə böyük quruculuq işləri gedir. Azərbaycanda 
son illər ərzində 1200-dən artıq məktəb tikilibdir, yüzlərlə 
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məktəb təmir olunur və bu proses gələn il də davam etdi-
riləcəkdir. Bütün məktəblərdə kompyuterləşmə prosesi gedir 
ki, uşaqlar gənc yaşlarından artıq kompyuterlə tanış olsun-
lar və sonra ali məktəblərə daxil olanda bu onlar üçün yeni-
lik olmasın. Ali məktəblərdə də təhsil prosesinin inkişafında 
böyük işlər görülməlidir. Bir daha demək istəyirəm ki, bu 
sahədə aparılan işlər bütövlükdə məni qane edir, ancaq, əl-
bəttə ki, islahatlar davam etdirilməlidir. Ən qabaqcıl, dünya 
miqyaslı ali məktəb heç vaxt əldə edilmiş nailiyyətlərlə 
kifayətlənmir. Bu, daimi islahat tələb edən sahədir. Əlbəttə 
ki, dünyada elmi-texniki tərəqqinin bütün yeniliklərini bil-
mək, onları qavramaq, qabaqcıl ali məktəblərlə əlaqə yarat-
maq təhsil prosesinin inkişafında mühüm rol oynayacaqdır. 
Azərbaycan da bu yolu seçibdir.  

Biz hamımız öz vətənimizi çox sevirik, gənclərimiz də 
vətənpərvərlik ruhunda tərbiyə alırlar. Bu, böyük bir inkişaf 
prosesinin başlanğıcıdır. Mən əminəm ki, biz qarşıda duran 
bütün vəzifələrə nail olacağıq. Azərbaycanda çox peşəkar 
kadr təbəqəsi, bütün müasir tələblərə cavab verən kadrlar 
yaranacaqdır. Bu sahəyə böyük diqqət göstərilir. 

Bildiyiniz kimi, indi dünyada gedən proseslər onu göstərir 
ki, iqtisadi cəhətdən inkişaf etmiş ölkələr dünyada öz yerini 
daha da möhkəm tuturlar, öz siyasətini daha da cəsarətlə 
aparırlar. İqtisadi müstəqillik siyasi müstəqilliyə öz töhfəsini 
verir. İqtisadi cəhətdən heç kimdən asılı olmayan ölkə öz 
siyasətini də müstəqil şəkildə apara bilər və Azərbaycanın 
timsalında biz bunu görürük.  

Bizə yeni, bilikli, dünyada biznes mühitini yaxşı bilən 
peşəkar menecerlər lazımdır. Azərbaycanın iqtisadi inkişafı 
o qədər sürətlə gedir ki, hər sahədə yeni kadrlar lazımdır. 
Bildiyiniz kimi, bəzi hallarda Azərbaycanda fəaliyyət göstə-
rən xarici şirkətlərdə, yaxud da Azərbaycan şirkətlərində 
menecer vəzifələrinə xaricdən mütəxəssislər dəvət olunur. 
Bəlkə də ilkin mərhələdə buna ehtiyac var, amma mən hesab 
edirəm ki, ən aparıcı vəzifələrdə Azərbaycan kadrları 
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olmalıdır. Bunu etmək üçün onların bilik səviyyəsi yüksək 
olmalıdır, onlar dünya miqyasında biznes menecmentinin nə 
olduğunu yaxşı bilməlidirlər və öz peşəkarlıгларыны göstərmə-
lidirlər. Bax, Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin bu 
işdə çox böyük əməyi var və çox böyük töhfəsi olacaqdır.  

Bu gün rektor Şəmsəddin Hacıyev mənə məlumat verdi 
ki, əmək yarmarkalarında universitetin məzunlarına çox bö-
yük maraq, çox böyük tələbat var. Həm dövlət qurumları, 
həm özəl şirkətlər görəndə ki, bilikli, savadlı gənc mütəxəs-
sislər var, əlbəttə, onları çox böyük həvəslə işə cəlb edirlər. 
İndi Azərbaycanda iqtisadi artım o səviyyəyə çatıb ki, bizdə 
maaşlar da qalxır, biznes imkanları yaxşılaşır, investisiya 
mühiti inkişaf edir. İndi ölkəmizdə iqtisadi artım bu gün 
dünyada analoqu olmayan sürətlə gedir və siz də bunu çox 
yaxşı bilirsiniz. Bizim vəzifəmiz ondan ibarətdir ki, bu gözəl 
dinamikanı daha da yüksəldək. İqtisadi proqramların həyata 
keçirilməsi, siyasi xəttin uğurla davam etdirilməsi eyni 
zamanda, gənc, peşəkar kadrların yetişdirilməsi ilə müşayiət 
olunmalıdır. Məhz bu təqdirdə biz istəyimizə nail ola biləрik.  

Bizim çox zəngin neft-qaz ehtiyatlarımız var. Ulu öndər 
Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə başlanmış və uğurla davam et-
dirilən neft strategiyamız Azərbaycana həm ölkə daxilində, 
həm də beynəlxalq əməkdaşlıq müstəvisində çox böyük 
nailiyyətlər gətiribdir. Bizim iqtisadi uğurlarımız sosial mə-
sələlərin həllinə də öz təsirini göstərir. Bütün bunlarla bəra-
bər, humanitar sahəyə böyük diqqət göstərilməlidir və ilk 
növbədə, təhsilə. Mən buna bir də qayıtmaq istəyirəm, tam 
əminəm ki, bizim gələcəyimiz təhsillə bağlıdır. Neft, qaz 
Tanrıdan verilən böyük nemətdir, biz bundan uğurla və 
məharətlə istifadə edirik. Amma gec-tez bu təbii sərvətlər 
tükənəcək və bilik, zəka, səviyyə isə ölkəmizin dayanıqlı in-
kişafını uzun illər bundan sonra təmin edəcəkdir. Ən inkişaf 
etmiş ölkələrin təcrübəsinə baxsaq görərik ki, o ölkəлярin 
inkişafında ən aparıcı rol oynayan neft, qaz deyil, bilikdir, 
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elmi-texniki tərəqqidir, yeni texnologiyalardır. Bizdə də belə 
olmalıdır. Biz də buna hazırıq. Belə gözəl təhsil ocaqları var. 

İndi informasiya-kommunikasiya texnologiyalarına bö-
yük diqqət göstərilir və Azərbaycan bu sahədə regionda ar-
tıq liderlik mövqeйини gücləndirir. Yəni bütün imkanlar var. 
Ölkəmizdə çox gözəl ab-hava var. Çox gözəl işlər görülür. 
Bütün ölkə, həm Bakı şəhərimiz, həm də rayonlar  hər bir 
sahədə və hər bir istiqamətdə yeniləşir. Mən bu gözəl gündə 
sizinlə bərabər bu yeniliklərə sevinirəm. Bir daha demək 
istəyirəm ki, bu gün burada gördüklərim məni çox sevindirir. 
Mən arzu edirəm ki, Azərbaycanın bütün ali məktəbləri bu 
səviyyədə olsun.  

Ancaq bu o demək deyil ki, siz bu görülən işlərlə kifa-
yətlənməlisiniz. Daha da inamla irəliyə getməliyik. Azərbay-
can xalqı indi çox sürətlə gedən bütün bu gözəl işləri görür. 
Ölkəmiz çox sürətlə inkişaf edir və bu inkişafda hər bir və-
təndaşın öz payı vardır. Xüsusilə də müəllimlərin, gənc nəs-
lin. Belə olan halda, ölkəmizin gələcəyi çox parlaq və uğurlu 
olacaqdır.  

Mən sizi bu gözəl hadisə münasibətilə bir daha ürəkdən 
təbrik edirəm. Sizə işlərinizdə uğurlar arzulayıram. Sağ olun. 

 
* * * 

 
Ş ə m s ə d d i n  H a c ı y e v: Möhtərəm cənab Prezident, 

deyərdim ki, bu gün Azərbaycan Dövlət İqtisad Universi-
tetinin tarixində ən əlamətdar gündür. Vaxtınızın məhdud,  
işinizin isə hədsiz dərəcədə çox olduğu vaxtda bizim üçün 
vaxt ayırdığınıza, bu böyük etimada görə, icazə verin, bütün 
kollektivimiz adından Sizə dərin təşəkkürümüzü və minnət-
darlığımızı bildirim. Sizi əmin edirəm ki, İqtisad Universite-
tinin bütün kollektivi Sizin Azərbaycanda təhsilin inkişaf 
etdirilməsi, onun modernləşdirilməsi, dəyişən, sürətlə inkişaf 
edən iqtisadiyyatımız üçün lazımi kadr hazırlığının təmin 
olunması sahəsində qarşıya qoyduğunuz bütün vəzifələri 



 282

layiqincə yerinə yetirəcək, Sizi bütün sahələrdə dəstəklə-
yəcəyik.  

Cənab Prezident, Azərbaycan Dövlət İqtisad Universite-
tinin 20 minlik professor, müəllim və tələbə kollektivi həmişə 
Sizinlədir. 

 
* * * 

  
Prezident İlham Əliyev Azərbaycan Dövlət İqtisad Univer-

sitetinin kollektivinə bir daha ən xoş arzularını yetirdi, işlə-
rində uğurlar arzuladı.  
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AVSTRİYA RESPUBLİKASININ FEDERAL 
PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ  
CƏNAB HAYNZ FİŞERƏ  

 
Hörmətli cənab Federal Prezident!  
Avstriya Respublikasının milli bayramı münasibətilə 

Sizə və bütün xalqınıza ən səmimi təbriklərimizi yetirirəm.  
Əminəm ki, Azərbaycan ilə Avstriya arasında təşəkkül 

tapmış dostluq və əməkdaşlıq münasibətləri xalqlarımızın 
rifahı naminə daim inkişaf edəcək və genişlənəcəkdir.  

Sizə möhkəm cansağlığı, işlərinizdə uğurlar, dost Avstri-
ya xalqına sülh və firavanlıq arzulayıram.  

 
Hюrmətlə, 

   İLHAM ƏLİYEV  
  Azərbaycan Respublikasının Prezidenti  

 
Bakı, 9 oktyabr 2007-ci il   
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ГАЗАХЫСТАНЫН МЦДАФИЯ НАЗИРИ  
ДАНИАЛ АХМЕТОВ ИЛЯ ЭЮРЦШ 
 
Президент сарайы 
 
9 октйабр 2007-ъи ил 
 
Азярбайъан Республикасынын Президенти Илщам Ялийев 

октйабрын 9-да Президент сарайында Газахыстанын Мцдафия назири 
Даниал Ахметову гябул етмишдир. 

Эюрцшдя Азярбайъан–Газахыстан икитяряфли ялагяляринин 
уьурла инкишаф етдийи вурьуланды. Гаршылыглы сяфярлярин ящя-
миййяти гейд едиляряк Газахыстан Мцдафия назиринин сяфяринин 
юлкяляримизин мцдафия назирликляри арасында ямякдашлыьын даща 
да gенишляндирилмясиня хидмят едяъяйи билдириlди. 
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AZƏRBAYCAN PREZİDENTİ  
İLHAM ƏLİYEVİN LİTVAYA İŞGÜZAR 
SƏFƏRİ 
 
10 oktyabr 2007-ci il 
 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev 

«Vilnüs enerji təhlükəsizliyi konfransı–2007: Məsul tərəfdaş-
lar üçün məsul energetika» mövzusunda beynəlxalq tədbirdə 
iştirak etmək üçün oktyabrın 10-da Litva paytaxtına işgüzar 
səfərə yola düşmüşdür.  

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 yola saldılar. 

 
Hava limanыnda qarşыlanma 

 
Oktyabrın 10-da Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev Vil-

nüsə gəlmişdir. 
Vilnüs Beynəlxalq Hava Limanında Azərbaycan dövlətinin 

başçısıны Litvanın rəsmi şəxsləri qarşıladılar. 
Azərbaycan prezidenti hava limanından onun üçün ayrılmış 

iqamətgaha yola düşdü. 
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АЗЯРБАЙЪАН ПРЕЗИДЕНТИ ИЛЩАМ ЯЛИЙЕВ 
ВИЛНЦСДЯ ЕНЕРЭЕТИКА САЩЯСИНДЯ 
ТЯЩЛЦКЯСИЗЛИЙЯ ДАИР КОНФРАНСДА 
ИШТИРАК ЕТМИШДИР 
 
Октйабрын 10-да Азярбайъан президенти Илщам Ялийев 

Вилнцсдя енерэетика сащясиндя тящлцкясизлик мясяляляриня щяср 
едилмиш «Мясул тяряфдашлар цчцн мясул енерэетика» мювзу-
сунда конфрансын ишиндя иштирак етмишдир. 

Литванын Хариъи Ишляр Назирлийи, Стратежи Арашдырмалар 
Мяркязи вя АБШ-ын Щадсон Институту тяряфиндян тяшкил едилмиш 
икиэцнлцк конфрансда енерэетика сащясиндя бейнялхалг тящлц-
кясизlik проблемляри вя Авропа Иттифагынын енерэетика сащясин-
дя хариъи сийасятинин ясас истигамятляри иля баьлы мясялялярин 
мцзакиря едилмяси планлашдырылыр. 

Форум иштиракчылары енерэетика сащясиндя трансатлантик 
диалог, АИ-нин Русийа, Хязяр дянизи вя Гара дяниз реэионлары 
иля енерэетика сащясиндя ямякдашлыьы, Балтикйаны юлкялярин 
енержи стратеэийасынын инкишафы мясялялярини дя нязярдян кечи-
ряъякляр. Конфранс чярчивясиндя енерэетика мцяссисяляринин вя 
експерт-енерэетиклярин «Енержи тящлцкясизлийи: сатыш, тялябат вя 
шахяляндирмя» мювзусунда хцсуси бейнялхалг форуму да 
кечирилир. 

Конфрансын ишинин илк эцнц баша чатандан сонра Азярбай-
ъан президенти Илщам Ялийев, Украйна президенти Виктор 
Йушшенко, Эцръцстан президенти Михеил Саакашвили, Литва 
президенти Валдас Адамкус, Полша президенти Лех Качински 
вя Газахыстанын Енерэетика вя Минерал Ещтийатлар назири 
Сауат Минбайевин иштиракы иля чохтяряфли сянядляр имзаланды. 
Енерэетика сащясиндя ямякдашлыг щаггында мцгавиляни 
Азярбайъан, Эцръцстан, Литва, Полша вя  Украйнанын енер-
эетика назирляри имзаламышлар. «Саrматийа» мящдуд мясулий-
йятли дювлятлярарасы ъямиййятинин йарадылмасы барядя мцга-
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виляни Азярбайъан, Литва, Эцръцстан, Полша вя Украйна  нефт 
ширкятляринин рящбярляри имзаладылар.  

Сонра дювлят башчылары мятбуат конфрансы кечиряряк кцтляви 
информасийа васитяляринин  нцмайяндяляри гаршысында бяйанат-
ларла чыхыш етдиляр. 

 
Azərbaycan prezidenti Иlham Əliyevin bəyanatы 

 
Cənab Prezident, ilk növbədə, Vilnüsdə enerji konfransını 

təşkil etdiyinizə görə Sizə minnətdarlığımı bildirmək istəyi-
rəm. Tədbir çox uğurlu oldu. Bu, cari ilin may ayında Kra-
kovda ölkələrimiz arasında başlanmış çox fəal əməkdaşlığın 
davamı oldu. Ötən vaxt ərzində nazirlərimiz, müvafiq struk-
tur və şirkətlərimiz əməkdaşlıq prosesinin sürətləndirilməsi 
məqsədilə bir-birilə çox fəal işləmişlər. 

Bu gün keçirilmiş konfrans zamanı biz gələcək addım-
larımızı, əməkdaşlığımızı müzakirə etdik və gələcək üçün 
qarşıya qoyduğumuz bütün vəzifələrin öhdəsindən gəlmək 
barədə yekdil fikirdə olduq. 

Mən əlavə etmək istəyirəm ki, bu gün gələcək regional 
inkişafın olduqca mühüm başlanğıcıdır. Xəzər дянизи, Qara 
dəniz вя Baltik dənizi regionu əməkdaşlığın olduqca vacib 
mərhələsinə qədəm qoyur. Üzərində işlədiyimiz enerji dəhlizi 
və bu gün imzaladığımız sənədlər əməkdaşlığımız üçün yeni 
perspektivlər açacaqdır. 

Xəzər дянизи, Qara dəniz вя Baltik dənizi regionunda səy-
lərin səfərbər olunması ölkələrimiz və xalqlarımız arasında 
daha çox proqnozlaşdırma, əməkdaşlıq, qarşılıqlı yardım və 
dostluqla, eləcə də iqtisadi rifah və inkişafla nəticələnəcəkdir. 
Eyni zamanda, bu daha sıx inteqrasiyamıza töhfə verəcəkdir. 

Çox məmnunuq ki, Avropa İttifaqının üzvü olan ölkələr, 
xüsusən də, Litva və Polşa bütün bu layihələrdə fəal iştirak 
edir. Biz hazırkı inkişafı Avropa İttifaqı ilə Azərbaycan 
arasında geniş enerji əməkdaşlığının elementi hesab edirik. 



 288

Ötən ilin noyabrında biz Avropa İttifaqı ilə Azərbaycan 
arasında enerji məsələləri üzrə strateji tərəfdaşlığa dair 
memorandum imzalamışıq. Bu gün isə biz həmin fəaliyyətin 
praktik baxımdan həyata keçirilməsini görürük. 

Azərbaycan zəngin neft tarixi və ənənələri ilə tanınan 
ölkədir. Azərbaycan Xəzər dənizini xarici sərmayədarlar 
üçün açıq elan etmişdir. Son on il ərzində biz Xəzər 
dənizindəki yataqlara on milyardlarla dollar sərmayə cəlb 
etmişik. Azərbaycanda neft hasilatı artır, gələn il 55 milyon 
tondan çox olacaqdır. 

Azərbaycan neftini üç istiqamətdə nəql edən boru kəmər-
lərimiz var, ikisi Qara dənizə, biri isə Aralıq dənizinə çıxır. 
Azərbaycan qazının qonşu ölkələrə – Gürcüstan və Türki-
yəyə, daha sonra isə Avropa bazarına çıxışını təmin edən 
boru kəmərimiz var. 

Başqa sözlə desək, Azərbaycan qarşısına qoyduğu bütün 
vəzifələri – böyük həcmdə neft və qaz hasil etmək, əvvəllər, 
ümumiyyətlə, mövcud olmayan yeni daşınma yollarını aç-
maq, Xəzər dənizini neft kəmərləri vasitəsilə Qara dəniz və 
Aralıq dənizi ilə birləşdirmək və Xəzərin enerji resurslarını 
Avropa bazarlarına çıxarmaq vəzifələrini çox qısa müddət 
ərzində yerinə yetirdi. Hazırda bu reallıqdır. İndi biz əmək-
daşlığımızı genişləndirəcək əlavə layihələr üzərində işləyirik. 
Odessa–Brodı–Plotsk–Qdansk layihəsinə bu gün çox güclü 
siyasi dəstək verildi və bizim artıq həyata keçiriləcək praktik 
elementlərimiz var. 

Əminəm ki, gələn il Ukraynada keçiriləcək növbəti görüş-
də bizim yeni nailiyyətlərimiz olacaqdır. Tərəfdaşlığımız ar-
tacaq, qarşılıqlı münasibətlər inkişaf edəcəkdir. İşbirliyimiz 
yalnız və yalnız sülhə, təhlükəsizliyə, sabitliyə və xalqları-
mızın, ölkələrimizin  rifahına doğru aparır. 

Mən bu gün qəbul olunmuş qərarları yüksək dəyərlən-
dirirəm. Bu, cari ilin may ayında Krakovda razılaşdırılmış 
məsələlərə bizim birmənalı sadiqliyimizi nümayiş etdirir. 
Ümidvaram ki, gələcəkdə bu əməkdaşlıq uğurla davam edə-
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cək və ölkələrimizin ümumi işlərdə daha geniş iştirakına 
zəmin yaradacaqdır. 

Mən bu cür mühüm görüşü təşkil etdiyinə görə prezident 
Adamkusa bir daha minnətdarlığımı bildirirəm. Eyni za-
manda, demək istəyirəm ki, bu gün biz GUAM-ın onilliyini 
qeyd etdik. Ola bilsin ki, bu tədbirin burada, Vilnüsdə 
keçirilməsi həm də rəmzi xarakter daşıyır. Mən həm də bu 
layihə ilə bağlı təşəbbüsünə və fəaliyyətinə görə prezident 
Kaçinskiyə təşəkkür edirəm. Belə tarixi, mühüm nailiyyət 
münasibətilə hamını təbrik edirəm. 

Sağ olun. 
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АЗЯРБАЙЪАН ПРЕЗИДЕНТИ ИЛЩАМ ЯЛИЙЕВИН 
ВЯ УКРАЙНА ПРЕЗИДЕНТИ  
ВИКТОР ЙУШШЕНКОНУН ЭЮРЦШЦ 
 
10 октйабр 2007-ъи ил 
 
Октйабрын 10-да Вилнцсдя Азярбайъан президенти Илщам 

Ялийевин вя Украйна президенти Виктор Йушшенконун эюрцшц 
олмушдур. 

Эюрцшдя билдирилди ки, Азярбайъан–Украйна ялагяляри бцтцн 
сащялярдя уьурла инкишаф едир, ики юлкянин  бейнялхалг тяшкилат-
лар, о ъцмлядян ЭУАМ чярчивясиндя фяал ямякдашлыьы артыр.  

Дювлят башчылары ЭУАМ-ын Вилнцсдя кечирилмиш йубилей 
саммитинин икитяряфли вя чохтяряфли ялагялярин эенишляндирилмяси 
цчцн ящямиййятини вурьуладылар, гаршылыглы сурятдя файдалы 
ямякдашлыьын даща да дяринляшяъяйиня ямин олдугларыны сюй-
лядиляр. 
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AZƏRBAYCAN PREZİDENTİ İLHAM ƏLİYEVİN  
ABŞ ENERGETİKA NAZİRİNİN MÜAVİNİ  
KLEYTON SELL İLƏ GÖRÜŞÜ 
 
 11 oktyabr 2007-ci il 
 
Oktyabrın 11-də Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev 

Vilnüsdə ABŞ Energetika nazirinin müavini Kleyton Sell ilə 
görüşmüşdür.  

Görüşdə energetika sahəsində Azərbaycan–Amerika əmək-
daşlığının uğurla inkişaf etdiyi vurğulandı, işbirliyinin gələcəkdə 
daha da genişlənəcəyinə əminlik bildirildi. 
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АЗЯРБАЙЪАН ПРЕЗИДЕНТИ ИЛЩАМ ЯЛИЙЕВ 
ВИЛНЦС ENERJİ TƏHLÜKƏSİZLİYİNƏ DAİR 
BEYNƏLXALQ KONFRANSDA  
ÇIXIŞ ЕТМИШДИР 
 
11 октйабр 2007-ъи ил 

 
Oktyabrın 11-də «Vilnüs enerji təhlükəsizliyi konfransı 

2007: Məsul tərəfdaşlar üçün məsul energetika» mövzusunda 
beynəlxalq konfrans öz işini davam etdirmişdir. Azərbaycan 
prezidenti İlham Əliyev konfransda iştirak etmişdir. 

Konfransda həmçinin Litva, Ukrayna, Polşa, Rumıniya 
prezidentləri, Avropa İttifaqının, ABŞ-ın və bəzi başqa ölkə-
lərin yüksək vəzifəli nümayəndələri iştirak edirdilər.  

Litva prezidenti Valdas Adamkus «Avropa İttifaqının 
energetika sahəsində xarici siyasətinin inkişafına dair təklif-
lər» mövzusunda məruzə ilə çıxış etmişdir. O dedi ki, Vilnüs 
konfransında Avropa və dünya siyasətinin prioritet məsələləri 
müzakirə olunur, müasir dövrün energetika problemlərinin, o 
cümlədən enerji resurslarının ixracçılarından asılılıq, vasitə-
çilərin şübhəli xidmətləri, qlobal istiləşmə problemi kimi məsə-
lələrin həlli axtarılır. «Qlobal problemlərin qlobal həllərə 
ehtiyacı var» – deyən Valdas Adamkus bildirdi ki, Litva razı-
laşdırılmış energetika siyasəti sahəsində region ölkələri ilə, o 
cümlədən Rusiya ilə də əməkdaşlıq etmək niyyətindədir, bu 
ölkənin rəhbərliyinə konfransın işində iştirak etmək üçün dəvət 
göndərilmişdir.  

Polşa prezidenti Lex Kaçinski Xəzər dənizi, Qara dəniz və 
Baltik дянизи regionu ölkələri arasında əməkdaşlığın genişlən-
dirilməsinə dair təkliflərlə çıxış etdi.  
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Avropa Komissiyasının sədri Joze Manuel Barrozunun 
konfrans iştirakçılarına videomüraciəti təqdim olundu. 

Sonra ümumi iclasda sədrlik edən Litvanın Baş naziri 
Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevə söz verdi.  

 
Azərbaycan prezidenti Иlham Əliyevin чыхышы 

      
Sağ olun, cənab sədr! 
Hörmətli dövlət başçıları! 
Hörmətli nümayəndə heyətlərinin rəhbərləri! 
İlk növbədə, mən bu cür vacib beynəlxalq tədbiri ölkəsin-

də keçirdiyinə görə və konfransımızı yüksək səviyyədə təşkil 
etdiyinə görə prezident Adamkusa minnətdarlığımı bildir-
mək istəyirəm. 

Bu konfrans hamımız – istehlakçı və hasilatçılar, o cüm-
lədən gələcəyini Avropaya inteqrasiyada görən tərəflər üçün 
böyük əhəmiyyət kəsb edir. Azərbaycan öz enerji strategiya-
sının həyata keçirilməsinə enerji təhlükəsizliyi məsələlərinin 
Avropa bazarı üçün bu dərəcədə vacib olmasından bir çox 
illər əvvəl başlamışdır. 1994-cü ildə biz əsas neft şirkətlərini 
Xəzərin Azərbaycan sektoruna gəlməyə və sərmayə qoy-
mağa dəvət etdik. Bunu etməklə, biz Xəzər dənizini və onun 
resurslarını beynəlxalq əməkdaşlıq üçün açdıq və bütün 
vəzifələrimizi yerinə yetirdik. 

Hazırda neft və qaz hasilatını artırırıq və karbohidrogen 
ehtiyatlarımızı müxtəlif bazarlara çıxarmaq məqsədi ilə bir 
neçə boru kəmərlərini çəkmişik. Nisbətən qısa müddət ərzində  
Azərbaycanda neft hasilatının gündəlik həcmi təqribən 1 milyon 
barrelə çatmışdır və gələn illərdə onun səviyyəsi artırıla bilər. Biz 
dörd boru kəmərini çəkmişik. Üç neft kəməri Azərbaycan 
neftini Qara dəniz və Aralıq dənizi sahillərinə nəql edir. Qaz 
kəməri isə Azərbaycan qazını qonşu ölkələrin və Avropanın 
bazarlarına çıxarmağa imkan verir. Ölkəmizdə olduqca 
əlverişli biznes mühitini yaratmaq, çoxmilyardlı transmilli 
layihələrin həyata keçirilməsində bizə yardım etmək üçün 
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beynəlxalq maliyyə təsisatlarını dəvət etmək məqsədi ilə on 
milyardlarla dollar birbaşa xarici sərmayə cəlb etmişik. 

Bir daha qeyd etmək istəyirəm, enerji siyasətimizi və layi-
hələrin həyata keçirilməsini başlayanda, həmin vaxt Avropa 
İttifaqının bazarı bizim üçün uzaq olan məsələ idi. Biz 
diqqəti əsasən qonşu bazarlara, qonşu ölkələrə yönəldirdik. 
Lakin əsas enerji layihəmiz reallığa çevrildiyi bir vaxtda gör-
dük ki, Avropaya, Avropa İttifaqına alternativ təchizat la-
zımdır. 

Hasilatçı ölkə kimi, biz artıq həmin məqsədə nail olmu-
şuq. Bizim enerji resurslarımızın şaxələndirilmiş nəqletmə 
yolları var. Qeyd etdiyim kimi, bu, müxtəlif istiqamətdə 
dörd boru kəməri ilə həyata keçirilir. İstehlakçıların təchizat 
yollarının şaxələndirilməsinə duyduğu ehtiyacı da aydın 
şəkildə başa düşürük, çünki belə olarsa, enerji təhlükəsizliyi 
artır və bazarda daha ədalətli qiymətlər təmin edilir. 

Bu baxımdan, Avropa İttifaqının üzvü olan ölkələrlə 
ikitərəfli səviyyədə əməkdaşlığı və ümumilikdə, Avropa İtti-
faqı ilə işbirliyimizi yüksək qiymətləndiririk. Ötən il biz Av-
ropa İttifaqı ilə enerji məsələləri üzrə strateji tərəfdaşlığa dair 
memorandum imzalamışıq. Hesab edirəm ki, bu sənəd bütün 
gələcək birgə işləri əhatə edəcəkdir. 

Azərbaycan nəhəng neft və qaz ehtiyatlarına malikdir. 
Hazırda təsdiq edilmiş neft ehtiyatlarımız ən azı 15 milyard 
barrel səviyyəsindədir. Bu yaxınlarda Azərbaycan həm də 
qaz ixrac edən ölkəyə çevrilmişdir. Biz artıq Gürcüstan və 
Türkiyə bazarlarına qaz ixrac edirik. Hesab edirəm ki, yaxın 
vaxtlarda, Azərbaycan qazı Avropa İttifaqının bazarına da 
çıxarılacaqdır. 

Azərbaycanın təsdiq edilmiş qaz ehtiyatları ən azı 2 tril-
yon kubmetrə bərabərdir və bu bizim daxili tələbatımız üçün 
azı 150 ilə kifayətdir. Hasilat apardığımız yataqlardan da-
nışdığımı nəzərə alaraq bildirirəm ki, bizim bir çox digər 
neft və qaz yataqlarımız da var və əminəm ki, gələcəkdə 
onlar da işləniləcəkdir. Bunlar nəhəng ehtiyatlardır. 
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Hazırda Azərbaycan Avropa İttifaqının «Yeni qonşuluq 
siyasəti»ndə iştirak edən ölkədir. Biz Avropaya inteqrasiyanı 
xarici siyasətimizin prioriteti hesab edirik. Bundan əlavə, 
qeyd etdiyim kimi, bizim çox yaxşı enerji əməkdaşlıq çər-
çivəmiz var. Ehtiyatlarımız və boru kəmərlərimiz mövcud-
dur. Digər tərəfdən isə Avropada artan tələbatlar var. Bütün 
bu elementləri bir-birilə uyğunlaşdıraraq, biz olduqca güclü 
tərəfdaşlığımızı qura bilərik. 

Deyə bilərəm ki, bu gün enerji tərəfdaşlığımız sürətlə in-
kişaf edir. Biz Vilnüs enerji konfransını keçirdik. Bu, 2007-ci 
ilin may ayında Krakovda keçirilmiş sammitin davamı idi. 
Alternativ enerji təchizatı yollarını təmin etmək məqsədi ilə 
mühüm sazişlər imzalamışıq. Odessa–Brodı–Plotsk–Qdansk 
boru kəməri mühüm enerji layihəsi kimi, bizim üçün vacib-
dir. Bu layihə Azərbaycana öz neftini nəinki Qara dəniz və 
Aralıq dənizinə, həm də Baltik dənizi bazarına çıxarmaq 
imkanını verəcəkdir. Bu layihə eyni zamanda, regional tərəf-
daşlıq işinə də töhfə verir. 

Xəzər дянизи, Qara dəniz, Baltik dənizi regionundakı tə-
rəfdaşlığı biz gələcək əməkdaşlığın, ölkəmizin Avropa struk-
turlarına fəal inteqrasiyasının, Azərbaycan xalqının inkişaf 
və rifahının çox mühüm aləti kimi dəyərləndiririk. 

Neftimizi, yəni «qara qızılı» insan kapitalına çevirə bil-
dik. Siyasi və iqtisadi islahatlar sahəsində fəal siyasət və 
enerji siyasəti nəticəsində biz son üç il ərzində iqtisadi artımı 
96 faiz səviyyəsinə qaldıra bildik. Həmin dövr ərzində, 
əsasən, iqtisadi islahatlar siyasəti və enerji strategiyası sayə-
sində biz dünyada iqtisadiyyatı ən sürətlə inkişaf edən ölkə 
olmuşuq. 

Bu gün biz müxtəlif yeni variantları nəzərdən keçiririk. 
Qeyd etdiyim kimi, bu yaxınlarda Azərbaycan mühüm qaz 
hasilatçısına və ixrac edən ölkəyə çevrilmişdir. Biz qonşula-
rımız – Gürcüstan və Türkiyə, eləcə də Yunanıstan və digər 
ölkələr ilə danışıqlar aparırıq. «Nabukko» layihəsində işti-
rak etmək imkanlarını lazımınca nəzərdən keçiririk. Həmin 
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layihə Azərbaycana öz enerji resurslarından daha geniş 
istifadə imkanı yaradacaq və Avropaya alternativ enerji təc-
hizatını təmin edəcək. Yeri gəlmişkən, bildirmək istəyirəm 
ki, Xəzər regionu Avropa İttifaqı üçün yeganə yeni alter-
nativ potensial qaz təchizatçısıdır, çünki bütün digər təchizat 
mənbələri artıq istifadə olunur.  

Düzdür, Avropaya ənənəvi təchizat yolları ilə nəql olu-
nan enerji daşıyıcılarının hasilat həcmi artmaqdadır, lakin 
yeni alternativ variant yalnız Xəzər regionu sayılır. 

Biz bu yolu yaradırıq. Bu, yeni enerji dəhlizidir. Gələ-
cəkdə olduqca uğurlu əməkdaşlığa nail olmaq üçün biz Av-
ropa İttifaqı ilə sıx əlaqələndirmə işi aparmalıyıq. 

Çox məmnunam ki, prezident Adamkus, prezident 
Kaчinski və cənab Barrozu öz çıxışlarında Avropa üçün va-
hid enerji siyasətinin vacibliyini vurğuladılar. Bu nəinki 
Avropa İttifaqının üzvü olan dövlətlər, həm də hasilatçılar 
üçün əhəmiyyətlidir. Hasilatçılar həmçinin gələcəyi və bazar-
ları görməlidirlər. Qaz bazarı neft bazarından tamamilə 
fərqlidir. O, müxtəlif bazarlarla bağlıdır. Ona görə enerji 
proqramımızı, qaz hasilatını artırmaq məqsədi ilə böyük sər-
mayələr proqramını planlaşdırmaq üçün biz Avropa İttifa-
qının tələbatlarını və onun hasilatımıza necə təsir göstərə-
cəyini bilməliyik. 

Bu gün ilk addım kimi, Avropa İttifaqı ilə Azərbaycan 
arasında enerji məsələləri üzrə strateji tərəfdaşlığa dair 
memorandum vacib başlanğıcdır. Lakin hesab edirəm ki, biz 
bu prosesi uğurla və ardıcıl şəkildə davam etdirməliyik və 
müəyyən mərhələlərdə daha vacib uzunmüddətli sazişlərə 
qoşula bilərik. Belə olan halda, istehlakçılar da, hasilatçılar 
da – hər ikisi məmnun qalacaqлаr. 

Biz qəti şəkildə inanırıq ki, yalnız və yalnız istehlakçı və 
hasilatçıların ümumi maraqları fayda gətirə bilər. Enerji 
daşıyıcıları – neft və qaz toqquşma və ya hər hansı digər mə-
sələ yox, əməkdaşlıq və dostluğun vasitələri olmalıdır. Bizim 
timsalımızda Azərbaycan Avropa İttifaqının dostudur. Öl-
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kəmiz özünün Avropaya inteqrasiya siyasətinə sadiqdir. 
Artıq mövcud infrastruktura və böyük neft-qaz yataqlarına 
malikdir. Ölkəmiz açıq ürəklə yaxından işləməyə hazırdır. 

Mən bu təşəbbüsə görə prezident Adamkusa və prezident 
Kaчinskiyə bir daha minnətdaram. Bu gün səhər buraya 
gəlmiş prezident Beseskuya təşəkkür edirəm. O, özünün sıx iş 
cədvəlinə baxmayaraq hər zaman bizi dəstəkləyir. Prosesə 
verdikləri dəstəklərinə görə bütün digər prezidentlərə və 
nümayəndə heyətlərinin başçılarına minnətdaram və 
konfransın işinə uğurlar arzulayıram. 

Çox sağ olun. 
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AZƏRBAYCAN PREZİDENTİ İLHAM ƏLİYEV 
GUAM-ыn ÜZVÜ OLAN ÖLKƏLƏRİN DÖVLƏT 
BAŞÇILARININ BU TƏŞKİLATIN 
YARADILMASININ 10 İLLİYİNƏ HƏSR 
OLUNMUŞ GÖRÜŞЦНDƏ İŞTİRAK ETMİŞDİR 
 
11 oktyabr 2007-ci il 
 
 
Oktyabrın 11-dя Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev 

GUAM-ın üzvü olan ölkələrin dövlət başçılarının bu  təşkilatın 
10 illiyinə həsr olunmuş zirvə görüşündə iştirak etmişdir. 

GUAM-da sədrlik edən Azərbaycan prezidenti Demokratiya 
və İqtisadi İnkişaf Uğrunda Təşkilatın üzvü olan ölkələrin 
dövlət başçılarını – Ukrayna prezidenti Viktor Yuşşenkonu, 
Gürcüstan prezidenti Mixеil Saakaşvilini, habelə Litva prezi-
denti Valdas Adamkusu, Latviya prezidenti Valdis Zatlersi, 
Moldovanın Litvadakı müvəqqəti işlər vəkili İon Siornini, 
ABŞ-ın Energetika nazirinin müavini Kleyton Selli Vilnüsdə 
Hökumət qonaq evinin binası önündə səmimiyyətlə qarşıladı.  

Президент Илщам Ялийев зирвя эюрцшцнц ачараг  эириш нитги 
сюйляди. 

 
Azərbaycan prezidenti Иlham Əliyevin giriş nitqi 

 
Hörmətli cənab prezidentlər! 
Əziz dostlar! 
İlk növbədə, mən GUAM ölkələrinin dövlət başçıları 

üçün Litvada görüşmək və təşkilatın on illiyini qeyd etmək 
məqsədi ilə yaratdığı imkana görə prezident Valdas Adam-
kusa minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm. Eyni zamanda, 
bütün qonaqlarımıza, GUAM-ı dəstəkləyənlərə, xüsusən də, 
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görüşdə ilk dəfə iştirak edən Latviya prezidentinə öz təşək-
kürümü bildirirəm. 

10 il bundan əvvəl GUAM yaradıldığı vaxt üzv ölkələr 
müstəqilliyin, demək olar ki, başlanğıc mərhələsində idilər. 
Bu gün isə 10 il ərzində ölkələrimiz arasında fəal tərəfdaşlıq 
və əməkdaşlıqdan sonra biz aydın şəkildə deyə bilərik ki, 
GUAM öz aralarında ikitərəfli və çoxtərəfli səviyyədə güclü 
əməkdaşlıq edən ölkələrdən ibarət mühüm beynəlxalq 
təşkilata çevrilmişdir. Bu təşkilat öz strukturlarını olduqca 
fəal şəkildə inkişaf etdirir. Bu gün biz beynəlxalq təşkilat 
kimi fəaliyyət göstərmək məqsədi ilə bütün lazımi element-
lərə malikik. Avropa İttifaqı bizə böyük dəstək verir. Aİ-nin 
üzvü olan ölkələrin prezidentləri sammitimizdə tez-tez iştirak 
edən qonaqlardır. 

Bizim GUAM–Birləşmiş Ştatlar, GUAM–Yaponiya, 
GUAM–Polşa formatı kimi çox faydalı işbirliyimiz var. 
Bütün bunlar təşkilatımıza verilən güclü dəstəkdir. Biz eyni 
fikirləri və dəyərləri bölüşürük. Bunlar Avrоatlantik struk-
turlarına inteqrasiya, ölkələrimizdə demokratiyanın inkişaf 
etdirilməsi, iqtisadi inkişaf və əməkdaşlıqdan ibarətdir. 
Əminəm ki, üzv ölkələrin davamlı birgə səyləri, dostlarımız 
və tərəfdaşlarımızın güclü dəstəyi sayəsində qarşıya qoydu-
ğumuz bütün məqsədlərə nail olacağıq. 

Bu gün biz ikitərəfli ticarət, iqtisadi inkişaf, siyasi isla-
hatlar və əməkdaşlıq, daşıma kimi məsələlər üzərində çalışı-
rıq. Bu məsələlərin hamısı beynəlxalq strukturların gündə-
liyində əsas yer tutur. 

Qeyd etdiyim kimi, bizim ümumi məqsədlərimiz və ide-
yalarımız var. Amma əfsuslar olsun ki, bizim ümumi prob-
lemlərimiz də mювcuddur. Üzv ölkələrin üçündə həll olun-
mamış münaqişələr var: Dağlıq Qarabağ, Abxaziya, Cənubi 
Osetiya və Dnestryanı bölgə. Bunlar ölkələrimizin xalqlarına 
qarşı aparılmış təcavüzkar separatizm, etnik təmizləmə 
siyasətinin nəticəsidir. 
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Bu aspektdə səylərimizi birləşdirərək, biz beynəlxalq hü-
ququn prinsipləri, ölkələrimizin ərazi bütövlüyü prinsipi əsa-
sında həmin münaqişələri dinc yolla həll etməyə ümid edirik. 

Ümid edirik ki, geniş beynəlxalq dəstək, Birləşmiş Millət-
lər Təşkilatı və tərəfdaşlarımız qeyd etdiyim prinsiplər əsa-
sında münaqişələrin sülh yolu ilə həllinə töhfə verəcəkdir. 
Həmin münaqişələrin eyni səbəbləri və nəticələri var: sepa-
ratizm, etnik təmizləmə, milyonlarla qaçqın və ərazi bütöv-
lüyünün pozulması. 

Lakin əminəm ki, tərəfdaşlığımızı artırmaqla və iqtisa-
diyyatımızı gücləndirməklə, eləcə də Avrоatlantik struktur-
larına çox fəal şəkildə inteqrasiya etməklə ölkələrimiz həmin 
çətin münaqişələrin həllinə nail olacaq, o cümlədən siyasi və 
iqtisadi inkişafımızı uğurla davam etdirə biləcəkdir. 

Mən üzv ölkələrin bütün xalqlarını təşkilatın 10 illiyi 
münasibətilə bir daha təbrik etmək istəyirəm və məmnunluq 
hissi ilə qeyd edirəm ki, ötən 10 il ərzində GUAM inkişaf 
etdi və beynəlxalq səviyyədə tanınan təşkilata çevrilə bildi. 
Bu gün həmin təşkilat «Demokratiya və İqtisadi İnkişaf 
Uğrunda Təşkilat» adlanır, məqsədlərimiz və planlarımızı 
aydın şəkildə nümayiş etdirir. 

Mən sizi bir daha təbrik edir, GUAM-ı dəstəkləyənlərə 
və bu gün keçirilən sammitin ev sahibinə minnətdarlığımı 
bildirirəm. Bu gün çox nadir bir hadisə baş verir: mən 
prezident Adamkusu Litvada qəbul edirəm. Bəlkə də bu, 
analoqu olmayan diplomatik hadisədir, lakin eyni zamanda, 
görüşümüzün nə qədər yaxın olduğunu aydın şəkildə göstərir 
və ölkələrimiz arasında dostluq ilə tərəfdaşlığın hər hansı 
formallığının və hüdudlarının olmadığını nümayiş etdirir. 

Ümidvaram ki, bu tərəfdaşlıq davam edəcəkdir. 
Sammitdə Gürcüstan prezidenti Mixеil Saakaşvili, Ukray-

na prezidenti Viktor Yuşşenko, Litva prezidenti Valdas 
Adamkus, Moldovanın Litvadakı müvəqqəti işlər vəkili İon 
Siorni də çıxış etdilər.  
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Prezident Viktor Yuşşenko GUAM-ın başqa dövlətlərlə 
əməkdaşlığından bəhs edərək bildirdi ki, Ukrayna Baltikyanı 
ölkələrə elektrik enerjisi satmaq niyyətindədir. O öz ölkəsinin 
GUAM məkanında münaqişələrin həllinə görə məsuliyyət hiss 
etdiyini vurğulayaraq, bu istiqamətdə görülən tədbirlər barədə 
məlumat verdi.  

Litva prezidenti Valdas Adamkus Avrоatlantik inteqrasi-
yası məsələsində GUAM ölkələri arasında əməkdaşlığın 
səviyyəsini yüksək qiymətləndirdi. Litva dövlətinin başçısı onu 
da vurğuladı ki, son vaxtlar Vilnüs müasir dövrün qlobal 
problemlərinə, o cümlədən enerji təhlükəsizliyi məsələsinə həsr 
edilmiş irimiqyaslı beynəlxalq tədbirlərin keçirildiyi yerə 
çevrilmişdir.  

Zirvə toplantısının yekunlarına dair bəyanat imzalandı. 
Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev zirvə görüşündə yekun 

nitqи söylədi. 
 

Azərbaycan prezidenti Иlham Əliyevin yekun nitqi 
 
İlk növbədə, mən səylərimizin daha da möhkəm-

ləndirilməsi, eləcə də beynəlxalq təşkilatlarla və GUAM-a 
güclü dəstək verən ölkələrlə əməkdaşlığın gücləndirilməsi 
baxımından vacib olan maraqlı ideya və bəyanatlara görə 
bütün natiqlərə təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. 

Bu gün çıxış edən bir sıra tərəflərin artıq qeyd etdiyi kimi, 
GUAM 10 il ərzində ciddi beynəlxalq təşkilata çevrilmişdir. 
Beynəlxalq təşkilat beynəlxalq münasibətlər, əməkdaşlıq və 
regional təhlükəsizlik kimi sahələrə müəyyən töhfə verəcək 
bir qurumdur. Bu təşkilat beynəlxalq ictimaiyyət tərəfindən 
tanınır. GUAM çərçivəsində biz həmin məqsədlərə nail 
olduq. Biz beynəlxalq ictimaiyyət və tərəfdaşlarımız tərəfin-
dən tanınırıq. 

Eyni zamanda, təşkilatımız regional əməkdaşlığa böyük 
töhfə verir. Bu gün burada qeyd edildi ki, Xəzər, Qara dəniz 
вя Baltik dənizi regionu xüsusən də GUAM-ın fəaliyyəti 
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sayəsində bir-birinə daha da yaxınlaşır. Prezident Adamkus 
ən ilk vaxtlardan işimizə böyük dəstək vermişdir. Baltikyanı 
digər ölkənin başçısı, Latviya prezidenti Валдис Затлерс, Av-
ropa İttifaqına üzv olan Rumıniyanın prezidenti Besesku, 
Polşanın prezidenti Kaçinski isə Bakıda iyunda keçirilmiş 
zirvə görüşünün qonaqları idilər. Bakı sammiti və 
bəyannaməsi əməkdaşlığımız üçün yeni perspektivlər açan, 
irəliyə doğru atılan çox mühüm addım oldu. 

Biz təşkilatımız daxilində tərəfdaş və dost kimi işləyirik. 
Ölkələrimiz arasında çox yaxşı ikitərəfli münasibətlər var. 
Artıq qeyd etdiyim kimi, bu gün ən vacibi isə ondan iba-
rətdir ki, məqsədlərimiz, ideyalarımız və gələcək üçün baxış-
larımız üst-üstə düşür. 

Biz artıq enerji təchizatının şaxələndirilməsi prosesinə 
töhfə veririk. Hasilatçı və istehlakçılar üçün təchizatın şaxə-
ləndirilməsi çox vacibdir. Təşkilatımızda hasilatçı və isteh-
lakçılar var və biz vahid heyət kimi işləyirik. Belə hallar dün-
yada heç də həmişə olmur. 

Başqa sözlə desək, artıq təşkilatımız təhlükəsizlik, sabit-
lik, əməkdaşlıq, ticarət münasibətləri, enerji tərəfdaşlığı, da-
şıma sahələrində mühüm rol oynaya bilər. Biz enerji dəh-
lizini açmışıq, indi isə Xəzər dənizi regionundan Qara dəniz 
və Baltik dənizi regionuna doğru daşıma dəhlizini açmaq-
dayıq. 

Bu baxımdan, hesab edirəm və əminəm, siz də bu fikirlə 
razısınız ki, GUAM-ın çox parlaq gələcəyi var. Əminəm ki, 
Avropa İttifaqı ilə yanaşı, digər tərəfdaşlarımız ilə də əmək-
daşlığımız daha da artacaqdır. Prezident Adamkusun qeyd 
etdiyi kimi, Avropa İttifaqı GUAM ilə daha fəal tərəfdaşlıq 
etməyi nəzərdən keçirir və bu bizə əlavə güc verir. 

Mən ev sahibi olan Litva tərəfinə və bütün iştirakçılara 
bir daha minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm. Bizə etimad 
göstərən, təşkilatımızın gələcəyinə inanan tərəflərin hamısına 
təşəkkür edirəm. Əminəm ki, bu tərəfdaşlıq genişlənəcəkdir. 
Bu gün bizim təşkilatımızın daxilində güclü təşkilati quruluş 
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var. Bizim tərəfdaşlarımız və güclü dəstək verənlərimiz, o 
cümlədən gələcək işlərimiz barədə aydın baxışlarımız var. 

Zirvə görüşünün bütün iştirakçılarına minnətdarlığımı 
bildirmək istəyirəm və sizin ölkələrinizə, xalqlarınıza uğurlar 
arzulayıram. Əminəm ki, gələcək tərəfdaşlığımız bugünkü 
kimi uğurlu olacaqdır. 

Nəhayət, sonda mən GUAM-ın Vilnüs zirvə görüşünün 
birgə bəyanatынын qəbul olunmasını təklif edirəm. Bəyanatın 
layihəsi sizin qarşınızdadır. Əgər hər hansı şərhləriniz və ya 
qeydiniz varsa, onları bildirə bilərsiniz. Onun mətni 
əvvəlcədən razılaşdırılıb və zənnimcə, tam aydındır. Belə 
olan halda, icazənizlə, mən bu bəyanatı qəbul olunmuş kimi 
hesab edirəm. 

Çox sağ olun. 
 

Səfər başa çatdы 
 

Oktyabrın 11-də Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevin 
Vilnüsə işgüzar səfəri başa çatmışdır.  

Vilnüs Beynəlxalq Hava Limanında Azərbaycan dövlətinin 
başçısını Litvanın rəsmi şəxsləri yola saldılar.  

 
* * * 

 
Dövlətimizin başçısı elə həmin gün Bakıya qayıtdı.  
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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RAMAZAN BAYRAMI MÜNASİBƏTİLƏ  
AZƏRBAYCAN XALQINA TƏBRİK 
 
Əziz həmvətənlər! 
Sizi müqəddəs Ramazan bayramı münasibətilə səmi-

mi-qəlbdən təbrik edir, hər birinizə ən xoş arzularımı çat-
dırıram. 

Dünya müsəlmanlarının müqəddəs kitabı Qurani-Kəri-
min nazil olduğu mübarək рamazan ayı insanları xeyirxah 
niyyətlər naminə birliyə dəvət edir, onlara  əxlaqi saflığın və 
zənginliyin, cismani-ruhi kamilliyin fərəhini yaşadır, mənəvi 
ucalığın nəfs üzərində qələbə təntənəsini nümayiş etdirir. 

Xalqımız tarixi boyu həmişə Uca Tanrıya tapınmış, milli 
köklərinə, dini-mənəvi ənənələrinə daim sadiq olmuşdur. 
Müstəqillik illərində mütərəqqi islami dəyərlərə qayıdış cə-
miyyətimizin əxlaqi-mənəvi yüksəlişinə, xalqımızın bütöv-
lüyü və birliyinə xidmət göstərmişdir. Azərbaycan övladları-
nın yüksək vətənpərvərliyi, dövlət müstəqilliyimizin daha da 
möhkəmləndirilməsi uğrunda sarsılmaz mübarizə əzmi də 
məhz belə milli-mənəvi dəyərlərə sadiqliyin nümunəsidir. 

Öz canlarını ölkəmizin müstəqilliyi və torpaqlarımızın 
azadlığı uğrunda qurban vermiş Azərbaycanın qəhrəman 
övladlarının əziz xatirəsini bu mübarək bayram günlərində 
bir daha böyük ehtiramla yad edir, onlara Allahdan rəhmət 
diləyirəm. 

Əziz bacı və qardaşlarım! 
Siz mübarək рamazan günlərini böyük məmnunluq və fə-

rəh hissləri ilə başa vurursunuz. İnanıram ki, müqəddəs dini-
miz yolunda nəcib əməlləriniz,  Azərbaycanın əmin-amanlığı 
və tərəqqisi naminə etdiyiniz dualar sayəsində Ulu Tanrı öz 
mərhəmətini və şəfqətini xalqımızdan əsirgəməyəcəkdir. 
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Bu əziz bayram günündə sizin hamınızı və ölkəmizin hü-
dudlarından kənarda yaşayan soydaşlarımızı bir daha təbrik 
edir, hər birinizə firavanlıq, ailələrinizə xoşbəxtlik, süfrə-
lərinizə xeyir-bərəkət arzulayıram. 

Allah orucunuzu qəbul etsin! 
                                                           

      
           İLHAM ƏLİYEV  

                                Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 
 
Bakı, 11 oktyabr 2007-ci il 
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АЗЯРБАЙЪАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫН 
ПРЕЗИДЕНТИ ИЛЩАМ ЯЛИЙЕВ АЛМАНИЙА 
БУНДЕСТАГЫНЫН АЛМАНИЙА–ЪЯНУБИ 
ГАФГАЗ ПАРЛАМЕНТЛЯРАРАСЫ ГРУПУНУН 
ЦЗВЛЯРИНИ ГЯБУЛ ЕТМИШДИР 

 
Президент сарайы 
 
15 октйабр 2007-ъи ил 
 
Азярбайъан Республикасынын Президенти Илщам Ялийев 

октйабрын 15-дя Президент сарайында Алманийа Бундестагынын 
Алманийа–Ъянуби Гафгаз парламентлярарасы групунун цзв-
лярини гябул етмишдир. 

Дювлятимизин башчысы Азярбайъан иля Алманийа арасында си-
йаси вя игтисади сащядя ямякдашлыьын уьурла щяйата кечирилди-
йини вурьулайараг деди: «Цмид едирям ки, сизин сяфяриниз юлкя-
ляримиз арасында  мцхтялиф сащялярдя ямякдашлыьын даща да ин-
кишаф етмясиня, щабеля Азярбайъан иля Авропа Иттифагы арасында 
тяряфдашлыьын даща да эенишлянмясиня юз тющфясини веряъякдир». 
Эялян ил Алманийада «Азярбайъан Или»нин кечириляъяйини хатыр-
ладан президент Илщам Ялийев бунун юлкямиз щаггында Алмани-
йада даща дольун мялуматын йайылмасы цчцн йахшы имкан 
йарадаъаьына яминлийини сюйляди. 

Алманийа–Ъянуби Гафгаз парламентлярарасы групунун рящ-
бяри Штеффен Райхе рящбярлик етдийи нцмайяндя щейяти цзв-
ляринин артыг бир нечя дяфя юлкямиздя сяфярдя олдугларыны бил-
дирди. Гонаг Азярбайъан иля ялагялярин сявиййясиндян разылыгла-
рыны ифадя етди вя эялян ил Алманийада «Азярбайъан Или»нин ке-
чирилмясинин юлкяляримиз арасында ялагялярин бундан сонра да 
инкишаф етдирилмяси бахымындан мцщцм щадися олаъаьыны вур-
ьулады. 
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AZƏRBAYCAN РЕСПУБЛИКАСЫНЫН 
PREZİDENTİ  
İLHAM ƏLİYEVİN İRANA SƏFƏRİ 
 
16 oktyabr 2007-ci il 

 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev 

Xəzəryanı ölkələrin dövlət başçılarının II zirvə toplantısında 
iştirak etmək üçün oktyabrın 16-da İrana səfərə yola düş-
müşdür.  

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 yola saldılar. 
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XƏZƏRYANI ÖLKƏLƏRİN DÖVLƏT 
BAŞÇILARININ ZİRVƏ GÖRÜŞÜNDƏ 
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ  
PREZİDENTİ İLHAM ƏLİYEVИN ÇIXIŞI 
 
Hörmətli cənab prezident Mahmud Əhmədinejad! 
Hörmətli dövlət başçıları! 
Əziz dostlar! 
Mən sizin hamınızı Xəzəryanı dövlətlərin başçılarının 

zirvə görüşünün keçirilməsi münasibətilə ürəkdən salamlayır 
və zirvə görüşünün işinə uğurlar arzulayıram. 

Bizə göstərilən qonaqpərvərliyə və zirvə görüşünün yük-
sək səviyyədə təşkilinə görə İran İslam Respublikasının Pre-
zidenti cənab Mahmud Əhmədinejada minnətdarlığımı bil-
dirirəm.  

Xəzəryanı dövlətlərin başçılarının 2002-ci ildə Aşqabad-
da keçirilmiş ilk zirvə görüşü ölkələrimizin həyatında mühüm 
hadisə olmuşdur. Bu görüş Xəzər dənizinin hüquqi statu-
sunun müəyyən edilməsinə dair bir çox prinsipial məsələlər 
üzrə fikir mübadiləsi aparmağa imkan vermişdir. 

Ötən müddət ərzində Xəzəryanı dövlətlərin xarici işlər 
nazirlərinin müavinləri formatında ekspert qrupları səmərəli 
iş aparmışlar. Xarici işlər nazirləri, dövlət başçıları səviyyə-
sində ikitərəfli əsasda bir çox görüşlər keçirilmişdir. Hesab 
edirəm ki, Xəzər dənizinin hüquqi statusu kimi mühüm 
məsələnin müzakirəsi və bu barədə qərar qəbul olunması 
üçün xeyli təcrübə toplanmış və yaxşı şərait yaranmışdır. 

Ümidvaram ki, hazırda toplaşdığımız Tehran görüşü bu 
mühüm məsələ ilə bağlı qarşıda duran məsələlərin həlli na-
minə bütün səy və imkanların birləşməsinə, mövqelərin daha 
da yaxınlaşmasına, ciddi nəticələr əldə edilməsinə imkan 
verəcəkdir. 



 309

Qeyd etmək lazımdır ki, Xəzər dənizinin hüquqi statusu-
nun müəyyənləşməsi yalnız region dövlətlərinin inkişafı və 
çiçəklənməsi, dövlətlərarası münasibətlərin möhkəmlənməsi 
baxımından deyil, eyni zamanda, onun biomüxtəlifliyinin, 
flora və fauna zənginliyinin qorunub saxlanması, ekoloji du-
rumunun yaxşılaşdırılması baxımından da çox vacibdir. 

Xəzər dənizi yerləşdiyi mövqeyə görə bütövlükdə region 
üçün xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Heç şübhə yoxdur ki, regio-
nun gələcək inkişafı baxımından Xəzərin statusunun müəy-
yənləşməsi istiqamətində anlaşma və razılığın əldə edilməsi 
Xəzər regionunda qarşılıqlı etimadı, sülhü və təhlükəsizliyi 
daha da möhkəmləndirəcək, daha sıx əməkdaşlığa zəmin 
yaradacaqdır. 

Xəzərdə əməkdaşlığın ümumi prinsiplərinin formalaşma-
sı istiqamətində mühüm addımlar hələ ötən əsrin ortaların-
dan etibarən atılmışdır. Qarşılıqlı razılaşmaya uyğun olaraq, 
Xəzər dənizi orta xətt prinsipi əsasında müttəfiq respublika-
lar arasında sektorlara bölünmüşdür. Xəzər dənizinin sektor-
lara bölünməklə istifadə edilməsi sahilyanı ölkələr arasındakı 
müqavilə təcrübəsində istifadə olunmuşdur. 

Ötən əsrin 40-cı illərindən başlayaraq Xəzər dənizindəki 
bütün neft və qaz yataqlarının kəşfiyyatı və istismarı Azər-
baycan neftçiləri tərəfindən həyata keçirilmişdir. Xəzər də-
nizində sənaye üsulu ilə neft və qaz hasilatına Azərbaycan 
1949-cu ildə başlamışdır. 

Son illərdə Xəzəryanı dövlətlər Xəzər dənizində təşəkkül 
tapmış praktikanı davam etdirərək, müvafiq ekoloji, iqtisa-
di, elmi-texniki tədbirlər həyata keçirirlər. Lakin Xəzər dəni-
zinin nadir xarakterinin qorunub saxlanması zərurəti daha 
səmərəli tədbirlər görülməsini tələb edir. 

Biz Xəzərin hüquqi statusunun müəyyənləşdirilməsi ilə 
bağlı məsələləri daim diqqət mərkəzində saxlayırıq. Bu ba-
xımdan Azərbaycan, Rusiya və Qazaxıstan arasında dənizin 
dibinin bölünməsinə dair imzalanmış sazişlərə böyük əhə-
miyyət veririk. Bu sazişlər ümumi razılaşmaların əldə olun-
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masının təməlini qoyaraq Xəzərin hüquqi statusunun mü-
hüm tərkib hissəsini təşkil edir.  

Xəzərin əsrlərdən bəri dostluq və əməkdaşlıq dənizi ol-
duğunu nəzərə alaraq, ondan yalnız dinc məqsədlərlə 
istifadə olunmasını, hüquqi status çərçivəsində silahsızlaş-
dırma və təhlükəsizlik prinsiplərinin müəyyən edilməsini, ey-
ni zamanda, digər dənizlərə və dünya okeanına çıxışı 
olmayan sahilyanı ölkələrin gəmilərinə ümumi razılaşmalar 
çərçivəsində azad tranzit imkanlarının saxlanmasını vacib 
hesab edirəm. 

Azərbaycan Xəzər dənizinin bioloji ehtiyatlarının və ətraf 
mühitinin qorunmasının vacibliyini vurğulayaraq, Xəzərin 
bioloji müxtəlifliyinin, təbii ehtiyatlarının istifadəsi və çoxal-
dılması məqsədi ilə ekoloji problemlərin həllində də əmək-
daşlığın genişləndirilməsinin tərəfdarıdır.  

Bu istiqamətdə «Xəzər dənizinin dəniz ətraf mühitinin 
mühafizəsi haqqında Çərçivə Konvensiyası»nın imzalanma-
sını, qüvvəyə minməsini və Birinci Tərəflər konfransının cari 
ilin may ayında Bakı şəhərində keçirilməsini alqışlayıram. 

Azərbaycan «Xəzər dənizinin dəniz ətraf mühitinin 
mühafizəsi haqqında Çərçivə Konvensiyası»nın Katibliyinin 
Bakıda yerləşməsinə hazır olduğunu bəyan edir. 

Azərbaycan etibarlı qonşu və tərəfdaşdır. Biz bunu dəfə-
lərlə nümayiş etdirmişik. Qonşu ölkələrlə dostluq və əmək-
daşlıq əlaqələrinin daim inkişafı və genişlənməsi bizim xarici 
siyasət xəttimizin əsas istiqamətlərindən biridir. 

İnanıram ki, Tehran zirvə görüşü və burada qəbul 
edəcəyimiz bəyannamə Xəzəryanı dövlətlərin əməkdaşlığını 
bütün sahələrdə daha da inkişaf etdirmək, regionumuzda 
sabitliyi və sülhü təmin etmək işində mühüm dönüş mərhələsi 
olacaqdır və Xəzər sülh, dostluq və əməkdaşlıq dənizinə 
çevriləcəkdir. 

Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm. 
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AZƏRBAYCAN PREZİDENTİ İLHAM ƏLİYEVİN 
VƏ İRAN PREZİDENTİ  
MAHMUD ƏHMƏDİNEJADIN GÖRÜŞÜ 
 
Тещран  
 
16 октйабр 2007-ъи ил 
 
Oktyabrın 16-da Tehranda Xəzəryanı ölkələrin dövlət 

başçılarının ikinci zirvə toplantısı çərçivəsində Azərbaycan 
Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin və İran İslam Res-
publikasının Prezidenti Mahmud Əhmədinejadın görüşü ol-
muşdur. 

Prezidentlər siyasi, iqtisadi və digər sahələrdə əlaqələrin 
hər iki tərəfin mənafeyinə uyğun şəkildə uğurla inkişaf etdiyini 
vurğuladılar. Bildirildi ki,  əlaqələr həm də regional əmək-
daşlığın genişlənməsinə xidmət edir. Xəzərətrafı ölkələrin döv-
lət başçılarının zirvə toplantısı sahilyanı dövlətlər arasında 
əlaqələri genişləndirməklə yanaşı, bölgədə əməkdaşlığa da 
töhfə verir.  

Dövlət başçıları Azərbaycan və İran prezidentlərinin qarşı-
lıqlı səfərlərinin əhəmiyyətinə toxunaraq bunun münasibətlərin 
daha da möhkəmlənməsində rolunu vurğuladılar, ikitərəfli 
əlaqələrin gələcəkdə də genişlənəcəyinə əminliklərini bildir-
dilər. 
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AZƏRBAYCAN PREZİDENTİ İLHAM ƏLİYEVİN 
VƏ İRANIN ALİ ДИНИ RƏHBƏRİ  
SEYİD ƏLİ XAMENEİNİN GÖRÜŞÜ  
 
Тещран 
 
16 октйабр 2007-ъи ил 
 
Oktyabrın 16-da Tehranda Azərbaycan Respublikasının 

Prezidenti İlham Əliyevin və İran İslam Respublikasının ali 
дини rəhbəri Seyid Əli Xameneinin görüşü olmuşdur. 

Söhbət zamanı ölkələrimiz arasında müxtəlif sahələrdə 
əlaqələrin uğurla inkişaf etdiyi vurğulandı.  

Seyid Əli Xamenei xalqımızın ümummilli lideri Heydər 
Əliyev ilə görüşlərini məmnunluqla xatırladı. O, zirvə toplantı-
sının uğurla keçdiyini,  ikitərəfli və regional əməkdaşlıq üçün 
faydalı olduğunu söylədi.  

Görüşdə ölkələrimiz arasında əməkdaşlığın bundan sonra 
da inkişaf edəcəyinə əminlik vurğulandı. 
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QEYDLЯР 
 

1. Русийа, Р у с и й а   Ф е д е р а с и й а с ы – Авропанын 
шяргиндя, Асийанын шималында дювлят. Сащяси 17, 1 милйон 
км2, ящалиси 146, 3 милйон няфярдир. Русийа Федерасийасына 
21 республика, 6 дийар, 49 вилайят, федерал ящямиййятли 
Москва вя Санкт-Петербург шящярляри, 10 мухтар вилайят вя 
мащал дахилдир. 

Дювлят башчысы президент, ганунвериъи органы икипалаталы 
Дювлят Думасы вя Федерасийа Шурасыдыр. Пайтахты Москва 
шящяридир. – 6–10, 23–24, 27, 33, 34, 35, 36, 109, 144, 183, 
259, 309. 

 
2. Зийа Мяммядов, З и й а   А р з у м а н   о ь л у  

(д.1952) – дямирйолчу мцщяндис. 1996–2005-ъи иллярдя Азяр-
байъан Дювлят Дямир Йолунун ряиси, 2005-ъи илдян ися Азяр-
байъан Республикасынын Няглиййат назиридир. – 6–10, 192–
200. 

 
3. 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 ъящят-
дян 24 остана бюлцнцр.  Али ганунвериъи щакимиййят органы 
4 ил мцддятиня сечилян Халг Шурасы Мяълисидир. Щюкумяти 
Баш назир тяшкил, президент ися тясдиг едир. – 6, 95, 185, 307–
312. 

 
4. Дявячи – Азярбайъан Республикасында инзибати район. 

1930-ъу илдя тяшкил едилмишдир. 1963-ъц илдя ляьв едиляряк яра-
зиси Абшерон районуна верилмишдир. 1965-ъи илдя йенидян 
мцстягил район олмушдур. Сащяси 1739 км2, ящалиси 55,5 мин 
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няфярдир. Щазырда ады дяйишдириляряк Шабран адландырылмыш-
дыр. – 6–10. 

 
5. Ъавид Гурбанов, Ъ а в и д   Г я н б я р   о ь л у  

(д.1958) – мцщяндис. 2007-ъи илдян «Азярйолсервис» Ачыг 
Сящмдар Ъямиййятинин, 2015-ъи илдян «Азярбайъан Дямир 
Йоллары» Гапалы Сящмдар Ъямиййятинин сядри, Техника елм-
ляри цзря фялсяфя доктору. 2005-ъи илдян Азярбайъан Респуб-
ликасы Милли Мяълисинин депутатыдыр. Йени Азярбайъан Парти-
йасынын цзвцдцр.  

Милли Мяълисин Тябии Ещтийатлар, Енерэетика вя Еколоэийа 
мясяляляри даими Комитясинин цзвцдцр. – 6–10, 192–200. 

 
6. Щцсейнгулу  Баьыров,  Щ ц с е й н г у л у  С е й и д  о ь- 

л у (д.1955) – игтисадчы. 2000-ъи илдя  Азярбайъан Респуб-
ликасы Тиъарят назири, 2001-ъи илин май айындан Азярбайъан 
Республикасы Еколоэийа вя Тябии Сярвятляр назиридир. Щ.Ба-
ьыров бир сыра бейнялхалг академийаларын вя ассосиасийаларын 
щягиги цзвцдцр. – 10. 

 
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 
адына 1-ъи Москва Дювлят Тибб Институтуну битирмишдир. 
1988–93-ъц иллярдя Красснов адына Москва Елми-Тядгигат 
Эюз Хястяликляри Институтунда ишлямишдир. 1995-ъи илдя Мещ-
рибан Ялийева «Азярбайъан Мядяниййятинин Достлары» хей-
риййя фонду йаратмышдыр. Фяалиййятя башладыьы илк эцндян 
фонд милли мядяниййятимизин инкишафы, тяблиьи, танынмасы 
цчцн хейли ишляр эюрмцшдцр. 1996-ъы илдя фонд Азярбайъан 
мядяниййятини хариъи юлкялярдя эениш тяблиь етмяк цчцн цч 
дилдя – Азярбайъан, рус вя инэилис дилляриндя чыхан «Азяр-
байъан–Ирс» журналыны тясис етмишдир. 2004-ъц илдян Мещ-
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рибан Ялийева Азярбайъан халгынын цмуммилли лидеринин 
зянэин ирсинин юйрянилмяси вя щямчинин Щейдяр Ялийевин 
милли дювлятчилик идейаларыны йени нясилляря ашыламаг мягся-
диля йаранмыш Щейдяр Ялийев Фондуна башчылыг  едир. 

Мещрибан Ялийеванын тяшяббцсц иля Щейдяр Ялийев Фон-
ду республиканын бир чох шящяр, район вя кяндляриндя йени 
мяктяб биналары тикдирмиш вя тямир етдирмишдир. Онун кечир-
дийи хейриййя аксийалары  шякяр, талассемийа  вя анемийа хяс-
тяликляриндян язиййят чякян Азярбайъан ушагларына  йардым 
мягсядиля тяшкил олунур.  

Азярбайъанын шифащи халг йарадыъылыьы вя мусиги ирсинин 
горунуб сахланылмасы вя инкишаф етдирилмяси сащясиндяки йо-
рулмаз 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 юл-
кямиздя тящсил системинин инкишафына, милли-мядяни ирсимизин 
горунуб сахланылмасына вя дцнйада тяблиэиня, хариъи юлкя-
лярдя халгымызын мцсбят имиъинин мющкямлянмясиня, эениш-
мигйаслы хейриййячилик ишляриня хцсуси диггят йетирир. 2015-ъи 
илдя Бакыда кечирилян илк Авропа ойунларынын тяшкилат Ко-
митясинин сядри олмуш, ойунларын  йцксяк сявиййядя кечирил-
мясиндя мцстясна хидмятляриня эюря «Щейдяр Ялийев» ор-
дени иля тялтиф едилмишдир. – 10, 14, 18, 80, 89, 97, 19, 122, 
125, 126, 130, 131, 137, 138, 139, 140, 142, 151, 171, 174, 
267. 

 
8. Ъянуби  Корейа – бах Корейа Республикасы. – 11-12, 

157. 
 
9. Рощ Му-Щйун (Щ о М у  Х е й н) (1946–2009) – 

2003–2008-ъи иллярдя Корейа Республикасынын президенти. 
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Дювлят башчысы олдуьу дювр Ъянуби Корейада игтисадиййатын 
инкишафы вя артым дюврц олмушдур. – 11–12, 157. 

 
10. Полша, П о л ш а   Р е с п у б л и к а с ы – Мяркязи 

Авропада дювлят. Сащяси 312, 7 мин км2, ящалиси 38, 7 
милйон няфярдир. Инзибати ъящятдян 49 войеводалыьа бю-
лцнцр. Али вя йеэаня ганунвериъи органы икипалаталы Сейм-
дир. Пайтахты Варшава шящяридир. – 13, 27, 32, 107, 161, 286, 
292, 302. 

 
11. Тцркийя Ъцмщуриййяти – Гярби Асийада вя Авро-

панын ъянуб-шярг кянарында дювлят. Сащяси 780, 6 мин км2, 
ящалиси 76, 5 милйон няфярдир. Инзибати ъящятдян 67 иля 
(вилайятя) бюлцнцр. Пайтахты Анкара шящяридир. Дювлят баш-
чысы президент, Али ганунвериъилик органы Тцркийя Бюйцк 
Миллят Мяълисидир. – 13, 27, 33, 34, 36, 81, 151, 184, 191, 
270, 288, 294, 295. 

 
12. Абдуллащ Эцл (д.1950) – Тцркийя дювлят вя сийаси 

хадими, игтисад елмляри доктору, профессор. 1991-ъи илдя 
ТБММ-нин цзвц сечилмишдир. Абдуллащ Эцл Ряъяб Таййиб 
Ярдоьанла Ядалят вя Инкишаф Партийасынын йарадыъыларындан 
биридир. 2007–2014-ъц иллярдя Тцркийя Ъцмщуриййятинин 
президенти олмушдур. – 13, 191. 

 
13. 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. – 13, 184. 

 
14. Тцркийя Бюйцк Миллят Мяълиси (ТБММ) – Тцркийянин 

Али ганунвериъи органы. Парламент 1920-ъи ил апрелин 23-дя 
йарадылмышдыр. БММ-нин илк сядри М.К.Ататцрк олмушдур. 
– 13. 
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15. Гятяр, Г я т я р   д ю в л я т и – Ъянуб-Гярби Асийада 
дювлят. Сащяси 11 мин км2, ящалиси 59 мин няфярдир. Дювлят 
башчысы ямирдир. Пайтахты Доща. – 14–18. 

 
16. Щямяд бин Хялифя ял-Тани (д.1952) – 1995-ъи илдян 

Гятяр ямири, 1997-ъи илдя реэионда – илк дяфя Гятярдя гадын-
лара сечкилярдя иштирак етмяк щцгугу верди. – 14–18. 

 
17. 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 Щей-
дяр Ялийевин хатирясиня ещтирамы ифадя етмяк, Щейдяр Ялийев 
сийаси мяфкурясинин щямишяйашар сяъиййясини якс етдирмяк, 
Щейдяр Ялийевин йаратдыьы милли дювлятчилик идейаларыны йени 
нясилляря даима ашыламаг олмушдур. 

Фондун президенти онун сялащиййятли гануни нумайян-
дясидир. Фондун ишиня билаваситя рящбярлик иърачы директора 
аиддир. Фондун няздиндя Експерт Шурасы, фондун струк-
турунда бир сыра гурумлар фяалиййят эюстярир. – 14, 18, 84, 
130, 131, 133, 137, 138, 139, 163–164, 168, 226–227, 271, 
276. 

 
18. Шейха Моза бинт Насир ял-Мисняд (1959) –Гятярин 

биринъи ханымы. Ханым Шейха Моза 1995-ъи илдя Гятяр Елм, 
Тящсил вя Иътимаи Фондунун сядри, 1998-ъи илдян Яряб 
Демократийа Фондунун рящбяри вя Аиля мясяляляри цзря 
Шуранын сядри, 2002-ъи илдян Али Тящсил Шурасынын витсе-
президенти, 2003-ъц илдян ИСЕСКО-нун Хошмярамлы сяфи-
ридир. – 14–18. 
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19. ЙУНЕСКО – БМТ-нин маариф, елм вя мядяниййят 
ишляриня бахан щюкумятлярарасы тяшкилаты. 1945-ъи илин но-
йабрында йарадылмыш, 1946-ъы илдян фяалиййятя башламышдыр. 
Али органы ики илдян бир чаьырылан конфрансдыр. Катиблийи Па-
рисдядир. Азярбайъан 1992-ъи илдян ЙУНЕСКО-нун цзвц-
дцр. – 14, 18. 

 
20. ИСЕСКО – елм, тящсил вя мядяниййят  мясяляляри цзря 

ислам тяшкилаты. 1979-ъу илдя тяшкил едилмишдир. ИСЕСКО-нун 
Баш директору Ябдцлязиз бин Осман ял Тцвейжридир. Азяр-
байъан дювляти ИСЕСКО иля йахындан ямякдашлыг едир вя 
ислам аляминдя мядяниййят абидяляринин горунмасы прин-
сипини дястякляйир. – 14. 

 

21. Елмар Мяммядйаров, Е л м а р  М я щ я р р я м   о ь- 
л у (д.1960) – тарих елмляри намизяди, дипломат. 1995–98-ъи 
иллярдя Азярбайъан Хариъи Ишляр Назирлийиндя Бейнялхалг 
Тяшкилатлар Идарясинин башчысы, 1998–2003-ъц иллярдя АБШ-да 
Азярбайъан сяфирлийиндя мцшавир, 2003–2004-ъц иллярдя Итали-
йада Азярбайъан Республикасынын сяфири, 2004-ъц илдян ися 
Азярбайъан Республикасынын Хариъи Ишляр назиридир. – 14, 18, 
101. 

 
22. Бирляшмиш  Миллятляр  Тяшкилаты (БМТ) – мцасир дцн-

йанын ян нцфузлу бейнялхалг тяшкилаты. Гярарэащы Нйу-Йорк 
шящяриндядир. Ясас вязифяси бейнялхалг сцлщц вя тящлцкясиз-
лийи горумаг вя мющкямлятмяк, дювлятляр арасында ямяк-
дашлыьы инкишаф етдирмякдир. БМТ-нин Низамнамяси 1945-ъи 
ил ийулун 26-да Сан-Франсиско конфрансында 50 дювлятин 
нцмайяндяси тяряфиндян имзаланды вя 1945-ъи ил октйабрын 
24-дя гцввяйя минди. Щазырда БМТ-йя 198 дювлят дахилдир. 

 БМТ-нин ясас органлары Баш Мяълис, Тящлцкясизлик Шу-
расы, Игтисади вя Иътимаи Шура, Гяййумлуг Шурасы, Бейнял-
халг Мящкямя вя Катибликдир. 
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Азярбайъан Республикасы 1992-ъи илдян БМТ-нин цзвц-
дцр.  

Дювлятимизин апардыьы уьурлу хариъи сийасят нятиъясиндя 
Азярбайъан 2011-ъи илин октйабр айында БМТ-нин Тящлц-
кясизлик Сурасына гейри-даими  цзв гябул олунмушдур. – 16, 
117, 202, 300. 

 
23. Азярбайъан Тиъарят вя Сянайе Палатасы – 1960-ъы ил-

дян фяалиййят эюстярир. Азярбайъанын дцнйанын мцхтялиф юл-
кяляри иля тиъарят, игтисади вя елми-техники ялагяляринин инки-
шафына кюмяк едир. 1980-ъи илдя палата истещсалын вя бейнял-
халг ямякдашлыьын инкишафында ялдя етдийи мцвяффягиййятляря 
эюря «Гызыл Меркури» бейнялхалг мцкафатына лайиг эюрцл-
мцшдцр. – 17. 

 
24. 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 Рес-
публикасы Президенти Йанында Гиймятли Каьызлар цзря Дюв-
лят Комитясинин сядри, 2005-ъи илин октйабрындан 2008-ъи иля 
гядяр Азярбайъан Республикасынын Игтисади Инкишаф назири 
олмушдур. – 17, 204, 228. 

 
25. Сцлейман  Татлыйев,  С ц л е й м а н  Б а й р а м   о ь- 

л у (1925–2014) – Азярбайъан Тиъарят вя Сянайе Пала-
тасынын президенти олмушдур. Мцхтялиф иллярдя Азярбайъан 
ССР Назирляр Совети сядринин биринъи мцавини, Азярбайъан 
ССР Али Совети Ряйасят Щейятинин сядри вязифяляриндя ишля-
мишдир. – 17. 

 
17. Фазил Мяммядов, Ф а з и л   Я с я д   о ь л у (д.1964) – 

игтисадчы. 2000-ъи илдян Азярбайъан Республикасынын Вер-
эиляр назиридир. – 17, 101. 
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26. Америка Бирляшмиш Штатлары (АБШ) – Шимали Америка-
да дювлят. Шималдан Канада, ъянубдан Мексика, шяргдян 
Атлантик океаны вя гярбдян Сакит океанла ящатя олунур. 
Сащяси 9, 14 милйон км2, ящалиси 319 милйон няфяря йахындыр. 
Инзибати ъящятдян 50 штата бюлцнцр. Али ганунвериъилик 
органы икипалаталы (Нцмайяндяляр Палатасы вя Сенат) АБШ 
Конгресидир. Дювлят башчысы президентдир. Пайтахты Вашинг-
тон шящяридир. – 22, 33, 144, 178, 184, 291, 292, 298. 

 
27. 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 гуру-
ъусу, халгымызын цмуммилли лидери, эюркямли дювлят хадими, 
Азярбайъан Республикасынын Президенти (1993–2003), ики 
дяфя Сосиалист Ямяйи Гящряманы. 

1964-ъц илдя Азярбайъан ССР Назирляр Совети йанында 
Дювлят 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 сащя-
ляри йарадылмыш, Азярбайъанын игтисади потенсиалы эцълян-
мишдир. Щ.Ялийевин республикайа билаваситя рящбярлик етдийи 
дюврдя (1969–82-ъи илляр) идаряетмя механизминин вя ме-
тодларынын тякмилляшдирилмяси, ямяк вя иътимаи-сийаси фяаллы-
ьын артырылмасы, кянд тясяррцфатынын инкишафында йцксяк эюс-
тяриъиляр ялдя едилмяси, азярбайъанчылыг мяфкурясинин, милли 
рущун, милли юзцнцдяркин йцксялиши, мцстягил дювлятчилик иде-
йаларынын эцълянмяси вя реаллашмасы цчцн дяйярли ишляр 
эюрцлмцшдцр. 

Щ.Ялийев 1971-ъи илдя Совет Иттифагы Коммунист Парти-
йасы Мяркязи Комитясинин цзвц, 1976-ъы илин мартында 
Сов.ИКП МК Сийаси Бцросу цзвлцйцня намизяд, 1982-ъи илин 
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нойабрында ися Сийаси Бцро цзвц сечилмиш вя ейни заманда, 
ССРИ Назирляр Совети сядринин Биринъи  мцавини тяйин едил-
мишдир. 

Щ.Ялийев Москвада ишлядийи дюврдя дя щямишя Азярбай-
ъаны дцшцнмцш, онун талейи иля йашамыш, доьма респуб-
ликанын дцнйада таныдылмасы цчцн ялиндян эяляни етмишдир. 

Щ.Ялийев 1990-ъы илин 20 йанварында совет гошунларынын 
Бакыда тюрятдийи ганлы фаъияни гятиййятля пислямиш вя Азяр-
байъанын Москвадакы нцмайяндялийиндя кяскин бяйанатла 
чыхыш етмишдир. 

Щ.Ялийев 1990-ъы илин ийулунда Азярбайъана гайытмыш,  
яввялъя 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, Азяр-
байъанда мювъуд иътимаи-сийаси  вязиййяти щямишя обйектив 
тящлил етмиш, мцщцм принсипиал фикирляр сюйлямиш, Даьлыг 
Гарабаь мцнагишясинин сябяблярини ашкара чыхармыш вя 
тягсиркарларын дягиг цнваныны эюстярмишдир. 1993-ъц илин 
май–ийунунда дювлят бющранынын, щакимиййятсизлийин, башы-
позуглуьун кулминасийа нюгтясиня чатмасы иля юлкядя вя-
тяндаш мцщарибяси вя мцстягиллийин итирилмяси тящлцкяси йа-
рандыгда Азярбайъан халгы Щ.Ялийевин щакимиййятя эя-
тирилмяси 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 Азярбай-
ъан Республикасы Президентинин сялащиййятлярини щяйата 
кечирмяйя башлады.  

1993-ъц ил октйабрын 3-дя цмумхалг сясвермяси нятиъя-
синдя Щ.Ялийев Азярбайъан Республикасынын президенти 
сечилди. Щ.Ялийевин Азярбайъан рящбярлийиня гайыдышы иля юл-
кянин иътимаи-сийаси, сосиал, игтисади, елми-мядяни щяйатында 
бюйцк дюнцш олду, бейнялхалг норма вя принсипляря уйьун 
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мцстягил дювлят гуруъулуьу просеси башланды. Дювлятимизин 
хариъи сийасяти, еляъя дя дцнйанын апарыъы дювлятляри вя 
бейнялхалг тяшкилатлары иля ялагяляри милли мараглара ясас-
ланан хятля инкишаф етмяйя башлады. Даьлыг Гарабаь мцна-
гишясинин щяллиндя илк мярщяля кими, ъябщя хяттиндя атяшкяс 
елан едилмясиня наил олунду. Щ. Ялийевин фяал дипломатийасы 
нятиъясиндя АТЯТ-ин Лиссабон саммитиндя (1996) бу бей-
нялхалг тяшкилатын 54 цзвцндян 53-ц (Ермянистандан башга) 
Даьлыг Гарабаь проблеминин щяллиндя Азярбайъанын мяна-
фейиня уйьун  принсипляри ачыг шякилдя мцдафия етди. 

1994-ъц илин сентйабрында Бакыда дцнйанын апарыъы нефт  
ширкятляри иля «Ясрин мцгавиляси» ады алмыш мцщцм  
мцгавиляляр  баьланды. 

 1999-ъу илин апрелиндя ЭУЮАМ бирлийинин эениш бир мя-
канда йаранмасында Щ.Ялийевин юнямли хидмяти олмушдур. 

Щ.Ялийевин «Инсан щцгуг вя азадлыгларынын тямин едил-
мяси щаггында» фярманлары Азярбайъанын дцнйайа вя Ав-
ропайа интеграсийасы просесинин сцрятляндирилмясиня эениш 
имканлар йаратды. Мящз бунун нятиъясиндя Азярбайъан 
1996-ъы илин ийунундан Авропа Шурасына  «Хцсуси гонаг» 
статусу алмыш, 2001-ъи ил йанварын 25-дя ися онун тамщц-
гуглу цзвц олмушдур. 

Щ.Ялийев 1998-ъи ил октйабрын 11-дя халгын  йцксяк сийаси 
фяаллыьы шяраитиндя кечирилян сечкилярдя йекдилликля йенидян 
президент сечилди. 

Щ.Ялийев бир сыра бейнялхалг мцкафатлара, о ъцмлядян 
Бейнялхалг Ататцрк Сцлщ Мцкафатына, мцхтялиф юлкя уни-
верситетляринин Фяхри доктору адына вя диэяр йцксяк нцфузлу 
фяхри адлара лайиг эюрцлмцшдцр.  – 22–23, 37, 38, 39, 60, 83, 
84, 138, 141, 151, 165–172, 226, 242, 245, 251, 271, 272, 
273. 

        
28. Серэей Нарышкин (д.1954) – Русийа дювлят хадими. 

2008–2011-ъи иллярдя Русийа Федерасийасы Президенти Адми-
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нистрасийасынын рящбяри, 2011-ъи илдян Русийа Федерасийасы 
Дювлят Думасынын сядридир. – 23–24. 

 
29.  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 ада-
сынын шимал-шярг щиссяси, Англси, Уайт, Норманд, Оркней, 
Щебрид, Шетленд адалары вя бир сыра кичик адалардан иба-
рятдир. Сащяси 244,1 мин км2, ящалиси 61,8 милйон няфярдир.  
Инзибати ъящятдян графлыглара вя графлыг щцгугунда  олан 
шящярляря бюлцнцр. Бюйцк Лондон хцсуси инзибати ващиддир. 
Б.Британийа парламентли монархийадыр. Пайтахты Лондон 
шящяридир. – 27, 156, 206. 

 
30. Пекин – Чинин пайтахты (1949-ъу илдян). Юлкянин сийа-

си, игтисади, елм вя мядяниййят мяркязи. Ящалисинин сайына 
эюря юлкянин икинъи (Шанхайдан сонра) шящяри, Бюйцк Чин 
дцзянлийиндя, Йундинхе чайы щювзясиндядир. Сащяси 17,8 мин 
км2, ящалиси 19, 7 милйон няфярдир. 

Пекин щаггында илк мялумат е.я.икинъи миниллийя аид 
едилир. Пекин Чинин ян ири сянайе мяркязляриндяндир. –  27, 
29, 30. 

 
31. 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 3,8 милйон няфярдир. Инзибати яразиси 44 района 
бюлцнцр вя республика табечилийиня 11 шящяр  дахилдир. Дювлят 
башчысы президент, ганунвериъи органы бирпалаталы Сеймдир. 
Пайтахты Вилнцсдuр. – 27, 31–44, 97–129, 240, 285–303. 

 
32. Австрийа, А в с т р и й а   Р е с п у б л и к а с ы  – Мяр-

кязи Авропада, Дунай щювзясиндя дювлят. Сащяси 83,8 мин 
км2, ящалиси 8,34 милйон няфярдир. Дювлят башчысы президент, 
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ганунвериъи органы икипалаталы парламентдир. Пайтахты Вйа-
надыр. – 27, 152, 283. 

 
33. Бейнялхалг Олимпийа Комитяси (БОК) – муасир олим-

пийа щярякатынын даим фяалиййят эюстярян али органы. Пйер де 
Кубертенин  тяшяббцсц  иля  йарадылмышдыр.  1997-ъи  илдя  
БОК-ун тяркибиндя 200 цзв (70-дян артыг юлкядян) вар иди. 
БОК-у 200-я йахын Милли олимпийа комитяси таныйыр. Мян-
зил-гярарэащы Лозаннададыр (Исвечря). – 29. 

 
34. Олимпийа ойунлары – Гядим Йунаныстанда Олимпийа 

шящяриндя б.е.я.776-ъы илдян Зевсин шяряфиня (яняняйя эюря 4 
илдян бир) кечирилян цмумйунан байрамы вя йарышлары. Олим-
пийа ойунларынын кечирилдийи мцддятдя бцтцн йунанлар цчцн 
«Мцгяддяс сцлщ»  мяъбури иди. 

Мцасир дюврдя ян бюйцк бейнялхалг комплекс идман 
йарышлары. П.де Кубертенин тяшяббцсц иля 1896-ъы илдян кечири-
лир. Олимпийа ойунлары програмына Бейнялхалг Олимпийа 
Комитясинин тясдиг етдийи идман нювляри дахил едиля биляр. – 
29–30. 

 
35. Сидней – Австралийада шящяр. Йени  Ъянуби Уелс 

штатынын инзибати мяркязи. Ясасы 1788-ъи илдя  гойулмушдур. 
– 29. 

 
36. Вилнцс – Литванын (1940-ъы илдян) пайтахты. Ящалиси 

590 мин няфяр. 1939-ъу иля гядяр Вилно адланырды. – 31, 32, 
97–129, 240, 285–303. 

 
37.  Валдас Адамкус (д.1955) – 1998–2003 вя 2004–

2009-ъу иллярдя Литва Республикасынын президенти олмушдур. 
– 31, 32, 98–114, 119–128, 286, 289, 292, 293, 296, 297, 
298, 300, 301, 302. 
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38.  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. – 27, 33, 34, 36, 38, 188, 286, 288, 294, 295, 
298, 300. 

 
39. 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 органы – РАДА – 27, 36, 107, 257, 286, 288, 
290, 292, 298, 300, 301. 

 
 
40. Италийа, И т а л и й а   Р е с п у б л и к а с ы – Авропанын 

ъянубунда дювлят. Яразисиня Алп даьларынын гярб йамаъ-
лары, Радан дцзянлийи, Апеннин йарымадасы, Сиъилийа вя 
Сардинийа адалары дахилдир. Сащяси 301 мин км2, ящалиси 57, 5 
милйон няфярдир. Инзибати ъящятдян 20 вилайятя бюлцнцр. Пай-
тахты Рома шящяридир. – 27, 33, 153. 

 
41. Алманийа,   А л м а н и й а   Ф е д е р а т и в   Р е с -   

п у б л и к а с ы – Мяркязи Авропада дювлят. Сащяси 357 мин 
км2, ящалиси 81,9 милйон няфярдир. АФР тяркибиндя 16 
яразиси олан федерасийадыр. Дювлят башчысы президент, щюку-
мят башчысы ися федерал канслердир. Али ганунвериъи щакимий-
йят органы парламентдян – Бундестаг вя Бундерсатдан 
ибарятдир. Пайтахты Берлин шящяридир.  – 27, 57, 154, 155, 199, 
200, 261, 306. 

 
42. 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) 
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ибарят парламент щяйата кечирир. Иъра щакимиййяти президент 
вя Назирляр Шурасына мяхсусдур. Пайтахты Парис шящяридир. – 
27, 144. 

 
43. 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. – 27, 33, 34, 36, 295. 

 
44. Елчин Ъяфяров (д.1959) – Йунан-Рома эцляши цзря 

Ямякдар идман устасы. Азярбайъан Республикасынын Ямяк-
дар мяшгчиси. Бядян тярбийяси вя идман хадими. Азярбайъан 
Республикасы Эцляш Федерасийасынын витсе-президенти вя Баш 
мяшгчи. Азярбайъан Республикасынын «Тярягги» вя «Шющ-
рят» орденляри иля тялтиф олунмушдур. – 30, 145. 

 
 
45. ЭУАМ – Авропада ади силащларын азалдылмасы щаг-

гында мцгавилянин ъинащ сяняди мцзакиря олундугдан 
сонра щямин сяняди бяйянян юлкялярдян – Эцръцстан, Ук-
райна, 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.  – 31, 120, 123, 124, 289, 298–303. 

 
46. Краков – Полшанын ъянубунда, Висла чайынын йухары 

ахынында шящяр вя лиман. Краков шящяр войеводалыьынын 
инзибати мяркязи. Ящалиси 713 мин няфярдир.  

Шящяр ВЫЫЫ–Х ясрлярдя салынмыш, ХЫ–ХВЫ ясрлярдя Полша 
дювлятинин пайтахты олмушдур. – 33, 107, 123, 124, 288. 

 
47. Авропа Иттифагы – 1992-ъи илдя 12 юлкяни  (Белчика, Бю-

йцк Британийа, Алманийа, Йунаныстан, Данимарка, Ирланди-
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йа, Испанийа, Италийа, Лцксембург, Нидерланд, Португалийа, 
Франса) бирляшдирян Авропа Бирлийи базасында 1993-ъц илдя 
Маастрихт мцгавилясиня ясасян йарадылмышдыр. 

Сонралар Авропа Иттифагына бир чох Авропа дювлятляри дя 
дахил олмушдур. Мцгавиля ващид сийаси, игтисади мцщитин вя 
валйутанын йарадылмасыны, малын, капиталын вя адамларын  
азад щярякятиня бцтцн манеялярин арадан галдырылмасыны 
иряли сцрмцшдцр. Ващид Авропа вятяндашлыьы гябул едил-
мишдир. 1999-ъу илдян ващид валйута–авро ишлянир, ващид пул-
кредит сийасяти апарылыр. – 33, 36, 37, 39, 43, 96, 103, 104, 
107, 108, 110, 112, 117, 122, 124, 128, 220, 222, 224, 231, 
233, 254, 286, 287, 288, 292, 294, 295. 

 
48. Набукко – Тцркмянистан вя Азярбайъан газынын 

Авропа Бирлийи юлкяляриня, ясасян Австрийа вя Алманийайа 
ютцрцлмяси цчцн 3300 км узунлуьунда маэистрал газ кя-
мяринин реаллашмайан лайищяси. Лайищянин гиймяти бп ширкя-
тинин щесабламасына эюря 14 милйард авро олмалыдыр.  – 33, 
295. 

 
49. «Шащдяниз» –Хязяр дянизинин Азярбайъан секторунда 

ян бюйцк вя ян зянэин газ йатагларындан бири. – 33, 38. 
 
50. Путин Владимир  (д.1952) – 2000–2008-ъи иллярдя Ру-

сийа Федерасийасынын президенти. 1975–97-ъи иллярдя бир сыра 
мясул вязифялярдя чалышмышдыр. 1998-ъи илдя Русийа Феде-
расийасы Президенти Администрасийасынын рящбяри, 1998–99-ъу 
иллярдя ФТХ-нын директору, 1999-ъу илин августундан Ру-
сийа щюкумятинин башчысы, 2008-ъи илин майында Русийа Фе-
дерасийасынын Баш назири тяйин едилмишдир. 2012-ъи илин март 
айында йенидян Русийа Федерасийасынын президенти сечил-
мишдир. – 34. 
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51. Мцстягил Дювлятляр Бирлийи (МДБ) – 1991-ъи ил де-
кабрын 8-дя Белорусийа, Русийа вя Украйна дювлят башчыла-
рынын имзаладыглары сазиш ясасында ССРИ даьылдыгдан сонра 
йени дювлятлярарасы бирлик кими йарадылмышдыр. Азярбайъан 
1993-ъц илин сентйабрында МДБ-йя дахил олмушдур. Тярки-
биня кечмиш ССРИ-нин 12 мцттяфиг республикасы – Азярбай-
ъан, Беларус, Ермянистан, Эцръцстан, Газахыстан, Гырьы-
зыстан, Молдова, Юзбякистан, Русийа, Таъикистан, Тцркмя-
нистан, Украйна дахилдир. МДБ-нин 1993-ъц илдя гябул 
едилмиш низамнамясиндя ашаьыдакы бирэя фяалиййят сащяляри 
нязярдя тутулур: инсан щцгуг вя азадлыгларынын тямин едил-
мяси; хариъи сийаси фяалиййятин ялагяляндирилмяси; цмуми игти-
сади мяканын формалашдырылмасында, няглиййат системинин вя 
рабитянин инкишафында ямякдашлыг; ящалинин саьламлыьынын вя 
ятраф мцщитин мцщафизяси; сосиал вя мцщаъирят мясяляляри, 
мцтяшяккил ъинайяткарлыгла мцбаризя; мцдафия сийасятиндя 
вя  сярщядлярин горунмасында ямякдашлыг. 

МДБ-нин органлары ашаьыдакылардыр: Дювлят башчылары 
Шурасы; Щюкумят башчылары Шурасы; Хариъи Ишляр назирляри Шу-
расы; Дювлятлярарасы игтисади Шура; Мяркязи Санкт-Петербург 
шящяриндя олан Парламентлярарасы Ассамблейа вя с. МДБ-
нин даими фяалиййят эюстярян органы Минск шящяриндя йерля-
шян Ялагяляндирмя Мяслящят Комитясидир. – 35, 49, 72–76, 
78, 199, 200, 255–260. 

 
52. Бакы–Новороссийск нефт кямяри – 1994-ъц илин сентйа-

брында Азярбайъан Республикасы Щюкумятинин хариъи нефт 
ширкятляри иля имзаладыьы «Ясрин мцгавиляси»нин щяйата ке-
чирилмясинин мцщцм бир щиссяси Бакы–Новороссийск нефт кя-
мяридир. Бу кямяр 1997-ъи илин нойабрында истифадяйя верил-
мишдир. –35. 

 
53. Бакы–Тбилиси–Ъейщан – 1998-ъи ил октйабрын 29-да 

Азярбайъан, Тцркийя, Эцръцстан, Газахыстан, Юзбякистан 
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президентляри вя АБШ-ын Енерэетика назири Бакы–Тбилиси–
Ъейщан маршрутуну мцдафия едян «Анкара бяйаннамяси-
ни» имзаламышлар. Узунлуьу 1695 км олан Бакы–Тбилиси–
Ъейщан нефт кямяри 2006-ъы илдя истифадяйя верилмишдир. – 37, 
38, 60, 84, 107, 207, 227. 

 
54. Бакы–Тбилиси–Ярзурум  – Ъянуби Гафгаз газ кямяри. 

Рясмян 2007-ъи илдя ачылмышдыр. Кямярин диаметри 420 мм, 
узунлуьу 970 км-дир (442 км Азярбайъандан, 248 км 
Эцръцстандан, 280 км ися Эцръцстан–Тцркийя сярщядиндян 
Ярзурума гядярдир). Кямяря газ «Шащдяниз»дян ютцрцлцр. 
–37, 38, 60, 85, 207. 

 
55. Шеварднадзе  Е д у а р д  А м в р о с и й е в и ч (1928–

2014) – Эцръцстанын вя ССРИ-нин сийаси вя дювлят хадими. 
1972–85-ъи иллярдя Эцръцстан КП МК-нын Биринъи катиби, 
1985–90-ъы иллярдя ССРИ Хариъи Ишляр назири, 1994–2003-ъц 
иллярдя Эцръцстанын президенти олмушдур. Азярбайъан Рес-
публикасынын «Истиглал» ордени иля тялтиф олунмушдур. – 37. 

 
56. Сцлейман Дямирял (1924–2015) – Тцркийянин эюр-

кямли сийаси, иътимаи вя дювлят хадими. Йедди дяфя щюкумятя 
башчылыг етмиш, 1993–2000-ъи иллярдя Тцркийя Республикасы-
нын президенти олмушдур. Йени тцрк дювлятляри иля мцнаси-
бятлярин, хцсусиля Азярбайъанла ялагялярин эенишлянмяси вя 
мющкямлянмяси Сцлейман Дямирялин диггят мяркязиндя ол-
мушдур.  

С.Дямирял Тцркийя–Азярбайъан, халгларымыз вя дювлят-
ляримиз арасында сарсылмаз достлуг мцнасибятляриня хцсуси 
диггят эюстярдийиня эюря Азярбайъан Республикасынын 
«Истиглал» ордени иля тялтиф едилмишдир. – 37. 

 
57. «Ясрин мцгавиляси» – 1994-ъц ил сентйабрын 20-дя Ба-

кыда «Хязяр дянизинин Азярбайъан секторунда «Азяри», 
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«Чыраг» йатагларынын дяринликдя йерляшян щиссясинин бирэя иш-
лянилмяси вя  щасил олунан нефтин пай шяклиндя бюлцшдцрцлмя-
си» щаггында дцнйанын 11 ян ири нефт ширкяти иля баьланмыш 
мцгавиля. –38. 

 
58. Bakı–Tbilisi–Qars – Азярбайъан, Эцръцстан вя Тцр-

кийяни дямир йолу иля бирляшдирян няглиййат дящлизи. Йолун 
тикинтисиня 2007-ъи илдя башланмышдыр. Йолун узунлуьу 826 
км-дир. Эцръцстанын Ахалкалаки стансийасындан Гарс шящя-
риня гядяр олаъагдыр. – 38, 60, 85, 106, 207. 

 
59. Даьлыг Гарабаь Мухтар Вилайяти – Азярбайъан Рес-

публикасы 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 Хан-
кяндидир.  

1988–92-ъи иллярдя мухтар вилайятин ермяни сепаратчылары 
вя миллятчиляри Ермянистан силащлы гцввяляри иля бирликдя бу 
яразидя йашайан азярбайъанлылары доьма торпагларындан 
чыхарараг Даьлыг Гарабаьы ишьал етдиляр. БМТ-нин 822, 853, 
874, 884 сайлы гятнамяляриня эюря, ермяни ишьалчылары Азяр-
байъан торпагларыны гейд-шяртсиз тярк етмялидирляр. Анъаг 
Азярбайъан торпаглары щяля дя ермяни тапдаьы алтындадыр. – 
40, 41, 43, 49, 55, 56, 57, 58, 59, 105, 107, 108, 124, 170, 
202, 204, 216, 249, 254, 299. 

 
60. 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 2,7 милйон 
км2, ящалиси 16,7 милйон  няфярдир. Пайтахты Астана шящя-
ридир.  Дювлят башчысы президент, ганунвериъи органы бирпа-
латалы Али Советдир. – 40, 258, 259, 284, 286, 309. 

 
61. Бирляшмиш Миллятляр Тяшкилатынын Тящлцкясизлик Шурасы 

(БМТТШ) – БМТ-нин даими фяалиййят эюстярян мцщцм ор-
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ганы. БМТ-нин Низамнамясиня эюря, бейнялхалг сцлщцн вя 
тящлцкясизлийин горунмасында ясас мясулиййят дашыйыр. 15 
цзвц вар: 5 даими (Чин, Франса, Русийа, Бюйцк Британийа, 
АБШ), 10 цзвц ися 2 ил мцддятиня сечилир. Шуранын щяр бир 
цзвц бир сяся маликдир. Проседура мясяляляриня даир гярарлар 
Шуранын 9 цзвц сяс вердикдя гябул олунмуш сайылыр. – 41, 
204, 218, 222. 

 
62. Авропа Шурасы (АШ) – Авропада щюкумятлярарасы тяш-

килат. 1949-ъу илдя йарадылмышдыр. Гярарэащы Франсанын 
Страсбург шящяриндя йерляшир. АШ-нын ясас мягсяди Авропа-
да сцлщц вя тящлцкясизлийи горумаг, сечки системиндя чох-
партийалылыьа риайят етмяк, демократийаны вя инсан щцгуг-
ларыны мцдафия етмяк, мющкямляндирмяк, Авропа юлкяля-
ринин мядяниййятляринин йахынлашмасына чалышмаг вя с. иба-
рятдир. АШ-нын али органлары Назирляр Комитяси, Мяслящят 
Ассамблейасы, Сащя Назирликляринин Мцшавиряси вя Катиб-
ликдир. Азярбайъан 2001-ъи илдян Авропа Шурасынын цзвцдцр. 
– 41, 43, 65. 

 
63. Дцнйа Банкы – БМТ-нин щюкумятлярарасы ихтисаслаш-

дырылмыш идаряси. 1945-ъи илдя АБШ-да Бреттон-Вудс чярчивяси 
системиндя йарадылмышдыр. Идаря щейяти Вашингтондадыр. 
Мягсяди инкишаф етмякдя олан юлкялярин игтисади вя сосиал 
дирчялишиня кюмяк етмякдир. Сящмдар ъямиййяти формасын-
дадыр вя иштиракчылары йалныз Бейнялхалг Валйута Фондунун 
цзвляридир. Банка 130-дан артыг дювлят дахилдир. 1992-ъи 
илдян Азярбайъан Республикасы Дцнйа Банкынын цзвцдцр. – 
41, 91. 

 
64. АТЯТ-ин Минск групу – 1992-ъи ил мартын 24-дя йа-

радылмышдыр. 1997-ъи илдя Минск групунун тяркибиня аша-
ьыдакы дювлятляр дахил олмушдур: Азярбайъан, Ермянистан, 
Беларус, Алманийа, Италийа, Русийа, АБШ, Франса, Тцркийя, 
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Данимарка вя Исвеч. 1994-ъц илин декабрындан Минск гру-
пуна ики сядр – Русийа вя Италийа рящбярлик едирди. 1996-ъы 
илин декабрындан онун цч – Русийа, АБШ вя франсалы щям-
сядрляри вар. Групун ясас вязифяси Ермянистан–Азярбайъан 
мцнагишясинин сцлщ йолу иля арадан галдырылмасына вя Даь-
лыг Гарабаь проблеминин динъ васитялярля щялл едилмясиня 
билаваситя кюмяк етмякдир. – 42, 43, 56, 144. 

 
65. Косово проблеми – 80-ъи иллярдян башлайараг Йугос-

лавийа (Йугославийа Федератив Сосиалист Республикасы) ъидди 
игтисади вя сийаси чятинликлярля гаршылашды. 1991-ъи илдя мил-
лятлярарасы гаршыдурма нятиъясиндя ЙФСР парчаланды. Феде-
расийанын тяркибиндян Словенийа, Хорватийа, Боснийа вя 
Щерсеговина, Македонийа чыхды вя мцстягил дювлят олдулар. 
1992-ъи илдя Сербийа вя Черногорийа Йугославийа  Респуб-
ликасы йарадылды. 1999-ъу илдя серб щюкумяти тяряфиндян Ко-
совода (Сербийанын тяркибиндя) йашайан албанлара гаршы 
зоракылыг башланды вя нятиъядя етник гаршыдурма йаранды. 
Буна эюря дя НАТО авиасийасы тяряфиндян бомбардман 
едилди. Мящз бундан сонра Йугославийа юз ордусуну  Ко-
соводан чыхартды вя НАТО-нун сцлщмярамлы ордусу албан-
лары серблярдян горумаг цчцн Косовойа эирди. 1999-ъу 
илдян сонра Сербийа щюкумяти Косово яразисиня  де-факто 
нязарятини итирди. 2008-ъи илдя Косово юзцнц биртяряфли шя-
килдя мцстягил дювлят елан етди. Щазырда БМТ цзв-юлкя-
ляринин 99-у, о ъцмлядян НАТО юлкяляри Косовонун мцс-
тягиллийини таныйыр. – 43. 

 
66. АТЯТ – Авропада Тящлцкясизлик вя Ямякдашлыг 

Тяшкилаты. Ясасы 1975-ъи ил ийулун 3–9-да Щелсинкидя гойул-
мушдур. Бурада Авропанын 33 дювлятинин, АБШ вя Канада-
нын дювлят вя щюкумят рящбярляри иштирак едирди. АТЯТ «со-
йуг мцщарибя»нин гуртармасындан сонра Цмумавропа 
тящлцкясизлик системини формалашдыран, йени Авропанын си-
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йаси вя игтисади щяйатынын сивил бирэяйашайыш гайдаларыны 
мцяййян едян, дювлятлярарасы мцнасибятляри рягиблик вя мц-
нагишя йолундан ямякдашлыг вя гаршылыглы мянафе истига-
мятляриня йюнялдян бир тяшкилат функсийасыны иъра едир. 

Азярбайъан 1992-ъи илдян АТЯТ-ин цзвцдцр вя 1993-ъц 
илин икинъи йарысындан АТЯТ-ин зирвя эюрцшляриндя  Азярбай-
ъан нцмайяндя щейяти фяал иштирак едир. – 43, 144. 

 
67. Дювлят Нефт Фонду – 1999-ъу илдя йарадылмышдыр. Ясас 

фяалиййяти  нефт вя газ ещтийатларына даир сазишлярин щяйата 
кечирилмяси иля баьлы Азярбайъан Республикасынын ялдя етдийи 
эялирлярин топланмасыны, сямяряли идаряетмясини, эяляъяк ня-
силляр цчцн сахланмасыны тямин едян хцсуси мягсядли дювлят 
гурумудур.  – 47. 

 
68. Саатлы – Азярбайъан Республикасында инзибати район. 

1943-ъц илдя тяшкил олунмушдур. 1963-ъц илдя ляьв едилиб яра-
зиси Сабирабад районуна верилмиш, 1965-ъи илдя йенидян мцс-
тягил район олмушдур. Сащяси 1135 км2, ящалиси 100 мин 
няфярдир. – 48. 

 
69. Яли Щясянов, Я л и   Ш а м и л   о ь л у (д.1948) – мц-

щяндис-механик. 1998-ъи илдян Азярбайъан Республикасы 
Баш назиринин мцавини, Гачгынларын вя Мяъбури Кючкцн-
лярин Ишляри цзря Дювлят Комитясинин сядридир. 1995–2000-ъи 
иллярдя Милли Мяълисин цзвц олмушдур. – 50, 52. 

 
70. Сабирабад – Азярбайъан Республикасында инзибати 

район. 1930-ъу илдя тяшкил олунмушдур. Сащяси 1598 км2, 
ящалиси 164, 6 мин няфярдир. – 48. 

 
71. Аьдам – Азярбайъан Республикасында инзибати ра-

йон.  1930-ъу илдя тяшкил едилмишдир. Сащяси 1094 км2, ящалиси 
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188, 4 мин няфяр. 1993-ъц илдя Аьдам шящяри вя яксяр кянд-
ляри ермяни гясбкарлары тяряфиндян ишьал едилмишдир. – 51. 

 
72. Фцзули (1959-ъу илядяк Гарйаэин району) – Азяр-

байъан Республикасында инзибати район. 1930-ъу илдя тяшкил 
олунмушдур. Сащяси 1386 км2, ящалиси 123, 3 мин няфярдир. – 
51, 53. 

 
73. Щорадиз – Азярбайъан Республикасынын Фцзули райо-

нунда гясябя. Ящалиси 2877 няфярдир. 1993-ъц илдя ермяни 
ишьалчылары тяряфиндян ишьал едилмиш Щорадиз алты ай сонра 
Азярбайъан ордусу тяряфиндян азад едилмишдир. – 53. 

 
74. Шуша – Азярбайъан Республикасында шящяр. Елми ядя-

биййатда Шушанын ясасынын 1750-ъи иллярин яввялляриндя Гара-
баь ханы Пянащяли хан Ъаваншир тяряфиндян гойулмасы эюс-
тярился дя, тядгигатлар Шушанын гядим йашайыш мянтягяси 
олдуьуну гейд едирляр. Гарабаь ханлыьынын мяркязи олан 
Шуша бир мцддят Пянащяли ханын ады иля Пянащабад адлан-
мышдыр.  

Шуша 1813-ъц ил Эцлцстан мцгавилясиня ясасян Гарабаь 
ханлыьы тяркибиндя Русийайа бирляшдирилди. 1920-ъи илин мар-
тында ермяни дашнакларынын Гарабаьда тюрятдикляри гырьын 
нятиъясиндя Шушанын бир щиссяси тамамиля йандырылды вя 
минлярля эцнащсыз инсан гятля  йетирилди. Лакин ийун айынын 
яввялиндя мцсаватчылар вя тцрк эенералы Нуру Паша Шушаны 
ермяни гясбкарларындан хилас етди. 1923-ъц ил Азярбайъан 
МИК-нин декретиня ясасян Даьлыг Гарабаь Мухтар Вилайяти 
тяшкил олундугда Шуша мухтар вилайятин тяркибиня дахил 
едилди. 

1992-ъи илдя ермяни ишьалчылары Шушаны ишьал етдиляр. Щазыр-
да Шуша йаделлилярин тапдаьы алтындадыр. – 55, 56. 
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75. Низами  Бящмянов,  Н и з а м и   К е й к а в у ш   о ь- 
л у  (1948–2009) – Даьлыг Гарабаьын азярбайъанлылар иъма-
сынын башчысы олмушдур. – 56. 

 
76. Ханкянди – Азярбайъан Республикасында шящяр. Даь-

лыг Гарабаь Мухтар Вилайятинин мяркязи. 1990-ъы илдян Ер-
мянистан силащлылары  тяряфиндян ишьал едилмишдир. – 57. 

 
77. Кялбяъяр – Азярбайъан Республикасында инзибати ра-

йон. 1930-ъу илдя тяшкил едилмишдир. Сащяси 1936 км2, ящалиси 
86,7 мин няфярдир. 1993-ъц илдя ермяни силащлы гцввяляри тяря-
финдян ишьал едилмишдир. – 55, 57. 

 
78. 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. – 55, 56, 57. 

 
79. «Азяренержи» – дювлят ширкяти. Електрик системляри ава-

данлыгларынын техники истисмары, електрик енержисинин ютцрцл-
мяси, бюлцшдцрцлмяси, эенерасийа эцъляринин вя шябякяляринин 
планлашдырылмасы вя инкишаф мясялялярини щялл едир. – 60. 

 
80. «Азяригаз» Истещсалат Бирлийи – «Азяригаз» Истещсалат 

Бирлийинин ясас вязифяси  республиканын истещлакчыларыны фаси-
лясиз, кейфиййятли вя тящлцкясиз тябии газла тямин етмяк, або-
нентляря йцксяк сявиййяли хидмят эюстярмяк, газ шябякясини 
бейнялхалг стандартлара уйьун йенидян гурмагдан ибарят-
дир. – 60. 

 
81.  «Азярсу» Сящмдар Ъямиййяти – 2004-ъц илдя Абше-

рон Реэионал Су Ъямиййяти «Азярсу» Сящмдар Ъямиййя-
тиня чеврилди. Бакы Шящяр Иъра Щакимиййятинин «Бакыкана-
лизасийа» Истещсалат Бирлийинин вя Дювлят Тикинти вя Архи-
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тектура Комитясинин ляьв едилмиш «Азярсуканалтямир» вя 
«Азяркяндсутяъщизат» истещсалат бирликляринин республиканын 
шящяр вя районларындакы мцяссися вя тяшкилатлары онун та-
белийиня верилмишдир. Ъямиййятин бцтцн сящмляри дювлятя 
мяхсусдур. – 60. 

 
82. Томас Щаммарберг (д.1942) – Исвеч дипломаты. 

2006-ъы илдян Авропа Шурасында Инсан щцгуглары цзря ко-
миссарыдыр. Нобел сцлщ мцкафаты лауреатыдыр. – 65. 

 
83. Мексика,   М е к с и к а    Б и р л я ш м и ш    Ш т а т л а- 

р ы – Шимали Американын  ъянубунда дювлят. Сащяси 1958 
мин км2, ящалиси 91,1 милйон няфярдир. Мексика федера-
сийадыр, инзибати яразиси 31 штата вя федерал мяркязи яйалятя 
бюлцнцр. Дювлят вя щюкумят башчысы президент, ганунвериъи 
органы икипалаталы Милли Конгресдир. (Депутатлар палатасы вя  
Сенат). Пайтахты Мехикодур. – 66. 

 
84. Инохоса  Фелипе (д.1962) – Мексика сийаси хадими. 

2006–2012-ъи иллярдя Мексиканын президенти олмушдур. Пре-
зидент сечилдикдян сонра наркотик мафийайа гаршы гятиййятля 
мцбаризя апармышдыр. – 

 
85. Чили, Ч и л и   Р е с п у б л и к а с ы – Ъянуби Амери-

канын ъянуб-гярбиндя дювлят. Сащяси 756, 9 мин км2, ящалиси 
14,4 милйон  няфярдир. Инзибати яразиси 13 вилайятя бюлцнцр. 
Дювлят башчысы президент, али ганунвериъи органы икипалаталы 
парламент (Сенат вя Депутатлар Палатасы). Пайтахты Сантйа-
годур. – 67. 

 
86. Бачелет Мишел (д.1951) – 2006–2010 вя 2014-ъц илдян 

Чили президенти. Чили тарихиндя илк гадын президентдир. Щя-
ким-ъярращ вя епидемиолог. – 67. 
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87. Малта, М а л т а   Р е с п у б л и к а с ы  –  Ъянуби 
Авропада, Малта архипелагында дювлят. Сащяси 316 км2, 
ящалиси 372 мин няфярдир. Миллятляр Бирлийиня дахилдир. Дювлят 
башчысы президент, ганунвериъи органы Нцмайяндяляр Пала-
тасыдыр. Пайтахты Валлетта шящяридир. – 68. 

 
88. Едвард Фенеч Адами (д.1934) – Малта сийасятчиси. 

1987–1996, 1998–2004-ъц илляр Малтанын Баш назири, 2004–
2009-ъу иллярдя Малтанын президенти олмушдур. – 68. 

 
89. Сяудиййя Ярябистаны, С я у д и й й я   Я р я б и с т а н ы  

К р а л л ы ь ы –  Ъянуб-Гярби Асийада дювлят. Сащяси 2,15 
милйон км2, ящалиси 18,4 милйон няфярдир. Пайтахты яр-Ри-
йаддыр. Инзибати ъящятдян 4 яйалятя бюлцнцр. 

Сяудиййя Ярябистаны мцтляг теократик монархийадыр. 
Дювлят башчысы кралдыр. Юлкядя бцтцн щакимиййят крала мях-
сусдур. Иъра органы Назирляр Шурасыдыр, Шураны крал тяйин 
едир вя она башчылыг едир. Щюкумятин няздиндя Мяшвярят 
Шурасы вар. Мцсялманларын ики мцгяддяс шящяри Мяккя вя 
Мядиня Сяудиййя Ярябистанындадыр. – 69, 70. 

 
90. Абдуллащ ибн Ябдцлязиз, А л  С я у д (1924–2015) – 

2005-ъи иллярдя Сяудиййя Ярябистаны ямири. 1962-ъи илдян 
Сяудиййя Ярябистаны Милли Гвардийасынын командири олан 
биринъи ямир Абдуллащ ибн Сяудун оьлудур. 1982-ъи илдян 
Баш назирин мцавини, 1996-ъы илдян 2005-ъи иля гядяр Баш 
назир олмушдур. Азярбайъан Республикасынын «Истиглал» ор-
дени иля тялтиф олунмушдур. – 69. 

 
91. Султан бин Ябдцлязиз Ал Сяуд (1928–2011) – Сяудий-

йя Ярябистаны шащзадяси, вялиящд. 1962-ъи илдян Сяудиййя 
Ярябистаны Краллыьынын Щярби вя Авиасийа назири, щямчинин 
1982-ъи илдян 2005-ъи иля гядяр Баш назирин 2-ъи мцавини, 



 338

2005-ъи илдян биринъи Баш витсе-назир вя краллыьын Баш инс-
пектору олмушдур. – 70. 

 
92. Мали, М а л и   Р е с п у б л и к а с ы – Гярби Африкада 

дювлят. Сащяси 1240 мин км2, ящалиси 9,2 милйон няфярдир. 
Инзибати яразиси 8 вилайятя вя Бамако районуна бюлцнцр. 
Дювлят вя щюкумят башчысы президент, ганунвериъи органы 
бирпалаталы Милли Мяълис. Пайтахты Бамакодур. – 71. 

 
93. Туре Амаду (д.1948) – эенерал. 2002–2007 вя 2007-

ъи илдян Малинин президентидир. – 71. 
 
94. Гырьызыстан, Г ы р ь ы з ы с т а н   Р е с п у б л и к а с ы –  

Орта Асийанын шимал-шяргиндя дювлят. Сащяси 198,5 мин км2, 
ящалиси 4,5 милйон няфярдир. Инзибати яразиси 6 вилайятя, 40 ра-
йона бюлцнцр. Дювлят башчысы президент,  ганунвериъи органы 
парламентдир. Пайтахты Бишкекдир. – 73. 

 
95. 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 
Мухтар Вилайятиня, 2 вилайятя вя 45 района бюлцнцр. Дювлят 
башчысы президент, ганунвериъи органы Мяълисдир. Пайтахты 
Дцшянбя шящяридир. – 73, 255–260. 

 
96. 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 Тящ-
лцкясизлик Шурасынын катиби олмушдур. – 73, 74, 78, 255–260. 

 
97. Ряшид Нургалийев (д.1956) – Русийа дювлят хадими, 

орду эенералы. 2004–2012-ъи иллярдя Русийа Федерасийасында 
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Дахили Ишляр назири олмушдур. 2012-ъи илдян Русийа Тящлцкя-
сизлик Шурасы Катибинин мцавинидир. – 75. 

 
98. Бакы Дювлят Университети (БДУ) – Азярбайъанда 

елми-педагожи кадрлар щазырлайан ян бюйцк али тящсил оъаьы, 
елми-тядгигат мцяссисяси. 1919-ъу илдя йарадылмышдыр. Илк 
вахтлар тибб вя тарих-филолоэийа факцлтяляри фяалиййят эюстяр-
мишдир. Щазырда БДУ-нун 17 факцлтяси, онларла кафедрасы, 
елми-тядгигат лабораторийасы вя с. вар. Университетдя 55 их-
тисас цзря 18 миня йахын тялябя тящсил алыр. – 79, 120, 123. 

 
99. Рамил Усубов, Р а м и л  И д р и с   о ь л у  (д.1948) – 

эенерал-полковник. 1994-ъц илдян Азярбайъан Республика-
сынын Дахили Ишляр назиридир. – 76. 

 
100. «Ъитигроуп» – малиййя хидмяти сащясиндя дцнйада 

ян бюйцк Бейнялхалг малиййя конгломераты. Компанийа 
1998-ъи илдя «Ъитиъорп» вя «Травелерс Эроуп»ун бирляшмяси 
нятиъясиндя йарадылмышдыр. Банкын цмуми эялири 1, 9 трилйон 
доллардан чох активляри идаря едир. «Ъитигроуп» АБШ-да 
гиймятли каьызларын илк дилер хязинядарыдыр. 

Банк 2010-ъу илин щесабатына эюря дцнйанын 139 юлкя-
синин 200 милйон мцштярисиня хидмят етмишдир. Дцнйанын 5 
гитясиндя Банкын 2 миндян чох шюбяси олмушдур. Банк юзц-
нцн шяхси гярарэащлары олмайан юлкяляря беля, кредит карт-
лары верир. – 77. 

 
101. Ъавад Щейят, Ъ а в а д   Я л и   о ь л у (1925–2014) – 

дцнйа шющрятли щяким, философ, истедадлы дилчи, эюркямли ядя-
биййатшцнас вя публисист. Ъ.Щейят ясасян ъярращлыгла мяшьул 
олур, елми-тяърцби арашдырмалар апарырды, мцасир ъярращлыгда 
бир сыра надир ъярращи ямялиййатлары уьурла баша чатдырмыш-
дыр. О 1979-ъу илдян  Иран Ислам Республикасында Азярбай-
ъан дилиндя «Варлыг» журналыны няшр едир. Ъавад Щейят Парис 
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Ъярращлыг Академийасынын, Азярбайъан  Милли  Елмляр Ака-
демийасынын цзвцдцр. – 79. 

 
102. Щейдяр Ялийев Мяркязи – Бакыда инша едилмиш араш-

дырма вя бейнялхалг диалог мяркязи. Мяркяз бюйцк бир 
комплексдян ибарят олмагла, юзцндя ири конгрес залы, Щей-
дяр Ялийев Музейи, сярэи салонлары, административ офисляри 
бирляшдирир. Мяркяз  Азярбайъанын цмуммилли лидери Щейдяр 
Ялийевин адыны дашыйыр. Мяркязин лайищяси 2007-ъи илдя мяш-
щур мемар Заща Щадид тяряфиндян ишлянмишдир. Мяркяз  улу 
юндяр Щейдяр Ялийевин дювлятчилик фялсяфяси вя азярбайъанчы-
лыг мяфкурясинин дяриндян юйрянилмяси, эениш тяблиьи, Азяр-
байъан тарихи вя дилинин, мядяниййятинин, милли-мяняви дя-
йярляринин йашадылмасы истигамятиндя фяалиййят эюстярир. – 
80–89, 90. 

 
103. Заща  Щадид,  З а щ а   М я щ я м м я д   Щ а д и д 

(д.1950) – яряб мяншяли Британийа мемар вя дизайнери, де-
конструктивизмин нцмайяндяси. Заща Щадид, демяк олар 
ки, эянъ йашларындан чохлу лайищяляри юзцнцн фантазийасы 
ясасында – деконструктивизм цслубунда ишляйир. Заща Щади-
дин ян эюзял лайищяляриндян бири дя Бакыда инша едилмиш 
Щейдяр Ялийев Мяркязидир. –  80, 82, 88, 89, 90.       

 
104. Гыз галасы – Бакы шящяриндя тарихи-мемарлыг абидяси. 

Тядгигатчыларын чоху тяряфиндян мцдафия мягсядиля ХЫЫ 
ясрдя тикилдийи гябул олунмушдур. Галанын даш китабясиндя 
куфи хятти иля Мясуд Давуд оьлунун («Гцббя Мясуд бин 
Давуд») ады щякк едилмишдир. Гыз галасы мемарлыг форма-
сына эюря Шяргдя йеэаня абидядир. Абидянин щцндцрлцйц 32 
м, диаметри 16–16, 5 м-дир. Диварларынын галынлыьы ашаьыда 5 
м, йухарыда 4 м олан Гыз галасы силиндрик ясас щиссядян вя 
она битишик бцтюв чыхынтыдан ибарят орижинал гурулуша малик-
дир. Силиндрик щисся дахилдя сяккизмяртябялидир. Бу мяртя-
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бялярдя 250-дяк адам йерляшя биляр. Абидянин Гыз галасы 
адланмасы щаггында халг арасында мцхтялиф яфсаняляр мюв-
ъуддур.  – 83. 

 
105. 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 дюврцн-
дя (е.я.336–323) салындыьыны гейд етмишляр. – 93, 274. 

 
106. Ъавад хан (? – 1804) – Эянъя ханы (1785–1804), Зи-

йадоьлулары няслиндян иди. Ъавад хан дюврцндя Газах, Бор-
чалы, Шямсяддил, Шамхор вя с. йерляр Эянъя ханлыьына дахил 
иди. Эцръцстан Русийайа бирляшдикдя (1801) Ъавад ханын 
гошуну Шямсяддилин 29 кяндини Эянъя ханлыьына гатды. 
1803-ъц илин нойабрында чар эенералы П.Д.Сисиановун ко-
манданлыьы иля Эянъяйя гошун эюндярилди. П.Д.Сисиановун 
табе олмаг тялябини рядд едян Ъавад хан дюйцшдя гящря-
манъасына щялак олду. – 93. 

 
107. Мащмуд Ящмядинежад (д.1956) – 2005–2013-ъц ил-

лярдя Иран Ислам Республикасынын президенти олмушдур. – 
95, 308, 311. 

 
108. 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 Азяр-
байъан КП МК-да елм вя тящсил шюбясинин мцдири, 1981–83-
ъц иллярдя Азярбайъан КП МК-да партийа-тяшкилат иши шю-
бясинин  мцдири, 1983–88-ъи иллярдя Азярбайъан КП МК-да 
катиб, 1988–94-ъц иллярдя Азярбайъан  ЕА-нын  Иътимаи-Си-
йаси Тядгигатлар вя Информасийа Институтунда шюбя мцдири, 
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1994-ъц илдя Азярбайъан Республикасы Президентинин Иъра 
Апаратынын шюбя мцдири, 1995-ъи илдян Азярбайъан Респуб-
ликасы Президентинин Администрасийасынын  рящбяридир. 1995–
2000-ъи иллярдя Азярбайъан Республикасы Милли Мяълисинин 
депутаты олмушдур. Мцасир сийаси проблемляря, дювлят гуру-
ъулуьуна аид бир чох китаб вя монографийаларын мцяллифидир. 
Азярбайъан Республикасынын «Истиглал», Русийа Федераси-
йасынын «Достлуг» орденляри иля тялтиф едилмишдир. Бейнялхалг 
Нйу-Йорк Академийасынын вя Тцрк Дцнйасы Арашдырмалар 
Улусларарасы Елмляр Академийасынын цзвцдцр. – 97, 129, 
162, 174, 255, 285, 303, 307. 

 
109. Щаъыбала  Абуталыбов,  Щ а ъ ы б а л а   И б р а щ и м   

о ь л у (д.1944) – Бакы Шящяр Иъра Щакимиййятинин башчысы. 
Физика-рийазиййат елмляри докторудур. – 97, 129, 162, 174, 
192–200, 226, 255, 285, 303, 307. 

 
110. Ябцлфяс Гарайев, Я б ц л ф я с   М ц р с я л   о ь л у  

(д.1956) – фялсяфя доктору. 1994-ъц илдян 2006-ъы илядяк 
Азярбайъан Республикасы Эянъляр, Идман вя Туризм на-
зири, 2006-ъы илдян Мядяниййят вя Туризм назиридир. Эянъляр, 
Идман вя Туризм назири ишлядийи вахтда республикада ид-
манын вя бядян тярбийясинин инкишафына ъидди фикир верилмиш, 
чохлу идман мейданчалары вя олимпийа комплексляри тикил-
миш, мядяниййят вя туризм сащясиндя хейли тягдирялайиг ишляр 
эюрцлмцшдцр. – 101. 

 
111. НАТО (Шимали Атлантика Мцгавиляси Тяшкилаты) – 

щярби-сийаси иттифаг. 1949-ъу ил апрелин 4-дя Вашингтонда 
АБШ, Бюйцк Британийа, Франса, Белчика, Нидерланд, Лцк-
сембург, Канада, Италийа, Португалийа, Норвеч, Данимар-
ка, Исландийанын имзаладыглары Шимали Атлантика мцгавиляси 
ясасында йарадылмышдыр. 1952-ъи илдя Йунаныстан вя Тцркийя, 
1955-ъи илдя Алманийа Федератив Республикасы, 1982-ъи илдя 
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Испанийа НАТО-йа гошулмушлар. Варшава Мцгавиляси Тяш-
килаты даьылдыгдан (1990) сонра яввялляр сосиалист юлкяляри 
дцшярэясиня дахил олмуш юлкялярин бир гисми НАТО-йа цзв-
лцйя гябул едилмиш, диэяр гисми ися илкин мярщяля кими, 
НАТО-нун «Сцлщ наминя тяряфдашлыг» програмына гошул-
мушлар. Али органы НАТО Шурасынын сессийасыдыр. Мянзил-
гярарэащы Брцсселдядир. – 103, 104, 107, 108, 124, 128, 222, 
231. 

 
112. Ипяк Йолу, Б ю й ц к   И п я к   Й о л у – бейнялхалг 

тарихи транзит-тиъарят йолу; ерамыздан яввял II ясрин сонла-
рындан ерамызын XVI ясринядяк фяалиййят эюстярмиш, Чиндян 
Шимали Африка вя Испанийайа гядяр узанараг, айры-айры 
голлары иля о заман дцнйанын мялум олан, демяк олар ки, 
бцтцн юлкялярини бирляшдирмишдир. 

Ялверишли ъоьрафи мювгедя йерляшмяси вя зянэин мадди 
сярвятляря малик олмасы сайясиндя Азярбайъан гядим за-
манлардан дцнйа юлкяляри арасында игтисади вя мядяни яла-
гялярдя 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 
Бюйцк Ипяк Йолу цстцндя йерляшян юлкялярдя ъидди марагла 
гаршыланды. Бу мягсядля 1998-ъи илин сентйабрында Бакыда 
33 дювлятин вя Авропа Бирлийинин иштиракы иля бейнялхалг 
конфранс кечирилди; ТРАСЕКА програмы чярчивясиндя ня-
зярдя тутулан Асийа–Гафгаз–Авропа тиъарят дящлизинин – 
Бюйцк Ипяк Йолунун бярпасынын вя онун имканларындан 
щамылыгла бящрялянмяйин ваъиблийи гейд олунду. – 106, 180, 
207. 

 
113. Одесса–Броди–Гданск – Одесса, Броди вя Гданск  

шящярляри арасында чякилян вя «Дружба» кямяри иля бирляш-
дирилян нефт кямяри. Кямярин узунлуьу 667 км-дир. 2001-ъи 
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илдя ахыдылан нефтин  мигдары 14, 5 милйон тон олмушдур. Бу 
кямярля Хязяр вя Газахыстан нефтинин Тцркийя боьазларын-
дан ютцрцлмякля Шярги, Мяркязи вя Шимали Авропайа  чат-
дырылмасы да нязярдя тутулурду. – 107. 

 
114. 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 мцд-
дятли  инвестисийа  гоймаг  васитясиля  Азярбайъан  яразисин-
дя игтисадиййатын гейри-нефт секторунун инкишаф етдирилмяси-
дир. – 113. 

 
115. Мащир Щямзяйев, М а щ и р   Ъ а н м и р з я   о ь л у  

(д.1958) – Литвада  Азярбайъан диаспорасынын нцмайяндя-
си, Литва Азярбайъанлылары Ъямиййятинин сядри, Авропа 
Азярбайъанлылары Конгресинин витсе-президенти, Литва Рес-
публикасы Баш назиринин йанында Литва Милли Азлыгларынын 
Мясяляляри цзря Координасийа Комиссийасынын цзвц. Азяр-
байъан Республикасынын «Тярягги» медалы иля тялтиф олун-
мушдур. – 116. 

 
116. Авропа Шурасынын Парламент Ассамблейасы (АШПА) 

– 2004-ъц илдя тяшкил олунмушдур. АШПА-да 25 Авропа 
юлкясинин 732 депутаты фяалиййят эюстярир. – 117, 183. 

 
117. Винтсас Креве-Митскйавичйус (1882–1954) – Литва 

ядябиййатынын ян мяшщур классик йазычыларындан бири, ейни 
заманда, эюркямли ядябиййатшцнас вя дилчи алим, Каунас вя 
Вилнцс университетляринин профессору (1922–1943), иътимаи-
сийаси хадими, Литва Елмляр Академийасынын илк президенти. 
Винтсас Креве Митскйавичйус Литва– Азярбайъан ядяби-мя-
дяни ялагяляриндя вя иътимаи-сийаси мцнасибятляриндя мцстяс-
на хидмят эюстярмиш шяхсиййятдир. Онун щяйат вя йарадыъылы-
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ьынын, елми-педагожи, мядяни-маариф вя иътимаи-сийаси фяалий-
йяти (1909–1920) сых шякилдя Азярбайъанла баьлы олмушдур. 
В.Креве Митскйавиайус 1919–20-ъи иллярдя Литва дювлятинин 
Азярбайъан Халг Ъцмщуриййятиндя консулу олмушдур. – 
120, 121, 123, 128. 

 
118. Азярбайъан Халг Ъцмщуриййяти – Мцсялман Шяргин-

дя 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 болше-
виклярин вя дашнакларын сяйи иля деврилмишдир) йашамышдыр. 
Пайтахты яввялъя Эянъя (1918, 16 ийун – 17 сентйабр), сонра 
Бакы шящяри (1918, 17 сентйабр–1920, 28 апрел) иди. Азяр-
байъан щюкумяти йени суверен милли дювлятин мцхтялиф проб-
лемляринин щялли йолларында бюйцк язмля чалышырды. Назирляр 
Шурасынын 27 ийун 1918-ъи ил тарихли фярманы иля республикада 
дювлят дили тцрк (Азярбайъан) дили елан едилди. Азярбайъан 
Республикасынын парламенти 1919-ъу ил августун 11-дя 
Азярбайъан вятяндашлыьы щаггында ганун гябул етди. Халг 
маарифи сащясиндя гыса мцддятдя бюйцк тядбирляр щяйата 
кечирилди. Гори мцяллимляр семинарийасынын Азярбайъан шю-
бяси Газаха кючцрцлдц, Бакы Дювлят Университети тясис едил-
ди, хариъи юлкялярдя кадр щазырлыьы мягсяди иля 1919–20-ъи 
тядрис илиндя 100  эянъ Авропанын мцхтялиф тящсил мцясси-
сяляриня эюндярилди. Мяктяблярин хейли щиссяси миллиляшдирилди, 
китабханалар ачылды, савадсызлыьын ляьви цчцн кяндлярдя 
курслар йарадылды. Азярбайъан Халг Ъцмщуриййятинин дюв-
лят рямзляри (цчрянэли байраг, эерб, щимн) милли Азярбайъан 
рямзляри кими танынды. Азярбайъан Дювлят Банкы йарадылды, 
1918-ъи илин мартында даьыдылмыш нефт сянайеси вя Бакы–Ба-
туми нефт кямяри бярпа едилди. – 120, 123. 

 
119. «Китаби-Дядя Горгуд» – тцрк халглары вя Азярбай-

ъан халг ядябиййатынын ян гядим йазылы абидяси. «Китаби-
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Дядя Горгуд» дастанынын йаранмасындан 1300 ил кечир. 
Елм аляминя ХIХ  ясрдян мялум олан бу гящряманлыг 
дастанынын  щялялик ХВ–ХВI ясрлярдя кючцрцлмцш ики ялйаз-
ма нцсхяси (Дрезден вя Ватикан) сахланылыр. – 123. 

 
120. Низами Эянъяви,   И л й а с  Й у с и ф  о ь л у  (1141–

1209) – дащи Азярбайъан шаири вя мцтяфяккири. Дцнйа 
ядябиййаты тарихиня мясняви формасында йаздыьы беш епик 
поемадан ибарят «Хямся» мцяллифи кими дахил олмушдур. 
Низами Эянъявинин илкин Шярг Ренессансынын зирвяси олан 
йарадыъылыьында дюврцнцн ян щуманист, цмумбяшяри иъти-
маи-сийаси, сосиал вя мяняви-яхлаги идеаллары парлаг бядии 
яксини тапмышдыр. Низами Эянъяви Йахын Шярг ядябиййатын-
да мянзум роман жанрынын ясасыны гоймуш, йени ядяби 
мяктяб йаратмышдыр. Низами Эянъяви щям дя дюврцнцн 
эюркямли мцтяфяккири олмушдур. Онун бцтцн ясярляриндя 
шяхсиййят азадлыьы, инсанын мяняви азадлыьы тяряннцм олу-
нур. – 123. 

 
121. «Йени гоншулуг сийасяти» (ЙГС) – Авропа Итти-

фагынын гоншу юлкялярля ямякдашлыьынын мющкямляндирил-
мясиня, Авропа Иттифагы вя гоншу юлкяляр арасында тящлц-
кясиз вя фираван зоналар, Авропа Иттифагы сярщядляриндя 
«дост юлкяляр даиряси» йаратмаэа, щямчинин  АИ иля гоншу 
юлкяляр арасында сийаси, тящлцкясиз, игтисади вя мядяни са-
щялярдя даща сых ямякдашлыг етмяйя шяраит йарадыр. ЙГС-
нин ясас мягсяди Авропа Иттифагынын гоншу юлкяляриндя ста-
биллийин, тящлцкясизлийин горунмасы, мараглы юлкялярдя рифащ 
щалынын йахшылашдырылмасыдыр. – 124, 220, 295. 

 
122. НАТО-нун «Фярди тяряфдашлыьын фяалиййят планы» – 

2008-ъи илдян Азярбайъан Республикасы бу  планын щяйата 
кечирилмясиндя иштирак едир. – 124. 
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123. Мятйу Брайзя – Америка дипломаты. 2001–2005-ъи 
иллярдя АБШ Дювлят катибинин Авропа вя Аврасийа мяся-
ляляри 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 Республикасында Фювгяладя вя Сяла-
щиййятли сяфири олмушдур. – 144. 

 
124. Фярид Мансуров, Ф я р и д  С а л м а н  о ь л у 

(д.1982) – Йунан-Рома эцляши цзря Ямякдар идман устасы. 
2002-ъи илдя дцнйа чемпионатында икинъи йери, 2004-ъц ил 
олимпиадасында  биринъи йери  тутмушдур. 2007, 2008-ъи илляр-
дя ися дцнйа чемпиону олмушдур. Азярбайъан Республи-
касынын «Тярягги» вя «Шющрят» орденляри иля тялтиф олунмуш-
дур. – 145. 

 
125. Азярбайъан Дювлят Тибб Университети – республикада 

тибб мцтяхяссисляри щазырлайан али мяктяб. 1919-ъу илдя Бакы 
университетинин няздиндя тибб факцлтяси, 1920-ъи илдя ися щя-
мин факцлтянин ясасында мцстягил тибб институту йарадылмыш-
дыр. Университетин 8 факцлтяси вар. Университетдя 6700 тялябя 
тящсил алыр. – 146–151. 

 
126.  Ящлиман   Ямирасланов,   Я щ л и м а н    Т а п д ы г   

о ь л у (д.1947) – ъярращ-онколог, тибб елмляри доктору, 
профессор. АМЕА-нын академик-катиби. Ямякдар елм ха-
дими. ССРИ Дювлят мцкафаты лауреаты, РФ Тябият Елмляри 
Академийасынын цзвц сечилмишдир. 1992-ъи иля кими ССРИ 
ТЕА-нын ЦОЕМД-дя ишляйиб. 1992-2015-ъи иллярдя Азяр-
байъан Тибб Университетинин ректору олмушдур. Клиник  он-
колоэийа сащясиндя тядгигатлар апарыр. «Онколоэийа», «Сц-
мцк шишляри», «Бядхассяли сцмцк шишляринин хцсуси мцалиъя-
синин прогнозлары» китабларынын мцяллифидир. Азярбайъан 
Республикасы Милли Мяълисинин цзвцдцр. – 146–151. 
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127. Азярбайъан Республикасы Дювлят Нефт Ширкяти 
(АРДНШ) – республикада нефт вя газын кяшфиййатына, чыха-
рылмасына вя емал едилмясиня рящбярлик едян гурум. 1991-ъи 
илдя тяшкил едилмишдир. Ширкят нефт вя газ гуйуларынын газыл-
масы вя истифадяйя верилмяси, нягл едилмяси вя с. мягсядиля 
дцнйанын бир сыра юлкяляринин ири нефт ширкятляри иля сазишляр, 
мцгавиляляр баьламышдыр. – 148. 

 
128. Нахчыван – Азярбайъан Республикасында шящяр. 

Нахчыван Мухтар Республикасынын пайтахты. Сащяси  0,013 
мин км2, ящалиси 89,5 мин няфярдян чохдур. Нахчыван Азяр-
байъанын ян гядим шящярляриндяндир. Мцасир Нахчыван гя-
дим, антик вя орта яср шящяр йеринин харабалыглары цзяриндя 
йерляшмишдир. 

Нахчыван  е.я. ЫХ–ВЫ ясрлярдя гядим Манна вя Мидийа-
нын, ерамызын яввялляриндя Албанийанын, ЫВ ясрдян Саса-
нилярин тяркибиндя олмушдур. 654-ъц илдя ися Нахчываны 
ярябляр ишьал едирляр. Нахчыван Азярбайъан Атабяйляр дюв-
лятинин (1136–1225) пайтахтларындан бири  олмушдур. 1828-ъи 
ил Тцркмянчай мцгавилясиня гядяр Нахчыван мцхтялиф дюв-
лятлярин нцфуз даирясиндя олуб. Мящз бу илдян Нахчыван 
Русийа империйасына бирляшдирилди вя гяза мяркязиня чев-
рилди. Нахчыван шящяри 1924-ъц ил февралын 9-да Нахчыван 
МССР тяшкил едиляндян мухтар республиканын пайтахты ол-
ду. –  148, 149. 

 
129. Лянкяран – Азярбайъан Республикасында инзибати 

район. 1930-ъу илдя тяшкил едилмишдир. Сащяси 1539 км2, яща-
лиси 218 мин няфярдир. – 148, 149. 

 
130. Зярифя ханым,  З я р и ф я   Я з и з  г ы з ы  (1923–1985) 

– эюркямли Азярбайъан офталмологу. Тибб елмляри доктору, 
профессор, Азярбайъан Милли ЕА-нын академики, Русийа 
Тибб ЕА-нын академики, Азярбайъан Республикасынын Ямяк-
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дар елм хадими. Эюркямли сийаси вя дювлят хадими Язиз 
Ялийевин гызы, улу юндяр Щейдяр Ялийевин щяйат йолдашы, 
президент Илщам Ялийевин анасыдыр. Зярифя ханымын Азярбай-
ъанда офталмолоэийа елминин инкишафында мцстясна хид-
мятляри вар. О, вахтиля Азярбайъанда эениш йайылмыш трахо-
манын, дцнйа тяърцбясиндя биринъиляр сырасында пешя, хцсу-
силя кимйа вя електрон сянайеляриндя пешя фяалиййяти иля баьлы 
эюз хястяликляринин юйрянилмяси, профилактикасы вя мцали-
ъясиня, щабеля офталмолоэийанын мцасир проблемляриня даир 
бир чох санбаллы тядгигатларын мцяллифидир. Щямчинин йцксяк 
ихтисаслы сящиййя кадрлары щазырланмасына бюйцк ямяк сярф 
етмишдир. О, Üмумиттифаг Офталмологлар Ъямиййяти Ряйа-
сят Щейятинин, Совет Сцлщц Мцдафия Комитясинин, Азяр-
байъан Офталмолоэийа Ъямиййяти Идаря Щейятинин, «Вестник 
офталмолоэии» (Москва) журналы редаксийа щейятинин цзвц 
олмушдур. Йцксяк елми наилиййятляриня эюря ССРИ Тибб ЕА-
нын М.И.Авербах адына мцкафатына лайиг эюрцлмцшдцр. – 
151, 251. 

 
131. Москва  – Русийа  Федерасийасынын пайтахты. Юлкя-

нин сийаси, инзибати вя мядяни мяркязи, мцщцм няглиййат 
говшаьыдыр. Ящалиси 12,2 милйон няфярдир. Ясасы 1147-ъи илдя 
Суздал кнйазы Йури Долгоруки тяряфиндян гойулмушдур. – 
151, 241. 

 
132. Мартин Бартенштайн (д.1953) – австрийалы сийасятчи. 

2007–2008-ъи иллярдя Австрийанын Игтисадиййат вя Ямяк на-
зири олмушдур. – 152. 

 
133. Анэела Меркел (д.1954) – Алманийа сийасятчиси, 

Христиан-Демократ Иттифагы Партийасынын лидери, 2000-ъи илдян 
Алманийанын Федерал канслеридир. – 155. 
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134. Щорст Кюлер (д.1943) – алман дювлят вя сийаси ха-
дими, игтисадчы-политолог. 2000–2004-ъц иллярдя Бейнялхалг 
Валйута Фондунун президенти, 2004-ъц илдян Алманийанын 
президентидир. – 154. 

 
135. Корейа, К о р е й а   Р е с п у б л и к а с ы  – Шярги  

Асийада дювлят. Сащяси 98,5 мин км2, ящалиси 45,2 милйон 
няфярдир. Инзибати яразиси 9 яйалятя вя мяркязя табели 6 
шящяря бюлцнцр. Дювлят башчысы президент, ганунвериъи ор-
ганы – бирпалаталы Милли Мяълисдир. Пайтахты Сеулдур. – 157. 

 
136. Чин Халг Республикасы (ЧХР) – Мяркязи вя Шярги 

Асийада дювлят. Сащяси 9,6 милйон км2, ящалиси 1,22 милйард 
няфярдир. Инзибати ъящятдян 22 яйалятя (Тайвансиз), 5 мухтар 
района вя мяркяз табелийиндя олан 3 шящяря (Пекин, Шанхай, 
Тйантсзын) бюлцнцр. Али дювлят щакимиййяти органы Цмум-
чин Халг Нцмайяндяляри Мяълисидир. Дювлят башчысы Чин 
Халг Республикасынын сядридир. Пайтахты Пекиндир. – 158, 
185. 

 
137. Ху Сзинтао (д.1942) – Чин сийасятчиси вя дювлят 

хадими. 1992-ъи илдян ЧКП МК-да йцксяк вязифялярдя ча-
лышмышдыр. 2002-ъи илдя ЧКП МК-нын Баш катиби, 2003-ъц илдя 
ЧХР-нын сядри, 2004-ъц илдя ися ЧХР Щярби Шурасынын сядри 
олмушдур. 2007-ъи илдян Цмумчин Халг Нцмайяндяляри 
Мяълисинин сядридир. – 158, 185. 

 
138. Ниэерийа, Н и э е р и й а  Ф е д е р а т и в  Р е с п у б -

л и к а с ы – Гярби Африкада дювлят. Сащяси 924 мин км2, 
ящалиси 140,4 милйон няфярдир. Миллятляр Бирлийиня дахилдир. 
Инзибати яразиси 30 штата вя бир мащала бюлцнцр. Дювлят вя 
щюкумят башчысы президентдир. Пайтахты Абуъадыр. – 159. 
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139. Умару Йарадуа (1951–2010) – дювлят хадими, 
2007–2010-ъу иллярдя Ниэерийа президенти олмушдур. – 159. 

 
140. Гвинейа, Г в и н е й а   Р е с п у б л и к а с ы – Гярби 

Африкада дювлят. Сащяси 246 мин км2, ящалиси 6,9 милйон ня-
фярдир. Инзибати яразиси 9 яйалятя бюлцнцр. Дювлят вя щюкумят 
башчысы президентдир. Пайтахты Конакри. – 160. 

 
141. Лансана Конте (1934–2008) – Гвинейа сийаси, дювлят 

вя щярби хадими, эенерал. 1984–2008-ъи иллярдя Гвинейа Рес-
публикасынын президенти олмушдур. – 160. 

 
142. Лех Качински (1949–2010) – 2002–2005-ъи иллярдя 

Варшаванын мери, 2005–2010-ъу иллярдя Полша Республика-
сынын президенти. 2010-ъу ил апрелин 10-да Смоленск йахын-
лыьында тяййаря гязасында щялак олмушдур. Щагг вя Ядалят 
Партийасынын лидерляриндян бири иди. – 161, 286, 289, 292, 296, 
297, 302. 

 
143. 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 237,5 мин км2, ящалиси  22,7 милйон няфярдир. Дювлят 
башчысы президент, ганунвериъилик органы икипалаталы парла-
ментдир. Пайтахты Бухарест шящяридир. – 162–174, 185, 292, 
302. 

 
144. Артур Расизадя, А р т у р   Т а щ и р   о ь л у  (д.1935) 

– Азярбайъанын дювлят хадими. ССРИ Дювлят мцкафаты 
лауреаты. 1986–92-ъи иллярдя Азярбайъан Республикасы Баш 
назиринин биринъи мцавини вязифясиндя ишляйиб. 1996-ъы илдян 
Азярбайъан Республикасынын Баш назиридир. Азярбайъан 
Республикасынын «Истиглал» ордени иля тялтиф олунмушдур. – 
162, 174, 210, 238, 255, 285, 303, 307. 
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145. Бухарест – Румынийа Республикасынын пайтахты 
(1861-ъи илдян). Юлкянин ъянубунда, ашаьы Дунай овалыьын-
да, Димбовитса чайы сащилиндядир. Тарихи-мемарлыг абидя-
ляри, мцхтялиф цслублары якс етдирян еклектик тикилиляри иля зян-
эиндир. Шящяр ХЫВ ясрдян мялумдур. Ящалиси 2 милйон ня-
фярдир. – 162–174. 

 
146. Трайан Бесеску (д.1951) – Румынийа сийаси вя дюв-

лят  хадими. 2004–2014-ъц иллярдя Румынийа Республикасынын 
президенти олмушдур. – 162–174, 185, 296, 302. 

 
147. Ъоръе Енеску (1881–1955) – румын бястякары, скрип-

качы, пианочу, дирижор, педагог, мусиги хадими. Мцасир ру-
мын бястякарлыг баниси Енескунун ясярляри румын муси-
гисинин классик нцмуняляридир. – 167, 171. 

 
148. Йапонийа – Сакит океанын Шярги Асийа сащилляри йа-

хынлыьындакы адаларда дювлят. Сащяси 372 мин км2,  ящалиси 
126 милйон няфярдир. Инзибати ъящятдян 47 префектурайа бю-
лцнцр. Йапонийа конститусийалы монархийадыр. Пайтахты То-
кио шящяридир. – 179, 186, 200. 

 
149. 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 иъти-
маи-сийаси щяйатында апарыъы гцввядир. ЙАП-ын тясис кон-
франсында (1992) мярщум президентимиз Щейдяр Ялийев йек-
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дилликля партийанын сядри сечилмишди. 2005-ъи ил март айындан 
ися ЙАП-ын сядри президент Илщам Ялийевдир. – 182, 183, 184. 

 
150.  Латвийа, Л а т в и й а   Р е с п у б л и к а с ы – Шярги 

Авропада – Прибалтикада дювлят. Сащяси 64,5 мин км2, 
ящалиси 2,2 милйон няфярдир. Инзибати яразиси 26 района бю-
лцнцр. Дювлят башчысы президент, ганунвериъи органы Сейм-
дир. Пайтахты Рига шящяридир. – 183, 298, 299, 302. 

 
151. Дювлят Думасы – 1906-ъы илдя Русийада йарадылан 

нцмайяндяли ганунвериъилик мцяссисяси. 17 октйабр Мани-
фести ясасында йарадылмышдыр. Бурада ганунлар мцзакиря 
едиляряк Дювлят Шурасына тягдим едилир вя чар тяряфиндян 
тясдиг едилирди. Дума 1917-ъи ил 6 октйабра гядяр фасилялярля 
фяалиййят эюстярди. 1993-ъц ил Русийа Федерасийасынын Кон-
ститусийасына ясасян Дума тязядян бярпа олунду. – 183. 

 
152. «Йединайа Российа», Ц м у м р у с и й а   С и й а с и  

П а р т и й а с ы – Русийада  саь мяркязчи сосиал-мцщафизякар 
партийа, Русийанын ян бюйцк партийасы. 2003-ъц ил сечки-
ляриня эюря партийа Русийа Дювлят Думасында парламент 
чохлуьу, 2007-ъи ил сечкиляриня эюря ися Конститусийа чохлуьу 
ялдя етмишдир. 2010-ъу илдя щюкумятин беш цзвц, юлкянин 83 
субйектинин 75-нин рящбяри «Йединайа Российа»нын нцма-
йяндяси олмушдур. – 183. 

 
153. Ярдоьан Ряъяб Таййиб (д.1954) – Тцркийя сийаси вя 

дювлят хадими. Р.Т.Ярдоьан 1980-ъи илдян сийаси фяалиййятя 
гошулмушдур. 1994-ъц илин мартында Истанбул Бюйцк Шящяр 
Бялядиййясинин сядри,  Ядалят вя Инкишаф Партийасынын  лидери. 

2002-ъи илдя кечирилян нювбядянкянар сечкиляр нятиъясиндя 
Ядалят вя Инкишаф Партийасы  тякбашына щакимиййятя эялмяк 
имканы ялдя етди вя Ярдоьан ТБММ-дя Тцркийянин Баш 
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назири, 2014-ъц илин сентйабрында Тцркийя Ъцмщуриййятинин  
президенти  сечилмишдир. – 184. 

 
154. Мисир Яряб Республикасы – Африканын шимал-шяргиндя 

вя Асийанын Синай йарымадасында дювлят. Сащяси 1001,4 мин 
км2, ящалиси 61 милйон няфярдир. Дювлят башчысы президент, 
ганунвериъи органы бирпалаталы Халг Мяълисидир. Пайтахты 
Гащиря шящяридир. – 184, 203, 204, 235. 

 
155. Щцснц Мцбаряк,  С е й и д  М я щ я м м я д   

(д.1928) – 1975–81-ъи иллярдя Мисир Яряб Республикасынын вит-
се-президенти, 1981–2011-ъи иллярдя президенти олмушдур. – 184. 

 
156. Демократлар Партийасы – АБШ-ын ики ясас партийасын-

дан бири. Ясасы 1828-ъи илдя гойулмушдур. ХЫХ ясрин биринъи 
йарысында Ъянуб плантасийачыларынын вя банкирлярин мяна-
фейини мцдафия едирди. 1829–41, 1845–49, 1853–61, 1885–89, 
1893–97, 1913–21, 1933–53, 1961–69, 1977–81, 1993–2001-
ъи  иллярдя  щакимиййятдя  олмуш,  щазырда  да  щакимиййят-
дядир. – 184. 

 
157. Республикачылар Партийасы – АБШ-ын ики ясас партийа-

сындан бири. 1854-ъц илдя йарадылмышдыр. 1861-ъи илдян 2001-
ъи илядяк бир нечя дяфя щакимиййятдя олмушдур. – 184. 

 
158. 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 1,2 милйард няфярдир. Щиндис-
тан инзибати ъящятдян 22 штата вя 7 мцттяфиг яразийя бюлцнцр. 
Дювлят башчысы президент, ганунвериъи органы икипалаталы 
парламентдир. Пайтахты  Дещли шящяридир. – 184, 190. 

 
159. «Шеврон»  – дцнйанын ян ири бейнялхалг енержи вя 

кимйа ширкятляриндян бири. Баш офиси Калифорнийанын Сан-
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Франсиско шящяриндя йерляшир. Нефт вя кимйа сянайесинин 
бцтцн сащяляриндя  иш эюрян «Шеврон»ун дцнйанын 100-я гя-
дяр юлкясиндя 450 филиалы вя бирэя мцяссисяси фяалиййят эюстя-
рир. Дцнйанын мцхтялиф юлкяляриндя 41 000 ишчиси вар. – 187. 

 
160. Зураб Ноьаидели – Эцръцстан сийаси хадими. 2005–

2007-ъи иллярдя Эцръцстан Республикасынын Баш назири ол-
мушдур. – 188. 

 
161. Нобел мцкафаты – иллик бейнялхалг мцкафат; онлары  

тясис етмиш Исвеч мцщяндис-кимйачы, ихтирачы вя сянайечи 
Алфред Бернщард Нобелин адынадыр. 1901-ъи илдян верилир. 
Нобелин вясиййятиня ясасян онун юлцмцндян сонра галан 
капитал Нобел фондуну  тяшкил етмишдир. Онлардан эютцрцлян 
эялир щяр ил бярабяр щиссяйя бюлцнцр вя Нобел мцкафаты фор-
масында физика, кимйа, физиолоэийа, тибб, ядябиййат сащя-
синдя ян йени наилиййятляр вя щямчинин сцлщц мющкямлян-
дирмяк сащясиндяки фяалиййятя эюря верилир. Нобел мцкафаты 
цзяриндя Алфред Нобелин тясвири вя мцвафиг йазы олан гызыл 
медал, диплом вя мцяййян мябляьдя пул чекиндян иба-
рятдир. Сцлщ мцкафатындан башга, мцкафатлар йалныз фярди вя 
анъаг бир дяфя верилир. Нобел мцкафаты йалныз саь олан шяхс-
ляря верилир. – 189. 

 
162. Жорес Алфйоров (д.1930) – рус физики, академик. Ле-

нин, ССРИ Дювлят, Нобел мцкафатлары лауреаты. 1958-ъи илдя 
йени технолоэийа ишляйиб щазырламыш вя эерманиумдан вен-
тиллярин конструксийасыны йаратмышдыр. 1961-ъи илдя йаратдыьы 
эцълц эерманиум дцзляндириъиляри ясасында юлкядя йарым-
кечириъи електроника мейдана эялмишдир. 1962-ъи илдя Алфйо-
ров щетерокечидлярин вя щетероструктурларын тядгигиня рящ-
бярлик етмиш вя 1967-ъи илдя идеала йахын щетерокечид йарат-
мышдыр. Ямякдашлары иля бирликдя йаратдыьы щетероструктур-
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лар, ясасян отаг температурунда фасилясиз режимдя ишляйян 
лазерляр эениш тятбиг едилмишдир. – 189. 

 
163. Азярбайъан Дювлят Опера вя Балет Театры – Респуб-

ликанын ян бюйцк мусиги театры. Азярбайъан ХКС-нин 1920-
ъи ил 1 ийул тарихли гярары иля Бирляшмиш Дювлят Театры тярки-
биндя опера труппасы кими йарадылмышды. 1924-ъц илдя опера 
труппасы бу театрдан айрылараг мцстягил опера вя балет теат-
рына чеврилмишдир. 1928-ъи илдя театра М.Ф.Ахундовун ады 
верилмишдир. 1959-ъу илдян Академик Опера вя Балет Театры 
адланыр. – 199. 

 
164. Рамазан байрамы – мцсялман аляминдя  оруълуг 

битяндян сонра кечирилян байрам. Гурани-Кярим оруъ тут-
маьы исламын ваъиб ямялляриндян бири щесаб етмиш вя инсан-
ларда йол верилмиш хаталарын оруъ тутмагла баьышланмасыны 
тясбит едир. Бу байрам бир дя она эюря язиздир ки, мящз Гу-
рани-Кярим мцгяддяс рамазан айында назил олмушдур. – 
201, 203, 204, 304–305. 

 
165. Ислам Конфрансы Тяшкилаты (ИКТ) – 1969-ъу илдя йара-

дылмышдыр. Мцсялман юлкяляринин чохуну бирляшдирир. Низам-
намясиня эюря Ислам Конфрансы Тяшкилатынын фяалиййяти мц-
сялманларын щямряйлийинин мющкямлянмясиня, цзв дювлятляр 
арасында ямякдашлыьа йюнялдилмишдир. Игамятэащы Ъиддядя-
дир (Сяудиййя Ярябистаны). Азярбайъан 1991-ъи илдян ИКТ-
нын цзвцдцр. – 202. 

 
166. Азярбайъан Дипломатик Академийасы (АДА) А з я р- 

б а й ъ а н   Р е с п у б л и к а с ы   Х а р и ъ и  И ш л я р  Н а з и р- 
л и й и н и н   Д и п л о м а т и к   А к а д е м и й а с ы – бейнял-
халг мцнасибятляр вя дипломатийа, бизнес администрасийасы, 
енерэетиканын идаря едилмяси, ятраф мцщит вя с. сащяляр цзря 
мцтяхяссис щазырлайан елми мяркяз. 2006-ъы илдя тясис едил-
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мишдир. Бакыдадыр. АДА-нын фяалиййяти бакалавр, маэистр, 
хариъи сийасят програмыны (бейнялхалг мцнасибятляр, бейнял-
халг щцгуг вя игтисадиййат)  докторантлара дястяк програмы 
чярчивясиндя щяйата кечирир. Дярсляр инэилис дилиндя апарылыр; 
Авропа, Африка, Америка юлкяляриндян чохлу сайда тялябя 
тящсил алыр. АДА-да дцнйанын 16 апарыъы институтундан ъялб 
едилмиш профессор-мцяллим щейяти чалышыр. – 204. 

 
167. Ендрйу,  Й о р к  щ е р с о г у,  ш а щ з а д я  

(д.1960) – Британийа шащзадяси, контр-адмирал. Британийа 
краличасы ЫЫ Елизабетин икинъи оьлу. Крал аилясинин цзвц ол-
дуьу цчцн Бюйцк Британийа эербиня ясасян, юз  хцсуси эерби 
вар. – 206. 

 
168. Бритисщ Мидлянд  2012-ъи илдя фяалиййятини сахламыш Бю-

йцк Британийа авиаширкяти. 1949-ъу илдя йарадылмышдыр. Авиа- 
компанийа Авропа, Шимали Америка, Кариб щювзясиня, Йа-
хын Шяргя, Африкайа, Мяркязи Асийайа сярнишин вя йцк да-
шымышдыр. Авиаширкят илк вахтлар чартер вя йцкдашынмасында 
тяййаряляря техники вя брокер хидмяти вя бцтцн дцнйайа 
тяййаря  мцщяррики дашымышдыр.  – 206. 

 
169. Хорватийа Республикасы – Ъянуби Авропада  дювлят. 

Сащяси 56,6 мин км2, ящалиси 4,8 милйон няфярдир. Инзибати 
яразиси 20 вилайятя бюлцнцр. Дювлят башчысы президент, га-
нунвериъи органы икипалаталы парламентдир. Пайтахты Загреб-
дир. –  210–237. 

 
170. Месич Степан (д.1934) – щцгугшцнас. 2000–2008-ъи 

иллярдя Хорватийа Республикасынын президенти олмушдур. – 
210–237. 

 
171. Вагиф  Садыгов,  В а г и ф   И с м а й ы л   о ь л у  

(д.1956) – дипломат. Филолоэийа елмляри намизяди. 1995–
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2004-ъц иллярдя Азярбайъан Республикасынын Австрийада 
Фювгяладя вя Сялащиййятли сяфири, 2004–2010-ъу иллярдя Азяр-
байъан Республикасы Хариъи Ишляр назиринин мцавини, 2010-
ъу илдян ися Азярбайъан Республикасынын Италийада Фюв-
гяладя вя Сялащиййятли сяфиридир. –  226. 

 
172. Щафиз  Пашайев,  Щ а ф и з   М и р   Ъ я л а л   о ь л у 

(д.1941) – дипломат. Физика-рийазиййат елмляри доктору. 
1992–2006-ъы иллярдя Америка Бирляшмиш Штатларында Азяр-
байъан Республикасынын Фювгяладя вя Сялащиййятли сяфири 
олмушдур. 2006-ъы илдян Азярбайъан Республикасы Хариъи 
Ишляр назиринин мцавини вя  Дипломатийа Академийасынын 
ректорудур. – 204. 

 
173. Загреб – Хорватийанын пайтахты. Сава чайы са-

щилиндядир. Загреб тарихи-мемарлыг абидяляри иля зянэиндир. 
Загребдя щяр ил бейнялхалг йармаркалар кечирилир. – 217, 
231. 

 
174. А ь г о й у н л у л а р (1370–1503) – Аьгойунлу 

щюкмдарлары сцлаляси. Баниси Пящляван бяйдир. Аьгойун-
лулар Узун Щясянин (1453–78) щакимиййяти илляриндя яразиъя 
эенишлянмиш, Йахын вя Орта Шяргин ян эцълц дювлятляриндян 
бириня чеврилмишди. – 221. 

 
175. С я ф я в и л я р (1501–1736) – Сяфявиляр дювляти  

щюкмдарлары сцлаляси. Баниси Ы Шащ Исмайылдыр (Хятаи) (1501–
1524). Сяфявиляр дюврцндя Азярбайъанын Ъянуб вя Шимал 
торпаглары ващид дювлят чярчивясиндя бирляшмиш, юлкя игтисади, 
сийаси вя мядяни ъящятдян инкишаф етмиш, бейнялхалг ялагяляр 
хейли эенишлянмишди. – 221. 

 
176. Мирзя Шяфи Вазещ (1812–1878) – Азярбайъан шаири, 

мцтяфяккир, маарифчи. Ялйазмасы щалында олан шеир мяъ-
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муясини Ф.Боденштедтя щядиййя вермишдир. Алманийайа 
гайыдан Боденштедт щямин шеирляри алманъайа чевиряряк, 
«Шяргдя мин бир эцн», «Мирзя Шяфинин шяргиляри» китабла-
рында няшр етдирмишдир. Вазещин шеирляринин Авропада шющрят 
газандыьыны эюрян Боденштедт 1875-ъи илдя юзцнц онларын 
мцяллифи елан етмишдир. Ябяди ирсинин ъцзи щиссяси бизя чат-
мышдыр. – 222. 

 
177. Мещди  Щцсейнзадя, М е щ д и   Щ я н и ф я   о ь л у 

(1918–1944) – Йугославийада вя Шимали Италийада Мцгави-
мят щярякаты иштиракчысы, мяшщур партизан, Совет Иттифагы 
Гящряманы. Мещди Щцсейнзадя партизан щярякатында фяал 
иштирак етмиш вя щитлерчиляря гаршы мцбаризядя ъясурлуьу иля 
яфсаняви шющрят газанмышды. –222. 

 
178. Мярмяря групу Стратежи вя Сосиал Арашдырмалар 

Вягфи – 1985-ъи илдя Истанбулда йарадылмышдыр. Щазырда 
200-дян чох цзвц олан бу група танынмыш сянят вя иш 
адамлары, назирляр вя миллят вякилляри дахилдирляр. Груп 
хариъи юлкялярин президентляри, эюркямли дювлят хадимляри, 
нцфузлу сийасятчиляри иля мцтямади олараг эюрцшляр кечирир. 
–209. 

 
179. Аккан Сцвяр (д.1942) – Тцркийя журналисти. Фялсяфя 

елмляри доктору. Мярмяря  групунун сядридир. – 209. 
 
180. Чехийа, Ч е х и й а   Р е с п у б л и к а с ы – Мяркязи 

Авропада дювлят. Сащяси 78,9 мин км2, ящалиси 11 милйон 
няфярдир. Инзибати ъящятдян 7 вилайятя бюлцнцр. Дювлят баш-
чысы президент, ганунвериъи органы икипалаталы (Сенат вя Де-
путатлар Палатасы) парламентдир. Пайтахты Прагадыр. 1993-ъц 
илдян Чехословакийа  Федерасийасынын фяалиййяти дайандырыл-
дыгдан сонра Чехийа мцстягил дювлятдир. – 233. 
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181. «Ата Щолдинг» – ширкят. Игтисадиййатын мцхтялиф са-
щяляриня капитал гойур, пул вя интеллектуал ресурсларла тямин 
едир, щямчинин корпоратив идаряетмяйя кюмяк едир. 2003-ъц 
илдя йарадылмышдыр. Низамнамяйя эюря АСЪ «Ата Щол-
динг»ин капиталы 83,9 милйон манатдыр. Ясасян, юз мцщи-
тиндя пул вясаитини артырмагла, информасийа технолоэийала-
рынын, сянайенин хидмят вя туризм сащялярини малиййяляш-
дирир. 

2007-ъи илдян «Ата Щолдинг» вя онун филиаллары бейнял-
халг аудитор компанийалары иля малиййя-тясяррцфат фяалиййя-
тиня башламышдыр. – 209. 

 
182. Испанийа – Ъянуб-Гярби Авропада дювлят. Сащяси 

504,8 мин км2, ящалиси 39,3 милйон няфярдир. Инзибати яразиси 
17 мухтар вилайятя дахил олан 50 яйалятя бюлцнцр. Испанийа 
конститусийалы монархийадыр. Дювлят башчысы крал, ганун-
вериъи органы кортеслярдир (икипалаталы парламент). Мяракеш 
сащилиндяки Сеута вя Мелилйа шящяр районлары Испанийанын 
мцлкцдцр. Пайтахты Мадриддир. – 238, 239. 

 
183. Ы Хуан Карлос (д.1938) – Испанийа кралы. 1975-ъи  

илдя диктатор Франконун юлцмцндян сонра крал елан едил-
мишдир. – 238. 

 
184. Хосе Луис Родриэес Сапатеро (д.1960) – Испанийа 

сийасятчиси. 2004-ъц илдян Испанийада Баш назирдир. – 239. 
 
185. 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. Дюв-
лят башчысы президент, ганунвериъи органы Милли Шурадыр. 
Пайтахты Братиславадыр. 1992-ъи илин нойабрына гядяр Че-
хословакийанын тяркибиндя олмушдур. – 233. 
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186. Йугославийа – 1980-ъи иллярдян башлайараг Йугосла-
вийа (Йугославийа Федератив Сосиалист Республикасы) ъидди 
игтисади вя сийаси чятинликлярля гаршылашды. 1991-ъи илдя мил-
лятлярарасы гаршыдурма нятиъясиндя ЙФСР парчаланды. Фе-
дерасийанын тяркибиндян Словенийа, Хорватийа, Боснийа вя 
Щерсоговина, Македонийа чыхды вя мцстягил дювлят олдулар. 
1992-ъи илдя Сербийа вя Монтенегро Йугославийа Респуб-
ликасы йарадылды. 1999-ъу илдя Серб щюкумяти тяряфиндян 
Косовода (Сербийанын тяркибиндя) йашайан албанлара гаршы 
зоракылыг башланды вя нятиъядя етник гаршыдурма йаранды. 
Буна эюря дя НАТО авиасийасы тяряфиндян бомбардман 
едилди. Мящз бундан сонра Йугославийа юз ордусуну  Ко-
соводан чыхартды вя НАТО-нун сцлщмярамлы ордусу албан-
лары шерблярдян горумаг цчцн Косовойа эирди. 2006-ъы илдя 
кечирилян референдум нятиъясиндя Монтенегро да Серби-
йадан айрылды вя мцстягил дювлят йаратды. – 233.  

 
187. Адолф Щитлер (1889–1945) – Насионал-Сосиалист Парти-

йасынын фцрери (рящбяри), алман-фашист дювлятинин башчысы 
(1933-ъц илдян рейхканслер). Алманийада фашист режиминин 
йарадыъысы. Икинъи дцнйа мцщарибясинин ясас тяшкилатчысы ол-
мушдур. Ишьал олунмуш яразилярдя щярби ясирлярин вя динъ 
ящалинин кцтляви сурятдя мящв едилмясинин башчысыдыр. Совет 
ордусу Берлиня эиряндя юзцня гясд етмишдир. Нцрнберг 
просесиндя щярби ъани елан едилмишдир. – 234. 

 
188. Милошевич Слободан (1941–2006) – 1992–97-ъи илляр-

дя Сербийанын, 1997–2000-ъи иллярдя Йугославийа Республи-
касы Иттифагынын президенти олмушдур. – 234. 

 
189. Боснийа вя Щерсеговина – 1945–92-ъи иллярдя  Йуго-

славийа Сосиалист Федератив Республикасынын тяркибиндя ол-
мушдур. Йугославийанын тяркибиндян чыхдыгдан сонра ящали 
арасында (мцсялман, серб вя хорват) милли-дини зяминдя 
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гаршыдурма йаранды вя ганлы щярби конфрантасийайа сябяб 
олду. 1993-ъц илдя Дейтонда (АБШ) цмуми сцлщ щаггында 
сазиш имзаланды. 1995-ъи илдя гцввяйя минян Конститусийайа 
эюря юлкядя, Бирляшмиш Боснийа-Щерсеговинадан ибарят фе-
дератив республика йаранды, сащяси 51 км2, ящалиси 3,84 мил-
йон няфярдир. – 234. 

 
190. Лйудмила Шветсова ( 1949–2014) – Москва щюкумя-

тиндя Москва меринин биринъи мцавини вя Азярбайъан–
Москва щюкумятлярарасы игтисади комиссийасынын щямсядри 
олмушдур. – 241. 

 
191. Лужков Йури Михайлович (д.1936) – Русийанын иъти-

маи вя дювлят хадими. 1992–2010-ъу иллярдя Москва шя-
щяринин мери олмушдур. – 241. 

 
192. Рамазан айы – Гурани-Кяримин назил олдуьу ай. –

245–251. 
 
193. Шейхцлислам  Щаъы  Аллащшцкцр  Пашазадя,  А л л а щ- 

ш ц к ц р  Щ ц м м я т  о ь л у (д.1949) – 1980-ъи илдян 
Гафгаз Мцсялманлары Рущани Идарясинин, 1990-ъы илдян 
Гафгаз Халглары Али Дини Шурасынын сядридир. Азярбайъан 
Республикасынын «Шющрят» вя «Истиглал» орденляри иля тялтиф 
едилмишдир.  – 245–251. 

 
194. Гурани-Шяриф,  я л - Г у р а н – мцсялманларын мц-

гяддяс китабы. Гураны Аллащ Ъябрайыл васитясиля Мящяммяд 
ялейщцссялама эюндяриб. Гуран гафийяли нясрля йазылмыш 114 
суря   вя 6200-дян чох айядян ибарятдир. «Мяккя суря-
ляриня» (610–622, Мяккя, 90 суря) вя «Мядиня суряляриня» 
(622–632, Мядиня, 24 суря) бюлцнцр. – 251, 304. 
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195. Виктор Йушшенко (д.1954) – Украйна дювлят вя сийа-
си хадими. 2005–2010-ъу иллярдя Украйнанын президенти ол-
мушдур. – 257, 286, 290, 298, 300, 301. 

 
196. 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 
Таъикистан Али Советинин сядри олмушдур. Щямин илин но-
йабрындан Таъикистан Республикасынын президентидир.  – 258, 
260. 

 
197. Нурсултан  Назарбайев,   Н у р с у л т а н   А б и ш    

о ь л у (д.1940) – Газахыстанын  дювлят  вя  сийаси  хадими. 
1979-ъу илдя Газахыстан КП МК-нын катиби, 1984-ъц илдя 
Газахыстан Али Советинин сядри, Назирляр Советинин сядри, 
1989–91-ъи иллярдя Газахыстан КП МК-нын Биринъи катиби. 
1990-ъы илдя щям дя Али Советин сядри, 1991-ъи илдя Га-
захыстан ССР-нин президенти вя 1991-ъи илин декабрындан 
Газахыстан Республикасынын президентидир.  – 258, 259. 

 
198. Серэей Лебедев (д.1948) – Русийа дювлят хадими, 

РФ Хариъи Кяшфиййат Хидмяти директору (2000–2007), орду  
эенералы. 2007-ъи илдян МДБ-нин иърачы катибидир. – 259. 

 
199. «Сиеменс» – алман ширкяти. 1847-ъи илдя йарадылмыш-

дыр. Бакыда нцмайяндялийи 1998-ъи илдя ачылыб. Ширкят елек-
трик мящсуллары вя електрик аваданлыгларынын щазырланмасы вя 
тятбиги сащясиндя дцнйа лидерляриндян биридир. Иллик дюв-
риййяси 118 милйард доллардыр. Бцтцн дцнйада ишчиляринин 
сайы 140 мин няфярдир. – 261. 

 
200. 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 парла-
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мент Федерал Шура цзвляриндян 1 ил мцддятиня сечир, йени-
дян сечилмяк щцгугу йохдур. Президент щямчинин щюкумят 
башчысыдыр. Ганунвериъи щакимиййят ики палатадан ибарят  
Федерал Мяълися мяхсусдур. Пайтахты Берн шящяридир. – 266. 

 
201. Моритз Леунберэер (д.1946) – щцгугшцнас. Исвечря 

дювлят вя сийаси хадими. 2001–2006-ъы иллярдя Исвечрянин 
президенти,  2000, 2009-ъу иллярдя Исвечрянин витсе-президенти 
олмушдур. – 266. 

 
202. Азярбайъан Дювлят Игтисад Университети – респуб-

ликада  игтисадчы мцтяхяссис щазырлайан али тядрис мцяссисяси. 
12 факцлтяси (бейнялхалг игтисади мцнасибятляр, малиййя, 
цмуми игтисадиййат, учот-игтисад вя с.), 41 кафедрасы, 21 
ихтисаслашдырылмыш тядрис лабораторийасы, 4 оху залы вя китаб-
ханасы, ейни заманда, електрон ресурслары вя виртуал китаб-
ханасы вар. Университетдя 800 няфярдян чох профессор-мцял-
лим, о ъцмлядян АМЕА-нын 10 щягиги вя мцхбир цзвц, 100-
дян артыг е.д. вя профессор вя с. чалышыр. 22 ихтисас цзря 18 
миндян чох бакалавр вя 47 ихтисас цзря маэистр тящсил алыр. 
Яъняби тялябяляр цчцн щазырлыг шюбяляри вар.  – 267–282. 

 
203. Москва Дювлят Университети, М. В. Л о м о н о с о в   

а д ы н а   М о с к в а   Д ю в л я т   У н и в е р с и т е т и – 
дцнйа елминин ян бюйцк мяркязляриндян бири. 1755-ъи илдя 
М.В.Ломоносовун тяшяббцсц иля йарадылмышдыр. Универси-
тетдя 200-дян чох кафедра, 430 елми-тядгигат лаборато-
рийасы, 4 елми-тядгигат институту, 4 рясядхана, 12 елми-тяд-
гигат стансийасы, 3 музей, Ботаника баьы, елми китабхана, 
няшриййат вар. Университетдя 28 миндян чох тялябя тящсил 
алыр. 2009-ъу илдя Бакыда филиалы ачылмышдыр. – 267, 268, 269. 

 
204. Билкянд Университети – Тцркийянин эюркямли хадими 

Ищсан Доьрамаъы тяряфиндян ясасы 1984-ъц илдя гойулмуш али 
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тящсил мцяссисяси. Университетин 1000-дян чох академик ще-
йяти, 539 доктору, 13100 тялябяси вар. – 267, 270, 271, 272. 

 
205. Азярбайъан Технолоэийа Университети – Эянъядя 

Азярбайъан Республикасы Тящсил Назирлийинин табелийиндя 
олан али тящсил мцяссисяси. 2000-ъи илдя Азярбайъан Техно-
лоэийа Институту ясасында йарадылмышдыр. Университетдя ща-
зырда 4 факцлтя, 19 кафедра, бакалавр вя маэистратура шюбя-
ляри, елми-тядгигат бюлмяси, щазырлыг курслары, мяркязи китаб-
хана, Информасийа  Щесаблама Мяркязи вя с. фяалиййят эюс-
тярир.  – 267, 272. 

 
206. Шямсяддин Щаъыйев,  Ш я м с я д д и н   Щ ц м м я т   

о ь л у (д.1950) – игтисадчы, Азярбайъан Республикасы Милли 
Мяълисинин депутаты. Милли Мяълисин Елм вя Тящсил Комитя-
синин сядри, игтисад елмляри доктору, профессор. Азярбайъан 
Дювлят Игтисад Университетинин сабиг ректору (2004–2014), 
Дювлят Игтисад Университетинин Бейнялхалг игтисади мцнаси-
бятляр кафедрасынын рящбяри. Азярбайъан Республикасынын 
«Шющрят» ордени иля тялтиф едилмишдир. – 267–282. 

 
207. Ищсан Доьрамаъы (1915–2010) – тцркдилли юлкялярин 

Милли Педиатрийа Ъямиййятляри Бирлийинин Фяхри президенти, 
елмляр доктору, профессор. 1963–65-ъи иллярдя Анкарада 
Ушаг Саьламлыьы Институтунун директору, 1977–93-ъц иллярдя 
институтун иърачы директору, 1992-ъи илдян ися Фяхри прези-
денти, 1968–73-ъц иллярдя Педиаторларын Тибб Ассосиасийа-
сынын президенти, 1959-ъу илдян ЙУНИСЕФ-ин Иъраиййя Ко-
митясинин цзвц, ики дяфя  Билкянд Университетинин сядри вя 
ректору, 1975-ъи илдян ися университетин Фяхри ректору ол-
мушдур. И.Доьрамаъы Азярбайъан МЕА-нын Фяхри цзвц, 
Азярбайъан Дювлят Тибб Университетинин Фяхри доктору. 
Азярбайъан Республикасынын «Истиглал» вя «Щейдяр Ялийев» 
орденляри иля тялтиф олунмушдур. – 270, 271. 
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208. Щайнс Фишер (д.1938) – Австрийа дювлят вя сийаси ха-
дими. Щцгугшцнас, профессор. 2004-ъц илдян Австрийанын 
Федерал президентидир. – 283. 

 
209. Даниал Ахметов (д.1954) – Газахыстан дювлят ха-

дими. 2003–2007-ъи иллярдя Газахыстан Республикасынын Баш 
назири, 2007–2009-ъу иллярдя Мцдафия назири олмушдур. 
Игтисад елмляри докторудур. – 284. 

 
210. Саут Минбайев (д.1962) – игтисад елмляри намизяди. 

2007–2010-ъу иллярдя Газахыстан Енерэетика вя  Минерал 
Ещтийатлар назири. 2010–2013-ъц иллярдя Нефт вя Газ назири, 
2013-ъц илдя АО «НЛ Каз Мунай Газ» Идаря щейятинин 
сядридир. – 286. 

 
211. Жозе Мануел Баррозу (д.1959) – Португалийа вя 

Цмумавропа сийаси вя дювлят хадими. 2002–2004-ъц иллярдя 
Португалийанын Баш назири олмушдур. 2004-ъц илин нойаб-
рындан Ж.М.Баррозу Авропа парламенти тяряфиндян Авропа 
Комиссийасынын сядри сечилмишдир. – 293, 296. 

 
212. Валдис Затлерс (д.1955) – 2007–2011-ъи иллярдя Лат-

вийа Республикасынын президенти олмушдур. Пешяси щяким 
травмотолог-ортопеддир. 2011-ъи илдян Реформа Партийасы-
нын лидеридир. – 298, 302. 

 
213. Алманийа Бундестагы – Алманийада парламентин 

ашаьы палатасы. – 306. 
 
214. Хаменеи,  С е й и д   Я л и  (д.1939) – Иранын дини вя 

дювлят хадими. 1981–89-ъу иллярдя Иранын президенти, 1989-ъу 
илдян ися Иран Ислам Республикасынын дини рящбяридир. –312. 
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Amerika Birləşmiş Ştatlarы – 22,33,144,178,184,291,292,                   
                                                      298 
Aralıq dənizi   – 37,107,288,293 
Asiya    – 38,106,121,180 
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220, 235, 288,293,295,296,     
297 

Avstriya   – 27,152,283 
Bakı    – 6–10,13,39,66,67,68,70,71,  

   72,76,79,80,84,85,86,87,94,  
   120,121,123,128,131,141,    
   146,148,149,150,154,155,  
   157,158,159,160,167,173,  
   175,179,180,181,182,184,  
   185,193,197,201,208,217,  
   238,239,242,253,261,263,  
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   264,267,281,283,305 
Балкан (йарымада)  – 121,220,222 
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Dağlıq Qarabağ – 40,41,43,49,55,56,57,58,59,  
                                                           105,107,108,124,170,202,204,  
                                                            216,249,254,299 
Danimarka   – 27 
Дявячи    – 6–10 
Днестрйаны   – 299 
Düşәnbә   – 255–260 
Estoniya   – 27 
Әlcәzair   – 235 
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Fransa    – 27,144 
Füzuli    – 51,53 
Gəncə    – 93,274 
Gürcüstan   – 27,33,34,36,38,188,286,288,  

   294,295,298,300 
Hindistan   – 184,190 
Hollandiya   – 27 
Horadiz   – 53 
Hövsan   – 193,194 
Хачмаз   – 6 
Xankəndi   – 57 
Xəzər dənizi   – 5,32,39,106,126,169,207– 

   209,219,220,252–253,286,  
  288,292,293,295,296,301,  
  308–310 

Хырдалан   – 8 
Хызы    – 6 
Xorvatiya   – 27,210–237 
İran    – 6,95,185,307–312 
İrlandiya   – 27 
İspaniya   – 27,238,239 
İsrail    – 27 
İsveç    – 27 
İsveçrə    – 266 
İtaliya    – 27,33,153 
Kaliforniya   – 178 
Kəlbəcər   – 55,57 
Klaypeda   – 106,109,110,121,125 
Koreya Respublikası  – 157 
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Kosovo   – 43 
Krakov   – 33,107,123,124,288 
Qafqaz    – 32,121,203 
Гала    – 194 
Qara dəniz – 5,39,106,107,121,126,169,  
                                                      207–209,220,286,287,288,  
                                                      292,293,295,301 
Qaraçuxur   – 196 
Газахыстан   – 40,258,259,284,286,309 
Гярби Авропа   – 6 
Гятяр    – 14–18 
Qırğızıstan   – 73 
Губа    – 6 
Qvineya   – 160 
Laçın    – 55,56,57 
Latviya   – 183,298,299,302 
Лянкяран   – 148,149 
Litva    – 27,31–44,97–129,240,285– 

  305 
Liviya    – 235 
Lüksemburq   – 28 
Macarıstan   – 27 
Mali    – 71 
Malta    – 68 
Mavritaniya   – 235 
Мещдиабад   – 9 
Meksika   – 66 
Mərkəzi Asiya   – 38,91 
Mərkəzi Avropa  – 220 
Misir    – 184,203,204,235 
Moldova   – 185,298,300 
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Moskva   – 24,151,241 
Нахчыван   – 148,149 
Nigeriya   – 159 
Norveç    – 26 
Паланга   – 125–128 
Пирябядил   – 9 
Пиршаьы    – 9 
Pekin    – 27,29,30 
Polşa    – 27,32,107,161,286,292,302 
Portuqaliya   – 27 
Rumıniya   – 27,162–174,185,292,302 
Rusiya    –6–10,23–24,27,33,34,35,36,  
                                                      109,144,183,259,309 
Saatlı    – 48 
Sabunçu   – 190 
Sabirabad   – 48 
Serbiya    – 234 
Səudiyyə Ərəbistanı  – 69,70,203 
Сидней    – 29 
Slovakiya   – 27,233 
Sloveniya   – 27 
Sumqayıt   – 8,195 
Şərqi Avropa   – 38 
Шимали Атлантика  – 99 
Şuşa    – 55,56 
Şüvəlan   – 130,137,141 
Tacikistan   – 73,255–260 
Тещран    – 310 
Türkiyə   – 13,27,33,34,36,81,151,184,  

   191,270,288,294,295 
Ukrayna   – 27,36,107,257,286,288,290,  
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                292,298,300,301 
Vilnцs    – 31,32,97–129,240,285–303 
Йахын Шярг   – 80 
Йапонийа   – 179,186,200 
Yuqoslaviya   – 233 
Yunanıstan   – 27,33,34,36,295 
Zaqreb    – 217,231 
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