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LĠTVANIN BAġ NAZĠRĠ GEDĠMĠNAS 

KĠRKĠLASIN BAġÇILIQ ETDĠYĠ NÜMAYƏNDƏ  

HEYƏTĠ ĠLƏ GÖRÜġ 
 

Prezident sarayı 
 

21 aprel 2008-ci il 
 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev 

aprelin 21-də Prezident sarayında Litva Respublikasının Baş 
naziri Gediminas Kirkilasın başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini 
qəbul etmişdir. 

Dövlətimizin başçısı Azərbaycanla Litva arasında dostluq və 
tərəfdaşlıq münasibətlərinin uğurla inkişaf etdiyini bildirdi. 
Qarşılıqlı dövlət səfərlərinin əhəmiyyətindən danışan prezident 

İlham Əliyev münasibətlərin daha da genişləndirilməsində bun-
ların rolunu xüsusi vurğuladı. İki ölkənin beynəlxalq təşkilatlar 
çərçivəsində də fəal əməkdaşlıq etdiyini bildirən dövlətimizin 
başçısı iqtisadi münasibətləri inkişaf etdirmək, qarşılıqlı ticarət 
dövriyyəsini artırmaq üçün yaxşı imkanların olduğunu dedi. 
Prezident İlham Əliyev əmin olduğunu bildirdi ki, Litva Baş 

nazirinin ölkəmizə bu səfəri əlaqələrimizin daha da möhkəm-
lənməsinə töhfə verəcəkdir. 

Baş nazir Gediminas Kirkilas Litva ilə Azərbaycan ara-
sında əməkdaşlığın müxtəlif sahələrdə uğurla inkişaf etdiyini 
bildirdi. O, Vilnüsdə keçirilən enerji sammitində Azərbaycan 
prezidenti İlham Əliyevin çıxışının ən parlaq və yaddaqalan 

olduğunu xatırlatdı. Ölkəmizin iqtisadi inkişafının qarşılıqlı 
əlaqələrin daha da genişləndirilməsi üçün yeni imkanlar 
yaratdığını deyən qonaq Azərbaycanın inkişaf strategiyasında 
ümummilli lider Heydər Əliyevin xüsusi rolunu vurğuladı. Baş 
nazir ikitərəfli əlaqələrin bundan sonra daha da möhkəm-
lənəcəyinə əminliyini söylədi. 
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KALMIKĠYA RESPUBLĠKASININ PREZĠDENTĠ,  

FĠDE-nin PREZĠDENTĠ  

KĠRSAN ĠLYUMJĠNOVLA GÖRÜġ 
 

Prezident sarayı 
 
21 aprel 2008-ci il 

 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev 

aprelin 21-də Prezident sarayında Rusiya Federasiyasının 
Kalmıkiya Respublikasının Prezidenti və  FİDE-nin prezidenti 
Kirsan İlyumjinovu qəbul etmişdir. 

Dövlətimizin başçısı şahmat üzrə mötəbər turnirin Azər-
baycanda ilk dəfə keçirilməsindən və tanınmış şahmatçıların 
bu turnirdə iştirakından məmnunluğunu ifadə etdi. Ölkəmizdə 

şahmatın inkişafından danışan prezident İlham Əliyev şahmat-
çılarımızın, xüsusilə uşaq və gənclərin bu sahədə yaxşı nəticə-
lər əldə etdiklərini dedi. Dövlətimizin başçısı əmin olduğunu 
bildirdi ki, ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 
85 illiyinə həsr olunmuş FİDE-nin Qran-pri turnirinin ölkə-
mizdə keçirilməsi Azərbaycanda şahmatın daha da inkişaf 

etdirilməsinə öz töhfəsini verəcəkdir. 
Kirsan İlyumjinov Qran-pri turnirinin əhəmiyyətini qeyd 

etdi, tədbirin yüksək səviyyədə təşkil olunduğunu bildirdi. 
Qonaq Azərbaycanda idmanın bütün sahələrinin, o cümlədən 
şahmatın inkişafına yüksək dövlət qayğısının göstərildiyini 
vurğuladı. 
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POLġA RESPUBLĠKASININ PREZĠDENTĠ  

ZATĠ-ALĠLƏRĠ  

CƏNAB LEX KAÇĠNSKĠYƏ 
 
Hörmətli cənab Prezident! 

Ölkənizin milli bayramı– Konstitusiya günü münasi-
bətilə Sizi və Sizin simanızda bütün xalqınızı öz adımdan və 
Azərbaycan xalqı adından səmimi-qəlbdən təbrik edirəm. 

Bu gün Azərbaycan–PolĢa münasibətləri müvəffəqiyyətlə 
inkiĢaf edərək, strateji tərəfdaĢlıq səviyyəsinə yüksəlmiĢdir. 
Dost ölkələrimizin həm ikitərəfli qaydada, həm də beynəl-

xalq, regional qurumlar və layihələr çərçivəsində əməkdaĢ-
lığı gündən-günə öz miqyasını artırmaqdadır. 

Əminəm ki, əlaqələrimizin hərtərəfli geniĢləndirilməsi, 
birgə fəaliyyət zəminində nəzərdə tutduğumuz iĢlərin həyata 
keçirilməsi yolunda qarĢılıqlı səylərimizi bundan sonra da 
ardıcıl Ģəkildə davam etdirəcəyik. 

Bu əlamətdar gündə Sizə ən xoĢ arzularımı yetirir, dost 
PolĢa xalqına əmin-amanlıq və tərəqqi diləyirəm. 

 
Hörmətlə, 

ĠLHAM ƏLĠYEV 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 
 
Bakı, 22 aprel 2008-ci il 
 
 



 8 

 
 

 

ABġ DÖVLƏT KATĠBĠNĠN MÜAVĠNĠ RUBEN 

CEFRĠNĠN BAġÇILIQ ETDĠYĠ NÜMAYƏNDƏ 

HEYƏTĠ ĠLƏ GÖRÜġ 
 
Prezident sarayı 
 
22 aprel 2008-ci il 

 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev 

aprelin 22-də Prezident sarayında ABŞ Dövlət katibinin iqti-
sadiyyat, energetika və kənd təsərrüfatı məsələləri üzrə 
müavini Ruben Cefrinin başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini 
qəbul etmişdir. 

Dövlətimizin başçısı bildirdi ki, ABŞ Dövlət katibi müavi-
ninin səfəri Azərbaycan–ABŞ ikitərəfli münasibətlərini, o 

cümlədən iqtisadi sahədə əməkdaşlığın hazırki vəziyyətini və 
perspektivlərini, regional məsələləri müzakirə etmək üçün 
yaxşı imkan yaradır. Prezident İlham Əliyev ölkələrimiz 
arasında iqtisadi sahədə əməkdaşlığın daha da genişlənəcəyinə 
əminliyini söylədi. 

Ruben Cefri Azərbaycana səfərinin məqsədinin iqtisadiy-

yatın müxtəlif sahələrini və strukturlarını təmsil edən nüma-
yəndələrlə görüşlər və müzakirələr aparmaqdan ibarət oldu-
ğunu vurğuladı. Azərbaycana səfərinin əhəmiyyətindən danı-
şan qonaq ölkələrimizin iqtisadi əməkdaşlığının daha da 
möhkəmlənəcəyinə ümidvar olduğunu bildirdi. 

Görüşdə Azərbaycanla ABŞ arasında iqtisadiyyat, energe-

tika və kənd təsərrüfatı sahələrində ikitərəfli əməkdaşlığın 
inkişafı ilə bağlı, habelə qarşılıqlı maraq doğuran məsələlər 
ətrafında fikir mübadiləsi aparıldı. 
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QUGENHAYM FONDUNUN DĠREKTORU  

TOОMAS KRENS ĠLƏ GÖRÜġ 
 
Prezident sarayı 
 
22 aprel 2008-ci il 
 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev 

aprelin 22-də Prezident sarayında muzey işinin təşkilində 

zəngin dünya təcrübəsi olan tanınmış Qugenhaym Fondunun 
direktoru Tomas Krensi qəbul etmişdir. 

Görüşdə sürətli iqtisadi inkişaf dövrünü yaşayan Azərbay-
canda milli mədəni sərvətlərin qorunması və gələcək nəsillərə 
çatdırılması istiqamətində böyük işlərin görüldüyü vurğulandı. 
Söhbət zamanı Bakıda Müasir İncəsənət Muzeyinin yaradıl-

ması ilə bağlı da fikir mübadiləsi aparıldı, Qugenhaym Fondu 
ilə əməkdaşlığın Azərbaycanda muzey işinin daha da inkişaf 
etdirilməsinə töhfə verəcəyinə əminlik ifadə olundu. 
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MOLDOVA RESPUBLĠKASININ PREZĠDENTĠ 

VLADĠMĠR VORONĠNĠN AZƏRBAYCANA 

RƏSMĠ SƏFƏRĠ 
 
Prezident sarayı 
 
23 aprel 2008-ci il 
 
Апрелин 23-дя Prezident sarayında Moldova Respubli-

kasının Prezidenti Vladimir Voroninin rəsmi qarşılanma mə-
rasimi olmuşdur. 

Sarayın həyətindəki rəsmi qarşılanma mərasimlərinin keçi-
rildiyi və hər iki ölkənin dövlət bayraqlarının dalğalandığı 
meydanda ali qonağın şərəfinə Fəxri qarovul dəstəsi düzül-
müşdü. 

Fəxri qarovul dəstəsinin rəisi Azərbaycan Respublikasının 
Prezidenti İlham Əliyevə raport verdi. 

Azərbaycan dövlətinin başçısı İlham Əliyev Moldova 
prezidenti Vladimir Voronini böyük hörmət və səmimiyyətlə 
qarşıladı. 

Fəxri qarovul dəstəsinin rəisi Moldova prezidentinə raport 

verdi. Müdafiə Nazirliyinin hərbi orkestrinin ifasında Mol-
dovanın və Azərbaycanın dövlət himnləri səsləndi. 

Prezidentlər İlham Əliyev və Vladimir Voronin Fəxri qaro-
vul dəstəsinin qarşısından keçdilər. Moldova prezidenti 
Azərbaycan əsgərlərini salamladı. 

Azərbaycanın dövlət və hökumət nümayəndələri Moldova 

prezidenti Vladimir Voroninə, Moldova nümayəndə heyətinin 
üzvləri Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevə təqdim olundu. 

Dövlət başçıları rəsmi foto çəkdirdilər. 
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AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEVĠN 

VƏ MOLDOVA PREZĠDENTĠ VLADĠMĠR 

VORONĠNĠN TƏKBƏTƏK GÖRÜġÜ 
 

Prezident sarayı 
 
23 aprel 2008-ci il 

 

Aprelin 23-də Prezident sarayında rəsmi qarşılanma 

mərasimindən sonra Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 
İlham Əliyevin və Moldova Respublikasının Prezidenti Vladi-
mir Voroninin təkbətək görüşü olmuşdur. 

Görüşdə iki dövlət arasında siyasi, iqtisadi və humanitar 
sahələrdə fəal inkişaf etməkdə olan əlaqələrin yüksək səviyyəsi 
vurğulandı, tərəflər əməkdaşlığın daha da genişlənəcəyinə ümid-

var olduqlarını bildirdilər. 
Dövlət başçıları ölkələrimizin beynəlxalq təşkilatlarda bir-

birini dəstəklədiyini vurğuladılar, regional əməkdaşlığın 
perspektivlərini və qarşılıqlı maraq doğuran bir sıra məsələləri 
müzakirə etdilər. 
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АЗЯРБАЙЪАН ВЯ МОЛДОВА 

ПРЕЗИДЕНТЛƏРИНИН  

GENИġ TƏRKĠBDƏ GÖRÜġЦ 
 
Prezident sarayı 
 
23 aprel 2008-ci il 
 

Aprelin 23-də Prezident sarayında Azərbaycan prezi-

denti İlham Əliyevin və Moldova prezidenti Vladimir Voro-
ninin nümayəndə heyətlərinin iştirakı ilə geniş tərkibdə görüşü 
olmuşdur. 

Ġ l h a m   Ə l и y e v:  Hörmətli Vladimir Nikolayeviç! 
Hörmətli qonaqlar! 
Sizi Azərbaycanda bir daha salamlamağa ürəkdən Ģa-

dam. XoĢ gəlmisiniz! Biz Sizin səfərinizə çox böyük əhəmiy-
yət veririk və ümid edirik ki, bu səfərin nəticələri dostluq 
əlaqələrimizin daha da möhkəmlənməsinə xidmət edəcəkdir. 

Ölkələrimiz arasında tərəfdaĢlıq münasibətləri yaranmıĢ-
dır. Biz müxtəlif sahələrdə fəal əməkdaĢlıq edirik və fəal 
siyasi dialoqu iqtisadi sahədə ciddi irəliləyiĢlərlə dolğunlaĢ-

dırmaq istəyirik. Bu gün biz Sizinlə qarĢılıqlı əlaqələrimizin 
perspektivlərini necə təsəvvür etməyimizin ümumi konturla-
rını müzakirə etdik. Fikrimcə, müvafiq nazirliklərin rəhbər-
ləri bu məqamları indiki səfər çərçivəsində konkretləĢdirə-
cəklər və biz artıq fəal qarĢılıqlı iqtisadi əlaqələrin ciddi 
perspektivlərini müəyyən edəcəyik. 

Mən Sizin ilk səfərinizi xatırlayıram. O səfər çox uğurlu 
oldu və əslində ölkələrimiz arasında yeni münasibətlərin 
əsasını qoydu. Həmin səfərdən çox vaxt keçmiĢdir. Mən 
Sizin ölkənizdə olmuĢam, artıq səfirliklər açılmıĢdır və ye-
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tərli, о cümlədən beynəlxalq qurumlarda qarĢılıqlı əlaqələr 
və fəal əməkdaĢlıq mövcuddur. 

Biz dostumuz kimi, Sizə çox hörmət bəsləyirik, Sizi gör-
məyimizə çox Ģadıq. Ġnanıram ki, səfər həm faydalı, həm də 
xoĢagələn olacaq, münasibətlərimizin daha da inkiĢaf etmə-

sinə güclü təkan verəcəkdir. 
Bir daha xoĢ gəlmisiniz! 
V l a d и m и r   V o r o n и n:  Hörmətli Ġlham Heydər oğlu, 

bizi yenidən ölkənizə dəvət etdiyiniz üçün sağ olun, bəri 
baĢdan özümün və hökumətdən olan səfər yoldaĢlarımın 
təəssüratlarını bildirmək istəyirəm. Biz sanki baĢqa bir шя-

щярдяйик. Hava limanında «Bakı» adını görməsəydim, inan-
mazdım ki, mənim 2004-cü ildə olduğum Bakıйа gəlmiĢik. 
Bu tamamilə yeni Ģəhərdir. Buraya, iqamətgaha gələnə qədər 
bir küçəni gördüyümüzə baxmayaraq, dövlətinizin paytax-
tının necə inkiĢaf etməsi, yenidən qurulması, modernləĢməsi 
mənə çox güclü təsir bağıĢlamıĢdır. Mən sadəcə olaraq, Sizin 

uğurlarınıza sevinirəm və bu nəticəyə görə, Bakıda aparılan 
bu iĢlərə görə Sizi təbrik edirəm. 

MDB-nin axırıncı sammitindəки söhbətlərimiz mənim ya-
dımdadır, bu səfərimin həyata keçirilməsi barədə o vaxt ra-
zılığa gəldik. Bizim ölkələrимиз arasında yaranmıĢ münasi-
bətlər onları konkret məzmunla – iqtisadi, sosial və baĢqa 

sahələrdə layihələrin həyata keçirilməsi ilə dolğunlaĢdırmağa 
imkan verir. Bizim fəaliyyətimiz 50-dən çox ikitərəfli saziĢ 
əsasında formalaĢır və təĢkil olunur. Ġndi bu saziĢlərin bəh-
rəsini görmək qalır. DüĢünürəm ki, bu səfərə mənimlə gəlmiĢ 
heyət bu nəticələrə nail olmaq, ticarи-iqtisadi əməkdaĢlığın 
yaxĢılaĢdırılması, investisiya layihələrinin həyata keçirilməsi 

yollarını axtarıb tapmaq əzmindədir. 
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АЗЯРБАЙЪАН ВЯ МОЛДОВА 

ПРЕЗИДЕНТЛЯРИНИН BƏYANATLAРLA 

ÇIXIġЛАРЫ     
 
Prezident sarayı 
 
23 aprel 2008-ci il 
   

Azərbaycan prezidenti Ġlham Əliyevin bəyanatы 
 
Hörmətli Vladimir Nikolayeviç! 
Hörmətli qonaqlar! 

Xanımlar və cənablar! 
Mən Moldova prezidentini bir daha Azərbaycanda sa-

lamlamaq və bu gün aparılmıĢ danıĢıqlardan dərin məm-
nunluğumu bildirmək istəйиряm. 

Ölkələrimiz arasında dialoq çox uğurla davam edir, get-
dikcə yeni sahələri əhatə edir. Bizim ölkələr dost ölkələrdir, tə-

rəfdaĢ ölkələrdir və biz geniĢ əhatəli məsələlər üzrə fəal qar-
Ģılıqlı əlaqə saxlayırıq. Siyasi dialoq çox fəaldır. Bu gün biz iki-
tərəfli münasibətlərə aid məsələləri, regional məsələləri müza-
kirə etdik. Ġqtisadi əlaqələrin intensivləĢdirilməsinin zəruri ol-
ması xüsusi vurğulandı. Bu istiqamətdə böyük potensial im-
kanlar var. Biz energetika sahəsində əməkdaĢlıq məsələlərini və 

investisiya layihələrinin mümkünlüyünü müzakirə etdik. 
Humanitar sahədə əməkdaĢlığa böyük diqqət yetirildi. 

Bildiyiniz kimi, bu gün Azərbaycanda Moldova mədəniyyəti 
günləri açılır. Əminəm ki, bu günlər ərzində ölkəmizin vətən-
daĢları Moldovanın bənzərsiz mədəniyyəti və incəsənəti ilə 
yaxından tanıĢ ola biləcəklər. 



 15 

Bütövlükdə bizim münasibətlərimizi tərəfdaĢlıq münasi-
bətləri, çox yaxın münasibətlər kimi səciyyələndirmək olar 
və bu bizi çox sevindirir. Moldova prezidentinin Azərbay-
cana səfəri əlaqələrimizin inkiĢafına yeni impuls, yeni təkan 
verir. Bizim çox güclü müqavilə-hüquqi bazamız var, qar-

Ģılıqlı iqtisadi əlaqələri fəallaĢdırmaq, əmtəə dövriyyəsini ar-
tırmaq və birlikdə həyata keçirə biləcəyimiz konkret layihə-
ləri ətraflı Ģəkildə nəzərdən keçirmək arzumuz var. 

Biz ölkələrimizdə mövcud olan münaqiĢələrin tənzimlən-
məsi məsələlərini də müzakirə etdik və əlbəttə, hər iki tərəf 
eyni fikirdədir ki, bu münaqiĢələr ölkələrimizin ərazi bütöv-

lüyü çərçivəsində həll olunmalıdır. Biz çox Ģadıq ki, dünya 
birliyi bizim mövqelərimizi dəstəkləyir. MünaqiĢələrin həlli 
regional əməkdaĢlığa daha böyük təkan verəcək, potensial 
separatizm təhlükəsi mənbələrini aradan qaldırmağa və 
regionda qarĢılıqlı əlaqələri daha geniĢ əsasda sahmana sal-
mağa imkan verəcəkdir. 

Bir çox məsələlərdə bizim mövqelərimiz üst-üstə düĢür. 
Bu gün mən iĢğal edilmiĢ ərazilərdə vəziyyət barədə məsələ 
ilə əlaqədar BMT-nin BaĢ Məclisində Moldova Azərbayca-
nın mövqeyini dəstəklədiyinə görə Vladimir Nikolayeviçə 
xüsusi minnətdarlığımı bildirdim. Bildiyiniz kimi, BaĢ Məclis 
Azərbaycanı dəstəkləmiĢ və bizim təklif etdiyimiz qətnaməni 

qəbul etmiĢdir. Bizi fəal surətdə dəstəkləyən və öz prinsipial 
mövqeyini ifadə edən ölkələr arasında dost Moldova da var 
idi. Biz bunu çox yüksək qiymətləndirir və prinsipial 
mövqeнin, prinsipial xarici siyasət xəttinin təzahürü, eləcə də 
bizi birləĢdirən yaxın dostluq əlaqələrinin ifadəsi hesab 
edirik. 

Mən əminəm ki, uğurla baĢlanmıĢ bu səfər uğurla da da-
vam edəcək və münasibətlərimizin gələcək inkiĢafına güclü 
təkan verəcəkdir. 

Diqqətinizə görə sağ olun. 
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Moldova prezidenti Vladimir Voroninin  bəyanatı 
 

Hörmətli Ġlham Heydər oğlu! 
Əziz dostlar! 
Biz bu səfər barədə dəvəti məmnunluq və razılıqla qəbul 

etdik. Mən prezident olduğum müddətdə artıq ikinci dəfədir 
ki, sizin ölkəyə rəsmi səfər edirəm. Bəri baĢdan demək 

istəyirəm ki, paytaxtınızda – Bakı Ģəhərində gedən yenidən-
qurma və tikinti iĢlərinin vüsəti məni sadəcə olaraq, heyran 
etmiĢdir. Hətta əvvəlcə fikirləĢdim ki, deyəsən baĢqa Ģəhərə 
gəlmiĢəm. Bu uğurlar məni çox sevindirir. Azərbaycan prezi-
denti ilə söhbət zamanı, onunla fikir mübadiləsi edərkən 
baĢa düĢdüm ki, indi bu cür yenidənqurma, modernləĢmə 

prosesi bütün ölkədə gedir. Bu məni daha çox sevindirdi. 
Bizim ortaq tariximiz, bir ölkədə yaĢadığımız vaxtlar 

olmuĢdur, biz Sovet Ġttifaqı xalqlarının qardaĢlıq ailəsində 
birgə inkiĢaf etmiĢik, müstəqil, suveren dövlətlər kimi, 
inkiĢafın yeni mərhələsinin baĢlanğıcı da bizim üçün ümumi 
tarixdir. Bu mərhələdə biz çox Ģeyləri yenidən dərk etmə-

liyik, görülməli iĢlər olduqca çoxdur. Lakin son bir neçə ildə 
Azərbaycanın necə sürətlə inkiĢaf etməsini, prezident Ġlham 
Əliyevin problemlərə münasibətini, onun xalqın həyat səviy-
yəsini yaxĢılaĢdırmaq üçün qarĢıya qoyduğu məqsədləri 
nəzərə alaraq düĢünürəm ki, siz lap yaxın vaxtlarda dünya-
nın ən inkiĢaf etmiĢ dövlətləri səviyyəsinə çatacaqsınız.  

Ġlham Heydər oğlu, mən buna ürəkdən sevinirəm və bu 
məqsədlərin, bu vəzifələrin həyata keçirilməsində Sizə 
uğurlar arzulayıram. 

Azərbaycan prezidentinin dediyi kimi, ölkələrimiz ara-
sında münasibətlər həqiqətən dinamik Ģəkildə, yüksələn xətt 
üzrə inkiĢaf edir. Bizim ticarи-iqtisadi sahədə, investisiya 

siyasətində, ölkələrimizin mövcud resurslarının birgə mənim-
sənilməsində qarĢılıqlı əlaqələrimizi keyfiyyətcə yeni səviy-
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yəyə çatdırmağa imkan verən çox sanballı ikitərəfli müqa-
vilələr və saziĢlər paketimiz var. Bu gün Azərbaycan prezi-
denti ilə bu barədə danıĢmıĢıq. Fikrimcə, bu layihələrin hə-
yata keçirilməsi ölkələrimizin bir-birinə daha çox yaxınlaĢ-
masına, dostluq tellərini, qərarlaĢmıĢ tarixi münasibət-

lərimizi daha da möhkəmləndirməyə imkan verəcəkdir. 
Qeyd etdiyiniz kimi, biz sizinlə Avropanın müxtəlif 

qurumları çərçivəsində, BirləĢmiĢ Millətlər TəĢkilatında 
qarĢılıqlı əlaqədə fəaliyyət göstəririk. Biz MDB çərçivəsində 
fəaliyyətə böyük töhfə veririk və burada hər dəfə Azərbay-
canın güclü səsini eĢidirik. Biz bir sıra məsələləri bir-birimiz-

lə razılaĢdırırıq, birgə inkiĢaf məsələlərində MDB üzrə o biri 
həmkarlarımızın dəstəyini hiss edirik. 

Ġkitərəfli münasibətlər məsələsinə qayıdaraq demək istəyi-
rəm ki, biz, əlbəttə, sizin ölkənizə daha çox yaxınlaĢmaq, bir 
çox perspektivli layihələrdə iĢtirak etmək istəyirik. Bu gün 
biz məsafələrin qət edilməsinin ən sürətli üsulu olan aviasiya 

məsələsini də müzakirə etmiĢik. Zənnimcə, KiĢinyov ilə Bakı 
arasında hava xətti açsaq düzgün addım atmıĢ olarıq. Bir 
çox baĢqa məsələləri, o cümlədən nümayəndə heyətlərimizin 
üzvləri, bizim nazirlər tərəfindən imzalanacaq saziĢləri də 
müzakirə etmiĢik. Onlar ən geci bir aydan - ay yarımdan 
sonra bizim iqtisadiyyatların gələcək inteqrasiyası ilə bağlı 

məsələlərin reallaĢdırılması üzrə hökumətlərarası komissiya-
nın tamformatlı iclasının hazırlanması və keçirilməsi üçün öz 
aralarında razılığa gələcək və müvafiq məsələləri ikitərəfli 
səviyyədə həll edəcəklər. 

Sizdə sosial proqramların həyata keçirilməsi, məktəblərin 
inkiĢafı barədə eĢitdiklərimiz bizə güclü təsir bağıĢladı. Özü 

də təkcə onların inkiĢafından deyil, internetin və digər 
qabaqcıl texnologiyaların köməyi ilə ən müasir tədris pro-
seslərinə inteqrasiyadan söhbət gedir. Sizin infrastruktur 
təminatı məsələlərini çox ciddi həll etməyiniz дя bizə güclü 
təsir bağıĢladı. Ölkəniz baĢdan-baĢa qazlaĢdırılmıĢdır, su 
təchizatı məsələləri ciddi surətdə həll edilir. Mən bunları ona 
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görə təkrar edirəm ki, bizim də bu sahədə çətinliklərimiz var 
və onları aradan qaldırmaq istəyirik. 

Əlbəttə, ola bilər ki, həmin çətinlikləri aradan qaldırmağa 
imkanımız yoxdur, lakin biz bunda çox israrlıyıq. Buna görə 
də ümid edirik ki, fikir mübadiləsi nəticəsində, qarĢılıqlı 

surətdə razılaĢdırılmıĢ müəyyən investisiya proqramlarının 
həyata keçirilməsi nəticəsində biz sizin köməyinizlə bu 
çətinlikləri daha tez aradan qaldıra, bu məsələləri həll edə 
bilərik. 

Ġlham Heydər oğlu, mən söhbətlərimizdən razıyam və 
istərdim ki, iĢinizin çoxluğuna, Azərbaycanın prezidenti 

kimi, qarĢınızda duran problemlərin çox olmasına baxma-
yaraq imkan tapıb Moldovaya səfər edəsiniz. Orada da 
müəyyən dəyiĢikliklər baĢ vermisdir, ola bilsin ki, sizdəki 
qədər əsaslı olmasa da, bəzi Ģeylər dəyiĢir, özü də yaxĢılığa 
doğru dəyiĢir. Biz bütün bunları Sizə göstərmək imkanından 
Ģad olardıq. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 19 

 

 
 

MOLDOVA MƏDƏNĠYYƏTИ GÜNLƏRĠNĠN   

AÇILIġI   
 

Azərbaycan Dövlət Filarmoniyası 
 
23 aprel 2008-ci il 
 
Aprelin 23-də Müslüm Maqomayev adına Azərbaycan 

Dövlət Filarmoniyasında Azərbaycanda Moldova mədəniyyəti 
günlərinin təntənəli açılış mərasimi olmuşdur. 

Salona toplaşanlar Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevi, 
onun xanımı Mehriban Əliyevanı və Moldova prezidenti 
Vladimir Voronini gurultulu alqışlarla qarşıladılar. 

Moldovanın və Azərbaycanın dövlət himnləri səsləndi. 

Aparıcılar dövlət başçılarını və mərasim iştirakçılarını 
salamlayaraq vurğuladılar ki, Moldova və Azərbaycan xalqla-
rı arasında əlaqələrin çoxəsrlik tarixi var. Bu əlaqələr heç 
vaxt qırılmamış, iki ölkə xalqlarının mədəniyyətləri daim 
təmasda olmuş, bir-birinə qarşılıqlı təsir göstərmiş və qarşılıqlı 
surətdə zənginləşmişdir. Moldova incəsənət ustalarının bir 

çoxunun yaradıcılığı azərbaycanlılara yaxşı tanışdır. Eyni 
zamanda, Azərbaycanın bir çox musiqiçi, yazıçı və şairlərinin 
yaradıcılığı moldovalılar üçün əziz, onlara yaxındır. 

Sonra Moldova incəsənət ustalarının qala-konserti oldu. 
Tamaşaçılar SSRİ və Moldova Respublikasının Xalq artisti 
Vladimir Kurbetin rəhbərliyi ilə «Jok» Dövlət milli akademik 

xalq rəqs ansamblının, «Catharsis» duetinin, «Concertino» 
akkordeonçular ansamblının, Advaщov qardaşlarının rəhbərlik 
etdiyi orkestrin, Moldovanın tanınmış musiqiçi və müğən-
nilərindən Viktoriya Lunqu, Konstantin Moskoviç, Natalya 
Qordiyenko, Mixail Muntyanu və Marin Gщerasın çıxışlarını 
böyük maraqla qarşıladılar. 
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ALĠ QONAĞIN ġƏRƏFĠNƏ РЯСМИ ГЯБУЛ 
 
«Gülüstan» sarayı  
 
23 aprel 2008-ci il 
 
Aprelin 23-də «Gülüstan» sarayında Azərbaycan Res-

publikasının Prezidenti İlham Əliyevin adından Moldova 
Respublikasının Prezidenti Vladimir Voroninin şərəfinə rəsmi 

qəbul təşkil edilmişdir. 
Dövlət başçıları qəbulda nitq söylədilər. 
 

    Azərbaycan prezidenti Ġlham Əliyevin nitqi 
 

Hörmətli Vladimir Nikolayeviç! 
Hörmətli qonaqlar! 
Əziz dostlar! 
Ġndi biz Moldova incəsənət ustalarının konsertindən 

aldığımız dərin təəssürat içindəyik. Onlar Azərbaycanda 
Moldova mədəniyyəti günlərinin açılıĢında yüksək ustalıq 

nümayiĢ etdirdilər. Sizin ölkəniзиn, sizin xalqınызын qədim 
mədəniyyəti ilə ünsiyyətdə olmaq bizə böyük zövq verdi. 

Bu gün, Azərbaycana rəsmi səfərinizin ilk günündə mən 
Sizi bir daha salamlamaq, baĢlanmıĢ səfərin nəticələrindən 
dərin məmnunluq duyduğumu bildirmək istəyirəm. Ümidva-
ram ki, sabahkı gün də bugünkü kimi uğurlu olacaqdır. 

Bu gün biz qarĢılıqlı maraq doğuran regional məsələləri, 
iqtisadi əməkdaĢlıq, siyasi qarĢılıqlı əlaqələr məsələlərini çox 
geniĢ müzakirə etdik. Bütün məsələlər barədə bizdə tam 
anlaĢma var ki, qarĢılıqlı əlaqələrin və tərəfdaĢlığın möh-
kəmlənməsi üçün səylərimizi artırmaqda davam etməliyik. 
Ölkələrimiz arasında siyasi dialoq, tərəfdaĢlıq münasibətləri 
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çox yüksək səviyyədədir. Bu gün ikitərəfli əlaqələrin inkiĢaf 
perspektivlərini müzakirə edərkən biz iqtisadi məsələlərə 
diqqəti daha çox cəmləĢdirdik, Moldova və Azərbaycan 
xalqlarının tarixi əlaqələrinə, qarĢılıqlı siyasi münasibətlə-
rimizə эялинъя, hesab edirəm, biz ən yüksək nöqtəyə, ən 

yüksək səviyyəyə çatmıĢıq. 
Ġqtisadi planda isə biz hələ çox iĢ görməliyik. Bundan öt-

rü potensial imkanlar da var, istək də. Bu gün müvafiq 
strukturlara tapĢırıqlar verilmiĢdir ki, onlar bu iĢi inten-
sivləĢdirsinlər və əmtəə dövriyyəsinin, qarĢılıqlı investisiyala-
rın artırılmasına dair konkret layihələri, ölkələrimizdə həya-

ta keçirilən layihələrdə bizim Ģirkətlərin iĢtirakı və ümumiy-
yətlə, iqtisadi potensialımızdan tam istifadə olunmasına 
kömək edə biləcək bütün məsələlər barədə təklifləri təsdiq-
lənmək üçün ən yaxın vaxtda bizə təqdim etsinlər. 

Ölkələrimiz dinamik inkiĢaf edir, biz müstəqillik əldə 
etdiyimiz vaxtda yaranmıĢ iqtisadi böhranları geridə qoy-

muĢuq, bu gün Moldovanın və Azərbaycanın uğurlu, dina-
mik inkiĢafı ölkələrimizin yerləĢdiyi regionda sabitliyin mü-
hüm amilidir. 

Müstəqilliyin möhkəmləndirilməsi sahəsində qazandığı-
mız uğurlar və nailiyyətlərlə yanaĢı, təəssüf ki, bizi birləĢ-
dirən ortaq problemlərimiz də var. Bunlar separatizm, ərazi-

lərin iĢğal edilməsi, etnik təmizləmə siyasəti və bizim ölkələr-
də mövcud münaqiĢələrin həll olunmaması problemləridir. 
MünaqiĢələrin həlli məsələsində bizim mövqelərimiz tama-
milə üst-üstə düĢür. Moldova Azərbaycanın ərazi bütövlüyü-
nü dəstəklədiyi kimi, biz də Moldovanın ərazi bütövlüyünü 
dəstəkləyir və hesab edirik ki, tənzimləmənin yeganə məqbul 

yolu məhz ölkələrimizin ərazi bütövlüyü çərçivəsində tən-
zimləmədir. Bu, beynəlxalq hüququn əsas prinsipidir. Mil-
lətlərin öz müqəddəratını təyin etməsi hüququna gəldikdə 
isə, separatçı regionlarda yaĢayan xalqların nümayəndələri 
baĢqa dövlətlər çərçivəsində öz müqəddəratlarını artıq təyin 
etmiĢlər. Millətin öz müqəddəratını təyin etməsi hüququ heç 
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bir halda ərazilərin bir hissəsinin ayrılmasını və de-fakto 
separatçı rejimlərin qanuniləĢdirilməsini nəzərdə tutmur. 
Mən əminəm ki, bizim beynəlxalq mövqeyimizin daha da 
fəallaĢdırılması, potensial imkanlarımızın, eləcə də ikitərəfli 
formatda əlaqələrimizin möhkəmlənməsi bu məsələlərin də 

müsbət həllinə kömək edəcəkdir. 
Mən bu barədə öz fikrimi bu gün artıq demiĢəm, lakin 

rəsmi qəbul zamanı Moldova prezidentinə və Moldova döv-
lətinə bir daha təĢəkkürümü bildirmək istəyirəm ki, onlar 
ölkəmizdə münaqiĢənin həllinə dair BMT BaĢ Məclisinin 
iclasında Azərbaycanın təklif etdiyi qətnaməni dəstəkləmiĢ-

lər. Biz bunu çox yüksək qiymətləndirir, dostluq və tərəfdaĢ-
lıq münasibətlərinin, eləcə də beynəlxalq hüquq normalarına 
əsaslanan prinsipial, möhkəm mövqeнin təzahürü hesab 
edirik. 

Mən Ģübhə etmirəm ki, 2004-cü ildə Sizin ölkəmizə birinci 

səfərinizdən və onun ardınca mənim Moldovaya səfərimdən 
sonra olduğu kimi, indiki səfəriniz də münasibətlərimizin 
daha da inkiĢaf etməsinə güclü təkan verəcəkdir. Ġkitərəfli 
əlaqələr baxımından biz xeyli irəliləmiĢik və ümid edirəm ki, 
bundan sonra da eyni sürətlə irəliləyəcəyik. 

Mən bu badəni Moldovanın prezidenti, mənim dostum 

Vladimir Nikolayeviç Voroninin Ģərəfinə, dost Moldova xal-
qının tərəqqisi Ģərəfinə, Moldova ilə Azərbaycan arasında 
dostluğun Ģərəfinə qaldırmaq istəyirəm. 

 
      Moldova prezidenti Vladimir Voroninin nitqi  
 
Hörmətli Ġlham Heydər oğlu! 
Hörmətli xanım Əliyeva! 
Hörmətli dostlar! 
Prezidentlərə verilmiĢ səlahiyyətlərə görə biz rəsmi, iĢgüzar 

səfərlər, dövlət səfərləri edirik. Bu səfərlərin hamısının öz 
trafaretləri, təĢkili və keçirilməsinin sxemləri var. Ġlk baxıĢda 
hər Ģey məlumdur, aydındır və artıq mənimsənilmiĢdir. Lakin 



 23 

elə ölkələr, elə xalqlar var ki, onların yanına xüsusi ovqatla 
getmək, onları görmək, onlarla ünsiyyətdə olmaq istəyirsən. 
Azərbaycan ilə Moldova arasında tarixən çox gözəl 
münasibətlər yaranmıĢdır. Tarixə nəzər salsaq, biz istər sovet 
hakimiyyətindən əvvəl, istərsə də sovet dövründə çox sahələr 

üzrə əməkdaĢlıq edir, çox məsələləri həll edirdik. Ġndi bizim 
müstəqil, suveren dövlətlər qurmaq kimi tarixi Ģansımız 
olduğu bir vaxtda bu əlaqələr xüsusilə güclənmiĢdir. 

Mənə Heydər Əlirza oğlunu 1974-cü ildən tanımaq səa-
dəti nəsib olmuĢdur. Onunla ilk dəfə 1974-cü ildə görüĢmü-
Ģəm, sonra isə müxtəlif mərhələlərdə onun çıxıĢlarını dinləmi-

Ģəm. Mən Ġctimai Elmlər Akademiyasında oxuyanda o, SSRĠ 
Nazirlər Soveti sədrinin birinci müavini olduğu vaxt  mü-
hazirələrini dinləmiĢəm. Heydər Əliyev bu vəzifəyə təyin 
ediləndən cəmi ay yarım sonra bizə Sovet Ġttifaqında nəqliy-
yatın vəziyyəti barədə mühazirələr oxuyurdu. Onun eru-
disiyası, bu ay yarım müddətində məsələni nəinki bu qədər 

dərindən öyrənməsi, həm də Sovet Ġttifaqında nəqliyyat 
sahəsində vəziyyətin mahiyyətini və onun gərgin olmasını bu 
qədər dərindən baĢa düĢməsi məni valeh etmiĢdi. Ġndi də 
mən Azərbaycan prezidenti Ġlham Əliyevlə aramızda 
yaranan münasibətlərdən, ölkələrimizin ikitərəfli münasi-
bətlərinin inkiĢafından çox razıyam. 

Bu gün ikitərəfli sənədlər paketi geniĢlənmiĢdir, ikitərəfli 
münasibətlərimiz üçün çox yaxĢı normativ baza var. Ən 
baĢlıcası isə Ģəxsiyyətlərarası səviyyədə, təkcə biz prezi-
dentlər arasında deyil, həm də hökumətlər arasında, iqtisadi 
strukturlar, Moldovanın vətəndaĢları ilə ölkəmizdə Azər-
baycan diasporunu təĢkil edən Azərbaycan vətəndaĢları ara-

sında qarĢılıqlı anlaĢma var. Biz bu münasibətlər əsasında 
inkiĢaf edə, irəliləyə bilərik və bunu etməliyik. Bu gün mən 
sizin ölkənizdə, sözün hərfi mənasında cəmi bir neçə ildə, 
2004-cü ildən bəri baĢ vermiĢ dəyiĢikliklərə ürəkdən heyran 
olduğumu bildirmiĢəm. Bəlkə də mən hər Ģeyi görməmiĢəm. 
Əlbəttə, hər Ģeyi görmək mümkün deyil, xüsusən də avtomo-
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bilin pəncərəsindən. Lakin gördüklərim məni sadəcə, valeh 
etmiĢdir. Sizə deyirəm: Bakıda gördüyünüz iĢlər və Ġlham 
Heydər oğlundan eĢitdiklərim ağlasığmazdır. Sizə sadəcə, 
afərin deyirəm ki, bu cür iĢlər bütün ölkədə görülür. Mən 
hətta zarafatyana soruĢdum: «Ġlham Heydər oğlunun mənə 

danıĢdığı bütün iĢləri bir neçə ildə görəndən, bütün prob-
lemləri həll edəndən, bütün planları həyata keçirəndən sonra 
nə edəcəksiniz?». Zənnimcə, Azərbaycanın çox yaxĢı pers-
pektivləri var. Azərbaycanın dünya birliyində perspektivləri 
çox maraqlı və əhəmiyyətli olacaqdır. Mən istəyirəm ki, 
separatizmə tezliklə son qoyulsun. Bizim dostluğumuz ki-

minsə əleyhinə yönəlməyibdir. Bizim tarixi əlaqələrimiz qə-
dimdir – bu əlaqələr sovet illərində, Heydər Əliyeviçin rəh-
bərlik etdiyi dövrdə, hələ heç kəsin heç bir separatçı niyyətə 
düĢmədiyi vaxtlarda da mövcud olmuĢdur. Ona görə də biz 
istəyirik ki, bu separatçılıq dövrü baĢa çatsın, axı biz də se-
paratizmdən əziyyət çəkirik. Biz sizin ağrılarınızı hiss edirik, 

çünki bu həm də bizim ağrımızdır. Səhər yuxudan oyanan-
dan ta gecə yatana qədər bu ağrı bizimlədir, keçib getmir. 
Çünki biz problemi həll etməyincə, ona çarə qılmayınca, öl-
kəmizin bütövlüyünü bərpa etməyincə bu ağrı keçib gedə 
bilməz. Mən Sizə də bunları arzulayıram. Kosovo sxeminə 
oxĢar müxtəlif variantlar heç vaxt heç kimə yaramaz. Dövlət 

quruculuğu məsələlərini bu cür prinsiplər üzrə həll etmək 
olmaz. Ġlham Heydər oğlu, biz sizin səmimi dostlarınızıq. 
Biz sizin hamınıza səmimi-qəlbdən uğurlar, yeni, müasir 
Azərbaycanın qurulmasında səmərəli nəticələr arzulayırıq. 

Mən Sizin sağlığınıza, Sizin xanımınızın sağlığına, Sizin 
bütün yoldaĢlarınızın sağlığına, bütün Azərbaycan xalqının 

sağlığına badə qaldırıram. 
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TÜRKĠYƏNĠN ƏMƏK VƏ SOSĠAL MÜDAFĠƏ 

NAZĠRĠ FARUK ÇELĠKĠN BAġÇILIQ ETDĠYĠ 

NÜMAYƏNDƏ HEYƏTĠ ĠLƏ GÖRÜġ 
 

Prezident sarayı 
 
24 aprel 2008-ci il 

 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev 

aprelin 24-də Prezident sarayında Türkiyənin Əmək və Sosial 
Müdafiə naziri Faruk Çelikin başçılıq etdiyi nümayəndə heyə-
tini qəbul etmişdir. 

Dövlətимизин başçısı Azərbaycanla Türkiyə arasında 
dostluq və qardaşlıq münasibətlərinin bütün istiqamətlərdə uğurla 
inkişaf etdiyini vurğuladı. Prezident İlham Əliyev ölkələrimizin 

müxtəlif dövlət qurumları və strukturları arasında, o cümlədən 
Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi nazirlikləri arasında əlaqə-
lərin inkişafından məmnunluğunu bildirdi. Dövlətimizin başçısı 
Türkiyənin Əmək və Sosial Müdafiə naziri Faruk Çelikin ölkə-
mizə səfərinin əməkdaşlığın daha da möhkəmlənməsinə töhfə 
verəcəyinə əminliyini söylədi. Türkiyənin Əmək və Sosial Müda-

fiə naziri Faruk Çelik Türkiyə prezidenti Abdullah Gülün və Baş 
nazir Rəcəb Tayyib Ərdoğanın salamlarını prezident İlham 
Əliyevə çatdırdı. Azərbaycana ilk dəfə səfər etdiyini bildirən 
qonaq ölkəmizdə gedən yüksək inkişaf proseslərinin şahidi 
olduğunu dedi. O, Bakıda keçirdiyi görüşlər barədə dövlətimizin 
başçısına məlumat verərək bildirdi ki, aparılan müzakirələr 

əlaqələrimizin daha da möhkəmlənməsinə kömək edəcəkdir. 
Dövlətimizin başçısı Türkiyə prezidenti Abdullah Gülün və 

Baş nazir Rəcəb Tayyib Ərdoğanın salamlarına görə minnət-
darlığını bildirdi, özünün də salamlarını Türkiyənin prezidentinə 
və Baş nazirinə çatdırmağı xahiş etdi. 



 26 

 
 

 

GÖRKƏMLĠ OFTALMOLOQ ALĠM,  

AKADEMĠK ZƏRĠFƏ ƏLĠYEVA ADINA PARKDA  

ABADLIQ VƏ YENĠDƏNQURMA  

ĠġLƏRĠ ĠLƏ TANIġLIQ 
 
Bakı şəhəri  
 
25 aprel 2008-ci il  

 
Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev aprelin 25-də 

görkəmli oftalmoloq alim, akademik Zərifə Əliyevanın adını 
daşıyan parkda görülmüş abadlıq və yenidənqurma işləri ilə 
tanış olmuşdur. 

Dövlətimizin başçısı əvvəlcə görkəmli alimin büstünü 
ziyarət etdi. İndi büstün özü də yeni görkəm almış, ətrafında 

müasir fəvvarələr quraşdırılmışdır. 
Prezident İlham Əliyevə 10 hektardan artıq ərazini əhatə 

edən parkda görülmüş işlər barədə ətraflı məlumat verildi. Bil-
dirildi ki, parka gedən  yola  yeni asfalt döşənmişdir. Ərazidə 
5 mindən çox zeytun ağacı, daş palıd və qarağac, bəzək kolları 
əkilmiş, oturacaqlar yeniləri ilə əvəz edilmiş, sakinlərin isti-

rahəti üçün gözəl şərait yaradılmışdır. İtaliyalı mütəxəssislərin 
quraşdırdığı işıqlandırma sistemi isə ən müasir standartlara 
cavab verir. 

Dövlətimizin başçısı parkda ağac əkdi. Ümummilli lider 
Heydər Əliyev də 2000-ci ildə burada ağac əkmişdi. 

Prezident İlham Əliyev parkda görülmüş işlərdən razı qaldı. 
 
 
 
 
 
 



 27 

 
 

 

NOBEL XEYRĠYYƏ FONDUNUN PREZĠDENTĠ  

MAYKL NOBELĠN BAġÇILIQ ETDĠYĠ 

NÜMAYƏNDƏ HEYƏTĠ ĠLƏ GÖRÜġ  
 

Prezident sarayı 
 

         25 aprel 2008-ci il  
 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev 

aprelin 25-də Prezident sarayında Nobel Xeyriyyə Fondunun 
prezidenti Maykl Nobelin başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini 
qəbul etmişdir. 

Dövlətimizin başçısı bildirdi ki, Maykl Nobelin böyük 
nümayəndə heyəti ilə ölkəmizə səfəri Azərbaycanla Nobel 
Xeyriyyə Fondu arasında dostluq əlaqələrinin yaxşı göstəri-

cisidir. Maykl Nobellə ilk görüşünü xatırlaдan prezident 
İlham Əliyev qeyd etdi ki, həmin görüşdə tarixi keçmişimiz, 
hazırkı və gələcək əməkdaşlığımız müzakirə edilmişdir. Döv-
lətimizin başçısı Nobel ailəsinin xatirəsinin ölkəmizdə bu gün 
də qorunub saxlandığını vurğuladı və əmin olduğunu bildirdi 
ki, Nobel Xeyriyyə Fondunun nümayəndə heyətinin səfəri 

uğurlu olacaq və əməkdaşlığımızın daha da genişlənməsinə 
xidmət edəcəkdir. 

Prezident İlham Əliyevlə əvvəlki görüşlərini məmnunluqla 
xatırlaдan Maykl Nobel indikinin sayca dördüncü olduğunu 
dedi. Bakıda Nobel qardaşlarının yaşayıb yaratdıqları bina-
nın – Villa Petroleanın yenidən qurulmasında göstərdiyi dəstə-

yə görə bütün Nobel ailəsi adından prezident İlham Əliyevə 
təşəkkür edən qonaq əmin olduğunu bildirdi ki, Villa Pet-
roleanın açılışı İsveçlə Azərbaycan arasında mövcud olan müs-
bət münasibətləri daha da möhkəmləndirəcəkdir. 
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GÖRKƏMLĠ ALĠM, AKADEMĠK  

ROALD  SAQDEYEV ĠLƏ GÖRÜġ  
 

Prezident sarayı 
 
25 aprel 2008-ci il 
 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev 

aprelin 25-də Prezident sarayında görkəmli alim, akademik 

Roald Saqdeyevi qəbul etmişdir. 
Bir il bundan əvvəl Azərbaycana səfər etdiyini vurğulayan 

Roald Saqdeyev ötən dövr ərzində ölkəmizdə baş verən çox 
böyük inkişafın şahidi olduğunu bildirdi. Azərbaycana səfə-
rindən və prezident İlham Əliyevlə görüşündən məmnunluq his-
si keçirdiyini deyən qonaq Rabitə və İnformasiya Texnologi-

yaları Nazirliyində, Aviasiya Akademiyasında və eləcə də Ki-
bernetika İnstitutunda keçirdiyi görüşlər barədə məlumat 
verdi. 

Dövlətimizin başçısı bildirdi ki, bu səfər qonağa Azər-
baycanda elmin inkişafı və yeni texnologiyanın tətbiqi ilə ya-
xından tanış olmaq imkanı yaradacaqdır. Prezident İlham Əli-

yev görkəmli alimin Azərbaycana səfərinin alimlər arasında 
təcrübə mübadiləsinin aparılması işinə də töhfə verəcəyinə 
əminliyini söylədi. 
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AZƏRBAYCANIN YƏHUDĠ ĠCMASINA 
 
Hörmətli həmvətənlər! 
Ġkinci dünya müharibəsi zamanı faĢizmin yəhudi 

xalqına qarĢı həyata keçirdiyi soyqırımı siyasətinin qur-

banları hər il bütün mütərəqqi bəĢəriyyət tərəfindən ürək 
ağrısı ilə yad olunur. Bu dəhĢətli kütləvi qırğında uĢaqla-
ra, qadınlara, qocalara belə, aman verilmədən, milyon-
larla insan yalnız yəhudi millətinə mənsub olduğuna görə 
qəddar iĢgəncə və əzablarla məhv edilmiĢdir. 

1943-cü ilin aprelində VarĢavada yəhudi gettosu məh-

buslarının öz milli haqları uğrunda faĢizmə qarĢı qeyri-
bərabər ölüm-dirim savaĢına qalxması və bu Ģərəfli mü-

barizədə qəhrəmanlıqla həlak olması insani ləyaqətin Ģər 
və zorakılıq üzərində mənəvi qələbəsi kimi tarixə həkk 
olunmuĢdur. 

Bu qanlı cinayətə zamanında hüquqi-siyasi qiymət 

verilmiĢ, soyqırımı aksiyasının ideoloqları və təĢkilatçıları 
layiq olduqları cəzalarını almıĢlar. Lakin faĢizmin yol-
verilməz təzahürləri müasir zəmanəmizin acı reallığına 
çevrilməkdə, milyonlarla insanın yaddaĢını və taleyini 
narahat etməkdədir. Təəssüf hissi ilə qeyd edirəm ki, bu 
cür müsibətlər Azərbaycandan da yan keçməmiĢdir. Son 

iki əsrdə, xüsusən də ötən yüzilliyin 80-ci illərinin sonla-
rından xalqımız dəfələrlə erməni faĢizminin hərbi, siyasi, 
ideoloji irticasına məruz qalaraq soyqırımı, deportasiya, 
etnik təmizləmə kimi milli fəlakətlərlə üzləĢməli olmuĢdur. 
Biz bütövlükdə bəĢər sivilizasiyasını, beynəlxalq sülhü və 
əmin-amanlığı təhdid edən hər cür irqçiliyi, milli-dini ayrı-

seçkiliyi qətiyyətlə pisləyir, dünya birliyini belə hallara 
qarĢı vahid və barıĢmaz mövqe nümayiĢ etdirməyə ça-
ğırırıq. 
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Əziz həmvətənlər! 
Milli hüzn gününüzdə bir daha Azərbaycan xalqı adın-

dan kədərinizə Ģərik olduğumu bildirir, irticanın bütün 
günahsız qurbanlarına Allahdan rəhmət diləyirəm. 

 

ĠLHAM ƏLĠYEV 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 
 
Bakı, 25 aprel 2008-ci il 
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AZƏRBAYCANIN PRAVOSLAV XRĠSTĠAN 

ĠCMASINA 
 
Hörmətli həmvətənlər! 
Sizi xristianların müqəddəs Pasxa bayramı münasibə-

tilə səmimi-qəlbdən təbrik edir, hər birinizə cansağlığı, xoĢ-
bəxtlik və əmin-amanlıq arzularımı yetirirəm. 

Yüz illərdir ölkəmizdə təĢəkkül tapmıĢ davamlı tolerant-
lıq mühiti ayrı-ayrı xalqların və konfessiyaların qarĢılıqlı 
hörmət və dostluq münasibətləri Ģəraitində dinc yanaĢı yaĢa-
ması, etnik-mədəni müxtəlifliyin günümüzəcən qorunub sax-

lanması Azərbaycan cəmiyyətində milli-mənəvi həmrəyliyi 
və ictimai-siyasi sabitliyi Ģərtləndirən tarixi nailiyyətimizdir. 

Bu gün dilindən, dinindən, etnik mənsubiyyətindən asılı 
olmayaraq, Azərbaycanın bütün vətəndaĢları ölkədə mövcud 
olan vicdan və dini etiqad azadlığından, mütərəqqi dövlят – 
din münasibətlərindən və demokratik-hüquqi Ģəraitdən lazı-

mınca yararlanmaqdadır. Məmnuniyyət hissi ilə qeyd edi-
rəm ki, respublikamızın çoxsaylı pravoslav xristian icması 
da öz milli-mənəvi dəyərlərinə sahib olmaqla, ölkəmizdə 
gedən böyük quruculuq iĢlərində yaxından iĢtirak edir və öz  
vətəndaĢlıq borcunu layiqincə yerinə yetirir. 

Pasxa bayramı əmin-amanlıq, həmrəylik, mərhəmət və 

Ģəfqət rəmzi kimi,  hər il Azərbaycanda geniĢ qeyd edilir. 
Qoy bu nurlu bayram ailələrinizə sevinc, süfrələrinizə xeyir-
bərəkət gətirsin. 

Bayramınız mübarək olsun! 

ĠLHAM ƏLĠYEV 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 
 
Bakı, 26 aprel 2008-ci il 
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GÖRKƏMLĠ OFTALMOLOQ ALĠM,  

AKADEMĠK ZƏRĠFƏ ƏLĠYEVA ADINА 

MƏKTƏBĠN AÇILIġI  
 
28 апрел 2008-ъи ил 

 
Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev aprelin 28-də Bakı-

nın Yasamal rayonunda görkəmli oftalmoloq alim, akademik 
Zərifə Əliyevanın adını daşıyan məktəbin açılışında iştirak 
etmişdir. 

Dövlət başçısı əvvəlcə görkəmli oftalmoloq alim, akademik 
Zərifə xanım Əliyevanın büstünün açılışını etdi. 

Sonra məktəbin açılışı oldu. Prezident İlham Əliyev mək-
təbin foyesində ümummilli lider Heydər Əliyevin və akademik 
Zərifə Əliyevanın həyat və fəaliyyətlərini əks etdirən foto-
stendə baxdı. 

Təhsil naziri Misir Mərdanov dövlətimizin başçısına mək-
təbdə tədris üçün yaradılmış şərait barədə məlumat verdi. 
Bildirildi ki, məktəb Heydər Əliyev Fondunun dəstəyi ilə qısa 
vaxt ərzində ən müasir standartlara uyğun olaraq tikilib isti-
fadəyə verilmişdir. 840 şagird yerlik məktəb müasir tədris 
avadanlığı, kompyuterlərlə təchiz olunmuşdur. Kompyuterlər 

internet şəbəkəsinə qoşulmuşdur. 
Prezident İlham Əliyev müasir tipli tədris laboratori-

yalarına, kompyuter mərkəzinə baxdı, ingilis dili kabineti və 
ən müasir ədəbiyyatla təmin edilmiş kitabxana ilə tanış oldu. 

İnformatika, xarici dil və riyaziyyat fənləri üzrə ixtisaslaş-
dırılmış məktəb IX–XI sinif şagirdlərinin təhsil almaları üçün 

nəzərdə tutulmuşdur. 
Prezident İlham Əliyev məktəbin idman zalı ilə də tanış 

oldu. Burada şagirdlərin fiziki hazırlığı üçün bütün şərait 
yaradılmışdır. 
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Dövlətimizin başçısı akademik Zərifə xanım Əliyevanın 
xatirə otağına  baxdı. Burada görkəmli alimin həyat və fəaliy-
yətinin müxtəlif məqamlarını əks etdirən fotoşəkillər top-
lanmışdır. 

Prezident İlham Əliyev məktəbin açıq idman meydançası 

ilə də tanış oldu. 
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SLOVAKĠYANIN XARĠCĠ ĠġLƏR NAZĠRĠ, 

AVROPA ġURASI NAZĠRLƏR KOMĠTƏSĠNĠN 

SƏDRĠ YAN KUBĠġĠN BAġÇILIQ ETDĠYĠ 

NÜMAYƏNDƏ HEYƏTĠ ĠLƏ GÖRÜġ 
 

Prezident sarayı 
 
28 aprel 2008-ci il 

 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev 

aprelin 28-də Prezident sarayında Slovakiyanın Xarici Иşlər 
naziri, Avropa Şurası Nazirlər Komitəsinin sədri Yan Kubişиn 
başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul etmişdir. 

Azərbaycan ilə Slovakiya arasında siyasi və iqtisadi 
sahələrdə fəal əməkdaşlıq üçün yeni imkanların olduğunu 

deyən prezident İlham Əliyev Yan Kubişиn ölkəmizə səfərinin 
ikitərəfli münasibətlərin inkişafı, Azərbaycanın beynəlxalq 
təşkilatlar çərçivəsində əməkdaşlığı və Avropa strukturlarına 
inteqrasiyası kimi məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi aparıl-
ması baxımından əhəmiyyətini vurğuladı. Dövlətimizin başçısı 
Slovakiya Xarici Иşlər nazirinin ölkəmizə səfərinin ikitərəfli 

əlaqələrin daha da möhkəmlənməsi işində mühüm addım 
olacağını bildirdi. 

Prezident İlham Əliyevlə əvvəlki görüşlərini xatırlaдan qo-
naq Azərbaycana Slovakiyanın Xarici İşlər naziri kimi səfərə 
gəlməsindən məmnunluğunu söylədi. Yan Kubiş əmin olduğu-
nu bildirdi ki, iki ölkə arasında münasibətlər bundan sonra da 

uğurla davam etdiriləcəkdir. 
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ĠSRAĠL DÖVLƏTĠNĠN PREZĠDENTĠ  

ZATĠ-ALĠLƏRĠ  

CƏNAB ġĠMON PERESƏ 
 
Hörmətli cənab Prezident! 

Ġsrailin milli bayramı – Müstəqillik günü münasibətilə 
Sizə və Sizin simanızda bütün xalqınıza ən səmimi təbrik-
lərimizi yetirirəm. 

Ümidvaram ki, Azərbaycan–Ġsrail münasibətlərinin, 
dostluq və əməkdaĢlıq əlaqələrimizin inkiĢafı daim xalqları-
mızın mənafelərinə xidmət edəcəkdir. 

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

 
Hörmətlə, 

ĠLHAM ƏLĠYEV 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 
 
Bakı, 29 aprel 2008-ci il 
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NORVEÇĠN XARĠCĠ ĠġLƏR NAZĠRĠ  

YONAS QAR STÖRENĠN BAġÇILIQ ETDĠYĠ 

NÜMAYƏNDƏ HEYƏTĠ ĠLƏ GÖRÜġ  
 
Prezident sarayı 
 
29 aprel 2008-ci il 
 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev 

aprelin 29-da Prezident sarayında Norveçin Xarici Иşlər naziri 
Yonas Qar Störenin başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul 
etmişdir. 

Prezident İlham Əliyev Norveçin Xarici Иşlər nazirinin öl-
kəmizə səfəri zamanı səmərəli görüşlər keçirdiyinə əmin ol-
duğunu bildirdi. Dövlətimizin başçısı bu səfərin ikitərəfli 

münasibətlərin gələcək inkişafı baxımından əhəmiyyətli ola-
cağına əminliyini söylədi. 

Yonas Qar Störe Norveç Kralı V Haraldın və Baş nazir 
Yens Stoltenberqin salamlarını prezident İlham Əliyevə 
çatdırdı. O, rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyətinin azərbaycanlı 
həmkarları ilə keçirdiyi görüşün çox səmərəli olduğunu, 

ikitərəfli əlaqələrin bir çox sahələrinin müzakirə edildiyini 
bildirdi. 

Prezident İlham Əliyev Norveç Kralı V Harald və Baş na-
zir Yens Stoltenberqin salamlarına görə minnətdarlığını bil-
dirdi və özünün də salamlarını onlara çatdırmağı xahiş etdi. 
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MĠSĠR ƏRƏB RESPUBLĠKASININ PREZĠDENTĠ  

ZATĠ-ALĠLƏRĠ  

CƏNAB MƏHƏMMƏD HÜSNÜ MÜBARƏKƏ 
 
Hörmətli cənab Prezident! 

80 illik yubileyiniz münasibətilə Sizi səmimi-qəlbdən 
təbrik edirəm. 

Siz uzun illər boyu Misir Ərəb Respublikasına baĢçılıq 
edərək ölkənizin rifahı və beynəlxalq aləmdə nüfuzunun 
daim artması, sülhün, sabitliyin və əmin-amanlığın bərqərar 
olması yolunda ardıcıl səylər göstərən görkəmli dövlət 

xadimi kimi tanınırsınız. 
Keçən il ölkənizə rəsmi səfərim zamanı Sizinlə səmimi 

görüĢlərimizi, apardığımız dəyərli fikir mübadiləsini həmiĢə 
xatırlayıram. 

Əminəm ki, Azərbaycan–Misir münasibətlərinin, ölkələri-
miz arasındakı dostluq və əməkdaĢlıq əlaqələrinin inkiĢafı və 

geniĢlənməsi naminə birgə səylərimizi bundan sonra da 
davam etdirəcəyik. Yaxın vaxtlarda Azərbaycana səfərə gə-
ləcəyinizə və Sizinlə bir daha görüĢəcəyimizə ümidvar oldu-
ğumu bildirirəm. 

Sizə ən səmimi arzularımı yetirir, möhkəm cansağlığı, 
səadət, dost Misir xalqının rifahı naminə fəaliyyətinizdə 

uğurlar diləyirəm. 
 
Hörmətlə, 

ĠLHAM ƏLĠYEV 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 
 
Bakı, 29 aprel 2008-ci il 
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AZƏRBAYCAN РЕСПУБЛИКАСЫНЫН 

PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEVĠN  

ÖLKƏMĠZDƏ SU TƏCHĠZATI  SĠSTEMLƏRĠNĠN 

ĠNKĠġAFI ĠLƏ BAĞLI LAYĠHƏLƏRƏ DAĠR 

ĠCLASDA GĠRĠġ NĠTQĠ 
 
29 апрел 2008-ъи ил 

 
Ölkəmizdə aparılan əsaslı iqtisadi islahatlar nəticəsin-

də, liberal iqtisadi siyasət nəticəsində Azərbaycanda son illər 

ərzində iqtisadi inkiĢaf çox sürətlə gedir. Son dörd il ərzində 
biz iqtisadi potensialımızı iki dəfə artırmıĢıq. Bu da öz 
növbəsində, ölkədə bütün sahələrdə islahatların davam 
etdirilməsi üçün gözəl Ģərait yaradır. 

Biz iqtisadi müstəqilliyimizi, enerji təhlükəsizliyimizi tə-
min edə bilmiĢik və əminəm ki, bundan sonra Azərbaycanın 

qarĢısında duran bütün iqtisadi və sosial məsələlər daha da 
sürətlə öz həllini tapacaqdır. 

Ġqtisadi islahatlar aparmaqla bir neçə məqsədə çatmıĢ 
oluruq. Ġlk növbədə, ölkəmizin iqtisadi gücü artır, büdcə artır. 
Son dörd il ərzində büdcə xərcləri on dəfə artmıĢdır. Bildiyiniz 
kimi, bu yaxınlarda Milli Məclisə yeni təkliflər göndəriləcək və 

dürüstləĢdirmə zamanı büdcəmiz yenə də kifayət qədər böyük 
dərəcədə artacaqdır. Bütün bunlar imkan verir ki, ölkəmizdə 
həm sosial məsələlər, həm də ölkə qarĢısında duran vəzifələr 
tezliklə öz həllini tapsın, nəhəng infrastruktur layihələri icra 
olunsun. Bir sözlə, biz müasir güclü dövlət yaradırıq və bu iĢdə 
böyük uğurlar qazanmıĢıq. 

Bununla bərabər, əlbəttə ki, həll olunmamıĢ məsələlər, 
problemlər də var. Onların bəziləri obyektiv xarakter daĢı-
yır, bəziləri isə bizdən daha da ciddi yanaĢma tələb edir. He-
sab edirəm ki, son illər ərzində aparılan islahatlar və konkret 
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proqramların icrası nəticəsində bir neçə istiqamətdə çox 
böyük, nəzərəçarpan dəyiĢikliklər baĢ vermiĢdir. Ġlk növbədə 
enerji təhlükəsizliyimizi təmin edə bilmiĢik. Özü də təkcə 
neft-qaz layihələrinin icrası ilə deyil, həmçinin Azərbay-
canda son illər ərzində bir neçə yeni elektrik stansiyası 

tikilmiĢdir və bu bizə imkan verir ki, öz tələbatımızı tam 
Ģəkildə ödəyək. Yeni stansiyalar yüksək dünya standartla-
rına cavab verir, bu stansiyalardakı yeni texnologiyalara 
görə enerji daĢıyıcılarına хейли dərəcədə qənaət edilir. Biz bu 
qənaətdən səmərəli istifadə edərək, öz ixrac potensialımızı 
artırırıq. Ġndi deyə bilərəm ki, Azərbaycandakı elektrik 

stansiyalarına bir qram da mazut göndərilmir. Biz artıq 
mazut rejimindən tamamilə qaz rejiminə keçdik. Bunun həm 
böyük iqtisadi səmərəsi var, həm imkan verir ki, mazutu 
daha çox ixrac edək, əlavə vəsait qazanaq, həm də ki, bu, 
ekoloji vəziyyətin yaxĢılaĢmasına xidmət göstərir. Növbəti 
illərdə bu siyasət davam etdiriləcək, artıq istismarda olan və 

bu yaxınlarda təməlini qoyduğumuz böyük elektrik stan-
siyalarının, o cümlədən su elektrik stansiyalarının tikilməsi, 
iĢə düĢməsi Azərbaycanda uzun illər bundan sonrakı dövr 
üçün çox güclü enerji potensialı yaradır və gələcəkdə elektrik 
enerjisinin ixracı da mümkün olacaqdır. 

Bildiyiniz kimi, ölkəmizdə qazlaĢdırma prosesi sürətlə 

gedir. Ġndi ölkə əhalisinin 80 faizi qazla təmin olunur. BaĢqa 
bölgədə yerləĢən ölkələrlə müqayisədə bu çox böyük rəqəm-
dir. Ancaq biz çalıĢırıq və çalıĢmalıyıq ki, bu sahədə daha da 
böyük iĢlər görək. QazlaĢdırmanı daha da geniĢləndirək ki, 
maksimum dərəcədə bütün yaĢayıĢ məntəqələri qazla təmin 
olunsun. Yeni xətlər çəkilir və Azərbaycanda qaz hasilatı 

artır. Bizim neft Ģirkəti ilə bərabər həm xarici Ģirkətlər qaz 
hasilatını artırırlar, həm də ki, köhnə yataqlardan qaz 
hasilatının artımı mövcuddur. Bu da həm ölkəmiz, həm də 
tərəfdaĢlarımız üçün çox vacib və önəmli bir məsələdir. 

Enerji təhlükəsizliyi bu gün bölgədəki və xaricdən qaz alan 
ölkələrin inkiĢafı üçün baĢlıca rol oynayır. Biz isə həm öz 
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tələbatımızı maksimum dərəcədə təmin etməliyik, həm də 
əlbəttə ki, gələcəkdə ixrac imkanlarımızı artırmalıyıq. 

Azərbaycanda infrastruktur layihələri həyata keçirilir. Bu 
layihələr ölkəmizi müasirləĢdirir, yeni imkanlar yaradır, 
biznes mühitini yaxĢılaĢdırır. Həmin infrastruktur layihələri 

içərisində yol tikintisi xüsusi yer tutur. Bildiyiniz kimi, indi 
Azərbaycanda həm magistral yollar, həm də Ģəhərlərarası, 
Ģəhərdaxili yollar, kənd yolları çəkilir. Demək olar ki, Azər-
baycanda bütün yol infrastrukturu yeniləĢir. Bu məqsədlər 
üçün dövlət büdcəsindən böyük investisiyalar nəzərdə 
tutulub və biz bu vəsaiti ayırırıq. Növbəti illərdə investisiya-

ları davam etdirəcəyik. Bu həm iqtisadi, həm də sosial 
məsələdir. Bütövlükdə ölkənin səviyyəsini, onun imkanlarını 
göstərən amillərdən biri də yol infrastrukturudur. Bizdə isə 
yol tikintisi çox sürətlə gedir. Hər bir yaĢayıĢ məntəqəsinə 
çəkilən yeni yol, öz növbəsində, biznes mühitini də 
yaxĢılaĢdırır, turizm imkanlarını geniĢləndirir. Bir sözlə, bu, 

aydın məsələdir ki, yol olan yerdə canlanma da, inkiĢaf da 
var. Bütün bu sahələr üzrə konkret proqramlar var, büdcə 
vəsaiti var və növbəti illərdə bu vaxta qədər əldə edilmiĢ 
uğurlar, əlbəttə ki, daha da artırılmalıdır. 

Bütün bu mühüm sahələr içərisində su təchizatı xüsusi yer 
tutur. Azərbaycan bütün dövrlərdə müəyyən dərəcədə bu sahə-

də özünü tam Ģəkildə təmin edə bilməmiĢdi. Çünki bizim su 
mənbələrimiz məhduddur. Ancaq keçmiĢdə və bu gün böyük 
iĢlər görülmüĢdür. Ulu öndər Heydər Əliyevin rəhbərliyi altında 
1971-ci ildə su kəməri tikilmiĢ, Kür çayının suyu Bakıya 
çatdırılmıĢdır. Onun təĢəbbüsü ilə Kür çayının suyunu Bakıya 
gətirən ikinci kəmər də tikilməyə baĢlanmıĢ və 1988-ci ildə baĢa 

çatdırılmıĢdı. Ancaq Ģəhərimiz böyüyür, ölkənin əhalisi artır və 
nəinki Bakıda, bütün Ģəhər və rayonlarda su problemi möv-
cuddur. Bu problem həmiĢə olub, su və kanalizasiya prob-
lemləri bütün dövrlərdə bizə əziyyət veribdir. 

Hazırda məndə olan məlumata görə, indi Bakı Ģəhərinin 
təxminən 40 faizi suyu fasilələrlə alır. Bu, müasir Ģəhər üçün 
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dözülməz bir vəziyyətdir. Yenə də deyirəm ki, bunun obyek-
tiv və tarixi səbəbləri var. Ancaq biz indiki Ģəraitdə, əlbəttə 
ki, bu vəziyyətlə barıĢa bilmərik. Biz əsas infrastruktur 
layihələrimizin uğurla baĢa çatdığı bir dövrdə bu məsələyə 
çox ciddi diqqət yetirməliyik. 

Vəziyyəti yaxĢılaĢdırmaq, əsaslı Ģəkildə böyük dönüĢə nail 
olmaq üçün bu vaxtadək kifayət qədər iĢlər görmüĢük. Müx-
təlif tədbirlər nəticəsində su təchizatı həm Bakıda, həm də 
rayonlarda yaxĢılaĢır. Ancaq istədiyimiz dərəcədə deyildir. 

Bugünkü iclas bu məsələlərlə bağlı problemlərin təhlili 
üçün əhəmiyyətlidir. Bu vaxta qədər görülən iĢlər haqqında 

məlumatlar səslənəcəkdir. Ən önəmlisi isə bundan sonrakı 
dövrdə hansı iĢlərин görülməsidir. Mən hesab edirəm ki, bu 
vaxta qədər görülən bütün iĢlər təqdirəlayiqdir. Ancaq 
bundan sonra daha böyük iĢlər görülməlidir. Görüləcək iĢlər 
Azərbaycan regionlarının sosial-iqtisadi inkiĢafına dair yeni 
proqramda öz əksini tapmalıdır – 2009–2013-cü illəri əhatə 

edən proqrama daxil olunmalıdır. Bununla bərabər, su 
təchizatı və meliorasiya məsələləri üzrə xüsusi tədbirlər planı 
hazırlanmalıdır. Biz birinci dəfə deyil ki, bu məsələlərlə bağlı 
müĢavirə keçiririk. Bu vaxta qədər görülən iĢlər məhz bizim 
keçirdiyimiz müĢavirələrdən, qəbul edilmiĢ qərarlardan sonra 
baĢ vermiĢdir. Biz indi Oğuz–Qəbələ–Bakı su kəmərinin 

tikintisini uğurla icra edirik. Tarixi bir nailiyyətdir. Bu, uzun 
illər, onilliklər ərzində – həm sovet vaxtında, həm də müstə-
qilliyimizin ilk illərində müzakirə olunan məsələdir. Hamımız 
bilirdik ki, orada təmiz su mənbələri var, o mənbələr ki, 
ölkəmiz üçün lazımdır. Amma o vaxt mərkəzi sovet hökuməti 
bu məsələyə pul ayırmırdı, müstəqilliyimizin ilk illərində də 

bizim buna imkanlarımız çatmırdı. Belə olan halda, əlbəttə ki, 
bu məsələ sadəcə olaraq, bir layihə kimi qalırdı. Biz onu 
canlandırdıq, konkret tədbirlər planını hazırladıq və bu gün 
Oğuz–Qəbələ–Bakı su kəməri uğurla tikilir. Mən tikintidə 
olmuĢam, iĢlərin gediĢi ilə yaxından tanıĢ olmuĢam. Mənə 
mütəmadi qaydada məlumatlar verilir və əminəm ki, bu su 
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kəməri tikiləndən sonra Bakı sakinləri mütləq və mütləq onun 
nəticələrini görəcək, bundan bəhrələnəcəklər. 

Biz bu məqsədlər üçün Dövlət Neft Fondundan vəsait 
nəzərdə tutmuĢuq. Bu da çox böyük əhəmiyyət daĢıyır. Neft 
kəmərinin istifadəsindən, Azərbaycanın neft yataqlarından 

çıxan neftin satıĢından əldə olunan gəlirləri biz su kəmərinin 
tikintisinə, insanların sağlamlığına, sosial məsələlərin həllinə 
sərf edirik, yönəldirik. 

Bu kəmər, bir daha demək istəyirəm ki, tarixi əhəmiyyət 
daĢıyır və tikiləndən sonra uzun illər Azərbaycan xalqına 
xidmət edəcəkdir. 

Bununla bərabər, digər böyük və bundan az əhəmiyyət daĢı-
mayan layihə Samur–AbĢeron kanalının və «Taxtakörpü» su 
anbarının tikintisi layihəsidir. Tutumuna görə «Taxtakörpü» su 
anbarı Azərbaycanda bu vaxta qədər yaradılmıĢ su anbar-
larından ən böyüyüdür. Bu da qlobal strateji əhəmiyyət daĢıyan 
layihədir və icra olunmağa baĢlanmıĢdır. Mən «Taxtakörpü» 

su anbarının təməlinin qoyulmasında iĢtirak etmiĢdim. Orada 
həm su anbarı, həm də su elektrik stansiyası tikilir. Gələcəkdə 
bu layihənin əhəmiyyəti daha da artacaqdır. Çünki indi 
dünyaнын müxtəlif yerlərинdə su qıtlığı yaranır. Suyun nə 
dərəcədə əhəmiyyətli olduğunu artıq bütün dünya bilir, görür 
və biz də bu sahədə vaxt itirməməliyik. Biz vaxtı qabaq-

lamalıyıq, gördüyümüz iĢləri elə qurmalıyıq ki, ölkəmiz üçün, 
əhali üçün lazım olan bütün infrastrukturu yaradaq. Bu gün biz 
Samur–AbĢeron kanalının və «Taxtakörpü» su anbarının 
tikintisi haqqında da məruzəni dinləyəcəyik. 

Eyni zamanda, bu yaxınlarda Ekologiya və Təbii Sərvət-
lər Nazirliyinin xətti ilə даща бир layihə icra olunmağa 

baĢlamıĢdır. Buna xüsusi vəsait ayrılmıĢdır və mən bu məsə-

ləyə özüm Ģəxсən nəzarət edirəm. Bu, su təchizatı baxımın-
dan ən problemli olan kəndlərdə modul təmizləyici qurğu-
ların quraĢdırılması və əhalinin təmiz su ilə təmin olunması 
layihəsidir. Bu çox böyük əhəmiyyət daĢıyan layihədir. Bu-
nun üstünlüyü ondadır ki, çox qısa müddət ərzində biz 
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vəziyyəti yaxĢılaĢdıra bilmiĢik. Artıq 50 kənddə bu qurğular 
quraĢdırılmıĢdır və indi o kəndlərdə yaĢayan insanlar təmiz 
su içirlər. Ġndi televiziyada bu barədə xəbər verilir və gös-
tərilir ki, bu vaxta qədər onlar hansı suyu içirdilər. Ġnsanlar 
əziyyət çəkirdilər, təmizlənməmiĢ, çirklənmiĢ suyu dədə-

baba üsulu ilə duruldurdular. 
Bu həm əziyyətdir, həm də insanın sağlamlığına böyük 

təhlükədir. Su həyat deməkdir, insanın sağlamlığı хейли dərə-
cədə suyun keyfiyyətindən asılıdır. Qısa müddət ərzində 50 
kənddə qurğuların quraĢdırılması ilə biz, demək olar ki, 
həmin kəndlərdə bu məsələni həll etmiĢik. 

Ġndi növbəti mərhələ gəlir. Mən vəzifə qoymuĢam – 
çalıĢmaq lazımdır ki, bu ilin sonuna qədər əlavə 50 kənddə 
bunu təmin edək. Növbəti illərdə biz bu prosesi daha da 
böyük, geniĢ miqyasda davam etdirməliyik. Mənə nazirlik 
tərəfindən verilən məlumata görə, bu yolla biz təxminən 700 
min əhalini təmiz su ilə təmin etmək iqtidarında olacağıq. 

Bizim aidiyyəti qurumlarımız bu sahədə müəyyən iĢlər 
görüblər. Mən bu iĢləri qiymətləndirirəm. ÇalıĢmalıyıq 
maksimum dərəcədə səylər qoyaq ki, qısa müddət ərzində bu 
sahədə vəziyyəti əsaslı Ģəkildə yaxĢılaĢdıraq. 

Azərbaycan hökuməti beynəlxalq maliyyə qurumları ilə 
bu məsələnin həlli üçün uğurlu danıĢıqlar aparmıĢdır. 

Demək olar ki, Ģəhər və rayonlarımızın hamısı o proqrama 
daxildir. Ġndi baxmalıyıq, təhlil  etməliyik. Əgər hansı  sahə 
o kreditlərlə əhatə olunmursa, biz əlavə tədbirlər görməliyik, 
özümüz dövlət xətti ilə əlavə vəsait ayırmalıyıq. Necə ki, 
Oğuz–Qəbələ–Bakı su kəmərinin tikintisində öz pulumuzdan 
istifadə etmiĢik. 

Bütün bu məsələlər həm iqtisadi təhlükəsizliyimizi, həm 
də ərzaq təhlükəsizliyimizi təmin edəcəkdir. Ġndi geniĢmiq-
yaslı meliorasiya proqramı hazırlanır, mənə onun ilkin 
variantı təqdim edilmiĢdir. Mən də müvafiq göstəriĢ vermi-
Ģəm ki, tam Ģəkildə hazırlansın və biz bu proqramı qəbul 
edək. 2008–2015-ci illəri əhatə edən geniĢmiqyaslı meliorasi-
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ya və irriqasiya proqramı qəbul ediləcək və icra olunacaqdır. 
Mən proqrama Ģəxsən baxmıĢam. Nəzərdə tutulan bütün 
tədbirlər çox dəyərlidir və çox konkret proqramdır. Orada 
hər bir rayon, kənd, hər bir məsələ öz əksini tapır. Ġndi gərək 
bunun maliyyə tərəfinə daha dəqiq baxaq. Nə qədər vəsait 

lazım olacaq, ilk növbədə hansı məsələləri, prioritet 
əhəmiyyət kəsb edən məsələləri görməliyik. Əlbəttə, 2009-cu 
ilin dövlət büdcəsində vəsait nəzərdə tutulmalıdır. Həm bu 
proqramın həyata keçirilməsi üçün, həm də ki, bütövlükdə 
dediyim qlobal Ģəkildə su təminatının yaxĢılaĢması üçün. 

Meliorasiya tədbirləri nəticəsində əkin sahələri də geniĢlə-

nəcəkdir. Bu, birbaĢa ərzaq təhlükəsizliyi məsələləri ilə 
bağlıdır. Bu barədə artıq mən bir neçə dəfə demiĢəm, biz 
çalıĢmalıyıq ki, maksimum dərəcədə özümüzü əsas ərzaq 
məhsulları ilə təmin edək. 

Ġndiyə qədər bu belə olmayıb və bunun da tarixi səbəbləri 
var. Sovet Ġttifaqы zamanı hər bir müttəfiq respublika hansı-

sa bir sahə üzrə ixtisaslaĢdırılırdı. 
Amma bu gün biz ərzaq təhlükəsizliyimizi özümüz təmin 

etməliyik. Bizim tərəfimizdən irəli sürülmüĢ təĢəbbüs – hər 
hektara görə fermerlərə 40 manat subsidiya verilməsi artıq 
özünü doğruldur. Əkin sahələri böyük dərəcədə geniĢləndiril-
miĢdir. Nə qədər yeni əkin sahələri yaradılıb? 

Ġ s m ə t  A b a s o v (Kənd Təsərrüfatı naziri): Hər hektara 
görə 40 manat verilirdi. Lakin Sizin təkrar göstəriĢiniz oldu və 
buğda istehsalçılarına əlavə daha 40 manat verildi. Bundan 
sonra təxminən 120 min hektardan bir az çox sahə əkildi. Bu 
isə təxminən 300–350 min ton əlavə buğda istehsalı deməkdir. 

Ġ l h a m  Ə l i y e v: Yəni, bütün bu məsələlər bir-biri ilə 

bağlıdır. Mən bir daha qeyd etmək istəyirəm ki, bu məsələyə 
biz, bax bu nöqteyi-nəzərdən, qlobal nöqteyi-nəzərdən yana-
Ģırıq: bu, ölkəmizin təhlükəsizliyidir, insanların sağlamlığı-
dır, iqtisadi məsələlərin həllidir, sosial məsələlərin həlli de-
məkdir. 
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YEKUN NĠTQĠ 
 
ÇıxıĢlarda bu vaxta qədər görülən iĢlər haqqında 

məlumat verildi və ən önəmlisi, gələcəkdə bizi nələr gözləyir, 

hansı iĢləri görməliyik – bu barədə də kifayət qədər geniĢ 
məlumatlar səsləndi. Bu çox vacibdir, çünki biz hər bir 
sahədə vəziyyəti yaxĢılaĢdırmaq üçün ilk növbədə mövcud 
olan problemi həll etməliyik, özü də kompleks Ģəkildə və 
maksimum həcmdə. Bu problemlər maksimum təhlil olu-
nandan sonra, əlbəttə ki, bunların həlli yolları müzakirə 

olunur və müvafiq proqramlar qəbul edilir. Görülən iĢlər de-
məyə əsas verir ki, gələcəkdə bu sahə ilə bağlı bütün prob-
lemlərin həlli üçün bizim imkanlarımız var. Texniki imkanla-
rımız var, artıq təcrübəmiz var – böyük, nəhəng layihələrin 
icrası üçün lazım olan təcrübə – texnika, mütəxəssislər, yəni 
bütün lazımi tədbirləri görmək üçün imkanlar var. Maliyyə 

imkanlarımız da var və bu gün burada nümayiĢ etdirilən 
layihələrin bir çoxu Azərbaycanın dövlət büdcəsinin hesa-
bına, Neft fondunun vəsaiti hesabına həyata keçirilir. Bey-
nəlxalq maliyyə qurumları ilə artıq çox gözəl iĢgüzar əlaqə-

lərimiz var. Bu vaxta qədər bizə ayrılan kreditlərdən istifadə 
edib müəyyən iĢləri gördük və əsas böyük iĢlər isə bundan 

sonra görüləcəkdir. Burada səslənən rəqəmlər də göstərir ki, 
nə qədər böyük iĢlər görüləcəkdir. 1 milyard dollardan çox 
vəsaitin qoyuluĢu nəzərdə tutulur. Ġndi Azərbaycanın iqti-
sadi imkanları bizim kredit reytinqimizə də müsbət təsir 
göstərmiĢdir. Bu gün xarici bazarlardan maliyyə resursları 
almaq artıq bizim üçün problem deyildir. Düzdür, son 

müddət ərzində bu sahədə dünyada müəyyən problemlər 
yarandı, maliyyə resurslarının həcmi məhdudlaĢdı. Amma 
buna baxmayaraq, Azərbaycanın kredit reytinqi kifayət 
qədər yüksəkdir. Bizim etibarlı tərəfdaĢ olmağımız artıq 
bütün dünya biznes, maliyyə aləmi üçün bəlli bir məsələdir. 
Yəni biz həm xarici maliyyə təĢkilatlarının imkanlarından, 
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həm də öz imkanlarımızdan istifadə etməliyik. Beləliklə, 
bütün bu imkanları maksimum dərəcədə səfərbər etməliyik. 

Maksimum proqram tərtib olunandan sonra, əlbəttə ki, 
proqram daxilində ardıcıllığı da təmin edəcəyik. Hansı mə-
sələlər prioritet əhəmiyyət daĢıyırsa, onlar ilk növbədə görül-

məlidir. Ancaq bütövlükdə mən tam əminəm ki, biz qlobal 
kontekstdə də bu məsələlərlə bağlı uğurlara nail olacağıq. 
Bütün iĢlər çox yüksək səviyyədə, keyfiyyətlə görülməlidir, 
keyfiyyət birinci yerdə olmalıdır. Həm texniki cəhətdən, həm 
də ki, veriləcək suyun keyfiyyəti də yüksək olmalıdır. Ona 
görə bütün texniki tədbirlər buna yönəldilməlidir. Təmiz-

ləyici qurğular, əlbəttə ki, bu keyfiyyəti təmin edir. Kəmər 
də müasir borularla çəkilir və onu da qeyd etmək istəyirəm 
ki, Oğuz–Qəbələ–Bakı su kəmərinin tikintisi nəticəsində 
Azərbaycanda, Sumqayıtda böyük bir sənaye kompleksi 
yaranmıĢdır. Böyük diametrli borular istehsal olunur. Hansı 
ki, əvvəllər bu istehsal bizdə yox idi. Çoxlu iĢ yerləri açıl-

mıĢdır və gələcəkdə bu kompleks həm Azərbaйcan üçün sə-
mərəli iĢləyəcək – çünkи bizim baĢqa layihələrimiz də var – 
həm də öz məhsulunu  yüksək keyfiyyətli олдуьу цчцн xaricə 
ixrac edə biləъяк. 

Biz paylayıcı Ģəbəkəyə böyük diqqət göstərməliyik. Ġndi 
bu kəmər tikilir. Ancaq o, Bakıya daxil olandan sonra möv-

cud sistemə qoĢulacaqdır. Burada isə deyildi ki, infrastruk-
tur artıq köhnəlibdir. Biz bunu gərək yeniləĢdirək, o, müasir 
səviyyəyə cavab verməlidir вя itkilər də azalmalıdır. Ġtkilər 
ися kifayət qədərdir. 20 faizdən çoxdur. Bunun da təbii 
səbəbləri var. Çünki borular artıq köhnəlib, paslanıbdır. 
Əlbəttə, paylayıcı Ģəbəkənin yeniləĢdirilməsi bu məqsədi də 

güdür. 
Bakının su problemi artıq həll olunmaqdadır. Həlli 

yolları bəllidir və əminəm ki, görüləcək iĢlər vəziyyəti хейли  
yaxĢılaĢdıracaqdır. Qəsəbələrin su təchizatı Bakıətrafı qəsə-

bələrin sosial-iqtisadi inkiĢafı proqramında öz əksini 
tapıbdır. ĠĢlərin böyük hissəsi görülüb, ümid edirəm ki, ilin 
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sonuna qədər bütövlükdə bu proqram, o cümlədən onun 
suya aid olan hissəsi icra ediləcəkdir. 

Rayonlarda görüləcək iĢlər artıq bəllidir. Bütün rayonlar 
proqramlarla əhatə olunubdur. Dünya Bankı və digər bank-
lar tərəfindən verilən kreditlər Azərbaycanın bütün rayonla-

rını əhatə edir. Həm su təminatını, həm də kanalizasiya 
sisteminin quraĢdırılmasını – əksər rayonlarda, ümumiyyətlə, 
kanalizasiya sistemi yoxdur. Yəni bunlar böyük iĢlərdir, nə-
həng infrastruktur layihələridir, bunlar çox böyük peĢəkarlıq 
və keyfiyyət tələb edir. Biz buna böyük vəsait ayırırıq. 

Onu da qeyd etmək istəyirəm ki, bu məsələlərin həlli, ilk 

növbədə, sosial xarakter daĢıyır. Əlbəttə, bunun iqtisadiy-
yata da, xüsusilə də kənd təsərrüfatına müsbət təsiri olacaq-
dır. Amma birinci yerdə sosial məsələlərin həlli – insanların 
təmiz və keyfiyyətli su ilə təmin olunması və insanların 
sağlamlığına zərər verə biləcək amillərin azaldılması məsələsi 
dayanır. Bu bir daha onu göstərir ki, Azərbaycan dövləti öz 

siyasətini xalqın maraqları üzərində qurur. 
Biz kreditlərlə birlikdə bir neçə milyard dollara baĢa 

gələcək nəhəng layihələr icra edirik. Biz öz maddi, maliyyə 
imkanlarımızı səmərəli Ģəkildə, ilk növbədə insanların həyat 
səviyyəsinin yaxĢılaĢması, sağlamlığının möhkəmlənməsi və 
sosial problemlərin həlli üçün istifadə edirik. 

Bununla yanaĢı, ekoloji məsələlər də öz həllini tapır və 
burada göstərilən slaydlarda gördük ki, Xəzər dənizinin ak-
vatoriyası, Bakı buxtası təmizlənəcəkdir. Keçən ilə nisbətən 
bu il çimərliklərdə böyük irəliləyiĢ var. Hər dəfə yay yaxın-
laĢdıqca biz eĢidəndə ki, o çimərlik, bu çimərlik bağlanma-
lıdır, orada vəziyyət pisdir, insanların ürəyi ağrıyır. Nə üçün 

bizim gözəl Xəzər dənizimiz belə çirklənməlidir? Biz elə 
etməliyik ki, yeni görülən iĢlər nəticəsində bu çimərlik 
mövsümünə Xəzər dənizinin ekologiya məsələlərini tam Ģə-

kildə həll edək. Təmizləyici qurğular tikilibdir. Hansılar ki, 
indi tikilməlidir, onlar da tikiləcəkdir. Ümid etmək istəyirəm 
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ki, bu yay insanlarımız dənizdən daha da çox istifadə edə-

cəklər. 
Bir sözlə, görüləcək bütün iĢlər su təminatının, ekoloji 

vəziyyətin yaxĢılaĢmasına, meliorasiya məsələlərinin həllinə 
və nəticədə sosial-iqtisadi inkiĢafa da böyük təkan verə-

cəkdir. Bunlar doğrudan da böyük qlobal layihələrdir, 
böyük tarixi əhəmiyyət daĢıyan layihələrdir. Bu vaxta qədər 
görülən bütün iĢlər, xüsusilə 1970–80-ci illərdə ulu öndər 
Heydər Əliyevin təĢəbbüsü ilə görülən iĢlər bu gün bizə 
imkan verir ki, bu nəticələrdən istifadə edək. Ancaq biz 
daha da irəliyə getməliyik. Ölkənin əhalisi artır, iqtisadiyyat 

artır, yeni tələblər, yeni məsələlər ortaya çıxır. Biz bunlara 
hazır olmalıyıq və bir də demək istəyirəm ki, vaxtı qabaq-
lamalıyıq. Ümid edirəm ki, bu gün burada göstərilən bütün 
layihələr vaxtlı-vaxtında uğurla icra olunacaqdır. Mən də 
həmiĢə olduğu kimi, bu iĢlərə nəzarət edəcək və vaxtaĢırı 
sizdən hesabat alacağam. 
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AVRASĠYA DÖVLƏTLƏRĠ ХЫ ĠQTĠSADĠ 

SAMMĠTĠNĠN ĠġTĠRAKÇILARINA 
 

Hörmətli Sammit iĢtirakçıları! 
Sizi – Avrasiya Dövlətləri ХЫ Ġqtisadi zirvə toplantы-

sыnыn iĢtirakçılarını səmimi-qəlbdən salamlayır və toplan-
tının iĢinə uğurlar diləyirəm. 

Türkiyə dövlətinin himayəsi ilə hər il keçirilən Avrasiya 
Ġqtisadi zirvə топлантылары xalqlarımız və dövlətlərimiz arasında 
iqtisadi, siyasi və mədəni əlaqələrin inkiĢafında mühüm rol 
oynayır. Toplantıda Avropa, Asiya və Afrikanın onlarca döv-

lətindən yüksək səviyyəli nümayəndə heyətlərinin, beynəlxalq 
təĢkilatların təmsilçilərinin iĢtirakı regionumuzda dostluq və 
əməkdaĢlıq münasibətlərinin yaranmasına öz müsbət təsirini 
göstərir. 

Mərmərə Qrupu Strateji və Sosial AraĢdırmalar Vəqfinin 
daimi təĢkilatçılığı ilə keçirilən iqtisadi zirvələrə Azərbaycan 

rəhbərliyi həmiĢə böyük əhəmiyyət vermiĢdir. Azərbaycanın 
ümummilli lideri Heydər Əliyev Avrasiya Ġqtisadi zirvə top-
lantыlarыnы iqtisadi, siyasi və mədəni əlaqələrin inkiĢafı, türk-
dilli dövlətlərin əlaqələrinin möhkəmləndirilməsi, regional 
əməkdaĢlığın gücləndirilməsi baxımından daim yüksək qiy-
mətləndirirdi. Əmin ola bilərsiniz ki, Azərbaycanın bugünkц 

rəhbərliyi də bu xətti dönmədən davam etdirərək, ikitərəfli və 
regional əməkdaĢlığın inkiĢafı, sülhün və təhlükəsizliyin təmin 
olunması üçün bütün mövcud  imkanlardan  istifadə edə-

cəkdir. 
YaĢadığımız müasir dünyanın reallıqları bütün döv-

lətlərin və xalqların sıx iqtisadi, enerji, humanitar və 

mədəni əməkdaĢlığının qurulmasını, aqressiv separatizmə, 
terrora, bəĢəriyyəti təhdid edən təhlükələrə qarĢı birgə mü-

barizə aparılmasını zəruri etmiĢdir. Zirvə toplantыsыnda 
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müzakirəyə çıxarılan enerji, sənaye, ticarət, turizm, sülh 
dialoqu kimi mövzular da dünyada gedən qloballaĢma və 
inteqrasiya prosesləri baxımından xüsusi maraq doğurur. 

Bu gün Türkiyə ilə Azərbaycan arasında strateji müttəfiq-
lik münasibətləri mövcuddur, bütün sahələrdə əlaqələr uğur-

la inkiĢaf edir. Türkiyə və Azərbaycan regional əməkdaĢlıq 
prosesinin fəal və səmimi iĢtirakçılarıdır. Biz iki ölkənin 
iqtisadi-enerji imkanlarından və geosiyasi mövqeyindən iki-
tərəfli və regional əməkdaĢlığın geniĢlənməsi naminə səmə-
rəli istifadə edirik. 

Azərbaycan Respublikası hazırda region və dünya döv-

lətləri ilə geniĢ iqtisadi və mədəni əlaqələr qurur, bir çox bey-
nəlxalq iqtisadi-enerji və nəqliyyat-kommunikasiya layihə-
lərinin əsas təĢkilatçılarından biridir. Dövrümüzün nəhəng 
mühəndis qurğularından olan Bakı–Tbilisi–Ceyhan neft kə-
məri, Azərbaycan qazını Avropa bazarına nəql edən Bakı–
Tbilisi–Ərzurum qaz xətti, bu yaxınlarda inĢasına start veri-

ləcək Bakı–Tbilisi–Qars dəmir yolu regional və beynəlxalq 
əməkdaĢlığa parlaq nümunələrdir. Bu layihələrin tam gücü 
ilə iĢləməsi bütün regionun simasını dəyiĢəcək, burada yaĢa-
yan xalqların rifahına və tərəqqisinə xidmət edəcəkdir. 

Bir daha zirvə toplantısının iĢinə uğurlar diləyir, onun 
regional və beynəlxalq əməkdaĢlıq üçün faydalı olacağına 

inanıram. 

ĠLHAM ƏLĠYEV 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 
 
Bakı, 30 aprel 2008-ci il 
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«ĠNTERFAKS–AZƏRBAYCAN» ĠNFORMASĠYA 

AGENTLĠYĠNĠN KOLLEKTĠVĠNƏ 
 
«Ġnterfaks–Azərbaycan» informasiya agentliyinin ya-

radılmasının beĢillik yubileyi münasibətilə agentliyin kol-

lektivini ürəkdən təbrik edirəm. 
«Ġnterfaks–Azərbaycan» agentliyi nəinki aparıcı milli 

kцтляви информасийа vаситяляринdən birinə, həm də ölkəmiz 
haqqında obyektiv informasiya almaq üçün etibarlı, sınaq-
dan çıxmıĢ mənbəyə çevrilmiĢdir. Dünyanın bir sıra ölkə-

lərində Azərbaycan haqqında, iqtisadiyyatımızın sürətli inki-

Ģafı, ölkənin müdafiə qabiliyyətinin möhkəmlənməsi haq-
qında, Dağlıq Qarabağ münaqiĢəsinin həllinə dair Azərbay-
can rəhbərliyinin təĢəbbüsləri və bir sıra baĢqa məsələlər 
barədə xəbərləri «Ġnterfaks» kanalları ilə alırlar. «Ġnterfaks–
Azərbaycan»ın kollektivinə xas olan yüksək peĢəkarlıq, 
hadisələrə qiymət verilməsində qərəzsizlik ona ölkəmiz haq-

qında düzgün informasiyanın yayılmasına dair yeni mühüm 
vəzifələri reallaĢdırmağa kömək edir. Bu beĢ ildə agentlik 
Naxçıvanda və Gəncədə müxbir məntəqələri açmıĢdır. 

Əminəm ki, sizin fəaliyyətiniz bundan sonra da tamamilə 
Azərbaycan xalqına, Azərbaycan dövlətinin möhkəmlən-
məsinə və ölkəmizdə baĢ verən proseslər haqqında həqiqətin 

yayılmasına xidmət edəcəkdir. 
Sizi yubiley münasibətilə bir daha təbrik edir, sizə xoĢ-

bəxtlik, cansağlığı və uğurlu fəaliyyət diləyirəm. 
 

ĠLHAM ƏLĠYEV 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 
 
Bakı, 1 may 2008-ci il 
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TÜRKĠYƏ HƏRBĠ HAVA QÜVVƏLƏRĠNĠN 

KOMANDANI AYDOĞAN BABAOĞLU ĠLƏ 

GÖRÜġ  
 
Prezident sarayı  
 
1 май 2008-ъи ил  
 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev 

mayın 1-də Prezident sarayında Türkiyə Hərbi Hava Qüvvə-
lərinin komandanı Aydoğan Babaoğlunu qəbul etmişdir. 

Görüşdə Azərbaycanla Türkiyə arasında dostluq və qar-
daşlıq münasibətlərinin bütün sahələrdə uğurla inkişaf etdiyi 
vurğulandı, Türkiyə Hərbi Hava Qüvvələri komandanının sə-

fərinin ölkələrimizin hərbi sahədə əməkdaşlığına töhfə verə-

cəyinə əminlik ifadə olundu. 
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AVROPA ĠNSAN HÜQUQLARI 

MƏHKƏMƏSĠNĠN SƏDRĠ JAN-POL  

KOSTA ĠLƏ GÖRÜġ  
 
Prezident sarayı  
 
2 май 2008-ъи ил  
 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev 

mayın 2-də Prezident sarayında Avropa İnsan Hüquqları 
Məhkəməsinin sədri Jan-Pol Kostanı qəbul etmişdir. 

Görüşdə Azərbaycanla Avropa İnsan Hüquqları Məhkə-
məsi arasında əməkdaşlığın hazırkı vəziyyəti və perspektivləri 
barədə fikir mübadiləsi aparıldı. 
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ĠRAN ĠSLAM RESPUBLĠKASININ  

NĠZAM-ĠNTĠZAM QÜVVƏLƏRĠ SƏRHƏD 

POLĠSĠNĠN RƏĠSĠ GENERAL-MAYOR QASIM 

REZAYĠ ĠLƏ GÖRÜġ  
 

Prezident sarayı  
 
5 май 2008-ъи ил 
 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev 

mayın 5-də Prezident sarayında İran İslam Respublikasının 
Nizam-İntizam Qüvvələri Sərhəd Polisinin rəisi general-mayor 
Qasım Rezayini qəbul etmişdir. 

Görüşdə ölkələrimizin müxtəlif qurumları, o cümlədən 
sərhəd xidmətləri arasında əməkdaşlığın ikitərəfli münasi-

bətlərin inkişafına xidmət etdiyi vurğulandı. 
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ĠORDANИYA KRALI ƏLAHƏZRƏT  

II ABDULLAHIN QARġILANMA MƏRASĠMĠ  
 
Prezident iqamətgahı 
 
5 май 2008-ъи ил 
 
Майын 5-дя Иорданийа Кралы ялащязрят ЫЫ Абдуллащын 

гаршыланма мярасими олмушдур. 
İqamətgahın həyətində – hər iki ölkənin dövlət bayraq-

larının dalğalandığı meydanda ali qonağın şərəfinə Fəxri 
qarovul dəstəsi düzülmüşdü. 

Fəxri qarovul dəstəsinin rəisi Azərbaycan Respublikasının 
Prezidenti İlham Əliyevə raport verdi. 

Prezident İlham Əliyev və xanımı Mehriban Əliyeva İorda-
niya Kralı II Abdullahı və xanımı Raniyanı səmimiyyətlə 
qarşıladılar. 

Fəxri qarovul dəstəsinin rəisi İordaniya kralыna raport 
verdi. 

Müdafiə Nazirliyinin əlahiddə nümunəvi orkestrinin ifa-
sında İordaniyanın və Azərbaycanın dövlət himnləri səsləndi. 

Prezident İlham Əliyev və Kral II Abdullah Fəxri qarovul 
dəstəsinin qarşısından keçdilər. İordaniya kralы Azərbaycan 
əsgərlərini salamladı. 

Azərbaycanın dövlət və hökumət nümayəndələri Kral 

II Abdullaha, İordaniya nümayəndə heyətinin üzvləri prezi-
dent İlham Əliyevə təqdim olundu. 

Fəxri qarovul dəstəsi hərbi marşın sədaları altında dövlət 
başçılarının qarşısından keçdi. 

Dövlət başçıları rəsmi foto çəkdirdilər. 
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AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEVĠN 

VƏ ĠORDANĠYA KRALI II ABDULLAHIN 

GÖRÜġÜ 
 
5 май 2008-ъи ил 
 
Rəsmi qarşılanma mərasimindən sonra Azərbaycan pre-

zidenti İlham Əliyevin və İordaniya Kralı II Abdullahın görüşü 
olmuşdur. Azərbaycanın birinci xanımı Mehriban Əliyeva və 
İordaniyanın birinci xanımı Raniya görüşdə iştirak edirdilər. 

Görüşdə ikitərəfli münasibətlərin müxtəlif sahələrdə uğurla 
inkişaf etdiyi, əlaqələrin daha da genişlənməsi üçün yaxşı 
imkanların olduğu vurğulandı. Dövlət başçıları yüksək səviy-
yədə qarşılıqlı səfərlərin əhəmiyyətini qeyd etdilər və indiki 
səfərin də ölkələrimiz arasında əlaqələrin daha da geniş-

lənməsinə xidmət etdiyini bildirdilər. 

Söhbət zamanı ikitərəfli münasibətlərə, regional və bey-
nəlxalq məsələlərə dair fikir mübadiləsi aparıldı. 
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АЗЯРБАЙЪАН ВЯ ИОРДАНИЙА  DÖVLƏT  

BAġÇILARININ GENИġ TƏRKИBDƏ GÖRÜġÜ  
 

5 май 2008-ъи ил 
 

Mayın 5-də Azərbaycan və İordaniya  dövlət başçı-
larının nümayəndə heyətlərinin iştirakı ilə geniş tərkibdə görüş 
keçirilmişdir. 

И l h a m   Ə l i y e v: Əlahəzrət! 
Hörmətli dostlar! 

Sizi bir daha görməyimə çox Ģadam və Sizə «XoĢ gəlmi-
siniz!» deyirəm. 

Bizim Bakıda, Əmmanda bir çox görüĢlərimiz olub və 
regional məsələlərə, beynəlxalq məsələlərə dair fikir müba-
diləsi aparmıĢıq. Bir çox məsələlərdə mövqelərimiz üst-üstə 
düĢür. Bizim aramızda dostluq və tərəfdaĢlıq var. ġəxsi mü-

nasibətlərimiz də ölkələrimiz arasındakı münasibətlərin 
inkiĢafında böyük rol oynayır. Bu sahələrdə böyük tərəqqiyə 
nail olmuĢuq. Bizim çox güclü münasibətlərimiz var. Biz 
beynəlxalq təĢkilatlarda bir-birimizi dəstəkləyirik. 

Mən bu fürsətdən istifadə edərək, BMT-nin BaĢ Məc-
lisində Azərbaycanın iĢğal olunmuĢ torpaqlarında vəziyyətlə 

əlaqədar qətnamədə bizi dəstəklədiyinizə görə minnətdarlığı-
mı bildirirəm. Biz eyni zamanda, ikitərəfli maraq doğuran 
məsələlərdə bir-birimizi dəstəkləyirik. Ġqtisadi münasibətlə-
rimiz, əməkdaĢlığımız geniĢlənir. Sabah bu məsələləri daha 
ətraflı Ģəkildə müzakirə edəcəyik. Hər bir sahədə bizim 
olduqca yüksək səviyyədə təĢəkkül tapmıĢ münasibətlərimiz 

var. Biz dostuq və tərəfdaĢıq. 
Mən sizi Azərbaycanda qəbul etməyimdən çox məmnu-

nam və əminəm ki, bu səfər gələcək əməkdaĢlığımızda vacib 
rol oynayacaqdır. 
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II  A b d u l l a h (İordaniya kralы): Zati-aliləri, çox sağ 
olun. Ölkənizə yenidən səfər etmək məndən və nümayəndə 
heyətindən ötrü böyük Ģərəfdir. 

Qeyd etdiyiniz kimi, biz, sözün əsl mənasında, son illər 
ərzində bir çox mühüm qərarlar qəbul etmiĢik və əla-

qələrimizi strateji səviyyəyə qaldırmıĢıq. Biz dünyanın bu 
regionunda bir çox ölkələrlə, xüsusən də Sizin ölkənizlə stra-
teji əlaqələrin qurulmasını vacib hesab edirik. 

 

                 Sənədlərin imzalanma mərasimi   
 

Mayın 5-də Zаğulba dövlət iqamətgahında Azərbaycan 
пrezidenti İlham Əliyevin və İordaniya kralы II Abdullahın ge-
niş tərkibdə görüşündən sonra dövlət başçılarının iştirakı ilə 
Azərbaycan–İordaniya sənədlərinin imzalanma mərasimi ol-
muşdur. 

«Azərbaycan Respublikası Hökuməti və İordaniya Ha-
şimilər Krallığı Hökuməti arasında gəlirlərə və əmlaka görə 
vergilərə münasibətdə ikiqat vergitutmanın aradan qaldırıl-
ması və vergidən yayınmanın qarşısının alınması haqqında 
konvensiya»nı, «Azərbaycan Respublikası Hökuməti və 
İordaniya Haşimilər Krallığı Hökuməti arasında investisiya-

ların qarşılıqlı təşviqi və qorunması haqqında saziş»i Azər-
baycanın Xarici Иşlər naziri Elmar Məmmədyarov, İorda-
niyanın Ticarət və Sənaye naziri Əmir Hadidi imzaladılar. 
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BAKIDA ЫЫ ĠORDANĠYA SƏRGĠSĠNĠN AÇILIġI 
 

Bakı  
 
6 may 2008-ci il 

 
Mayın 6-da Bakıda ЫЫ İordaniya sərgisinin açılışı ol-

muşdur. 
Mərasimə toplaşanlar Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevi 

və xanımı Mehriban Əliyevanı, İordaniya kralы II Abdullahı və 
xanımı Raniyanı hərarətlə qarşıladılar. 

İordaniya Krallığının hərbi orkestrinin ifasında marş 
səsləndi. 

Prezident İlham Əliyev və Kral II Abdullah sərginin rəmzi 
açılışını bildirən qırmızı lenti kəsdilər. 

İqtisadi tərəqqiyə nail olmaq üçün dünya iqtisadiyyatına 
inteqrasiya yolu tutan İordaniya açıq qapı siyasətinə üstünlük 
verir, ixracın həcmini artırmaq üçün məqsədyönlü tədbirlər 
həyata keçirir. Ərəb ölkələri ən inkişaf etmiş dövlətlərlə iq-
tisadi əlaqələrin möhkəmlənməsinə xüsusi diqqət yetirirlər.  
2007-ci ildə ümumi daxili məhsul istehsalının həcmi 5,8 faiz 

artmış, ölkənin valyuta ehtiyatı 7 milyard dollara çatmışdır. 
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«DEMOKRATĠYA VƏ SABĠTLĠK NAMĠNƏ: 

ƏMƏKDAġLIĞIN YENĠ ĠMKANLARI» 

BEYNƏLXALQ KONFRANSIN 

ĠġTĠRAKÇILARINA 
 

Hörmətli konfrans iĢtirakçıları! 
Sizi – müstəqil Azərbaycan dövlətinin banisi Heydər 

Əliyevin anadan olmasının 85 illik yubileyinə həsr edilmiĢ 
«Demokratiya və sabitlik naminə: əməkdaĢlığın yeni imkan-
ları» mövzusunda keçirilən beynəlxalq konfransın iĢtirakçı-

larını ürəkdən salamlayıram. 

Demokratik dəyərlərin və insan hüquqlarının prioritet 
xarakter kəsb etdiyi müasir dünyada sabitlik, əmin-amanlıq, 
sülh və təhlükəsizliyin təmin edilməsi olduqca böyük əhə-

miyyət daĢıyır. Təcrübə göstərir ki, öz inkiĢafının keçid mər-
hələsini yaĢayan dövlətlərdə demokratik prinsiplərin hüquqi, 
siyasi və sosial müstəvidə möhkəmlənməsi üçün sabitliyin 

qorunması, davamlı inkiĢafın, sosial rifah və milli birliyin 
təmin olunması ən vacib Ģərtdir. 

Məmnunluq hissi ilə qeyd etmək istəyirəm ki, ümum-
bəĢəri dəyərlərin vacib tərkib hissəsi olan demokratik norma 
və prinsiplər Azərbaycanın istər tarixi ənənələri, istərsə də 
tolerantlığa və vətəndaĢ cəmiyyəti quruculuğuna söykənən 

mövcud ictimai-siyasi mühiti ilə tam uyğundur. Məhz bunun 
sayəsində Azərbaycan ictimai həyatın özünəməxsus modelini 
yaratmağa, milli birliyə və yüksək dinamik inkiĢafa nail ola 
bilmiĢdir. Ölkəmiz dörd ildir dalbadal dünyada ən yüksək 
iqtisadi artım göstəricisi nümayiĢ etdirir. Bu, gənc, müstəqil 
dövlətimizin beynəlxalq və regional əməkdaĢlığa layiqli töh-

fələr vermək imkanını əhəmiyyətli dərəcədə artırmıĢdır. Ġndi 
Azərbaycan haqlı olaraq, beynəlxalq enerji təhlükəsizliyinin 
təmin edilməsində ən etibarlı tərəfdaĢlardan sayılır. Bu 
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mənada hesab edirəm ki, dünyanın 30-dan çox ölkəsindən 
gəlmiĢ nümayəndələrin iĢtirakı ilə Bakıda «Demokratiya və 
sabitlik naminə: əməkdaĢlığın yeni imkanları» mövzusunda 
beynəlxalq konfransın keçirilməsi təsadüfi deyildir. 

Konfransın Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər 

Əliyevin anadan olmasının 85 illik yubileyinə həsr edilməsi 
ona xüsusi məna verir. Məhz Heydər Əliyevin prezidentliyi 
dövründə Azərbaycan Respublikası demokratik inkiĢaf 
yolunu seçmiĢ, vətəndaĢ cəmiyyətinin qurulması istiqa-
mətində qətiyyətli addımlar atmıĢdır. O, Ermənistanın hərbi 
təcavüzünün dinc yollarla aradan qaldırılması, Azərbay-

canın 20 faiz ərazisinin iĢğaldan azad olunması, bir mil-
yondan artıq qaçqın və məcburi köçkünün öz doğma 
yurdlarına qaytarılması və Cənubi Qafqazda möhkəm sül-
hün yaradılması üçün ciddi səylər göstərmiĢdir. 

Heydər Əliyevin təĢəbbüsü ilə Azərbaycan irimiqyaslı 
transmilli enerji və nəqliyyat layihələrini həyata keçirməklə 

nəinki regionda, eləcə də bütün dünyada yeni əməkdaĢlıq 
imkanlarının meydana gəlməsinə əhəmiyyətli töhfə ver-
miĢdir. 

Ġnanıram ki, beynəlxalq konfransın iĢtirakçıları dövrü-

müzün aktual problemlərindən saydığımız demokratiya və 
sabitlik mövzusunda səmərəli fikir mübadiləsi aparacaq, 

beynəlxalq və regional əməkdaĢlıq sahəsində yeni imkanları 
lazımınca dəyərləndirəcək və bu vacib prosesə öz töhfələrini 
verəcəklər. 

Konfransın iĢinə müvəffəqiyyətlər arzulayır, demokratiya 
və sabitlik naminə əməkdaĢlığın geniĢ vüsət almasını dilə-

yirəm. 

ĠLHAM ƏLĠYEV 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 
 
Bakı, 6 may 2008-ci il 
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«DEMOKRATĠYA VƏ SABĠTLĠK NAMĠNƏ: 

ƏMƏKDAġLIĞIN YENĠ ĠMKANLARI» 

MÖVZUSUNDA BEYNƏLXALQ KONFRANSIN 

ĠġTĠRAKÇILARI ĠLƏ GÖRÜġ  

 
Prezident sarayı  
 
7 май 2008-ъи ил  
 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev 

«Demokratiya və sabitlik naminə: əməkdaşlığın yeni imkan-
ları» mövzusunda Bakıda keçirilən beynəlxalq konfransın 
iştirakçılarını qəbul etmişdir. 

И l h a m   Ə l i y e v: Hörmətli qonaqlar! 
Əziz dostlar! 
Mən sizin hamınızı Azərbaycanda səmimiyyətlə salam-

layıram, xoĢ gəlmisiniz! 
Mən çox Ģadam ki, Bakıda «Demokratiya və sabitlik 

naminə» mövzusunda böyük beynəlxalq konfrans keçirilir. Bu 
konfrans Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər 
Əliyevin anadan olmasının 85-ci ildönümü ərəfəsində keçirilir 
və bu da rəmzi xarakter daĢıyır. Məhz Heydər Əliyevin 

rəhbərliyi altında Azərbaycan 1993-cü ildən baĢlayaraq, həm 
demokratik inkiĢaf baxımından, həm də sabitliyin möhkəm-
lənməsi, tam Ģəkildə bərqərar olması baxımından çox böyük 
uğurlar əldə etmiĢdir. Azərbaycanda bütün demokratik təsisat-
lar yaradılmıĢdır. Azərbaycanda hüquqi dövlət quruculuğu çox 
uğurla gedir, vətəndaĢ cəmiyyəti formalaĢır. Bütün bu uğurlar 

möhkəm iqtisadi zəmin əsasında qazanılır. Sabitlik olmayan 
yerdə demokratik inkiĢafdan söhbət gedə bilməz və əksinə, 
qeyri-demokratik cəmiyyətlərdə sabitliyin ömrü uzun olmur. 
Bəzi hallarda bu iki anlayıĢ qarĢı-qarĢıya qoyulur, ancaq biz 
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Azərbaycanın timsalında görürük ki, bütün uğurlarımız – 
demokratiyanın inkiĢafı, ölkəmizin hərtərəfli inkiĢafı və möh-
kəmlənməsi məhz sabitliyin əsasında mümkün olmuĢdur. 

Biz Azərbaycanda siyasi və iqtisadi islahatları paralel 
Ģəkildə həyata keçiririk və hər iki istiqamətdə böyük nailiy-

yətlər əldə etmiĢik. Azərbaycan üçüncü ildir ki, iqtisadi 
cəhətdən ən sürətlə inkiĢaf edən ölkədir. Son dörd ildə bizim 
iqtisadiyyatımız 96 faiz artmıĢdır. Azərbaycanda bütün sahə-

lər inkiĢafdadır və ölkəmiz gələcəyə çox böyük nikbinliklə 
baxır. Ölkəmiz yeniləĢir, müasirləĢir və irəliyə gedir. Ona görə 
«Demokratiya və sabitlik naminə» mövzusunda кечирилян  

konfransın çox böyük əhəmiyyəti var. Əminəm ki, sizin 
müzakirələriniz əməli-praktik nəticələrlə sonuclanacaqdır. 

Hamımız yaxĢı bilirik ki, son illər ərzində bəzi hallarda 
demokratiya mövzusu süni Ģəkildə ortalığa atılır və bəzi 
ölkələrin dairələrinin maraqlarının təmin olunması üçün bu və 
ya digər ölkə ya demokratik, ya da qeyri-demokratik ölkə 

kimi qələmə verilir. Biz bəzi hallarda ikili standartlar element-
ləri ilə də qarĢılaĢırıq. 

Cənubi Qafqazda yerləĢən üç ölkədə gedən siyasi proseslər 
bəzi hallarda qeyri-obyektiv Ģəkildə təhlil olunur. Bəzi hallar-
da biz görürük ki, Azərbaycanda gedən quruculuq iĢlərinə, 
müasir yanaĢma elementlərinin inkiĢafına qısqanclıqla 

yanaĢılır. Bəzi hallarda üç Cənubi Qafqaz ölkəsini müqayisə 
etmək üçün yanlıĢ meyarlar seçilir. Biz özümüzü heç vaxt heç 
kimlə müqayisə etməmiĢik və belə fikrimiz yoxdur. Biz Azər-
baycan xalqının rifah halının yaxĢılaĢmasına çalıĢırıq, Azər-
baycanın möhkəmlənməsinə çalıĢırıq. Amma müqayisəyə gəl-
dikdə onu da deyə bilərik ki, qonĢularımızdan fərqli olaraq, 

Azərbaycanda nə fövqəladə vəziyyət elan olunur, nə siyasi 
opponentlər həbs edilir, nə senzura tətbiq olunur, nə də ki, 
bütün mətbuat, müstəqil mətbuat orqanları bağlanır və Ermə-

nistandan fərqli olaraq, Azərbaycanda dinc əhaliyə qarĢı zor 
tətbiq olunmur və onlarca günahsız insan qətlə yetirilmir. 
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Mən nə üçün bunu xüsusilə qeyd edirəm, çünki əfsuslar 
olsun ki, bəzi siyasətçilər üç ölkədə gedən prosesləri müqayisə 
edərkən subyektivliyə üstünlük verirlər və baĢqa ölkədə dəh-
Ģətli hadisələrə göz yumub, Azərbaycanda xırda məsələləri 
böyük bir hadisəyə çevirməyə çalıĢırlar. 

Bir sözlə, mən sizin konfransınıza çox böyük əhəmiyyət 
verirəm və dünyada ikili standartların mövcudluğu və əfsuslar 
olsun ki, möhkəmləndiyi indiki zamanda belə açıq müza-
kirələrin aparılması çox vacibdir. Azərbaycan müxtəlif bey-
nəlxalq təĢkilatların üzvüdür və onlarda fəal iĢtirak edir. Bəzi 
təĢkilatlara üzv olduqda üzərimizə öhdəliklər götürmüĢük və 

çalıĢırıq ki, bu öhdəlikləri vaxtlı-vaxtında və tam Ģəkildə 
yerinə yetirək. Beynəlxalq təĢkilatlar çərçivəsində bu fəaliyyəti 
gələcəkdə də davam etdirəcəyik. Azərbaycanda bütün sahələr, 
o cümlədən insan hüquqları sahəsi, demokratikləĢmə proses-
lərinin güclənməsi meyilləri daha da geniĢ vüsət alacaqdır. O 
ki qaldı baĢqa ölkələrlə ikitərəfli münasibətlərimizə, bu müna-

sibətlər bərabərhüquqlu xarakter daĢımalıdır və daĢıyır. Bu 
münasibətlərdə yalnız ikitərəfli məsələlər müzakirə mövzusu 
ola bilər. Biz daxili iĢlərə hər hansı bir yersiz müdaxiləni heç 
vaxt qəbul etməmiĢik və etməyəcəyik. Mən əminəm ki, sizin 
diskussiyalarınız çox maraqlı keçmiĢdir. Həm yeni yanaĢ-

manın aĢkara çıxarılması baxımından önəmli olmuĢdur, həm 

də ki, sizin aranızda yaranan əlaqələr, təmaslar bizim xalq-
larımızı bir-birinə daha da yaxın edəcəkdir. Əminəm ki, siz də 
bu konfransın gediĢatından və ümumiyyətlə, Azərbaycanda 
gördüklərinizdən məmnun olacaqsınız. 

ġ a m и l   Z e y n a l o v (Dağıstan hökumətinin sədri, «Yedi-
naya Rossiya» Partiyası Ali Şurasının üzvü): Hörmətli cənab 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, mən və həmkarım, 
Dövlət Dumasının deputatı Hacıbəy Kərimoviç Səfərəliyev 
«Yedinaya Rossiya» Partiyasını təmsil edirik. Biz Rusiya Fe-
derasiyası Dövlət Duması deputatlarının, «Yedinaya Rossi-
ya» Partiyası Ali ġurasının sədri Boris Vyaçeslavoviç Qrız-
lovun tapĢırığı ilə bugünkü, Heydər Əliyevin anadan olma-
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sının 85 illiyinə həsr edilmiĢ beynəlxalq forumda iĢtirak edi-
rik. Boris Vyaçeslavoviç konfransa təbrik göndərmiĢdir, mən 
bu gün beynəlxalq forumun iĢtirakçılarını həmin təbriklə ta-
nıĢ etmiĢəm. O, təbrikində Sizin baĢçılıq etdiyiniz Yeni Azər-
baycan Partiyasının çox böyük əhəmiyyətini və cəmiyyətin 

sabitləĢməsində, demokratiyanın inkiĢafında rolunu vurğula-
mıĢ və əmin etmiĢdir ki, «Yedinaya Rossiya» Partiyası Sizin 
partiya ilə həmiĢə yaxĢı münasibətlər saxlayacaqdır. Boris 
Qrızlov həmçinin xatırlatmıĢdır ki, burada, Bakıda səfərdə 
olarkən «Yedinaya Rossiya» Partiyası Yeni Azərbaycan Par-
tiyası ilə saziĢ imzalamıĢdır. 

Biz bu konfransda fəal iĢtirak etmiĢik və bugünkü kon-
fransın беля yüksək səviyyədə keçirilməsinдя bütün təĢkilatçı-

lara və iĢtirakçılara partiyamız adından təĢəkkürümüzü bil-
dirmək istəyirik. Güman edirəm ki, bu konfrans təkcə Azər-
baycanda deyil, konfransda təmsil olunmuĢ bütün region-
larda demokratiyanın və sabitliyin inkiĢafına kömək edə-

cəkdir. 
Siz də bilirsiniz ki, Rusiya Dövlət Dumasına axırıncı seç-

kilərdə «Yedinaya Rossiya» Partiyası inamlı qələbə qazan-
mıĢdır. Ġndi biz Dövlət Dumasında mütləq çoxluğa malikik. 
Lap ilk gündən etibarən bizim partiyanın lideri Vladimir 
Vladimiroviç Putin olmuĢdur və bununla da partiyanın 

nüfuzu daha da artacaqdır. Buna görə də mən Yeni Azərbay-
can Partiyasının rəhbəri olan Sizi bir daha əmin etmək istə-

yirəm ki, biz sizin partiya ilə çox fəal əməkdaĢlıq edəcəyik. 
Fürsətdən istifadə edib, Sizə bizim prezident Muxu Əliye-

vin səmimi salamını çatdırmaq istəyirəm. O da bugünkü kon-
fransa təbrik göndərmiĢ, bildirmiĢdir ki, bu konfransın Rusi-

yada, xüsusən Dağıstanda hamının çox yaxĢı tanıdığı Heydər 
Əliyevin 85 illiyinə həsr edilməsi onun əhəmiyyətini daha da 
artırır. Biz onun nəhəng fəaliyyətinə çox gözəl bələdik. O, hə-

qiqətən Azərbaycan xalqının lideriдир. Əgər Azərbaycanın 
çətin illərində Heydər Əliyev yenidən hakimiyyətə qayıtma-
saydı, kim bilir axırı nə ilə nəticələnərdi. Biz hamımız Sizin 
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babanızı yaxĢı tanıyırıq, Dağıstan üçün ən çətin illərdə o 
bizim vilayət partiya komitəsinin birinci katibi vəzifəsində 
iĢləmiĢdir. Bu yaxınlarda biz Azərbaycan xalqının nümayən-
dələri ilə birlikdə onun yubileyinə həsr edilmiĢ tədbir keçirdik. 
Muxu Gimbatoviç bir daha əmin etdi ki, xalqlarımız arasında 

dostluq davamlı və möhkəm olacaqdır. Ümumiyyətlə, biz 
əslində bir xalqıq. 

И l h a m   Ə l и y e v: Çox sağ olun. Babam Əziz Əliyevin 
xatirəsinə göstərilən ehtirama görə mən sizə və qardaĢ 
Dağıstan xalqına təĢəkkür etmək istəйиряm. O, Dağıstanın 
inkiĢafı üçün çox iĢlər görmüĢ və çətin illərdə dağıstanlılarla 

bir yerdə olmuĢ, taleyin sərt sınaqlarına onlarla birlikdə sinə 
gərmiĢdir. Dağıstanda onun xatirəsinə bəslənən münasibəti 
biz hamımız – Azərbaycan vətəndaĢları da, xüsusən onun nə-

vəsi kimi, mən də yüksək qiymətləndiririk. Muxu Gimba-
toviçə də ən xoĢ arzularımı bildirmək istəyirəm. Bir müddət 
əvvəl o, Azərbaycana gəlmiĢdi. Biz çox yaxĢı görüĢlər keçir-

dik, bir sıra məsələləri müzakirə etdik, gələcək qarĢılıqlı 
fəaliyyət yollarını müəyyənləĢdirdik. 

Sizi «Yedinaya Rossiya» Partiyasının nümayəndəsi kimi 
görməyimə çox Ģadam. Bu partiya ilə mənim baĢçılıq etdiyim 
Yeni Azərbaycan Partiyası arasında ənənəvi əməkdaĢlıq və 
tərəfdaĢlıq münasibətləri var. Biz çox Ģadıq ki, partiyalarımız 

arasında bu cür münasibətlər yaranır. Bu partiyalar həm 
Rusiyada, həm də Azərbaycanda alternativi olmayan aparıcı 
siyasi qüvvədir, onlar ölkələrimizin xalqlarının böyük əksəriy-
yətinin iradəsini ifadə edirlər. Mən sizi həm də qardaĢ Dağıs-
tanın nümayəndəsi kimi görməyimə Ģadam. Dağıstan və 
Azərbaycan xalqları əsrlər boyu qardaĢlıq, əmin-amanlıq, 

sülh və dostluq Ģəraitində yaĢamıĢlar və indi də bu münasibət-
lər davam edir. Bu, Rusiya ilə Azərbaycan arasında ikitərəfli 
münasibətlərin gələcək inkiĢafı üçün  çox vacibdir. Xalqları-
mızın bu cür fəal əməkdaĢlığının, qardaĢlığının Qafqazda – 
Cənubi Qafqazda və ġimali Qafqazda vəziyyət üçün də xüsusi 
dəyəri və əhəmiyyəti vardır. Qafqaz vahid bir orqanizmdir və 
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burada hər Ģey qarĢılıqlı surətdə бир-бириня bağlıdır. Buna görə 
də Qafqaz regionunun hər hansı hissəsində baĢ verən 
proseslər bizim hamımız üçün çox əhəmiyyətlidir. Biz birlikdə 
çalıĢırıq ki, Qafqaz sülh, təhlükəsizlik və sabitlik zonasına 
çevrilsin və əminəm ki, buna nail olacağıq. Bir daha bütün 

Dağıstan xalqına və bizim dostlarımıza, «Yedinaya Rossiya» 
Partiyasının üzvlərinə ən xoĢ arzularımı bildirmək istəyirəm. 
Sağ olun. 

H a l u k   И p ə k (Türkiyənin Ədalət və İnkişaf Partiyası 
sədrinin müavini, Türkiyə Böyük Millət Məclisinin üzvü):  
Əvvəlcə, ev sahibliyinə görə çox-çox təĢəkkür edirəm. Bakıda 

bir çox ölkənin təmsilçiləri bir araya gəldilər və bu gün tarixə 
demokratiya baxımından çox önəmli notlar düĢdü. YaĢa-
dığımız indiki zamanda bu konfransın mövzusunun nə qədər 
əhəmiyyət daĢımasını nəzərə alsaq, bu hamı üçün önəmli oldu 
və biz də Türkiyəni təmsil edərək, fikirlərimizi söylədik. Mən 
buna görə bir daha təĢəkkür edirəm. 

Həm Azərbaycan, həm də Türkiyə əslində tarixi inkiĢaf və 
mədəniyyətlərin sivilizasiyalararası dialoqu baxımından Qərb 
və ġərq arasında çox önəmli bir körpü olmuĢdur. Bu tarixi 
həqiqəti, mədəniyyəti bu cür konfrans vəsitəsilə Bakıda 
paylaĢmaq bu toplantıya həm də xüsusi bir çalar vermiĢdir. 
Biz – dünyada bütün insanlar, bütün dövlətlər öz içimizdə, 

təkbaĢına yaĢamırıq. Dünya o qədər geniĢdir ki, bir ölkədə 
olan hər hansı hadisə digər ölkədə sadəcə, siyasətlə məĢğul 
olanları deyil, o ölkədə yaĢayan hər bir iĢ adamını, hər bir 
insanı maraqlandırır. Xüsusilə «Demokratiya və sabitlik 
naminə: əməkdaĢlığın yeni imkanları» mövzusundakı kon-
frans tarixi baxımdan da çox əhəmiyyətlidir. 

Mən bu günü neçə illər – 15-17 il əvvəldən görüb layihələr 
hazırlayan və onlara uyğun iĢlər görən rəhmətlik Heydər 
Əliyevin böyüklüyünü Bakıda keçirilən bu konfrans zamanı 
daha yaxĢı anladım və bütün Azərbaycan xalqının da çox 
yaxĢı anladığının Ģahidi oldum. Çünki Azərbaycanın sürətli 
inkiĢafı onun adı ilə bağlıdır və onun nə qədər haqlı olduğu 
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ortaya çıxdı. Mən onu rəhmətlə anır, ev sahibliyinizə görə 
Sizə bir daha təĢəkkür edirəm. 

И l h a m   Ə l и y e v: Sağ olun, təĢəkkür edirəm. Bilirsiniz 
ki, 1993-cü ildə Azərbaycan xalqı Heydər Əliyevi yenidən 
siyasi hakimiyyətə dəvət edəndə burada vəziyyət çox ağır idi. 

Ölkə idarəolunmaz vəziyyətə düĢmüĢdü. Heydər Əliyevin 
siyasi təcrübəsi, onun biliyi, cəsarəti ölkəni o ağır vəziyyətdən 
xilas etdi və baĢlıca istiqamət demokratiya və inkiĢaf Ģüarları 
əsasında götürülmüĢdür. ĠnkiĢaf əslində sabitlik deməkdir. 
Ġndi 1993-cü ildən on beĢ il keçiб və biz bu gün Azərbaycanda 
həm demokratiyanı görürük, sabitliyi, inkiĢafı görürük və həm 

də gələcəyə böyük nikbinliklə baxırıq. Biz qarĢıda duran 
bütün vəzifələrin yerinə yetirilməsinə nail olmuĢuq və bundan 
sonra ancaq və ancaq inkiĢaf yolu ilə gedəcəyik. 

O ki qaldı bizim ikitərəfli münasibətlərimizə, mən çox 
Ģadam ki, iki qardaĢ ölkə, qardaĢ xalq arasında münasibətlər 
ən yüksək zirvədədir. Bu bizim birliyimiz və gücümüzdür. Biz 

beynəlxalq müstəvidə kifayət qədər böyük mövqelərə malik 
olan ölkələrik. Bu regionda bizim iĢtirakımız olmadan heç bir 
ciddi layihə icra oluna bilməz. Beynəlxalq münasibətləri təhlil 
edərkən görürük ki, biz daha da sıx birləĢməliyik. Bizim 
maraqlarımız da üst-üstə düĢür, məqsədlərimiz də, tariximiz 
də eynidir və çox Ģadam ki, Türkiyə–Azərbaycan münasi-

bətləri yüksələn xətlə inkiĢaf edir. 
T e r r и   M a r и a n и  (Fransa Milli Assamblейasının üzvü): 

Hörmətli cənab Prezident, mən Fransa Milli Assambleyasını 
təmsil edirəm. Prezident Nikola Sarkozinin «Prezident Çoxlu-
ğunun Ġttifaqı» Partiyasının xarici əlaqələr komissiyasının 
üzvüyəm. Mən Yeni Azərbaycan Partiyası tərəfindən təĢkil 

edilmiĢ artıq ikinci tədbirə dəvət olunuram. Zənnimcə, ikinci 
dəfə ölkəyə səfər etmək bu ölkə haqqında ciddi fikirlər söylə-

mək üçün kifayətdir. Ölkəniz müstəqilliyin ilk vaxtlarında 
üzləĢdiyi çətinlikləri aradan qaldıra bilmiĢdir. 1993-cü ildən 
etibarən sabitlik bərqərar olunmağa baĢladı. Ölkənizin rifahı 
hər gün artır. 
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Mən bu konfransı təĢkil edənlərə dəvətə və müzakirələr 
imkanına görə minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm. Açıq 
müzakirələr Avropada xalqlar arasında anlaĢmaya xidmət 
edir. Hesab edirəm ki, bu beynəlxalq konfrans regiondakı 
sülhə töhfə verəcəkdir. 

И l h a m   Ə l и y e v: Çox sağ olun. Sizi görməyimə çox 
Ģadam. Əminəm ki, konfransın çox mühüm praktik nəticələri 
olacaqdır, çünki burada müzakirə olunan məsələlər bütün 
region üçün əhəmiyyətlidir. Postsovet məkanında yerləĢən bu 
region bir sistemdən digər sistemə keçid dövrünü yaĢayır. 
1991-ci ildə müstəqilliyimizi qazandığımız zaman siyasi 

inkiĢaf sahəsində böyük təcrübəmiz yox idi. Heç vaxt tarixi-
mizdə müstəqil siyasi sistem olmamıĢdı. Beləliklə, biz dəyiĢik-
liklər etməli idik. Bazar iqtisadiyyatı mövcud deyildi, ölkədə 
planlı dövlət iqtisadiyyatı hökm sürürdü. 

1991-ci ildən bəri biz bir çox islahatları həyata keçirə 
bildik. Ġndi iqtisadiyyatımızın 80 faizi özəl sektorun payına 

düĢür. Demokratik inkiĢaf gedir. Hazırda biz çoxpartiyalı si-
yasi sistemə, plüralizmə, azad mətbuata malikik. Bütün siyasi 
qüvvələrə öz fikirlərini və ideyalarını ifadə etmək və inkiĢaf 
etdirmək üçün hər cür imkan yaratmıĢıq. Açıq və müasir cə-

miyyət qurmaqdayıq. YaxĢı iqtisadi potensialımız, təbii 
sərvətlərimiz var. Bütün bunlar çətinlikləri aradan qaldır-

maqda, bəzi ağrılı iqtisadi islahatları aparmaqda bizə yardım-
çı oldu. Keçid dövrünü yaĢayan ölkələr üçün dəyiĢikliklər 
etmək, xüsusən də iqtisadi islahatlar aparmaq bəzən asan 
olmur. Hazırda çox güclü sosial siyasət həyata keçiririk ki, 
yoxsul təbəqələr əziyyət çəkməsin. Biz müasir bazar iqtisa-
diyyatı prinsiplərinə sadiqik. 

GiriĢ nitqimdə qeyd etdiyim kimi, ölkədə siyasi və iqtisadi 
islahatlar paralel Ģəkildə aparılır. Əminəm bu, yeganə müna-
sib yoldur. Tarixdə müĢahidə edilib ki, siyasi inkiĢafı iqtisadi 
inkiĢafdan xeyli irəliyə getmiĢ ölkələr uğursuzluğa uğramıĢdır. 
Eyni zamanda, lazımi ictimai nəzarət və güclü demokratik 
təsisatlar olmadan iqtisadiyyat hərtərəfli inkiĢaf etmir və 
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ömrü uzun olmur. ĠnkiĢaf etmiĢ ölkələrin təcrübəsini öyrə-

nərək görürük ki, demokratiya qurmuĢ ölkələrdə bütün sahə-

lərdə, o cümlədən iqtisadi baxımdan sabitlik mövcuddur. 
Demokratik ölkələr arasında yoxsul, zəngin olmayan ölkə 
tapmaq çətindir. Ona görə də rifah, iqtisadi potensial, sosial 

müdafiə sahələrində aparılan iĢlər, eləcə də dövlətin siyasəti 
demokratik standartların səviyyəsini artırır. 

Biz bir neçə beynəlxalq proqrama daxil edilmiĢik. Avropa 
Ġttifaqının «Yeni qonĢuluq siyasəti»nə qoĢulmuĢuq. Bu bizim 
seçimimiz idi. Üzərimizə müəyyən öhdəliklər götürmüĢük. 
Artıq bir ildən çoxdur ki, həmin proqramları uğurla həyata 

keçiririk. Ölkəmizi Avropa Ġttifaqının demokratik standart-
larına daha da uyğunlaĢdırmaq məqsədi ilə yeddi il öncə Av-
ropa ġurasına daxil olmuĢuq. Fikrimcə, biz demokratik inki-
Ģaf istiqamətində bu günə qədər həyata keçirdiyimiz islahat-
larla maksimum səviyyəni təmin etmiĢik. Lakin əvvəldə qeyd 
etdiyim kimi, bəzi hallarda regionumuzdakı müxtəlif ölkələrə 

verilən qiymətlər və bildirilən fikirlər fərqlidir. Bu, baĢqa 
söhbətin mövzusudur. Mən bunun nəyə görə baĢ verməsi ilə 
bağlı təfərrüatları burada söyləməyəcəyəm. Bunların baĢ 
verməsinin bir çox səbəblərini bilirəm. Bu, baĢqa məsələdir. 
Biz nə istəyirik? Biz istəyirik ki, dünya Azərbaycanı olduğu 
kimi tanısın. Vacib məsələlərin müzakirəsindən baĢqa, bu cür 

konfranslar ölkəni görmək, xüsusən də ölkəyə birinci dəfə 
səfər edənlərə onu tanımaq, necə inkiĢaf etdiyini müĢahidə 
etmək üçün fürsətdir. 

Biz sizin hamınızı burada görməkdən məmnunuq. Mən 
partiyamızın dəvətini qəbul edib Bakıya gəldiyinizə görə sizə 
təĢəkkürümü bildirmək istəyirəm. Ümid edirəm ki, səfəri-

nizdən razı qalacaqsınız. Sizə ən böyük uğurlar arzulayıram. 
Sağ olun. 

 
 
 

 



 71 

 
 
 

BÖYÜK BRĠTANĠYANIN XARĠCĠ VƏ DÖVLƏT 

MƏSƏLƏLƏRĠ ÜZRƏ NAZĠRLĠYĠNĠN  AVROPA 

MƏSƏLƏLƏRĠ ÜZRƏ DÖVLƏT NAZĠRĠ  

CĠM MÖRFĠN ĠLƏ GÖRÜġ  
 
Prezident sarayı  

 
7 май 2008-ъи ил  
 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev 

mayın 7-də Prezident sarayında Böyük Britaniyanın Xarici və 
Dövlət Məsələləri üzrə Nazirliyinin Avropa məsələləri üzrə 
Dövlət naziri Cim Mörfini qəbul etmişdir. 

Görüşdə Azərbaycanla Böyük Britaniya arasında əlaqələ-

rin müxtəlif sahələrdə uğurla inkişaf etdiyi vurğulandı, 
ikitərəfli münasibətlərimizin bundan sonra daha da genişlənə-

cəyinə əminlik ifadə olundu. 
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MYANMA ĠTTĠFAQININ DÖVLƏT SÜLH VƏ 

ĠNKĠġAF ġURASININ SƏDRĠ  

ZATĠ-ALĠLƏRĠ CƏNAB TAN ġVEYƏ 
 
Hörmətli cənab sədr! 

Ölkənizdə baĢ vermiĢ qasırğa nəticəsində çoxsaylı in-
san tələfatı və dağıntılar barədə xəbər məni olduqca kədər-
ləndirdi. 

Bu faciə ilə əlaqədar dərdinizə Ģərik çıxır, təbii fəlakətin 
nəticələrinin tezliklə aradan qaldırılmasını arzulayır, xəsarət 
alanlara Ģəfa diləyirəm. 

Bu ağır anlarda Sizə, həlak olanların ailələrinə və yaxın 
adamlarına, bütün Myanma xalqına Ģəxsən öz adımdan və 
Azərbaycan xalqı adından dərin hüznlə baĢsağlığı verirəm. 

 
ĠLHAM ƏLĠYEV 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 
 
Bakı, 7 may 2008-ci il 
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ÜMUMMĠLLĠ LĠDER HEYDƏR ƏLĠYEVĠN  

85 ĠLLĠK YUBĠLEYĠNƏ HƏSR EDĠLMĠġ  

«BĠR ÖMRÜN SALNAMƏSĠ» BƏDĠĠ  

SƏRGĠSĠNĠN AÇILIġI   
 
Heydər Əliyev adına Иdman-Konsert Kompleksi 
 
7 май 2008-ъи ил 

 
Mayın 7-də Heydər Əliyev adına İdman-Konsert Kom-

pleksində ümummilli liderin 85 illik yubileyinə həsr edilmiş «Bir 
ömrün salnaməsi» bədii sərgisinin açılışı olmuşdur. 

Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev xanımı Mehriban 
Əliyeva ilə birlikdə mərasimdə iştirak etmişdir. 

Dövlətimizin başçısı sərginin açılışını bildirən lenti kəsdi. 

Kompleksin ikinci mərtəbəsində xalqımızın dahi oğlunun 
fəaliyyəti ilə bağlı fotostendlər vardır. Burada ümummilli 
liderin sovet hakimiyyəti illərində və müstəqil Azərbaycana 
rəhbərliyi dövründə onun müxtəlif tədbirlərdə iştirakına, res-
publikanın bölgələrinə, xarici ölkələrə səfərlərinə, beynəlxalq 
sammit və konfranslarda çıxışlarına, mədəniyyət, incəsənət və 

elm xadimləri, idmançılar, ictimaiyyət nümayəndələri, hərb-
çilər, Azərbaycana gələn nümayəndə heyətləri ilə görüşlərinə, 
sənaye və kənd təsərrüfatı müəssisələrinin, olimpiya-idman 
komplekslərinin və digər obyektlərin açılışında iştirakına dair 
fotoşəkillər toplanmışdır. 

Prezident İlham Əliyev ulu öndərin müxtəlif vaxtlarda 

çəkilmiş şəkillərinə baxdı. 
Kompleksin birinci mərtəbəsində müxtəlif bölmələr üzrə 

guşələr təşkil olunmuşdur. Prezident İlham Əliyev həmin 
guşələrlə tanış oldu. 
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«Azərbaycanda hüquqi demokratik dövlət quruculuğu» 
bölməsində ulu öndərin ölkəmizdə qanunun aliliyi, insan hü-

quqlarının təminatı, dövlət quruculuğu istiqаmətindəki fəaliy-
yəti ilə bağlı eksponatlar, o cümlədən Heydər Əliyevin müəllifi 
olduğu Konstitusiyanın hazırlanması ilə əlaqədar yaradılmış 

komissiyanın iclasındakı nitqlərindən parçalar, Azərbaycanda 
ölüm cəzasının ləğvi ilə bağlı fərmanı, imzaladığı qanunlar, 
sərəncamlar, habelə müxtəlif kitablar, jurnallar və digər ma-
teriallar nümayiş olunur. 

«İqtisadi inkişaf, bank-kredit sistemi» bölməsində ümum-
milli liderin respublikamızın iqtisadiyyatının inkişafı, özəl 

sektorun güclənməsi sahəsində gördüyü işlərə, aparılan isla-
hatlara, sənaye obyektləri ilə tanışlığına dair fotoşəkillər, 
müxtəlif cədvəllər, Heydər Əliyevin iqtisadi sahədəki fəaliy-
yətinə həsr olunmuş kitablar, jurnallar toplanmışdır. 

«Əhalinin sosial müdafiəsi və səhiyyə», «Elm və təhsil» 
bölmələrində ulu öndərin insanların sosial təminatının güc-

ləndirilməsi, əlillərə qayğı, səhiyyə, elm və təhsilin inkişafı ilə 
bağlı qəbul etdiyi qərarları, elm adamları ilə, xarici ölkələrdə 
təhsil alan gənclərlə görüşlərini əks etdirən eksponatlar diqqəti 
cəlb edir. 

Sərginin «Ordu quruculuğu» bölməsində böyük dövlət 
xadimi Heydər Əliyevin hələ sovet dövründə Azərbaycana rəh-

bərlik etdiyi vaxtlarda hərbçi kadrların hazırlanması sahə-

sində gördüyü tədbirlərinə, C.Naxçıvanski adına hərbi liseyin, 
ali hərbi məktəblərin müdavimləri, əsgər və zabitlərlə, o cüm-
lədən ön xətdə düşmənlə üz-üzə dayanmış döyüşçülərlə gö-

rüşlərinə dair şəkillər vardır. Burada dahi liderin Azərbay-
canda ordu quruculuğu ilə bağlı gördüyü işlərə həsr olunmuş 

kitablar da xüsusi maraq doğurur. Prezident İlham Əliyevə 
kitab hədiyyə olundu. 

Ulu öndərin xarici səfərlərini, iştirak etdiyi beynəlxalq 
tədbirləri, eləcə də Azərbaycanda təşkil olunmuş beynəlxalq 
konfransları, Heydər Əliyevin xaricdə yaşayan soydaşlarımıza 
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diqqət və qayğısını əks etdirən şəkillər «Beynəlxalq müna-
sibətlər və diaspor» bölməsində toplanmışdır. 

«Milli təhlükəsizlik sistemi» bölməsində ulu öndərin Azər-
baycanda təhlükəsizlik orqanlarına rəhbərlik etdiyi vaxtlarda iş 
otağındakı stol və stul, habelə hərbi forması, vəsiqələri, xidmət 

dövründə təltif edildiyi Fəxri fərman və ordenləri, müstəqillik 
illərində bu sahənin inkişafı ilə bağlı gördüyü işlərə, Milli 
Təhlükəsizlik Nazirliyinin əməkdaşları ilə keçirdiyi görüşlərə 
dair şəkillər, kitablar nümayiş olunur. 

«İdman, gənclər və gender siyasəti» bölməsində xalqımızın 
dahi oğlunun Azərbaycanda bu istiqamətlərdə gördüyü işləri 

əks etdirən materiallar, habelə imzaladığı qanunlar, fərman-
lar, sərəncamlar, idmançılarla, gənclərlə keçirdiyi görüşlərə 
dair şəkillər, kitablar maraq doğurur. 

«İnformasiya cəmiyyəti, nəqliyyat və rabitə» bölməsində 
görkəmli dövlət xadimi Heydər Əliyevin Azərbaycana rəhbər-
lik etdiyi dövrlərdə nəqliyyatın müxtəlif sahələrinin, rabitənin 

inkişafına informasiya-kommunikasiya texnologiyalarının tət-
biqi istiqamətində gördüyü işlərə dair şəkillər, imzaladığı 
fərman və sərəncamlar, qanunlar, habelə müxtəlif kitablar, 
plakatlar, teleqüllənin maketi, Böyük İpək Yolu haqqında film 
nümayiş etdirilir. 

Azərbaycanda ilk mobil rabitə operatorunun fəaliyyətə baş-

laması və ölkəmizdə ilk beynəlxalq stansiyanın açılışı müna-
sibətilə keçirilmiş tədbirlərdə ümummilli lider Heydər Əliyevin 
istifadə etdiyi telefon aparatları, ulu öndərin və akademik 
Zərifə xanım Əliyevanın 85 illik yubileyi münasibətilə buraxıl-
mış poçt markaları xüsusilə diqqəti cəlb edir. 

«Torpaq islahatı və xəritəçəkmə» bölməsində ulu öndərin 

adı ilə bağlı olan torpaq islahatlarına dair materiallar, isla-
hatın gedişini əks etdirən diaqram, şəkillər, qanunvericilik 
toplusu, torpaq və tarix atlasları, 20 adda xəritələr, habelə 
Azərbaycanda uğurla həyata keçirilmiş torpaq islahatlarına 
həsr edilmiş kitablar toplanmışdır. 
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«Ekologiya və təbii sərvətlər» bölməsində Azərbaycanda 
təcrübi üsulla ilk dəfə əldə edilmiş qızıl, ümummilli liderin sə-

rəncamları ilə ölkəmizdə yaradılmış milli parklar və qoruqlar, 
xüsusi mühafizə olunan ərazilər haqqında kitablar, Heydər 
Əliyevin müxtəlif vaxtlarda iməciliklərdə ağac əkməsini əks 

etdirən şəkillər nümayiş etdirilir. Burada prezident İlham 
Əliyevə «Azərbaycanda xüsusi mühafizə olunan ərazilər» 
(«Protected areas in Azerbaijan») kitabı hədiyyə edildi. 

«Kənd təsərrüfatı» bölməsində ümummilli liderin ölkə-

mizdə aqrar sahənin, emal sənayesinin inkişafı istiqamətində 
gördüyü işləri əks etdirən müxtəlif materiallar, habelə ki-

tablar, plakatlar vardır. Bu bölmədə Heydər Əliyevin Azər-
baycanda kənd təsərrüfatı sahəsində həyata keçirdiyi isla-
hatları əks etdirən eskponatlar böyük maraq doğurur. 

«Mədəniyyət və incəsənət» bölməsində ulu öndərin baxdığı 
teatr tamaşalarının afişaları, mədəniyyət və incəsənət xadimləri 
ilə görüşlərini, mədəniyyət obyektlərinin tikintisini və açılışını 

əks etdirən şəkillər, qədim xalça nümunələri, xalq çalğı  alətləri,  
«Mədəniyyət»  qəzetinin  ümummilli liderin 85 illik yubileyinə 
həsr olunmuş xüsusi nömrəsi və Azərbaycan şairlərinin Heydər 
Əliyevə həsr etdikləri şeirlərdən ibarət «Günəşə qovuşmaq 
istəyirəm mən» kitabı nümayiş etdirilir. 

Kitabın bir nüsxəsi prezident İlham Əliyevə hədiyyə olundu. 

Sərginin ən maraqlı guşələrindən olan «Neft strategiyası və 
enerji təhlükəsizliyi» bölməsində ulu öndərin müəllifi olduğu 
neft strategiyası ilə bağlı materiallar, o cümlədən «Əsrin 
müqaviləsi»nə, Bakı–Tbilisi–Ceyhan neft, Bakı–Tbilisi–Ərzu-
rum qaz kəmərlərinə, «Şahdəniz» layihəsinə, ümumiyyətlə, 
Azərbaycanda neft sənayesinin inkişafı sahəsində gördüyü 

işlərə dair eksponatlar toplanmışdır. Bunlar sovet dövrü və 
müstəqillik dövrü bölmələrində nümayiş etdirilir. Prezident 
İlham Əliyev burada Azərbaycanın neft strategiyasına həsr 
olunmuş filmdən bir parçaya baxdı. 

Sərgidə «Azəriqaz» QSC, «Azərenerji» ASC və «Azərikim-
ya» Dövlət Şirkətinin fəaliyyəti ilə bağlı guşələr də vardır. 
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RUSĠYA FEDERASĠYASININ PREZĠDENTĠ  

ZATĠ-ALĠLƏRĠ  

CƏNAB DMĠTRĠ MEDVEDEVƏ 
 

Hörmətli Dmitri Anatolyeviç! 
Sizi, ön və arxa cəbhə veteranlarını, dost Rusiya xal-

qını əlamətdar bayram – 1941–45-ci illərin Böyük Vətən 
müharibəsində Qələbə günü münasibətilə Azərbaycan xalqı 
adından və Ģəxsən öz adımdan ürəkdən təbrik edirəm. 

Azərbaycan və Rusiya xalqlarının dostluğu və möhkəm 
birliyi Hitler faĢizminə qarĢı mübarizənin sərt sınaqlarından 
Ģərəflə çıxmıĢdır. Onlar cəbhələrdə Ģücaət və qəhrəmanlıг-
ларı, arxada əzmkarlıq və fədakar əməклярi sayəsində qələ-

bənin qazanılmasına çox böyük töhfə vermiĢlər. 
Əminəm ki, xalqlarımızın inkiĢafı naminə, sülh, sabitlik 

və tərəqqi naminə birgə səylərimiz bundan sonra da Azər-
baycan Respublikası ilə Rusiya Federasiyası arasında dost-
luğun və mehriban qonĢuluq münasibətlərinin, strateji tərəf-
daĢlığın yüksələn xətlə inkiĢaf etməsi və möhkəmlənməsinin 
təmin olunmasına yönəldiləcəkdir. 

Hörmətli Dmitri Anatolyeviç! 
Rusiya Federasiyasının Prezidenti vəzifəsinə baĢlamağınızla 

əlaqədar ən səmimi təbriklərimi qəbul edin. Sizə möhkəm 
cansağlığı, xoĢbəxtlik və dövləti fəaliyyətinizdə uğurlar, bütün 
Rusiya xalqına sülh və əmin-amanlıq diləyirəm. 

Fürsətdən istifadə edərək, Sizi münasib bildiyiniz vaxtda 

Azərbaycana rəsmi səfərə dəvət edirəm. 
 

Hörmətlə, 

ĠLHAM ƏLĠYEV 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 
 

Bakı, 8 may 2008-ci il 
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RUSĠYA FEDERASĠYASI HÖKUMƏTĠNĠN SƏDRĠ  

ZATĠ-ALĠLƏRĠ 

CƏNAB VLADĠMĠR PUTĠNƏ 
 
Hörmətli Vladimir Vladimiroviç! 
Sizi Rusiya Federasiyası Hökumətinin sədri vəzifəsinə 

baĢlamağınız münasibətilə ürəkdən təbrik edirəm. 
Rusiyanın dövlətçiliyi və suverenliyinin hərtərəfli möh-

kəmlənməsi, ölkədə demokratiya normalarının, qanunçu-

luğun və hüquqi qaydanın bərqərar olması, Rusiyanın dün-
yada rolunun və nüfuzunun artması Sizin adınızla bağlıdır. 

Siz Azərbaycan ilə Rusiya arasında çoxəsrlik dostluq və 
mehriban qonĢuluq ənənələrinin inkiĢafına, dövlətlərarası 
münasibətlərin, strateji tərəfdaĢlığımızın geniĢlənməsinə san-
ballı Ģəxsi töhfə vermisiniz. 

Əminəm ki, Azərbaycan ilə Rusiya arasında çoxĢaxəli, 
qarĢılıqlı surətdə faydalı əməkdaĢlıq xalqlarımızın mənafeyi 
naminə bundan sonra da hərtərəfli və dinamik inkiĢaf edə-

cəkdir. 
Bizim səmimiyyətə, etimada və qarĢılıqlı anlaĢmaya əsas-

lanan Ģəxsi münasibətlərimizi yüksək qiymətləndirirəm. 

Hörmətli Vladimir Vladimiroviç, Sizə möhkəm cansağlı-
ğı, xoĢbəxtlik və bundan sonra da dövləti fəaliyyətinizdə 
uğurlar arzulayıram. 

 
Hörmətlə, 

ĠLHAM ƏLĠYEV 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 
 
Bakı, 8 may 2008-ci il 
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NORVEÇ KRALI ƏLAHƏZRƏT V HARALDA 
 

Əlahəzrət! 
Milli bayramınız – Konstitusiya günü münasibətilə Si-

zə və Sizin simanızda bütün xalqınıza ən səmimi təbrik-

lərimizi yetirirəm. 
Əminəm ki, Azərbaycan ilə Norveç arasındakı dostluq və 

əməkdaĢlıq münasibətlərinin inkiĢafı yolunda qarĢılıqlı səy-
lərimizi bundan sonra da ardıcıl Ģəkildə davam etdirəcəyik. 

Sizə möhkəm cansağlığı, iĢlərinizdə uğurlar, dost Norveç 
xalqına sülh və tərəqqi arzulayıram. 

 
Hörmətlə, 

ĠLHAM ƏLĠYEV 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 
 
Bakı, 8 may 2008-ci il 
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NORVEÇ KRALLIĞININ BAġ NAZĠRĠ  

ZATĠ-ALĠLƏRĠ  

CƏNAB YENS STOLTENBERQƏ 
 
Hörmətli cənab BaĢ nazir! 

Norveç Krallığının milli bayramı – Konstitusiya günü 
münasibətilə Sizi və bütün xalqınızı təbrik edirəm. 

Azərbaycan–Norveç əməkdaĢlığı bu gün bir çox sahələr-
də müvəffəqiyyətlə davam etməkdədir. Əminəm ki, dost öl-
kələrimiz arasında münasibətlərin hərtərəfli inkiĢafı, iqtisadi 
əlaqələrimizin gündən-günə geniĢlənməsi, irimiqyaslı layi-

hələrdə birgə iĢimiz xalqlarımızın rifahına, ölkələrimizin çi-
çəklənməsinə yeni-yeni töhfələr verəcəkdir. 

Sizə ən xoĢ arzularımı yetirir, dost xalqınıza əmin-aman-
lıq və firavanlıq diləyirəm. 

 
Hörmətlə, 

ĠLHAM ƏLĠYEV 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 
 
Bakı, 8 may 2008-ci il 
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YƏMƏN RESPUBLĠKASININ PREZĠDENTĠ  

ZATĠ-ALĠLƏRĠ  

CƏNAB ƏLĠ ABDULLAH SALEHƏ 
 
Hörmətli cənab Prezident! 

Ölkənizin milli bayramı – Yəmən Birliyi günü münasi-
bətilə Sizi və Sizin simanızda bütün xalqınızı öz adımdan və 
Azərbaycan xalqı adından ürəkdən təbrik edirəm. 

Əminəm ki, Azərbaycan–Yəmən dostluğu istər ikitərəfli 
qaydada, istərsə də beynəlxalq qurumlar çərçivəsində əmək-
daĢlığımız və qarĢılıqlı dəstəyimiz bundan sonra da xalqları-

mızın mənafelərinə xidmət edəcəkdir. 
Belə bir əlamətdar gündə Sizə ən xoĢ arzularımı yetirmək-

dən məmnunluq duyur, dost Yəmən xalqına əmin-amanlıq 
və firavanlıq diləyirəm. 

 
Hörmətlə, 

ĠLHAM ƏLĠYEV 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 
 
Bakı, 8 may 2008-ci il 
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KAMERUN RESPUBLĠKASININ PREZĠDENTĠ  

ZATĠ-ALĠLƏRĠ  

CƏNAB POL BĠYAYA 
 

Hörmətli cənab Prezident! 

Ölkənizin milli bayramı – Unitar dövlətin elan edilməsi 
günü münasibətilə Sizə və Sizin simanızda bütün xalqınıza 
təbriklərimizi yetirirəm. 

Ümidvaram ki, Azərbaycan–Kamerun münasibətlərinin 
inkiĢafı xalqlarımız üçün hər cəhətdən faydalı olacaqdır. 

Bu əlamətdar gündə Sizə möhkəm cansağlığı, iĢlərinizdə 

uğurlar, xalqınıza sülh və rifah arzulayıram. 
 
Hörmətlə, 

ĠLHAM ƏLĠYEV 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 
 
Bakı, 8 may 2008-ci il 
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AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV 

ZIĞ DAĠRƏSĠ – HEYDƏR ƏLĠYEV 

БЕЙНЯЛХАЛГ АЕРОПОРТУ AVTOMOBĠL 

YOLUNUN, HABELƏ BĠNƏ VƏ ZĠRƏ 

QƏSƏBƏLƏRĠNDƏ BĠR SIRA OBYEKTLƏRĠN 

AÇILIġINDA  

 
9 май 2008-ъи ил 
 
Mayın 9-da Prezident İlham Əliyev Zığ dairəsi – Hey-

dər Əliyev Beynəlxalq Аеропорту avtomobil yolunun, habelə 
Binə və Zirə qəsəbələrində bir sıra obyektlərin açılışında 
iştirak etmişdir. 

Dövlətimizin başçısı İlham Əliyevin xüsusi tapşırığı əsa-
sında 2007-ci il noyabrın 10-da tikintisinə başlanmış Zığ 

dairəsi–Heydər Əliyev Beynəlxalq Аеропорту avtomobil yolu-
nun sifarişçisi Nəqliyyat Nazirliyi, icraçısı isə «Akkord» 
Şirkətlər Qrupudur. Ən son texnologiyanın tətbiqi ilə Avropa 
standartlarına uyğun çəkilmiş 17 kilometrlik yol 6 hərəkət 
zolaqlıdır. Yolun ümumi eni 29,5 metr, hərəkət zolaqlarının 
hər birinin eni 3,75 metrdir. 

Zığ dairəsi–Heydər Əliyev Beynəlxalq Аеропорту  avtomo-
bil yolunun çəkilişi ilə eyni vaxtda 12 kilometrlik Azadlıq 
meydanı–Zığ dairəsi avtomobil yolunun C.Naxçıvanski adına 
hərbi liseydən Zığ dairəsinədək olan son 3 kilometrlik hissəsi 
də 8 zolaqlı hərəkət üçün beton örtüklə yenidən qurulmuşdur. 

Yolun tikintisində 4 milyon kubmetr torpaq işləri görülmüş, 

yola 500 markaлы betondan 26–30 sm qalınlığında örtük çə-

kilmişdir. Monolit-beton işlərinin ümumi həcmi 250 min 
kubmetrdir. 
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Yol kəsişmələrində 4 keçid, 2 körpü inşa edilmişdir. Kör-
pülər dəmir yolu xətlərinin üzərindən keçir, keçidlər isə avto-
mobil yollarının kəsişməsində tikilmişdir. 

Ayırıcı zolaqlarda «Philips» şirkətinin istehsalı olan işıq-
landırma lampaları ilə təchiz edilmiş 625 dirək quraşdırılmış, 

yol kənarında 8640 metr uzunluğunda istinad divarı, bütün 
yolboyu isə hər iki tərəfdə ümumi uzunluğu 40 kilometr olan 
təhlükəsizlik səddi çəkilmişdir. Yaşıllaşdırma işlərinin apa-
rıldığı 200 hektar ərazinin ətrafı çəpərlənmişdir. 

Yolun inşasında üç növbədə 5 mindən çox işçи, o cümlədən 
Almaniyadan olan 100  mütəxəssis çalışmışdır. Almaniyalı 

mütəxəssislər işlərin müasir standartlara uyğun yerinə yetiril-
məsinə nəzarət etmişlər. 

Betonlama işləri Almaniyanın «Wirtgen» şirkətinin ağırlığı 
250 ton olan betonsalan maşınları vasitəsilə həyata keçirilmiş, 
ərazidə 3 stasionar və 1 mobil beton zavodu fəaliyyət gös-
tərmişdir. Ümumən 171 milyon manat vəsaitin sərf olunduğu 

yolun istismar müddəti 30 ildən çoxdur. Tikintidə çalışan 
əcnəbi mütəxəssislərin fikrincə, dünya təcrübəsində bu sürətlə 
yolun çəkilişi olmamışdır. 

Z и y a   M ə m m ə d o v (Nəqliyyat naziri): Cənab Prezi-
dent, bütün iĢlər baĢa çatdırılıb. Verdiyiniz tapĢırığı icra 
etmək məqsədi ilə Qala istiqamətindən sahilə qədər yol 

çəkmək üçün lazımi mühəndis iĢləri aparılıbdır. Yeni bir 
tunel-keçid inĢa edilibdir ki, gələcəkdə bu xətdən birbaĢa 
Qala xəttinə çıxmaq, eyni zamanda, oradan bu xəttə girmək 
mümkün olsun. Ekoloji məsələlər də imkan daxilində mak-
simum yerinə yetirilmiĢdir. ġəraitdən asılı olaraq, harada 
yaĢıllaĢdırma mümkündürsə, bu iĢlər görülmüĢdür. Burada 

dizayn iĢləri qalıb və icraçı Ģirkət onları tamamlayacaqdır. 
Möhtərəm cənab Prezident, imkandan istifadə edib, bütün 

nəqliyyatçılar adından Sizi bayram münasibətilə təbrik etmək 
istəyirəm. Ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin doğum günü 
münasibətilə təbrik etmək istəyirəm. Ġndi ölkəmizin hər 
yerində silsilə tədbirlər keçirilir. Ulu öndərimizin Azərbaycan 
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xalqına göstərdiyi xidmətlərini unutmayan biz nəqliyyatçılar 
da tədbirlər keçiririk. 

И l h a m   Ə l и y e v: Sağ olun. Mən də sizi təbrik edirəm. 
Həm də ulu öndərin 85 illik yubileyи münasibətilə təbrik 
edirəm. Doğrudan da bu, böyük bayramdır, çünki Azər-

baycanda əldə edilmiĢ bütün uğurların təməlində Heydər 
Əliyevin fəaliyyəti, onun Azərbaycana rəhbərlik etdiyi 
dövrlərdə göstərdiyi xidmətlər dayanır. Bu gün isə biz bunun 
gözəl nəticələrini görürük. Ġndi biz daha da irəli gedirik. Ən 
böyük layihələri icra edirik, dünya miqyaslı layihələri, eyni 
zamanda, infrastruktur layihələri. Ölkəmizin hərtərəfli 

inkiĢafı üçün ən yüksək texnologiyalar, dünyada mövcud 
olan ən qabaqcıl standartlar Azərbaycanda, Bakıda tətbiq 
ediлир. Siz yaxĢı bilirsiniz ki, bu bölgədə bu vaxta qədər, 
demək olar, beton yollar tikilməmiĢdi. Ġlk dəfə Azərbay-
canda tikilib, özü də strateji əhəmiyyət kəsb edən yoldur. 
Çünki bizim aeroporta gedən bir yolumuz var idi. Ancaq 

ikinci yolun olması çox vacibdir. Həm yüksək keyfiyyətlə, ən 
qabaqcıl texnologiyalar əsasında tikilib, həm də bu yolun 
davamı olacaqdır. Yəni Bakı qəsəbələrinin nəqliyyat siste-
minin yaxĢılaĢdırılması üçün bu yolun və onun davamının 
çox böyük əhəmiyyəti olacaq, indiki əsas aeroport yoluna 
düĢən yükü də azaldacaqdır. Bu tərəflərə gəlib-gedən 

vətəndaĢlar bu yoldan istifadə edəcəklər. Onu da qeyd et-
mək istəyirəm ki, qısa müddət ərzində siz buna nail olmu-
sunuz və dediyiniz kimi, bu, təkcə yol deyil, böyük bir nəq-
liyyat infrastrukturudur. Dörd keçid, iki körpü – bunların 
hər biri özlüyündə, necə deyərlər, böyük mühəndislik əsəri-
dir. Ətraf böyük zövqlə, böyük səriĢtə ilə abadlaĢıbdır, bura-

da yaĢıllıqlar salınıbdır. Buraları biz yaxĢı tanıyırıq. Burada 
heç vaxt yaĢıllıqlar, ağaclar olmamıĢdı, mənzərəsi o qədər də 
ürəkaçan deyildi. Ancaq indi yolboyu dizayn iĢləri də 
görülüb, ən müasir iĢıq dirəkləri дя qoyulubdur. Yəni bu yol 
ən qabaqcıl, inkiĢaf etmiĢ ölkələrdə olan yollardan geri 
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qalmır, bəlkə onları daha da qabaqlayır. Çünki biz burada 
ən yaxĢı müasir texnologiyaları tətbiq etmiĢik. 

Bu yaxınlarda nəqliyyat infrastrukturu ilə bağlı geniĢ 
müĢavirə keçirdik, proqram tərtib etdik və proqram əsasın-
da bütün iĢlər görüləcəkdir. Bakı Ģəhərində bu vaxta qədər 

görülən iĢlər nəqliyyat infrastrukturuna çox böyük dəstək 
vermiĢdir. Növbəti illərdə həm Bakıda, həm bütün rayon-
larda, qəsəbələrdə, kəndlərdə daha da böyük iĢlər görülə-

cəkdir. Mən çox Ģadam ki, siz buna nail ola bilmisiniz. Ġndi 
magistral yolları da bu texnologiyalarla çəkirsiniz. 

Z и y a   M ə m m ə d o v: Artıq Ģimal istiqamətинdə sürətli 

iĢ gedir. PlanlaĢdırırıq ki, oktyabr ayında yekunlaĢdıraq və 
Sizя məruzə edək. 

И l h a m   Ə l и y e v: Bakını bütün qonĢu ölkələrlə 
bağlayan yolları qısa müddət ərzində ən yüksək səviyyədə 
yenidən tikəcəyik. Siz keçən dəfə mənə deдиniz ki, bu yolun 
zəmanəti 30–50 ildir. 

Z и y a   M ə m m ə d o v: 30 il. 
И l h a m   Ə l и y e v: Alman texnologiyası belədir ki, 30 il 

deyirlərsə, deməli, 50 ildir. Həm də biz buna iqtisadi cəhət-
dən də düzgün yanaĢmıĢıq. Düzdür, beton texnologiyaсы o biri 
texnologiyalardan bir az bahadır. 

Z и y a   M ə m m ə d o v: Hər kilometrində 1 milyon dol-

lar fərq var. 
И л h a m   Ə l и y e v: Bahadır. Amma bunuн saxlama 

xərcləri aĢağıdır. 
Z и y a   M ə m m ə d o v: Cənab Prezident, 30 il ərzində 

əsaslı, cari təmirləri nəzərə almaq Ģərtilə, 100 kilometr yola 
xərclənən vəsaitlə müqayisədə beton yol təxminən 1 milyard 

dollara qədər qənaət verir. 
И l h a m   Ə l и y e v: Çünki istismar xərcləri var. 
Z и y a   M ə m m ə d o v: Doğrudur, bunun baĢlanğıcı 

nisbətən baha baĢa gəlir, amma nəticədə bu yol çox sərfəli 
olur. 5 ildən bir yalnız istilik bitiĢmələrində rezinləri dəyiĢ-

məklə, yola 30 il müddətində zəmanət var. Amma asfalt 
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belədir ki, altına bir balaca yağıĢ düĢdü, gərək təmir edəsən, 
yoxsa gediĢ-gəliĢ üçün problem yaranır. 

Cənab Prezident, ġimal yolunun tikintisində hazırda 
təxminən 3 minə qədər insan məĢğul olur, 2 mindən artıq 
müxtəlif texnika iĢləyir. Yəni orada çox sürətli iĢ gedir. Bəlkə 

buradakından da sürətlə iĢləyirlər ki,  tapĢırığı vaxtında icra 
edib yolu istismara verə bilək. 

И l h a m   Ə l и y e v: Biz gərək baxaq, Bakıda daha hara-
da yeni yollar sala bilərik. Bir neçə yerdə salmıĢıq və çox 
yaxĢı, müsbət təsiri olmuĢdur. Baxın, harada imkan varsa, 
yeni yollar salmalıyıq. Dərnəgül tərəfdən Heydər Əliyev 

prospektinə paralel yol çəkməliyik. 
Z и y a   M ə m m ə d o v: Onun üzərində iĢləyirik. Layi-

həsi tam hazır olanda Sizə məruzə edəcəyik. 
     

* * * 
Prezident İlham Əliyev açılışı bildirən lenti kəsdi, tapşırığı 

yüksək keyfiyyətlə yerinə yetirdiklərinə görə inşaatçılara min-
nətdarlığını bildirdi. 

Açılış mərasimindən xatirə olaraq, prezident İlham Əliyevə 
hədiyyə təqdim edildi. 
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BИNƏ QƏSƏBƏSИNDƏ YENИDƏN QURULMUġ 

UġAQ BAЬÇASI  
 
9 май 2008-ъи ил 
 
Mayın 9-da Bakının Əzizbəyov rayonunun Binə qəsə-

bəsində Heydər Əliyev Fondunun dəstəyi ilə yenidən qurulmuş 
uşaq bağçası istifadəyə verilmişdir. 

Mərasimə toplaşanlar Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev 
və xanımı Mehriban Əliyevanı böyük səmimiyyətlə qar-

şıladılar. 
1970-ci ildə tikilmiş, lakin sonralar yararsız vəziyyətə düş-

müş binanın təmirinə bir il bundan əvvəl baslanылmışdı. 300 
uşaq üçün nəzərdə tutulmuş bağçada məktəbəqədər hazırlıq 
qrupları da fəaliyyət göstərəcəkdir. Geniş və işıqlı məşğələ 
otaqları intellektual inkişafa kömək edən müxtəlif əyani 

vəsait, kitab və plakatlarla, yataq otaqları, mətbəx və yemək-
xana müasir avadanlıqla təmin olunmuşdur. 

Balacalar bağçanın musiqi zalında Heydər Əliyev Fon-
dunun xüsusi olaraq hazırladığı uşaq musiqilərindən, nağıl-
lardan ibarət disklərə qulaq asa biləcəklər. Burada böyük- 
ekranlı televizor, musiqi mərkəzi, piano və digər avadanlıq var. 

Bağçanın hovuzu, eləcə də sağlamlığa xidmət edən bütün 
idman qurğuları ilə təmin olunmuş idman залы da vardır. 
Binada yeni istilik, yanğın təhlükəsizliyi sistemləri quraş-

dırılmışdır. Bütün ərazini əhatə edən videosistem nəzarəti 
balacaların təhlükəsizliyini təmin edəcəkdir. Həyətdə müasir 
əyləncə kompleksi yaradılmış, attraksion və yelləncəklər 

quraşdırılmışdır. Uşaq avtonəqliyyat meydançasında bala-
calar avtomobilи idarə etməklə yanaşı, yol-hərəkət qaydalarını 
da öyrənə biləcəklər. 
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Ulu öndər Heydər Əliyevin uşaqlara qayğısını, prezident 
İlham Əliyev və Heydər Əliyev Fondunun prezidenti Mehriban 
xanım Əliyevanın uşaqlarla görüşlərini əks etdirən fo-
toşəkillər,  «Bağçamızın dünəni və bu günü» adlı gуşə diqqəti 
cəlb edir. 

Prezident İlham Əliyev və Mehriban xanım Əliyeva bağça-
nın rəmzi açılışını bildirən lenti kəsdilər. 

Uşaq bağçasının otaqları, idman вя musiqi zalı, yemək 
otağı ilə tanış olan dövlətimizin başçısı və xanımı sonra bağ-

çanın həyətində uşaqlarla səmimi söhbət etdilər. 
Prezident İlham Əliyev bağçanın müəllim və tərbiyəçilərinə 

uğurlar arzuladı. 
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ZИRƏ QƏSƏBƏSИNDƏ MÜALИCƏ-

DИAQNOSTИKA MƏRKƏZИНИН АЧЫЛЫШЫ 
 

9 май 2008-ъи ил 
 

Mayın 9-da Zirə qəsəbəsində Müalicə-Diaqnostika 
Mərkəzi açılmışdır. 

Qəsəbə sakinləri və səhiyyə ocağının kollektivi məra-
simdə iştirak etmək üçün buraya gələn prezident İlham Əliyevi 

və xanımı Mehriban Əliyevanı hərarətlə qarşıladılar. 
Prezident İlham Əliyev və Heydər Əliyev Fondunun pre-

zidenti Mehriban xanım Əliyeva Müalicə-Diaqnostika Mər-
kəzinin açılışını bildirən lenti kəsdilər. 

Dövlətimizin başçısı və xanımı səhiyyə ocağı ilə yaxından 
tanış oldular. 

Səhiyyə naziri Oqtay Şirəliyev məlumat verdi ki, 30 il əvvəl 
tikilmiş bina Heydər Əliyev Fondunun təşəbbüsü ilə tamamilə 
yenidən qurularaq, müasir avadanlıqla təchiz edilmiş kom-
pleksə çevrilmişdir. İkimərtəbəli binanın birinci mərtəbəsində 
uşaqlar və böyüklər üçün nəzərdə tutulan və gündə 50 nəfərə 
xidmət göstərə bilən poliklinika yerləşir. 

Avropadan gətirilən ən müasir avadanlıqla təchiz edilmiş 
mərkəzdə bütün müvafiq müalicə kabinetləri, terapiya və 
doğum söbələri, laboratoriya fəaliyyət göstərir. Mərkəzin əra-
zisində təcili tibbi yardım stansiyası da yaradılmışdır. 

Binanın foyesində ümummilli lider Heydər Əliyevin, pre-
zident İlham Əliyevin və Heydər Əliyev Fondunun prezidenti 

Mehriban xanımın tibb sahəsinə göstərdiyi diqqəti əks etdirən 
fotostend vardır. 

Burada yaradılmış şəraiti yüksək qiymətləndirən dövləti-
mizin başçısı tibb işçiləri ilə görüşüb söhbət etdi. 
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T и b b   и Ģ ç и s i: Belə gözəl tibb mərkəzini bizə bəxĢ etdi-
yinizə görə bütün qəsəbə sakinləri adından Сизя чох təĢəkkür 
edirik. 

И l h a m   Ə l и й e v: Sağ olun. Siz yaxĢı bilirsiniz, 20–30 il 

idi bu bina tikilməyə baĢlamıĢ, amma sonra yarımçıq qal-
mıĢdı. Ġndi deputatınızın təĢəbbüsü ilə bu bina yenidən tiki-
lib və deyə bilərəm ki, ən yüksək səviyyədədir. Dünyada 
hansı avadanlıq varsa, burada da var. Ġndi əsas odur ki, 
yaxĢı tibbi xidmət göstərilsin və burada Zirə sakinləri yaxĢı 
xidmətlə təmin olunsunlar. Bu həm qəsəbə üçün böyük hadi-

sədir, həm də bütövlükdə, Azərbaycanda bu sahədə gedən 
uğurlu iĢlərin təzahürüdür. Hər bir məntəqədə, hər bir kənd-
də belə gözəl tibb ocaqları olmalıdır. Çünki insanların sağ-

lamlığı ən baĢlıca məqsəddir, vəzifədir. Həkimlərin də sosial 
vəziyyətinin yaxĢılaĢdırılması üçün iĢlər görülür. Bilirəm ki, 
buna daha da böyük ehtiyac var. Yəni bu da olacaq. Ġldən-

ilə həm maaĢlar artırılacaq, həm də lazım olan bütün 
avadanlıq alınacaqdır. MaaĢları dörd dəfə artırmıĢıq, amma 
hələ də artırmaq lazımdır. RazılaĢarsız mənimlə? Dörd dəfə 
artırmaq, əlbəttə ki, böyük iĢdir. Hələ ki, bizim istədiyimiz 
səviyyədə deyil, amma bu da olacaqdır. Ölkəmiz indi elə 
inkiĢaf edir ki, bütün məsələlər öz həllini tapacaqdır. 

Sizə də mən uğurlar arzulayıram, bu gözəl xəstəxanada 
iĢləmək, əlbəttə ki, Ģərəfdir. Həm xəstələr üçün, həm də hə-

kimlər üçün burada Ģərait var. Çünki biz həm xəstələr, həm 
də həkimlər haqqında düĢünməliyik. ĠĢ Ģəraiti də hər bir in-
san üçün çox vacib məsələdir. 

T и b b   и Ģ ç и s i: Bunların hamısı Mehriban xanımın 

təĢəbbüsü ilə, Sizin də köməyinizlə əldə olunubdur. Allah 
bizə qismət elədi bu günü gördük, çox sağ olun. 

И l h a m  Ə l и y e v: Üç il əvvəl bunların heç biri yox idi. 
Mənim yadımdadır, o vaxt biz buraya gəlmiĢdik. Bina ya-
rımçıq vəziyyətdə idi, bunların heç biri yox idi. 
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Ġndi Zirə olub Avropanın ən qabaqcıl Ģəhəri. Elədir? Belə 
də olmalıdır. Hər bir yerdə, Azərbaycanın hər bir nöqtəsində 
belə gözəllik olmalıdır. Sağ olun. 

 

Böyük Vətəн müharibəsində həlak olanların  

xatirəsi unudulmur 
 

Mayın 9-da Zirə qəsəbəsində 1941–45-ci il Böyük Vətən 
müharibəsində həlak olanların xatirəsinə yaradılmış komplek-
sin yenidənqurmadan sonra açılışı olmuşdur. 

Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev və xanımı Mehriban 
Əliyeva mərasimdə iştirak etmişlər. 

Müharibə veteranları dövlətimizin başçısını və xanımını 
səmimiyyətlə qarşıladılar. 

1,5 hektar sahədə yerləşən kompleks Heydər Əliyev 
Fondunun təşəbbüsü ilə yenidən qurulmuş, yaşıllaşdırılmış, 
ağaclar və gül kolları əkilmişdir. Burada sakinlərin istirahəti 
üçün lazımi şərait yaradılmışdır. 

Ərazidə qoyulmuş lövhədə Böyük Vətən müharibəsində 
həlak olan Zirə sakinlərinin adları yazılmışdır. 

Prezident İlham Əliyev xatirə kompleksindəki məşəli 
alovlandırdı. 

Dövlətimizin başçısı və xanımı əsgər abidəsinin önünə gül 
dəstələri qoydular. 

Azərbaycanda, о ъцмлядян Zirə qəsəbəsində görülmüş işlərə 
görə prezident İlham Əliyevə minnətdarlıq edən veteranlar dedilər 
ki, biz dövlətimizin başçısını daim dəstəkləmişik və bundan sonra 
da dəstəkləyəcəyik. Əzizbəyov rayonunun bütün veteranları Si-
zinlə fəxr edir. Oktyabr ayında ölkəmizdə keçiriləcək prezident 
seçkilərində biz ümummilli lider Heydər Əliyevin yolunun layiqli 

davamçısı İlham Əliyevə səs verəcəyik. 
Veteranlar 9 may Qələbə gününün yenidən bayram kimi 

qeyd olunmasında ulu öndər Heydər Əliyevin tarixi xid-
mətlərini yada salaraq dedilər ki, əgər o olmasaydı, bu gün biz 
burada yox idik. Biz çox ruhdan düşmüşdük. O bizi yüksəltdi. 
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Bəziləri deyirdi ki, siz vətəni müdafiə etməmisiniz. Ancaq biz 
öz vətənimizi müdafiə etmişdik. 

Zirəli veteranlar Heydər Əliyev Fondunun prezidenti, 
YUNESKO və İSESKO-nun Xoşməramlı səfiri, Milli Məc-
lisin deputatı Mehriban xanım Əliyevanın da gördüyü işləri 

yüksək qiymətləndirdilər. 
Veteranlarla bir-bir görüşüb, onları təbrik edən prezident 

İlham Əliyev dedi ki, son illər ərzində Zirə qəsəbəsində abad-
lıq-quruculuq, sosial məsələlərin həlli istiqamətində böyük işlər 
görülmüşdür. Bütün bunlar qəsəbənin səviyyəsini yüksəldir. 
Burada olan səviyyə  şəhər  səviyyəsinə uyğundur. 

Dövlətimizin başçısı xüsusi vurğuladı ki, Heydər Əliyev 
1993-cü ildə Azərbaycana rəhbərliyə gəlməmişdən əvvəl 9 May 
bayramını ləğv etmişdilər. Bayram kimi qeyd olunmurdu. 
Yalnız Heydər Əliyevin səyi nəticəsində bu bayram bərpa 
olundu və indi də yaşayır. Biz bunu bayram kimi qeyd edirik, 
görüşürük, söhbətləşirik. O vaxtkı rəhbərlik Vətən uğrunda öz 

sağlamlığını itirmiş insanlara belə laqeyd, ədalətsiz münasibət 
göstərirdi. Ümumiyyətlə, onlar sizin qəhrəmanlığınızı tarixdən 
silmək istəyirdilər və silirdilər də. 1993-cü ildə Heydər Əliyev 
щакимиййятя gələn kimi, bu bayramı bərpa etdi, veteranları 
dəstəkləməyə başladı, müxtəlif tədbirlər görüldü, qanunlar 
qəbul olundu, sərəncamlar verildi. Bu gün də belədir, mən 

həmişə sizinlə olacağam. 
 

Park-komleksiн açılıĢı 
 

Mayın 9-da Zirə qəsəbəsində park-kompleks istifadəyə 
verilmişdir. 

Mərasimə toplaşanlar Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevi 
və xanımı Mehriban Əliyevanı hərarətlə salamladılar. 

Heydər Əliyev Fondunun dəstəyi ilə tamamilə yenidən 

qurulmuş kompleksdə mədəniyyət və şadlıq evləri, idman və 
uşaq meydançaларı tikilmiş, sakinlərin istirahəti üçün hər cür 
şərait yaradılmış, ərazi yaşıllaşdırılmış, dekorativ ağaclar və 
gül kolları əkilmişdir. 
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Kompleksin mərkəzində ulu öndər Heydər Əliyevin büstü 
qoyulmuşdur. Prezident İlham Əliyev büstün üzərindəki ağ 
örtüyü götürdü. Dövlətimizin başçısı və xanımı büstün önünə 
gül dəstələri düzdülər. 

Sonra onlar qəsəbə sakinləri ilə səmimi söhbət etdilər. 

H a c ы   Ə l и s a h и b (qəsəbə sakini): Möhtərəm Prezident, 
qəsəbəmizə gəldiyinizə görə, hamının adından, öz adımdan Sizə 
dərin təĢəkkürümüzü bildiririk. Sizin bura gəlməyiniz bizim 
üçün бюйцк Ģərəfdir. Buraya gəlməyinizlə bizi həm həddən 
artıq sevindirir, həm də boynumuza böyük haqq, məsuliyyət 
qoyursunuz. Mənim 70 yaĢım var, ikinci dəfədir Prezidenti 

görürəm. Bu bizim sadə Zirə camaаtına yox, bütün sadə Azər-
baycan xalqına verilən ən böyük qiymətdir. Ona görə bilmirik 
Sizə necə minnətdarlıq edək. 

Ġcazə verin, qəsəbəmiz haqqında Sizə bir az məlumat verim. 
Camaatın əksəriyyəti neft sahəsində iĢləyir. Bir hissəsi də vaxtilə 
sovxozda iĢləyirdi. Möhtərəm Prezident, keçid dövrü ilə əlaqədar 

bizdə də müəyyən çətinliklər yarandı. Elektrik enerjisinin 
çatıĢmaması, iĢ yerlərinin azalması, bir də rayon mərkəzindən, 
Ģəhərdən uzaq olmağımız, imkanlı adamların çıxıb getməsi elə bil 
əhalidə düĢkünlük yaratmıĢdı. Mərhum Prezidentimiz, ulu 
öndərimiz respublikanın o çətin vaxtında xalqa pənah əlini uzatdı, 
onun dadına çatdı. Sonra da Mehriban xanım bizim dadımıza 

çatdı. Biz baĢa düĢürük, Bakının istənilən rayonundan nami-
zədliyini versəydi, ona 100 faiz səs verərdilər. Amma bizi qəbul 
etdi. Həm rayonumuz uzaqdır, həm də inkiĢafdan qalan Türkan, 
Zirə kimi qəsəbələri vardı. Bu bizə qarĢı çox böyük hörmətdir. 
Ġndi baxın, nəticəsi budur.  Görürsünüz, qəsəbə nə qədər təmir 
olunur. Hələ bu, görünən tərəflərdir, möhtərəm Prezident. 

Görünməyən tərəfləri də deyim Sizə. Qəsəbəmizin asfaltlanmayan 
tək-tək küçələri qalıbdır. Gözəl əsas küçələr iĢıqlandırılıbdır. 
Bunlar hamısı Mehriban xanımın zəhmətidir. Əlbəttə, Sizin 
rəhbərliyiniz altında. Bilmirik Mehriban xanıma, Sizə necə 
minnətdarlıq edək, çox sağ olun. Amma əsas sağolumuzu, qismət 
olsa, seçkidə deyəcəyik. Mən inanıram ki, səsvermədə təkcə 
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qəsəbəmiz yox, bütün rayonumuz lider olacaqdır. Bir daha Sizə 
minnətdarlığımızı bildiririk, möhtərəm Prezident. 

И l h a m   Ə l и y e v: TəĢəkkür edirəm. Mən də çox Ģadam 
ki, Zirə qəsəbəsi öz simasını хейли dərəcədə dəyiĢibdir. 
Burada siz bizim xidmətlərimizdən danıĢdınız. Bu bizim 

borcumuzdur. Mənim prezident kimi, Mehribaн ханымын isə 
sizin deputatınız kimi. Borcumuzdur ki, öz seçicilərimizə 
həmiĢə diqqətli olaq, Azərbaycanda gedən və rayonda gedən 
iĢlərə daha da böyük təkan verək. TəĢəbbüs göstərək ki, 
insanların həyat səviyyəsi yaxĢılaĢsın, sosial sahədə iĢlər 
yaxĢı getsin, bütövlükdə quruculuq-abadlıq iĢləri aparılsın. 

Zirənin timsalında biz bütün bunları görürük. Görürük ki, 
sosial məsələlər həll olunur. Mən indicə gözəl xəstəxananın 
açılıĢında iĢtirak etdim. Hansı ki, siz bilirsiniz, uzun illər, onil-
liklər yarımçıq qalmıĢ bina idi və ümumiyyətlə, onun gələcəyi 
qeyri-müəyyən idi. Amma indi ən müasir səviyyədə təmir 
edilib, demək olar ki, yenidən tikilib və orada ən müasir tibb 

avadanlığı var. Doğum Ģöbəsi də var və bu da hər bir yer üçün, 
xüsusilə Ģəhərdən bir az aralıda yerləĢən qəsəbələr, kəndlər 
üçün çox vacibdir. Burada stadion, mədəniyyət evi də var. 

Bu gün mən həm Bakıda, həm də burada veteranlarla 
görüĢdüm. Burada xatirə kompleksinin açılıĢını etdik. Yəni 
bütün bunlar yenilik, quruculuq, inkiĢaf deməkdir. Azərbay-

canın artan imkanları bizə əlavə Ģərait yaradır ki, biz bunu 
daha da tez bir zamanda edək. Əlbəttə, maddi imkanlar vacib 
rol oynayır. Amma insanların ürəyi yanmasa, əgər təĢəbbüs 
göstərilməsə, maddi imkan nə qədər olsa da, nəticəsi ol-
mayacaq. Zirədə, ətraf qəsəbələrdə gedən böyük iĢləri mən 
yüksək qiymətləndirirəm. Bu belə də olmalıdır. Bütün xalq 

tərəfindən seçilmiĢ nümayəndələr xalqa xidmət etməlidir. Ġstər 
пrezident olsun, istərsə də parlament üzvü, bələdiyyə sədri. 
Bütün xalq tərəfindən seçilmiĢ  və prezident tərəfindən təyin 
olunmuĢ insanlar böyük məsuliyyətlə və xalq üçün iĢləmə-

lidirlər. Mənim baxıĢlarım bunlardır, mənim siyasi əqidəm 
budur. Mən bu vəzifəyə xalqa xidmət etmək üçün gəlmiĢəm və 
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hər dəfə yenilik, müasirlik görəndə ürəyim sevinir. Azərbay-
canın bütün yerləri bax, belə olmalıdır. Nəzərə alsaq ki, üç il 
bundan əvvəl burada vəziyyət tam baĢqa idi – siz bunu məndən 
yaxĢı bilirsiniz – bu müddət ərzində görülən iĢləri yüksək qiy-
mətləndirirəm. Bunda Zirə sakinlərinin böyük əməyi olubdur, 

bütün bu təĢəbbüslərdə onlar fəal iĢtirak etmiĢlər. Onlar 
tərəfindən qaldırılan məsələlər öz həllini tapmıĢdır. Çünki siz 
hamıdan yaxĢı bilirsiniz ki, problemləriniz nədir. Həm yerli 
sakinlərin, həm mərkəzi orqanların, sizin tərəfinizdən seçilmiĢ 
insanların birgə fəaliyyəti bütün bu gözəlliyi yaratmıĢdır. Mən 
çox sevinirəm ki, Zirənin yeni görkəmi dünyanın ən qabaqcıl 

Ģəhərlərinin səviyyəsindədir. Siz də buna layiqsiniz və gələcəkdə 
daha da böyük iĢlər görüləcəkdir. 

 

* * * 
Sonra dövlətimizin başçısı və xanımı mədəniyyət evi ilə 

tanış oldular. Burada 120 yerlik salon, kitabxana, dərnək 
otaqları, kompyuter otağı var. 

Mədəniyyət evində Heydər Əliyev Fondunun prezidenti, 
YUNESKO və İSESKO-nun Xoşməramlı səfiri, Milli Məc-
lisin deputatı Mehriban xanım Əliyevanın fəaliyyətinə həsr 

olunmuş guşə də var. 
Prezident İlham Əliyev və Mehriban xanım mədəniyyət 

evinin eyvanından parkın ərazisini seyr etdilər, sonra uşaq 
meydançasında qəsəbənin balaca sakinləri ilə səmimi söhbət 
etdilər, şəkil çəkdirdilər. 

Dövlətimizin başçısı və xanımı daha sonra kompleksin 

ərazisindəki 400 nəfərlik şadlıq sarayı ilə də tanış oldular. 
Abadlıq və quruculuq işlərinin aparıldığı qəsəbədə zövqlə 

tikilmiş binalarda bütün lazımi xidmətlər və idarələr fəaliyyət 
göstərir ki, bu da sakinlər üçün böyük rahatlıq yaradır. 

 

 * * * 
Mayın 9-da Heydər Əliyev Fondunun dəstəyi ilə Qala 

qəsəbəsində milli memarlıq üslubunda tikilmiş alaqapının 
açılışı olmuşdur. 
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«GÖK-NUR BAKI» КАБЕЛ ВЯ ЕЛЕКТРИК 
АВАДАНЛЫГЛАРЫ ИСТЕЩСАЛЫ ЗАВОДУНУН 
АЧЫЛЫШЫ 

 
9 май 2008-ъи ил 

 
Mayın 9-da Zirə qəsəbəsiндя «Gök-Nur Bakı» kabel və 

elektrik avadanlıqları istehsalı zavodunun açılışı olmuşdur. 
Zavodun kollektivi prezident İlham Əliyevи və xanımı 

Mehriban Əliyevanı hərarətlə qarşıladı. 
Azərbaycan–Türkiyə birgə müəssisəsi olan zavodun tikin-

tisinə ötən ilin aprelində başlanылmışdı. Bu zavod təkcə Cənubi 

Qafqazda deyil, həm də ətraf regionda ən yüksək texnologiya 
ilə kabel və elektrik avadanlığı istehsal edən müəssisələrdən 
biridir. 

Prezident İlham Əliyev zavodun rəmzi işə düşməsini 
bildirən düyməni basdı. 

Dövlətimizin başçısı sexləri gəzdi, istehsal prosesini izlədi, 
məhsulların keyfiyyəti ilə maraqlandı. 

Kabel istehsalı sexi ilə tanışlıq zamanı prezident İlham 
Əliyevə məlumat verildi ki, burada 10–35 kilovolt gərginliyə 
davamlı bütün növ və ölçüdə mis və alüminium kabellər 
istehsal olunur. İndiyədək ölkəmizdə elektrik energetikasında 

istifadə olunan kabel və digər elektrik avadanlıqları Rusiya, 
İran və Türkiyədən gətirilirdi. Bu zavodun işə düşməsi ilə 
daxili tələbat ödənilməklə yanaşı, məhsulların digər ölkələrə 
də ixrac olunması nəzərdə tutulur. 

Almaniya, Türkiyə və Finlandiyadan gətirilmiş müasir 
avadanlıq quraşdırılmış zavodda 350 nəfər işlə təmin olun-

muşdur. Orta aylıq əməkhaqqı 500 manatdır. Gələcəkdə işçi-
lərin sayının 500-ə çatdırılması planlaşdırılır. İşçilər pulsuz 



 98 

naharla təmin edilir, onlar zavodun avtobuslarından istifadə 
edirlər. 

Prezident İlham Əliyev və xanımı elektrik avadanlığı se-
xinin fəaliyyəti ilə də tanış oldular. İşlərin tam avtomat-
laşdırıldığı sexdə müxtəlif ölçülərdə elektrik qutuları, yar-

dımçı stansiyalarda quraşdırılan orta və aşağı gərginlikli 
elektrik lövhələri istehsal olunur. 

Dörd hektar ərazidə yerləşən zavodun həyətində müasir 
standartlara cavab verən mehmanxana da tikilmişdir. Meh-
manxanada 36 otaq və internetə qoşulan kompyuter sistemi 
var. 

Prezident İlham Əliyev zavodun istehsal gücündən daha 
səmərəli istifadə etmək üçün tapşırıq və tövsiyələrini verdi. 
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AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV  

9 MAY QƏLƏBƏ BAYRAMI MÜNASĠBƏTĠLƏ 

KEÇĠRĠLƏN MƏRASĠMDƏ ĠġTĠRAK ETMĠġDĠR 
 
9 май 2008-ъи ил 
 
Böyük Vətən müharibəsində faşizm üzərində qələbənin 

63-cü ildönümü münasibətilə mayın 9-da ölkəmizin paytax-

tında təntənəli mərasim keçirilmişdir. 
Azərbaycan xalqı faşizm üzərində tarixi qələbəyə sanballı 

töhfə vermişdir. Faşizm üzərində qələbənin əldə olunmasında, 
SSRİ-nin bu müharibədə qazandığı tarixi qələbədə çox böyük 
payı olan Azərbaycan xalqı özünün 600 min oğul və qızını 
cəbhəyə yola salmışdı. Onların təxminən yarısı döyüşlərdə 

həlak olmuşdur. Müharibəдя göstərdikləri igidliyə görə ölkə-

mizin 130-dan çox vətəndaşı Sovet İttifaqı Qəhrəmanı adına 
layiq görülmüş, 170 mindən çox əsgər və zabitimiz müxtəlif 
orden və medallarla təltif edilmişdir. Azərbaycan diviziyaları 
Qafqazdan Berlinədək şanlı döyüş yolu keçmiş, yüzlərlə 
həmyerlimiz isə partizan dəstələrinin tərkibində vuruşmuşdur. 

İkinci dünya müharibəsində şərəfli döyüş yolu keçmiş Azər-
baycan övladlarının tarixi şücaətləri heç vaxt yaddaşlardan 
silinməyəcək, gənc nəslə vətənpərvərlik nümunəsi olacaqdır. 

Böyük qələbəyə neft Bakısının töhfəsi də əvəzsiz olmuşdur. 
Müharibə illərində Sovet İttifaqında hasil olunan neftin 
dörddə üç hissəsi, aviasiya benzini və yüksək keyfiyyətli yağ-

ların 85–90 faizi Azərbaycanın payına düşürdü. 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev mə-

rasimdə iştirak etmişdir. 
Böyük Vətən müharibəsinin görkəmli sərkərdələrindən biri, 

xalqımızın rəşadətli oğlu, tank qoşunları general-mayoru, iki 
dəfə Sovet İttifaqı Qəhrəmanı Həzi Aslanovun abidəsi önünə 
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toplaşmış müharibə veteranları, ictimaiyyətin nümayəndələri, 
paytaxt sakinləri prezident İlham Əliyevi hörmət və ehtiramla 
qarşıladılar. 

Dövlətimizin başçısı müharibə veteranlarını səmimiyyətlə 
salamladı, onların hər birini Qələbə bayramı münasibətilə 

təbrik etdi. 
Prezident İlham Əliyev iki dəfə Sovet İttifaqı Qəhrəmanı 

Həzi Aslanovun abidəsi önünə əklil qoydu, İkinci dünya 
müharibəsində misilsiz qəhrəmanlıqlar göstərmiş cəsur 
sərkərdənin, xalqımızın igid oğullarının əziz xatirəsini dərin 
ehtiramla yad etdi. 

Dövlətimizin başçısı 1941–45-ci illər müharibəsinin ağır və 
çətin sınaqlarından keçmiş veteranlara yaxınlaşaraq onların 
problemləri, qayğıları ilə maraqlandı. Veteranlar ümummilli 
liderimiz Heydər Əliyevin onlara göstərdiyi diqqət və qayğını 
heç vaxt unutmadıqlarını xatırladaraq, ulu öndərin siyasi 

xəttini uğurla davam etdirən prezident İlham Əliyevə dərin 
minnətdarlıqlarını bildirdilər və onu hər bir işdə, o cümlədən 
qarşıdan gələn prezident seçkilərində dəstəkləyəcəklərini 
vurğuladılar. 

Prezident İlham Əliyev Böyük Vətən müharibəsi veteran-
ları ilə xatirə şəkli çəkdirdi. 

Fəxri qarovul dəstəsi hərbi marşın sədaları altında Ali Baş 
Komandanın qarşısından keçdi. 

 
* * * 

Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev daha sonra tank 

qoşunları general-mayoru, iki dəfə Sovet İttifaqı Qəhrəmanı 
Həzi Aslanovun ailə üzvləri, yaxın qohumları ilə səmimi 
görüşdü, Qələbə günü münasibətilə onları təbrik etdi. 

 
* * * 

Mərasimdə Baş nazir Artur Rasizadə, Milli Məclisin sədri 
Oqtay Əsədov, Prezidentin İcra Aparatının rəhbəri Ramiz 
Mehdiyev və digər rəsmi şəxslər iştirak edirdilər. 
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PAYTAXTIN FƏTƏLĠ XAN XOYSKĠ VƏ  

XƏTAĠ PROSPEKTLƏRĠNĠ BĠRLƏġDĠRƏN 

YOLUN AÇILIġI  
 

10 may 2008-ci il  
 

Mayın 10-da, ümummilli lider Heydər Əliyevin doğum 
günü paytaxtın Fətəli xan Xoyski və Xətai prospektlərini bir-
ləşdirən Əhməd bəy Ağaoğlu küçəsində tamamilə yenidən 
qurulmuş yolun açılışı olmuşdur. 

Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev mərasimdə iştirak etmişdir. 
İnşaatçılar və nəqliyyatçılar dövlətimizin başçısını həra-

rətlə qarşıladılar. 
Nəqliyyat naziri Ziya Məmmədov məlumat verdi ki, bu 

avtomobil yolunun böyük bir hissəsi yeni salınmışdır. Prezi-
dent İlham Əliyevin Bakının mərkəzi hissəsində nəqliyyatın 

hərəkətinin sıxlığının aradan qaldırılması barədə tapşırığına 
uyğun olaraq salınmış yolun ümumi uzunluğu 1,5 kilometrdir. 
Bunun 1,15 kilometri yenidən salınmış, 350 metrlik hissəsi isə 
genişləndirilmişdir. Yol dörd hərəkət zolaqlıdır. Tikinti za-
manı 56 min kubmetr torpaq işi görülmüş, yola 15 min ton 
asfalt-beton döşənmiş, 3 kilometrlik səki daşları düzülmüşdür. 

Yol boyunca 750 metrlik istinad divarı inşa olunmuş, ətrafda 
abadlıq və yaşıllaşdırma işləri görülmüşdür. 

Bu yol ətraf ərazidə tıxacların aradan qaldırılması baxı-
mından əhəmiyyətlidir və Xətai prospektindən birbaşa «Gənc-
lik» meydanına çıxışı təmin edir. 

Prezident İlham Əliyev yolun rəmzi açılışını bildirən lenti 

kəsdi. 
Dövlətimizin başçısı yüksək keyfiyyətli yol saldıqlarına 

görə inşaatçılara və nəqliyyatçılara minnətdarlığını bildirdi, 
paytaxtda nəqliyyatın sıxlığının aradan qaldırılması ilə 
bağlı hazırda görülən və gələcəkdə nəzərdə tutulan tədbir-

lərə даир tövsiyə və tapşırıqlarını verdi. 
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AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV 

ÜMUMMĠLLĠ LĠDER HEYDƏR ƏLĠYEVĠN 

MƏZARINI ZĠYARƏT ETMĠġDĠR 
 

10 may 2008-ci il  
 

Mayın 10-u müstəqil Azərbaycan dövlətinin memarı və qu-
rucusu, xalqımızın dahi oğlu və ümummilli lideri Heydər Əliyevin 
anadan olmasının 85-ci ildönümüdür. Qədirbilən Azərbaycan 

xalqı, bütün dünyada Heydər Əliyevi tanıyanlar və sevənlər be-
şinci ildir bu dahi şəxsiyyətin doğum gününü onsuz qeyd edirlər. 

Ümummilli liderimizin ad günü ərəfəsində olduğu kimi, 
mayın 10-da da sübh tezdən respublika ictimaiyyətinin nüma-
yəndələri, ölkəmizin müxtəlif rayon və şəhərlərindən Bakıya 
gəlmiş insanlar, Azərbaycan paytaxtının qonaqları axın-axın 

Fəxri xiyabana gələrək, ulu öndər Heydər Əliyevin məzarı 
önünə əklillər, təzə-tər güllər qoyur, onun əziz xatirəsini dərin 
ehtiramla yad edirdilər. 

Xalqımızın xilaskar oğlunun doğum günündə Azərbaycan 
Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev və xanımı, ailə üzvlə-

ri, ulu öndərin doğmaları, yaxınları onun məzarını ziyarət 

etmək üçün Fəxri xiyabana gəldilər. 
Prezident İlham Əliyev ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin 

məzarı önünə əklil qoydu, onun ruhu qarşısında baş əydi. 
Azərbaycan Respublikasının Dövlət himni səsləndi. 
Sonra prezident İlham Əliyev və ailə üzvləri görkəmli oftal-

moloq, akademik Zərifə xanım Əliyevanın, görkəmli dövlət 

xadimi Əziz Əliyevin və tanınmış həkim, alim Tamerlan Əli-
yevin məzarlarını ziyarət etdilər və gül dəstələri qoydular. 

Ümummilli lider Heydər Əliyevin məzarının ziyarət 
edilməsi mərasimində Baş nazir Artur Rasizadə, Milli Məcli-
sin sədri Oqtay Əsədov, Prezidentin İcra Aparatının rəhbəri 
Ramiz Mehdiyev, nazirlər, komitə və şirkət rəhbərləri, Milli 

Məclisin deputatları, xarici ölkələrin Bakıdakı diplomatik 
nümayəndəliklərinin rəhbərləri iştirak edirdilər. 
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ÜMUMMĠLLĠ LĠDER HEYDƏR ƏLĠYEVĠN VƏ 

AKADEMĠK ZƏRĠFƏ XANIM ƏLĠYEVANIN 

XATĠRƏ LÖVHƏLƏRĠNĠN AÇILIġI  
 

10 may 2008-ci il  
 

Mayın 10-da Bakının Zərifə Əliyeva küçəsində xalqı-
mızın ümummilli lideri Heydər Əliyevin və ulu öndərin ömür-

gün yoldaşı, görkəmli oftalmoloq-alim, akademik Zərifə xa-
nım Əliyevanın vaxtilə yaşadıqları 22 nömrəli binada xatirə 
lövhələrinin açılışı olmuşdur. 

Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev və xanımı, ailə üzvləri 
mərasimdə iştirak etmişlər. 

Dövlətimizin başçısı xatirə lövhələrinin üzərindən ağ ör-

tüyü götürdü, önляриnə gül dəstələri qoydu. 
Xatirə lövhələrində «Azərbaycan xalqının ümummilli 

lideri, müasir Azərbaycan dövlətçiliyinin banisi, Azərbaycan 
Respublikasının Prezidenti Heydər Əlirza oğlu Əliyev 1962–
1982-ci illərdə bu evdə yaĢamıĢdır» və «Azərbaycanın gör-
kəmli ictimai xadimi, akademik Zərifə Əziz qızı Əliyeva 

1962–1982-ci illərdə bu evdə yaĢamıĢdır» sözləri yazılmışdır. 
Prezident İlham Əliyev xatirə lövhələrinin müəllifi Xalq 

rəssamı, akademik Ömər Eldarova təşəkkürünü bildirdi. 
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ULU ÖNDƏR HEYDƏR ƏLĠYEVĠN 85 ĠLLĠK 

YUBĠLEYĠ MÜNASĠBƏTĠLƏ TƏġKĠL EDĠLMĠġ 

GÜL BAYRAMINDA  
 

Bakı  
 
10 may 2008-ci il  

 
Mayın 10-da Azərbaycan xalqının ümummilli lideri, 

dünya şöhrətli siyasi xadim Heydər Əliyevin 85 illik yubileyi 
ilə əlaqədar Bakıda ulu öndərin adını daşıyan sarayın 

qarşısındakı parkda möhtəşəm gül bayramı təşkil edilmişdir. 
Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev və xanımı, Heydər 

Əliyev Fondunun prezidenti, YUNESKO və İSESKO-nun 
Xoşməramlı səfiri, Milli Məclisin deputatı Mehriban Əliyeva, 
qızı Arzu gül bayramında olmuşlar. 

Buraya toplaşan paytaxt sakinləri dövlətimizin başçısını 

hərarətli alqışlarla qarşıladılar, bayramı daha da rövnəq-
ləndirən uşaqlar Prezidentи və ailə üzvlərini özlərinə xas 
səmimiyyətlə salamladılar. 

Məlumat verildi ki, səhər tezdən başlayaraq, paytaxt sa-
kinləri Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin təşkilатчылыьы иля xarici 
ölkələrdən gətirilmiş gül-çiçəklə bəzədilən parka gəlirlər. 

Müstəqil dövlətimizin xilaskarı və qurucusu, xalqımızın 
dahi oğlu Heydər Əliyevin əzəmətli abidəsinin ətrafı gül-çiçəyə 
qərq olmuş, postamentdə güllərdən buta hörülmüşdü. 

Prezident İlham Əliyev və ailə üzvləri ulu öndərin abidəsini 
ziyarət etdilər, gül-çiçək içindəki parkın gözəlliyini seyr 
etdilər. 

Müxtəlif çiçəklərdən yığılan xalçada türk dünyasının 
böyük oğlu Heydər Əliyevin portreti, «Ulu öndərin 85 illik 
yubileyi» sözləri yazılmışdı. Cürbəcür çiçək və güllərdən, bit-
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kilərdən, yarpaqlardan hazırlanan və göz oxşayan rəngarəng 
kompozisiyalar, dövlət rəmzləri buraya gələnləri heyran qo-
yurdu. Bir sözlə, fəvvarələrin yan-yörəsindən tutmuş, hər tərəf 
bir-birindən gözəl, gözoxşayan, bahar təravətli, gül-çiçək 
içində idi. İncəsənət ustalarının təqdim etdikləri konsert 

proqramı bayram ovqatını daha da yüksəldirdi. 
Dövlətimizin başçısı və ailə üzvləri parkı gəzdilər, «Dib-

çəklər kompozisiyası»na maraqla tamaşa etdilər. Piramida 
formasında olan kompozisiya bir-birini təkrarlamayan 85 
bitki növündən ibarət dibçəklərdən qurulmuşdu. Güldən hazır-
lanmış müxtəlif mənzərələr, oriжinal lövhələrdə ulu öndər 

Heydər Əliyevin həyat və fəaliyyətinin bütün dövrlərinə aid 
fotoşəkillər böyük maraq doğurурdu. 

Prezident İlham Əliyev parka toplaşan sakinlərə yaxın-
laşaraq onlarla görüşdü. Paytaxt sakinləri ulu öndərin doğum 
günü – 85 illik yubileyi münasibətilə dövlətimizin başçısını 
təbrik etdilər, ümummilli liderin tarixi xidmətlərini xatır-

latdılar, prezident İlham Əliyevin ölkəmizin inkişafı üçün 
gördüyü tədbirləri, gündən-günə gözəlləşən paytaxtımızda 
aparılan işləri yüksək qiymətləndirdilər. 

Dövlətimizin başçısı və xanımı sakinlərlə xatirə şəkli 
çəkdirdilər. 
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AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV 

ÜMUMMĠLLĠ LĠDER HEYDƏR ƏLĠYEVĠN  

85 ĠLLĠK YUBĠLEYĠNƏ HƏSR EDĠLMĠġ  

XATĠRƏ GECƏSĠNDƏ  
 

«Gülüstan» sarayı 
 
10 may 2008-ci il  
 
Mayın 10-da Bakıda «Gülüstan» sarayında Azərbaycan 

xalqının ümummilli lideri, müstəqil dövlətçiliyimizin xilaskarı 
Heydər Əliyevin 85 illik yubileyinə həsr edilmiş xatirə gecəsi 

keçirilmişdir. 
Salona toplaşanlar Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevi və 

xanımı Mehriban Əliyevanı hərarətlə qarşıladılar. 
Xatirə gecəsində nitq söyləyən prezident İlham Əliyev 

vurğuladı ki, ictimai, siyasi quruluşundan asılı olmayaraq, ulu 
öndər Heydər Əliyev bütün dövrlərdə doğma Azərbaycan xalqı-

na sədaqətlə xidmət etmişdir. Ulu öndərin respublikaya rəhbər-
liyinin birinci dövründə gördüyü böyük işləri, Azərbaycanı ən 
geridə qalmış respublikadan öncül yerə çıxardığını xatırladaraq 
dedi ki, o vaxt yaradılmış iqtisadi potensial, infrastruktur ha-
zırda müstəqil Azərbaycana xidmət edir. 

Dövlətimizin  başçısı bildirdi ki, ulu öndər Moskvada SSRİ-

nin rəhbərlərindən biri olduğu illərdə də Azərbaycanın inkişafı 
üçün çalışırdı. Lakin Qorbaçov və onun ətrafındakı düş-

mənlərimizin əli ilə hakimiyyətdən uzaqlaşdırıldıqdan sonra 
nəinki o özü cürbəcür təzyiqlərə məruz qaldı, eyni zamanda, 
səriştəsiz, xalqdan uzaq rəhbərlər sayəsində Azərbaycan 
tənəzzülə, böhrana doğru getməyə başladı. Xalqımız Qarabağ 

münaqişəsi ilə üzləşdi, Qanlı Yanvar qırğınına məruz qaldı. 
Halbuki, Heydər Əliyev hakimiyyətdə olsaydı, bunların baş 
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verməsi mümkün deyildi. Çünki Heydər Əliyev gördüyü bütün 
işlərlə xalqın məhəbbətini qazanmışdı. Bu məhəbbət 1993-cü 
ildə də həlledici oldu. Çətin sınaqlarla üz-üzə qalan xalq 
inandığı, sevdiyi liderini yenidən hakimiyyətə dəvət etdi. Heydər 
Əliyev gəldi və dövlətçiliyi xilas etdi, ölkəni inkişaf yoluna 

çıxarтdı, Azərbaycanı bütün dünyada tanıtdı. 
Biz bugünkü bütün uğurlarımızı Heydər Əliyevin siyasəti 

sayəsində qazanmışıq. Bu mənada Azərbaycan xalqı xoşbəxt-
dir ki, onun Heydər Əliyev kimi rəhbəri olmuşdur. 

Prezident İlham Əliyev ulu öndərin həmişə qalib olduğunu 
vurğulayaraq dedi: O, bütün döyüĢlərdən qalib kimi çıxıb və 

heç kim ona qalib gələ bilməmiĢdir. 1987-ci, 1990-cı, 1991-ci 
illərdəki müvəqqəti məğlubiyyət əslində məğlubiyyət deyildi. 
O, yeni güclə, yeni enerji ilə siyasi mübarizəyə qoĢuldu, 
yenidən qələbə qazandı və tarixdə qalib kimi qaldı. Heç kim 
və heç nə ona qalib gələ bilmədi. Nə xarici düĢmənlər, nə də 
Azərbaycanda özünü ona rəqib qismində təqdim etməyə 

çalıĢanlar, bəzi uğursuz siyasətçilər. Ona zaman da qalib 
gələ bilmədi. 

Bu gün Heydər Əliyev bizimlə deyil. Ancaq o bizim ürəyi-
mizdə yaĢayır, qəlbimizdə yaĢayır, onun əməlləri, onun 
ideyaları yaĢayır, onun siyasəti yaĢayır və əbədi yaĢaya-
caqdır! 

Sonra xatirə gecəsi konsert proqramı ilə davam etdirildi. 
 

Ümummilli lider Heydər Əliyevin 85 illik yubileyinə 

həsr olunmuĢ xatirə gecəsində nitq 
 
Hörmətli xanımlar və cənablar! 
Əziz dostlar! 
Bu gün biz Azərbaycan xalqının ümummilli lideri 

Heydər Əliyevin 85 illik yubileyini qeyd edirik. Bu gözəl 

gündə ulu öndərin həyat və fəaliyyətini yenidən təhlil edər-
kən bir daha görürük ki, ictimai-siyasi quruluĢdan asılı ol-
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mayaraq, Heydər Əliyev bütün dövrlərdə öz doğma xalqına 
sədaqətlə xidmət etmiĢdir. 

1993-cü ildə Azərbaycan xalqının tələbi ilə yenidən siyasi 
hakimiyyətə qayıtdıqdan sonra o demiĢdir: «Mən ömrümün 
qalan hissəsini də Azərbaycan xalqına bəxĢ edirəm!». Doğ-

rudan da 1993–2003-cü illərdə Azərbaycanın müstəqilliyinin 
möhkəmlənməsində, ölkəmizin hərtərəfli inkiĢafında, Azər-
baycanın o ağır, çətin vəziyyətdən xilas edilməsində Heydər 
Əliyevin müstəsna rolu vardır. 

Heydər Əliyev haqqında çoxlu kitablar, elmi əsərlər, pub-
lisistik əsərlər yazılmıĢdır, məqalələr, təhlillər dərc olunmuĢ-

dur. Dünyanın aparıcı siyasi və ictimai xadimlərinin onun 
haqqında dedikləri sözlər hamımıza bəllidir. Nadir Ģəxsiyyət 
Azərbaycan xalqının inkiĢafı üçün misilsiz xidmətlər göstər-
miĢdir. Heydər Əliyev çox istedadlı bir insan idi. Onun iste-
dadı bütün sahələrdə özünü göstərirdi. Əgər o, siyasətçi ol-
masaydı, çox gözəl alim ola bilərdi, filosof ola bilərdi. Nəzəri 

baxıĢları, fəlsəfi tezisləri və təhlilləri onun dünyagörüĢünü, nə 
qədər müdrik insan olduğunu göstərirdi. 

Heydər Əliyev Azərbaycan tarixini, ədəbiyyatını çox 
gözəl bilirdi. O çox gözəl ədəbiyyatĢünas, yazıçı ola bilərdi. 
Bildiyiniz kimi, onun rəssamlıq sənətinə böyük həvəsi var idi 
və gənc yaĢlarından rəssamlıqla məĢğul olurdu. Onun çək-

diyi rəsmlər göstərir ki, bu insan doğrudan da böyük istedad 
sahibi idi. UĢaqlıq, gənc yaĢlarında Naxçıvanda məktəbdə 
oxuyarkən teatrda tamaĢalarda çıxıĢ edirdi və onu da 
deməliyəm ki, ancaq baĢ rollarda və qəhrəman obrazларında. 
Onun həm xarici görünüĢü, həm də daxili aləmi bunu diktə 
edirdi, səhnədə yalnız müsbət personajları oynayırdı. Bütün 

bunları ona görə deyirəm ki, bu istedadlı insan istənilən 
sahədə böyük zirvələrə çata bilərdi. Əgər o, siyasətlə yox, 
baĢqa sahə ilə məĢğul olsaydı, o sahədə də ən yüksək zirvə-

ləri fəth edəcəkdi. 
Heydər Əliyev çox cəsarətli insan idi. O, həlledici 

anlarda öz müdrikliyi və cəsarəti sayəsində xalqımızı ağır 
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bəlalardan qurtara bilmiĢdir. Onun həm hərbi xidmətdə ol-
duğu zaman  – o vaxt çox mötəbər döyüĢ ordenləri ilə təltif 
edilmiĢdi – щям дя müstəqil Azərbaycanın rəhbəri kimi, 
vaxtında atdığı cəsarətli addımlar Azərbaycanın bugünkü 
gözəl inkiĢafına xidmət edirdi. 

Bir sözlə, Heydər Əliyev haqqında bir çıxıĢda böyük təhlil 
aparmaq çox çətindir. Onu deyə bilərəm ki, Azərbaycan xalqı 
xoĢbəxt xalqdır ki, onun Heydər Əliyev kimi rəhbəri ol-
muĢdur. Xalqımızın, ölkəmizin ən çətin, ən həlledici anlarında 
onun sözü, qətiyyəti, qəbul etdiyi qərarlar bu gün Azər-
baycanın uğurla inkiĢaf etməsi üçün çox böyük rol oynayır. 

1969-cu ildə ilk dəfə Azərbaycanın rəhbəri vəzifəsinə 
seçiləndə respublikanın iqtisadiyyatı çox bərbad vəziyyətdə 
idi. Ġndi bunu bəlkə də bəziləri xatırlamır, ancaq statistik 
göstəricilərdən biz bunu görürük. Bütün müttəfiq sovet res-
publikaları arasında Azərbaycan ən axırıncı yerdə idi. Həm 
ümumi daxili məhsul istehsalı baxımından, həm də inkiĢaf 

baxımından bütövlükdə Azərbaycan  ХХ ясрин 60-cı illərинdə 
SSRĠ-də geridə qalmıĢ respublika kimi tanınmıĢdı. Demək 
olar ki, iqtisadiyyat çox məhdud idi, sənaye potensialı 
əslində yox idi və respublikanın gələcəyi də mərkəzi 
fondlardan daha çox asılı idi. Yəni Azərbaycan özü-özünü 
təmin edə bilən respublika deyildi. 

Ancaq Heydər Əliyevin rəhbərliyi altında bu illər ərzində 
görülən iĢlər 1982-ci ildə ona gətirib çıxardı ki, Azərbaycan 
SSRĠ-də ən qabaqcıl respublika олду. Həm iqtisadi inkiĢaf 
baxımından, sənaye istehsalı baxımından, həm də bütün 
göstəricilər baxımından. Azərbaycanda ictimai proseslər 
baĢqa respublikalardan böyük dərəcədə fərqlənirdi. Heydər 

Əliyevin rəhbərliyi altında Azərbaycanda böyük quruculuq, 
abadlıq iĢləri aparılmıĢdır. Məhz o illərdə bu gün də 
müstəqil Azərbaycana xidmət edən güclü sənaye potensialı 
yaranmıĢdı. Azərbaycan sənaye respublikasına çevrilmiĢdi. 
Bu gün Azərbaycanın neft-qaz sektoru üçün əvəzsiz olan 
infrastruktur məhz Heydər Əliyevin təĢəbbüsü ilə  кечян 
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ясрин 70-ci illərинdə yaradılmıĢdır. Əgər o vaxt o infra-
struktur yaradılmasaydı, müstəqillik dövründə böyük neft-
qaz layihələrinin icrası ən azı 10 il, bəlkə də 15 il gecikə bilər-
di. 1994-cü ildə Azərbaycan xarici investorları ölkəmizə də-

vət edəndə artıq burada çox güclü infrastruktur var idi. O in-

frastruktur məhz Heydər Əliyevin vaxtında yaradılmıĢdır. 
Yəni 1969-cu ildən 1982-ci ilə qədər Azərbaycanın keç-

diyi yol inkiĢaf yolu olmuĢdur. Həm kənd təsərrüfatında, 
həm sənaye potensialının möhkəmlənməsində, həm də res-
publikanın mədəni həyatında böyük nailiyyətlər əldə 
edilmiĢdi. Azərbaycanı tanımağa, Azərbaycana hörmət et-

məyə baĢlamıĢdılar. O illərdə Azərbaycanda çox güclü iqti-
sadi potensial yaradılmıĢdı. 

Biz onu da qeyd etməliyik ki, 1982-ci ildə Heydər Əliyev 
Siyasi Büroya üzv seçiləndən və Moskvada iĢə baĢlayandan 
sonra Azərbaycanda vəziyyət getdikcə, yavaĢ-yavaĢ tənəz-
zülə uğramağa baĢlamıĢdı. Həm iqtisadi inkiĢaf baxımından, 

həm də respublikada ictimai proseslər mənfi istiqamətdə 
cərəyan edirdi və nəticədə bu çox böyük çətinliklərə, böyük 
fəlakətlərə gətirib çıxarmıĢdı. 

Heydər Əliyevin siyasi nüfuzu, Azərbaycanda onun rəh-
bərliyi altında aparılan böyük quruculuq iĢləri xalqın ona 
böyük məhəbbətinin yaranmasına səbəb olmuĢdu. O münasi-

bət 1993-cü ildə də həlledici olmuĢdu. Çünki o illərdə Azərbay-
can xalqı böyük fəlakətlərlə üz-üzə qalanda məhz öz liderinə üz 
tutub onu yenidən Azərbaycana dəvət etmiĢdi. Ancaq 1982-ci 
ildən 90-cı illərə qədər və ondan sonrakı illər ərzində Azərbay-
canda həm ictimai-siyasi proseslər narahatlıq doğururdu, həm 
də ölkənin imkanları yavaĢ-yavaĢ daralırdı. Baxmayaraq ki, 

1982–87-ci illərdə Siyasi Büronun üzvü və Sovet Ġttifaqı 
Nazirlər Soveti sədrinin birinci müavini kimi, Heydər Əliyevin 
qərarları və təĢəbbüsləri ilə Azərbaycanın hərtərəfli inkiĢafı 
üçün bir neçə vacib qərarlar qəbul edilmiĢdi. O, Moskvada 
iĢləyərkən, əlbəttə, bütün Sovet Ġttifaqının iqtisadiyyatına 
cavabdehlik daĢıyırdı. Bunu hamı yaxĢı bilir, o, beĢ il ərzində 
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məhz Azərbaycanın inkiĢafı üçün, Azərbaycanda yeni müəs-
sisələrin yaranması üçün, Azərbaycana mərkəzi fondlardan 
daha artıq sərmayənin gətirilməsi üçün çox çalıĢdı. Əgər o, 
siyasi hakimiyyətdən gedəndəн сонра həmin illərdə nəzərdə 
tutulmuĢ proqramlar dayanmasaydı, onların Azərbaycanın 

bugünkü potensialına da böyük köməyi olardı. Ancaq 1987-ci 
ildə o, müxtəlif səbəblər üzündən siyasi hakimiyyətdən 
uzaqlaĢdırıldı. Əlbəttə, burada Ģəxsi-qərəzlik məqamları kifayət 
qədər idi. 

Heydər Əliyev çox parlaq müstəqil Ģəxsiyyət иди. Baxma-
yaraq ki, ХХ ясрин 70-ci illərинdə və 80-ci illərin əvvəllərində 

Azərbaycana rəhbərlik etdiyi dövrdə Sovet Ġttifaqında, 
ümumiyyətlə, bütün sistem böyük dərəcədə mərkəzləĢdirilmiĢ 
idi, yenə də onun təĢəbbüsləri, bəzi hallarda rəsmi həddə olan, 
Azərbaycan çərçivəsində olan düzəliĢlər onun müstəqilliyini 
göstərirdi. Bəziləri bu müstəqilliyi qəbul etmək istəmirdilər, 
bəziləri buna qısqanclıqla yanaĢırdılar. Amma o bir insan kimi, 

müstəqil idi. O, azad insan idi. O heç vaxt öz iradəsinin ziddinə 
heç bir addım atmazdı. Əgər hansısa qərarla razılaĢmırdısa, 
heç vaxt o qərarı dəstəkləməzdi. Bunun nəticəsində və baĢqa 
amillər nəticəsində 1987-ci ildə Siyasi Bürodan uzaqlaĢdırıldı. 
Beləliklə, onun hakimiyyətdən getməsi Azərbaycanda və-

ziyyətin gərginləĢməsinə gətirib çıxarmıĢdı. Bu iki hadisənin 

arasında birbaĢa bağlılıq var иди. Ġlk növbədə, ondan sonrakı 
rəhbərlər 1993-cü ilə qədər bəziləri səriĢtəsizlik, bəziləri isə xə-

yanət üzündən Azərbaycanı fəlakətə sürüklədilər. Azərbaycanı 
parçalanma ərəfəsinə gətirib çıxarmıĢdılar. O illərdə Azərbay-
canda gedən proseslər məhz bu böhranı Ģərtləndirən amillər 
olmuĢdur. 

O, 1987-ci ildə hakimiyyətdən gedəndən təxminən iki həftə 
sonra erməni separatçıları Dağlıq Qarabağın Azərbaycandan 
ayrılması haqqında ilk dəfə məsələ qaldırdılar. Özü də xarici 
mətbuatda. Erməni lobbisinin SSRĠ-dəki fəal üzvləri, onların 
böyük əksəriyyəti o vaxt SSRĠ-nin rəhbəri Qorbaçovun ətrafın-
da birləĢmiĢdilər. Demək olar ki, Qorbaçovun ətrafı böyük 



 112 

dərəcədə ermənilərdən ibarət idi. Heydər Əliyevin siyasi haki-
miyyətdən uzaqlaĢdırılmasında o separatçıların, millətçilərin, 
Azərbaycana, Azərbaycan xalqına düĢmən kimi baxan 
insanların da böyük rolu olmuĢdur. Çünki onlar bilirdilər ki, 
Heydər Əliyev nə qədər Moskvada, Kremldə oturur, Dağlıq 

Qarabağın Azərbaycandan ayrılması məsələsi heç vaxt 
qaldırıla bilməz. Əfsuslar olsun ki, Azərbaycanda bəzi milli 
xainlər də ona qarĢı erməni millətçiləri tərəfindən mərkəzə ün-
vanlanmıĢ anonim məktublara qoĢulmuĢdular. Onların da bu 
iĢlərdə əli olmuĢdur. Nəticədə Azərbaycanda rəhbərliyə gəlmiĢ 
insanlar respublikanı idarə edə bilməmiĢ və faktikи olaraq, mər-

kəzi hakimiyyətin vassallarına çevrilmiĢdilər. Düzdür, Azər-
baycan 1987-ci ildə müstəqil deyildi. Buna baxmayaraq, res-
publikanın kifayət qədər imkanları var idi ki, milli məsələlərdə 
müəyyən dərəcədə öz prinsipiallığını, müstəqilliyini göstərsin və 
baĢqa respublikalar kimi, mərkəzi hakimiyyətə öz iradəsini 
diktə etsin. Əfsuslar olsun ki, bu belə olmadı və Azərbaycanın 

yavaĢ-yavaĢ tənəzzülə uğraması baĢladı və nəticədə qanlı 
yanvar hadisəsi baĢ verdi. 

Qanlı yanvar hadisəsi Azərbaycan xalqına qarĢı ən böyük 
cinayətlərdən biridir. Bu cinayəti mərkəzi hakimiyyət öz 
vətəndaĢlarına qarĢı törətmiĢdir. Buraya yeridilən qoĢunlar 
günahsız dinc insanları qətlə yetirmiĢdir. Yüzdən artıq insan 

юлдцрцлмцш, yüzlərlə adam yaralanmıĢ, itkin düĢmüĢdür. 
Yenə də o ağır anda baxmayaraq ki, Heydər Əliyev  tə-

qaüddə idi və mən bunu yaxĢı bilirəm, ümumiyyətlə, 1987-ci 
ildən onun siyasətlə məĢğul olmağa heç bir marağı йох иди – 
Azərbaycan xalqına qarĢı bu təcavüzə dözə bilmədi. 
Baxmayaraq ki, o vaxt Sovet Ġttifaqının və Kommunist 

Partiyasının kifayət qədər böyük gücü var idi, hələ Sovet 
Ġttifaqının dağılmasına iki il qalırdı. O vaxt heç kimin ağlına 
gələ bilməzdi ki, Sovet Ġttifaqı nə vaxtsa dağılacaqdır. 

Heydər Əliyev yanvarın 21-də Azərbaycanın Moskvadakı 
daimi nümayəndəliyinə gələrək mərkəzi hakimiyyəti, Qor-
baçovu, Kommunist Partiyasını açıq ittiham etdi. Açıq bil-
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dirdi ki, bu, Azərbaycan xalqına qarĢı edilən cinayətdir. 
Ondan sonra nə oldu – bunu hamımız yaxĢı bilirik. Bundan 
sonra ona qarĢı həm kommunist mətbuatında böyük kam-
paniya baĢlanmıĢdı, həm də təftiĢ orqanlarına göstəriĢ 
verilmiĢdi ki, Heydər Əliyevin fəaliyyəti araĢdırılsın və o cə-

zalandırılsın. Onu da deyə bilərəm – bunu ictimaiyyət bilir, 
mən bu iĢlərin içində olan bir adam kimi deyirəm – o vaxt 
Heydər Əliyevin həbsi haqqında planlar hazırlanmıĢdı və 
artıq hər Ģey buna doğru gedirdi. Bu bir daha onu göstərir 
ki, Heydər Əliyev əyilməz iradə sahibi idi, prinsipial və əsl 
vətənpərvər insan idi. O, təqaüddə idi, daim təzyiqlər və 

nəzarət altında idi və bəlkə də onun yerində baĢqası olsa, 
deyərdi ki, bu mənim iĢim deyil. 

Ancaq Heydər Əliyev üçün baĢlıcası Azərbaycan xalqının 
maraqları idi və o, ədalətsizliyə dözə bilmədi. Azərbaycan 
xalqına qarĢı törədilən cinayətə dözə bilmədi, öz səsini 
ucaltdı və onun səsi bütün dünyaya yayılmıĢdı. Dünya 

mətbuat orqanları onun daimi nümayəndəlikdəki mətbuat 
konfransında dediyi sözləri yaymıĢdı. Beləliklə, bu hadisə 
dünyada daha da geniĢ yayıldı. Əgər o olmasaydı, qapalı bir 
dövlət olan Sovet Ġttifaqı bəlkə də o vaxt bunu ört-basdır 
edə bilərdi. 

Bundan sonra təbii ki, ona qarĢı təzyiqlər güclənmiĢdi və 

Moskvada qalmaq təhlükəli idi və o, doğma Vətənə, Azər-
baycana üz tutdu. Ancaq Azərbaycanın o vaxtkı rəhbərləri 
birbaĢa cinayətkar kommunist və Qorbaçov rəhbərliyinin 
əlaltıları idilər və imkan vermirdilər ki, Heydər Əliyev 
Bakıda qalsın. O Bakıda küçəyə gəzintiyə çıxmıĢdı. Dərhal 
böyük izdiham yarandı, insanlar onun arxasınca getməyə 

baĢladılar. O haraya gedir, insanlar  да onun arxasınca gedir 
və bu kütlə böyüyürdü. Bu o vaxtkı rəhbərləri narahat 
etmiĢdi. Polisləri göndərmiĢ və Heydər Əliyevə xəbərdarlıq 
etmiĢdilər ki, siz burada qanunsuz mitinq keçirməyin. O da 
demiĢdi ki, mən mitinq keçirmirəm, sadəcə olaraq, öz 
doğma Ģəhərimdə gəzintiyə çıxmıĢam. 



 114 

Yəni biz bu hadisələri xatırlayarkən bir daha görürük ki, 
ədalətsizliyin, əsassız ittihamların və haqq-ədalətə qarĢı 
hərəkətin heç vaxt uğurlu nəticəsi ola bilməz. 

Heydər Əliyev Naxçıvana getməyə məcbur oldu və  
naxçıvanlılar onu Ali Məclisin sədri vəzifəsinə seçdilər. O il-

lərdə ilk dəfə olaraq, Azərbaycanda üçrəngli bayraq məhz 
Heydər Əliyevin rəhbərliyi altında Naxçıvan Ali Məclisinin 
qərarı ilə onun binasında ucaldıldı. O vaxt bu, Bakıda sovet 
Azərbaycanının bayrağı altında oturanlar üçün də böyük bir 
dərs oldu. Onda Sovet Ġttifaqı dağılmamıĢdı, Azərbaycan 
müstəqil deyildi. Amma Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 

üçrəngli bayrağını Heydər Əliyev Naxçıvanda Dövlət bay-
rağı elan etmiĢdi. Naxçıvanda, Azərbaycanın ayrılmaz 
hissəsində üçrəngli bayraq Dövlət bayrağı elan olunmuĢdu.  
Sovet Ġttifaqı dağılandan sonra burada, Bakıda da bu 
bayraq ucaldıldı və indi o, Azərbaycanın Dövlət bayrağıdır. 

Naxçıvanın erməni qəsbkarlarından xilas edilməsində 

Heydər Əliyevin çox böyük rolu olmuĢdur. O, Naxçıvanı 
qorudu və Ermənistan tərəfindən bütün silahlı basqınların 
qarĢısı alındı, düĢmən yerində oturduldu. Naxçıvanın hü-

dudlarını qoruya bildi. Baxmayaraq ki, Naxçıvan, demək 
olar ki, mühasirədə idi, çünki sərhədin böyük hissəsi Ermə-

nistanladır. Heydər Əliyevin həm siyasi səriĢtəsi, təcrübəsi, 

həm qətiyyəti, həm də cəsarəti sayəsində bütün naxçıvanlılar 
səfərbər olunmuĢdu və doğma diyarı qoruya bildilər. 

Azərbaycanda 1993-cü ildə böhran yarananda, bundan 
əvvəl Heydər Əliyevi Naxçıvanda hakimiyyətdən devirmək 
istəyənlər – o vaxtkı Xalq Cəbhəsi–Müsavat hakimiyyətinin 
rəhbərləri məcbur olub onu Bakıya dəvət etdilər. Ona görə 

yox ki, Azərbaycanın xilasının yalnız Heydər Əliyevlə bağlı 
olduğunu anladılar. Ona görə ki, onların özlərinin həyatı 
təhlükə qarĢısında idi. Çünki onlara qarĢı edilən hərəkətlər 
onları təĢviĢə salmıĢdı, bəziləri qaçıb gizlənmiĢdilər, bəziləri 
isə öz vəzifələrini dondurmuĢdular. 1993-cü ildə Azərbay-
canda yaĢanan böhran əslində gənc Azərbaycan Respub-
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likasının müstəqilliyinə son qoya bilərdi. Biz bu acı tarixi 
artıq bir dəfə – 1920-ci ildə yaĢamıĢdıq. O vaxt da cəmi iki il 
ərzində Azərbaycan müstəqil respublika kimi yaĢaya bildi, 
ondan sonra süqut etdi. 

1993-cü ildə eyni vəziyyət təkrarlana bilərdi. Məhz Hey-

dər Əliyevin fəaliyyəti nəticəsində bunun qarĢısı alındı, böh-
rana son qoyuldu, bütün qanunsuz silahlı birləĢmələr tərk-
silah edildi və ölkə inkiĢaf etməyə baĢladı. 1993–2003-cü illər 
bizim hamımızın yaxĢı xatirindədir: sabitlik və inkiĢaf illəri, 
Azərbaycanın dirçəliĢ illəri, Azərbaycanın xarici mövqe-
lərinin möhkəmlənməsi illəri, neft müqavilələrinin imzalan-

ması illəri. Bu gün Azərbaycanın uğurlu inkiĢafında o vaxt 
Heydər Əliyev tərəfindən atılmıĢ addımlar müstəsna rol 
oynayır. Bu gün bizim dövlət büdcəmiz, icmal büdcə 16 
milyard dollara yaxındır. Nəyin hesabına?! Məhz 1994-cü 
ildə bu salonda imzalanmıĢ «Əsrin müqaviləsi»nin icrası 
hesabına. Azərbaycan dünya üçün böyük həcmdə qaz ixrac 

edən ölkəyə çevrilibdir. Nəyin hesabına?! Məhz Heydər 
Əliyevin təĢəbbüsü ilə 1996-cı ildə «ġahdəniz» müqaviləsinin 
imzalanması hesabına. Yəni belə misallar çoxdur, istənilən 
sahədə – istər iqtisadi, sosial, xarici siyasət sahəsində, istərsə 
də qaçqınların və məcburi köçkünlərin yeni Ģəraitlə, yeni 
qəsəbələrlə təmin olunması sahəsində vardır. Bütün istiqa-

mətlərdə Heydər Əliyevin fəaliyyəti Azərbaycanı inkiĢaf 
etdirdi, onun müstəqilliyini möhkəmləndirdi. Bu gün biz 
gələcəyə inamla baxırıq. Bu gün Heydər Əliyevin siyasi xətti 
davam etdirilir. 

Mən 2003-cü ildə prezident seçkiləri ərəfəsində və seç-

kilərdən sonra andiçmə mərasimində demiĢdim ki, Azər-
baycanın gələcək uğurları Heydər Əliyevin siyasəti ilə bağlı-
dır. Bu siyasətə alternativ yoxdur. Yalnız bu siyasət Azər-
baycanı uğurlu gələcəyə aparacaqdır. Həyat və bizim fəaliy-
yətimiz, Heydər Əliyevin davamçılarının fəaliyyəti bunu 
sübut etdi. Bu gün Azərbaycan dünyada ən sürətlə inkiĢaf 

edən ölkədir. Son dörd il ərzində iqtisadiyyatımız 96 faiz art-
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mıĢdır. Yoxsulluq 49 faizdən 16 faizə düĢmüĢdür. 600 min-
dən çox yeni iĢ yerləri açılmıĢdır və dövlət büdcəsi 10 dəfə-

dən çox artmıĢdır. Biz buna Heydər Əliyev siyasi xəttinə 
sadiqliyimiz hesabına nail ola bilmiĢik. Azərbaycanın uğurlu 
gələcəyi, Azərbaycanın güclü inkiĢaf etmiĢ ölkəyə çevrilməsi – 

buna artıq heç kimdə Ģübhə yoxdur. Çünki bunlar Heydər 
Əliyevin siyasi xətti ilə bağlıdır. Biz, onun davamçıları bu 
siyasətə sadiqik və bundan sonra əlimizdən gələni edəcəyik 
ki, Azərbaycan daha da inkiĢaf etsin, qüdrətli və inkiĢaf 
etmiĢ ölkəyə çevrilsin. 

Heydər Əliyev qalib idi. O, bütün döyüĢlərdən qalib kimi 

çıxıb, heç kim ona qalib gələ bilməmiĢdir. 1987-ci, 1990-cı, 
1991-ci illərdəki müvəqqəti məğlubiyyət əslində məğlubiyyət 
deyildi. O, yeni güclə, yeni enerji ilə siyasi mübarizəyə 
qoĢuldu, yenidən qələbə qazandı və tarixdə qalib kimi qaldı. 
Heç kim və heç nə ona qalib gələ bilmədi. Nə xarici 
düĢmənlər, nə də Azərbaycanda özünü ona rəqib qismində 

təqdim etməyə çalıĢanlar, bəzi uğursuz siyasətçilər. Ona 
zaman da qalib gələ bilmədi. 

Bu gün Heydər Əliyev bizimlə deyil, ancaq о, bizim ürəyi-
mizdə yaĢayır, qəlbimizdə yaĢayır, onun əməlləri, ideyaları 
yaĢayır, onun siyasəti yaĢayır və əbədi yaĢayacaqdır! 
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ĠSVEÇRƏ KONFEDERASĠYASININ PREZĠDENTĠ  

PASKAL KUġPENĠN RƏSMĠ QARġILANMA 

MƏRASĠMĠ 
 
12 may 2008-ci il  
 
Майын 12-дя Исвечря Конфедерасийасынын Президенти 

Раскал Кушпен Бакыйа эялмишдир. 
Hər iki ölkənin dövlət bayraqlarının dalğalandığı mey-

danda ali qonağın şərəfinə Fəxri qarovul dəstəsi düzülmüşdü. 
Fəxri qarovul dəstəsinin rəisi Azərbaycan Respublikasının 

Prezidenti İlham Əliyevə raport verdi. 
Prezident İlham Əliyev və xanımı Mehriban Əliyeva İs-

veçrə prezidenti Paskal Kuşpeni və xanımı Briжit Kuşpeni 
səmimiyyətlə qarşıladılar. 

Fəxri qarovul dəstəsinin rəisi İsveçrə prezidentinə raport 
verdi. 

Müdafiə Nazirliyinin əlahiddə nümunəvi orkestrinin ifa-

sında İsveçrənin və Azərbaycanın dövlət himnləri səsləndi. 
Prezidentlər İlham Əliyev və Paskal Kuşpen Fəxri qarovul 

dəstəsinin qarşısından keçdilər. İsveçrə prezidenti Azərbaycan 
əsgərlərini salamladı. 

Azərbaycanın dövlət və hökumət nümayəndələri prezident 
Paskal Kuşpenə, İsveçrə nümayəndə heyətinin üzvləri 

prezident İlham Əliyevə təqdim olundu. 
Fəxri qarovul dəstəsi hərbi marşın sədaları altında dövlət 

başçılarının qarşısından keçdi. 
Dövlət başçıları rəsmi foto çəkdirdilər. 
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АЗЯРБАЙЪАН ПРЕЗИДЕНТИ ИЛЩАМ ЯЛИЙЕВИН 
ВЯ ИСВЕЧРЯ ПРЕЗИДЕНТИ ПАСКАЛ КУШПЕНИН 

TƏKBƏTƏK GÖRÜġÜ 

 
12 май 2008-ъи ил 
 
Mayın 12-də rəsmi qarşılanma mərasimindən sonra 

Azərbaycan Республикасынын Prezidenti İlham Əliyevin və İs-
veçrə Konfederasiyasının Prezidenti Paskal Kuşpenin təkbə-

tək görüşü olmuşdur. 
Görüşdə ölkələrimiz arasında ikitərəfli münasibətlərin 

uğurla inkişafından məmnunluq ifadə edildi və əlaqələrin daha 
da genişlənməsi üçün yaxşı perspektivlərin olduğu vurğulandı. 

Azərbaycanla İsveçrə Konfederasiyası arasında yüksək 
səviyyəli görüşlərin əhəmiyyətinə toxunuldu və prezident 
Paskal Kuşpenin ölkəmizə səfərinin qarşılıqlı əlaqələrin daha 
da genişlənməsinə xidmət edəcəyinə əminlik ifadə olundu. 

Dövlət başçıları ikitərəfli münasibətlərə, regional və bey-
nəlxalq məsələlərə dair fikir mübadiləsi apardılar. 
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AZƏRBAYCAN VƏ ĠSVEÇRƏ 

PREZĠDENTЛЯРИНИН GENИġ  

TƏRKĠBDƏ GÖRÜġÜ 

 
12 май 2008-ъи ил 
 
Майын 12-дя Азярбайъан вя Исвечря Конфедерасийасынын 

дювлят башчылары эениш тяркибдя эюрцш кечирмишляр.  
Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev görüşü açaraq 

dedi: 
– Bu bizim münasibətlərimiz tarixində Ġsveçrə Konfede-

rasiyası Prezidentinin Azərbaycana ilk səfəridir. Mən bilirəm 
ki, Siz Azərbaycanda müəyyən yerlərə səfər etmisiniz və 
insanlarla görüĢmüsünüz. Bizim bugünkü danıĢıqlarımız 

dostluq və konstruktiv Ģəraitdə keçibdir. Əminəm ki, Sizin 
Azərbaycana səfəriniz və onun nəticələri uğurlu olacaqdır. 
Bu bizim əlaqələrimizin yeni səhifəsidir. Biz tərəfdaĢlığımı-

zın bütün istiqamətlərində inkiĢafa böyük nikbinliklə baxı-

rıq. Hazırda hər iki ölkədə səfirliklər var, ikitərəfli layihələr 
və inkiĢaf üçün geniĢ imkanlar mövcuddur. Ümid edirəm ki, 

səfəriniz baĢlandığı kimi, uğurla da davam edəcəkdir. Sizə 
xoĢ arzularımı yetirirəm. 

P a s k a l   K u Ģ p e n: Cənab Prezident, bu gözəl sözlərə 
və səmimi qəbula görə təĢəkkür edirəm. Bu səmimi müna-
sibəti biz ölkəyə gəldiyimiz andan hiss edirik. Doğrudur, 
artıq bizim aramızda yaxĢı münasibətlər yaranmıĢdır, lakin 

bunun daha da inkiĢaf etdirilməsi üçün yaxĢı imkanlar var. 
Qeyd etmək istəйиряm ki, səfirlərimiz də iqtisadi müna-
sibətlərimizin daha da geniĢlənməsinə öz töhfələrini verə 
bilərlər. Təbii ki, bu münasibətlər gələcəkdə daha da 
geniĢlənəcəkdir. Mədəni əlaqələrimizi də inkiĢaf etdirməliyik 
ki, bir-birimizi daha yaxından tanıyaq. Bu çox vacibdir. 
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Çünki indiki əlaqələrimizin səviyyəsi bizi o qədər də qane 
edə bilməz. Lakin biz mövcud əlaqələrdən də baĢlaya bilərik, 
onlar yaxĢı səviyyədədir. Onu da deyim ki, iki ölkə arasında 
ticarət dövriyyəsi  get-gedə artır və əminəm ki, bundan sonra 
da artacaqdır. 
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АЗЯРБАЙЪАН  ВЯ ИСВЕЧРЯ 

ПРЕЗИДЕНТЛЯРИНИН BƏYANATLAРЛА  

ÇIXIġLARI  
 
12 май 2008-ъи ил 

 
Geniş tərkibdə görüşdən sonra hər iki ölkənin prezidenti 

bəyanatla çıxış etdilər.  
 

Azərbaycan prezidenti Ġlham Əliyevin bəyanatı  
 

Cənab Prezident! 
Hörmətli qonaqlar! 

Xanımlar və cənablar! 
Cənab Prezident, ilk növbədə, Sizi Azərbaycanda bir 

daha salamlamaq istəйиряm. Sizi və nümayəndə heyətinizi 
burada qəbul etməkdən çox məmnunam. Biz bu gün qar-
Ģılıqlı maraq doğuran bir çox məsələləri geniĢ müzakirə 
etdik. Ġkitərəfli məsələləri müzakirə etdik, ölkələrimiz ara-

sında siyasi müstəvidə əlaqələrimizin səviyyəsindən razılıq 
ifadə olundu. Bu, iki ölkə arasındakı ikitərəfli əlaqələrin 
tarixində Ġsveçrə prezidentinin Azərbaycana ilk səfəridir. 
Əminəm ki, bu səfər iki ölkə arasındakı əlaqələrin inki-
Ģafında yeni mərhələ açacaqdır. Biz əməkdaĢlığımızın daha 
da gücləndirilməsinə, qarĢılıqlı layihələrə, o cümlədən sər-

mayə imkanlarına dair məsələləri, beynəlxalq məsələləri, 
regional inkiĢafı və Ģübhəsiz ki, gələcək perspektivləri mü-

zakirə etdik. Biz Ģadıq ki, Ġsveçrənin aparıcı Ģirkətləri bir 
neçə ildir ölkəmizdə fəaliyyət göstərir və buradakı iĢlərini 
geniĢləndirmək məqsədi ilə yeni layihələr və yatırımlar 
baxımından bəzi fikirləri də var. Biz Ġsveçrənin Ģirkətlərini 

dövlət büdcəsindən maliyyələĢən yeni layihələrdə sərma-
yədar və ya müqaviləçi qismində iĢtirak etməyə dəvət edirik. 
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Biz enerji sektorunda əməkdaĢlıq imkanlarını da müza-
kirə etdik və hazırda əlaqələrin dərinləĢdirilməsi üçün yeni 
imkanların olduğunu görürük. Azərbaycan böyük neft və 
qaz ehtiyatlarına malik olan ölkədir. Hasilat ilbəil artır, 
bizim müasir və çox səmərəli nəqliyyat infrastrukturumuz 

mövcuddur, o cümlədən beynəlxalq və Avropa bazarlarını 
bizə açan neft və qaz kəmərlərimiz var. Biz Ġsveçrəni bu 
iĢlərdə ölkəmiz üçün potensial tərəfdaĢ hesab edirik. Biz 
Ģadıq ki, Ģirkətlər səviyyəsində ciddi danıĢıqlar aparılır və 
ümid edirik, yaxın gələcəkdə bu danıĢıqların əyani nəticəsi-
nin Ģahidi olacağıq. 

Prezidentin xarici ölkəyə səfəri əlaqələr baxımından hə-

miĢə ən mühüm ictimai hadisədir. Hesab edirəm ki, bu, 
ölkələrimiz arasında əlaqələrin müxtəlif sahələrdə inkiĢafına 
böyük təkan verəcəkdir. Biz təkcə siyasi və iqtisadi əlaqələrlə 
kifayətlənməməliyik. Hesab edirəm ki, humanitar sahədə də 
mühüm iĢlər görülə bilər və insanların bir-biri ilə ünsiyyəti 

çox vacibdir. Mən çox Ģadam ki, Ġsveçrə prezidenti Azərbay-
canın müxtəlif yerlərinə səfər etmək, mühüm infrastruktur 
obyektləri ilə yaxından tanıĢ olmaq imkanı əldə etdi. Artıq 
indi onun Azərbaycan haqqında daha ətraflı məlumatı var. 
DüĢünürəm ki, səfərin özü və onun nəticələri ölkələrimiz 
arasında əlaqələrin dərinləĢməsinə gətirib çıxaracaqdır. Biz 

bunu görməkdə maraqlıyıq. Biz Ġsveçrəni ölkəmiz üçün əhə-

miyyətli dost və tərəfdaĢ hesab edirik və ikitərəfli əlaqələrin 
inkiĢafı qarĢılıqlı maraqlara xidmət edəcəkdir. TəĢəkkür 
edirəm. 

 

Ġsveçrə prezidenti Paskal KuĢpenin  

bəyanatı 
 

Azərbaycana səfər etməkdən və prezident Ġlham 

Əliyevlə görüĢməkdən məmnunam. Biz onunla bu ilin əvvə-

lində Davosda görüĢmüĢük. Orada görüĢümüz qısa oldu. Ġki 
ay bundan əvvəl isə NATO-nun Buxarest sammitində görüĢ-
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müĢük. Ġsveçrə prezidenti üçün bu səfər ölkənizdə baĢ verən-
lərin Ģəxsən Ģahidi olmaq baxımından yaxĢı imkandır. De-
yim ki, ölkənizin inkiĢafından çox təəssüratlandım. Bu 
inkiĢafda əsas tərəflərin və xüsusilə də dövlət baĢçısının, si-
yasi rəhbərliyin açıqlığını qeyd etməliyəm. Səhərki danıĢıq-

larımız çox konstruktiv Ģəkildə keçdi. Biz iqtisadi əmək-
daĢlığı daha da geniĢləndirmək fikrini bölüĢdük. Ġsveçrə Ģir-
kətlərinin nümayəndələri tikinti və energetika sektorunda 
fəaliyyət göstərmək üçün bizə müraciət ediblər və cənab Pre-
zidentin dediyi kimi, böyük layihələr həyata keçirilir. Xəyal-
larda yox, reallıqda. Ġsveçrə Ģirkətləri Azərbaycana sərmayə 

qoymağa hazırdıлар. Çünki onlar Azərbaycanın və regionun 
gələcəyinə inanırлар. Azərbaycan dünyanın bu regionunun 
inkiĢafına müsbət təsir göstərir. 

Mədəni sahədə əlaqələrimizin geniĢləndirilməsini müza-
kirə etdik. Son illər ярзиндя həm Ġsveçrədə, həm də Azər-
baycanda bir neçə mədəni tədbirlər keçirilmiĢdir. Burada 

mən beynəlxalq caz festivalını qeyd etmək istəйиряm. Mədə-

niyyət və Turizm nazirinizin sözlərinə görə, o, Ġsveçrədə 
keçirilən caz festivalında iĢtirak etmiĢdir. 

Biz regionda siyasi vəziyyəti, gələcəyi və qonĢularından 
biri tərəfindən тяъавцзя məruz qalan Azərbaycanın möv-
qeyini də müzakirə etdik. Minsk qrupunun fəaliyyəti və 

nəticələrin ləng olması ilə bağlı fikir mübadiləsi apardıq. 
Ümid edirik ki, münaqiĢə yaxın gələcəkdə öz həllini tapacaq, 
çünki bu, regionun inkiĢafı üçün çox vacibdir. Biz Azər-
baycanda keçiriləcək seçkilər barədə də danıĢdıq. Bundan 
əlavə, görüĢlərimizin və əlaqələrimizin yaxĢı səviyyədə 
olduğunu vurğuladıq. Lakin biz bu istiqamətdə konkret 

addımlar atmaq istəyirik ki, ticari-iqtisadi, siyasi və mədəni 
əlaqələrimizi daha da inkiĢaf etdirək. Sizin qonaqpərvər-
liyinizə görə dərin təĢəkkürümü bildirirəm və Sizi Ġsveçrədə 
görməkdən məmnun olaram. 
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ИСВЕЧРЯ КОНФЕДЕРАСИЙАСЫНЫН 
ПРЕЗИДЕНТИ PАСКАЛ КУШПЕН  

HEYDƏR ƏLИYEV FONDUНДА  
 
12 май 2008-ъи ил 
 
İsveçrə Konfederasiyasının Prezidenti Paskal Kuşpen 

mayın 12-də Heydər Əliyev Fondunda olmuşdur. 
Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev və fondun prezidenti 

YUNESKO və İSESKO-nun Xoşməramlı səfiri, Milli Məc-
lisin deputatı Mehriban xanım Əliyeva İsveçrənin dövlət baş-

çısını və onun xanımı Briжit Kuşpeni səmimiyyətlə qarşıladılar. 

Prezident İlham Əliyev ali qonağa Azərbaycan xalqının 
ümummilli liderinin xatirəsinə yaradılmış fondun məqsədləri, ulu 
öndərin şəxsi arxivindən götürülmüş və onun fəaliyyətinin ayrı-
ayrı dövrlərinə aid eksponatlar barədə ətraflı məlumat verdi. 

İsveçrə Konfederasiyasının Prezidenti fenomen şəxsiyyət 
Heydər Əliyevin həyatının ən müxtəlif məqamlarını əks 

etdirən və Azərbaycan tarixinin bütöv bir dövrü barədə geniş 
təsəvvür yaradan çoxlu sənədlərlə, dünyanın tanınmış siyasi 
xadimlərinin bəxş etdikləri hədiyyələrlə, ulu öndərimiz haqqın-
da kitablarla, dünyanın nüfuzlu elm, mədəniyyət və incəsənət 
xadimlərinin Azərbaycan dövlətinin qurucusu haqqında fikir-
ləri ilə tanış oldu, müxtəlif ölkələrin liderləri ilə görüşlərdə 

çəkilmiş şəkillərə maraqla baxdı. 
Prezident Paskal Kuşpen fondla tanışlıqdan sonra Xatirə 

kitabına ürək sözlərini yazdı. 
İsveçrənin dövlət başçısına Heydər Əliyev Fondunun hə-

diyyəsi təqdim olundu. Qonaqlar Heydər Əliyev Fondunun 
fəaliyyəti haqqında filmə baxdılar. 

Ali qonaq fonddan xoş və zəngin təəssüratla ayrıldığını 
bildirdi. 
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ALИ QONAĞIN ġƏRƏFИNƏ РЯСМИ ГЯБУЛ 

 
12 май 2008-ъи ил 

 
Maйыn 12-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

İlham Əliyevin adından İsveçrə Konfederasiyasının Prezidenti 
Paskal Kuşpenin şərəfinə rəsmi qəbul təşkil edilmişdir. 

Dövlət başçıları qəbulda nitq söylədilər. 
 

Azərbaycan prezidenti Ġlham Əliyevin nitqi 

 
Hörmətli cənab Prezident! 
Hörmətli xanım KuĢpen! 

Əziz qonaqlar! 
Xanımlar və cənablar! 
Cənab Prezident, mən ilk növbədə, Sizi və nümayəndə 

heyətinizi bir daha burada salamlamaq istəyirəm və səfərin 
nəticələrindən məmnun olduğumu bildirirəm. Bu gün bizim 
təkbətək söhbətimiz və nümayəndə heyətlərinin geniĢ tər-

kibli görüĢü zamanı çox səmərəli və konstruktiv danıĢıqla-
rımız oldu. Təmaslar zamanı münasibətlərimizi daha da 
geniĢləndirmək kimi ümumi arzumuzu ifadə etdik. 

Sizin səfəriniz tarixidir, çünki bu, Ġsveçrə prezidentinin 
Azərbaycana ilk rəsmi səfəridir. Biz Sizin bu gəliĢinizə böyük 
əhəmiyyət veririk. Çox Ģadam ki, səfərin nəticələri olduqca 

müsbətdir. 
Onu da qeyd etmək istəyirəm ki, Ġsveçrə Azərbaycanın 

müstəqilliyini tanıyan ilk ölkələrdən biri olmuĢdur. Ölkəmiz 
uzun əsrlərdən, illərdən sonra öz müstəqilliyini bərpa etmiĢ-

dir. Bu vaxt çərçivəsində münasibətlərimiz uğurla inkiĢaf et-
miĢ, yaxĢı təmaslarımız olмушдур. Amma səmimi desək, 
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həmin münasibətlər yalnız bu yaxınlarda daha sürətlə inkiĢaf 
etməyə baĢlamıĢdır. Ölkəmizə səfəriniz əlaqələrin sonrakı in-
kiĢafına əlavə təkan verəcəkdir. Əla siyasi münasibətlər ol-
duğu halda, əlbəttə ki, biz ticari əlaqələrimizin geniĢlən-
dirilməsinə daha böyük diqqət ayıracağıq. Artıq ölkəmizdə 

bir neçə tanınmıĢ Ġsveçrə Ģirkəti sərmayədar və ya podratçı 
qismində fəaliyyət göstərir. Biz digər Ģirkətlərin də buraya 
gəlməsini alqıĢlayardıq. 

Hazırda regionun əhəmiyyəti artmaqdadır. Biz yüksək 
peĢəkarlıq tələb edən böyük layihələr həyata keçiririk. Ġsveç-

rə Ģirkətlərinin təcrübəsi, iĢ göstəriciləri və keyfiyyəti bütün 

dünyada tanınır. Gələcək əməkdaĢlıq üçün sahələr çox geniĢ 
ola bilər. Bu gün biz artıq həmin güclü münasibətlərin inkiĢafı 
ilə məĢğuluq. Ticari əlaqələr, energetika sahəsində əmək-
daĢlıq, sərmayələrin qoyulması, tikinti iĢləri sahəsində, habelə 
humanitar sahədə iĢləməliyik. Humanitar sahə haqqında 
xüsusi düĢünməliyik ki, insanlar bir-biri ilə təmasda olsunlar. 

Mədəniyyət sahəsində mübadilələr olmalıdır. 
Azərbaycanı tanıtmaq üçün bir çox iĢlər görməliyik. Be-

ləliklə, reallıq və ölkəmizdə baĢ verən hadisələr haqqında 
beynəlxalq ictimaiyyətdə məlumat olmalıdır. Biz müstəqillik 
baxımından gənc ölkəyik, lakin tariximiz və mədəniyyətimiz 
çox zəngindir. Əlbəttə ki, ölkəmizin bugünkü sürətli inkiĢafı, 

siyasi islahatlar, beynəlxalq birliyə inteqrasiya vacibdir. 
Keçid dövrünün çətinliklərini aradan qaldırmaq və çoxĢaxəli 
inkiĢaf etmək üçün bütün səylərimizi göstəririk. Hazırda 
iqtisadi göstəricilərimiz çox ümidvericidir. Ġqtisadi artım ən 
yüksək səviyyədədir. 

Lakin bu regionda problemlər və narahatlıq doğuran 

məsələlər də var. Əsas məsələ isə Ermənistan ilə Azərbaycan 
arasında həll olunmamıĢ münaqiĢədir. Uzun illərdir ki, 
Dağlıq Qarabağ münaqiĢəsi həll olunmamıĢ qalır. Torpaq-
larımızın iĢğal altında qalması qəbuledilməzdir. Biz bu 
münaqiĢəni sülh yolu ilə həll etməyə çalıĢırıq, lakin məsələ 
yalnız beynəlxalq hüquq normaları əsasında həll olun-
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malıdır. Azərbaycanın bütün əraziləri, o cümlədən Dağlıq 
Qarabağ erməni iĢğalçı qüvvələrindən azad edilməlidir. 
Qaçqın və məcburi köçkünlərimiz öz torpaqlarına qayıtmaq 
hüququna malik olmalıdırlar. Belə olarsa, regionda sülh bər-
qərar olacaqdır. Bu halda, hamı bundan yararlanar. Biz 

problemin həlli ilə bağlı səylərimizi davam etdirəcəyik, lakin 
eyni zamanda, baĢa düĢürük ki, bunu həll etmək üçün im-
kanlarımız daha da güclənməlidir. Ona görə də biz siyasi, 
iqtisadi və hərbi islahatlara xüsusi diqqət yetiririk. Bütün 
bunlar istənilən ölkəni gücləndirir. Bunu etmək üçün poten-
sialımız var. 

Xarici siyasət təĢəbbüslərinə gəldikdə, bütün bunlar tərəf-
daĢlıq və dostluğun möhkəmləndirilməsinə yönəlibdir. Biz 
Ġsveçrəni özümüzə dost ölkə hesab edirik. Bu ölkə öz tari-
xində böyük nailiyyətlər əldə etmiĢdir və indi hər bir sahədə 
dünyanın ən inkiĢaf etmiĢ ölkələrindən biridir. Əlbəttə ki, 
Sizin ölkənizlə münasibətlər bizim üçün çox əhəmiyyətlidir 

və səfərinizi ikitərəfli münasibətlərimizdə mühüm bir hadisə 
hesab edirik. 

Cənab Prezident, mən bu badəni Sizin, xanım KuĢpenin 
və Ġsveçrə xalqının sağlığına, Ġsveçrə ilə Azərbaycan arasın-
da dostluğun Ģərəfinə qaldırmaq istəyirəm. 

 

Ġsveçrə prezidenti Paskal KuĢpenin nitqi 
 

Hörmətli cənab Prezident! 
Xanımlar və cənablar! 
Ġndi, bu gün axĢam Ġsveçrə Konfederasiyasının Prezi-

denti kimi, ilk rəsmi səfərimlə bağlı təəssüratları bölüĢmək 
növbəsi mənimdir. Sizin burada söylədiyiniz fikirlərə mən 
tam Ģərik çıxıram. Əminəm ki, çox mehriban münasibətlərə 
əsaslanaraq, ölkələrimiz gələcəyə doğru birgə addımlar ata 
və mədəni, iqtisadi və siyasi inkiĢaf sahəsində nəticələr əldə 
etmək üçün bir-birinə kömək edə bilər. 
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Mən ölkəniz haqqında çox eĢitmiĢdim. Cənab Prezident, 
mən Sizinlə bu il iki dəfə görüĢmüĢəm. Lakin onu deyə 
bilərəm ki, yarım saat vaxt ərzində Azərbaycanın bütün 
gözəlliyini təsvir etmək mümkün deyildir. Mən müasir dün-
yaya açıq olan, inkiĢaf edən cəmiyyəti ilə seçilən, yaxĢı təhsil 

almıĢ gənclərə malik və nəhayət, tutduğu yolla qətiyyətli və 
vətənpərvərlik hissləri ilə addımlayan, vətəndaĢlarının həya-
tını yaxĢılaĢdırmağa çalıĢan siyasi rəhbərliyi olan ölkəni 
özüm üçün kəĢf etdim. 

Siz atanızın əsas tutduğu eyni fəlsəfəni davam etdirirsiniz. 
Elə indicə biz Heydər Əliyev Fondunu ziyarət edərək, ata-

nızın, demək olar ki, həyatı ilə addım-addım tanıĢ olduq. 
Ġnanıram ki, O, Sizi və hökumətinizin üzvlərini öz iĢlərinizdə 
Ģövqləndirən Ģəxsiyyətdir. 

Ġsveçrənin də kəĢməkəĢli tarixi olubdur. Biz Avropanın 
mərkəzində yerləĢirik və əvvəllər böyük dövlətlərdən asılı 
idik. Lakin biz uğurlar əldə etdik, baxmayaraq ki, onlar da 

asan olmamıĢdır. Bəzi hallarda güzəĢtlərə gedirdik və həll 
yollarını araĢdırırdıq. Bir çox söhbətlər və mübahisələr olur-
du. Lakin ölkəmizin azadlığını qoruyub saxlaya bildik. Bu 
gün isə biz bütün Avropa ölkələrinin tərəfdar çıxdığı dəyər-
ləri təĢviq edirik. 

Azərbaycan Avropa məkanına aiddir. Ölkəniz ümumi də-

yərləri bölüĢmək istəyir və bunu edir. Bu amil hətta iqtisadi 
münasibətlərdən daha çox bizi bir-birimizə bağlayır. Bilirik 
ki, həmin dəyərləri ümumi Ģəkildə bölüĢmək ölkələr üçün 
vacibdir. Sizin rəhbərliyiniz altında ölkənizin iqtisadi inkiĢaf 
sürəti mənə böyük təəssürat bağıĢladı. Hesab edirəm ki, 
Sizin kimi rəhbərin olması və neft amili istənilən hər bir ölkə 

üçün ideal variantdır. 
Mən öz badəmi Ģəxsən Sizin, birinci xanımın, Heydər 

Əliyev Fondunun prezidenti xanım Əliyevanın sağlığına və 
ölkənizin hakimiyyət orqanlarının, cənab spikerin, burada 
əyləĢən nazirlərin, dostlarımızın sağlığına və ölkənizin Ģərə-

finə qaldırmaq istəyirəm. 
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ĠNDONEZĠYANIN XARĠCĠ ĠġLƏR NAZĠRĠ  

NOER HƏSƏN VĠRAYUDA ĠLƏ GÖRÜġ 
 

Prezident sarayı 
 
12 май 2008-ъи ил 
 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev 
mayın 12-də Prezident sarayında İndoneziyanın Xarici Иşlər 

naziri Noer Həsən Virayudanı qəbul etmişdir. 
Dövlətimizin başçısı ölkələrimiz arasında ikitərəfli əlaqə-

lərin müxtəlif sahələrdə uğurla inkişaf etdiyini bildirdi. 
Prezident İlham Əliyev İndoneziyanın Ermənistan–Azərbay-
can, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi məsələsində Azərbaycanın 
ədalətli mövqeyini dəstəkləməsini yüksək qiymətləndirdi. Döv-

lətimizin başçısı əmin olduğunu bildirdi ki, nazirin ölkəmizə 
səfəri qarşılıqlı əlaqələrin daha da inkişafına töhfə verəcəkdir. 

Noer Həsən Virayuda İndoneziya prezidenti Susilo Bam-
banq Yudhoyononun salamlarını və ölkəsinə dəvətini döv-
lətimizin başçısına çatdırdı. İndoneziya naziri ölkələrimiz 
arasında siyasi əlaqələrin daim genişləndiyini, ikitərəfli müna-

sibətlərin digər sahələrdə, o cümlədən iqtisadi sahədə  daha da 
möhkəmlənməsi üçün yaxşı perspektivlərin olduğunu bildirdi. 

Dövlətimizin başçısı İndoneziya prezidenti Susilo Bambanq 
Yudhoyononun salamlarına və dəvətinə görə minnətdarlığını 
bildirdi, özünün də salamlarını İndoneziyanın dövlət başçısına 
çatdırmağı xahiş etdi. 
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RUSĠYA FEDERASĠYASI DÖVLƏT DUMASININ  

SƏDRĠ BORĠS QRIZLOV ĠLƏ GÖRÜġ 
 

Prezident sarayı 
 
13 май 2008-ъи ил 
 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev 
mayın 13-də Prezident sarayında Rusiya Federasiyası Dövlət 

Dumasının sədri Boris Qrızlovu qəbul etmişdir. 
Görüşdə ölkələrimiz arasında əlaqələrin müxtəlif sahələrdə 

uğurla inkişaf etdiyi vurğulandı, parlamentlərarası əlaqələrin 
genişlənməsinin ikitərəfli münasibətlərin daha da dərin-
ləşməsinə xidmət etdiyi bildirildi. 

Söhbət zamanı ali qanunverici orqanlar arasında əmək-

daşlığın perspektivləri, eləcə də ikitərəfli əlaqələrin müxtəlif 
sahələrinə dair fikir mübadiləsi aparıldı, əməkdaşlığın bundan 
sonra da möhkəmlənəcəyinə əminlik ifadə olundu. 
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KUBANIN ÖLKƏMĠZDƏKĠ SƏFĠRĠ MARTĠ 

MARTĠNES XORXE ĠLƏ GÖRÜġ  
 
Президент сарайы 
 
13 май 2008-ъи ил 
 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev 
mayın 13-də Prezident sarayında Kubanın ölkəmizdəki səfiri 

Marti Martines Xorxeni diplomatik fəaliyyətinin başa çat-
ması ilə əlaqədar qəbul etmişdir. Görüşdə ölkələrimiz arasında 
əlaqələrin inkişafı üçün yaxşı imkanların olduğu vurğulandı, 
bu əlaqələrin müxtəlif sahələrdə daha da genişlənəcəyinə 
əminlik ifadə olundu. 
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RUSĠYA FEDERASĠYASININ XARĠCĠ ĠġLƏR 

NAZĠRLĠYĠNĠN STATS-KATĠBĠ, NAZĠR 

MÜAVĠNĠ QRĠQORĠ KARASĠN ĠLƏ GÖRÜġ  
 

Prezident sarayı 
 
14 май 2008-ъи ил 
 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev 

mayın 14-də Prezident sarayında Rusiya Federasiyasının 
Xarici Иşlər Nazirliyinin stats-katibi, nazir müavini Qriqori 
Karasini qəbul etmişdir. 

Qriqori Karasin ölkələrimiz arasında əlaqələrin dinamik 
şəkildə inkişaf etdiyini vurğuladı. Qonaq bildirdi ki, Rusiya 
rəhbərliyi ikitərəfli münasibətlərin daha da genişlənməsinə 

böyük önəm verir. 
Prezident İlham Əliyev Azərbaycan–Rusiya ikitərəfli mü-

nasibətlərinin uğurla inkişaf etdiyini bildirdi və ölkələrimiz 
arasında əməkdaşlığın bundan sonra da müvəffəqiyyətlə da-
vam etdiriləcəyinə əminliyini söylədi. 
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«AVROPADA SUBREGĠONAL ÇƏRÇĠVƏDƏ 

SAVADLILIQ PROBLEMLƏRĠNƏ BAXIġ: 

TƏRƏFDAġLIQ ƏLAQƏLƏRĠNĠN QURULMASI 

VƏ ĠNNOVATĠV YANAġMALARIN TƏTBĠQĠNƏ 

DƏSTƏK» MÖVZUSUNDA YUNESKO-nun 

REGĠONAL KONFRANSINA 
 

Hörmətli konfrans iĢtirakçıları! 
Sizin hamınızı səmimi-qəlbdən salamlayır, hər birinizə 

uzun ömür, cansağlığı və konfransınızın iĢinə uğurlar arzu 
edirəm. 

QloballaĢma proseslərinin getdikcə dərinləĢdiyi müasir 
dünyada təhsilin vahid ölkə çərçivəsindən çıxaraq, ümum-

bəĢəri dəyərə çevrildiyi bir Ģəraitdə sizin savadlılıq problemi 
ətrafında müzakirələr aparmağınız təqdirəlayiqdir. Ġnforma-
siya cəmiyyətinin qurulması yolunda uğurlu addımlar atan 
Azərbaycan rastlaĢdığı yeni tipli problemləri həll etməyə 
çalıĢır. Məhz bu baxımdan Bakıda belə bir konfransın keçi-
rilməsi böyük əhəmiyyət kəsb edir və bizə Avropa ölkələrinin 

müsbət təcrübəsindən bəhrələnmək üçün geniĢ imkanlar 
yaradır. Əminəm ki, konfrans YUNESKO ilə əməkdaĢlığı-

mızın daha da geniĢləndirilməsinə öz töhfəsini verəcəkdir. 
Bu gün ölkəmizdə savadsızlıq probleminin hələ əlli il bun-

dan əvvəl öz həllini tapdığını düĢünənlər əksəriyyət təĢkil edir. 
Sizin konfransınız qloballaĢan dünyada savadlılıq anlayıĢının 

yeni mənasını açıqlayır və hər bir insanın yaxın gələcəkdə istər 
əmək bazarında, istərsə də cəmiyyətdə ciddi problemlərlə üzləĢə 
biləcəyindən xəbər verir. Digər tərəfdən, konfransda qoyulan 
məsələlər vətəndaĢ cəmiyyətinin bütün strukturları üçün geniĢ 
fəaliyyət dairəsi açır və insanların bütün ömür boyu təhsil 
almalarının zəruriliyini xüsusi vurğulayır. 
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Sürətli iqtisadi yüksəliĢ dövrünü yaĢayan Azərbaycanda 
cəmiyyət həyatının strateji sahələrindən olan təhsilə qayğı 
gündən-günə artırılır. Ermənistan–Azərbaycan, Dağlıq Qa-
rabağ münaqiĢəsi nəticəsində öz doğma torpaqlarından qo-
vulmuĢ bir milyondan artıq qaçqın və məcburi köçkünün 

təhsil problemləri isə daim diqqət mərkəzindədir. Ümid-
varam ki, onların təhsili ilə bağlı məsələlər də konfransınızın 
müzakirə obyektinə çevriləcəkdir. 

Sözsüz ki, sizin konfrans Avropada savadlılıq səviyyəsi-
nin artırılması istiqamətində atılmıĢ ciddi addım olacaq və 
YUNESKO-nun təhsillə əlaqədar strateji sənədlərində 

bəyan etdiyi məqsədlərə çatmaq istiqamətində yeni mərhələ 
təĢkil edəcəkdir. 

 
Dərin hörmətlə, 

ĠLHAM ƏLĠYEV 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 
 
Bakı, 14 may 2008-ci il 
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YUNESKO-nun BAġ DĠREKTORU  

KOĠġĠRO MATSUURA ĠLƏ GÖRÜġ  

 
Prezident sarayı 
 
14 май 2008-ъи ил 
 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev 

mayın 14-də Prezident sarayında YUNESKO-nun Baş direk-

toru Koişiro Matsuuranı qəbul etmişdir. 
Görüşdə Azərbaycanla YUNESKO arasında əlaqələrin 

yüksək səviyyədə olduğu, ölkəmizdə bu təşkilatın xətti ilə 
keçirilən uğurlu tədbirlərin əməkdaşlığın daha da genişlən-
məsinə töhfə verdiyi bildirildi. Cənab Koişiro Matsuura ilə 
Azərbaycan prezidenti arasında keçirilən səmərəli görüşlərin 

əlaqələrin daha da möhkəmlənməsi baxımından əhəmiyyəti 
vurğulandı və əməkdaşlığın bundan sonra da dərinləşəcəyinə 
əminlik ifadə olundu. 
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BEYNƏLXALQ MUĞAM MƏRKƏZĠNDƏ 

APARILAN TĠKĠNTĠ ĠġLƏRĠ ĠLƏ TANIġLIQ 
 
15 май 2008-ъи ил 
  
Mayın 15-də Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev 

YUNESKO-nun dəstəyi ilə yaradılan Beynəlxalq Muğam 
Mərkəzində tikinti işlərinin gedişi ilə tanış olmuşdur. 

Muğam Mərkəzi ilə tanışlıqda Azərbaycanın birinci xanımı, 
Heydər Əliyev Fondunun prezidenti, YUNESKO və İSESKO-nun 

xoşməramlı səfiri, Milli Məclisin deputatı Mehriban Əliyeva, 
habelə ölkəmizdə səfərdə olan YUNESKO-nun Baş direktoru 
Koişiro Matsuura, təşkilatın Xoşməramlı səfirləri – İordaniya 
şahzadəsi xanım Ferial, İslandiyanın sabiq prezidenti xanım 
Viqdos Finnboqadottir də iştirak edirdilər. 

Mədəniyyət naziri Əbülfəs Qarayev tikinti işlərinin gedişi 

barədə ətraflı məlumat verdi. Bildirildi ki, Heydər Əliyev 
Fondunun milli-mədəni dəyərlərimizin qorunması və dünyada 
geniş təbliği ilə bağlı reallaşdırdığı möhtəşəm layihələr 
sırasında xüsusi əhəmiyyəti olan mərkəz fondun prezidenti 
Mehriban Əliyevanın təşəbbüsü ilə tikilir. 

2005-ci ilin avqustunda prezident İlham Əliyevin, ölkəmizin 

birinci xanımı Mehriban Əliyevanın вя YUNESKO-nun Baş 
direktoru Koişiro Matsuuranın iştirakı ilə təməli qoyulmuş 
Beynəlxalq Muğam Mərkəzi ümumi sahəsi 7,5 min kvad-
ratmetr olan üçmərtəbəli binadan ibarət olacaqdır. Binaнын 
forması Azərbaycanın qədim musiqi alətlərindən olan tarın 
hissələrini xatırladır. Ən müasir texnologiyadan istifadə edil-

məklə tikilən bina üçün lazımi avadanlıq İtaliya, Avstriya, 
Fransa və Türkiyədən gətirilir. İnşaat işləri zamanı 2 mindən 
çox müxtəlif ölçülü şüşədən istifadə olunmuşdur. 
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Yaxın vaxtlarda istifadəyə verilməsi nəzərdə tutulan 
Beynəlxalq Muğam Mərkəzində 350 yerlik konsert salonu, 
klub, 80 nəfərlik restoran, dərs otaqları, səsyazma studiyası 
olacaqdır. Bina müasir havalandırma və istilik sistemləri ilə 
təchiz ediləcəkdir. 

Tarın qolunu xatırladan dəhlizdə Azərbaycanın görkəmli 
muğam ifaçılarının büstləri qoyulacaqdır. 

Prezident İlham Əliyev Mərkəzin salonunu, otaqlarını 
gəzdi, maketinə baxdı, tikinti işlərinin yüksək səviyyədə və 
vaxtında başa çatdırılması ilə bağlı tapşırıqlarını verdi. 
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AZƏRBAYCAN XALÇASI VƏ XALQ TƏTBĠQĠ 

SƏNƏTĠ DÖVLƏT MUZEYĠNИN TƏMƏLQOYMA 

MƏRASĠMĠ 
 
15 май 2008-ъи ил 
 
Mayın 15-də dənizkənarı Milli Parkın ərazisində Lətif 

Kərimov adına Azərbaycan Xalçası və Xalq Tətbiqi Sənəti 
Dövlət Muzeyi binasının təməlqoyma mərasimi olmuşdur. 

Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev mərasimdə iştirak 

etmişdir. 
Heydər Əliyev Fondunun təşəbbüsü və YUNESKO-nun 

dəstəyi ilə inşa olunacaq bina bükülmüş xalçanı xatırlada-
caqdır. Binanın layihəsini müsabiqədə qalib gəlmiş Avstri-
yanın HOFFMANN-JANZ-MATZAKA şirkəti hazırlamış-

dır. Tikinti işlərini isə yerli AİKON şirkəti həyata keçirə-

cəkdir. 
Ümumi sahəsi 18 min 446 kvadratmetr olacaq üçmərtəbəli 

binanın birinci mərtəbəsində sərgi salonu, kitabxana, elmi 
xalçaçılıq toxuma və tikmə mərkəzi, suvenir və kitab köşkü, 
ikinci mərtəbədə danışıqlar və audiovizual təqdimatlar otağı, 
üçüncü mərtəbədə böyük tərtibat imkanlarına malik sərgi 

zonası olacaqdır. Binanın altında arxiv, anbar, laboratoriya, 
bərpa və konservləşdirmə şöbələri yerləşəcəkdir. Açıq havada 
heykəllərin və xalçaların nümayişi üçün sahə də nəzərdə 
tutulmuşdur. Muzeyin foyesində cəvahirat və bahalı bəzək 
əşyalarının sərgisi üçün seyf tipli otaqlar olacaqdır. 

Layihəyə əsasən, binanın uzunluğu 121,25 metr, eni 22,3 

metr, hündürlüyü 18,5 metrdir. 
Mərasimə toplaşanlar Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevi 

və xanımı Mehriban Əliyevanı, YUNESKO-nun Baş direktoru 
Koişiro Matsuuranı, YUNESKO-nun Xoşməramlı səfirləri – 
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İordaniya şahzadəsi xanım Ferialı və İslandiyanın sabiq pre-
zidenti xanım Viqdos Finnboqadottiri hərarətlə qarşıladılar. 

Mədəniyyət və Turizm naziri Əbülfəs Qarayev və Avstriya 
şirkətinin nümayəndəsi prezident İlham Əliyevə layihə 
haqqında məlumat verdilər. 

Sonra Azərbaycanın qədim el sənətindən bəhs edən «Xal-
ça» filmi nümayiş etdirildi. Filmdə ümummilli lider Heydər 
Əliyevin, prezident İlham Əliyevin və Heydər Əliyev Fondunun 
prezidenti, YUNESKO və İSESKO-nun Xoşməramlı səfiri, 
Milli Məclisin deputatı Mehriban xanım Əliyevanın Azərbay-
canın xalq sənətlərinin, o cümlədən xalçaçılığın qorunmasına 

və inkişafına qayğısından da bəhs olunur. 
Prezident İlham Əliyev və YUNESKO-nun Baş direktoru 

Koişiro Matsuura təməlqoyma mərasimində nitq söylədilər. 

 

Azərbaycan prezidenti Ġlham Əliyevin nitqi 
 
Hörmətli xanımlar və cənablar! 
Əziz qonaqlar! 
Bu gün ölkəmizin mədəni həyatında çox əlamətdar bir 

gündür. Bu gün biz Bakıda yeni Xalça Muzeyinin tikintisinə 
baĢlayırıq və bu münasibətlə mən sizin hamınızı ürəkdən 
təbrik edirəm. 

Xalçaçılıq sənəti Azərbaycan mədəniyyətinin bir hissə-

sidir вя qədim dövrlərdən  Azərbaycanda yaĢayır və inkiĢaf 
edir. Azərbaycanda birinci xalçalar eramızdan əvvəl to-

xunmuĢdur. Azərbaycan xalçası öz gözəlliyi, keyfiyyəti ilə 
həmiĢə seçilmiĢdir. Eyni zamanda, Azərbaycan xalçası xal-
qımızın istedadını göstərir. Xalçaçılıq xalq sənətidir. Ancaq 
eyni zamanda, Azərbaycanın görkəmli xalçaçılıq ustaları 
Azərbaycan xalça sənətinin zənginləĢməsinə öz böyük töh-
fələrini vermiĢlər. Azərbaycan xalçaları dünyanın ən məĢhur 

muzeylərində və Ģəxsi kolleksiyalarda saxlanılır və nümayiĢ 
etdirilir. 
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Bir sözlə, xalçaçılıq sənəti hər bir azərbaycanlı üçün çox 
doğma, əziz sənətdir və щеч bir azərbaycanlı öz həyatını 
xalçasız təsəvvür edə bilmir. Amma bütün bunlara baxma-
yaraq, əfsuslar olsun ki, Azərbaycanda Xalça Muzeyi 
uyğunlaĢdırılmıĢ binada yerləĢirdi və əlbəttə ki, Bakıda gözəl 

xalça muzeyinin tikintisi  zərurət idi. Mən çox Ģadam ki, bu 
gün biz bu böyük iĢə baĢlayırıq. Azərbaycan Xalça Muzeyi 
indi Muzey Mərkəzində yerləĢir, orada щямчинин üç-dörd 
muzey дя yerləĢir. Mən o muzeylə tanıĢ olanda gördüm ki, 
vəziyyət o qədər də ürəkaçan deyil, mütləq və mütləq Azər-
baycanda yeni böyük və gözəl xalça muzeyi дя tikilməlidir. 

Bu gün mən muzeyin layihəsinin yaranmasında böyük rol 
oynamıĢ Avstriya memarlarını xüsusi salamlayıram. Onların 
təklifi bütün baĢqa təkliflərdən üstün olmuĢ və açıq müsa-
biqə keçirilmiĢdir. Hesab edirəm ki, bu layihə öz müasirliyi 
və Azərbaycan xalçasına xas olan gözəlliyi ilə seçilir. Ümid 
edirəm ki, qısa müddət ərzində Bakıda gözəl xalça muzeyi 

tikiləcəkdir. Xalça muzeyini Azərbaycan mütəxəssisləri və 
fəhlələri tikəcəklər. Onlar bizimlə bərabər buradadırlar və 
bu iĢlərdə onlara da böyük uğurlar arzulayıram. 

Bu gün mən Azərbaycana gəlmiĢ YUNESKO-nun BaĢ 
direktoru cənab Matsuuranı xüsusi salamlayır və Azərbay-
can xalqının hörmətini ona bildirmək istəyirəm. YUNESKO 

ilə Azərbaycan arasında münasibətlər çox sürətlə və uğurla 
inkiĢaf edir. Bu münasibətlər bizə imkan yaradır ki, mədə-

niyyətlə bağlı olan məsələləri daha da böyük fəallıqla həll 
edək və bu sahəni ən yüksək səviyyəyə qaldıraq. 

Biz Azərbaycanda mədəni irsimizin, tarixi abidələrimizin 
qorunmasına çox böyük əhəmiyyət veririk. Azərbaycan 

çoxmillətli ölkədir və Azərbaycanda yaĢayan bütün xalqların 
tarixi abidələri lazımi səviyyədə qorunur və bərpa olunur. 
Əfsuslar olsun ki, Azərbaycanın Ermənistan tərəfindən iĢğal 
edilmiĢ ərazilərində xalqımıza məxsus bütün tarixi abidələr 
dağıdılmıĢdır. Azərbaycan xalqına qarĢı etnik təmizləmə 
siyasəti tarixi abidələrimizə də böyük ziyan vurmuĢdur. Biz 
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isə Azərbaycanda, ölkəmizdə yaĢayan bütün xalqların ta-
rixinə, keçmiĢinə böyük hörmətlə yanaĢırıq və öz əməli 
iĢlərimizdə bu məsələlərlə məĢğuluq. 

Bu gün cənab Matsuura ilə biz vaxtilə birlikdə təməlini 
qoyduğumuz Muğam Mərkəzinə də baĢ çəkdik və inĢaat 

iĢləri ilə maraqlandıq. Cənab Matsuuranın Azərbaycana hər 
bir gəliĢi yeni gözəl layihələrin baĢlanması ilə nəticələnir. 
Ümid edirəm ki, növbəti səfər zamanı da biz yeni bir gözəl 
layihənin baĢlamasının Ģahidi olacağıq. 

Mən xüsusilə cənab Matsuuranın fəaliyyətini vurğulamaq 
istəyirəm. Onun Azərbaycana, Azərbaycan mədəniyyətinə 

olan hörməti və xoĢ münasibəti hər bir Azərbaycan vətən-
daĢı üçün çox əzizdir. YUNESKO-nun xətti ilə bu günlərdə 
Azərbaycanda keçirilən konfransda iĢtirak etmək üçün 
gəlmiĢ bütün əziz qonaqları səmimiyyətlə salamlayıram. 

Bu layihənin timsalında bugünkü Azərbaycanı görmək 
olar. Öz tarixi keçmiĢimizə, mədəniyyətimizə olan hörmət və 

eyni zamanda, irəliyə aparan yollar yenilik və ölkəmizin 
müasirləĢməsidir. 

Əziz qonaqlar, əziz dostlar! Bu gözəl hadisə münasibətilə 
mən sizi bir daha ürəkdən təbrik edirəm, sizə cansağlığı, 
bütün iĢlərinizdə uğurlar arzulayıram. 

Sağ olun. 

 
YUNESKO-nun BaĢ direktoru  

KoiĢiro Matsuuranın nitqi 

 
Hörmətli Azərbaycan Respublikasının Prezidenti! 
Hörmətli Azərbaycan Respublikasının birinci xanımı! 
Hörmətli Ġslandiyanın sabiq Prezidenti! 

Hörmətli əlahəzrət Ġordaniya Ģahzadəsi! 
Hörmətli dostlar, xanımlar və cənablar! 
Bu gün mən burada olmağımdan çox xoĢbəxtəm. Cənab 

Prezidentin qeyd etdiyi kimi, mənim yaxĢı xatirimdədir, biz 
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2005-ci ilin avqust ayında cənab Prezidentlə və Azərbaycan 
Respublikasının birinci xanımı Mehriban Əliyeva ilə 
Beynəlxalq Muğam Mərkəzinin təməlqoyma mərasimində 
birlikdə iĢtirak etdik. Bu çox böyük təəssürat bağıĢlayan 
mərasim idi. Həmin mərasimdən əvvəl Azərbaycanın 

muğam sənəti YUNESKO-nun Dünya Mədəni Ġrsinin Ģah 
əsərləri siyahısına daxil edilmiĢdi. Bundan sonra isə Azər-
baycanın birinci xanımı Mehriban Əliyeva məhz muğam 
sənətinin daha gözəl Ģəkildə nümayiĢ etdirilməsi üçün bir çox 
təqdimatlar keçirmiĢ və böyük təĢəbbüs göstərmiĢdir. Azər-
baycanın muğam sənəti mənim üçün olduqca maraqlıdır və 

mən bu hadisəni səbirsizliklə gözləyirdim. Məhz buna görə 
də Azərbaycanda Beynəlxalq Muğam Mərkəzinin təməl-
qoyma mərasimində iĢtirak etmək mənim üçün böyük Ģərəf 
oldu və bundan çox məmnun qaldım. Amma hər halda, 
etiraf etməliyəm ki, mən o vaxt gələndə ora tamamilə boĢ bir 
yer idi, иndi isə çox iĢlər artıq görülmüĢdür. Yəni mən hesab 

edirdim ki, bu iĢ çox vaxt aparacaq, amma indi gəlib 
görürəm ki, mənim zənnim tamamilə əsassız imiĢ. Muğam 
Mərkəzinin tikintisi, demək olar ki, baĢa çatdırılıbdır. Bu 
mənə böyük təəssürat bağıĢladı və tikinti, onun dizaynı və 
istifadə olunmuĢ yeni texnologiyalarla tanıĢlıqdan çox 
məmnun qaldım. Muğamın ifasında istifadə olunan ənənəvi 

musiqi alətinin forması Muğam Mərkəzinin müasir üslubda 
тикилмиш binasında öz əksini tapmıĢdır. 

Cənab Prezident! 
Hörmətli birinci xanım! 
Mən Muğam Mərkəzinin tikilməsi ilə bağlı irəli sürdü-

yünüz təĢəbbüsə görə sizə olduqca minnətdaram. Buraya 

gəlməyim mənim üçün ikiqat sevindiricidir. Bu gün mən həm 
də digər bir mühüm binanın tikilməsi ilə bağlı təməlqoyma 
mərasimində iĢtirak edirəm. Hesab edirəm ki, artıq Muğam 
Mərkəzinin tikintisini gördükdən sonra burada aparılacaq 
tikinti iĢləri ilə bağlı heç bir tərəddüdüm yoxdur. 

Cənab Prezident! 
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Mən yeni tikiləcək Xalça Muzeyinin çox gözəl layihəsi 
münasibətilə Sizi təbrik etmək istəyirəm. Бurada foto-
Ģəkilləri seyr etdim,  maketlərlə tanıĢ oldum və deyə bilərəm 
ki, tikiləcək Xalça Muzeyi Muğam Mərkəzi ilə tam ahəng-
dar formada olacaqdır. Azərbaycanın xalçaları həmiĢə, hər 

zaman mənim çox ürəyimcə olubdur. 
Cənab Prezident, Sizin atanız, rəhmətlik prezident Heydər 

Əliyevin YUNESKO-ya hədiyyə kimi təqdim etdiyi çox böyük 
və gözəl Azərbaycan xalçası daimi olaraq YUNESKO-nun 
binasında nümayiĢ etdirilir. Bu gün xanım Əliyeva bizim ziya-
fətimiz üçün çox gözəl bir yer seçmiĢdiр. Biz gözəl Azərbaycan 

xalçalarının hər tərəfdən asıldığı gözəl bir həyətdə çox dadlı, 
ləziz Azərbaycan mətbəxi ilə tanıĢ olduq. 

Ziyafətdən sonra xanım Əliyeva bizi xalçaların toxun-
duğu sexə dəvət etdi. Biz orada gənc azərbaycanlı qadınla-
rın, qızların toxuduqları xalça ilə tanıĢ olduq. Mən bu gün 
xanım Əliyevaya xüsusilə minnətdaram ki, həyatımda 

birinci dəfədir ki, xalça artıq toxunub qurtarandan sonra 
onun kəsilməsi mərasimində Ģəxsən iĢtirak etdim. Mənə 
hətta o qayçıları verəndə bir az tərəddüd eтdim, bilmirdim 
ki, necə kəsmək lazımdır. Xanım Əliyeva isə çox yaxĢıca 
nümayiĢ etdirdi ki, bunu necə etmək lazımdır. Onun etdi-
yini təkrarlayaraq, mən də kəsməyə baĢladım. Amma onu 

da deyim ki, mən ipləri xanım Əliyeva kimi kəsə bilmirdim. 
Cənab Prezident, bu yeni təĢəbbüsü irəli sürdüyünüzə 

görə mən Sizə minnətdarlığımı bildirirəm. Əmin olduğumu 
vurğulamaq istəyirəm ki, Xalça Muzeyi yaxın zamanda tam 
tikilib qurtaracaqdır. 

Bir daha Sizə öz təĢəkkürümü bildirirəm. Bu gün Xalça 

Muzeyinin təməlqoyma mərasiminə məni dəvət etdiyinizə 
görə Sizə minnətdaram. Bugünkü mərasim gözəl bir yerdə, 
gözəl hava Ģəraitində keçir. 

Cənab Prezident, Sizə məlumat vermək istəyirəm ki, mən 
gələn il də YUNESKO-nun BaĢ direktoru kimi, ölkənizə 
səfər edəcəyəm. Cənab Prezident, hörmətli xanım Əliyeva, 
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ictimaiyyət qarĢısında burada bəyan edirəm ki, əgər sizin 
yeni bir təĢəbbüsünüz olarsa, mən hər hansı yeni təməl-
qoyma mərasimində məmnunluqla iĢtirak edəcəyəm. 

Cənab Prezident, hörmətli xanım Əliyeva, çox sağ olun. 
Hamınıza minnətdaram. 
                                                              

* * * 
 
Sonra muzeyin təməli qoyuldu. Prezident İlham Əliyev gilizi 

binanın təməlinə qoydu və beton qarışığı tökdü. YUNESKO-nun 
Baş direktoru Koişiro Matsuura, Azərbaycanın birinci xanımı 
Mehriban Əliyeva, YUNESKO-nun Xoşməramlı səfirləri – İor-
daniya şahzadəsi xanım Ferial, İslandiyanın sabiq prezidenti 
xanım Viqdos Finnboqadottir də təmələ beton qarışığı tök-
dülər. 

Mərasim iştirakçılarına xatirə hədiyyələri, YUNESKO-nun 
nəşrləri, xanımlara həm də gül dəstələri təqdim olundu. 

Cənab Koişiro Matsuura Azərbaycan prezidenti İlham Əli-
yevə YUNESKO-nun qızıl medalını təqdim etdi. 

Dövlətimizin başçısı Koişiro Matsuuraya Azərbaycan pay-
taxtında aparılan yenidənqurma işləri barədə məlumat verdi. 
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ĠSRAĠLĠN KƏND TƏSƏRRÜFATI VƏ KƏND  

RAYONLARININ ĠNKĠġAFI NAZĠRĠ  

ġALOM  SĠMHON ĠLƏ GÖRÜġ  
 

Prezident sarayı 
 
15 май 2008-ъи ил 
 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev 

mayın 15-də İsrailin Kənd Təsərrüfatı və Kənd Rayonlarının 
Inkişafı naziri Şalom Simhonu qəbul etmişdir. 

Görüşdə Azərbaycanla İsrail arasında iqtisadi sahədə, o cüm-
lədən kənd təsərrüfatı sahəsində əməkdaşlığın mümkün pers-

pektivləri barədə fikir mübadiləsi aparıldı, İsrail nazirinin 
səfərinin azərbaycanlı həmkarları ilə bu sahədə müzakirələrin 
aparılması üçün yaxşı imkan yaratdığı vurğulandı. 
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ABġ-ыn HARVARD UNĠVERSĠTETĠNĠN  

PROFESSORU COZEF NAY ĠLƏ GÖRÜġ  
 
Prezident sarayı 
 
16 май 2008-ъи ил 
 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev 
mayın 16-da ABŞ-ın Harvard Universitetinin professoru Cozef 

Nayı qəbul etmişdir. 
Ölkəmizə ilk dəfə səfər etdiyini deyən professor Cozef Nay 

bildirdi ki, səfərinin əsas məqsədi Azərbaycandakı proseslərlə 
yaxından tanış olmaq və ölkəmizlə bağlı daha geniş infor-
masiya əldə etməkdir. O, Azərbaycanın ABŞ üçün əhəmiyyətli 
ölkə olduğunu, əlaqələrin daha da möhkəmləndirilməsinin 

zəruriliyini bildirdi. 
Dövlətimizin başçısı Azərbaycanla ABŞ arasında ikitərəfli 

münasibətlərin bütün sahələrdə uğurla inkişaf etdiyini 
vurğuladı. Prezident İlham Əliyev müxtəlif səviyyəli qarşılıqlı 
səfərlərin əlaqələrimizin daha da genişləndirilməsi baxımından 
əhəmiyyətli olduğunu dedi. Dövlətimizin başçısı əmin ol-

duğunu bildirdi ki, Cozef Nayın ölkəmizə səfəri onun Azər-
baycanla yaxından tanış olması üçün yaxşı imkan yara-
dacaqdır. 
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CƏNUBĠ KOREYANIN «KOLON» ġĠRKƏTĠNĠN  

SƏDRĠ VUNQ YUL LĠN ĠLƏ GÖRÜġ  
 

Prezident sarayı 
 
16 май 2008-ъи ил 
 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev 

mayın 16-da Prezident sarayında Cənubi Koreyanın «Kolon» 

şirkətinin sədri Vunq Yul Lini qəbul etmişdir. 
Görüşdə Cənubi Koreya şirkətlərinin uzun illər Azərbay-

canda səmərəli fəaliyyət göstərdiyi və bunun ölkələrimiz 
arasında ikitərəfli münasibətlərin, o cümlədən iqtisadi əlaqələ-

rin daha da genişlənməsinə xidmət etdiyi vurğulandı və 
«Kolon» şirkətinin də Azərbaycanda uğurlu iş quracağına 

əminlik ifadə olundu. 
 

 

 

 

 

 

 



 148 

 
 
 

GÜRCÜSTAN РЕСПУБЛИКАСЫНЫН PREZĠDENTĠ  

ZATĠ-ALĠLƏRĠ  

CƏNAB MĠXEĠL SAAKAġVĠLĠYƏ 
 
Hörmətli Mixeil Nikolозович! 

Milli bayram – Dövlət müstəqilliyinin bərpa edilməsi 
günü münasibətilə Sizi və bütün dost Gürcüstan xalqını 
Azərbaycan xalqı adından və Ģəxsən öz adımdan ürəkdən 
təbrik edirəm. 

Azərbaycan və Gürcüstanı əsrlərdən bəri sıx dostluq, 
mehriban qonĢuluq və qarĢılıqlı dəstək telləri bağlayır. Əmi-

nəm ki, bizim birgə səylərimiz bundan sonra da dövlətlər-
arası münasibətlərimizin dinamik inkiĢafı, xalqlarımızın 
firavanlığı naminə, sülh, sabitlik və tərəqqi naminə hərtərəfli 
əməkdaĢlıq və strateji tərəfdaĢlıq üçün sarsılmaz bünövrə 
olan bu xeyirxah ənənələrin daim və hərtərəfli möhkəm-
ləndirilməsinə yönələcəkdir. 

Əziz dostum, Sizə möhkəm cansağlığı, xoĢbəxtlik və 
uğurlar, qardaĢ Gürcüstan xalqına sülh, əmin-amanlıq və 
firavanlıq arzulayıram. 

 
Hörmətlə, 

ĠLHAM ƏLĠYEV 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 
 
Bakı, 19 may 2008-ci il 
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ĠORDANĠYA KRALI ƏLAHƏZRƏT  
II ABDULLAHA 
 
Əlahəzrət! 
Əziz dostum! 
Ġordaniya HaĢimilər Krallığının milli bayramı – Müs-

təqillik günü münasibətilə Sizi və bütün xalqınızı Ģəxsən öz 
adımdan və Azərbaycan xalqı adından ürəkdən təbrik 

edirəm. 
Bu gün Azərbaycan ilə Ġordaniya arasındakı dostluq və 

tərəfdaĢlıq münasibətləri uğurla davam etməkdədir. Əmi-
nəm ki, ikitərəfli əlaqələrimizin inkiĢafı, beynəlxalq qurum-
lar çərçivəsində birgə iĢimiz və qarĢılıqlı dəstəyimiz bundan 
sonra da xalqlarımızın mənafelərinə xidmət edəcəkdir. 

Ümidvaram ki, bu yaxınlarda ölkəmizə səfəriniz, bu səfər 
çərçivəsində keçirdiyimiz görüĢlər, imzalanan sənədlər əmək-
daĢlığımızın daha da dərinləĢməsinə yeni təkan verəcəkdir. 

Bu əlamətdar gündə Sizə ən xoĢ arzularımı yetirir, dost 
Ġordaniya xalqına əmin-amanlıq və firavanlıq diləyirəm. 

 
Hörmətlə və ən səmimi hisslərlə, 

ĠLHAM ƏLĠYEV 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 
 
Bakı, 19 may 2008-ci il  
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ARGENTĠNA RESPUBLĠKASININ PREZĠDENTĠ  

ZATĠ-ALĠLƏRĠ XANIM KRĠSTĠNA FERNANDES 

DE KĠRġNERƏ 
 
 
Hörmətli xanım Prezident! 
Ölkənizin milli bayramı – May inqilabının ildönümü 

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

Ümidvaram ki, Azərbaycan–Argentina münasibətləri daim 
dostluq və əməkdaĢlıq məcrasında inkiĢaf edərək, xalq-

larımızın rifahına töhfələr verəcəkdir. 
Sizə ən səmimi arzularımı yetirir, dost xalqınıza sülh və 

tərəqqi diləyirəm. 
 
Hörmətlə, 

ĠLHAM ƏLĠYEV 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 
 
Bakı, 19 may 2008-ci il 
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KOREYA RESPUBLĠKASININ BAġ NAZĠRĠ  

HAN SИN SUNUN BAġÇILIQ ETDĠYĠ 

NÜMAYƏNDƏ HEYƏTĠ ĠLƏ GÖRÜġ  
 
19 май 2008-ъи ил 
 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev 

mayın 19-da Koreya Respublikasının Baş naziri Han Sиn 
Sunun başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul etmişdir. 

Dövlətimizin başçısı ölkələrimiz arasında əlaqələrin bütün 

sahələrdə uğurla və sürətlə inkişaf etdiyini vurğuladı. Prezi-
dent İlham Əliyev son illər Azərbaycanla Cənubi Koreya ara-
sında səmərəli əməkdaşlığa nail olunduğunu qeyd etdi. Dövlə-

timizin başçısı ümidvar olduğunu bildirdi ki, Koreya Res-
publikası Baş nazirinin ölkəmizə səfəri və imzalanan mühüm 
sənədlər əlaqələrin daha da genişlənməsi işinə töhfə verə-

cəkdir. 
Baş nazir Han Sиn Su Koreya Respublikasının Prezidenti 

Li Men Bakın ən xoş arzularını və səmimi salamlarını dövlə-
timizin başçısına çatdırdı. Qonaq Azərbaycan prezidenti İlham 
Əliyevin rəhbərliyi ilə ölkəmizdə sürətli iqtisadi inkişafın 
getdiyinin şahidi olduqlarını vurğuladı. Qarşılıqlı əməkdaş-

lığımızın uğurla inkişaf etdiyini deyən Han Sиn Su bildirdi ki, 
imzalanmış sənədlər Azərbaycan–Cənubi Koreya münasibət-
lərinin yaxşı göstəricisidir. O, ticarət sahəsində əlaqələrin son 
bir neçə ildə sürətlə genişləndiyini və bunun gələcəkdə də 
davam etdiriləcəyinə əminliyini vurğuladı. 

Dövlətimizin başçısı Koreya Respublikasının Prezidentinin 

salamlarına görə minnətdarlığını bildirdi, özünün də salam-
larını ona çatdırmağı xahiş etdi. 
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Aġ PA-nыn MONĠTORĠNQ KOMĠTƏSĠNĠN  

HƏMMƏRUZƏÇĠLƏRĠ ĠLƏ GÖRÜġ  
 
19 май 2008-ъи ил 
 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev 

mayın 19-da AŞ PA-nın Monitorinq Komitəsinin həmməruzə-

çiləri Andres Herkeli və Yevgeniya Jivkovanı qəbul etmişdir. 
Görüşdə Azərbaycanla AŞPA arasında əməkdaşlığa və 

həmməruzəçilərin ölkəmizə səfəri ilə bağlı müxtəlif məsələlərə 

dair fikir mübadiləsi aparıldı. 
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TÜRKMƏNĠSTAN РЕСПУБЛИКАСЫНЫН 

PREZĠDENTĠ QURBANQULU 

BERDĠMƏHƏMMƏDOVUN AZƏRBAYCANA 

RƏSMĠ SƏFƏRĠ 
 
19 май 2008-ъи ил 
 
Майын 19-да Тцркмянистан Республикасынын Президенти 

Гурбангулу Бердимящяммядов Бакыйа эялмишдир. 
Hər iki ölkənin dövlət bayraqlarının dalğalandığı mey-

danda ali qonağın şərəfinə Fəxri qarovul dəstəsi düzülmüşdü. 
Fəxri qarovul dəstəsinin rəisi Azərbaycan Respublikasının 

Prezidenti İlham Əliyevə raport verdi. 
Prezident İlham Əliyev prezident Qurbanqulu Berdimə-

həmmədovu səmimiyyətlə qarşıladı. 

Fəxri qarovul dəstəsinin rəisi Türkmənistan prezidentinə 
raport verdi. 

Müdafiə Nazirliyinin əlahiddə nümunəvi orkestrinin ifa-
sında Türkmənistanın və Azərbaycanın dövlət himnləri səs-
ləndi. 

Prezidentlər İlham Əliyev və Qurbanqulu Berdiməhəm-
mədov Fəxri qarovul dəstəsinin qarşısından keçdilər. Türk-
mənistan prezidenti Azərbaycan əsgərlərini salamladı. 

Azərbaycanın dövlət və hökumət nümayəndələri prezident 
Qurbanqulu Berdiməhəmmədova, Türkmənistan nümayəndə 
heyətinin üzvləri prezident İlham Əliyevə təqdim olundu. 

Fəxri qarovul dəstəsi hərbi marşın sədaları altında dövlət 
başçılarının qarşısından keçdi. 

Prezidentlər rəsmi foto çəkdirdilər. 
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АЗЯРБАЙЪАН ПРЕЗИДЕНТИ ИЛЩАМ ЯЛИЙЕВИН 
ВЯ ТЦРКМЯНИСТАН ПРЕЗИДЕНТИ 
ГУРБАНГУЛУ БЕРДИМЯЩЯММЯДОВУН  

TƏKBƏTƏK GÖRÜġÜ 
 
Prezident sarayı 
 
19 май 2008-ъи ил 
 
Mayın 19-da Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevin və 

Türkmənistan prezidenti Qurbanqulu Berdiməhəmmədovun 

təkbətək görüşü olmuşdur. 
Görüşdə Azərbaycan–Türkmənistan münasibətlərinin inki-

şaf perspektivləri və bu prosesin fəallaşmasında dövlət başçı-

larının görüşlərinin rolu vurğulandı. Türkmənistanın dövlət 

başçısının Azərbaycana bu rəsmi səfərinin ikitərəfli əlaqələrin 
möhkəmləndirilməsinə xidmət edəcəyinə əminlik bildirildi. 

Prezidentlər beynəlxalq həyat və regional əməkdaşlıqla 
bağlı məsələləri də müzakirə etdilər. 
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АЗЯРБАЙЪАН ВЯ ТЦРКМЯНИСТАН 

ПРЕЗИДЕНТЛЯРИНИН GENĠġ TƏRKĠBDƏ 

GÖRÜġÜ  
 

Mayın 19-da Azərbaycanın və Türkmənistanın dövlət 

başçıları arasında hər iki ölkənin nümayəndə heyətlərinin 
iştirakı ilə geniş tərkibdə görüş olmuşdur. 

И l h a m   Ə l и y e v: Hörmətli Qurbanqulu Malikqu-
liyeviç! 

Hörmətli qonaqlar! 
Mən Sizi Azərbaycan torpağında salamlayıram. Ölkəmi-

zə səfər etdiyinizə görə sizə təĢəkkür edirik və əminik ki, bu 
səfər ölkələrimiz və xalqlarımız arasında qardaĢlıq münasi-
bətlərinin daha da inkiĢaf etdirilməsində mühüm mərhələ 
olacaq, ölkələrimizin potensialını və əməkdaĢlıq perspektiv-
lərini daha tam reallaĢdırmağa imkan verəcəkdir. Mən çox 
Ģadam ki, Siz Azərbaycana böyük nümayəndə heyəti ilə 

gəlmisiniz. Nümayəndə heyətinin üzvləri müxtəlif sahələri 
təmsil edirlər və bu fakt bizim çoxĢaxəli, hərtərəfli əmək-
daĢlığı, iqtisadi və humanitar əlaqələri inkiĢaf etdirmək 
arzumuzun ortaq olmasını vurğulayır. 

Bizim ölkələrimiz arasında ümumi cəhətlər çoxdur, keç-

miĢdə həmiĢə sülh və dostluq Ģəraitində yaĢamıĢıq. Bu gün 

də müstəqil Türkmənistan və müstəqil Azərbaycan fəal 
inkiĢaf etməkdə olan dövlətlərdir. Əminəm ki, bu gün bizim 
ikitərəfli əməkdaĢlığın perspektivlərini müzakirə etməyimiz 
bu əməkdaĢlığın geniĢ proqramını müəyyən etməyə imkan 
verəcəkdir. 

Bu gün biz ikitərəfli münasibətlərin çox mühüm məsələ-

lərini müzakirə etdik. Ġndi müzakirələrimizi geniĢ tərkibdə 
davam etdirəcəyik. 
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Bizim qonağımız olduğunuza görə Sizə təĢəkkür etmək, 
Sizə və qardaĢ türkmən xalqına firavanlıq və səadət diləmək 
istəyirəm. 

Q u r b a n q u l u   B e r d и m ə h ə m m ə d o v: Hörmətli 
Ġlham Heydər oğlu! 

Əziz dostlar! 
Hörmətli Ġlham Heydər oğlu, mən bu cür səmimi qəbul 

üçün, qardaĢ Azərbaycan torpağında bizə göstərdiyiniz 
qonaqpərvərlik üçün Sizə səmimi təĢəkkürümü bildirmək, 
Azərbaycan xalqına sülh, firavanlıq və tərəqqi arzu etmək 
istəйиряm. 

Bizim bu səfərimiz ikitərəfli dialoqun fəallaĢması Ģəraitin-
də keçir və münasibətlərimizin bütün spektrinin keyfiyyətcə 
yeni səviyyəsi ilə xarakterizə olunur. Onu da qeyd etmək 
istəйиряm ki, biz Azərbaycan prezidenti ilə müntəzəm əlaqə 
saxlayırıq və beynəlxalq forumlarda bizim görüĢlərimiz buna 
sübutdur. Ġndicə Sizinlə çox ətraflı fikir mübadiləsi apardıq, 

iki dövlət arasında qarĢılıqlı münasibətlərin vəziyyətini və 
perspektivlərini, qarĢılıqlı maraq doğuran bir sıra beynəl-
xalq məsələləri müzakirə etdik. 

Onu da vurğulamaq istəyirəm ki, bizim xalqlarımızın ri-
fahına yönəlmiĢ əməkdaĢlığımızın böyük gələcəyi var. Bu-
nunla əlaqədar hökumətlərarası səviyyədə, Türkmənistanın 

və Azərbaycanın dövlət orqanları arasında getdikcə geniĢ-

lənməkdə olan əlaqələr böyük əhəmiyyət kəsb edir. 
Keçən il yaradılmıĢ və ikitərəfli əməkdaĢlığın dərinləĢ-

məsi baxımından mühüm mexanizm kimi fəaliyyət göstərən 
Türkmənисtan–Azərbaycan hökumətlərarası Ġqtisadi Əmək-
daĢlıq Komissiyasının iĢi hərtərəfli dəstəklənməyə layiqdir. 

Ölkələrimiz beynəlxalq aləmdə, BirləĢmiĢ Millətlər TəĢ-

kilatı çərçivəsində fəal qarĢılıqlı əlaqə saxlayır. Bu baxımdan 
biz regional və qlobal səviyyələrdə sülh, təhlükəsizlik və 
inkiĢafın mühüm problemlərinə dair fikir mübadiləsi apa-
rırıq. 
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Biz belə hesab edirik ki, BirləĢmiĢ Millətlər TəĢkilatı pla-
netdə sülh, təhlükəsizlik və davamlı inkiĢaf məsələlərini həll 
etməli olan universal beynəlxalq hüquqi mexanizmdir. 

Müasir dövrün qarĢılıqlı maraq doğuran aktual prob-
lemləri barədə məsləhətləĢmələrimizin davam etdirilməsinin 

məqsədəuyğun olmasını da qeyd etmək lazımdır. Fürsətdən 
istifadə edərək, azərbaycanlı dostlarımıza, Ģəxsən hörmətli 
prezident Ġlham Əliyevə AĢqabadda BMT-nin Preventiv 
Diplomatiya üzrə Regional Mərkəzinin yaradılması barədə 
Türkmənistanın təĢəbbüsünü dəstəklədiyinə görə təĢəkkür 
etmək istəйиряm. 

 

         Sənədlərin imzalanma mərasimi  
 
Mayın 19-da Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevin və 

Türkmənistan prezidenti Qurbanqulu Berdiməhəmmədovun 

geniş tərkibdə görüşündən sonra dövlət başçılarının iştirakı ilə 

Azərbaycan–Türkmənistan sənədlərinin imzalanma mərasimi 
olmuşdur. 

Azərbaycan Respublikasının Ticarət və Sənaye Palatası və 
Türkmənistan Республикасынын Ticarət və Sənaye Palatası 

arasında Əməkdaşlıq haqqında sazişi Azərbaycan Ticarət və 
Sənaye Palatasının sədri Süleyman Tatlıyev və Türkmənistan 
Ticarət və Sənaye Palatasının prezidenti Palvan Taqanov 
imzaladılar. 

Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi və Türk-
mənistan Республикасынын İqtisadiyyat və Maliyyə Nazirliyi 

arasında Əməkdaşlıq haqqında sazişi Azərbaycanın Maliyyə 
naziri Samir Şərifov və Türkmənistan Республикасы Baş 
nazirinin müavini Xocamurad Geldimuradov imzaladılar. 

Azərbaycan Respublikası Hökuməti ilə Türkmənistan Рес-
публикасынын Hökuməti arasında Beynəlxalq kombinə edilmiş 
yükdaşımaları haqqında sazişi Azərbaycanın Nəqliyyat naziri 

Ziya Məmmədov və Türkmənistanın Dəmiрyol Nəqliyyatı 
naziri Dəryaqulu Məhəmmədquluyev imzaladılar. 



 158 

Azərbaycan Respublikası Hökuməti və Türkmənistan Рес-
публикасы Hökuməti arasında Beynəlxalq avtomobil əlaqələri 
haqqında sazişi Azərbaycanın Nəqliyyat naziri Ziya Məm-
mədov və Türkmənistanın Dəmiryol Nəqliyyatı naziri Dər-
yaqulu Məhəmmədquluyev imzaladılar. 

Azərbaycan Respublikası Hökuməti və Türkmənistan Рес-
публикасы Hökuməti arasında Standartlaşdırma, metrologiya 
və akkreditasiya sahəsində Əməkdaşlıq haqqında sazişi Azər-
baycan Республикасы Baş nazirinin birinci müavini Yaqub Ey-
yubov və Türkmənistan Республикасы Baş nazirinin müavini 
Xocamurad Geldimuradov imzaladılar. 

Azərbaycan Respublikası Hökuməti və Türkmənistan Рес-
публикасы Hökuməti arasında Gənclərlə iş və idman sahəsində 
Əməkdaşlıq haqqında sazişi Azərbaycan Республикасы Baş 
nazirinin birinci müavini Yaqub Eyyubov və Türkmənistan 
Республикасы Baş nazirinin müavini Xıdır Saparlıyev im-
zaladılar. 

Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyi və Türk-
mənistan Республикасынын Xarici İşlər Nazirliyi arasında 
Əməkdaşlıq haqqında protokolu Azərbaycanın Xarici Иşlər na-
ziri Elmar Məmmədyarov və Türkmənistan Республикасы Baş 
nazirinin müavini, Xarici Иşlər naziri Rəşid Meredov im-
zaladılar. 
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АЗЯРБАЙЪАН ВЯ ТЦРКМЯНИСТАН 

ПРЕЗИДЕНТЛЯРИНИН BƏYANATLARLA 

ÇIXIġLARI   
 
19 май 2008-ъи ил 
 

Mayın 19-da Prezident sarayında Azərbaycan–Türk-
mənistan sənədlərinin imzalanma mərasimindən sonra  prezi-

dentlər mətbuat üçün bəyanatlaрла  çıxış etdilər   
  
Azərbaycan prezidenti Ġlham Əliyevin bəyanatı  
 
Hörmətli Qurbanqulu Malikquliyeviç! 

Hörmətli qonaqlar! 
Xanımlar və cənablar! 
Prezident baĢda olmaqla, qardaĢ Türkmənistanın nü-

mayəndə heyətini Azərbaycan torpağında bir daha salam-
lamaq istəyirəm. Bu gün qarĢılıqlı maraq doğuran məsələlər 
barədə çox geniĢ fikir mübadiləsi oldu. Biz ikitərəfli əmək-

daĢlığı, onun inkiĢaf perspektivlərini, regional məsələləri, 
regionumuzda təhlükəsizlik sisteminin möhkəmləndirilməsi 
məsələlərini müzakirə etdik. Müzakirə edilən bütün məsə-

lələr barədə bizim mövqelərimiz tamamilə üst-üstə düĢür. 
Biz Türkmənistan prezidentinin Azərbaycana səfərinə 

çox böyük əhəmiyyət veririk. Mən bu səfəri ikitərəfli müna-

sibətlərimizin inkiĢafında keyfiyyətcə yeni mərhələ açan tari-
xi səfər hesab edirəm. Son vaxtlar biz ikitərəfli münasibətlə-

rimizin coĢğun inkiĢafının Ģahidləriyik. Ġqtisadi əlaqələrimiz 
möhkəmlənir, siyasi təmaslarımız daimi xarakter daĢıyır, 
həyatımızın bir sıra istiqamətləri üzrə çox sıx qarĢılıqlı əlaqə 

mövcuddur. Bütün bunlar, əlbəttə ki, bizi çox sevindirir. 



 160 

Türkmənistan və Azərbaycan çox dinamik inkiĢaf edən 
müstəqil dövlətlərdir. Onlar özlərini təmin etmək iqtidarında 
olan, zəngin təbii ehtiyatlara, coĢğun inkiĢaf imkanlarına 
malik və iqtisadi inkiĢaf sürətinə görə regionumuzda ən 
yüksək nəticələr nümayiĢ etdirən dövlətlərdir. 

Biz bu əməkdaĢlığın inkiĢaf etdirilməsində çox maraq-
lıyıq. Bu gün biz nəqliyyat problemləri ilə əlaqədar məsələ-

ləri və bunların həllinin konkret yollarını müzakirə etdik. Bu 
məsələlərin həlli ölkələrimizi daha da yaxınlaĢdıracaq, ha-
belə regionda güclü nəqliyyat infrastrukturu yaradılmasına 
kömək edəcəkdir. Biz ölkələrimizin çox yüksək göstəricilər 

nümayiĢ etdirdiyi energetika sahəsində əməkdaĢlıq məsə-

lələrini də müzakirə etdik. Azərbaycan və Türkmənistan 
baĢqa ölkələrin enerji təhlükəsizliyində iĢtirak edir. 

Bu gün müzakirə etdiyimiz mövzulardan biri də Xəzər 
problemi idi. Biz Xəzəryanı ölkələrin dövlət baĢçılarının 
Tehran sammitinin yekunlarını, eləcə də Xəzərdə əmək-

daĢlığın inkiĢaf etdirilməsinin gələcək yollarını razılıq hissi 
ilə qeyd etdik. Əminik ki, Türkmənistanın və Azərbaycanın 
bu istiqamətdə səmərəli qarĢılıqlı fəaliyyəti həmin məsələnin 
hərtərəfli tənzimlənməsinə kömək edəcəkdir. 

BaĢqa sözlə desək, müzakirə edilən bütün məsələlər və 
mövzular barədə qarĢılıqlı anlaĢma çox yüksək səviyyədədir, 

mövqelərimiz üst-üstə düĢür. Əminəm ki, bu səfər və onun 
nəticələri ölkələrimizin bir-birinə daha da yaxınlaĢmasına 
xidmət edəcəkdir. 

Ġndicə çox mühüm ikitərəfli saziĢlər imzalandı. Həmin 
saziĢlər əməkdaĢlığın bu istiqamətdə formatını müəyyən 
edir. Lakin biz əməkdaĢlığımızı təkcə imzalanmıĢ sənədlərlə 

məhdudlaĢdırmırıq. Biz inanırıq ki, əməkdaĢlığımız həyatı-
mızın bütün sahələrini əhatə edəcək, qardaĢ Türkmənistan 
və Azərbaycan xalqları bundan sonra da sülh Ģəraitində 
yaĢayacaq, əməkdaĢlıq edəcək, ölkələrimizin və xalqlarımı-

zın inkiĢafına Ģərait yaradacaqlar. Biz buna çox böyük əhə-

miyyət veririk. Türkmənistan prezidenti hörmətli Qurban-
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qulu Malikquliyeviç mənim təklifimi qəbul edərək bugünkü 
səfərə gəldiyinə görə ona təĢəkkür etmək istəйиряm. Əminəm 
ki, çox uğurla baĢlamıĢ səfər uğurla da baĢa çatacaqdır. 

Diqqətinizə görə sağ olun. 
 

Türkmənistan prezidenti Qurbanqulu 

Berdiməhəmmədovun bəyanatı 
 

Möhtərəm Ġlham Heydər oğlu! 
Hörmətli xanımlar və cənablar! 

Əziz dostlar! 
Mən qonaqpərvər Azərbaycan torpağında olmağım-

dan çox Ģadam. Burada bizim bütün nümayəndə heyəti azər-
baycanlı dostlarımızın səmimiyyəti və mehribanlığını hiss 
etdi. Bu səfər və yüksək səviyyədə baĢ tutmuĢ danıĢıqlar bir 
daha sübut etdi ki, həm Türkmənistan, həm də Azərbaycan 

iki qonĢu, qardaĢ ölkə arasında ən sıx əməkdaĢlıq yaradıl-
masına çox böyük əhəmiyyət verir. Məmnuniyyətlə demək 
istəyirəm ki, son vaxtlar dövlətlərimiz arasında siyasi dialoq 
xeyli fəallaĢmıĢ, yeni məzmun kəsb etmiĢdir. Əslində, bu 
əməkdaĢlığın dinamikasını son səkkiz ayda istər hökumət 

nümayəndə heyətləri səviyyəsində, istərsə də mütəxəssislər 
səviyyəsində Türkmənistanla Azərbaycan arasında səfərlər 
mübadiləsinin xronikasına əsasən asanlıqla izləmək olar. 

Türkmənistan–Azərbaycan hökumətlərarası komissiyası-

nın yaradılması da ölkələrimizin ənənəvi əməkdaĢlığa daha 
məhsuldar və konstruktiv xarakter vermək istəyini göstərir. 

Yəqin bilirsiniz, bu komissiyanın nisbətən yaxın vaxtlarda 
yaradılmasına baxmayaraq, tərəflər qarĢılıqlı maraqlarımı-

zın reallaĢdırılması üçün təsirli və səmərəli mexanizm yarat-
mağa müvəffəq olmuĢlar. 

Məsələn, komissiyanın birinci iclası çərçivəsində əvvəllər 
bizim tərəfdaĢlıq münasibətlərimizin inkiĢafını ləngidən ma-

liyyə məsələləri və digər mühüm məsələlər tənzimlənmiĢdir. 
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Ġki ölkə arasında əmtəə dövriyyəsi durmadan artır. Son 
vaxtlar bu göstərici, demək olar, üç dəfə artmıĢdır. Lakin 
hətta bu rəqəm də həm Türkmənistan, həm də Azərbaycan 
xalqlarının mənafeyi naminə reallaĢdırmağa çalıĢdığımız 
əməkdaĢlıq potensialını tam əks etdirmir. Ġlk növbədə, bütün 

dünyada enerji dövlətləri statusuna malik olan hər iki ölkə-

nin iqtisadiyyatı üçün baza əhəmiyyəti kəsb edən yanacaq-
energetika sektorunda tərəfdaĢlıqdan söhbət gedir. Möh-
tərəm Ġlham Heydər oğlu ilə bugünkü danıĢıqların gediĢində 
biz bu mövzuya xüsusi diqqət yetirdik. Bizim ümumi 
fikrimiz belədir ki, məhz bu sahə gələcək dövlətlərarası 

tərəfdaĢlığın strateji istiqamətinə çevriləcəkdir. ƏməkdaĢlıq 
imkanlarını hərtərəfli öyrənmək və bu imkanları dünyaya 
təqdim etmək üçün biz bu il sentyabr ayında Bakıda «Türk-
mənistan və Azərbaycan nefti və qazı» mövzusunda konfrans 
keçirmək barədə razılığa gəldik. 

Ümumi fikrə görə, ikitərəfli qarĢılıqlı əlaqələrin ən mü-

hüm sahələrindən biri də nəqliyyatdır. Asiya ilə Avropanın 
qovuĢduğu məkanda yerləĢən Türkmənistanın və Azərbay-
canın əlveriĢli geosiyasi mövqeyi qonĢu ölkələrimizin bu 
üstünlüklərindən həm öz mənafelərimiz üçün, həm də Qərb-
də və ġərqdə yerləĢən baĢqa dövlətlərin mənafeyi üçün istifa-
də etməyə imkan verir. 

Hesab edirəm ki, bu cür imkanların olması bütün coğrafi-
iqtisadi xəritənin dəyiĢməsi üçün yaxĢı üfüqlər açır. Bununla 
əlaqədar qeyd etmək istəйиряm ki, hazırda Türkmənistan öz 
nəqliyyat infrastrukturunun inkiĢaf etdirilməsi üçün mühüm 
addımlar atır. Biz Qazaxıstandan və Ġrandan olan tərəfdaĢ-

larımızla birlikdə ġimal–Cənub transmilli nəqliyyat dəhlizi 

yaradılmasına dair layihələri həyata keçirməyə baĢlamıĢıq və 
mən bilirəm ki, Azərbaycanda da buna oxĢar tikinti iĢləri 
aparılır. Buna görə də biz rəqabət haqqında deyil, qüvvə-

lərimizi birləĢdirmək barədə danıĢırıq. Bu, regionun bütün 
ölkələri üçün real iqtisadi səmərə vəd edir və əlbəttə, yük və 
sərniĢin daĢımalarının artmasına Ģərait yaradacaqdır. 
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Ticarи-iqtisadi əlaqələrin inkiĢafı məsələsinə gəldikdə, 
burada da bizim bir-birimizə təkliflərimiz var. Çox böyük iq-
tisadi resurs potensialına malik olan bu iki ölkənin coğrafi 
yaxınlığını nəzərə alsaq, ticarətin inkiĢafı üçün çox gözəl 
perspektiv imkanlar var. Məsələn, Türkmənistan hazırda ən 

müasir avadanlıqla təchiz olunmuĢ müəssisələrdə istehsal 
edilən və dünya bazarında yüksək qiymətləndirilən toxucu-
luq, kimya sənayesi və digər məhsullarını Azərbaycana 
satmağa hazırdır. 

Əlbəttə, görüĢlərin gediĢində biz Xəzər mövzusuna xüsusi 
diqqət yetirdik, Xəzər dənizinin hüquqi statusu barədə beĢ 

sahilyanı dövlətin hamısının mövqelərini razılaĢdırmağa dair 
konstruktiv danıĢıqları davam etdirməyin vacibliyi barədə 
vahid fikrə gəldik. Bu məsələnin həlli Xəzər dənizini sülh, 
mehriban qonĢuluq, sabitlik və qarĢılıqlı surətdə faydalı 
əməkdaĢlıq zonasına çevirməyin zəruri olmasının dərk 
edilməsinə əsaslanır. Bununla əlaqədar qeyd etmək istərdim 

ki, Xəzərin hüquqi statusu haqqında Konvensiyanın hazır-
lanması və imzalanması Xəzəryanı dövlətlərin hamısının bi-
rinci dərəcəli və təxirəsalınmaz vəzifəsidir. Bu məsələdə 
Xəzəryanı dövlətlərin Xarici иĢlər nazirlərinin müavinləri sə-

viyyəsində xüsusi iĢçi qrupunун fəaliyyəti çox əhəmiy-
yətlidir. Biz belə hesab edirik ki, Xəzər dənizinin statusunun 

tezliklə müəyyən edilməsi onun karbohidrogen və bioloji 
resurslarının effektiv və səmərəli mənimsənilməsi, Xəzər 
hövzəsinin nadir ekoloji sisteminin qorunub saxlanması, 
eləcə də Xəzərdə fəal beynəlxalq əməkdaĢlıq üçün əlveriĢli 
Ģərait yaratmağa imkan verəcəkdir. 

Bu gün imzalanmıĢ ikitərəfli sənədlər paketi də bir-biri-

mizin mənafelərinə hörmət etməklə, əməkdaĢlıq üчün çox 
böyük imkanlar olmasını nəzərə almaqla düzgün yolla 
getdiyimizi göstərir. Əlbəttə, bunu qeyd etmək mənə xoĢdur 
ki, sülh və dostluq dənizi ilə birləĢən xalqlarımızı bir-birinə 
bağlayan tarixi və mədəni tellər humanitar əməkdaĢlığın 
daha da inkiĢaf etməsi üçün etibarlı platforma yaradır. 
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BaĢlanğıcı əsrlərin və minilliklərin dərinliklərindən gələn bu 
ənənəvi əlaqələrimizi möhkəmlətmək zərurəti fikri bu gün 
yeni qüvvə ilə səsləndi. BaĢlıcası odur ki, xoĢ niyyətlə 
birləĢən xalqlarımız bu dialoqu geniĢləndirməyə və möhkəm-
lətməyə çalıĢır. 

Böyük türkmən alimlərinin, keçmiĢ mütəfəkкirlərin və 
tarixi Ģəxsiyyətlərin həyat və yaradıcılığına həsr edilmiĢ 
mötəbər beynəlxalq konfranslarda və forumlarda Azərbay-
canın elm və mədəniyyət xadimlərinin fəal iĢtirak etməsi 
buna sübutdur. Biz yaxĢı baĢa düĢürük ki, qabaqcıl elmi 
təfəkkürün nailiyyətlərinin və yüksək texnologiyaların tət-

biqi cəmiyyətin sosial-iqtisadi inkiĢafının baza prinsipidir. 
Bununla əlaqədar, biz bu gün daha çox tələbat olan elmi 
əlaqələrin bərpasını alqıĢlayırıq. Biz mövcud potensialları 
birləĢdirə bilərik və buna hazırıq. Ona görə də humanitar 
sahədə əməkdaĢlıq haqqında ikitərəfli saziĢin hazırlanmasını 
və gələcəkdə imzalanmasını məqsədəuyğun sayırıq. 

Beləliklə, gördüyünüz kimi, danıĢıqların gündəliyi kifayət 
qədər geniĢ olmuĢdur və əminəm ki, əldə etdiyimiz razılaĢ-

malar dövlətlərarası dialoqu yeni səviyyəyə çatdıracaq, ona 
yeni dinamika və yeni keyfiyyət bəxĢ edəcəkdir. Biz Türk-
mənistan–Azərbaycan qarĢılıqlı əlaqələrinin ən mühüm və 
aktual məsələlərini müzakirə etdik, onların strateji istiqa-

mətlərini müəyyənləĢdirdik və əminəm ki, gələcəkdə sıx 
ünsiyyətdə iĢləyəcək, çoxəsrlik dostluq və qardaĢlıq tellərini 
daha da möhkəmlədəcəyik. 

Diqqətinizə görə təĢəkkür edirəm. 
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ALĠ QONAĞIN ġƏRƏFĠNƏ RƏSMĠ ГЯБУЛ 
 

«Gülüstan» sarayı  

 

19 may 2008-ci il  

  

Mayın 19-da «Gülüstan» sarayında Azərbaycan prezi-

denti İlham Əliyevin adından Türkmənistan prezidenti Qurban-

qulu Berdiməhəmmədovun şərəfinə  təşkil edilmiş rəsmi qəbul-

da hər iki ölkənin dövlət başçıları nitq söylədilər  
 

Azərbaycan prezidenti Ġlham Əliyevin nitqi 
 

Möhtərəm Qurbanqulu Malikquliyeviç! 
Hörmətli qonaqlar! 
Xanımlar və cənablar! 
Bu gün Türkmənistan prezidentini Azərbaycan torpa-

ğında bir daha salamlamaq, bütün qonaqlara «XoĢ gəlmi-
siniz!» demək istяйиряm. 

Bizim xalqlarımızı çoxəsrlik dostluq və əməkdaĢlıq telləri 
bağlayır. Onlar əsrlər boyu fəal əlaqələr saxlamıĢ, dostluq 
etmiĢ, birgə çalıĢmıĢlar. Bu gün də bizim müstəqil dövlətlə-

rimiz arasında münasibətlər bu möhkəm tarixi zəmin 
üzərində qurulur. Hazırda Türkmənistanın və Azərbaycanın 
dinamik inkiĢafı regional əməkdaĢlığın çox mühüm amilidir. 

Ölkələrimiz müstəqillik əldə edəndən sonrakı dövrdə böyük 
irəliləyiĢ yolu keçmiĢ, böyük uğurlar qazanmıĢ, öz müstəqil-
liklərini möhkəmləndirmiĢlər və indi onlar nəinki regionda, 
hətta dünya miqyasında ən dinamik inkiĢaf edən ölkələr-
dəndir. Biz keçid dövrünün problemləri ilə əlaqədar qarĢı-

mızda duran vəzifələri uğurla yerinə yetirmiĢik və bu gün 

gələcəyə inamla baxırıq. 
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Bu gün Türkmənistan prezidenti ilə ikitərəfli əməkdaĢlıq 
məsələlərini müzakirə edərkən bir daha yəqin etdim ki, ölkə-

lərimizin ikitərəfli münasibətlər, regional əməkdaĢlıq, regio-
nal təhlükəsizlik problemlərinə yanaĢmalarında ortaq cəhət-
lər çoxdur. Bizim ölkələr müstəqillik əldə edəndən sonra öz 

potensialını tam həcmdə reallaĢdırmaq imkanı qazanmıĢ və 
indi müstəqil siyasət, milli maraqlarımıza əsaslanan siyasət 
yeridirlər. Çox sevindirici haldır ki, bu gün biz Türk-
mənistanın ali nümayəndə heyətini qəbul edərkən öz keçmi-
Ģimizi bir daha təhlil etmək və irəliyə doğru hərəkət yollarını 
müəyyənləĢdirmək imkanına malikik. 

Bu gün imzalanmıĢ sənədlər ölkələrimizin qarĢıdakı illər 
üçün səmərəli əməkdaĢlığını irəlicədən müəyyənləĢdirəcək-
dir. Son dövrdəki fəal siyasi dialoq sayəsində biz müəyyən 
müddət həll olunmamıĢ qalan bir sıra problemləri həll et-
məyə, gələcək əməkdaĢlığımızın perspektivlərini planlaĢdır-
mağa və bununla da bizim gələcək münasibətlərimizin inki-

Ģafının möhkəm təməlini yaratmağa nail olmuĢuq. 
Mən belə hesab edirəm ki, Türkmənistan prezidentinin 

Azərbaycana səfəri ölkələrimiz arasında münasibətlərin key-
fiyyətcə yeni səviyyəsinin baĢlanğıcı olacaqdır. Biz iqtisadi 
əməkdaĢlıq, qarĢılıqlı siyasi əlaqələr məsələlərini, energetika 
kompleksi, nəqliyyat kompleksi ilə bağlı məsələləri müzakirə 

etdik. QarĢılıqlı surətdə faydalı planlarımız, ideyalarımız, 
layihələr çoxdur, artıq indi onların həyata keçirilməsi üçün çox 
möhkəm potensial vardır, infrastruktur yaradılmıĢdır və ən 
baĢlıcası, hər iki tərəfin bir-birinə daha çox yaxınlaĢmaq, əmək-
daĢlıq etmək, qarĢılıqlı ticarətin həcmini artırmaq, humanitar 
sahədə əməkdaĢlığı inkiĢaf etdirmək arzusu böyükdür. 

Bu gün mənə çox xoĢdur ki, Türkmənistan prezidenti, 
mənim hörmətli dostum böyük nümayəndə heyətinin müĢa-
yiəti ilə Azərbaycana gəlmiĢdir. Bu nümayəndə heyətində 
energetika, yanacaq, nəqliyyat və baĢqa sektorların nüma-
yəndələri ilə yanaĢı, incəsənət xadimləri, humanitar sektorun 
nümayəndələri də var. Bu bizim möhkəm tarixi təməli olan 
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münasibətlərimizin çox mühüm seqmentidir. Əminəm ki, 
bizim nümayəndə heyətlərinin üzvləri arasında keçirilmiĢ 
bugünkü görüĢlər ən yaxın vaxtda əməli nəticələrə gətirib 
çıxaracaqdır. Bu gün bizim bu barədə danıĢmaq və ölkələ-

rimizin nümayəndələri arasında alimlər, tədqiqatçılar, mədə-

niyyət xadimləri səviyyəsində fəal humanitar əməkdaĢlığın 
konkret yollarını nəzərdə tutmaq imkanımız oldu. Ġkitərəfli 
münasibətlərimizin bu seqmenti hər hansı iqtisadi layihə-

lərdən heç də az əhəmiyyət daĢımır. 
Demək istəyirəm ki, Türkmənistan prezidentinin Azər-

baycana səfəri mahiyyət etibarilə münasibətlərimizin tama-

milə yeni mərhələsidir. Artıq dediyim kimi, qısa müddətdə 
biz elə məsələləri həll etməyə nail olmuĢuq ki, onların həlli 
bəzən çox çətin görünürdü. Lakin prezidentlərin iradəsi sayə-

sində, ölkələrimiz arasında inteqrasiya prosesinin bütün iĢti-
rakçıları sayəsində bu, mümkün oldu. 

Biz gələcəyə inamla baxırıq, bizim dövlətlər özlərini təmin 

edən, çox böyük intellektual potensialı, zəngin təbii ehtiyat-
ları, əlveriĢli coğrafi mövqeyi olan dövlətlərdir. Bütün bunlar 
bizim əməkdaĢlığımızı Ģərtləndirir. 

Bu gün Türkmənistan prezidentinin səfərinin birinci gü-

nünün sonunda artıq əminliklə deyə bilərik ki, səfərin ilk 
günü uğurlu olmuĢdur və mən inanıram ki, yaxın vaxtlarda 

biz bu səfərin nəticələrini görəcəyik. 
Fürsətdən istifadə edib, bir daha qardaĢ Türkmənistan 

xalqına dərin hörmət və məhəbbət hisslərimi bildirmək, qar-
daĢ ölkəyə yeni uğurlar, nailiyyətlər, yeni zəfərlər arzulamaq 
istəyirəm. QonĢularınız kimi, dostlarınız kimi, qardaĢlarınız 
kimi, biz sizin uğurlarınıza həmiĢə sevinirik. 

Mən bu badəni Türkmənistan prezidentinin sağlığına, 
qardaĢ Türkmənistan xalqının Ģərəfinə, Türkmənistanla Azər-
baycan arasında münasibətlərin inkiĢafı Ģərəfinə qaldırmaq 
istəyirəm. 
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Türkmənistan prezidenti Qurbanqulu 

Berdiməhəmmədovun nitqi 
 
Hörmətli Ġlham Heydər oğlu! 
Hörmətli dostlar! 
Xanımlar və cənablar! 
Ġlk növbədə, Türkmənistan xalqına ünvanlanmıĢ xoĢ 

sözlərə və Türkmənistanla Azərbaycan arasında dostluq və 
qardaĢlıq münasibətlərinin daha da inkiĢaf etdirilməsi arzu-

larına görə hörmətli Ġlham Heydər oğluna təĢəkkürümü 
bildirmək istəyirəm. 

Ġcazə verin, Azərbaycan torpağında Türkmənistan nüma-
yəndə heyətinə göstərilmiĢ qonaqpərvərliyə və səmimi qəbu-
la görə də minnətdarlığımızı bildirim. Biz burada yüksək 
dostluq ab-havası hiss edirik və bu mühit iki dövlət və onla-

rın xalqları arasında qarĢılıqlı anlaĢmanın və etimadın möh-
kəmlənməsinə kömək edir. 

Hörmətli Ġlham Heydər oğlu! 
Bizi Azərbaycana rəsmi səfərə dəvətinizi mehriban qon-

Ģuluq münasibətlərimizin daha da geniĢləndirilməsini ürək-
dən istəyən xeyirxah dost tərəfindən olan bir müraciət kimi 

qəbul etdik. 
Bu gün keçirilmiĢ görüĢlərin və danıĢıqların yekunları 

inandırıcı Ģəkildə göstərir ki, ölkələrimiz ikitərəfli əməkdaĢlığın 
keyfiyyətcə yeni mərhələsinə qədəm qoyurlar. Hörmətli Azər-
baycan prezidenti ilə biz əmin olduğumuzu bildirdik ki, tərəf-
daĢlığımızın möhkəm təməli var və bu əməkdaĢlıq yaxĢı pers-

pektivləri olan böyük gələcəyə istiqamətlənmiĢdir. Bu fikrin 
təsdiqi və inkiĢafı kimi, bu gün biz ölkələrimiz arasında möv-
cud normativ hüquqi bazanı daha da gücləndirən ikitərəfli 
sənədlər imzaladıq. Müasir reallıqlar nəzərə alınmaqla, bu gün 
əldə edilmiĢ razılaĢmalar əvvəllər imzalanmıĢ ikitərəfli sə-

nədlərlə birlikdə gələcək birgə fəaliyyət üçün ciddi stimuldur. 

Əziz dostlar! 
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Hazırda iqtisadi yüksəliĢ yolu ilə, xalqın maddi rifahının 
daha da yüksəldilməsi, ictimai sabitliyin möhkəmlənməsi, 
beynəlxalq aləmdə ölkənin nüfuzunun artırılması yolu ilə 
irəliləyən Azərbaycanda görülən iĢlərə biz Türkmənistanda 
böyük hörmətlə yanaĢırıq. Biz xalqlarımızı birləĢdirən, onla-

rı çoxəsrlik dostluq telləri ilə bağlayan hər Ģeyi qayğı ilə 
qoruyuruq. Xalqımız Türkmənistanla Azərbaycan arasında 
indiki və gələcək nəsillərin qarĢılıqlı surətdə zənginləĢməsi-
nin əsasını təĢkil edən dil, mədəniyyət və mənəviyyat ümu-
miliyini yüksək qiymətləndirir və onlara hörmət bəsləyir. Bu 
məqamda mən bizim xalq arasında da tamamilə eyni məna 

daĢıyan gözəl Azərbaycan məsəllərini xatırlaтmaq istəйиряm: 
«Sədaqətli dost – əbədi dostdur», yaxud «Dostumun evinə 
öz evim kimi gedirəm» və ya «Dost gəliĢi bayram olar». 

Əziz dostlar, biz burada olduğumuz müddətdə nümayən-
də heyətimizin necə səmimi qəbul edilməsinə əsasən xalq 
məsəllərinin düzgünlüyünü əyani Ģəkildə yəqin etdik. Bu gün 

biz gördük ki, Azərbaycan sürətlə inkiĢaf edir və ən baĢlıcası, 
bu ölkənin xalqı öz Vətəninin rifahı naminə, onun firavanlığı 
və sülh naminə yaĢayır və iĢləyir. 

Xüsusi vurğulamaq istəйиряm ki, həm türkmənlər, həm də 
azərbaycanlılar bugünkü həyatımızı qurarkən həmiĢə yaĢlı 
nəsillərin təcrübəsinə əsaslanırlar, onların sayəsində biz 

sabaha inamla baxırıq. Bu barədə danıĢarkən belə bir məqa-
mı da xatırlatmaq və vurğulamaq istəyirəm ki, bizim aramız-
da yaĢca böyüklər də var. Onlara türkmənlər də «yaĢlı» 
deyirlər, sizdə də belə deyirlər. Bu sözü ehtiramla iĢlədirlər. 
Mən Azərbaycan xalqının böyük oğlu, 85 illik yubileyini bu 
yaxınlarda qeyd etdiyiниз Heydər Əlirza oglu Əliyevin xa-

tirəsini xoĢ sözlərlə yad etmək istəйиряm. 
Azərbaycanın ötən əsrdəki tarixinin, demək olar ki, yarısı 

bu dünya miqyaslı görkəmli dövlət xadiminin adı ilə bağlı-
dır. Türkmənistanda həmin dövr bizim ilk prezidentimiz 
Saparmurad Niyazovun adı ilə bağlı olduğu kimi. Heç 
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Ģübhəsiz, Heydər Əliyev yeni Azərbaycanın memarı və quru-
cusu, xalqın və ölkənin sıx birliyinin rəmzidir. 

Buna görə biz də sizinlə bərabər öz ölkələrimizin naminə, 
gələcək nəsillərin naminə çox iĢ görməliyik. 

QardaĢ Azərbaycana ən xoĢ arzularımı bildirmək, öz 

inkiĢafında yeni zirvələr fəth etməsi yolunda ona uğurlar 
arzulamaq məni məmnun edir. Bundan ötrü hər cür Ģərait və 
ilk növbədə, Türkmənistanın, onun xalqının timsalında meh-
riban qonĢularınız vardır. 

Əziz dostlar, mən bu badəni hörmətli dostum, Azər-
baycan prezidenti Ġlham Heydər oğlu Əliyevin sağlığına və 

onun uğurları Ģərəfinə qaldırmaq istəйиряm. 
Ölkənizin rəhbərliyinə və bütün Azərbaycan xalqına sülh, 

səadət, əmin-amanlıq və tərəqqi arzulayıram. 
Qoy Türkmənistan və Azərbaycan arasında dostluq və 

qardaĢlıq möhkəmlənsin! 
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TÜRKMƏNĠSTAN PREZĠDENTИ HEYDƏR 

ƏLĠYEV FONDUNDA  

 
20 май 2008-ъи ил 
 

Türkmənistan prezidenti Qurbanqulu Berdiməhəm-

mədov mayın 20-də Heydər Əliyev Fondunda olmuşdur. 
Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev burada Türkmənistan 

prezidentini səmimiyyətlə qarşıladı. 
Ali qonağı fonddakı eksponatlarla tanış edən Azərbaycanın 

dövlət başçısı ulu öndər Heydər Əliyevin fəaliyyəti haqqında 
məlumat verdi. 

Türkmənistan prezidenti ümummilli liderin şəxsi arxi-
vindən götürülmüş və fəaliyyətinin ayrı-ayrı dövrlərini əhatə 
edən eksponatlara, fotoşəkillərə, fenomen şəxsiyyət Heydər 
Əliyevin həyatının ən müxtəlif məqamlarını əks etdirən 
sənədlərə maraqla baxdı. 

Ali qonağa ulu öndər Heydər Əliyevin ölkə iqtisadiyyatının 

sürətli inkişafını və dünyaya inteqrasiyasını təmin etmək üçün 
gördüyü irimiqyaslı işlərlə bağlı müxtəlif məqamları əks 
etdirən eksponatlar barədə də ətraflı məlumat verildi. 

Türkmənistan prezidenti Heydər Əliyev Fondunun Xatirə 
kitabına ürək sözlərini yazdı. 

Ali qonağa ümummilli liderin əksi təsvir olunmuş xatirə 

hədiyyələri təqdim olundu. 
Türkmənistan prezidenti Heydər Əliyev Fonduna əllə 

toxunmuş xalça hədiyyə etdi. 
Heydər Əliyev Fondu ilə tanışlıq ali qonaqda zəngin 

təəssürat doğurdu. 
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AZƏRBAYCAN РЕСПУБЛИКАСЫНЫН 

PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEVĠN UKRAYNAYA 

RƏSMĠ SƏFƏRĠ 
 
21 май 2008-ъи ил 
 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev 

mayın 21-də Ukraynaya rəsmi səfərə yola düşmüşdür. 
Azərbaycan prezidentini Heydər Əliyev Beynəlxalq Aero-

portunda Prezidentin İcra Aparatının rəhbəri Ramiz Meh-

diyev, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı Hacıbala 
Abutalıbov yola saldılar. 

                      
* * * 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev 

mayın 21-də Ukraynaya rəsmi səfərə gəlmişdir. 
Azərbaycanın və Ukraynanın dövlət bayraqları ilə bəzə-

dilmiş Borispol Hava Limanında prezident İlham Əliyevin 
şərəfinə Fəxri qarovul dəstəsi düzülmüşdü. 

Milli geyimli qızlar Azərbaycan prezidentinə duz-çörək 
təqdim etdilər. 

Dövlətimizin başçısını Ukraynanın yüksək vəzifəli rəsmi 
şəxsləri böyük hörmət və ehtiramla qarşıladılar. 

Prezident İlham Əliyev hava limanından onun üçün ayrıl-
mış iqamətgaha yola düşdü. 

 
* * * 

Kiyevdə Ukrayna prezidenti katibliyinin binası qarşı-

sında Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin 
rəsmi qarşılanma mərasimi olmuşdur. 
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Azərbaycanın və Ukraynanın dövlət bayraqları ilə bəzə-

dilmiş meydanda dövlətimizin başçısının şərəfinə Fəxri qaro-
vul dəstəsi düzülmüşdü. 

Ukrayna prezidenti Viktor Yuşşenko Azərbaycan prezi-
denti İlham Əliyevi böyük hörmət vя ehtiramla qarşıladı. 

Fəxri qarovul dəstəsinin rəisi Azərbaycan prezidentinə 
raport verdi. 

Hərbi orkestrin ifasında Azərbaycanın və Ukraynanın 
dövlət himnləri səsləndi. 

Prezidentlər Fəxri qarovul dəstəsinin qarşısından keçdilər. 

Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev Ukrayna əsgərlərini 
salamladı. 

Ukraynanın dövlət və hökumət nümayəndələri prezident 
İlham Əliyevə, Azərbaycan nümayəndə heyəti isə prezident 
Viktor Yuşşenkoya təqdim olundu. 

Fəxri qarovul dəstəsi prezidentlərin qarşısından keçdi. 

Dövlət başçıları rəsmi foto çəkdirdilər. 
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AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEVĠN 

VƏ UKRAYNA PREZĠDENTĠ   

VĠKTOR YUġġENKONUN TƏKBƏTƏK  

GÖRÜġÜ 
 
Kiyev, «Qorodetski Evi» 
  
22 май 2008-ъи ил 
 

Kiyevdə «Qorodetski Evi»ndə Azərbaycan prezidenti 

İlham Əliyevin və Ukrayna prezidenti Viktor Yuşşenkonun 

təkbətək görüşü olmuşdur. 

Görüşdə iki ölkə arasında siyasi, iqtisadi, mədəni və digər 
sahələrdə əməkdaşlığın və ikitərəfli münasibətlərin uğurla 
inkişafından məmnunluq ifadə olundu. Yüksək səviyyədə qar-
şılıqlı səfərlərin əhəmiyyəti vurğulandı və Azərbaycan 
prezidentinin Kiyevə hazıрkı səfərinin də əlaqələrin daha da 
genişlənməsinə xidmət edəcəyi bildirildi. 

Dövlət başçıları ikitərəfli, regional və beynəlxalq məsələ-

lərə dair fikir mübadiləsi apardılar. 
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АЗЯРБАЙЪАН ВЯ УКРАЙНА 

ПРЕЗИДЕНТЛЯРИНИН  GENИġ TƏRKИBDƏ 

GÖRÜġЦ 
 

Mayın 22-də Kiyevdə «Qorodetski Evi»ndə Azərbaycan 

Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin və Ukrayna pre-
zidenti Viktor Yuşşenkonun nümayəndə heyətlərinin iştirakı 
ilə geniş tərkibdə görüşü olmuşdur. 

Görüşdə iki ölkə arasında müxtəlif sahələrdə əlaqələri 
inkişaf etdirmək üçün yaxşı potensialın olduğu və bu sahələrdə 
layihələrin həyata keçirilməsinin zəruriliyi bildirildi. 

İkitərəfli münasibətlərin hazırkı səviyyəsindən, siyasi, iq-
tisadi, humanitar və digər sahələrdə əməkdaşlığın genişlən-
məsindən məmnunluq ifadə olundu. Ölkələrimizin beynəlxalq 
təşkilatlar çərçivəsində də fəal əməkdaşlıq etdiyi vurğulandı. 

 
Sənədlərin imzalanma mərasimi 

 

Mayın 22-də «Qorodetski Evi»ndə geniş tərkibdə görüş 
başa çatdıqdan sonra Azərbaycan və Ukrayna arasında 
sənədlərin imzalanma mərasimi olmuşdur. 

Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev və Ukrayna prezidenti 

Viktor Yuşşenko Azərbaycan Respublikası və Ukrayna Pre-
zidentləri Şurasının Nizamnaməsini və «Azərbaycan Res-
publikası və Ukrayna arasında dostluq və strateji tərəfdaşlıq 
haqqında bəyannamə»ni imzaladılar. 

«Azərbaycan Respublikası Hökuməti və Ukrayna Респуб-
ликасы Hökuməti arasında иnformatizasiya və informasiya tex-

nologiyaları sahəsində əməkdaşlıq haqqında saziş»i Azər-
baycanın Rabitə və Иnformasiya Texnologiyaları naziri Əli 
Abbasov və Ukraynanın Nəqliyyat və Rabitə naziri İosif 
Vinski imzaladılar. 
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«Azərbaycan Respublikasının Gənclər və İdman Nazirliyi 
və Ukraynanın Ailə, Gənclər və İdman Məsələləri Nazirliyi 
arasında gənclər siyasəti və idman sahəsində 2008–2009-cu 
illər üçün əməkdaşlıq proqramı»nı Azərbaycanın Xarici Иşlər 
naziri Elmar Məmmədyarov və Ukraynanın Ailə, Gənclər və 

Иdman Məsələləri naziri Yuri Pavlenko imzaladılar. 
«Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət və Turizm Na-

zirliyi və Ukraynanın Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi 
arasında 2008–2012-ci illər üzrə əməkdaşlıq haqqında proto-
кol»u Azərbaycanın Mədəniyyət və Turizm naziri Əbülfəs 
Qarayev və Ukraynanın Mədəniyyət və Turizm naziri Vasili 

Vovkun imzaladılar. 
«Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Qiymətli 

Kağızlar üzrə Dövlət Komitəsi və Ukraynanın Qiymətli 
Kağızlar və Fond Bazarı üzrə Dövlət Komissiyası arasında 
qarşılıqlı anlaşma memorandumu»nu Qiymətli Kağızlar üzrə 
Dövlət Komitəsinin sədri Gündüz Məmmədov və Qiymətli 

Kağızlar və Fond Bazarı üzrə Dövlət Komissiyasının sədri 
Anatoli Balyuk imzaladılar. 

«Azərbaycan Respublikası Hökuməti və Ukrayna Рес-
публикасы Hökuməti arasında dövlət qulluğunun inkişafı 
sahəsində əməkdaşlıq haqqında saziş»i Azərbaycan Res-
publikasının Prezidenti yanında Dövlət Qulluğu Məsələləri 

üzrə Komissiyanın sədri Bəhram Xəlilov və Ukrayna Dövlət 
Qulluğu İdarəsinin rəisi Timofey Motrenko imzaladılar. 
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АЗЯРБАЙЪАН ВЯ УКРАЙНА  

PREZĠDENTLƏRĠNИН MƏTBUAT KONFRANSI 
ВЯ БЯЙАНАТЛАРЫ 
 
22 май 2008-ъи ил 
 
Mayın 22-də Azərbaycan–Ukrayna sənədlərinin imza-

lanması mərasimi başa çatandan sonra Azərbaycan prezidenti 

İlham Əliyevin və Ukrayna prezidenti Viktor Yuşşenkonun 

mətbuat konfransı olmuşdur. 

Əvvəlcə mətbuat üçün bəyanatla çıxış edən Ukrayna 
dövlətinin başçısı vurğuladı ki, son illərdə yüksək dinamikası 
ilə fərqlənən ikitərəfli əlaqələrin genişləndirilməsi üçün çox iş 
görülmüşdür. O bildirdi ki, Azərbaycan prezidenti ilə danı-

şıqlarda siyasi, iqtisadi, energetika və humanitar sahələrdə 
əməkdaşlıq məsələlərinin geniş spektrinə toxunulmuşdur. 

Viktor Yuşşenko energetika sahəsində əməkdaşlıqdan danı-

şarkən Odessa–Brodı–Plotsk–Qdansk neft kəməri və Xəzər 
neftinin Ukraynada emal edilməsi layihələrinin reallaşdırıl-
masının böyük əhəmiyyəti olduğunu vurğuladı. 

O, Azərbaycanda Ukrayna səfirliyiнин binasının tikintisi üçün 
ərazi ayrılması və yaxın vaxtlarda Bakıda Ukrayna ədəbiy-

yatının klassiki Taras Şevçenkoya abidə ucaldılması haqqında 
qəbul edilmiş qərara görə prezident İlham Əliyevə təşəkkür etdi. 
Ukrayna prezidenti bildirdi ki, bu ilin payızında Bakıda «Ukray-
na mədəniyyəti günləri» keçirilməsi barədə də razılıq əldə 
edilmişdir. 

Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev ukraynalı həmkarı ilə 

aparılmış danışıqları yüksək qiymətləndirərək vurğuladı ki, iki 
ölkə müstəqillik əldə edən vaxtdan onların arasında çox sıx 
dostluq münasibətləri yaranmışdır və hazırda bu, keyfiyyətcə 
yeni mərhələyə çıxmışdır. Azərbaycan dövlətinin başçısı dedi 
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ki, bu gün imzalanmış sənədlər, ilk növbədə, bizim müna-
sibətlərimizin xarakterini və ruhunu əks etdirən «Dostluq və 
strateji tərəfdaşlıq haqqında» bəyannamə buna sübutdur. O bil-
dirdi ki, Azərbaycan və Ukrayna Prezidentləri Şurasının yara-
dılması haqqında qərar qəbul edilmiş və Şura ikitərəfli əmək-

daşlığın üstün istiqamətlərinin müəyyən edilməsi, eləcə də 
qəbul olunmuş qərarların yerinə yetirilməsinə nəzarət edilməsi 
üçün səmərəli orqan olacaqdır. 

Prezident İlham Əliyev BMT-nin Baş Məclisində Azər-
baycanın işğal edilmiş ərazilərində vəziyyət haqqında qətna-
məyə dair səsvermə zamanı Azərbaycanın mövqeyini dəstək-

lədiyinə görə Ukrayna dövlətinin başçısına təşəkkürünü bil-
dirdi. 

Dövlətimizin başçısı Xəzər neftinin dünya bazarlarına 
çatdırılması marşrutlarının şaxələndirilməsinin vacibliyini vur-
ğulayaraq dedi ki, enerji ehtiyatlarının iri təchizatçısı kimi, 

Azərbaycan özünün enerji potensialını daha tam reallaş-
dırmağa imkan verəcək yeni layihələr hazırlayır. 

 

Ukrayna prezidenti Viktor YuĢĢenkonun bəyanatı  
 
Hörmətli Ġlham Heydər oğlu! 
Əziz azərbaycanlı dostlarımız! 
Ukrayna nümayəndə heyəti adından sizin hamınızı 

Ukrayna torpağında salamlaйырыг. 
Biz geniĢ tərkibdə danıĢıqlar apardıq, ikitərəfli münasi-

bətlərlə bağlı məsələləri müzakirə etdik. Bəri baĢdan demək 

istəйирям ki, bizim münasibətlərimiz üçün çox yaxĢı dinami-
ka səciyyəvidir. Biz həm siyasi, diplomatik, həm də ticarət, 
iqtisadi məsələləri nəzərdə tuturuq. Münasibətlərimizin həm 
insani səviyyədə, həm də dövlət səviyyəsində yaxĢı dinami-
kaya malik olması üçün son illərdə həqiqətən çox iĢ görmü-

Ģük. Bu gün deyə bilərik ki, belə dinamikaya nail olmuĢuq. 

Mən çıxıĢımda bu barədə bir neçə kəlmə və statistik rəqəm 
deyəcəyəm. 
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Ġkincisi, bu münasibətlərin statusunu inkiĢaf etdirmək 
çox vacibdir. Bu gün imzaladığımız iki mühüm sənəd bu 
münasibətlərin statusunu artırır. Ġnдиdən belə, bizim münasi-
bətlərimiz strateji xarakter daĢıyır, bu gün imzaladığımız 
bəyannamə də buna sübutdur. Bu gün biz Prezidentlər 

ġurasının Nizamnaməsini imzaladıq. Beləliklə, münasi-
bətlərimizi əlaqələndirən və onların inkiĢafını ən yüksək 
səviyyədə təmin edən yeni təsisat fəaliyyətə baĢlamıĢdır. 

Ġqtisadi əlaqələrimizin inkiĢafı bizi qane edir. Bununla 
əlaqədar iki rəqəm göstərmək istəyirəm. Keçən il qarĢılıqlı 
ticarətimizin həcmi 43 faiz artmıĢdır. Bu çox yaxĢı dinami-

kadır. Ticarət dövriyyəsinin Ukraynaya aid hissəsinə gəldik-
də, ixrac 50 faiz artmıĢdır. Bu da çox vacibdir ki, ixracın 24 
faizi maĢınqayırmanın payına düĢür. Milli iqtisadiyyatın əsas 
sektorları olan kənd təsərrüfatı, metallurgiya, kimya sahələri 
ticarət dövriyyəsində çox ciddi, dinamik Ģəkildə təmsil olun-
muĢdur. Biz bu gün nəqliyyat, rabitə və kosmos sahəsində 

əməkdaĢlığın inkiĢaf etdirilməsi barədə də danıĢdıq. 
Bununla əlaqədar bir məqamı qeyd etmək xüsusən va-

cibdir ki, gələcəkdə – Azərbaycanın peykinin buraxılması 
məsələsi gündəliyə gələndə Ukrayna raketlərindən istifadə 
edilməsi nəzərdən keçirilir. Bu layihə 2010-cu il üçün 
planlaĢdırılır və belə bir qərara gəlməyimiz bizim üçün çox 

mühümdür. Biz energetikanın inkiĢaf perspektivləri barədə 
danıĢdıq. Bu, danıĢıqlar prosesinin ayrıca mövzusudur. 

Biz onu əsas götürürük ki, sabah Ukraynada iĢə baĢla-
yacaq enerji sammiti energetika sahəsində münasibətlər si-
yasətinin optimallaĢdırılmasına imkan verən bir tədbir ola-
caqdır. Ġkitərəfli münasibətlərə gəldikdə, Xəzərdən çıxarılan 

Azərbaycan neftinin Avropa Ġttifaqı ölkələrinə çatdırılması 
layihəsinin həyata keçirilməsi bizim üçün çox vacibdir. Buna 
görə də biz bu gün Odessa–Brodı–Avropa Ġttifaqı marĢrutu 
barədə, boru kəmərinin neftlə doldurulması texnologiya-
sından tutmuĢ, onun istismarının baĢlanmasına qədər bütün 
məsələlər barədə ətraflı söhbət etdik. Birgə iĢçi qrupу artıq 
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fəaliyyətdədir, iyulun 1-də bu qrupun ilk hesabatı alınacaq 
və elə həmin gün biz cənab Prezidentlə görüĢərək, bu isti-
qamətdə layihələrin inkiĢafını qiymətləndirəcəyik. 

Biz ikitərəfli münasibətlərdə nəqliyyat və rabitə sahəsində 
əməkdaĢlığın inkiĢafına böyük əhəmiyyət veririk. Bu gün biz 

həmin məsələ ilə bağlı bəzi layihələri müzakirə etdik. 
Humanitar sahə. Azərbaycan Respublikasında Ukrayna 

səfirliyiнин binasının tikilməsi üçün ərazi ayrılmasına görə 
biz cənab Prezidentə və Azərbaycan hökumətinə minnət-
darıq. Yaxın vaxtlarda Ukrayna adından Bakıda Taras 
Qriqoryeviç ġevçenkonun abidəsinin açılması imkanına görə 

təĢəkkür edirik. Bu gün biz sentyabr və ya oktyabr aylarında 
Azərbaycanda «Ukrayna mədəniyyəti günləri» keçirilməsi 
barədə də söhbət etdik. Onu da deyim ki, bu tədbirlər 
qarĢılıqlı əsasda keçiriləcəkdir. 

Biz ikitərəfli münasibətlərimizlə bağlı bir çox baĢqa sahə-

lərə – təhsil, mədəniyyət, hərbi-texniki əməkdaĢlıq sahələrinə 

dair layihələr barədə danıĢdıq. 
Son olaraq demək istяйиряm ki, dövlətlərimiz, hökumət-

lərimiz, ictimai təĢkilatlar, biznes strukturları səviyyəsində 
münasibətləri çox yüksək qiymətləndiririk və bu müna-
sibətlərdə müĢahidə olunan dinamika, yuxarıda qeyd etdi-
yim status bir faktı nümayiĢ etdirir – hazırda Ukrayna ilə 

Azərbaycan arasında münasibətlər həqiqətən dostluq müna-
sibətləri və strateji dövlətlərarası münasibətlərdir. Bu bizim 
böyük uğurumuzdur. Mən bu münasibətlərin Ģəxsən təĢki-
linə, öz hökuməti ilə birlikdə bu münasibətlərin inkiĢafına 
verdiyi töhfəyə görə Ġlham Heydər oğluna təĢəkkür едирям. 
Biz əminik ki, bu uğurların qazanılmasında həm dövlət-

lərarası, həm də Ģəxsi münasibətlərin rolu böyükdür. Demək 
istəyirəm ki, biz bunu çox yüksək qiymətləndirir və onun 
qədrini bilirik. 

Sağ olun. Ukraynaya xoĢ gəlmisiniz! 
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Azərbaycan prezidenti Ġlham Əliyevin bəyanatı  
 

Hörmətli Viktor Andreyeviç! 
Hörmətli xanımlar və cənablar! 

Əvvələn, məni ölkənizə rəsmi səfərə dəvət etdiyinə 
görə, ölkənizdə olduğumuz ilk gündən mənə və bizim nü-

mayəndə heyətinin üzvlərinə göstərilən qonaqpərvərliyə görə 
Ukrayna prezidentinə təĢəkkür etmək istəйиряm. 

Viktor Andreyeviçin qeyd etdiyi kimi, bu gün biz ikitə-

rəfli münasibətlərin xarakterini və gələcəyini müəyyən edən 

məsələlərin çox geniĢ spektrini müzakirə etdik. Bu məsələlər 
çoxĢaxəlidir, onlar həm iqtisadi və siyasi, həm də humanitar 
seqmentləri əhatə edir. Bütün bu istiqamətlərdə biz hər iki 
ölkənin bir-birinə yaxınlaĢmaq, birgə layihələr həyata ke-
çirmək, artıq imzalanmıĢ müqavilələr çərçivəsində konstruk-
tiv iĢ aparmaq və bununla da Ukrayna və Azərbaycanın 

əməkdaĢlığının daha yüksək səviyyəyə çatmasına Ģərait 
yaratmaq istəyini görürük. 

Ölkələrimiz müstəqillik əldə etdiyi ilk vaxtdan onların 
arasında çox sıx və dostluq münasibətləri yaranmıĢdır. Deyə 
bilərəm ki, hazırda bu münasibətlər keyfiyyətcə yeni mər-

hələyə çatmıĢdır. Bu gün imzalanmıĢ sənədlər, ilk növbədə 
siyasi xarakterli sənədlər buna sübutdur. Bu gün «Dostluq 
və strateji tərəfdaĢlıq haqqında» bəyannamə imzalanmıĢdır. 
Bu sənədin elə adı bizim münasibətlərin xarakterini və 
ruhunu əks etdirir. Prezidentlər ġurasının yaradılması haq-
qında qərar qəbul olunmuĢdur. Ümid edirəm ki, bu format 

əməkdaĢlığımızın prioritetlərinin müəyyən olunması baxı-

mından, eləcə də qəbul edilmiĢ qərarların yerinə yetiril-
məsinə nəzarət mənasında çox səmərəli olacaqdır ki, bu da 
çox vacibdir. 

Viktor Andreyeviçin dediyi kimi, bu gün biz hər iki ölkə-

də davamlı iqtisadi artım və əmtəə dövriyyəsinin artımını 

müĢahidə edirik. Bu da həm ölkələrimizin artan potensialı-
nın, həm də Ukrayna ilə Azərbaycan arasında səmimi, qar-
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Ģılıqlı siyasi əlaqələrin olmasının göstəricisidir. Siyasi ba-
xımdan ölkələrimiz müttəfiqdir, beynəlxalq təĢkilatlarda 
həmiĢə bir-birini dəstəkləyir. Bu barədə mən bu gün Viktor 
Andreyeviçlə danıĢmıĢam, indi bir də demək istəyirəm. Mən 
Azərbaycanın iĢğal edilmiĢ ərazilərində vəziyyət haqqında 

Azərbaycanın BMT-nin BaĢ Məclisində təklif etdiyi qətna-
məni dəstəklədiyinə görə Ukrayna rəhbərliyinə və Ģəxsən 
Prezidentə təĢəkkürümü bildirirəm. Bu, Ukrayna rəhbərli-
yinin prinsipiallığının,  Azərbaycana münasibətdə dostlu-
ğun, münaqiĢələrin həllinə ədalətli münasibətin daha bir 
təzahürüdür. 

Beləliklə, siyasi münasibətlər, prezidentlər arasında Ģəxsi 
münasibətlər baĢqa sahələrdə münasibətlərin istiqamətləri-
nin inkiĢafını da çox cəhətdən müəyyən edir. Bu gün biz 
növbəti energetika sammiti keçirilməsi ərəfəsindəyik. Əl-
bəttə, bütün baĢqa məsələlərlə yanaĢı, energetika problem-
ləri də bu gün fəal müzakirə olundu və əməkdaĢlığı inkiĢaf 

etdirmək üçün bizim çox yaxĢı perspektivlərimiz var. 
Krakovda keçirilmiĢ birinci sammitdən sonrakı bir il ər-

zində görülən iĢlər onu göstərir ki, bu prosesin bütün iĢti-
rakçıları əməkdaĢlığın möhkəmlənməsinə sadiqdirlər. Təbii 
ki, Ukraynanın və Azərbaycanın bu prosesdə fəal iĢtirakı 
bizim ciddi nəticələr əldə etməyimizə Ģərait yaradır. 

Bunun üçün imkanlar var. Azərbaycan artıq dünya ba-
zarlarına böyük həcmdə enerji daĢıyıcıları göndərən ölkəyə 
çevrilmiĢdir. Bu, neftə və qaza, onların ixracının artırılması 
perspektivinə aiddir. Təbii ki, marĢrutların Ģaxələndirilməsi 
bizim üçün vacib məqamdır və buna xeyli dərəcədə nail 
olmuĢuq. Lakin indi biz öz enerji potensialımızı daha tam 

reallaĢdırmağa imkan verə biləcək yeni layihələr üzərində 
iĢləyirik. 

Bu gün biz humanitar əməkdaĢlıq məsələsinə böyük diq-
qət yetirdik və bu sahədə münasibətlərin yüksək səviyyədə 
olmasını böyük məmnuniyyətlə vurğuladıq. Yaxın gələcəkdə 
Bakıda Ukraynanın böyük oğlu Taras ġevçenkonun abidəsi-
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nin açılıĢı gözlənilir. Bu, Azərbaycanda Ukraynaya, Ukray-
na xalqına, Ukrayna mədəniyyətinə nə qədər böyük hörmət 
və məhəbbət bəslənməsinin yalnız bir təzahürüdür. 

Bu gün biz bu sahədə fəal əməkdaĢlığı inkiĢaf etdirmək 
barədə razılığa gəldik ki, qarĢılıqlı siyasi əlaqələrin yüksək 

səviyyəsi, müxtəlif dövlət qurumları, özəl qurumlar, nazir-
liklər arasında əməkdaĢlıq həm də sırf insani ünsiyyətlə 
tamamlansın. Bunun üçün möhkəm tarixi baza var. Ġctimai-
siyasi formasiyalardan asılı olmayaraq, ölkələrimiz və xalq-
larımız arasında münasibətlər həmiĢə çox müsbət olmuĢdur. 

Mən danıĢıqların yekunlarından, bizim görüĢümüzün 

nəticələrindən çox razıyam və əminəm ki, gələcəkdə qar-
Ģılıqlı əməkdaĢlığın potensialını fəal surətdə artıracağıq. 

Diqqətinizə görə təĢəkkür edirəm. 
 

* * * 
Sonra dövlət başçıları jurnalistlərin suallarına cavab 

verdilər. 
 

S u a l («Space» teleşirkəti, Azərbaycan): Mənim sualım hər 

iki Prezidentədir. Siz qeyd etdiniz ki, son illərdə ölkələrimiz 

arasında iqtisadi münasibətlər dinamik inkiĢaf edir, ticarət 

dövriyyəsi geniĢlənir. Bu baxımdan bilmək maraqlı olardı, sizin 

fikrinizcə, qarĢılıqlı investisiya qoyuluĢunun konkret perspek-

tivləri necədir? 

V и k t o r   Y u Ģ Ģ e n k o: Biz bunu əsas tuturuq ki, ha-
zırda həm iqtisadi, həm də ticarət münasibətlərində mövcud 

olan dinamika sizin sualınıza müsbət cavab vermək üçün 
yaxĢı zəmindir. Bizim Azərbaycanla müzakirə etdiyimiz mə-

sələlər portfelində Azərbaycan tərəfinə təkliflərimiz  neftin 
Ukrayna ərazisində emal edilməsinə dair layihədir. Bu layihə 
barədə bizim iĢçi qrupу çərçivəsində artıq ikinci dəfə söhbət 
getmiĢdir. Bildiyiniz kimi, Energetika, neft və qaz nazirlik-

lərinin mütəxəssislərindən təĢkil edilmiĢ iĢçi qrupу fəaliyyət-
dədir. Biz buna əsaslanırıq ki, iyulun 1-də bu qrupun iĢi 
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barədə ilk hesabat alacağıq və bu cür investisiyaların 
mümkün olub-olmaması sualına ilk cavab o vaxt məlum 
olacaqdır. Bu investisiyalar bizim üçün çox vacibdir, özü də 
biz bu layihənin həyata keçirilməsinə kompleks yanaĢmadan 
danıĢırıq. Onu nəzərdə tuturuq ki, yeni müəssisədə neftin 

dərin emalı ilə məĢğul olmaq üçün gələn investor Ukrayna 
ərazisində özünün yanacaqdoldurma stansiyaları Ģəbəkəsini 
yaratmaq layihəsi ilə gəlir və ən baĢlıcası, müvafiq neft 
məhsullarının Avropa Ġttifaqı ölkələrinin ərazilərinə ixrac 
edilməsi üçün onun çox böyük potensialı vardır. 

Bu gün biz aviasiya ilə bağlı çoxsaylı layihələr haqqında 

danıĢdıq. Bizim təkliflərimiz arasında elə layihələr var ki, 
bəlkə də onlar hələlik qapalı variantda mövcuddur. Biz hər-
bi-texniki sahədə əməkdaĢlıq barədə, bu və ya digər məhsul-
ların istehsalı üçün səylərimizi birləĢdirmək imkanları barədə 
danıĢdıq. Nəqliyyat və rabitə sahəsində yaxĢı perspektivlər 
var. Kosmosun öyrənilməsi sahəsində yaxĢı perspektivlər 

var. Bunlar bizim üçün milli sənayenin ənənəvi ixtisaslaĢ-

masıdır və cənab Prezidentlə təkbətək danıĢıqlarda biz, mə-

nim fikrimcə, Azərbaycan tərəfini maraqlandıra biləcək bir 
sıra layihələr haqqında söhbət etdik. Ümid edirəm ki, bu 
məsələlər öyrəniləcək və yaxın bir ay–ay yarım ərzində biz 
bu təĢəbbüslərə ikinci dəfə qayıdacağıq. 

Bundan əlavə, sabah baĢlanaъаг zirvə toplantısında biz 
Xəzər neftinin nəql edilməsi üçün bütün marĢrutun iĢə salın-
ması məsələsinə dair təkliflər verəcəyik və bu layihə ilə 
əlaqədar bütün infrastruktur Azərbaycan tərəfi üçün açıqdır. 
Mən dostuma dəfələrlə demiĢəm və bu gün də səmimi 
vurğulamaq istəyirəm ki, biz Azərbaycan və Ukrayna 

biznesləri arasında inteqrasiyanın olduqca dərinləĢməsində 
son dərəcə maraqlıyıq. Biz ürəkdən istəyirik ki, Azər-
baycanın ölkə kimi və yaxud Azərbaycan biznesinin Ukray-
nada sanballı infrastrukturu olsun. Biz əminik ki, Ukrayna-
nın geosiyasi imkanları, coğrafi Ģəraiti və nadir istehlak 
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bazarı bu layihələri cazibədar edir. Mən ümid edirəm ki, biz 
bu təĢəbbüslərin müsbət həllini tapacağıq. Sağ olun. 

И l h a m   Ə l и y e v: Mən əlavə etmək istəyirəm ki, biz 
ölkələrimizin qarĢılıqlı investisiyalarını hərtərəfli alqıĢlayırıq 
və hesab edirəm ki, investisiyalara daha çox ehtiyac olan 

sahələrə sərmayə qoyulması üçün yaxĢı imkanlar var. Ha-
zırda Ukrayna və Azərbaycan öz iqtisadi potensialına görə 
ölkələrimizin hüdudlarından kənarda külli məbləğdə sərma-
yə qoymaq imkanına malikdir. Yəqin ki, cəmi 5-7 il bundan 
əvvəl belə imkanlar yox idi. Ġndi isə belə imkanlar, o cüm-
lədən maliyyə imkanları var. Üstəlik, siyasi münasibətlər 

yüksək səviyyədə olanda, ölkələrimizin iqtisadiyyatına inves-
tisiyalar daha cəlbedici olur. Çünki istər Ģəxsi biznesin, istər-
sə də dövlət müəssisələrinin vəsaitləri olsun, bunlar, adətən, 
o ölkələrə daha rahatlıqla yönəldilir ki, həmin ölkələrlə çox 
yaxĢı siyasi münasibətlər olsun, bu isə bizim ölkələr üçün 
səciyyəvi haldır. 

Son dövrlərdə Azərbaycan qonĢu dövlətlərdə bir sıra iri 
investisiya layihəsi həyata keçirmiĢdir. Bu yaxınlarda tikil-
miĢ neft və qaz kəmərlərinə qoyduğumuz investisiyaları 
nəzərə almasaq, həmin layihələrin ümumi həcmi 2,5 milyard 
dollardan çoxdur. Biz gələcəkdə bu istiqamətdə fəaliyyəti-
mizi geniĢləndirməyi planlaĢdırırıq. Ukraynanın energetika 

sektoru bizim üçün böyük maraq doğurur və Viktor 
Andreyeviçin dediyi kimi, bu gün həmin mövzu iĢçi qruplar 
səviyyəsində müzakirə edilmiĢdir. Energetikaya investisiya 
qoyulması ilə əlaqədar bütün məsələlər praktik olaraq müza-
kirə edilir və iĢçi qrupunун fəaliyyətinin nəticəsi müsbət 
olacağı təqdirdə – mən isə buna əminəm – bu proses dərhal 

baĢlanacaqdır. Biz Azərbaycan iqtisadiyyatına, onun müxtə-

lif sektorlarına Ukrayna Ģirkətlərinin sərmayə qoymasında 
da maraqlıyıq. Hazırda biz iqtisadiyyatı Ģaxələndirmə siya-
səti yeridirik. Biz əsas diqqəti qeyri-neft sektoruna yönəl-
dirik, çünki neft-qaz sektorunda bizim qarĢımızda duran 
bütün vəzifələr artıq həyata keçirilmiĢdir. Biz neft və qaz 
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amilindən asılı olmayan iqtisadiyyat yaratmalıyıq. Ona görə 
də  ukraynalı tərəfdaĢlarımızın bu baxımdan bütün təĢəbbüs-
lərini və təkliflərini alqıĢlayırıq. Ġqtisadiyyatın inkiĢafı və 
ölkələrimiz arasında əmtəə dövriyyəsinin artması qarĢılıqlı 
investisiyaların həcminin artırılmasını nəzərdə tutur. 

Ġnanıram ki, bu, ölkələrimizin bir-birinə daha da yaxınlaĢ-

masına kömək edəcəkdir. 

S u a l (Birinci milli kanal, Ukrayna): Mənim birinci sua-

lım Ukrayna prezidentinədir. Viktor Andreyeviç, Sizin 

fikrinizcə, Odessa–Brodı marĢrutu təxminən nə vaxt birbaĢa 

rejimdə iĢə düĢə bilər? Bu sualım isə Azərbaycan preziden-

tinədir. Azərbaycan Odessa–Brodı kəməri üçün hansı həcmdə 

neft göndərməyə hazırdır və Sizin fikrinizcə, ilk müqavilələr 

nə vaxt bağlana bilər? 

V и k t o r   Y u Ģ Ģ e n k o: Bugünkü danıĢıqlar və iĢçi 
qrupunun təmasları çərçivəsində Odessa–Brodı neft kəmə-

rinə, daha sonra Ukraynanın və baĢqa ölkələrin neft emalı 

müəssisələrinə Xəzər neftinin göndərilməsi məsələsinə texni-
ki səviyyədə baxılmıĢdır. Ġndi kəmərin Bakı nefti ilə doldu-
rulması barədə hesablamalarla bağlı iĢçi müzakirələr gedir, 
buna görə də mən deyərdim ki, məsələ texniki səviyyədədir. 

И l h a m   Ə l и y e v: Bildiyiniz kimi, bu məsələ çoxdan 
müzakirə edilir. Ġndi isə müzakirələr daha konkret xarakter 

daĢıyır. Sabah energetika sammitində müzakirə ediləcək 
mövzulardan biri də bu layihə ilə bağlıdır. Azərbaycan 
həmiĢə ixracın Ģaxələndirilməsi siyasətinə tərəfdar olmuĢdur. 
Mahiyyət etibarilə biz buna nail olmuĢuq. Hazırda Azər-
baycandan üç istiqamətdə neft nəql edilir və ya nəql edilə 
bilər. Boru kəmərlərindən ikisi Qara dəniz bazarına, biri isə 

Aralıq dənizi bazarına istiqamətlənmiĢdir. Lap bu yaxın-
larda, cəmi bir neçə gün əvvəl Gürcüstanın Qara dəniz sa-
hilindəki Kulevi Ģəhərində Azərbaycanın neft Ģirkəti tərəfin-
dən tikilmiĢ yeni terminal açılmıĢdır. Bu həm Gürcüstan 
iqtisadiyyatına Azərbaycanın birbaĢa sərmayə qoyması, həm 
də Qara dənizdə güclü infrastruktur yaradılması deməkdir. 
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BaĢqa sözlə, bu terminal Odessa–Brodı–Plotsk–Qdansk layi-
həsinin cəlb olunmasını nəzərdə tutur və  enerji dəhlizinin 
ayrılmaz tərkib hissəsidir. 

Ümumiyyətlə, biz regional xarakterli enerji və nəqliyyat 
layihələri üzərində çox fəal iĢləyirik və bu istiqamətdə çox iĢ 

görülmüĢdür. Odessa–Brodı layihəsi çərçivəsində əməliyyat-
ların həyata keçirilməyə baĢlanmasının konkret müddətlə-

rinə gəldikdə isə əminəm ki, iĢçi qrupу iyulun əvvəlinə həm 
iqtisadi, həm də texniki xarakterli konkret təkliflərini təqdim 
edəcəkdir. Hazırda layihənin texniki-iqtisadi əsaslandırıl-
ması prosesi gedir. Bu gün biz həmin marĢrutun təkcə nəzəri 

baxımdan deyil, həm də praktik cəhətdən testləĢdirilməsi 
üçün müəyyən pilot layihələrinin imkanlarını müzakirə 
etdik. Ona görə ki, iqtisadi göstəricilər nəzəriyyədə bir, 
praktikada isə baĢqa ola bilər. 

Təbii ki, biz həmiĢə bunu nəzərdə tutmuĢuq və bu gün də 
Azərbaycanın həmin layihədə daha geniĢ kontekstdə iĢtira-

kını müzakirə etdik. Ona görə ki, Azərbaycan nefti Qara 
dəniz hövzəsinə sərbəst nəql edilir və Odessa–Brodı boru 
kəmərinin doldurulması üçün ondan istifadə edilə bilər. Lakin 
əməkdaĢlığın daha geniĢ formatından – neftin emalı, distri-
бyusiyası, neft məhsullarının Ukrayna bazarlarına və ola 
bilsin ki, qonĢu dövlətlərin bazarlarına da çıxarılması üçün 

birgə tədbirlər görülməsindən söhbət gedir. Yəni biz bu 
məsələyə geniĢ formatda yanaĢırıq. Bilirəm ki, Ukraynanın da 
mövqeyi belədir və bu layihə təkcə Ukrayna ilə Azərbaycan 
arasında deyil, həm də ona qoĢulan baĢqa ölkələr arasında da 
əməkdaĢlığın çox geniĢlənməsinə səbəb olmalıdır. 

Biz Xəzər dənizi ilə Baltik dənizini birləĢdirən və ya 

birləĢdirə biləcək enerji dəhlizinin yaradılmasından danıĢı-

rıq. Bu, Xəzər regionu–Qara dəniz–Baltik dənizi hövzələri-
nin regional əməkdaĢlığının yeni elementidir. Yəni layihənin 
formatı çox böyük olacaqdır. Bu layihəyə qoĢulmuĢ bütün 
ölkələrin siyasi dəstəyi vardır. Ġndi yalnız iqtisadi və texniki 
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detalları razılaĢdırmalıyıq, artıq qeyd etdiyim kimi, prak-
tikada testləĢdirib nəticələri təhlil etməliyik. 

 

Azərbaycan prezidentinin Ģərəfinə rəsmi 

nahar verilmiĢdir 
 

Mayın 22-də Kiyevdə «Qorodetski Evi»ndə Ukrayna 

prezidenti Viktor Yuşşenkonun adından Azərbaycan prezi-

denti İlham Əliyevin şərəfinə rəsmi nahar verilmişdir. 
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UKRAYNANIN BAġ NAZĠRĠ   

YULИYA TИMOġENKO ИLƏ GÖRÜġ  
 
22 май 2008-ъи ил 
 
Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev mayın 22-də onun 

üçün ayrılmış iqamətgahda Ukraynanın Baş naziri xanım 
Yuliya Timoşenko ilə görüşmüşdür. 

Görüşdə ölkələrimiz arasında iqtisadi əlaqələrin genişlən-
məsi, ticarət dövriyyəsinin həcminin artması razılıqla vurğu-

landı. 
Bildirildi ki, müxtəlif sahələrdə, o cümlədən maşınqayırma, 

kənd təsərrüfatı və digər sahələrdə əlaqələrin genişləndirilməsi 
üçün yaxşı potensial vardır. 

Birgə iqtisadi komissiyanın işinin fəallaşdırılmasının 
vacibliyi vurğulanan görüşdə iqtisadi əməkdaşlığın bundan 

sonra da genişlənəcəyinə əminlik ifadə olundu. 
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ALĠ RADADA GÖRÜġ  
 
22 май 2008-ъи ил 
 

Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev mayın 22-də Uk-
rayna Ali Radasının sədri Arseni Yatsenyuk ilə görüşmüşdür. 

Ali Radanın sədri vurğuladı ki, Azərbaycan prezidentinin 
Ukrayna parlamentinə gəlməsi çox böyük qürur hissi ilə qar-
şılanır. Ölkələrimizin siyasi, iqtisadi və digər sahələrdə əlaqə-

lərinin, o cümlədən parlamentlərarası münasibətlərin yüksək 

səviyyədə olduğunu bildirən Arseni Yatsenyuk dedi ki, Azər-
baycan və Ukrayna beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində də 
uğurla əməkdaşlıq edir. 

Azərbaycan iqtisadiyyatının sürətlə inkişafının Ukraynada 
da maraqla izlənildiyini bildirən Ali Radanın sədri ölkələrimiz 
arasında münasibətlərin, o cümlədən parlamenтlərarası əlaqə-

lərin bundan sonra da genişlənəcəyinə əminliyini söylədi. 
İkitərəfli münasibətlərin müxtəlif sahələrdə uğurla inkişaf 

etdiyini vurğulayan Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev 
parlamentlərin əlaqələrini, o cümlədən beynəlxalq təşkilatlar 
çərçivəsində fəal əməkdaşlığı yüksək qiymətləndirdi. 

Dövlətimizin başçısı Azərbaycan–Ukrayna əlaqələrinin da-

ha da inkişaf edəcəyinə əmin olduğunu vurğuladı. 
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AZƏRBAYCAN VƏ UKRAYNA 

PREZĠDENTLƏRĠNĠN ALĠ DÖVLƏT 

MÜKAFATLARI ĠLƏ QARġILIQLI TƏLTĠF 

EDĠLMƏSĠ    
 
Kiyev, «Qorodetski Evi» 
  
22 май 2008-ъи ил 
 
Mayın 22-də Kiyevdə «Qorodetski Evi»ndə Azərbaycan 

və Ukrayna prezidentlərinin ali dövlət mükafatları ilə 
qarşılıqlı təltif edilməsi mərasimi olmuşdur. 

Ukrayna–Azərbaycan münasibətlərinin möhkəmlənməsinə 
verdiyi mühüm şəxsi töhfəsinə görə Azərbaycan Res-
publikasının Prezidenti İlham Əliyevin Ukraynanın ən yüksək 
ordeni olan I dərəcəli Knyaz Yaroslav Mudrı ordeni ilə təltif 
едилмяси  haqqında Ukrayna prezidentinin Fərmanı oxundu. 

Ukrayna prezidenti Viktor Yuşşenko ordeni Azərbaycan 

prezidenti İlham Əliyevə təqdim etdi. 
Sonra Ukrayna prezidenti Viktor Yuşşenkonun ölkəmizin ali 

mükafatı olan «Heydər Əliyev» ordeni ilə təltif edilməsi haq-
qında Azərbaycan prezidentinin sərəncamы oxundu. 

Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev ordeni Ukrayna pre-
zidenti Viktor Yuşşenkoya təqdim etdi. 
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AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEVƏ  

TARAS ġEVÇENKO ADINA KĠYEV MĠLLĠ  

UNĠVERSĠTETĠNĠN  FƏXRĠ DOKTORU 

DĠPLOMUНУН TƏQDĠMАТЫ  
 

22 май 2008-ъи ил 
 
Mayın 22-də Taras Şevçenko adına Kiyev Milli Univer-

sitetində Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevə 
bu təhsil müəssisəsinin Fəxri doktoru adı verilməsi münasibətilə 
təntənəli mərasim olmuşdur. 

Mərasim iştirakçıları Azərbaycan dövlətinin başçısını 
hərarətlə qarşıladılar. 

Universitetin rektoru vəzifəsini icra edən akademik Leonid 
Quberski Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevin həyat və 
fəaliyyəti haqqında ətraflı məlumat verdi. O, dövlətimizin 
başçısının təhsilin inkişafında rolu barədə danışarkən vurğu-

ladı ki, Azərbaycan prezidentinin fəal dəstəyi sayəsində Azər-
baycan və Ukrayna ali məktəbləri arasında dostluq əlaqələri 
və əməkdaşlıq genişlənmiş və dərinləşmişdir. Bu böyük və 
mühüm işdə Kiyev Universiteti də fəal iştirak edir. Vaxtilə 
burada təhsil almış Azərbaycan vətəndaşları hazırda ölkənin 
ictimai-siyasi həyatında mühüm yer tuturlar. 

Akademik Quberski dedi ki, Azərbaycan prezidenti bey-
nəlxalq siyasi səhnədə müdrik dövlət başçısı, nüfuzlu siyasi 
xadim, Heydər Əliyevin böyük işlərinin layiqli davamçısı kimi 
imic qazanmışdır. O, ölkənin sosial-iqtisadi tərəqqisi naminə 
Azərbaycana və regiona yeni, müasir siyasət təklif etmiş 

dövlət başçısı kimi tanınmışdır. 
Leonid Quberski vurğuladı ki, strateji tərəfdaşı və 

müttəfiqi, onun yaxın dostu kimi, Ukrayna Azərbaycanın bey-
nəlxalq aləmdə qazandığı böyük uğurlara sevinir, regional və 
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beynəlxalq layihələrin həyata keçirilməsi üçün Azərbaycanın 
atdığı qətiyyətli addımları yüksək qiymətləndirir. Son illərdə 
həyata keçirilmiş iri beynəlxalq iqtisadi layihələr, uğurlu 
xarici siyasət Azərbaycanın nəinki regionda, hətta bütün 
dünyada yüksək nüfuza malik olan bir ölkə kimi tanınmasına 

kömək etmişdir. 
Akademik Leonid Quberski bildirdi ki, Taras Şevçenko 

adına Kiyev Milli Universitetinin Elmi Şurası Azərbaycan pre-
zidenti İlham Əliyevə bu ali məktəbin Fəxri doktoru adı 
verilməsi barədə qərar qəbul etmişdir. O, Fəxri doktor dip-
lomunu və mantiyasını Azərbaycan prezidentinə təqdim etdi. 

Dövlətimizin başçısı mərasimdə nitq söylədi. 
 

Azərbaycan prezidenti Ġlham Əliyevin nitqi 
 
Əziz dostlar! 

Hörmətli rektor, mənim ünvanıma söylədiyiniz xoĢ 
sözlərə görə sağ olun. Dünyanın aparıcı ali məktəblərindən 
birinin – Taras ġevçenko adına Kiyev Milli Universitetinin 
Fəxri doktoru adına layiq görülmək mənim üçün böyük Ģə-

rəfdir. 

Mən bu adı ölkələrimiz arasında çox dinamik, səmərəli 
Ģəkildə inkiĢaf edən, yeni formalar kəsb edən, son nəticədə 
təkcə ikitərəfli münasibətlərin möhkəmlənməsinə deyil, həm 
də iri regional layihələrin həyata keçirilməsinə gətirib çıxara-
caq dostluq, qardaĢlıq münasibətlərinin inkiĢafı və möhkəm-
lənməsi iĢində fəaliyyətimin qiymətləndirilməsi hesab edirəm. 

Mən bilirəm ki, bu gün Ukraynanın tarixində xüsusi bir 
gündür. Mənə dedilər ki, bu gün Taras ġevçenkonun nəĢinin 
yenidən dəfn edildiyi gündür. Ukrayna xalqının bu görkəmli 
oğlunun xatirəsinə Azərbaycanda da böyük hörmətlə yana-
Ģırlar. Fürsətdən istifadə edib bildirmək istəyirəm ki, yaxın 
vaxtlarda Bakıda, Ģəhərimizin mərkəzi rayonlarının birində 

Taras ġevçenkonun abidəsinin açılıĢı olacaqdır. Bu da 
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dövlətlərimiz arasında olan dostluq və qardaĢlıq münasi-
bətlərinin nümunəsidir. 

Artıq qeyd etdiyim kimi, bu münasibətlər çox səmərəli və 
dinamik Ģəkildə inkiĢaf edir və bu gün biz həmin münasi-
bətlərin keyfiyyətcə tamamilə yeni səviyyəsinin Ģahidiyik. Bu 

gün mən Ukraynada rəsmi səfərdəyəm. Bu, son dörd ildə 
sizin ölkənizə mənim dördüncü səfərimdir və bunun özü öl-
kələrimiz arasında sıx əlaqələrin göstəricisidir. 

Bugünkü səfər bizim münasibətlərimizin inkiĢafında yeni 
mərhələdir. Ölkələrimiz arasında münasibətlərin gələcək in-
kiĢafını müəyyənləĢdirəcək çox mühüm sənədlər imzalan-

mıĢdır. Bu sənədlər həyatımızın bir çox sahələrini əhatə edir, 
lakin ölkələrimiz arasında «Dostluq və strateji tərəfdaĢlıq 
haqqında» bəyannaməni xüsusi vurğulamaq istəйиряm. Bu 
sənədin elə adı bizim münasibətlərimizin xarakterini və 
ruhunu, yəni dostluq və strateji tərəfdaĢlığı əks etdirir. 
Əminəm ki, gələcəkdə bizim münasibətlərimiz daha səmərəli 

inkiĢaf edəcək, həyatımızın yeni sahələrini, iqtisadiyyatın, 
humanitar sahənin yeni sektorlarını əhatə edəcəkdir. Ġki 
qardaĢ dövlət kimi, həm Ukrayna, həm də Azərbaycan 
islahatları uğurla həyata keçirəcək, ölkələrimizi demokratiya 
və tərəqqi yolu ilə irəli aparacaqlar. 

Bu gün dünyanın aparıcı ali məktəblərindən birinin  

yüksək Fəxri adını almaq mənə çox xoĢdur. Vaxtilə mənim 
də müəllimlik fəaliyyətim olub və həyatımın bu dövrü mənə 
çox əzizdir. Bu gün də Azərbaycanın prezidenti kimi, təhsil 
sisteminin inkiĢafına böyük diqqət yetirməyə çalıĢıram. Hər 
bir ölkənin, hər bir xalqın gələcəyi təhsillə bağlıdır. 

Əlbəttə ki, zəngin təbii ehtiyatlara malik olan Azərbay-

can iqtisadi islahatları səmərəli Ģəkildə həyata keçirir. Lakin 
mən tam əminəm ki, yüksək təhsil səviyyəsi olmasa, peĢə-

karlıq olmasa, gənclər ən mütərəqqi texnologiyalara yiyələn-
məsələr, həqiqətən inkiĢaf etmiĢ dövlət qurmaq mümkün 
deyildir. Buna görə də təhsil bizim üçün prioritet sahədir. 
Son vaxtlarda Azərbaycanda bu istiqamətdə çox iĢ görül-
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müĢdür. Bu sahəyə xərclər ilbəil artır. Deməliyəm ki, Azər-
baycan büdcəsinin maddələri arasında təhsil sahəsi ikinci yer 
tutur. Son 3-4 ildə Azərbaycanda 1300-dən çox məktəb tikil-
miĢ, onlar hamısı internet Ģəbəkəsinə qoĢulmuĢ kompyuter-
lərlə təchiz olunmuĢdur. 

Biz gənclərimizin dünyanın aparıcı ali məktəblərində təh-
sil alması üzrə proqramı həyata keçirməyə baĢlayırıq. Mənə 
çox xoĢdur ki, bizim gənclər sizin universitetdə təhsil alırlar. 
Rektorun artıq qeyd etdiyi kimi, bu sahədə yaxĢı ənənə də 
mövcuddur. Kiyev Milli Universitetinin məzunlarının çoxu 
bu gün hakimiyyət strukturunda mühüm mövqelər tutur və 

ictimai həyatda əhəmiyyətli rol oynayırlar. 
Bütövlükdə, Azərbaycanın bugünkü inkiĢafını səciyyələn-

dirərək deməliyəm ki, ölkəmiz siyasi və iqtisadi islahatlar 
yolu ilə inamla irəliləyir. Ġslahatlar paralel Ģəkildə həyata 
keçirilir, hüquqi dövlət qurulması, cəmiyyətin demokratik-
ləĢməsi məsələlərinə çox böyük əhəmiyyət verilir. Güclü 

siyasi sistem yaradılması bizim bütün gələcək uğurlarımızın 
rəhnidir, çünki möhkəm demokratik təsisatları olmayan heç 
bir cəmiyyət inkiĢaf edə bilməz. 

Bu istiqamətdə çox böyük iĢ görülmüĢdür, hələ çox iĢlər 
də görülməlidir. Bununla paralel olaraq, çox ciddi və əsaslı 
iqtisadi islahatlar həyata keçirilir. Bütün bunlar əhalinin 

maddi rifahının yüksəlməsinə, habelə iqtisadi potensialı-
mızın möhkəmlənməsinə, bütövlükdə beynəlxalq aləmdə öl-
kəmizin mövqelərinin möhkəmlənməsinə öz təsirini göstərir. 

Ġqtisadi və siyasi islahatlar nəticəsində son dörd ildə 
Azərbaycanda iqtisadi artım 96 faiz olmuĢdur. Son üç ildə 
biz ÜDM-in artım sürətinə görə dünyada ən yüksək nəticələr 

əldə etmiĢik, artım hər il 20–30 faiz olur. Sənaye istehsalının 
artımı da təxminən iqtisadi artım səviyyəsindədir. Biz iri-
miqyaslı sosial islahatlar həyata keçiririk, bunun nəticəsində 
yoxsulluğun səviyyəsi bir neçə dəfə azalmıĢdır və bu gün 
həmin göstəriciyə görə Azərbaycan dünya miqyasında layiqli 
yerdədir. Bizim vəzifəmiz йoxsulluğun kökünü tamamilə 
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kəsməkdir və mən əminəm ki, yaxın vaxtlarda biz buna nail 
olacağıq. 

Biz Azərbaycanın regionlarının inkiĢafına çox böyük diq-
qət yetiririk, çünki regional inkiĢaf ölkəmizin hərtərəfli inki-
Ģaf yoludur. Bu, yeni iĢ yerləri, müasir infrastruktur, o cüm-

lədən təhsil və səhiyyə infrastrukturu yaradılması deməkdir. 
Ölkəmizdə bütün bunların həyata keçirilməsi mümkündür və 
bizim reallaĢdırdığımız proqramlar əslində həyatımızın bü-

tün sahələrini əhatə edir. 
Azərbaycan zəngin təbii ehtiyatlara malik olan ölkədir. 

Əlbəttə, burada əsas rolu təbiət oynaйыr. Lakin biri var 

həmin təbii ehtiyatlar suyun dərin qatları altında qalsın, biri 
də var ki, onlar hasil edilsin, boru kəmərləri чяkilsin və 
həmin resurslar dünya bazarlarına çatdırılsın. Biz  кечян яс-
рин 90-cı illərinин ortalarından baĢlayaraq, Azərbaycanın 
ümummilli lideri Heydər Əliyevin təĢəbbüsü ilə enerji sek-
torunda irimiqyaslı əsaslı islahatlar həyata keçirməyə nail 

olmuĢuq вя щямин illərin ortalarında qarĢıya qoyulmuĢ 
bütün vəzifələr hazırda uğurla yerinə yetirilmiĢdir. 

Azərbaycan enerji ehtiyatlarının iri hasilatçısına və onları 
Avropa və dünya bazarlarına çatdıran dövlətə çevrilmiĢdir. 
Azərbaycan qədim ölkədir. Dünyada ilk dəfə sənaye üsulu ilə 
neft 1847-ci ildə Azərbaycanda çıxarılmıĢdır. Lakin o vaxt 

Azərbaycan xalqı öz sərvətlərinin sahibi deyildi. O dövrdə və 
sonrakı illərdə Azərbaycan müstəqil dövlət deyildi. Yalnız 
müstəqillik əldə edəndən sonra Azərbaycan xalqı özünün 
təbii sərvətlərindən birbaĢa istifadə etmək imkanı qazan-
mıĢdır və indi bizim təbii sərvətlərimiz ölkəmizin hərtərəfli 
inkiĢafına Ģərait yaradır. Biz öz təbii resurslarımızdan 

dövlətimizin rifahı naminə istifadə edirik və bunun da 
nəticəsində enerji resurslarının satıĢından əldə edilən gəlir 
müntəzəm və ədalətli qaydada bölünür. Biz hasilat sahəsində 
Ģəffaflığın maksimum səviyyəsinə nail olmuĢuq və bu göstə-

rici üzrə dünya miqyasında liderik. Bunu aparıcı beynəlxalq 
təĢkilatlar da etiraf etmiĢdir. Keçən il BirləĢmiĢ Millətlər 
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TəĢkilatı neft gəlirlərinin xərclənməsində Ģəffaflığın yüksək 
səviyyəsinə görə Azərbaycanı mükafatlandırmıĢdır. 

Biz boru kəməri siyasətini və Azərbaycanın enerji ehtiyat-
larının dünya bazarlarına çatdırılmasının Ģaxələndirilməsini 
uğurla həyata keçirmiĢik. Hazırda nefti üç istiqamətdə nəql 

edirik, bunlardan ikisi Qara dəniz hövzəsi, biri Aralıq dənizi 
hövzəsidir. Biz yeni enerji dəhlizlərinin yaradılması məsə-

ləsində öz tərəfdaĢlarımızla, o cümlədən Ukrayna ilə fəal 
əməkdaĢlıq edirik. Sizə məlum olduğu kimi, sabah Kiyevdə 
energetika məsələlərinə həsr edilmiĢ sammit açılacaqdır. 
Həmin sammitdə müzakirə ediləcək məsələlərdən biri Odes-

sa–Brodı–Plotsk–Qdansk boru kəməri layihəsinin həyata 
keçirilməsi məsələsi olacaqdır. Azərbaycan lap əvvəldən bu 
layihəni siyasi cəhətdən dəstəklədiyini bildirmiĢdir və indi də 
bu fikirdədir. Bizim neft Ģirkətimiz həmin layihəni həyata 
keçirən «Sarmatiya» Ģirkətinin səhmdarlarından biridir və 
ümid edirik ki, enerji sammitinin nəticələri həm bu layihənin 

həyata keçirilməsi yolunda, həm də bütövlükdə, Xəzər dəni-
zini Qara dəniz və Baltik dənizi ilə birləĢdirən etibarlı enerji 
dəhlizi yaradılmasında irəliyə doğru daha bir addım ola-
caqdır. 

Biz Xəzər hövzəsində yataqlarımızın iĢlənilməsinə xarici 
Ģirkətləri dəvət etmiĢ ilk ölkə olmuĢuq. Bu gün Azərbaycan 

nefti dünyanın bütün guĢələrinə, bütün qitələrə nəql edilir. 
Biz qarĢımızda duran əsas strateji məsələləri uğurla həll 
etmiĢik və indi gələcəyə baxırıq. Enerji resurslarımızla regio-
nal əməkdaĢlıq, regionumuzda sabitliyin və təhlükəsizliyin 
möhkəmlənməsi iĢinə daha çox töhfə vermək üçün nə edə 
biləcəyimiz barədə fikirləĢirik. Biz gələcəkdə də bu isti-

qamətdə səylərimizi artırmaq və qarĢıya qoyulmuĢ bütün 
vəzifələri yerinə yetirməyə çalıĢmaq əzmindəyik. 

Bu yaxınlarda Azərbaycan qaz hasil edən və dünya 
bazarına qaz göndərən ölkəyə çevrilmiĢdir. Əvvəllər bu belə 
deyildi. Lakin qazla bağlı ən mühüm layihələri uğurla həyata 
keçirən Azərbaycan artıq indi Avropa Ġttifaqı bazarlarına 
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qaz nəql edir. Gələcəkdə isə bildiyiniz kimi, enerji təhlükə-

sizliyi məsələləri beynəlxalq münasibətlərin gündəliyində üs-
tünlük təĢkil edəcəkdir. Artıq bu gün enerji təhlükəsizliyi mə-

sələlərinə ölkənin milli təhlükəsizliyi kontekstində yanaĢırlar. 
Ġndiki halda Xəzərin və ilk növbədə Azərbaycanın enerji 

resursları bu məsələdə artıq müsbət rol oynayır. Biz öz enerji 
ehtiyatlarımızdan regionda etimadın möhkəmlənməsi, regio-
nal əməkdaĢlığın möhkəmlənməsi üçün istifadə edirik. Enerji 
ehtiyatlarından bizim dostlarımız və tərəfdaĢlarımız ara-
sında, strateji münasibətlərə malik olduğumuz ölkələr ara-
sında dostluğu möhkəmlətmək üçün istifadə edirik. 

Beləliklə, dünya enerji bazarı üçün, qlobal təhlükəsizlik 
məsələləri üçün Azərbaycanın dünya siyasətində rolu və yeri 
möhkəmlənir. Bu, əlbəttə, bizə yeni imkanlar verir, lakin 
həm də bizim üzərimizə əlavə məsuliyyət qoyur. Hazırda 
dünyada hər Ģey – istehlakçıların enerji təhlükəsizliyi məsələ-

ləri də, resursların satıĢından alınan səmərənin hasilatçılar 

üçün faydası məsələləri də bir-biri ilə qarĢılıqlı surətдə bağlı-
dır. Bunlar vəhdət halında maraqların tarazlığını formalaĢ-

dırmalıdır. Biz belə tarazlığın tərəfdarıyıq və bu proseslərin 
müsbət məcrada getməsi üçün, enerji resurslarının mübahisə 
və münaqiĢə predmetinə çevrilməməsi üçün öz tərəfimizdən 
nə lazımdırsa edəcəyik. Bu gün bu məqsədə nail olmuĢuq, 

belə ki, həmiĢə etimadın və qarĢılıqlı anlaĢmanın möhkəm-
lənməsinə xidmət etmiĢik. 

Ölkəmizdə müxtəlif sahələrdə görülən iĢlər barədə çox da-
nıĢa bilərəm. Artıq qeyd etdiyim kimi, bütün sahələr üzrə 
konkret proqramlar həyata keçirilir. Bizim xeyli maliyyə 
ehtiyatlarımız yaranmıĢdır və çoxsaylı sosial proqramlar 

həyata keçiririk. Sadəcə olaraq, vaxtın məhdudluğu üzündən 
yalnız bizi narahat edən əsas məqamlar üzərində dayanmalı 
olacağam. 

Bizim uğurlarımızla, gələcəyə böyük nikbinliklə baxma-
ğımızla yanaĢı, regionda sabitliyin pozulması, qarĢıdurma 
təhlükələri də mövcuddur. Əslində, onlar həmiĢə olmuĢdur 
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və Ermənistan–Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqiĢəsinin 
həll edilməməsi kontekstində görürük ki, bu proses don-
durulmuĢ hesab edilə bilməz. Məsələ həll edilməmiĢ qal-
dıqda, münaqiĢənin daim yenidən alovlanması qorxusu var. 
Azərbaycanın bu məsələyə münasibətdə mövqeyi birmə-

nalıdır və bu mövqe beynəlxalq hüququn prinsip və nor-
malarına əsaslanır, yəni Azərbaycanın ərazi bütövlüyü bərpa 
edilməlidir, Ermənistan tərəfindən həyata keçirilən etnik 
təmizləmə siyasətindən zərər çəkmiĢ bir milyon azərbaycanlı 
özlərinin daimi yaĢayıĢ yerlərinə qayıtmalıdır, Azərbaycanın 
ərazilərinin iĢğalına son qoyulmalıdır və yalnız o vaxt 

regionda sülh bərpa olunacaqdır. Bizim mövqeyimiz istər 
tarixi baxımdan, istərsə də hüquqi, siyasi, iqtisadi baxımdan, 
qüvvələr balansı – o cümlədən hərbi sahədə – baxımından 
möhkəmdir. 

Dağlıq Qarabağın ərazisində tarixən həmiĢə Azərbaycan 
xalqının nümayəndələri yaĢamıĢdır. 1828-ci ildə həmin ərazi-

yə erməni xalqının nümayəndələri köçürülmüĢ, sonradan 
onlar orada çoxluq təĢkil etmiĢ və bu, separatçılıq təzahürlə-

rinin baĢlanmasına təkan vermiĢdir. 
Bu gün Dağlıq Qarabağ rejimi heç kim tərəfindən tanın-

mamıĢdır. Ora kriminal rejimin idarə etdiyi qanunsuz, qeyri-
leqal qurumdur və orada heç bir qanun iĢləmir, beynəlxalq 

monitorinq keçirilmir, kriminallaĢma, narkotrafik, terro-
rizm kimi çox təhlükəli proseslər baĢ verir və bunların 
hamısı bütün qitə üçün təhlükədir. Ona görə ki, indi dün-
yada, xüsusən Avropada nəzarətsiz zonaların sayı o qədər də 
çox deyildir. Bu, bütün regionda sabitliyin pozulmasına 
gətirib çıxara biləcək böyük təhlükədir. 

Beynəlxalq hüquq normaları baxımından BMT-nin Təh-
lükəsizlik ġurası erməni silahlı qüvvələrinin bizim ərazidən 
çıxarılmasını tələb edən dörd qətnamə qəbul etmiĢdir, lakin 
onlara əməl olunmur. Bu yaxınlarda BMT-nin BaĢ Məclisi 
iĢğalçı qüvvələrin ərazimizdən çıxarılmasını tələb edən yeni 
qətnamə qəbul etmiĢdir. Biz Ukraynaya çox minnətdarıq ki, 
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o, BMT-də səsvermə zamanı Azərbaycanı dəstəklədi, əs-
lində, ədaləti dəstəklədi və beynəlxalq hüquq normalarının 
bərqərar olmasına tərəfdar çıxdı. 

Mən bu məsələnin siyasi tərəfi barədə danıĢanda qeyd 
etməliyəm ki, bu gün, heç Ģübhəsiz, regional əməkdaĢlıq, 

qlobal enerji təhlükəsizliyi məsələlərində Azərbaycanın əhə-

miyyəti və rolu artır. Azərbaycanın iqtisadi potensialı çox 
sürətlə artır və indi bizim iqtisadiyyatımız hələ də beynəlxalq 
hüququn norma və prinsiplərinə riayət etmək istəməyən 
həmin ölkənin iqtisadiyyatından, demək olar ki, 7 dəfə artıq-
dır. MünaqiĢənin həlli bizim üçün bir nömrəli və ölkəmizin 

qarĢısında duran ən ciddi problemdir. Bu bizim yeganə 
problemimizdir, çünki iqtisadi islahatlar, siyasi islahatlar, 
sosial proqramlar – bütün bunlar ona doğru aparır ki, biz 
Azərbaycanın, sözün tam mənasında, inkiĢaf etmiĢ dövlətə 
çevrilməsinə nail olacağıq. 

Dağlıq Qarabağ münaqiĢəsinin həll edilməməsi bütün 

regionun təhlükəsizliyi üçün təhdiddir. Bir daha demək istə-

yirəm ki, bizi dəstəklədiyinə görə qardaĢ Ukraynaya min-
nətdarıq və gələcəkdə də diplomatik və siyasi səylərimizi 
artırmağa çalıĢacağıq və əlbəttə, müdafiə qabiliyyətinin artı-
rılmasını da unutmayacağıq. Son vaxtlar bu istiqamətdə az 
iĢ görülməmiĢdir. Qısaca onu deyə bilərəm ki, hazırda 

Azərbaycanın müdafiə xərcləri təxminən iki milyard dollara 
bərabərdir, bu isə Ermənistanın illik büdcəsi ilə müqayisə 
edilə bilər. 

Vaxtın məhdud olması ilə əlaqədar mən öz çıxıĢımı ta-
mamlamağa məcburam. Bir daha demək istəyirəm ki, bu gün-
dən etibarən Kiyev Milli Universitetinin Fəxri doktoru adını 

daĢımaq mənim üçün böyük Ģərəfdir. Mən gələcək fəaliyyə-

timdə çalıĢacağam ki, Ukrayna ilə Azərbaycan arasında mü-

nasibətlər daim inkiĢaf etsin, yeni formalarla, yeni layihələrlə 
zənginləĢsin. Bizim ölkələrimizin xalqları arasında tarixən 
yaxınlıq vardır. Bu gün bir-birimizə strateji tərəfdaĢlar kimi 
baxdıqda, təbii ki, ölkələrimiz arasında münasibətlərin keyfiyyəti 
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tamam baĢqadır. Əminəm ki, gələcəkdə biz bütün sahələri – 
təkcə energetikanı deyil, iqtisadiyyat, nəqliyyat sahələrini, hu-
manitar əməkdaĢlığı və sairi də əhatə edən bütün planları və 
layihələri reallaĢdıracağıq. Onda təbii ki, ölkələrimizin po-
tensialı xeyli artacaqdır. Biz artıq indi görürük ki, möhkəm 

siyasi əlaqələr keçən il əmtəə dövriyyəsinin 40 faizdən çox 
artmasına gətirib çıxarmıĢdır. Bu, yalnız baĢlanğıcdır. Biz öz 
ölkələrimizin – müstəqil Ukraynanın və müstəqil Azərbay-
canın, müstəqil siyasət yeridən ölkələrin inkiĢafının keyfiyyət-
cə yeni mərhələsindəyik. Xalqlarımız əsrlər boyu öz taleyiнi 
özüнün müəyyənləĢdirəcəyi günün həsrətini çəkmiĢdir. Bizim 

nəslin xoĢbəxtliyi ondadır ki, həmin günü gördük və ən 
baĢlıcası, bu müstəqilliyi möhkəmlətmək və gələcək nəsilləri-
miz üçün qoruyub saxlamaq imkanımız vardır. 

Universitetin Elmi ġurasına, mənə bu Fəxri adın veril-
məsi barədə qərar qəbul edənlərin hamısına təĢəkkür etmək, 
qardaĢ Ukrayna xalqına öz dərin hörmət və məhəbbətimi 

ifadə etmək, sizin bütün planlarınızın həyata keçməsini və 
gələcəkdə Ukraynaya bütün iĢlərində böyük uğurlar diləmək 
istəyirəm. 

Sağ olun. 
* * * 

 

Universitetin rektoru vəzifəsini icra edən akademik Leonid 
Quberski Azərbaycan dövlətinin başçısını Taras Şevçenko adına 
Kiyev Milli Universitetinin Fəxri doktoru adına layiq görülməsi 
münasibətilə bir daha səmimi təbrik etdi, ona cansağlığı və 

Azərbaycan xalqının rifahı naminə fəaliyyətində uğurlar, 
Azərbaycan xalqına isə sülh, xoşbəxtlik və tərəqqi arzuladı. 

                                   
                                         * * * 
И l h a m   Ə l i y e v: Mən sizin hamınızı salamlayıram. 

ġadam ki, Azərbaycanın gəncləri burada oxuyurlar. Bu 
universitetin dünyanın aparıcı ali məktəblərindən biri oldu-
ğunu qeyd etdim, çox Ģadam ki, Azərbaycanın Ukraynada 
oxuyan tələbələrinin sayı artır. Siz gərək təhsili bitirəndən 
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sonra Vətənə qayıdasınız. Xüsusilə indi Azərbaycanda iĢlər 
çoxdur. Sizin kimi gənc mütəxəssislər istənilən sahədə çox 
lazımdır. Azərbaycan inkiĢaf edir. Bilirsiniz ki, xaricdə tə-

ləbələrin təhsil alması ilə bağlı proqram da hazırlanıbdır. 
Amma mən artıq яминям ki, təhsil yaxĢı olacaq və siz yaxĢı 

biliklərlə Vətənə qayıdacaqsınız. Ukrayna dilini də bilir-
siniz? 

T ə l ə b ə: Bəli, cənab Prezident, Ukrayna dilində təhsil 
alırıq! 

И l h a m   Ə l и y e v: Ukrayna dilində oxuyursunuz? Uk-

rayna bizim üçün dost ölkədir. Mən bu gün də dedim, bu 
dostluğu möhkəmləndirmək üçün bütün imkanlardan istifadə 
edəcəyəm. Siz isə necə deyərlər, təbii olaraq, Ukraynada Azər-
baycanın səfirlərisiniz. Siz gələcəkdə də yəqin ki, öz iĢinizdə 
Ukrayna ilə bağlı olacaqsınız. Bir halda ki, Ukrayna dilini 
bilirsiniz, bu bizim dostluğumuzu daha da möhkəmləndirə-

cəkdir. Mən qeyd etdim, bu universiteti bitirmiĢ insanlar Azər-
baycanda müxtəlif sahələrdə və məsul vəzifələrdə çalıĢırlar. 
YaxĢı bilik sahibi olmalısınız ki, Azərbaycanda yaxĢı yer tuta 
biləsiniz. Bu gün doğrudan da ölkəmizə istənilən sahədə yaxĢı 
mütəxəssislər lazımdır. Sizə uğurlar arzulayıram. 

 
* * * 

Tələbələr gənclər üçün yaradılmış şəraitə görə dövlətimizin 
başçısına təşəkkür etdilər, Azərbaycanı başqa ölkələrdə həmi-
şə ləyaqətlə təmsil etməyə çalışacaqlarını vurğuladılar. 

Prezident İlham Əliyev tələbələrlə xatirə şəkli çəkdirdi. 
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1930-cu ИLLƏRDƏ ACLIQDAN HƏLAK 

OLANLARIN XATИRƏSĠNƏ EHTИRAM  
 
22 май 2008-ъи ил 
 

Mayın 22-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 
İlham Əliyev кечян ясрин 30-cu illərинdə aclıqdan həlak 
olanların xatirəsinə ucaldıлmış abidəni ziyarət etmişdir. 

Dövlətimizin başçısı abidənin önünə gül дястяси qoydu, 
aclıq qurbanlarının xatirəsinə ehtiramını bildirdi. 

 

      «Naməlum əsgər» abidəsini ziyarət  
 
Mayın 22-də Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev Kiyev 

şəhərindəki «Naməlum əsgər» abidəsini ziyarət etmişdir. 

Abidənin qarşısında dövlətimizin başçısının şərəfinə Fəxri 
qarovul dəstəsi düzülmüşdü. 

Prezident İlham Əliyev «Əbədi məşəl»in önünə əklil qoydu, 
1941–45-ci illərin Böyük Vətən müharibəsində həlak olmuş 
döyüşçülərin xatirəsini ehtiramla yad etdi. 

Azərbaycanın və Ukraynanın dövlət himnləri səsləndi. 
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KĠYEVDƏ ÜMUMMĠLLĠ LĠDER  

HEYDƏR ƏLĠYEVĠN  ABĠDƏSĠNĠ  ZĠYARƏT  
 
23 май 2008-ъи ил 
 
Mayın 23-də prezident İlham Əliyev Azərbaycan xal-

qının ümummilli lideri Heydər Əliyevin Kiyevin mərkəzində 
ucaldılmış abidəsini ziyarət etmişdir. 

Dövlət başçısı burada Ukraynadakı Azərbaycan diaspo-
runun nümayəndələri ilə görüşdü. Bu ölkənin müxtəlif vilayət-

lərində yaşayan həmyerlilərimiz ukraynalıların Azərbaycan 
prezidentinə xüsusi rəğbət bəslədiyini və bunun nəticəsi olaraq 
azərbaycanlıların Ukraynanın ictimai-siyasi həyatında və 
biznes dairələrində nüfuzlarının getdikcə artdığını söylədilər. 

Prezident İlham Əliyev soydaşlarımıza doğma Azərbay-
cana daha möhkəm bağlanmaqla diasporun güclənməsinə və 

Ukrayna–Azərbaycan əlaqələrinin möhkəmlənməsinə yeni-
yeni töhfələr verməyi tövsiyə etdi. 
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ABġ DÖVLƏT DEPARTAMENTĠNĠN 

NÜMAYƏNDƏSĠ BOYDEN QREY VƏ  

ABġ DÖVLƏT KATĠBĠNĠN MÜġAVĠRĠ MЯTYU 

BRAYZƏ ĠLƏ GÖRÜġ  
 
Kiyev, «Qorodetski Evi» 
 
23 may 2008-ci il 
 
Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev mayın 23-də Ki-

yevdə «Qorodetski Evi»ndə ABŞ Dövlət Departamentinin 
enerji məsələləri üzrə xüsusi nümayəndəsi Boyden Qreyi və 
ABŞ Dövlət katibinin müşaviri Mяtyu Brayzəni qəbul et-
mişdir. 

Görüşdə Azərbaycan ilə ABŞ arasında müxtəlif sahələrdə 

ikitərəfli münasibətlərə, o cümlədən enerji sahəsində əmək-
daşlığa dair fikir mübadiləsi aparıldı. 

 
  
 
 
 
 



 206 

 
 

 

ENERJИ TƏHLÜKƏSИZLИYИ MƏSƏLƏLƏRИNƏ  

HƏSR OLUNMUġ SAMMИT 
 
Kiyev  
 
23 may 2008-ci il 
 

Mayın 23-də Kiyevdə enerji təhlükəsizliyi məsələlərinə 
həsr olunmuş sammit keçirilmişdir. 

Sammitin ümumi iclasında Azərbaycan prezidenti İlham 
Əliyev, Ukrayna prezidenti Viktor Yuşşenko, Gürcüstan,  Lat-
viya, Litva, Estoniya, Pоlşa  prezidentləri, həmçinin Avropa 
Komissiyasının energetika məsələləri üzrə komissarı Andris 
Pibalqs, ABŞ Dövlət Departamentinin enerji məsələləri üzrə 
xüsusi nümayəndəsi Boyden Qrey, ümumilikdə 30-dan çox 

ölkənin yüksək vəzifəli nümayəndələri və diplomatlar iştirak 
edirdilər. 

Sammitdə əsasən Avrasiya neft nəqli dəhlizi layihəsinin 
texniki-iqtisadi əsaslandırılması, Baltik дянизи – Qara dəniz –
Xəzər dənizi enerji tranziti birliyinin yaradılması konsepsiyası 
və sair məsələlər müzakirə olundu. 

Ukrayna prezidenti Viktor Yuşşenko iclası açaraq işti-
rakçıları təqdim etdi və sammitin Kiyevdə keçirilməsinin  əhə-

miyyətini vurğuladı. O bildirdi ki, Krakov və Vilnüs görüş-

lərindən sonra bu estafeti Ukrayna paytaxtı qəbul etmişdir. 
Enerji məsələlərinin hazırda dünyanın aktual problemlərindən 
biri olduğunu vurğulayan Viktor Yuşşenko ölkəsinin Avro-

panın enerji təhlükəsizliyində fəal rol oynamaq istədiyini bil-
dirdi. 

Ukrayna prezidenti imzalanmaq üçün təqdim olunan 
sənədlər barədə də məlumat verdi. 

Sonra Azərbaycan prezidenti çıxış etdi. 
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Azərbaycan prezidenti Ġlham Əliyevin çıxıĢı 
 

Cənab Prezident! 
Belə bir əhəmiyyətli tədbirin Ukraynada təĢkil olun-

masına və qonaqpərvərliyə görə Sizə minnətdarlığımı bil-
dirirəm. 

Mən artıq dünəndən buradayam, Ukraynaya rəsmi səfə-

rim uğurla keçir və müzakirə olunan məsələlər arasında 
enerji təhlükəsizliyinə mühüm yer ayrılmıĢdır. Hesab edirəm 
ki, bir il bundan öncə, yəni baĢladığımız dövrə nəzər salsaq, 

qısa müddət ərzində bir çox nailiyyətlərin əldə olunduğunu 
deyə bilərik. Krakovda keçirilən ilk sammitdən sonra biz 
tərəfdaĢlığımızı, regional əməkdaĢlığı gücləndirmək məqsədi 
ilə əməli iĢlər görürük və bu gün, həmin vaxtdan bir il keç-

dikdən sonra artıq biz Xəzər dənizi, Qara dəniz və Baltik də-

nizi enerji dəhlizi haqqında danıĢırıq. Bu, təkcə bizim nailiy-

yətimiz deyil. Artıq bu istiqamətdə əməli addımlar atılıb, 
sənədlər imzalanıbdır. Bu gün imzalanacaq və qəbul oluna-
caq sənədlər bu layihələrimizin həyata keçirilməsi üçün güclü 
bünövrə olacaqdır. 

Azərbaycan əvvəldən enerji təchizatının Ģaxələndirilməsi 
siyasətinin tərəfdarı olubdur. Neft və qaz hasil edən bir ölkə 

kimi, biz çoxĢaxəli boru kəmərləri infrastrukturunun olma-
sında maraqlıyıq, həmçinin tranzit ölkələrin və istehlak-
çıların ehtiyaclarına və tələbatlarına diqqətlə yanaĢırıq. Çün-
ki yalnız bütün bu üç tərəfin tarazlaĢdırılmıĢ maraqları 
məqsədlərimizə nail olmaq üçün maksimum səmərəliliyi 
təmin edə bilər. Bu gün burada hasilatçılar, tranzit ölkələr və 

istehlakçılar iĢtirak edir və hesab edirəm ki, aramızdakı 
tərəfdaĢlıq ruhu enerji təhlükəsizliyi məsələlərinin necə həll 
olunmasının yaxĢı nümunəsidir. 

Azərbaycan böyük neft və qaz ehtiyatlarına malikdir. 
Beynəlxalq hesablamalara görə, bu ehtiyatlar bizə ən azı 100 
il üçün yetərlidir. Hazırda Azərbaycanda neft hasilatı art-

maqdadır və onu daha da yüksəltmək üçün bu sahəyə böyük 



 208 

həcmdə sərmayələr qoyuruq. Bu il neft hasilatı 50 milyon 
ton, gələn il isə 60 milyon tondan artıq olacaqdır. Ümu-
miyyətlə, biz artıq kəĢfiyyat, hasilat və nəql ilə bağlı bütün 
əsas layihələrimizi həyata keçirmiĢik. Müasir və səmərəli 
infrastruktur yaratmıĢıq. Artıq bu gün Azərbaycan nefti 

dünya bazarlarına üç istiqamətdə nəql olunur. Kəmərlərdən 
ikisi Qara dənizə, biri isə Aralıq dənizinə gedir. 

Bu yaxınlarda Azərbaycan Dövlət Neft ġirkəti gürcüs-
tanlı tərəfdaĢları ilə birgə Qara dəniz sahilində böyük neft 
terminalının açılıĢını edibdir. Azərbaycan Dövlət Neft ġir-
kəti bu layihəyə təqribən 400 milyon dollar həcmində sər-

mayə qoyubdur. Bu, haqqında danıĢdığımız infrastruktur 
layihələrinin mühüm hissəsidir və Ģübhəsiz ki, enerji sahəsin-
də regional əməkdaĢlıq iĢinə xidmət edəcəkdir. 

Artıq neçə ildir ki, biz Odessa–Brodı–Plotsk–Qdansk layi-
həsini  dəstəkləyirik  və bildiyiniz  kimi,  bu məsələ bəlkə də 
10 il olar ki, müzakirə prosesində olubdur. Müzakirələr bəzən 

daha fəal aparılıb, lakin indiyədək bu istiqamətdə heç bir 
əməli addım atılmayıbdır. Qrupumuzun bütün iĢtirakçılarının 
səylərini, xüsusilə də PolĢa prezidenti, dostum cənab Ka-
çinskinin Krakov sammitinin keçirilməsi üçün təĢəbbüsünü 
qeyd etmək istərdim. O zaman ola bilsin ki, qısa bir vaxt 
ərzində planlarımızın həyata keçirilməsi haqqında müzakirə-

lər aparacağımızı qabaqcadan görə bilməzdik. 
Mən bütün iĢtirakçılar arasında olan dostluq və tərəf-

daĢlıq ruhunu yüksək qiymətləndirirəm. Biz dost ölkələrik. 
Azərbaycan daim özünün böyük enerji ehtiyatlarından güclü 
tərəfdaĢlıq qurmaq üçün istifadə edibdir. Biz heç vaxt 
bundan kiməsə qarĢı istifadə etməmiĢik. Yalnız qarĢılıqlı 

əməkdaĢlıq naminə istifadə etmiĢik. Belə demək müm-
kündürsə, qrupumuzun nümunəsi bütün beynəlxalq ictimaiy-
yət üçün yaxĢı bir mesajdır ki, enerji təhlükəsizliyi məsə-
lələrinə necə yanaĢılmalıdır. Bu istiqamətdə biz səylərimizi 
davam etdirəcəyik. 
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Ötən gün mən dostum, Ukrayna prezidenti YuĢĢenko ilə 
Odessa–Brodı kəmərindən sınaq nəqlinin baĢlanılması ilə 
bağlı müzakirələr apardıq. Biz bu müzakirələri davam et-
dirəcəyik və ümidvarıq ki, bu yayın ortalarına kimi müəyyən 
təĢəbbüslər olacaqdır. 

Azərbaycan mühüm qaz ixracatçısına çevrilibdir. Biz 
böyük qaz yataqları kəĢf etmiĢik və hesablamalara görə, 
ehtiyatlar minimum 2 trilyon kubmetrdir. Qazın nəql olun-
ması üçün bizim infrastrukturumuz artıq mövcuddur. Biz 
Türkiyəyə və Gürcüstana qaz nəql edirik. Hələ ötən il 
Azərbaycan qazı ilk dəfə olaraq Avropa Ġttifaqı bazarına – 

Yunanıstana daxil olubdur. Biz istehlakçılarımızın coğrafi 
ərazisinin geniĢlənməsinə ümid edirik. Avropa Ġttifaqı ilə sıx 
əməkdaĢlıq edirik və mən burada dostumuz Pibalqsı gör-
məkdən məmnunluğumu bildirirəm. Ġki il öncə Azərbaycan 
və Avropa Ġttifaqı arasında enerji məsələləri üzrə strateji 
tərəfdaĢlığa dair anlaĢma memorandumu imzalanıb və bu, 

əlaqələrimizin inkiĢafı üçün güclü zəmindir. 
Biz artıq neft və qazın nəqlinin Ģaxələndirilməsinə nail ol-

muĢuq. Azərbaycan neftini beynəlxalq bazarlara nəql edə 
biləcək üç, qazı nəql edə biləcək isə dörd kəmərimiz var. 
Lakin biz əlavə imkanları da axtarırıq. Biz geniĢ enerji 
tərəfdaĢlığına töhfə vermək üçün ciddi çalıĢırıq, çünki indi 

enerji təhlükəsizliyi ölkənin milli təhlükəsizliyi deməkdir. 
Xarici siyasətimizdə enerji amili əhəmiyyətli yer tutur və 

bir daha demək istərdim ki, biz resurslarımızdan güclü 
tərəfdaĢlığın qurulması və ölkəmizin inkiĢaf etdirilməsi üçün 
istifadə edirik. Biz təbii ehtiyatları insan kapitalına çeviririk. 
Son illər ərzində Azərbaycanın əsas sərmayələr yatırdığı 

sahələr insan kapitalı – təhsil, səhiyyə, infrastruktur, regio-
nal layihələrdir. Ümumi daxili məhsulumuzda çox böyük 
artım var. Son 4 il ərzində Azərbaycanda ümumi daxili məh-
sulun artımı 96 faiz təĢkil edibdir. Neftin qiymətinin artması 
ilə bizim əlavə maliyyə imkanlarımız yaranmıĢdır. Bütün 
bunlar müsbət elementlərdir. Biz bu sahədə maksimum 
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Ģəffaflığa nail olmuĢuq. Ötən il BMT Azərbaycan Dövlət 
Neft Fondunu Ģəffaflığa görə yüksək mükafata layiq görüb-
dür. Azərbaycan Mədən Sənayesində ġəffaflıq TəĢəbbüsünə 
qoĢulan ilk ölkələrdən biridir və bu proqramı fəal Ģəkildə 
icra edirik. Bu gün Azərbaycanın enerji inkiĢafına istənilən 

nöqteyi-nəzərdən yanaĢsaq görərik ki, neft və qaz ölkə 
əhalisinin rifahına xidmət edir. Neft və qaz gəlirləri ölkəmiz-
də ədalətli Ģəkildə bölünür və bu, gələcək nailiyyətlərimizin 
əsas səbəbidir. 

Bir daha vurğulamaq istəйиряm ki, biz tərəfdaĢlığın bu 
çərçivəsinə sadiqik, bu formatda artıq üçüncü dəfədir gö-

rüĢürük. Mən çox Ģadam ki, qrupumuz getdikcə geniĢlənir. 
Əminəm ki, bu meyil davam edəcək, baĢladığımız proses 
uğurla davam etdiriləcək və planlaĢdırdığımız iĢlərin həyata 
keçirilməsi ilə nəticələnəcəkdir. 

Bir daha təĢəkkür edirəm və sammitin iĢinə uğurlar 
arzulayıram. 

 
 * * * 

Digər dövlət başçıları da çıxış edərək, müzakirə olunan 
məsələlərə münasibətlərini bildirdilər. 

Sonra sammitin sənədləri imzalandı. 
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DÖVLƏT BAġÇILARININ BĠRGƏ MƏTBUAT 
KONFRANSI 
 
23 may 2008-ci il 
 
Mayın 23-də Kiyevdə sammitin sənədlərinin imzalanma 

mərasimindən sonra dövlət başçılarının birgə mətbuat konfransı 
olmuşdur. 

Mətbuat konfransını açan Ukrayna prezidenti Viktor 

Yuşşenko əvvəlcə mayın 23-də Donetsk vilayətindəki kömür 
şaxtasında baş vermiş qəzada həlak olanların ailələrinə baş-

sağlığı verdi. 
Sammitdə açıq və şəffaf müzakirələrin aparıldığını bildirən 

Viktor Yuşşenko dedi ki, qaldırılan məsələlər bütün iştirakçı 
dövlətlər üçün aktual xarakter daşıyırdı. Biz Avрopanın enerji 

təhlükəsizliyini yaxşılaşdırmaq məsələlərinə toxunduq. Kiyev 
sammitinin tarixə düşəcəyinə əminliyini söyləyən Ukrayna 
prezidenti vurğuladı ki, biz təhlükəsiz enerji tranziti məkanına 
dair dialoqu başlamışıq, bununla bağlı birgə bəyannamə də 
qəbul olunmuşdur. Sammit iştirakçıları qərara gəlmişlər ki, 
Baltik дянизи–Qara dəniz–Xəzər дянизи enerji tranziti 

məkanının formalaşdırılması istiqamətində işçi qrupu 
yaradılsın. İşçi qrupu ilk hesabatını noyabrda növbəti enerji 
sammitində təqdim edəcəkdir. 

Sammitdə təhlükəsiz enerji tranziti məkanına dair geniş 
müzakirələrin aparıldığını vurğulayan Viktor Yuşşenko гейд 
етdi ki, Xəzər hövzəsində çıxarılan enerji daşıyıcılarının Avro-

paya nəqli ilə bağlı Avrasiya enerji tranziti dəhlizi layihəsinin 
texniki-iqtisadi əsaslandırılması hazırdır. Ukrayna prezidenti 
Azərbaycanla əməkdaşlığa toxunaraq bildirdi ki, Azərbay-
canın Ukraynada neft emalı zavodu inşa etməsi ilə bağlı 



 212 

danışıqlar aparılır. Enerji sahəsində əməkdaşlıq ölkələrimizin 
Avropaya inteqrasiyasına kömək edəcəkdir. 

Sonra Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev bəyanatla çıxış 
etdi. 

 

Azərbaycan prezidenti Илщам Ялийевин bəyanatı  
 

Hörmətli Prezidentlər! 

Xanımlar və cənablar! 
Mən bir daha dostum, prezident YuĢĢenkoya belə bir 

mötəbər beynəlxalq tədbirin keçirilməsinə görə təĢəkkür 
edirəm. Sammitin nəticələri çox ümidvericidir. Son il ərzində 
biz qarĢımıza qoyduğumuz mühüm məqsədlərə nail olmuĢuq. 

Bu gün imzalanan sənədlər bizim əvvəlki fəaliyyətimizi və 

gələcək üçün olan niyyət və planlarımızı əks etdirir. Qısa 
zaman ərzində əldə olunan uğurlar səylərimizin birləĢdiyini 
göstərir. Biz birlikdə çalıĢırıq ki, bütün enerji təhlükəsizliyi 
məsələləri həll oluna bilsin. Bu gün biz sammit iĢtirakçıları 
arasında enerji resurslarının hasilatçılarını, tranzit ölkələri 
və istehlakçıları görürük. Bu, enerji siyasətinin hər üç kom-

ponentinin necə bir araya gəlməsinin, dostluq Ģəraitində və 
əməkdaĢlıq ruhunda müzakirələr aparmasının və nailiyyətlər 
əldə edilməsinin gözəl nümunəsidir. 

Bu gün biz enerji təhlükəsizliyi və Ģaxələndirmə baxı-

mından böyük əhəmiyyət kəsb edəcək Baltik  дянизи – Qara də-

niz – Xəzər дянизи enerji dəhlizinin yaranmasının Ģahidi oluruq. 

Əminəm ki, regionlarımızı birləĢdirən enerji dəhlizi əmək-
daĢlığımızın daha da inkiĢaf etməsinə gətirib çıxaracaqdır. 

Nəqliyyat dəhlizi, humanitar dəhliz – bütün bunlar ölkə-

lərimiz arasında daha yaxĢı anlaĢmaya doğru aparacaq və 
qarĢılıqlı maraqlarımıza xidmət edəcəkdir. Neft və qaz ixrac 

edən ölkə kimi, Azərbaycan qarĢısında duran əsas enerji 
məsələlərinin həllinə artıq nail olubdur. Biz neft və qazın 
nəqlinin Ģaxələndirilməsinə nail olmuĢuq. Ġndi neft və qaz 
Azərbaycandan müxtəlif istiqamətlərə nəql olunur və oluna 
bilər. 
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Dostlarımızı və tərəfdaĢlarımızı dəstəkləmək üçün çox sıx 
çalıĢırıq ki, nəinki hasilatçılar, hətta istehlakçılar da rəqabətli 
əsaslarla seçim edə bilsin. ġaxələndirmə istehlakçılar, hasilat-
çılar və tranzit ölkələrin birgə nailiyyəti üçün əsas Ģərtdir. 

Mən hesab edirəm ki, sammitin nəticələri çox müsbətdir. 

Əminəm ki, növbəti sammitə qədər biz sizə daha çox 
məlumat verə biləcəyik. Bir daha hesab edirəm ki, bugünkü 
müzakirənin ən mühüm nəticələri sammit iĢtirakçılarının 
səylərinin birləĢdirilməsi və əməkdaĢlığa, dostluğa, tərəf-
daĢlığa olan sadiqlikdir ki, qarĢımızda duran bütün məsələ-

ləri həll edə bilək. 

TəĢəkkür edirəm. 
 

* * * 
Mətbuat konfransında Gürcüstan, Estoniya, Latviya, Litva, 

Polşa prezidentləri, Avropa İttifaqının, Çexiyanın, Qazaxıs-

tanın, Rumıniyanın və ABŞ-ın nümayəndələri də çıxış etdilər. 
Sonra sammit iştirakçıları jurnalistlərin suallarına cavab 

verdilər, rəsmi foto çəkdirdilər. 
 

Səfər baĢa çatdы 
 
Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevin mayın 23-də 

Ukraynaya rəsmi səfəri başa çatmışdır. 
«Borispol» Beynəlxalq Hava Limanında Azərbaycan prezi-

dentini Ukraynanın yüksək vəzifəli şəxsləri yola sal-

dılar.                                                       
    

* * * 
Dövlətimizin başçısı həmin gün gecə Bakıya gəldi. Azər-

baycan prezidentini Heydər Əliyev Beynəlxalq Aeroportunda 

Prezidentin İcra Aparatının rəhbəri Ramiz Mehdiyev və Bakı 
Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı Hacıbala Abutalıbov qarşı-

ladılar. 
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ABġ NÜMAYƏNDƏ HEYƏTĠ ĠLƏ GÖRÜġ 
 
24 may 2008-ci il  
 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev 

mayın 24-də ABŞ Konqresinin üzvləri Adam Şif, Elison Şvarts 
və Ueyn Gilkrestdən ibarət nümayəndə heyətini qəbul 
etmişdir. 

Dövlətimizin başçısı ölkəmizdə sürətli inkişaf proseslərinin 
getdiyini vurğulayaraq əmin olduğunu bildirdi ki, ABŞ nü-

mayəndə heyətinin səfəri qonaqlara bu proseslərlə yaxından 
tanış olmaq üçün yaxşı imkan yaradacaqdır. 

Qonaqlar ölkəmizə səfərindən və prezident İlham Əliyevlə 
görüşlərindən məmnun olduqlarını söylədilər. Bildirdilər ki, 
səfərin əsas məqsədi Azərbaycanda və regionda gedən pro-
seslərlə yaxından tanış olmaqdan ibarətdir. 
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BĠRLƏġMĠġ ƏRƏB ƏMĠRLĠKLƏRĠNĠN XARĠCĠ 

TĠCARƏT NAZĠRĠNĠN BAġÇILIQ ETDĠYĠ 

NÜMAYƏNDƏ HEYƏTĠ ĠLƏ GÖRÜġ 
 
26 may 2008-ci il  

 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev 
mayın 26-da Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin Xarici Ticarət na-
ziri xanım şeyxa Lübnə bint Xalid əl-Qasiminin başçılıq etdiyi 
nümayəndə heyətini qəbul etmişdir. 

Görüşdə ölkələrimiz arasında əlaqələrin müxtəlif sahələrdə, 
o cümlədən iqtisadi sahədə daha da genişlənməsi üçün böyük 
imkanların olduğu bildirildi. Dövlətimizin başçısının Birləşmiş 
Ərəb Əmirliklərinə uğurlu səfərinin bu əlaqələrin möhkəm-
lənməsində mühüm rol oynadığı vurğulandı. Birləşmiş Ərəb 
Əmirlikləri nümayəndə heyətinin ölkəmizə səfərinin ikitərəfli 

əlaqələrin müxtəlif sahələrdə, o cümlədən iqtisadi sahədə daha 
da inkişaf etdirilməsinə töhfə verəcəyinə əminlik ifadə olundu. 
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ĠTALĠYA RESPUBLĠKASININ PREZĠDENTĠ 

ZATĠ-ALĠLƏRĠ  

CƏNAB CĠORCĠO NAPOLĠTANOYA 
 

Hörmətli cənab Prezident! 
Ġtaliya Respublikasının milli bayramı – Respublika 

elan edilməsi günü münasibətilə Sizi və Sizin simanızda bü-

tün xalqınızı Ģəxsən öz adımdan və Azərbaycan xalqı adın-
dan ürəkdən təbrik edirəm. 

Azərbaycan–Ġtaliya münasibətlərinin gündən-günə inkiĢa-
fı məmnunluq doğurur. Əminəm ki, dost ölkələrimiz ara-
sında əməkdaĢlıq, daim geniĢlənən əlaqələrimiz bundan 
sonra da xalqlarımızın mənafelərinə xidmət edəcəkdir. 

Bu əlamətdar gündə Sizə ən xoĢ arzularımı yetirir, dost 
Ġtaliya xalqına əmin-amanlıq və rifah diləyirəm. 

 
Hörmətlə, 

ĠLHAM ƏLĠYEV 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 
 
Bakı, 26 may 2008-ci il 
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ĠTALĠYA RESPUBLĠKASI  NAZĠRLƏR 

ġURASININ SƏDRĠ ZATĠ-ALĠLƏRĠ  

CƏNAB SĠLVĠO BERLUSKONĠYƏ 
 
Hörmətli cənab sədr! 
Milli bayramınız – Respublika elan edilməsi günü mü-

nasibətilə Sizə və bütün xalqınıza ən səmimi təbriklərimizi 
yetirirəm. 

Biz Azərbaycan–Ġtaliya dövlətlərarası münasibətlərinin, 

dostluq əlaqələrimizin daim inkiĢafına və geniĢlənməsinə bö-

yük əhəmiyyət veririk. Əminəm ki, ölkələrimiz arasında istər 
ikitərəfli qaydada, istərsə də beynəlxalq qurumlar və Avropa 
strukturları çərçivəsində əməkdaĢlığın dərinləĢdirilməsi isti-
qamətində səylərimizi bundan sonra da əzmlə davam etdi-
rəcəyik. 

Sizə möhkəm cansağlığı, iĢlərinizdə uğurlar, dost xalqı-

nıza sülh və firavanlıq arzulayıram. 
 
Hörmətlə, 

ĠLHAM ƏLĠYEV 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 
 
Bakı, 26 may 2008-ci il 
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LĠVAN RESPUBLĠKASININ PREZĠDENTĠ  

ZATĠ-ALĠLƏRĠ  

CƏNAB MĠġEL SÜLEYMANA 
 

Hörmətli cənab prezident! 

Livan Respublikasının Prezidenti vəzifəsinə seçilməyi-
niz münasibətilə Sizi səmimi-qəlbdən təbrik edirəm. 

Ümidvaram ki, Azərbaycan ilə Livan arasındakı müna-
sibətlər xalqlarımızın mənafelərinə uyğun olaraq bundan 
sonra da dostluq və əməkdaĢlıq məcrasında inkiĢaf edəcəkdir. 

Sizə möhkəm cansağlığı, xoĢbəxtlik, dost Livan xalqının 

rifahı naminə qarĢıdakı fəaliyyətinizdə uğurlar arzulayıram. 
 
Hörmətlə, 

ĠLHAM ƏLĠYEV 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 
 
Bakı, 26 may 2008-ci il 
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АЗЯРБАЙЪАН DÖVLƏT RUS DRAM TEATRI 

BĠNASININ AÇILIġI MƏRASĠMĠNDƏ  
 
Bakы 
 
26 may 2008-ci il  
 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev və 

Heydər Əliyev Fondunun prezidenti, YUNESKO  və İSESKO-nun 
Xoşməramlı səfiri, Milli Məclisin deputatı Mehriban Əliyeva 
mayın 26-da Azərbaycan Dövlət Rus Dram Teatrı binasının 
bərpa və yenidənqurma işlərindən sonra açılış mərasimində 
iştirak etmişlər. 

Prezident İlham Əliyev teatrın binasının bərpa və yeni-

dənqurmadan əvvəlki və indiki görünüşünü əks etdirən 
şəkillərə baxdı. Sonra teatrın açılışını bildirən qırmızı lenti 
kəsdi. 

Dövlətimizin başçısına məlumat verildi ki, ölkəmizin teatr 
tarixində özünəməxsus yer tutan Azərbaycan Dövlət Rus 
Dram Teatrının binasında bərpa və yenidənqurma işlərinə 

2006-cı ilin oktyabrında başlanılmışdı. Əsaslı bərpa işləri ilə 
yanaşı, binada ən müasir avadanlıq da quraşdırılıb və bunlar 
ən yüksək standartlar səviyyəsindədir. Əvvəllər 40-dək 
projektorla təchiz edilmiş səhnə-işıq sistemi hazırda müasir 
tipli 147 ədəd profil, səpələyici, linzalı və izləyici projek-
torlarla, eləcə də xüsusi işıq effektləri verən 10 ədəd fırlanan 

başlıqla təchiz edilmişdir. Sistem müasir səviyyəli pult vasi-
təsilə idarə olunacaqdır. Səsgücləndirmə sistemi də dünyanın 
ən müasir standartlarına cavab verir. 

Bildirildi ki, tamaşa salonunun çilçırağı, kresloları yeniləri 
ilə əvəz olunub, qrim və iş otaqları müvafiq mebel və in-
ventarlarla təchiz edilib, teatrın inzibati və yaradıcı heyəti 
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üçün yüksək səviyyəli iş şəraiti yaradılıbdır. Binada müasir tə-

ləblərə cavab verən mərkəzləşdirilmiş kondisioner-ventilyasiya 
və istilik sistemləri, o cümlədən təhlükəsizlik, yanğın və 
fövqəladə hallarda xəbərvermə sistemləri quraşdırılmışdır. 
Binanın fasadına yüksək keyfiyyətli materiallardan üzlük 

çəkilmiş, xüsusi gecə işıqlandırıcıları quraşdırılmışdır. 
Teatrda aparılan əsaslı bərpa və yenidənqurma işləri ilə 

tanışlıqdan sonra prezident İlham Əliyev Baş rejissor, Xalq 
artisti Aleksandr Şarovski ilə görüşdü, ona Azərbaycanın yük-
sək dövlət mükafatlarından olan «Şöhrət» ordenini təqdim 
etdi. 

И l h a m   Ə l и y e v: Hörmətli Aleksandr Yakovleviç, 
teatrın açılıĢı münasibətilə sizi təbrik edirəm. Bu, teatrın yeni 
həyatı deməkdir. Bildiyiniz kimi, mən sizi «ġöhrət» ordeni 
ilə təltif etmiĢəm. Bu, ilin əvvəlində olmuĢdu, lakin həmin 
ordeni sizə təqdim etməyə imkan yox idi. Bu, Azərbaycan 

dövlətinin yüksək mükafatını sizə təqdim etmək üçün ən 
yaxĢı fürsətdir. Sizi təbrik edirəm. 

A l e k s a n d r   ġ a r o v s k i: Hörmətli cənab Prezident, 
hörmətli Mehriban xanım! Bu gün mənim həyatımda ən 
əsas, ən mühüm, ən həyəcanlı gün olduğunu deməyə ehtiyac 
yoxdur. Mən bu ordeni sonsuz hörmət bəslədiyim Prezi-

dentin, doğulduğum və bütün həyatım boyu yaĢadığım, çox 
sevdiyim ölkənin Prezidentinin əlindən qəbul etdim. Bu 
mənim üçün çox böyük Ģərəf, çox böyük fəxrdir, hisslərim 
aĢıb-daĢır, hətta danıĢmağa da bir qədər çətinlik çəkirəm. 
Siz olduqca səxavətlisiniz, Siz mənə və həmkarlarıma teatrı 
bəxĢ etdiniz. Bu, teatr deyil, bizim arzumuzdur. 

Buna görə də, möhtərəm cənab Prezident, bu barədə bir 
neçə ay əvvəl yazmıĢdıq. Biz bir tamaĢa hazırlayırıq, tamaĢa 
elə belə də adlanır: «Arzular çin olur». Bu tamaĢa Sizə, 
bugünkü günə həsr edilmiĢdir. Sizdən çox xahiĢ edirəm, vaxt 
tapsanız, sentyabrın 15-də hörmətli Mehriban xanımla bir-
likdə bizim teatra təĢrif gətirin. Biz çox istəйириk ki, bu 

tamaĢanı Sizə göstərək, çünki Siz bu qədər nəhəng iĢlər 
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görürsünüz, böyük Heydər Əlirza oğlunun iĢini davam etdi-
rirsiniz, çoxsaylı körpülər, yollar, zavodlar, elektrik stansi-
yaları ilə yanaĢı, Siz vaxt tapıb bizə bu teatrı da tikdiniz. Bu, 
misilsiz iĢdir, mən deməyə söz tapmıram. 

Mən böyük vəcdlə, böyük sevinclə deyə bilərəm ki, qar-

Ģıdakı seçkilərdə Rus Dram Teatrı Ġlham Əliyevə səs verə-

cəkdir. 
И l h a m   Ə l и y e v: Bu sözlərə görə çox sağ olun. Mən 

çox Ģadam ki, iki il bundan əvvəl planlaĢdırdığımız və 
baĢladığımız iĢin bəhrəsini bu gün gördüm. Əslində, burada 
yeni teatr бинасы tikilmiĢdir. Siz bütün tikinti müddətində 

burada olmusunuz, mən də buraya gəlirdim. Burada yalnız 
divarlar qalmıĢdı, onlar da tamam çürümüĢdü. Azərbay-
canda, Bakıda yeni Rus Dram Teatrı böyük hadisədir. Teatr 
həm özünün xarici görkəminə görə, həm də avadanlığına 
görə fərqlənir. Buradakı avadanlıqla, texnika ilə, müasir 
qurğularla tanıĢ olandan sonra bunu yəqin etmək çətin 

deyildir. Bütün bunlar çox vacibdir. Bu, yollardan, körpü-

lərdən, elektrik stansiyalarından heç də az əhəmiyyətli deyil-
dir. Bu mədəniyyətdir, mənəvi həyatdır. 

Azərbaycan dolğun həyat sürür, hərtərəfli inkiĢaf edir. 
Buna görə də bizim həyatımızın bütün cəhətləri, xüsusən 
mənəviyyatla bağlı cəhətlər bir prezident kimi, mənim üçün 

çox vacibdir. Rus Dram Teatrı əslində təzədən yaradılmıĢ 
ilk teatrlardan biridir. Siz bilirsiniz, bizim bütün teatrların 
yenidən qurulması proqramımız var. Biz ən kiçik teatrlar-
dan – əvvəlcə Kukla Teatrından baĢladıq. O da Bakının ən 
gözəl tarixi binalarından birində yerləĢir. Sonra növbədə 
Rus Dram Teatrı idi. Rus mədəniyyətinə, rus dilinə müna-

sibət, bütövlükdə bugünkü Azərbaycanın ruhu, bütün mil-
lətlərin, bütün xalqların, bütün dinlərin nümayəndələrinin 
bir ailə kimi yaĢaması bizim fəxrimizdir. Hesab edirəm, 
müasir Azərbaycanın ən böyük nailiyyətlərindən biri ondan 
ibarətdir ki, burada bütün millətlərin nümayəndələri öz 
doğma diyarında yaĢayırlar, onlar öz ölkəsinin vətənpər-
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vərləridir və müasir Azərbaycanın malik olduğu hər Ģeydən 
istifadə edirlər. 

Mən sizi təbrik edirəm. Hələ teatrın kollektivi ilə də 
görüĢəcək və onları da təbrik edəcəyəm. Sizə uğurlar, uzun 
ömür, fəallıq, gümrahlıq arzulayıram. Arzu edirəm ki, yeni 

tamaĢalarla bizi sevindirəsiniz. Mən isə sizin yeni tamaĢa 
hazır olan kimi, məmnuniyyətlə ona baxmağa gələcəyəm. 

Əziz dostlar, Rus Dram Teatrının  yeni binasının açılıĢı 
münasibətilə mən sizin hamınızı təbrik edirəm. Bu teatrın nə 
vəziyyətdə olmasını biz hamımız yaxĢı xatırlayırıq. Biz 
təmirə baĢlayan kimi, hamımız baĢa düĢdük ki, burada bircə 

normal divar da yoxdur, binanın damı da daxil olmaqla, hər 
Ģeyi təzələmək lazımdır. Buna görə də iĢlərin əvvəlcə nəzərdə 
tutulan həcmi, əlbəttə, artdı. Lakin bu bizi dayandırmadı, iĢi 
axıra çatdırmağımıza mane olmadı. Bərpa iĢlərinin və əs-
lində, бинанын tikintisinin baĢlanmasından ötən iki ildən də 
az vaxt sonra, bu gün ölkəmizin, müstəqil Azərbaycanın 

həyatında əlamətdar gündür. Əslində, yeni teatr tikilmiĢdir, 
bu teatr ən yüksək standartlara uyğundur. Hər Ģey – istər 
texniki cəhət, istər avadanlıqlar, istər artistlər üçün otaqlar ən 
yüksək səviyyədədir. Bizim çox dinamik inkiĢaf edən 
ölkəmizdə belə də olmalıdır. 

Bu gün həyatımızın bütün sahələri məhz dinamizmi, sə-

mərəliliyi ilə, yüksək peĢəkarlıq və yüksək standartlarla səciy-
yələnir. Azərbaycanda görülən bütün iĢlər ən yüksək səviy-
yədə olmalıdır. Mən əminəm ki, Ģəhər infrastrukturunun 
iqtisadiyyatla bağlı olmayan mühüm obyektləri ilə yanaĢı, biz 
ölkəmizin, xalqımızın mənəvi həyatını da yüksəltməliyik, 
buna həmiĢə xüsusi diqqət, xüsusi qayğı göstərilməlidir. Hə-

yatlarını incəsənətə, yaradıcılığa həsr etmiĢ insanlar daim 
dövlət tərəfindən qayğı hiss etməlidirlər. O cümlədən iĢ üçün, 
yaradıcılıq üçün də ən əlveriĢli Ģərait olmalıdır. 

Ġndi Azərbaycanda, Bakıda və baĢqa Ģəhərlərdə mədə-

niyyət sahəsinin inkiĢafına böyük diqqət yetirilir. Bizim Bakı 
Ģəhərinin bütün teatrlarının yenidən qurulması üçün proqra-
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mımız var. Bu gün mən Aleksandr Yakovleviçə yüksək mü-

kafatı təqdim edərkən dediyim kimi, biz ən kiçik teatrdan –  
Kukla Teatrından baĢladıq. Rus Dram Teatrı ikinci oldu. 

Ġndi bizim planımızda Gənc TamaĢaçılar Teatrını təzədən 
tikmək durur. Sonra Azərbaycan Milli Dram Teatrının növ-

bəsidir, onun bərpasına yəqin ki, payızda baĢlayacağıq. Daha 
sonra Opera və Balet Teatrı gəlir. Orada biz sadəcə, ona görə 
hələ iĢə baĢlamamıĢıq ki, Heydər Əliyev adına saray təmir-
dədir, yayda onun təmiri baĢa çatandan dərhal sonra bu teatrın 
yenidən qurulması iĢləri baĢlanacaqdır. 

Bununla yanaĢı, bildiyiniz kimi, tezliklə Muğam Mər-

kəzi – nadir memarlıq nümunəsi istifadəyə veriləcək və 
Azərbaycan xalqının milli muğam sənəti onun inkiĢafına 
dövlət qayğısı baxımından layiqli qiymətini alacaqdır. 
Muğam Mərkəzinin yanında Xalça Muzeyi tikiləcəkdir. Bu 
da nadir memarlıq nümunəsidir, dəqiq deyə bilərəm ki, dün-
yada ikinci bu cür bina yoxdur. Muzey Mərkəzinin yenidən 

qurulması indi baĢa çatır. Bu, keçmiĢ Lenin Muzeyidir. 
Tarix Muzeyi açılmıĢ və özünün ilkin görkəmində bərpa 
edilmiĢdir, həm Tarix Muzeyinin özü kimi, həm də Zey-
nalabdin Tağıyevin tikdiyi ev kimi, bu çox vacibdir. Ədə-

biyyat Muzeyində təmir iĢləri baĢa çatmağa yaxınlaĢır. 
Ümumiyyətlə, Ģəhərdə bütün mədəniyyət ocaqları, isti-

rahət yerləri qaydaya salınır. Ən baĢlıcası isə, onlar hamısı 
yüksək standartlara uyğundur, çünki Azərbaycan vətən-
daĢları yaĢamaq, istirahət üçün layiqli Ģəraitə malik olmalı-
dırlar. Bu baxımdan bugünkü gün ölkəmiz üçün, Azər-
baycanda yaĢayan hər bir xalqın ənənələri, mədəniyyəti, 
tarixi və dini eyni dərəcədə əziz olan müstəqil Azərbaycan 

dövləti üçün çox səciyyəvidir. 
Milliyyətindən, dini etiqadından asılı olmayaraq, Azər-

baycanın bütün vətəndaĢları, bərabər hüquqlara malikdirlər, 
hamıya münasibət eynidir. Belə də olmalıdır. Əlbəttə, bu, 
Konstitusiyada yazılmıĢdır. Praktik olaraq, hər bir ölkənin 
Konstitusiyasında bu cür bəndlər var. Lakin biri var  каьыз 
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цзяриндя, сяняддя olsun, biri də var həyatda. Mən çox 
Ģadam ki, Azərbaycanda müstəqillik illərində sözün yaxĢı 
mənasında, əməkdaĢlıq və beynəlmiləlçilik ruhu qorunub 
saxlanır, möhkəmlənir və hesab edirəm ki, hamı – bizim 
ölkəmiz kimi çoxmillətli olan sizin truppa da bunu hiss edir. 

Mən sizə uğurlar arzulayıram, bu gün sizi görməyimə çox 
Ģadam. Mən bilirdim ki, bütün iĢlər yüksək səviyyədə görülə-

cəkdir, lakin gördüklərim gözlədiklərimdən də artıqdır. Yəni 
burada yaradıcılıq üçün, iĢləmək üçün yaxĢı Ģərait var. 
Adam buraya daxil olanda əhvalı yaxĢılaĢır. Mən sizə yara-
dıcılıq uğurları, yeni tamaĢalar arzulayır və ən xoĢ diləklə-

rimi bildirirəm. 
  

* * * 
Yaradıcı kollektivin üzvləri prezident İlham Əliyev və 

xanımı Mehriban Əliyeva ilə xatirə şəkli çəkdirdilər. 
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PAYTAXTIN SƏBAĠL RAYONUNDA YENĠDƏN 

QURULMUġ BAĞLA TANIġLIQ 
 
Bakы 
 
27 may 2008-ci il  
 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev 

mayın 27-də Bakının Mehdi Hüseyn və Lermontov küçələri 

arasındakı ərazidə – Nazirlər Kabineti qarşısında yerləşən və 
əsaslı şəkildə yenidən qurulmuş bağla tanış olmuşdur. 

Bir müddət əvvəl prezident İlham Əliyevin birbaşa tapşırığı 
ilə bağın əsaslı şəkildə yenidən qurulması işlərиня yüksək sə-

viyyəli mütəxəssislər cəlb edilmişdi. Qısa vaxt ərzində müasir 
tələblər səviyyəsində tamamilə yenidən qurulmuş bağ indi 

özünün təzə görkəmi ilə göz oxşayır və paytaxt sakinlərinin 
sevimli istirahət yerinə çevrilmişdir. 

Bağla tanış olan dövlətimizin başçısına görülmüş işlər 
barədə ətraflı məlumat verildi. Burada yaradılmış şəlalələr 
kompleksi bir ansambl təşkil edərək bağa xüsusi yaraşıq verir. 
Böyük bir ərazidə yeni yaşıllıqlar zolağı salınmış, müxtəlif 

bəzək kolları və güllər əkilmişdir. Bağda istiyə və rütubətə 
davamlı xüsusi materiallardan hazırlanmış oturacaqlar qoyul-
muş, müasir işıqlandırma sistemi quraşdırılmışdır. Bir sözlə, 
burada dincəlmək üçün çox yaxşı şərait yaradılmışdır. 

Prezident İlham Əliyev bağda yenidənqurma işlərini aparan 
mütəxəssislərlə söhbət etdi, xüsusi istirahət guşəsi ilə də tanış 

oldu, isti yay günlərində bağa sərinlik gətirən hovuz və 
fəvvarələrə baxdı. Bağda görülmüş yenidənqurma işləri razılıq 
doğurdu. 
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* * * 
 
Prezident İlham Əliyev yenidən qurulmuş bağın gecə mən-

zərəsini seyr etmək üçün həmin gün ailə üzvləri ilə birlikdə 

buraya ilk gəzintiyə çıxmışdır. 
Bağın gecə görüntüsü paytaxtın bu guşəsinə xüsusi yaraşıq 

verir. Müasir işıqlandırma sistemi bağın özəlliklərinin daha 
qabarıq görünməsinə imkan yaradır. Bakı gecələrinin maraqlı 
elementlərindən birinə çevrilən bu bağ paytaxtın memarlıq 
ansamblında özünəməxsus yerini tutmuşdur. 

Prezident İlham Əliyev və ailə üzvləri nura boyanmış bağın 
əsrarəngiz mənzərəsini maraqla seyr etdilər. 

 
 
 



 227 

 
 
 

AZƏRBAYCAN XALQ CÜMHURĠYYƏTĠNĠN 

ġƏRƏFĠNƏ UCALDILMIġ ABĠDƏNĠ ZĠYARƏT 
 
Bakı 
 
27 may 2008-ci il  
 
Mayın 27-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

İlham Əliyev paytaxtın İstiqlaliyyət küçəsində Azərbaycan 

Xalq Cümhuriyyətinin şərəfinə ucaldılmış abidəni ziyarət et-
mişdir. 

Abidənin ətrafında Fəxri qarovul dəstəsi düzülmüşdü. Pre-
zident İlham Əliyev abidənin önünə əklil qoydu. 

Azərbaycan Respublikasının Dövlət himni səsləndi.  
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AZƏRBAYCAN PREZĠDENTИ ĠLHAM ƏLĠYEV 

AZƏRBAYCAN XALQ CÜMHURĠYYƏTĠNĠN  

90 ĠLLĠK YUBĠLEYĠNƏ HƏSR OLUNMUġ  

MƏRASĠMDƏ ĠġTĠRAK ETMĠġDĠR 
 
«Gülüstan» sarayı 

 
27 may 2008-ci il  
 

Mayın 27-də «Gülüstan» sarayında Azərbaycan Xalq 
Cümhuriyyətinin 90 illik yubileyinə həsr olunmuş mərasim 
keçirilmişdir. 

Salona toplaşanlar Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevi və 
xanımını hərarətlə qarşıladılar. 

Müdafiə Nazirliyinin Əlahiddə nümunəvi hərbi orkestrinin 
ifasında Azərbaycanыn  Dövlət himni səsləndi. 

Dövlətimizin başçısı mərasimdə nitq söylədi. 
 

Azərbaycan prezidenti Ġlham Əliyevin nitqi 

 
Hörmətli xanımlar və cənablar! 
Mən sizi və bütün Azərbaycan xalqını Azərbaycan 

Xalq Cümhuriyyətinin 90 illik yubileyi münasibətilə ürəkdən 
təbrik edirəm, bütün Azərbaycan xalqına xoĢbəxtlik və yeni-

yeni uğurlar arzulayıram. 
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaranması dünya 

miqyasında tarixi bir hadisə idi. Ġlk dəfə olaraq ġərqdə, mü-

səlman aləmində demokratik respublika yaranmıĢdı. Azər-
baycan xalqı üçün isə bu, xüsusi əhəmiyyətli hadisə idi. Azər-
baycan xalqı öz müstəqil dövlətini yaratmıĢdı. Əsrlər boyu 

müstəqillik arzusu ilə yaĢayan Azərbaycan xalqı, nəhayət, öz 
müstəqil dövlətinə sahib olmuĢdu. 
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Azərbaycan xalqı Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin, 
onun qurucularının fəaliyyətinə həmiĢə böyük hörmətlə 
yanaĢmıĢdır, onların fəaliyyətinə böyük qiymət vermiĢdir. 
Bildiyiniz kimi, keçən il Bakının mərkəzində, Ġstiqlaliyyət 
küçəsində Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin Ģərəfinə abidə 

ucaldılmıĢdır. Bir müddət bundan əvvəl mənim tərəfimdən 
imzalanmıĢ sərəncama əsasən, Xalq Cümhuriyyətinin 90 illik 
yubileyi Azərbaycanda geniĢ Ģəkildə qeyd olunur. Müxtəlif 
yerlərdə, ölkəmizin hər bir yerində böyük tədbirlər keçirilir 
və bu bir daha xalqımızın Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinə 
hörmətinin əlamətidir. 

Bildiyiniz kimi, ilk respublikanın ömrü uzun olmadı və 
iki ildən sonra Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti süqut etdi. 
Bunun həm obyektiv, həm də subyektiv səbəbləri olmuĢdur. 
Bu hadisə bir də onu göstərir ki, müstəqilliyi əldə etmək onu 
qoruyub saxlamaqdan daha asan məsələdir. Əfsuslar olsun 
ki, bu acı tarix XX əsrdə ikinci dəfə 90-cı illərin əvvəllərində 

təkrarlana bilərdi. O vaxt da Azərbaycan öz dövlət müstəqil-
liyini bərpa etmiĢdi və iki ildən sonra ölkədə gedən xoĢa-
gəlməz proseslər nəticəsində müstəqillik faktikи olaraq əldən 
gedirdi və Azərbaycan xalqı yenə də böyük fəlakətlə üzləĢə 
bilərdi. 

1993-cü ildə vəziyyət böhran həddinə çatmıĢdı – həm iq-

tisadi, həm siyasi, həm də hərbi böhran, vətəndaĢ mühari-
bəsinin baĢlanması, torpaqlarımızın iĢğal altına düĢməsi. 
Xüsusilə ġuĢa, Kəlbəcər və Laçın rayonlarının iĢğalı o biri 
rayonların iĢğal altına düĢməsinin təməlini qoydu, yəni bunu 
Ģərtləndirən amillər olmuĢdur. Çünki artıq Ermənistanla 
Dağlıq Qarabağ arasındakı ərazidə azərbaycanlıların yaĢa-

dıqları rayonlarda heç kim qalmamıĢdı. Etnik təmizləmə 
siyasəti nəticəsində bütün azərbaycanlılar ġuĢa, Laçın və 
Kəlbəcər rayonlarından qovulmuĢdu. Beləliklə, müharibənin 
birinci mərhələsinin nəticələri müəyyən olunmuĢdur. 

Ancaq ulu öndər Heydər Əliyevin Azərbaycana rəhbərli-
yə qayыdıĢından sonra vəziyyət sabitliyə doğru inkiĢaf et-
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məyə baĢlamıĢdır. Azərbaycan xalqı 1993-cü ildə, demək 
olar ki, ən ağır, ən çətin vəziyyətdən məhz ulu öndərin rəh-
bərliyi altında Ģərəflə çıxa bilmiĢdir. 1993-cü ildən baĢlaya-
raq, ardıcıl siyasət nəticəsində bütün xoĢagəlməz hallara son 
qoyuldu, böhrana son qoyuldu və Azərbaycan inkiĢaf 

dövrünü yaĢamağa baĢladı. Bu dövr bizim hamımızın yaxĢı 
xatirindədir. Bu, inkiĢaf və sabitlik dövrüdür və demokratik, 
inkiĢaf edən ölkəni Ģərtləndirən bütün amillər Azərbaycanda 
tətbiq edilməyə baĢlanmıĢdır. Azərbaycan demokratiya yo-
lunu, bazar iqtisadiyyatı yolunu seçmiĢdir. Azərbaycanda 
gedən əsaslı iqtisadi və siyasi islahatlar ölkəmizi böyük dərə-

cədə gücləndirə bilmiĢdir. 1993–2003-cü illər Azərbaycan 
tarixində inkiĢaf illəri kimi yadda qalır. Bu illər ərzində, 
demək olar ki, əsas çətinliklər arxada qaldı. Ölkəmiz bey-
nəlxalq aləmə sürətlə inteqrasiya etməyə baĢladı. Ən cəsa-
rətli və qətiyyətli iqtisadi islahatlar həyata keçirilməyə 
baĢlandı. Heydər Əliyevin neft strategiyası baĢlandı və bu 

salonda 1994-cü ildə «Əsrin müqaviləsi» imzalandı ki, o bu 
gün də Azərbaycanın uğurlu və müstəqil həyatını böyük 
dərəcədə təmin edir. 

Ulu öndər Heydər Əliyevin Azərbaycan tarixinin keçmi-
Ģinə böyük hörməti var idi və məhz onun qərarları nəti-
cəsində həm yaxın, həm də uzaq keçmiĢimizə düzgün və 

ədalətli qiymət verilmiĢdir. 
Bu gün Azərbaycan dünyada öz yerini möhkəmləndirir. 

Bizim həm iqtisadi cəhətdən, həm də siyasi cəhətdən bütün 
səylərimiz ölkəmizin möhkəmlənməsinə yönəldilibdir. Mən 
bunu artıq bir neçə dəfə qeyd etmiĢəm və bir daha demək 
istəyirəm ki, Azərbaycanda bütün islahatlar – iqtisadi is-

lahatlar və siyasi islahatlar paralel Ģəkildə aparılır. Biz keç-

miĢdən və baĢqa ölkələrin tarixindən yaxĢı bilirik ki, əgər bu 
islahatlar paralel Ģəkildə keçirilməsə, xüsusilə keçid dövrünü 
yaĢayan ölkələrdə böyük çətinliklər yarana bilər. Bizim əldə 
etdiyimiz nəticələr, Azərbaycanda görülən iĢlər və bunların 
düzgün istiqamətdə getməsi bir daha onu göstərir ki, bu, 
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yeganə düzgün seçimdir, yeganə düzgün siyasətdir. Bu siya-
sət nəticəsində Azərbaycanda həm sabitlik qorunub sax-
lanılır, möhkəmlənir, həm də ictimai-siyasi asayiĢ tam 
Ģəkildə bərqərar olmuĢdur. 

Azərbaycan demokratiya yolu ilə inkiĢaf edir. Ġqtisadi və 

sosial islahatlar uğurla icra edilir. Biz dünya birliyinə sürətlə 
inteqrasiya edirik və bu inteqrasiya, əlbəttə ki, ölkəmizin 
hərtərəfli inkiĢafı üçün böyük rol oynayır. Ona görə bu gün 
əminliklə deyə bilərik ki, artıq Azərbaycan müstəqil dövlət 
kimi, tam Ģəkildə formalaĢıbdır. Müstəqillik o deməkdir ki, 
ölkə müstəqil siyasət aparmaq iqtidarında olsun və bunu biz 

görürük. Azərbaycan bütün sahələrdə müstəqil siyasət apa-
rır. Bu siyasət Azərbaycan xalqının milli maraqları üzərində 
qurulur, onun təməlində Azərbaycan xalqının maraqları 
dayanır. Müstəqil siyasət aparmaqla biz eyni zamanda, 
bütün ölkələrlə və beynəlxalq təĢkilatlarla bərabərhüquqlu, 
qarĢılıqlı hörmət əsasında ikitərəfli və çoxtərəfli münasibət-

lərin yaranmasına da nail ola bilmiĢik. Biz açıq siyasət apa-
rırıq. Bizim sözümüzlə əməlimiz arasında fərq yoxdur. Ġstər 
beynəlxalq münasibətlərdə, istər daxili siyasətdə bizim 
siyasətimiz xalq tərəfindən dəstəklənir və bu, əlbəttə ki, 
gələcəkdə islahatların davam etdirilməsi üçün bizə əlavə 
qüvvə verir. Çünki hər bir hakimiyyətin mənbəyi xalqdır və 

Azərbaycan xalqı öz strateji seçiminə sadiqdir. 1993-cü ildə 
bu seçimi edib və bu gün ona sadiqdir. 

Biz çalıĢmalıyıq ki, gələcəkdə Azərbaycanı daha da 
sürətlə inkiĢaf etdirək. Bunu etmək üçün bütün imkanlar var. 
Mən qeyd etdim ki, Azərbaycan açıq qapılar siyasəti aparır. 
Biz dünyaya açığıq, əməkdaĢlığa, dostluğa meyilliyik. Çox 

sevindirici haldır ki, Azərbaycan bütün ölkələrlə normal, 
iĢgüzar, qarĢılıqlı hörmətə əsaslanan münasibətlərin qurul-
masına nail ola bilmiĢdir. Biz beynəlxalq təĢkilatlarla uğurla 
əməkdaĢlıq edirik. Beynəlxalq təĢkilatlara üzv olanda müəy-
yən öhdəliklər götürmüĢük və biz bu öhdəlikləri yerinə 
yetiririk. Biz istənilən beynəlxalq təĢkilata könüllü Ģəkildə 
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daxil olmuĢuq. O təĢkilatlara ona görə daxil olmuĢuq ki, öz 
maraqlarımızı daha da böyük dərəcədə müdafiə edək, 
islahatları daha da dərinləĢdirək və dünya birliyinə daha da 
sürətlə inteqrasiya edək. Ancaq indiki Ģəraitdə biz onu da 
bilirik ki, Azərbaycanın önəmi artır. Azərbaycan güclü 

dövlət kimi, dünyada, bizim bölgədə böyük hörmətə malik 
olan bir ölkədir. Bizim xarici siyasətlə bağlı təĢəbbüslərimiz 
dünyada çox yüksək qiymətləndirilir. Azərbaycanın birmə-

nalı siyasəti və dostluğa, əməkdaĢlığa istiqamətlənmiĢ siya-
sət, əlbəttə ki, bütün dünyada yüksək qiymətləndirilir. 

Biz siyasi islahatları davam etdirməklə ölkəmizi müa-

sirləĢdiririk, gücləndiririk. Çünki siyasi islahatlar hər bir ölkə 
üçün vacibdir. Ġstər inkiĢaf etmiĢ ölkə olsun və tam Ģəkildə 
özünü demokratik ölkə kimi tanıtsın, yaxud da keçid 
dövrünü yaĢayan ölkələr – hər bir ölkədə siyasi islahatlar 
getməlidir. O cümlədən Azərbaycanda. Biz bu siyasətə 
sadiqik və bуgünkü Azərbaycanın inkiĢafı, o cümlədən siyasi 

islahatlar nəticəsində mümkün olmuĢdur. DemokratikləĢmə 
prosesinin dərinləĢməsi nəticəsində mümkün olmuĢdur və 
əlbəttə ki, bunun çox güclü iqtisadi bazası olmalıdır. Çünki 
əks-təqdirdə bu siyasətin uğuru olmaz. 

Biz iqtisadi bazanı yaratmıĢıq. Dünyada ikinci belə ölkə 
yoxdur ki, iqtisadiyyatı dörd il ərzində iki dəfə artsın, sənaye 

istehsalı iki dəfə artsın, yoxsulluq kəskin Ģəkildə aĢağı düĢ-

sün və iĢsizlik probleminin böyük əksəriyyəti həll olunsun. 
Biz bütün bunlara öz əməyimizlə, öz siyasətimizlə və Azər-
baycan xalqının bizə verdiyi dəstək hesabına nail olmuĢuq. 
Bu gün Azərbaycan iqtisadi cəhətdən nəinki özünü təmin 
edir, dost, qonĢu ölkələr üçün də çox güclü və etibarlı tərəf-

daĢa çevrilir. Biz lazım olan hallarda öz dostlarımıza da 
yardımımızı əsirgəmirik. Mən hesab edirəm ki, bundan 
sonra da belə olmalıdır. Çünki biz iqtisadi imkanlarımızdan 
dostluğun, əməkdaĢlığın inkiĢafı üçün istifadə edirik. 

Biz böyük enerji resurslarına malikik. Azərbaycan neft-
qazla zəngin olan ölkədir və indi bu resurslar həm Azər-
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baycan xalqının maraqlarına, həm də geniĢ mənada Avropa 
qitəsində bizə dost olan ölkələrin maraqlarına xidmət edir və 
bu iki tərəf arasında heç bir ziddiyyət yoxdur. Biz onu sübut 
etmiĢik. Biz nümayiĢ etdirmiĢik ki, enerji resursları dostlu-
ğun, əməkdaĢlığın inkiĢafına xidmət göstərməlidir və biz 

onlardan məhz bu istiqamətdə istifadə edirik. Demək olar 
ki, bu sahədəki bütün planlarımız həyatda öz əksini tapıbdır. 

Bir daha demək istəyirəm ki, 1994-cü ildə ulu öndər 
Heydər Əliyevin təĢəbbüsü ilə baĢlamıĢ uğurlu neft strate-
giyamız bu gün Azərbaycanın iqtisadi və siyasi potensialını 
böyük dərəcədə müəyyənləĢdirir. Sirr deyil ki, dünyada 

iqtisadi və siyasi maraqlar hər bir ölkə üçün əsas Ģərtdir. Hər 
bir ölkə öz maraqlarını təmin etməlidir, öz maraqlarını 
müdafiə etməlidir. O cümlədən Azərbaycan. Biz bu resurs-
larımızı iĢə salmaqla öz maraqlarımızı tam Ģəkildə təmin 
edirik və Ģübhə yoxdur ki, bizimlə daha yaxĢı münasibətlər 
qurmaq istəyən ölkələrin sayı artmaqdadır. Burada həm 

enerji resurslarının önəmi var, bizim coğrafi mövqeyimizin, 
uğurlu siyasi və iqtisadi islahatlarımızın, eyni zamanda, bü-

tövlükdə Azərbaycanın artan önəminin rolu vardır. Bu gün 
Azərbaycanla yaxĢı münasibətlər yaratmaq və onları güclən-
dirmək istəyən ölkələrin sayı artır. Biz bunun Ģahidiyik və 
əlavə Ģərh etməyə ehtiyac yoxdur. Gələcəkdə, əlbəttə ki, 

Azərbaycanın qarĢısında duran vəzifələr çox böyükdür. 
Biz böyük uğurlar əldə etmiĢik, ölkəmizdə güclü iqtisadi 

inkiĢaf üçün möhkəm baza yaratmıĢıq. Bu gün bizim büdcə 
xərclərimiz sürətlə artır və son 4-5 il ərzində on dəfədən çox 
artmıĢdır. Bütün sosial proqramlar, infrastruktur layihələri, 
bizim xaricə qoyduğumuz sərmayələr – onlar da strateji 

xarakter daĢıyır – bütün bunlar artan iqtisadi imkanlar 
hesabına mümkündür. Bizim strateji valyuta ehtiyatlarımız 
artır. Son məlumata görə, Azərbaycanın valyuta ehtiyatları 
10 milyard dolları ötübdür. Bu, böyük məbləğdir. Bu, yalnız 
baĢlanğıcdır. Biz elə etməliyik ki, Azərbaycanın uzunmüd-
dətli, dayanıqlı inkiĢafını təmin edək. Hazırda aparılan 
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islahatlar və baĢlanan layihələr bir neçə ildən sonra böyük 
nəticələrə gətirib çıxaracaqdır. 

Qeyri-neft sektorunun inkiĢafı, sahibkarlığın, kənd təsər-
rüfatının inkiĢafı, iĢsizliyin aradan qaldırılması – bütün 
bunlar Azərbaycanın reallıqlarıdır. Güclü sosial siyasət, 

insanların rifah halının yaxĢılaĢması, təhsilə, mədəniyyətə, 
səhiyyəyə, informasiya texnologiyalarına göstərilən diqqət 
və ayrılan vəsait – bütün bunlar insan kapitalına qoyulan 
sərmayədir. 

Biz öz təbii sərvətlərimizdən səmərəli istifadə edərək, 
onları təhlükəsiz və çoxĢaxəli yollarla dünya bazarlarına 

çıxararaq, insan kapitalına vəsait qoyuruq. Bu gün Azər-
baycanı dünya enerji bazarları ilə birləĢdirən yeddi kəmər 
var. Onlardan üçü neft, dördü isə qaz kəməridir. Azərbaycan 
istənilən istiqamətə öz enerji resurslarını ixrac edə bilər və 
beləliklə, neft hasil və ixrac edən ölkələrin qarĢısında duran 
əsas vəzifəni – ixracın Ģaxələndirilməsini biz təmin etdik. 

Bundan sonra bizim qarĢımızda duran vəzifələr daha da 
qlobal xarakter daĢıyır: Azərbaycanın nəinki bu bölgədə, 
dünyada rolunun möhkəmlənməsi, dünya miqyasında önəm-
li ölkəyə çevrilməsi, sosial rifahın tam Ģəkildə təmin olun-
ması, iĢsizliyin, yoxsulluğun tam Ģəkildə aradan qaldırılması, 
bütün regionların inkiĢaf etdirilməsi, güclü infrastruktur 

layihələrinin davam etdirilməsi və baĢa çatdırılması, səhiyyə, 
təhsil, mədəniyyət sahələrində bütün məsələlərin həlli. 
Beləliklə, Azərbaycanın bütün sahələrində müsbət nəticələrin 
əldə olunması vəzifələri qarĢıda dayanır. Bildiyiniz kimi, 
bizim hər bir sahəni əhatə edən proqramlarımız var, düĢü-

nülmüĢ strategiyamız var. Bütün proqramlar konkret xarak-

ter daĢıyır. Hər bir proqramın əsasında maddi resurslar var 
və biz uğurla irəliyə gedirik. 

Mən Ģübhə etmirəm, biz qarĢıda duran vəzifəyə – Azər-
baycanın inkiĢaf etmiĢ ölkəyə çevrilməsinə nail olacağıq. 
Bunun üçün imkanlar var: həm xalqımızın istedadı, həm 
xalqla iqtidar arasında olan birlik, həm də bizim coğrafi və-
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ziyyətimiz, enerji resurslarımız, nəqliyyat imkanlarımız, böl-
gədə artan rolumuz, nüfuzumuz, qonĢu, dost ölkələrlə iĢgü-

zar münasibətlərimiz, Azərbaycanın dünya miqyasında ar-
tan nüfuzu və rolu. Bax, budur bizim uğurumuzu Ģərtləndi-
rən amillər. Mən Ģübhə etmirəm ki, Azərbaycan dövlət 

müstəqilliyi yolunda daha da böyük nailiyyətlərə çatacaqdır. 
Bir daha demək istəyirəm ki, mən bizim qarĢımızda heç 

bir maneə görmürəm, sadəcə, qəbul olunmuĢ bütün qərarlar 
vaxtlı-vaxtında icra edilməli və ciddi ictimai nəzarət olma-
lıdır. Biz siyasi islahatları aparmaqla yanaĢı, güclü ictimai 
nəzarətə də diqqət göstəririk ki, dövlətin, hökumətin bütün 

addımları xalq tərəfindən izlənilsin, ona güclü təhlil verilsin. 
Lazım gələrsə, müəyyən islahatlarda düzəliĢlər də edilməli-
dir. GeniĢ müzakirələr keçirilmədən biz buna nail ola bilmə-

rik. Ona görə Azərbaycanda bütün qəbul edilmiĢ əsas qərar-
lar həm ictimaiyyətdə, həm Milli Məclisdə, həm də höku-
mətdə, ictimai təĢkilatlarda geniĢ müzakirə predmetinə çev-

rilir. Azərbaycan xalqının və Azərbaycan iqtidarının o isti-
qamətdəki baxıĢları, yanaĢmaları, mövqeyi üst-üstə düĢür. 

Bizim qarĢımızda yeganə ciddi problem Ermənistan–
Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ məsələsinin həll olunmaması-

dır. Siz mənim mövqeyimi bilirsiniz. Mən bu barədə öz 
fikirlərimi dəfələrlə bildirmiĢəm. Bu məsələ yalnız və yalnız 

Azərbaycanın ərazi bütövlüyü çərçivəsində öz həllini tapa 
bilər. Məsələnin bu dərəcədə uzanmasının səbəbi də yəqin 
məhz bundadır ki, Azərbaycan prinsipial mövqeyindən bir 
addım da geriyə çəkilmir. 

Baxmayaraq ki, müxtəlif yollarla Azərbaycanı daha da 
böyük güzəĢtlərə sövq etmək istəyən tərəflər  var və müəyyən 

mənada təzyiq mexanizmləri də iĢə salınır. Bu təzyiq me-
xanizmlərinin bəzilərində guya ki, Azərbaycanda demokra-
tiyanın inkiĢafında hansısa problemin mövcudluğu haq-
qında deyilən sözlər də rol oynayır. Bu və ya digər irad, 
yaxud təklif nə üçün, nə vaxt və hansı məqsədlə olub – bütün 
bunları Azərbaycan xalqı yaxĢı bilir. Ancaq Azərbaycan 
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dövlətinə, onun rəhbərliyinə, Azərbaycan xalqına hər hansı 
təzyiqin heç bir mənası yoxdur. Çünki bizim siyasətimiz 
açıqdır, xalq tərəfindən dəstəklənir, prinsipial, ədalətli siya-
sətdir. 

Mən hesab edirəm ki, növbəti aylarda, yəqin ki, ilin so-

nuna qədər və 2009-cu ildə biz Dağlıq Qarabağ məsələsinin 
həlli ilə bağlı öz fikirlərimizi artıq daha da эениш mənada bil-
dirəcəyik. Çünki məsələnin uzadılması qəbuledilməzdir. Eyni 
zamanda, Azərbaycan tərəfindən əlavə güzəĢtlər də müm-
künsüzdür. Bir tərəfdən, bizi sülh danıĢıqlarına dəvət edirlər 
və biz xoĢ niyyət göstərərək, bu danıĢıqlarda hələ ki, iĢtirak 

edirik. Digər tərəfdən, irəliləyiĢə nail ola bilmirik. Düzdür, 
müzakirə zamanı müəyyən irəliləyiĢ var və deyə bilərəm ki, 
Azərbaycanın mövqeyi bu gün müzakirə olunan məsələlərdə 
nəzərə alınır. Ancaq nəticə yoxdur. 

Sevindirici haldır ki, bizim mövqelərimizin möhkəm-
lənməsi sayəsində danıĢıqlar mövzusunda Azərbaycanın 

ərazi bütövlüyü birinci yer tutur. Yəni danıĢıqların bütün 
mahiyyətində Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpası və 
iĢğal olunmuĢ bütün rayonların azad edilməsi dayanır. 
DanıĢıqlar masasında Dağlıq Qarabağın Azərbaycandan nə 
vaxtsa ayrılma mexanizmləri yoxdur. Bu reallıqdır və Ermə-

nistan tərəfi bu məsələyə dair öz subyektiv, təhrif edilmiĢ 

fikirlərini nə qədər söyləsə də, bunun əhəmiyyəti yoxdur. 
Çünki danıĢıqları təkcə biz aparmırıq. Vasitəçilər də bu iĢin 
içindədirlər. Dağlıq Qarabağın ayrılması mexanizmi yoxdur. 
Yəni bu, müsbət haldır və imkan verir ki, əgər Ermənistan 
tərəfi konstruktivlik göstərərsə, biz tezliklə sülh razılaĢ-

masına nail ola bilərik. 

Ancaq, əlbəttə, hər Ģey Ermənistan tərəfinin mövqeyin-
dən asılıdır. Onlar anlamalıdırlar ki, təcavüz siyasəti, etnik 
təmizləmə siyasəti nəticəsində müvəqqəti olaraq torpaqla-
rımızın iĢğal altında saxlanması onlara xeyir gətirmir. Onları 
bütün layihələrdən təcrid edir, onların inkiĢafına əngəl 
törədir. Bu gün reallıq belədir ki, bu bölgənin ən önəmli, ən 



 237 

güclü ölkəsi Azərbaycandır. Bizimlə heç kim rəqabət apara 
bilməz. Sadəcə olaraq, indi bəzi statistik rəqəmlərə diqqət 
yetirsək, kifayətdir. 

Hazırda Azərbaycanın dövlət xərcləri Ermənistanın 
dövlət xərclərindən təxminən 8 dəfə çoxdur. Bizim hərbi 

xərclər Ermənistanın bütün dövlət xərclərinə bərabərdir. Biz 
bu vəzifəni qarĢıya qoymuĢduq və ona nail olmuĢuq. Ona 
görə Ermənistan tərəfi özü qərar verməlidir: ya o bundan 
sonra daha da çətin vəziyyətə, təcrid olunmuĢ vəziyyətə dü-

Ģəcək, ya da iĢğalçı siyasətinə son qoyaraq, Azərbaycan 
torpaqlarından çəkilərək, bölgəyə sülhün gətirilməsi üçün 

konstruktiv siyasət aparacaqdır. 
Hər halda, Ermənistanda baĢ vermiĢ son hadisələr bir da-

ha onu göstərir ki, orada yaĢayan insanlar o siyasətə dəstək 
vermirlər. Çünki özünü təcrid etmiĢ, Azərbaycana, azərbay-
canlılara düĢmənçilik mövqeyi ilə yaĢayan rəhbərlik xalq 
tərəfindən dəstəklənmir. Ermənistandakı qanlı hadisələr 

bunun əyani sübutudur. 
Bir sözlə, bir daha demək istəyirəm ki, Azərbaycan öz 

prinsipial mövqeyindən bir addım da geri çəkilməyəcəkdir. 
Biz həm diplomatik, həm siyasi, həm də iqtisadi gücümüzü 
artıracağıq. Uğurlarımız hər yerdə var. Bu yaxınlarda 
BMT-nin BaĢ Məclisində keçirilən səsvermə bir daha bizim 

gücümüzü göstərdi. Bizi dəstəkləyən bütün ölkələr bir daha 
öz prinsipiallıгларını göstərmiĢlər. Bu, böyük siyasi və dip-
lomatik qələbədir. Belə qələbələr hər sahədə var. Biz iqtisadi 
sahədə, enerji, hərbi quruculuq, ordu quruculuğu sahəsində 
güclənirik. Bu reallıqdır. Bizi istəyən, bizimlə dostluq edən 
ölkələr buna sevinirlər. Bizə düĢmənçilik mövqeyində daya-

nan bir ölkə, əlbəttə ki, bundan nəticə çıxarmalıdır. 
Əziz dostlar, mən hər bir Azərbaycan vətəndaĢı üçün əziz 

olan bu gündə bir daha demək istəyirəm ki, bizim üçün, 
Azərbaycan xalqı üçün müstəqillik ən böyük nemətdir, ən 
böyük sərvətdir. Azərbaycan xalqı əsrlər bоyу müstəqillik 
həsrətində idi, bu müstəqilliyi yaxınlaĢdırmaq istəyirdi. 
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Nəsillər gəlirdi, gedirdi, insanlar doğulurdu, həyatdan gedir-
di, ancaq biz baĢqa ölkələrin tərkibində yaĢayırdıq. Bu gün 
bizim nəsillərimiz və bu salonda olan, bu gün Azərbaycanda 
yaĢayan bütün insanlar xoĢbəxtdirlər ki, biz bu müstəqilliyi 
görürük və müstəqil ölkənin inkiĢafı üçün, möhkəmlənməsi 

üçün əməli, praktik iĢləri görürük. 
Birinci Xalq Cümhuriyyəti iki il yaĢadı, bu gün müstəqil 

Azərbaycan dövləti təxminən 17 ildir yaĢayır. Bundan sonra 
da yaĢayacaq və əbədi yaĢayacaqdır. 

Bu gözəl bayram münasibətilə bütün Azərbaycan xalqını 
bir daha təbrik etmək istəyirəm, hər bir vətəndaĢa cansağ-

lığı, ailə səadəti arzulayıram. 
Sağ olun. 
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ĠSVEÇ KRALI ƏLAHƏZRƏT XVI KARL 
QUSTAVA 
 
Əlahəzrət! 
Ölkənizin milli bayramı – Ġsveç Bayrağı günü münasi-

bətilə Sizə və Sizin simanızda bütün xalqınıza öz adımdan və 
Azərbaycan xalqı adından təbriklərimizi yetirməkdən məm-
nunluq duyuram. 

Əminəm ki, xalqlarımız arasında dostluğun möhkəmlən-
məsi, əməkdaĢlığımızın geniĢlənməsi naminə birgə səyləri-
mizlə Azərbaycan–Ġsveç münasibətlərinin inkiĢafına töhfələr 
verəcəyik. 

Bu tarixi gündə Sizə möhkəm cansağlığı, iĢlərinizdə uğur-
lar, dost Ġsveç xalqına əmin-amanlıq və firavanlıq arzula-

yıram. 
 
Hörmətlə, 

ĠLHAM ƏLĠYEV 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 
 
Bakı, 27 may 2008-ci il 

 
 
 



 240 

 

 

 

ĠSVEÇ KRALLIĞININ BAġ NAZĠRĠ 

ZATĠ-ALĠLƏRĠ 

CƏNAB FREDRĠK RAYNFELDTƏ 
 
Hörmətli cənab BaĢ nazir! 
Milli bayramınız – Ġsveç Bayrağı günü münasibətilə Si-

zi və bütün xalqınızı səmimi-qəlbdən təbrik edirəm. 
Ümidvaram ki, dost ölkələrimiz arasında əməkdaĢlığın 

hərtərəfli inkiĢafı üçün mövcud imkanlardan bundan sonra 
da səmərəli istifadə edəcəyik. 

Sizə möhkəm cansağlığı, iĢlərinizdə uğurlar, dost xalqını-

za sülh və rifah diləyirəm. 
 
Hörmətlə, 

ĠLHAM ƏLĠYEV 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 
 
Bakı, 27 may 2008-ci il 
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AZƏRBAYCAN RESPUBLĠKASININ 

PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEVĠN  

FĠNLANDĠYAYA RƏSMĠ SƏFƏRĠ 
 
Heydər Əliyev Beynəlxalq Aeroportu  

 
28 may 2008-ci il 

 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev 

mayın 28-də Finlandiya Respublikasına rəsmi səfərə yola 
düşmüşdür. 

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

 
* * * 

Azərbaycanın və Finlandiyanın dövlət bayraqları ilə 
bəzədilmiş Helsinkinin Vantaa Beynəlxalq Hava Limanında 
Azərbaycan prezidentini və xanımını Finlandiyanın yüksək 

vəzifəli rəsmi şəxsləri böyük hörmət və ehtiramla qarşıladılar. 
Dövlətimizin başçısı hava limanından onun üçün ayrılmış 

iqamətgaha yola düşdü. 
 

* * * 
Mayın 29-da Finlandiya prezidentinin iqamətgahında 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin rəsmi 
qarşılanma mərasimi olmuşdur. 

Azərbaycanın və Finlandiyanın dövlət bayraqları ilə bəzə-
dilmiş meydanda dövlətimizin başçısının şərəfinə Fəxri 
qarovul dəstəsi düzülmüşdü. 

Finlandiya prezidenti xanım Tarya Halonen və həyat 
yoldaşı Pentti Arayarvi Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevi 
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və xanımı Mehriban Əliyevanı böyük hörmət vя ehtiramla 
qarşıladılar. Cənab Pentti Arayarvi Mehriban xanıma gül 
dəstəsi təqdim etdi. 

Azərbaycanın və Finlandiyanın dövlət himnləri səsləndi. 
Fəxri qarovul dəstəsinin rəisi Azərbaycan prezidentinə 

raport verdi. 
Dövlət başçıları Fəxri qarovul dəstəsinin qarşısından 

keçdilər. Prezident İlham Əliyev Finlandiya əsgərlərini sa-
lamladı. 

Finlandiyanın dövlət və hökumət nümayəndələri Azərbay-

can prezidenti İlham Əliyevə, Azərbaycan nümayəndə heyəti 
Finlandiya prezidenti Tarya Halonenə təqdim edildi. 

Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev Fəxri qonaqlar 
kitabını imzaladı. 

Prezidentlər qarşılıqlı hədiyyələr təqdim etdilər, rəsmi foto 
çəkdirdilər. 
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AZƏRBAYCAN ПРЕЗИДЕНТИ ИЛЩАМ ЯЛИЙЕВИН 

VƏ FĠNLANDĠYA PREZĠDENTĠ  
ХАНЫМ  ТАРЙА ЩАЛОНЕНИН  

ТЯКБЯТЯК GÖRÜġÜ 
 
 Helsinki, Prezident sarayı 
  
29 май 2008-ъи ил 
 
Mayın 29-da Finlandiyanın Prezident sarayında Azər-

baycan prezidenti İlham Əliyevin və Finlandiya prezidenti 
xanım Tarya Halonenin təkbətək görüşü olmuşdur. 

Görüşdə ölkələrimiz arasında əlaqələrin müxtəlif sahələrdə 
uğurla inkişaf etdiyi, yüksək səviyyədə qarşılıqlı səfərlərin 
əhəmiyyəti vurğulandı. O cümlədən prezident Tarya Halo-

nenin Azərbaycana və prezident İlham Əliyevin Finlandiyaya 
rəsmi səfərlərinin ikitərəfli əlaqələrin daha da genişlənməsinə 
xidmət etdiyi bildirildi. 

Tərəflər iqtisadi-ticarət əlaqələrinin genişlənməsi üçün 
böyük potensialın olduğunu, beynəlxalq təşkilatlar çərçi-
vəsində əməkdaşlığın uğurla həyata keçirildiyini vurğuladılar. 

Görüşdə ikitərəfli münasibətlər, regional əməkdaşlıq və 
beynəlxalq məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi aparıldı. 
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AZƏRBAYCAN VƏ FĠNLANDĠYA    

PREZĠDENTLƏRĠNĠN   GENĠġ TƏRKĠBDƏ 

GÖRÜġЦ 

 
Helsinki, Prezident sarayı 
  
29 май 2008-ъи ил 
 
Mayın 29-da Prezident sarayında Azərbaycan Respub-

likasının Prezidenti İlham Əliyevin və Finlandiya Respub-
likasının Prezidenti xanım Tarya Halonenin nümayəndə 
heyətlərinin iştirakı ilə geniş tərkibdə görüşü keçirilmişdir. 

Görüşdə Azərbaycan və Finlandiya arasında siyasi, iqtisadi 

və digər sahələrdə əlaqələrin perspektivləri müzakirə olundu. 
Prezident İlham Əliyev Azərbaycanda gedən inkişaf pro-

seslərindən danışdı. Dövlətimizin başçısı Ermənistan–Azər-
baycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi barədə ətraflı məlumat 
verdi və bildirdi ki, Ermənistanın bu işğalçılıq və etnik tə-

mizləmə siyasəti nəticəsində 1 milyon insan qaçqın və məcburi 

köçkün vəziyyətinə düşmüşdür. 
Finlandiya prezidenti xanım Tarya Halonen ölkələrimiz 

arasında əlaqələrin genişləndirilməsi üçün böyük potensialın 
olduğunu söylədi, Azərbaycana rəsmi səfərini xatırladaraq, 
onun uğurla keçdiyini bildirdi. O, prezident İlham Əliyevin 
Finlandiyaya indiki rəsmi səfərinin də uğurla keçəcəyinə əmin-

liyini vurğulayaraq dedi ki, bu səfər əlaqələrimizin geniş-

lənməsinə xidmət edəcəkdir. 
Tərəflər qarşılıqlı investisiya imkanlarının geniş olduğunu, 

sənaye, ekologiya, ətraf mühitin qorunması və digər sahələrdə 
əməkdaşlığın genişləndirilməsi üçün potensialın mövcudluğunu 
vurğuladılar. 
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AZƏRBAYCAN VƏ FĠNLANDĠYA    

PREZĠDENTLƏRĠNĠN  БИРЭЯ MƏTBUAT 
KONFRANSIНДА БЯЙАНАТЛАРЛА  
ЧЫХЫШЛАРЫ 
 
Helsinki, Prezident sarayı 
 
29 may 2008-ci il 
 
Mayın 29-da Prezident sarayında Azərbaycan və 

Finlandiya dövlət başçılarının hər iki ölkənin nümayəndə 
heyətlərinin iştirakı ilə geniş tərkibdə görüşündən sonra 
prezidentlər birgə mətbuat konfransı keçirmişlər. 

Finlandiya prezidenti xanım Tarya Halonen Azərbaycan 
prezidentini və nümayəndə heyətini bir daha salamlayaraq, 
keçirilən görüşlərdə ölkələrimiz arasında əlaqələrin dərinləş-

dirilməsi və genişləndirilməsi, ticarət dövriyyəsinin artırılması, 
ətraf mühitin qorunması məsələlərinin müzakirə olunduğunu 
bildirdi. O, Azərbaycan iş adamlarını Finlandiyada görmək 
istəyini də söylədi. 

Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev onu rəsmi səfərə dəvət 
etdiyinə və Azərbaycan nümayəndə heyətinə göstərilən 

qonaqpərvərliyə görə Finlandiya prezidentinə təşəkkür etdi, 
ölkələrimiz arasında əməkdaşlığın müxtəlif sahələrdə inkişaf 
etdiyini və Finlandiya ilə iqtisadi əməkdaşlığın yüksək səviyyə-

yə qaldırılmasının vacibliyini vurğuladı. Azərbaycanda iqti-
sadiyyatın sürətlə inkişaf etdiyini bildirən dövlətimizin başçısı 
ölkəmizdə həyata keçirilən müxtəlif layihələrdən də söhbət 

açdı. Prezident İlham Əliyev Ermənistan–Azərbaycan, Dağlıq 
Qarabağ münaqişəsinə  toxundu, ölkəmizin ərazisinin 20 faizi-
nin işğal olunduğunu, etnik təmizləmə siyasəti nəticəsində 1 mil-
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yon azərbaycanlının öz doğma yurd-yuvasından zorla çıxa-
rıldığını bildirdi. 

Dövlət başçıları jurnalistlər qarşısında bəyanatlarla çıxış 
etdilər. 

 

Finlandiya prezidenti xanım Tarya Halonenin  

bəyanatı 
 
Hörmətli xanımlar və cənablar! 
DüĢünürəm ki, həmkarım Azərbaycan prezidentinin, 

onun xanımının və nümayəndə heyətinin ölkəmizə səfəri 
uğurludur. Ölkələrimiz arasında çox yaxĢı münasibətlər var. 
Lakin apardığımız danıĢıqlarda biz bu əlaqələrimizin müx-
təlif sahələrdə daha da geniĢlənməsi və dərinləĢməsi istəyi-

mizi vurğuladıq. Mən həmkarımın səfərini çox əhəmiyyətli 
hesab edirəm və artıq yeni səfərlərə, əlaqələrə və praktik 
əməkdaĢlığa ümidlə baxıram. 

Hazırda ölkələrimiz arasında iqtisadi əlaqələr o qədər ge-
niĢ olmasa da, artıq Finlandiya Ģirkətləri Bakıda və ümu-
miyyətlə, Azərbaycanda fəaliyyət göstərir. Ümid edirəm ki, 

biz birgə səylərlə əməkdaĢlığın geniĢləndirilməsi üçün imkan-
ları araĢdıracağıq. Biz Azərbaycanın iĢ adamlarını Finlan-
diyada fəaliyyət göstərməyə dəvət edirik. 

Biz Azərbaycanda, regionda və ümumiyyətlə, Avropadakı 
siyasi vəziyyəti ətraflı Ģəkildə müzakirə etdik. Dənizlərdəki 
vəziyyəti, ətraf mühitin qorunması və  ekoloji məsələləр barədə 

данышдыг. Belə ki, bunlar daim gündəlikdə olan məsələlərdir. 
Hesab edirəm ki, bu və baĢqa sahələrdə bir-birimizlə təcrü-

bəmizi bölüĢə bilərik. 
Finlandiya hazırda ATƏT-ə sədrlik edən ölkədir və biz 

çalıĢacağıq ki, Cənubi Qafqazdakı məsələlərin həllinə əlimizdən 
gələn köməyi edək. Lakin hələlik bu istiqamətdə nailiyyətləri-

miz o qədər də böyük deyildir. Рegion ölkələrinin və beynəl-
xalq təĢkilatların dəstəyinə bizim ehtiyacımız var. Mən bir 
daha əmin oldum ki, biz bu istiqamətdə müəyyən iĢlər aparırıq. 
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Biz finlandiyalılar bu məsələlərə ciddi yanaĢırıq və prob-
lemlərin həlli yollarının tapılmasında köməyimizi əsirgəmirik. 

Xanımlar və cənablar, bununla da sözü həmkarıma ve-
rirəm. 

 
Azərbaycan prezidenti Ġlham Əliyevin bəyanatı  

 
Xanım Prezident, təĢəkkür edirəm! 
Hörmətli xanımlar və cənablar! 
Mən Finlandiyada rəsmi səfərdə olmağımdan çox məm-

nunam. Bu mənim sizin ölkənizə ilk rəsmi səfərimdir. Bu 

dəvətə, eləcə də mənə və nümayəndə heyətimizin üzvlərinə 
göstərilən qonaqpərvərliyə görə xanım Prezidentə öz təĢək-
kürümü bildirirəm. Ölkələrimiz arasında əlaqələr çox uğurla 
inkiĢaf edir, ikitərəfli əlaqələrimiz güclüdür və mən əminəm 
ki, bu səfərdən sonra daha da güclənəcəkdir. Biz fəal siyasi 
dialoqumuzu da davam etdirəcəyik. Ölkələrimizin iqtisadi 

potensialını nəzərə alaraq, iqtisadi əməkdaĢlığımızı geniĢ-

ləndirmək məqsədi ilə imkanlar da axtaracağıq. Çünki indiki 
vəziyyət o qədər də qənaətbəxĢ deyildir. Lakin bu gün 
müzakirələr zamanı biz ortaq bir fikir söylədik ki, iĢgüzar 
dairələrimiz arasında daha sıx əlaqələrə və məlumatlılığa 
ehtiyacımız var. ƏməkdaĢlığı, iqtisadi inteqrasiyanı daha 

da geniĢləndirmək üçün daha nə edə biləcəyimizi müəyyən 
etdik. 

Ġndi Azərbaycanda böyük imkanlar var, ölkə inkiĢaf edir, 
iqtisadiyyatın yeni sektorları daha da güclənir. Bizim böyük 
sərmayə planlarımız var və mən bu gün Finlandiya Ģirkət-

lərini bu layihələrdə iĢtirak etməyə dəvət etdim. Güclü siyasi 
münasibətlər, Ģübhəsiz ki, güclü iqtisadi əməkdaĢlığı müəy-
yən edəcəkdir. 

Xanım Prezidentin qeyd etdiyi kimi, biz bu gün iqtisadi, 
ticari və enerji tərəfdaĢlığını və ətraf mühitin qorunması 
məsələlərini müzakirə etdik. Müzakirələr geniĢ sahələri əhatə 

etdi, Cənubi Qafqazdakı vəziyyət, həll edilməmiĢ münaqi-
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Ģələr və xüsusilə Ermənistan–Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ 
münaqiĢəsi, onun həlli – bütün bunlar bu gün apardığımız 
danıĢıqların mövzusu olubdur. Mən bir daha Azərbaycanın 
mövqeyini bəyan edərək bildirmək istəyirəm ki, Cənubi 
Qafqazda və digər ərazilərdəki münaqiĢələr yalnız bey-

nəlxalq hüquq normaları və ölkələrin ərazi bütövlüyü çər-
çivəsində həll edilməlidir. 

Ümumiyyətlə, qeyd etmək istərdim ki, səfərimin baĢlama-
sından çox razıyam. Biz müxtəlif məsələlərlə bağlı açıq və 
çox səmimi danıĢıqlar apardıq. Mən xanım Prezidentin üç il 
bundan öncə Azərbaycana etdiyi səfərini xatırlayıram. Məhz 

o vaxt bizim tərəfdaĢlığımız baĢladı və mən çox Ģadam ki, 
bütün məsələləri müzakirə etməyimizə imkan verən açıq, 
dostcasına və səmimi münasibətlərimiz var. Bu gün bu dialo-
qu davam etdirmək üçün gözəl bir imkandır və mən əminəm 
ki, səfərin nəticələri çox uğurlu olacaqdır. 

TəĢəkkür edirəm.  
* * * 

  
Sonra dövlət başçıları jurnalistlərin suallarına cavab ver-

dilər. 

– Hazırda Finlandiya ATƏT-də sədrlik edir. Bu müddətdə 

Finlandiya Qarabağ münaqiĢəsinin həllinə hansı töhfələri verə 

bilər? 
T a r y a   H a l o n e n: ġübhəsiz ki, bu məhz tərəflərin 

özünün, Azərbaycanın və Ermənistanın məqsədidir. Aldığım 

məlumata görə, bu yaxınlarda Azərbaycan və Ermənistan 
prezidentləri görüĢəcəklər. Ümid edirəm ki, onlar yeni dövr 
üçün əlveriĢli Ģəraitin yaranmasına çalıĢacaqlar. Təbiidir, biz 
deyə bilmərik ki, bütün məsələlər tez bir zamanda öz həllini 
tapacaqdır. Lakin ümid edirik ki, prezidentlərin görüĢü yeni 
ab-hava yaradacaq və danıĢıqlar səmimi olacaqdır. 

Finlandiyanın ATƏT-də sədrliyinə gəlincə, onu deyə 
bilərəm ki, belə məsələlərin həllində bizim böyük təcrübəmiz 
var. ġübhəsiz ki, biz həm ATƏT-in, həm də həmsədrlər 
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qrupunun bu sahədəki fəaliyyətini dəstəkləyirik. Beləliklə, 
deyə bilərik ki, biz bu prosesləri və addımları dəstəkləyirik 
və ümid edirik, qrupun bu istiqamətdəki fəaliyyətinə hör-
mətlə yanaĢılacaq və əməkdaĢlığa nail olunacaqdır. Burada 
iki məsələ var. Ümid edirik ki, hər iki ölkə – Azərbaycan və 

Ermənistan danıĢıqlar zamanı yaxĢı yeni baĢlanğıc əldə 
edəcək və ATƏT-in bu məsələdə yardımçı səylərinə ədalətli 
Ģəkildə dəstək verəcəklər. 

– Cənab Prezident, bu yaxınlarda münaqiĢə zonasında bəzi 

toqquĢmalar baĢ vermiĢdir. Nə üçün oradakı vəziyyət bu qə-

dər gərgindir, Azərbaycan və Ermənistan arasında açıq hərbi 

əməliyyatların baĢlanması ehtimalı varmı? 
И l h a m   Ə l и y e v: Bu münaqiĢə artıq iyirmi ilə yaxındır 

davam edir. 1994-cü ildən bəri biz atəĢkəs rejimindəyik, 
lakin hələ ki, sülhə nail olunmayıbdır. Bəzi ərazilərdə təmas 
xətti çox yaxındır və Ģübhəsiz ki, baĢ verən bu toqquĢmalar 
narahatlıq doğurur. Lakin bəzən bu toqquĢmaların qarĢısını 

almaq çox çətindir, çünki münaqiĢə hələ də həll olunmamıĢ 
qalır. Təbii ki, biz bu toqquĢmaların baĢ verməsindən təəs-
süf edirik. Bunlar insan itkisinə və tələfatlara səbəb olur. Bu-
nunla belə, bu reallıqdır. Reallıq budur ki, münaqiĢə hələ də 
həll edilməyibdir. Bəziləri güman edə bilər ki, münaqiĢə don-
durulub, lakin bu belə deyildir. Bu münaqiĢə özündə təhlükə 

daĢıyır və regionda potensial qeyri-sabitliyin əsas amilidir. 
Təbii ki, əgər münaqiĢənin sülh yolu ilə həlli tapılarsa, 
Azərbaycanın bütün əraziləri azad edilərsə və qaçqın-köç-

künlərin öz doğma torpaqlarına qayıtmaq imkanı olarsa, 
onda regionda sülh bərqərar olar. Bu mərhələdə hər iki tərəf 
vəziyyəti nəzarətdə saxlamalıdır ki, toqquĢmalar geniĢmiq-

yaslı hərbi əməliyyatlara çevrilməsin. Lakin regionda vəziy-
yətin təhlükəli inkiĢafı istisna olunmur. Çünki danıĢıqlar heç 
bir nəticə vermədən 14 il davam edirsə, əgər Ermənistan 
tərəfi konstruktiv mövqe nümayiĢ etdirmirsə, BMT Təhlükə-

sizlik ġurasının və BaĢ Məclisinin qətnamələrinə uyğun dav-
ranmırsa, Azərbaycan torpaqlarını qanunsuz olaraq iĢğal 



 250 

altında saxlamağa davam edirsə, istənilən hal baĢ verə bilər. 
Bununla belə, Azərbaycan sülh prosesinə sadiqdir. Bizim 
uzun illər danıĢıqlar prosesində iĢtirakımız bu münaqiĢənin 
yeganə həlli yolunun sülh danıĢıqları olduğunu hesab 
etdiyimizə dəlalət edən bir iĢarədir. 

– Sualım hər iki Prezidentədir. Ġqtisadi və ticarət əlaqələ-

rinin geniĢləndirilməsi perspektivləri və qarĢılıqlı sərmayələrin 

qoyulması baxımından ölkələrimiz hansı sahələrdə əməkdaĢlıq 

edə bilər? 
T a r y a   H a l o n e n: Cavab çox nikbin olacaqdır. 

Çünki hesab edirəm, Finlandiyada buna bənzər təcrübəmiz 

var və Azərbaycan üçün çox faydalı ola bilər. Azərbaycanın 
enerji daĢıyıcılarının hasilatı və nəqli üçün böyük ehtiyatları 
var. Bizim isə enerji ehtiyatlarımız olmasa da, bu sahədə 
böyük iĢ təcrübəmiz var. DüĢünürəm ki, artıq energetika 
sektorunda bizim ilk belə əyani təcrübəmiz var və biz bu 
sahədə çox irəliləmiĢik, müasir texnologiyalara sahibik və bu 

istiqamətdə var gücümüzlə çalıĢırıq. Ümid edirəm ki, enerji 
sektoru gələcəkdə daha geniĢ əhatə olunacaqdır. 

Burada bir sıra digər məsələlər də vardır. Məsələn, biz 
bilirik ki, enerji sektoru ilə bağlı əsas məsələlərdən biri də 
ekologiyadır. Biz bu sahədə təcrübəmizi və məlumatları bö-

lüĢməyə hazırıq. Mən Baltik dənizi əməkdaĢlığı haqqında 

məlumat vermiĢəm. Hesab edirəm ki, ekologiya sahəsində 
fəaliyyət göstərən bəzi Ģirkətlərimiz ölkənizin bu sahəyə ca-
vabdeh olan qurumları ilə əməkdaĢlıq edə bilər. Bizim bəzi 
saziĢlərimiz mövcuddur, lakin bir sıra digər ikitərəfli müqa-
vilələrə ehtiyacımız var. Biz bu saziĢlərə müsbət yanaĢırıq və 
bu istiqamətdə iĢlərimizi davam etdiririk. DüĢünürəm ki, 

bizim Xarici Ticarət və ИnkiĢaf naziri cənab Vyayryunen 
Azərbaycana səfər etməyə ciddi hazırlaĢır və ümid edirəm ki, 
biz dövlət səviyyəsində də tezliklə irəliyə doğru müəyyən 
addımlar atacağıq. Bazar iqtisadiyyatı bazar iqtisadiyyatıdır 
və biz həmçinin hər iki tərəfin geniĢ əməkdaĢlığa can atan 
Ģirkətlərinin maraqlarına da güvənirik. 
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И l h a m   Ə l i y e v: Biz bu məsələni geniĢ müzakirə etdik 
və qarĢılıqlı sərmayə qoyuluĢlarını təqdir etdiyimizə dair 
ortaq fikir irəli sürdük. Azərbaycanın indiki inkiĢaf mərhələ-

sində biz öz maliyyə imkanlarımızla artıq qonĢu ölkələrdə 
müxtəlif infrastruktur layihələrində iĢtirak edirik. Son il ya-

rım ərzində Azərbaycanın ölkədən kənarda qoyduğu sərma-
yələrin ümumi məbləği, ən azı, 2,5 milyard dollar olubdur. 
Beləliklə, biz müxtəlif yerlərdə sərmayə qoyuluĢu imkan-
larını ciddi Ģəkildə araĢdırırıq. Azərbaycanda da sərmayə 
qoyuluĢu üçün yaxĢı mühit var. Azərbaycan adambaĢına 
düĢən birbaĢa xarici sərmayələrin həcmi baxımından 

regionda lider ölkədir. Bütün sərmayələr müvafiq qaydada 
qanunla qorunur. Ġndiyədək Azərbaycanda hökumət və iri 
sərmayədarlar arasında heç bir mübahisə baĢ verməmiĢdir. 

Mən xanım Prezidenti ölkəmizdə bu il 6 milyard dollar-
dan artıq olacaq dövlət sərmayə proqramı haqqında 
məlumatlandırdım. Bu layihələr həyatımızın bütün sahələ-

rini əhatə edəcək və mən Finlandiya Ģirkətlərini bu 
layihələrdə iĢtirak etməyə dəvət etdim. Ona görə ki, Fin-
landiya Ģirkətlərinin böyük nüfuzu, peĢəkar səviyyələri və 
fəaliyyəti var. Artıq bizim Finlandiya Ģirkətləri ilə yaxĢı iĢ 
təcrübəmiz var, xüsusilə də ölkəmizdə elektrik stansiyaları-

nın tikintisində. ġübhəsiz ki, iqtisadi əməkdaĢlıq daha da 

geniĢ ola bilər və bu gün nümayəndə heyətlərimizin üzvləri 
nəyin ediлə biləcəyi haqqında fikir mübadiləsi aparmaq 
imkanı əldə etdilər. 

Hesab edirəm ki, bu sıx təmasları biz gələcəkdə də davam 
etdirməliyik. Bizim aramızdakı təmaslar və danıĢıqlar sadə-

cə, prezidentlər və Xarici ИĢlər nazirləri arasındakı görüĢlərlə 

məhdudlaĢmamalıdır. Bu daha geniĢ bir əməkdaĢlıq olmalı-
dır və ola bilsin ki, biz tərəfdaĢlığın praktik sahələrini 
müzakirə etmək üçün nazirlərin qarĢılıqlı səfərlərinin təĢkil 
edilməsi haqqında düĢünək. Əminəm ki, biz bu istiqamətdə 
ciddi irəliləyiĢə nail ola bilərik. 
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– Cənab Prezident, ölkənizdə oktyabr ayında prezident 

seçkiləri keçiriləcəkdir. Ötən illərdə seçkilərin ədalətli keçiril-

mədiyi haqda bəzi ittihamlar səslənibdir. QarĢıdakı seçkilərdə 

bu məsələlər öz həllini necə tapacaqdır? 
И l h a m   Ə l i y e v: Bizim bölgə barədə belə ittihamlar 

vaxtaĢırı səslənir. Lakin Azərbaycanda keçirilən son seçki-
lərin nəticələri xalqın iradəsini və real vəziyyəti 100 faiz 
özündə əks etdiribdir. Bu həm 2003-cü ildəki prezident 
seçkilərində, həm də 2005-ci ildə parlament seçkilərində belə 
olubdur. Əgər xatırlayırsınızsa, 2005-ci ildə bizim bölgədəki 
parlament seçkilərinə maraq çox böyük idi, xüsusilə də 

qonĢu ölkələrdə inqilabi ssenarilərin həyata keçirilməsindən 
sonra. Bəziləri elə düĢünürdü ki, bu inqilabi ssenarilər hər 
yerdə baĢ tutacaqdır. Lakin bu, Azərbaycanda baĢ vermədi. 
Əsasən də ona görə ki, istər daxili, istərsə də xarici olma-
sından asılı olmayaraq, xalq həmin qüvvələri dəstəkləmədi. 
2005-ci ildə beynəlxalq təĢkilatlar tərəfindən keçirilən exit-

poll aydın Ģəkildə göstərdi ki, açıqlanan rəsmi nəticələr exit-
pollun nəticələri ilə, demək olar, tam üst-üstə düĢdü və bu da 
seçkilərin tamamilə azad və ədalətli keçirilməsinin ən yaxĢı 
sübutudur. Pozuntu hallarının baĢ verdiyi seçki dairələrində 
səsvermənin nəticələri ləğv edildi. Orada seçkilər yenidən 
təĢkil edildi və bu da normal hal kimi qəbul olunubdur. 

Beləliklə, biz qarĢıdan gələn prezident seçkilərində heç bir 
problem və ya heç bir çətinliklər görmürük. Seçkilər azad və 
ədalətli keçiriləcəkdir. Biz beynəlxalq təĢkilatları müĢahidəçi 
qismində ölkəmizə dəvət edəcəyik. Əvvəlki təcrübəmizi nəzə-

rə alaraq, gələcək müĢahidəçilərdən yeganə xahiĢimiz odur 
ki, yalnız gördüklərini əks etdirsinlər. Ədalətli və qərəzsiz 

olsunlar və Cənubi Qafqazdakı müstəqil ölkələrə eyni bu-
caqdan yanaĢmağa çalıĢsınlar. Çünki bəzən belə olmur. 
Xüsusilə yaxın keçmiĢdə Ermənistanda kütləvi saxtakarlıq, 
ordunun müdaxiləsi və 28 nəfərin qətlə yetirilməsi ilə müĢa-
yiət olunmuĢ, qeyri-azad və ədalətsiz keçirildiyi hesab edilən 
seçkilərə Qərbdə nə üçün göz yumulduğunun səbəbini biz 
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bilmirik. Buna səbəb Ermənistanı bütün tənqidlərdən qoru-
yan güclü erməni diasporu ola bilər. Digər səbəblər də ola 
bilər. Lakin biz Cənubi Qafqazda, qonĢu ölkələrdə nə baĢ 
verdiyini bilirik. Azərbaycana qarĢı, xüsusilə də demokra-
tikləĢmə prosesləri ilə bağlı, digər ölkələrlə müqayisədə fərqli 

münasibət görürüksə, Ģübhəsiz, bu çox təəssüfedici haldır. 
Bir daha əminəm ki, seçkilər yaxĢı keçəcək, biz müĢa-
hidəçiləri dəvət edəcəyik. Lakin müĢahidələr və bu müĢahi-
dələrə dair hesabatlar qabaqcadan formalaĢmıĢ seçki fakir-
ləri ilə yox, ədalətli və qərəzsiz olmalıdır. Amma təəssüf ki, 
biz ötən zamanlarda bunun Ģahidi olmuĢuq. 

T a r y a   H a l o n e n: Həmkarımın fikirlərinə onu əlavə 
etmək istərdim ki, qarĢıda gələn prezident seçkiləri bizim 
danıĢıqlarımızın mövzusu olubdur. Dəvətlərin gələcəyini 
eĢitməkdən çox məmnun oldum və ümid edirəm ki, bunlar 
erkən dəvətlər olacaqdır. 
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АЛИ ГОНАЬЫН ġƏRƏFĠNƏ  

RƏSMĠ ГЯБУЛ 
 
29 май 2008-ъи ил 
 
Mayın 29-da Helsinkidə Prezident sarayında Finlandiya 

Respublikasının Prezidenti xanım Tarya Halonenin adından 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin şərə-

finə rəsmi qəbul təşkil edilmişdir. 

Dövlət başçıları qəbulda nitq söylədilər. 
  

Finlandiya prezidenti Tarya Halonenin  nitqi  

 

Cənab Prezident, həyat yoldaĢım və mən Sizi və xanım 
Əliyevanı Finlandiyada bir daha salamlamaqdan böyük 
məmnunluq duyuruq. Bu, Azərbaycan prezidentinin Finlan-
diyaya ilk rəsmi səfəridir və ölkələrimiz arasında gözəl 
münasibətlərin olmasını nümayiĢ etdirir. 2005-ci ildə Azər-

baycanın gözəl paytaxtı Bakı Ģəhərində sizin qonaqpər-
vərliyinizi duymaq imkanına nail olduq. 

Hər iki ölkənin paytaxt Ģəhərləri dəniz sahilindədir. Xəzər 
dənizi dünyanın quru ərazilərlə əhatə olunmuĢ ən böyük su 
hövzəsidir. Bizim Baltik dənizi də qapalı dəniz sayılır və Qa-
ra dənizdən sonra dünyada ikinci ən böyük duzlu su ehtiyatı 

buradadır. Hər ikimiz bilirik ki, dənizlər xalqları ayırmır, 
onları birləĢdirir. Onlar müsbət iqtisadi, mədəni və ətraf 
mühit qüvvəsinə çevrilə biləcək təbii əlaqəni təĢkil edir. Fin-
landiyada biz istəyirik ki, Baltik dənizi regionunda ölkələr 
arasında daha sıx əməkdaĢlıq inkiĢaf etsin və arzu edirik ki, 
regional əməkdaĢlıqda müxtəlif formada iĢtirak edən ölkə-

lərlə təcrübəmizi bölüĢək. 
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Mən Minsk prosesi ilə bağlı ölkənizə Finlandiyanın 
Xarici ИĢlər naziri kimi səfərim zamanı 1996-cı ildən etibarən 
Azərbaycanın inkiĢafını daha yaxından izləmək imkanını 
əldə etdim. Son illər ərzində ölkəniz vətəndaĢlarınızın 
rifahına və davamlı inkiĢafa yönəlmiĢ təbii sərvətlərdən irəli 

gələn imkanlarını istifadə edərək, sürətli iqtisadi inkiĢafa 
nail olmuĢdur. 

2005-ci ildə mən Azərbaycanda rəsmi səfərdə olarkən, bir 
neçə həftə sonra ölkənizdə parlament seçkiləri keçirilməli idi. 
Sizin Finlandiyaya səfəriniz də ölkənizdə seçki ilinə düĢür. 
Biz, finlandiyalılar demokratik islahatlar sahəsində Sizin 

göstərdiyiniz səyləri dəyərləndiririk. Ġnanıram ki, müsbət 
meyil qarĢıdan gələn prezident seçkilərində davam edəcək və 
beynəlxalq müĢahidəçilər ölkənizə məmnunluqla səfər edə-

cəklər. 
Finlandiya bu il Avropada Təhlükəsizlik və ƏməkdaĢlıq 

TəĢkilatında – ATƏT-də sədrlik edir. Bu baxımdan, Siz bu 

yaxınlarda bizim Xarici ИĢlər nazirini qəbul etmisiniz. ATƏT 
prosesi 33 il əvvəl burada, Helsinkidə baĢladı. Hazırda 
dünya 1975-ci ildə olduğundan xeyli fərqlənir. Bununla belə, 
təĢkilatın fundamental prinsipləri eyni olaraq qalır: demo-
kratiyaya riayət və onun bərqərar olunması, qanunun aliliyi, 
insan hüquqları və söz azadlığı siyasi sabitliyin, təhlükəsiz-

liyin, iqtisadi artımın və vətəndaĢların rifahının təmin edil-
məsində əsas vasitələrdir. Avropa ġurasının üzvləri kimi, biz 
həmin fundamental dəyərlərə sadiqik. 

ATƏT-də sədrlik edən ölkə kimi, Finlandiya Dağlıq 
Qarabağ münaqiĢəsinin həllinə yardım göstərmək məqsədi 
ilə əlindən gələn səyləri göstərir. Hesab edirəm ki, bu mü-

naqiĢənin həlli bütün Cənubi Qafqazda və qonĢu yerlərdə 
yeni böyük inkiĢaf potensialını təmin edəcəkdir. Müsbət 
nəticə regionun iqtisadi və siyasi əhəmiyyətini artırardı. 
Ümidvaram ki, tərəflər Minsk prosesindən istifadə edərək, 
nizamlanmaya nail olmaq üçün cəsarət və siyasi iradə nü-

mayiĢ etdirəcəklər. 
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Bu gün qloballaĢan dünyada ölkələr tədricən bir-birindən 
asılı vəziyyətə düĢür. Biz həmin qarĢılıqlı asılılığı müsbət 
amilə çevirməliyik və qloballaĢmadan ekoloji baxımdan da-
vamlı inkiĢaf və sosial ədalətin təĢviqi üçün resurs kimi 
istifadə etməliyik. BirləĢmiĢ Millətlər TəĢkilatı həmin səylə-

rin göstərilməsi məqsədi ilə əsas çoxtərəfli əməkdaĢlıq fo-
rumu ola bilər. 

DüĢünürəm ki, çiçəklənən dövlət nümunəsi və təhsilə, 
uzunmüddətli tədrisə sərmayələrin qoyulması, eləcə də 
yeniliklər Finlandiyanın uğurlarını Ģərtləndirən amillərdir. 
Bir sıra beynəlxalq araĢdırmalar nəticəsində Finlandiya dün-

yada ən rəqabətədavamlı ölkələr sırasına daxil edilmiĢdir və 
bizim rəhbərliyimiz Ģəffaf və yaxĢı iĢlədiyinə görə tez-tez 
tərifə layiq görülür. 

Avropa Ġttifaqının «Yeni qonĢuluq siyasəti» qonĢu ölkə-

lərdə sabitliyin, rifahın və tərəqqinin təĢviqinə, həmin ölkələr 
ilə AĠ arasında daha sıx əməkdaĢlıq etməyə, eləcə də qon-

Ģuların özlərinin arasında iĢbirliyinin qurulmasına yönə-
libdir. Avropa Ġttifaqı ilə Azərbaycan arasında münasi-
bətlərin inkiĢaf etdirilməsində olan məqsədimiz Azərbaycan 
üzrə tədbirlər planının qəbul edilməsi ilə yanaĢı, Finlan-
diyanın Avropa Ġttifaqında sədrliyi ərzində tərəqqinin əldə 
olunmasından ibarətdir. 

Finlandiya və Azərbaycan vaxtilə eyni imperiyanın bir 
hissəsi idi. Bu gün isə müstəqil ölkələr kimi, biz bir çox eyni 
beynəlxalq təĢkilatların üzvləriyik. Əlbəttə ki, çoxtərəfli 
münasibətlər vacibdir. Biz ikitərəfli əlaqələrimizin də təĢviq 
və inkiĢaf etdirilməsində maraqlıyıq. Ümid edirəm ki, səfə-

riniz ölkələrimiz arasında iqtisadi əməkdaĢlığın və ticarətin 

inkiĢafına töhfə verəcəkdir. 
Biz həmçinin mədəni əməkdaĢlıq sahəsində daha çox iĢlər 

görə bilərik. Hər iki ölkənin mədəniyyətinə ġərq və Qərb tə-

sir etmiĢdir və hər iki tərəfin zəngin poeziya, rəqs və musiqi 
ənənələri var. Misal üçün, Finlandiyada Azərbaycan filmləri 
və musiqi festivalları keçirilmiĢdir. 
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Cənab Prezident, mədəni mübadilələr sahəsində bizim 
zəngin təcrübəmiz var və bizim cəmiyyətlərimizin gördüyü 
iĢlərə əsaslanaraq, bu təcrübəni bölüĢə bilərik. 

Cənab Prezident, mən bu badəni Sizin və xanımınız Meh-
riban Əliyevanın sağlığına, Azərbaycan xalqının xoĢbəxtliyi 

və tərəqqisi, eləcə də ölkələrimiz arasında dərin əməkdaĢlığın 
Ģərəfinə qaldırmaq istəyirəm. 

 
Azərbaycan prezidenti Ġlham Əliyevin nitqi 

 
Hörmətli xanım Prezident! 
Hörmətli cənab Pentti Arayarvi! 
Hörmətli xanımlar və cənablar! 
Xanım Prezident, ilk növbədə məni Finlandiyaya rəs-

mi səfərə dəvət etdiyinizə görə Sizə təĢəkkür edirəm. Finlan-
diya torpağında mənə və nümayəndə heyətinə göstərdiyiniz 

qonaqpərvərliyə görə minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm. 
Bu, Azərbaycan prezidentinin Finlandiyaya ilk rəsmi 

səfəridir. Ġnanıram ki, bu səfər ölkələrimiz arasında müna-
sibətlərin inkiĢafında mühüm rol oynayacaqdır. Keçirdi-
yimiz görüĢlər, apardığımız danıĢıqlar əlaqələrimizin geniĢ-

lənməsinə və dərinləĢməsinə öz töhfəsini verəcəkdir. 

Finlandiya ilə Azərbaycan arasında keçmiĢdə də yaxĢı 
əlaqələr olmuĢdur. Keçən əsrin əvvəllərində Bakıda yaĢayan 
finlandiyalılar Azərbaycanın neft sənayesinin inkiĢafında 
fəal rol oynamıĢlar. Finlandiyanın keçmiĢ rəhbərləri Urho 
Kekkonen və Mauno Koyvisto müxtəlif vaxtlarda Azər-
baycana səfər etmiĢlər. 

Ötən əsrdə xalqlarımız arasında ədəbiyyat, incəsənət və 
musiqi sahələrində zəngin mədəni mübadilələr olmuĢdur. 
Finlandiyada «Azərbaycan–Finlandiya Mədəniyyət Körpü-

sü» Cəmiyyəti Azərbaycan mədəniyyətinin təbliğiндя, Azər-
baycan haqqında məlumatların Finlandiya ictimaiyyətinə 
çatdırılmasında səmərəli fəaliyyət göstərir. 
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Xanım Prezident, 2005-ci ilin sentyabrında Sizin Azər-
baycana səfəriniz əlaqələrimizin inkiĢafında yeni səhifə aç-

mıĢdır. Bu gün Finlandiya Ģirkətləri, finlandiyalı iĢ adamları 
ölkəmizdə elektrik stansiyalarının və buxar-qaz qurğularının 
tikintisini həyata keçirirlər. Mən beynəlxalq və regional 

təĢkilatlar, o cümlədən Avropa Ġttifaqının «Yeni qonĢuluq 
siyasəti» proqramı çərçivəsində əlaqələrimizə xüsusi önəm 
verirəm. 

Son illərdə irimiqyaslı beynəlxalq layihələrin, xüsusən 
Böyük Ġpək Yolunun bərpası, Avropa–Qafqaz–Asiya nəqliy-
yat dəhlizinin yaradılması istiqamətində əməkdaĢlığımız bö-

yük əhəmiyyət daĢıyır. Bu əməkdaĢlıq Baltik dənizi, Qara 
dəniz və Xəzər dənizi regionları ölkələrinin inteqrasiyasına, 
eləcə də Avropa Ġttifaqı ilə Azərbaycan arasında tərəfdaĢlığa 
öz töhfəsini verir. 

Azərbaycan Avropa Ġttifaqı ilə Enerji məsələləri üzrə 
strateji tərəfdaĢlığa dair memorandum imzalayaraq, neft və 

qaz layihələrini həyata keçirərək və Bakı–Tbilisi–Ceyhan 
neft boru kəməri, Bakı–Tbilisi–Ərzurum qaz boru kəməri və 
digər boru kəmərləri vasitəsilə Avropa və beynəlxalq bazar-
lara öz enerji məhsullarını çatdırmaqla enerji təhlükəsizliyinə 
mühüm töhfə verir. 

Azərbaycan son illər ərzində sürətli inkiĢaf yolu keçmiĢ 

və iqtisadi baxımdan regionun lider dövlətinə çevrilmiĢdir. 
Keçən il Azərbaycanda ÜDM-in artımı 25 faiz olmuĢdur. 
Son 4 il ərzində ölkə iqtisadiyyatı təxminən 2 dəfə artmıĢdır. 
Ölkədə, əsasən regionlarda 660 mindən çox yeni iĢ yerləri 
açılmıĢdır ki, biz ĢaxələndirilmiĢ iqtisadiyyat haqqında danı-

Ģaq. Bizim məqsədimiz güclü qeyri-neft iqtisadiyyatı yarat-

maqdan ibarətdir ki, gələcək nəsillər neft və neft qiymət-
lərindən asılı olmasınlar. 

Ölkəmizdə xarici sərmayələrin cəlb edilməsi üçün əlveriĢli 
Ģərait yaradılmıĢdır. Biz adambaĢına düĢən birbaĢa xarici 
sərmayələrin həcminə görə regionda lider ölkəyik. Son illər 



 259 

ərzində ölkə iqtisadiyyatına 40 milyard ABġ dollarından çox 
sərmayə qoyulmuĢdur. 

Azərbaycan regionda təhlükəsizliyin, sabitliyin və bey-
nəlxalq əməkdaĢlığın inkiĢafında mühüm rol oynayır. Lakin 
artıq 20 ilə yaxındır ki, Azərbaycan Ermənistanın hərbi təca-

vüzünə məruz qalmıĢdır. Ermənistan Azərbaycan ərazisinin 
20 faizini iĢğal etmiĢ və burada etnik təmizləmə siyasəti 
aparmıĢdır. Nəticədə ölkədə bir milyondan çox qaçqın və 
məcburi köçkün yaranmıĢdır. 

Beynəlxalq ictimaiyyət və təĢkilatlar Azərbaycanın ərazi 
bütövlüyünü tanıyır və münaqiĢənin ölkəmizin ərazi bütöv-

lüyü çərçivəsində, beynəlxalq hüququn normalarına uyğun 
olaraq ədalətli Ģəkildə həllinin tərəfdarıdır. MünaqiĢə ilə 
bağlı BMT Təhlükəsizlik ġurasının 4 qətnaməsi, ATƏT, Av-
ropa ġurası Parlament Assambleyası, NATO və digər bey-
nəlxalq təĢkilatların müvafiq qərar və qətnamələri var. 

Bu yaxınlarda BMT-nin BaĢ Məclisi Azərbaycanın ərazi 

bütövlüyünü bir daha təsdiq edən və erməni qüvvələrinin 
bütün iĢğal olunmuĢ ərazilərdən tam Ģəkildə dərhal çıxarıl-
masını tələb edən qətnamə qəbul etmiĢdir. Bu münaqiĢə 
yalnız beynəlxalq hüquq вя Azərbaycanın ərazi bütövlüyü 
çərçivəsində həll olunmalıdır. Biz bu məsələdə hazırda 
ATƏT-də sədrlik edən Finlandiyanın da dəstəyinə ümid 

bəsləyirik. 
Hörmətli xanım Prezident, Siz bu gün ġəhər ġurasında 

ziyafət zamanı qeyd etdiniz ki, Helsinki və Bakı bir-biri ilə 
oxĢardır. Mən onu da qeyd etmək istəyirəm ki, Sizin iĢlə-

diyiniz iqamətgahdan açılan görünüĢ, demək olar ki, mənim 
Bakıdakı iqamətgahımdan görünən panorama bənzəyir. 

Bizim paytaxt Ģəhərlərimizin dəniz sahilində yerləĢməsi 
böyük üstünlükdür. 

Həmçinin bu gün müzakirə etdiyimiz beynəlxalq məsə-

lələrdə yanaĢmamız oxĢardır. Finlandiya və Azərbaycan, hər 
ikisi Rusiya imperiyasının dağılması nəticəsində müstəqil 
oldular. Lakin siz müstəqilliyinizi qoruyub saxlaya və 
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dünyanın ən inkiĢaf etmiĢ ölkələrindən birinə çevrilə bildiniz. 
Əfsuslar olsun ki, bizim müstəqilliyimiz iki il çəkdi. Biz 
müstəqilliyimizi onilliklər ərzində, yəni 70 il ərzində itirdik. 
Ġndi isə müstəqilliyimiz bərpa olunub və biz dünyada gedən 
proseslərə çatmalıyıq. Ona görə biz insan kapitalına, təhsilə, 

informasiya texnologiyalarına və müasir texnologiyalara 
sərmayə qoyuruq. Bütün bunlar müstəqillik dövründə əldə 
edilmiĢdir. 

Siz təbii sərvətlər olmadan bütün sosial problemləri 
maksimum səviyyədə həll etmiĢ, inkiĢaf etmiĢ müasir ölkəyə 
çevrilmək üçün çox yaxĢı nümunəsiniz. Bütün beynəlxalq 

təĢkilatların nüfuz cədvəllərində sizin ölkəniz ilk onluqda ge-
dir. Siz dəyiĢməyi planlaĢdırmaq üçün ölkələrə yaxĢı nümu-
nəsiniz. Bizim planlarımız qanunun aliliyi ilə seçilən, çoxlu 
sosial proqramları olan müasir, demokratik ölkəyə çevril-
məkdir və bunun üçün yaxĢı imkanlarımız vardır. Bu ba-
xımdan sizin təcrübəniz bizim üçün çox vacibdir. Mənim 

ölkənizə bu səfərim həm münasibətlərin inkiĢafı, həm də 
təcrübə mübadiləsi baxımından əhəmiyyətlidir. 

Xanım Prezident, mən bu badəni Sizin, cənab Pentti Ara-
yarvinin sağlığına, Finlandiya xalqının və xalqlarımız ara-
sındakı dostluğun Ģərəfinə qaldırmaq istəyirəm. 
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FĠNLANDĠYA PARLAMENTĠNĠN SƏDRĠ   

SAULĠ NĠĠNĠSTÖ ĠLƏ GÖRÜġ 
 
29 may 2008-ci il  
 
Mayın 29-da Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

İlham Əliyev Finlandiya parlamentində olmuşdur. 
Dövlətimizin başçısını binanın önündə parlamentin – 

Eduskuntanın sədri Sauli Niinistö, Baş katib Seppo Tiitinen, 
Xarici Əlaqələr Departamentinin rəisi xanım Katriina Kuusi-
nen böyük ehtiramla qarşıladılar. 

Prezident İlham Əliyev parlamentin üzvləri ilə görüşdü və 
Fəxri qonaqlar kitabını imzaladı. 

 

      Parlamentin sədri Sauli Niinistönün çıxıĢı  
 

Zati-aliləri Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab 
Ġlham Əliyev! 

Hörmətli xanımlar və cənablar! 
Finlandiyanın parlamentində – Eduskuntada sizi salam-

lamaqdan çox məmnunam. Ġki il bundan əvvəl biz burada 
parlamentin 100 illik yubileyini qeyd etmiĢik. Yüz il əvvəl 
Finlandiyanın bütün vətəndaĢlarına seçkilərdə iĢtirak etmək 
və namizədliyini irəli sürmək üçün tam hüquqlar verilmiĢdir. 

Bu tarix 1906-cı ilə təsadüf edir. O vaxt Finlandiyanın 
demokratiyası üçün güclü zəmin yaradıldı və bu bizim fira-
van ölkənin bünövrəsi idi. 

Bilirəm ki, ötən gün Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 
yaranmasının 90-cı ildönümü qeyd olunubdur. Ġcazə verin, 
bir gün gec də olsa, bu münasibətlə Sizi təbrik edim. Mən bir 

müddət sonra Azərbaycan parlamentinin yaranmasının 90-cı 
ildönümü ilə əlaqədar öz təbriklərimi çatdıracağam. 



 262 

Ötən aylar ərzində əlaqələrimiz daha da intensivləĢibdir. 
Belə ki, Finlandiyanın bir çox siyasətçisi Azərbaycana səfər 
etmək imkanı əldə etdi. Hələ yanvar ayında bizim par-
lamentin xarici əlaqələr komitəsinin nümayəndə heyəti Sizin 
parlamentlə tanıĢ olub, fevral ayında isə bizim Xarici ИĢlər 

nazirimiz, ATƏT-də sədrlik edən Ģəxs kimi, Azərbaycana 
səfər etmiĢdir. Bu gün isə, cənab Prezident, Sizi burada, 
Finlandiya demokratiyasının əsası sayılan parlamentdə 
qonaq qismində qəbul etməkdən çox məmnunuq. 

Ölkələrimiz arasındakı münasibətləri əla xarakterizə edi-
rik və aramızda heç bir problem yoxdur. Bunu mən 

səmimiyyətlə təsdiq edə bilərəm. Bundan baĢqa, razılıqla de-
məliyəm ki, dünyada sülh və tərəqqinin geniĢləndirilməsi na-
minə beynəlxalq əməkdaĢlıqda biz qüvvələrimizi birləĢ-

dirmiĢik. Son on ildə Azərbaycanda neft və qaz sənayesi 
inkiĢaf etməkdədir və xarici sərmayədarlar ölkənizin iqtisa-
diyyatına etibar edir. Həqiqətən də bu inkiĢaf çox sabit 

görünür. Biz Sizin Avropa enerji bazarına gələcəkdə qaz 
təminatçısı kimi, verəcəyiniz güclü töhfəni görməkdən çox 
məmnun olacağıq. 

Cənab Prezident, Sizi bizim parlamentdə ali qonaq qis-
mində bir daha salamlamaq istəyirəm və əminəm ki, Sizin 
Finlandiyaya səfəriniz xalqlarımızı bir-birinə daha da ya-

xınlaĢdıracaqdır. Bir daha Sizi salamlayıram, xoĢ gəlmisiniz! 
 

Azərbaycan prezidenti Ġlham Əliyevin çıxıĢı 

 
Cənab sədr, çox sağ olun! 
Xanımlar və cənablar! 
Parlamentdə belə bir səmimi qəbula görə sizə təĢəkkür 

edirəm. Burada olmağımdan çox Ģadam. Bu gün Azər-
baycan Respublikası prezidentinin Finlandiyaya ilk rəsmi 

səfəri həyata keçir və bu, ölkələrimiz arasındakı əlaqələrin 
tarixində mühüm hadisədir. 
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Biz öz müstəqilliyimizi 1991-ci ildə bərpa etdik və o za-
mandan bəri bu, Finlandiyaya ilk rəsmi səfərdir. Çox uğur-
lu səfərdir, bu gün səhər biz xanım Prezidentlə ətraflı danı-

Ģıqlar apardıq. Biz ikitərəfli əlaqələri, regional məsələləri, 
enerji siyasətini, siyasi və iqtisadi islahatlar siyasətini müza-

kirə etdik. Bizim baxıĢlarımız və yanaĢmalarımız üst-üstə 
düĢür. 

Bizim demokratik respublikanın ildönümü ilə bağlı təb-
riklərinizə görə Sizə təĢəkkür edirəm. Bu bizim yaĢadığımız 
bölgə üçün tarixi hadisə olub və ümumiyyətlə, müsəlman 
dünyasında yaranan ilk demokratik respublika idi. Lakin 

sonradan uzun illər ölkəmiz müstəqillikdən məhrum olmuĢ-

dur. Çünki demokratik respublika cəmi iki il yaĢadı. Sonra 
biz yenidən digər ölkənin bir hissəsinə çevrildik. Biz indiki 
müstəqilliyimizi çox əziz tuturuq və onun daha da möhkəm-
ləndirilməsi üçün əlimizdən gələni edirik. 

Biz Avropaya inteqrasiya edirik. Avropa Ġttifaqı ilə 

Azərbaycanın tərəfdaĢlığı geniĢlənməkdədir. Biz Avropa 
Ġttifaqının «Yeni qonĢuluq siyasəti»nin iĢtirakçısıyıq. Tərəf-
daĢlığı və əməkdaĢlığı gücləndirmək məqsədi ilə Avropa 
Ġttifaqı və üzv-ölkələrlə ikitərəfli və çoxtərəfli əsaslarla əmək-
daĢlıq edirik. Bu gün bunları inkiĢaf etdirmək üçün böyük 
imkanların olduğunu görürük. Siyasi əlaqələrimiz çox yaxĢı 

səviyyədədir və iqtisadi sahədə yeni imkanlar mövcuddur. 
Siz bizim iqtisadi inkiĢafımızı qeyd etdiniz. Bu bizim üçün 
böyük nailiyyətdir. Son üç il ərzində ölkəmiz ÜDM-in artı-
mına görə dünyada liderlik edir və ötən 4 il ərzində bizim 
iqtisadiyyatımız ikiqat artıbdır. ġübhəsiz ki, bu, böyük bir 
uğurdur. Ġndi ölkəni müasirləĢdirmək üçün böyük imkanları-

mız var və eyni zamanda, üzərimizə böyük məsuliyyət düĢür. 
Buna görə də Azərbaycanda siyasi, iqtisadi islahatlar, de-
mokratik proseslər və sosial proqramlar paralel Ģəkildə 
aparılır. VətəndaĢlarının istedadı və müasir islahatlar sayə-

sində böyük nailiyyətlər əldə edən bir ölkə nümunəsi olmaq 
bizim üçün çox əhəmiyyətlidir. 
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Bu gün biz xanım Prezidentlə Finlandiyanın heç bir enerji 
resursları olmadan inkiĢaf etməsi və həyat səviyyəsi, azadlıq 
və sosial rifah baxımından dünyanın ən aparıcı ölkələrindən 
birinə çevrildiyi haqda müzakirələr apardıq. Bizə əlavə 
dəstək verən enerji resurslarımızın olduğunu nəzərə alsaq, 

güclü ictimai nəzarətin və hər bir vətəndaĢın bərabər imkan-
larının mövcud olduğu demokratik və müasir ölkəyə çev-
rilmək üçün bütün imkanlarımız var və biz bu istiqamətdə 
fəaliyyət göstəririk. 

Bizim Finlandiya ilə ikitərəfli münasibətlərimiz iqtisadi 
maraqlar və birgə layihələrlə məhdudlaĢmır. Biz əslində, da-

ha geniĢ mənada, Xəzər və Baltik regionları arasında əmək-
daĢlığa cəlb olunmaq istəyirik. Artıq indi bu istiqamətdə ilk 
addımlar atılmaqdadır. Azərbaycan etibarlı tərəfdaĢ və dost 
ölkə kimi, regionlarımız arasında tərəfdaĢlığa töhfə vermək 
üçün əlindən gələni edəcəkdir. 

Bu gün ġəhər ġurasında olarkən mən qeyd etdim ki, 

Helsinki və Bakı dəniz sahilində yerləĢən gözəl paytaxt Ģə-

hərlərиdir və bu da Ģəhərlərimiz arasında olan oxĢarlıqdır. 
Bir çox digər oxĢarlıqlar da var və biz bu oxĢarlıqların 
davam etməsini istəyirik. Azərbaycan demokratik və sosial 
tərəqqi baxımından gələcəkdə inkiĢaf etmiĢ ölkələrin 
səviyyəsinə çatacaqdır. Biz özümüzü gələcəkdə inkiĢaf etmiĢ 

bir ölkə kimi görürük və bu səbəbdən sizin təcrübənizi və 
nailiyyətlərinizi öyrənmək və ölkəmizdə daha nə edə 
biləcəyimizi görmək bizim üçün çox maraqlıdır. 

Parlamentdə olmaq imkanına görə Sizə minnətdarlığımı 
bildirmək istəyirəm. Sizə uğurlar arzulayıram və əminəm ki, 
bu səfərdən sonra əlaqələrimiz uğurla və sürətlə inkiĢaf 

edəcəkdir. 
Sağ olun. 
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PAASKĠVĠ CƏMĠYYƏTĠNĠN ÜZVLƏRĠ ĠLƏ 

GÖRÜġ  
 
Helsinki  
 
29 май 2008-ъи ил 
 
Mayın 29-da Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

İlham Əliyevin Helsinkidə Paaskivi Cəmiyyətinin üzvləri ilə 
görüşü olmuşdur. 

Cəmiyyətin sədri professor Mikko Viitasalo dövlətimizin 
başçısını salamladı, 1958-ci ildə yaradılmış bu qurumun Fin-

landiyanın xarici siyasəti ilə bağlı müzakirələr apardığını və 
vətəndaş forumunu təşkil etdiyini bildirdi. O dedi ki, Azər-
baycan prezidenti ilə görüşdə siyasi xadimlər, politoloqlar, 
diplomatlar iştirak edirlər. Prezident İlham Əliyevə onların 
dəvətini qəbul etdiyinə görə minnətdarlığını bildirən Mikko 
Viitasalo bu görüşün faydalı və səmərəli keçəcəyinə əminliyini 

söylədi. Cəmiyyətin sədri билдирdi ki, biz Qafqazda vəziyyəti 
izləyirik və bilirik ki, prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi al-
tında Azərbaycan dinamik inkişaf edir və beynəlxaлq layihələr 
həyata keçirir. 

 

Azərbaycan prezidenti Ġlham Əliyevin nitqi 
 
Hörmətli xanımlar və cənablar! 
Ġlk növbədə, bu gün sizin qonağınız olmaq məqsədi ilə 

məni Paaskivi Cəmiyyətinizə dəvət etdiyinizə və Azərbay-

can, onun yerləĢdiyi regionda olan proseslər haqqında da-
nıĢmaq, eləcə də gələcək inkiĢafla bağlı bəzi fikir və düĢüncə-

lərimi bölüĢmək imkanı yaratdığınıza görə minnətdarlığımı 
bildirmək istəyirəm. 
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Mən onunla baĢlamaq istəyirəm ki, bu, Finlandiya ilə 
Azərbaycan arasında olan münasibətlər tarixində Azərbay-
can prezidentinin ölkənizə etdiyi ilk səfərdir. Biz bu səfərə 
böyük əhəmiyyət veririk, çünki əminəm ki, o, ölkələrimiz 
arasında münasibətlərin yeni səhifəsini açacaq. Münasibət-

lərimiz uğurla inkiĢaf edir, siyasi əlaqələrimiz çox yaxĢıdır. 
Prezident Halonenin 2005-ci ildə Azərbaycana səfəri 

xatirimdədir. Həmin səfər də uğurlu olmuĢdur. Bu gün ke-
çirdiyimiz müzakirələr bu prosesin davamıdır. Gələcəkdə biz 
qarĢılıqlı imkanlarımızın araĢdırılması üçün daha böyük 
iĢləri yerinə yetirəcəyik. Daha uğurla əməkdaĢlıq edəcəyimiz 

sahələri müəyyən edəcəyik və həmin sahələrdə güclü tərəf-
daĢlıq qurmaq imkanını öyrənəcəyik. Bu gün keçirdiyim 
müzakirələr çox həvəsləndiricidir. Biz ikitərəfli münasibət-
ləri, iqtisadi əməkdaĢlığı, gələcəkdə tərəfdaĢlığın potensial 
sahələrini müzakirə etdik. YanaĢmamız və məqsədlərimiz bir 
çox hallarda üst-üstə düĢür. Biz Finlandiya ilə Azərbaycan 

arasında qarĢılıqlı maraq, hörmət və gözlənilən nəticələr əsa-
sında möhkəm münasibətlər qurmaq arzusundayıq. Əlbəttə 
ki, bu gün müzakirə etdiyimiz məsələlərdən biri iqtisadi 
əməkdaĢlıq və tərəfdaĢlığın geniĢləndirilməsi imkanları ol-
muĢdur. Azərbaycanın burada qeyd olunan iqtisadi artım 
sürəti qarĢımızda yeni imkanlar açır. 

Dünən Azərbaycan tarixdə malik olduğu ilk demokratik 
respublikasının 90-cı ildönümünü qeyd edirdi. 1918-ci ildə 
böyük siyasi proseslər nəticəsində Azərbaycan xalqı öz 
müstəqil dövlətini qurmaq üçün xüsusi imkana malik oldu. 
Bu, azərbaycanlıların həyatında və ümumiyyətlə, tarixi hadi-
sə idi. Ġlk dəfə idi ki, müsəlman ölkədə demokratik res-

publika quruldu. Əfsuslar olsun ki, sonra baĢ vermiĢ hadi-
sələr müstəqilliyimizə son qoydu. Müstəqillik yalnız iki il 
çəkdi, 1920-ci ildə Azərbaycan öz müstəqilliyini itirdi və 
yenidən, digər ölkənin bir hissəsinə çevrildi. Bu dövr isə 70 
ildən artıq çəkdi. Yalnız Sovet Ġttifaqının süqutundan sonra 
xalqımız yenidən müstəqil olmaq imkanı qazandı. Lakin bu 



 267 

dəfə müstəqilliyi qazanmaq asan idi, çünki həmin hadisə 
məhz Sovet Ġttifaqının dağılmasından irəli gəlirdi. Müstəqil-
liyi qoruyub saxlamaq ися çətin idi. DəyiĢikliklər etmək və 
böyük potensialı, sabit vəziyyəti olan ölkəyə çevrilmək чох 
mürəkkəb idi. Azərbaycan indi buna nail olmuĢdur. Lakin 

yenə də deyirəm, bu, çətin olmuĢdur. Müstəqillikdən dərhal 
sonra biz həddindən artıq böyük çətinliklərlə üzləĢdik. Siyasi 
hərc-mərclik, iqtisadi və hərbi böhran, vətəndaĢ müharibəsi, 
iqtisadi tənəzzül və sənayenin uçurumda olması – 17 il öncə 
Azərbaycan bu vəziyyəti yaĢamıĢdır. Lakin ciddi siyasi və 
iqtisadi islahatlar siyasəti nəticəsində 1993-cü ildən etibarən 

ölkə çətinlikləri aradan qaldırmağa baĢladı. Biz sabitlik və 
asayiĢi bərqərar edə bildik. Azərbaycan müxtəliflik əsasında 
inkiĢafa qədəm qoydu. Ġqtisadi dəyiĢikliklər kimi, siyasi 
dəyiĢikliklər də eyni dərəcədə vacib idi. Azərbaycan müstə-

qilliyini qazandığı zaman bazar iqtisadiyyatının payı sıfır 
həddində idi. Bu gün isə iqtisadiyyatımızın 80 faizindən çoxu 

özəl sektorun payına düĢür. Azərbaycan öz tarixində siyasi 
sistemə yalnız həmin iki illik dövrdə, 1918-ci ildən 1920-ci ilə 
qədər malik olmuĢdur. O vaxtın özü də böhranlı olmuĢdur. 
Biz postkommunist totalitar ölkədən demokratik ölkəyə 
çevrilməli idik və bu illərdə əldə edilmiĢ uğurlar olduqca 
gözəçarpandır. 

Azərbaycan siyasi islahatları həyata keçirən, demokratik 
təsisatlara malik, dünyaya açıqlığı ilə seçilən, dünyanın siya-
si və iqtisadi iĢlərində yeri olan və sürətlə inkiĢaf edən ölkə-

dir. Buna nail olmaq asan deyildi. Əminəm ki, müstəqilliyin 
17 ili ərzində nail olduğumuz nəticələr əldə oluna biləcək 
səviyyənin maksimum dərəcəsini təĢkil edir. Biz bütün əsas 

problemləri aradan qaldırmağa nail olduq və son dörd il 
ərzində, iqtisadiyyatımız, demək olar ki, iki dəfə artmıĢdır. 
Son üç il ərzində biz ÜDM-in artım sürətinə görə dünyada 
birinci yeri tuturuq. Bu artım 25 faizdən 35 faizə qədər 
olmuĢdur. Biz əsas beynəlxalq Ģirkətləri neft və qaz sektoru-
na sərmayə qoymaq məqsədi ilə dəvət etməyə nail olduq. 
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Bu, indi sürətlə inkiĢaf edən ölkə kimi, əldə etdiyimiz nailiy-
yətlər üçün çox əhəmiyyətli idi. Bu sərmayələr digər sahələrə 
kapital qoyuluĢu üçün imkanlar açdı. AdambaĢına düĢən 
birbaĢa xarici sərmayələrin həcminə görə Azərbaycan indi 
regionumuzda və dünyada birinci yerи tutur. Bütün bunlar 

Azərbaycanın müstəqilliyi, həyata keçirdiyimiz iqtisadi, 
siyasi və sosial islahatlar sayəsində mümkün olmuĢdur. 

Biz keçmiĢdən miras qalmıĢ sosial problemlərin həllinə 
xüsusi əhəmiyyət veririk. Sosial məsələlər iqtisadi islahatlar 
qədər vacibdir. Vəsaitlərin düzgün bölüĢdürülməsi nəticəsin-
də biz çox qısa müddət ərzində ölkədə yoxsulluğun səviyyə-

sini 49 faizdən 16 faizə qədər azalda bildik. Məqsədimiz 
Azərbaycanda yoxsulluğun tamamilə aradan qaldırılmasın-
dan ibarətdir. Bunun üçün bütün imkanlarımız var. Yox-
sullara sosial dəstəyin verilməsi üzrə böyük proqramlarımız 
var. Bizim regional inkiĢaf proqramlarımız mövcuddur. Bu-
nun nəticəsində son illər ərzində ölkədə yüz minlərlə iĢ 

yerləri yaradılmıĢdır. 
Beynəlxalq münasibətlər baxımından danıĢsaq, Azərbay-

can 2001-ci ildə Avropa ġurasına üzv oldu və bu bizim 
strateji seçimimiz idi. Biz Avrоatlantik tərəfdaĢlığı siyasətinə 
sadiqik. Avropa ġurası kimi təĢkilatda olmaq bizim üçün 
çox əhəmiyyətli idi. Biz demokratik inkiĢaf sahəsində bir çox 

nailiyyətlər əldə edə bildik və yeni qanunlar qəbul etdik. 
Azərbaycan insan hüquqlarını, demokratiya, ədalət və 
qanunun aliliyini əhatə edən bir çox beynəlxalq və Avropa 
konvensiyalarına qoĢulmuĢdur. Bu, islahatlarımızın vacib 
hissəsidir, çünki biz neft və qazla zəngin olan bir çox ölkələ-

rin tarixini bilirik. Həmin ölkələrin heç də hamısında zəngin 

təbii sərvətlər sosial rifahla və vəsaitlərin düzgün Ģəkildə 
bölüĢdürülməsi ilə nəticələnməmiĢdir. Ona görə biz güclü 
ictimai nəzarətə və möhkəm siyasi təsisatlara malik olmalı-
yıq ki, inkiĢaf etmiĢ ölkəyə çevrilək. ġəffaflıq qarĢımıзa qoy-
duğumuz məqsədlərdən biridir. Hasilat sənayesində maksi-
mum Ģəffaflığa nail olmuĢuq. Ötən il BMT Azərbaycanın 
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Dövlət Neft Fondunu yüksək Ģəffaflığa görə mükafatla təltif 
etmiĢdir. Ölkəmizdə neft gəlirlərinin Ģəffaf Ģəkildə toplan-
ması və xərclənməsi sistemi mövcuddur. Bu məsələdə vətən-
daĢlarımız parlamentdəki nümayəndələri vasitəsilə qərarla-
rın qəbul olunmasında iĢtirak edirlər. 

Əsas sərmayələr infrastruktur layihələrinə və sosial sahə-

yə yatırılır. Vəsaitlər əsasən,  кечян ясрин 90-cı illərinин əvvəl-
lərində Ermənistanın Azərbaycana qarĢı təcavüzü və etnik 
təmizləmə siyasəti nəticəsində ölkədə yaranmıĢ yüz minlərlə 
qaçqın və məcburi köçkünlərin problemlərinin həllinə 
yönəldilir. Biz gələcəyə nikbinliklə baxırıq. Həyatın bütün 

sahələrini əhatə edən proqramlarımız var. Enerji sektoru, 
təbii ki, iqtisadiyyatımızın əsas sahəsidir. Ġqtisadiyyatımızı 
Ģaxələndirməyə və əsasən, qeyri-neft sektoruna sərmayələrin 
qoyulmasına ürəkdən çalıĢdığımıza baxmayaraq, enerji 
sektoru bir neçə il bundan sonra da iqtisadiyyatımızda əsas 
yeri tutacaqdır. Neft hasilatını artırırıq, qaz hasil və ixrac 

edən ölkəyə çevrilirik. Enerji resurslarının hazırkı qiymət-
lərini nəzərə alsaq, bu amil iqtisadi sistemimizdə uzun illər 
ərzində əsas yeri tutacaqdır. 

ġaxələndirmə, insan kapitalına – təhsilə, səhiyyəyə və 
informasiya texnologiyaları sahəsinə sərmayələrin qoyuluĢu 
Azərbaycan üçün əsas prioritetləri təĢkil edir. Biz çox 

fərəhlənirik ki, son üç il ərzində ölkədə 1300 məktəb tikmiĢik 
və onların hamısı kompyuterləĢib və internetə qoĢulub. 
KompyuterləĢmə və internetə çıxıĢ bütün məktəblərdə bizim 
üçün prioritetlərdən biridir. Bizə hazırda və gələcəkdə təhsilli 
və bacarıqlı gənc nəsil lazım olacaqdır. Bu insanlar ölkə-

mizin maraqlarına yüksək peĢəkarlıqla xidmət edəcəklər. 

Təbii sərvətlər bizim üçün məqsəd deyildir. Bu, sadəcə, üs-
tünlükdür. Biz bilməliyik ki, gec-tez neft və qaz tükənəcək-
dir. Bəs sonra necə olacaq? Biz əlli il və hətta ondan da 
sonranı düĢünməliyik. Bu gün biz ölkəmizin gələcəkdə da-
vamlı inkiĢafının əsaslarını formalaĢdırmalıyıq. 
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Əsrlər boyu azərbaycanlılar digər ölkələrin və imperiya-
ların tərkibində yaĢamıĢlar. Əsrlər boyu biz müstəqilliyi-
mizdən məhrum olmuĢuq. Ġndi isə müstəqil ölkəyik. Müs-
təqil siyasət həyata keçiririk. Müstəqilliyi gücləndirmək üçün 
əlimizdən gələni etməliyik. Biz bütün gücümüzlə çalıĢmalıyıq 

ki, Azərbaycan müasir, iqtisadi baxımdan güclü ölkə kimi, 
öz uğurlu inkiĢafını davam etdirsin. Bir daha qeyd etmək 
istəyirəm, buna nail olmaq üçün bütün imkanlara malikik. 
Biz buna öz səylərimiz sayəsində nail olmuĢuq. Müstəqilliyin 
baĢlanğıcında Azərbaycanın düĢdüyü vəziyyət digər sovet 
respublikaları ilə müqayisədə bəlkə də ən ağır idi. Onlardan 

fərqli olaraq, ölkəmizdə vətəndaĢ müharibəsi, sosial böhran 
və torpaqlarımızın iĢğalı mövcud idi. Bu, ən ağır baĢlanğıc  
idi. 

Lakin biz son üç il ərzində dünyada ən sürətlə inkiĢaf 
edən iqtisadiyyata малик юлкяйя çevrilə bildik. Enerji layi-

hələrimizi həyata keçirə bildik və indi biz Avropanın enerji 
təhlükəsizliyi üçün mühüm ölkəyik. Enerji resurslarımız 
əməkdaĢlıq, dostluq və tərəfdaĢlığa xidmət edir. Biz enerji 
resurslarımızı heç vaxt kiməsə qarĢı və yaxud hansısa 
məqsədlərə nail olmaq üçün istifadə etməmiĢik və etməyə-

cəyik. KeçmiĢimiz, atdığımız addımlar onu göstərir ki, biz 

bu resursları tərəfdaĢlıq üçün istifadə edirik. Lazım olanda 
biz öz qonĢularımıza və dostlarımıza dəstək veririk. Bu re-
surslardan möhkəm tərəfdaĢlıг qurmaq məqsədi ilə istifadə 
edirik və gələcəkdə də edəcəyik. Ġndi heç bir regional layihə 
Azərbaycanın iĢtirakı olmadan mümkün deyildir. Biz 
Bakıdan Aralıq dənizinə gedən transmilli neft boru kəmə-

rinin, eləcə də Azərbaycandan Avropaya çəkilmiĢ qaz boru 
kəmərinin təĢəbbüskarıyıq. 

Artıq ötən il tarixdə ilk dəfə olaraq  Avropa Azərbaycan 
qazını almağa baĢladı. Bu, real Ģaxələndirmə deməkdir. 
Bizim üçün Ģaxələndirmə bir istehlakçıdan, Avropa üçün isə 
bir təchizatçıdan asılı olmamaq vasitəsidir. Biz istehlak-

çıların narahatlığını baĢa düĢürük. Əlbəttə ki, bizi narahat 
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edən məsələlər də anlanılmalıdır. Bir sözlə, biz Ģaxələndir-
məyə artıq nail olmuĢuq. Üç boru kəməri üç müxtəlif isti-
qamətdə neftimizi nəql edir. Dörd qaz boru kəməri dörd 
müxtəlif istiqamətdə qazımızın çatdırılmasını təmin edir. 
Əlbəttə ki, gələcəkdə Avropa Ġttifaqı ilə Azərbaycan arasın-

da tərəfdaĢlıq davam edəcəkdir. Biz Avropa Ġttifaqının 
«Yeni qonĢuluq siyasəti»nə qoĢulmuĢuq. 

2006-cı ildə Avropa Ġttifaqı və Azərbaycan Enerji məsələləri 
üzrə strateji tərəfdaĢlığa dair memorandum imzaladı. Bütün 
bunlar apardığımız əməkdaĢlığın mühüm çərçivəsidir. Hazırda 
biz regional əməkdaĢlığın geniĢləndirilməsi üzərində çalıĢırıq. 

Bu gün biz nəinki Qafqaz–Qara dəniz əməkdaĢlığı, həm də 
Xəzər дянизи–Qara dəniz–Baltik dənizi regionları arasında iĢ-

birliyi haqqında danıĢırıq. Biz bu regionları daha da yaxın-
laĢdırmaq imkanlarını araĢdırırıq. Əlbəttə, enerji və daĢınma 
mühüm rol oynayacaqdır. Hər iki sahədə biz avropalı 
tərəfdaĢlarımızla sıx iĢləyirik. Coğrafi mövqeyimiz də çox 

əlveriĢlidir. Biz malların Asiyadan Avropaya və geriyə daĢın-
ması sahəsində vacib tranzit ölkəyə çevrilməyi planlaĢdırırıq. 

Mən Azərbaycanda görülmüĢ iĢlər və planlaĢdırılan 
addımlar haqqında çox danıĢa bilərəm. Lakin məhdud vaxtı 
nəzərə alaraq, əldə etdiyimiz nailiyyətlərə və gələcək plan-
larımıza təhlükə olan məsələ haqqında danıĢmaq istərdim. Bu, 

Qafqazdakı vəziyyət və oradakı separatçı rejimlər, eləcə də, 
əfsuslar olsun ki, keçmiĢ Sovet Ġttifaqının ərazisində mövcud 
olan tanınmamıĢ qeyri-qanuni qurumlar – yəni, Dağlıq Qara-
bağ, Abxaziya, Cənubi Osetiya və Dnestryanı bölgələrdəki 
qurumlardır. Həmin yerlərdə eyni vəziyyət yaranmıĢdır. Eyni 
separatçı hərəkətlər, oxĢar etnik təmizləmə siyasəti, həmin 

hərəkətlərin bir-birinə oxĢar nəticələri, həmin ərazilərin 
ölkələrdən de-fakto ayrılması və Azərbaycan, Gürcüstan ilə 
Moldovanın ərazi bütövlüyünün pozulması müĢahidə olunur. 

Biz bu məsələlərə sırf hüquqi nöqteyi-nəzərdən baxırıq. 
Dağlıq Qarabağ Azərbaycanın beynəlxalq səviyyədə tanın-
mıĢ hissəsidir. Hazırda bu, tanınmamıĢ qurumdur. Onun 



 272 

baĢında de-fakto cinayətkar rejim dayanır. Həll yolu yalnız 
beynəlxalq hüquq, münaqiĢənin əvvəlində BMT-nin Təhlü-

kəsizlik ġurası tərəfindən qəbul edilmiĢ 4 qətnamə və bu ilin 
mart ayında BaĢ Məclisin qəbul etdiyi qətnamə əsasında 
olmalıdır. Qətnamələrdə erməni qüvvələrinin torpaqlarımız-

dan dərhal çıxarılması tələb olunur. Ermənistan azərbay-
canlılara qarĢı etnik təmizləmə siyasətini aparıb və bunun 
nəticəsində təqribən 1 milyon həmvətənimiz qaçqın və məc-
buri köçkün vəziyyətinə düĢmüĢdür. Bu, humanitar fəlakət-
dir, ən böyük ədalətsizlik və beynəlxalq hüququn pozulması-

dır. Lakin beynəlxalq ictimaiyyətin, ATƏT-in məsələ ilə 

məĢğul olmasına baxmayaraq, nəticə baxımından heç bir 
irəliləyiĢ yoxdur. DanıĢıqlar prosesində bəzi irəliləyiĢə nail 
olmuĢuq. Amma bu, kifayət deyildir. 

Qafqazdakı reallıqlar onu göstərir ki, hazırda Azərbay-
canla rəqabət aparmaq çox çətindir. Ġstər iqtisadi inkiĢaf və 
ya hərbi potensial baxımından, istərsə də siyasi çəki və 

yaxud regional layihələrdə və təĢəbbüslərdə iĢtirak baxımın-
dan. Ona görə Ermənistanda nə qədər tez baĢa düĢsələr ki, 
onların apardığı siyasətin sonu yoxdur, bu hər kəs üçün 
yaxĢı olar. Belə olan halda, Qafqazda sülh bərqərar olacaq, 
regional inkiĢaf daha sürətlə gedəcək və Qafqazda yaĢayan 
bütün millətlər bundan yararlanacaqlar. Mən sizin diqqəti-

nizi bu məsələyə cəlb etmək istəyirəm, çünki bu bizi ən 
narahat edən amildir. Bu nəinki bizim üçün, həm də bütün 
region üçün əsas təhlükədir. DüĢmənçilik və hərbi əməliyyat-
lar olarsa, regiondakı bütün sabitlik sual altına düĢər və 
gözlənilməz nəticələr yarana bilər. 

Hörmətli dostlar, mən vaxtınızı çox almaq istəmirəm, 

qarĢınızda çıxıĢ etmək, Azərbaycan reallıqlarını çatdırmaq 
imkanına görə sizə bir daha minnətdaram. Əminəm ki, bu 
səfərin gələcəkdə ölkələrimiz, habelə Azərbaycan ilə Avropa 
Ġttifaqı arasında münasibətlər üçün çox yaxĢı nəticələri 
olacaqdır. 

Çox sağ olun. 
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M и k k o   V и и t a s a l o: Cənab Prezident, çox maraqlı 
çıxıĢınıza görə təĢəkkür edirəm. 

Xanımlar və cənablar, indi isə suallar üçün müəyyən 
vaxtımız qalır. Əgər sualınız varsa, buyurun. 

S u a l: Cənab Prezident, mən Finlandiyanın keçmiĢ səfiri-

yəm. Çox yaxĢı çıxıĢınıza görə minnətdaram. Mən dost 

paytaxt Ģəhərinizə səfər etmiĢəm. Ləziz yeməkləriniz hələ də 

yadımdadır. 
Sualım belədir: ötən vaxtlarda mən Çeçenistanda iĢləmi-

Ģəm. Bu, ġimali Qafqazdadır. Daha sonra Dağıstan var. Si-

zinlə sərhəddə yerləĢir. Hətta xatirimdədir ki, Azərbayъanda 

kiçik çeçen diasporu yaĢayırdı, çünki onların vətənində mü-

haribə gedirdi. Bu gün Dağıstan və Çeçenistana gəldikdə, 

praktik əməkdaĢlıq nə yerdədir? 
И l h a m   Ə l и y e v: Tarixi nöqteyi-nəzərdən Dağıstan ilə 

Azərbaycan bir zona kimi hesab edilirdi. Dağıstan və Azər-
baycan xalqları arasındakı münasibətlər səmimidir. Əsrlər bo-

yu biz bir yerdə yaĢamıĢıq. Bir çox azərbaycanlılar Dağıs-
tanda öz torpaqlarında yaĢayır. Həmçinin bizim ölkədə müx-
təlif bölgələrdə Dağıstan xalqlarından olan azlıqlar, qardaĢ-

larımız yaĢayırlar. Bu baxımdan Rusiya ilə Azərbaycan 
arasında əməkdaĢlıq səviyyəsi Qafqazda uzunmüddətli sülhün 
bərqərar olunmasında vacib amildir. Qafqaz bütöv orqanizm-

dir. Cənubi Qafqaz ölkələri müstəqildir. ġimali Qafqaz 
Rusiya Federasiyasının hissəsidir. Lakin bu bir orqanizmdir. 
Qafqazın istər Ģimalında, istərsə də cənubunda baĢ verən 
hadisələr ölkələrimizdə olan vəziyyətə təsir göstərə bilər. 

Əlbəttə, bunu nəzərə alaraq, biz regional əməkdaĢlıq və 
təhlükəsizlik məsələləri üzərində daha sıx iĢləməliyik. Qaf-

qazda təhlükələr var. Biz gərgin qonĢuluq Ģəraitində yaĢa-
yırıq. Beləliklə, biz çağırıĢlara hazır olmalıyıq. Terrorçuluq, 
ekstremizm hamımız üçün təhlükəli amillərdir. Biz çox 
istəyirik ki, Qafqazın həm Ģimalı, həm cənub bölgələri inki-
Ģaf etsin. Bunun üçün bütün imkanlar var. Gözəçarpan 
maliyyə resurslarına malik olan Azərbaycan regiona rifah 
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gətirəcək müxtəlif layihələrə dəstək vermək üçün daha çox 
iĢlər görməyə hazırdır. Təhlükəli məsələlərdən irəli gələn ən 
böyük problemlərdən biri iĢsizlik, yoxsulluq və sərmayələrin 
çatıĢmamasıdır. Azərbaycan resurslara malik olan ölkə kimi, 
bu məsələlərin həllinə töhfə verə bilər. 

S u a l: Cənab Prezident, hazırda neftin qiyməti həddindən 

artıq yüksəkdir. Fikrinizcə, neft hasil edən ölkələr elə bir 

sistem yarada bilərmi ki, yoxsul ölkələr enerji daĢıyıcılarını 

aĢağı qiymətlə alsın? Məsələn, BanqladeĢ və ya Afrikadakı 

kimi zəif inkiĢaf etmiĢ ölkələr. Lakin bu o demək deyil ki, 

onlar ucuz qiymətlə istədikləri həcmdə ala bilərляр. Belədə 

onlar sadəcə, ucuz alıb, üçüncü ölkələrə baha satar və 

beləliklə, pul qazanarlar. Sağ olun. 
И l h a m   Ə l и y e v: Bu, ciddi sualdır və bazar iqtisa-

diyyatı prinsipləri ilə sosial ədaləti özündə əks etdirir. Bəzi 
hallarda bu iki mühüm prinsip bir-biri ilə ziddiyyət təĢkil 
edir. Misal üçün, biz Azərbaycanda bazar iqtisadiyyatı prin-

siplərinə tam sadiqik. Bu bizim uğurlu inkiĢafımız üçün əsas 
Ģərt olmuĢdur. Lakin əgər bizdə təbii qazın və elektrik 
enerjisinin, eləcə də yanacaqdoldurma stansiyalarında ben-
zinin qiymətlərinə nəzər yetirsəniz görərsiniz ki, onlar dünya 
qiymətlərindən aĢağıdır. Biz buna imkan verə bilərik. 
Xalqımıza və istehsalçılarımıza dəstək verə bilərik. Fermer 

üçün güzəĢtli Ģərtlər tətbiq olunur. Onlar enerji daĢıyıcılarını 
yarı qiymətə alırlar. Amma, əlbəttə ki, digər ölkələrə gəl-
dikdə, ola bilsin, qərar hər bir ölkənin özündən asılı olur. 
Mən hesab etmirəm ki, bir gün vaxt gələcək və yoxsul 
ölkələr üçün hər hansı birtərəfli endirim sistemi yaradıla-
caqdır. Çünki hər bir ölkə qərarı özü qəbul edir. Ġndi neft 

bazarı təkformalı deyildir. Azərbaycan bu yaxınlarda mü-

hüm hasilatçı və ixraъatчıya çevrilibdir. Amma, əlbəttə ki, 
ixracatçı ölkə kimi, uzun tarixə malik olanlar da var. Lakin 
bu istiqamətdə əgər hər hansı addım atılarsa, bu, hasilatçı 
kimi, uzun tarixi olan ölkələr tərəfindən edilməlidir. Biz 
gözləyəcəyik ki, nəticə ня olacaqdır. 
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S u a l: Cənab Prezident, bir neçə həftə öncə Ġsveçrə prezi-

dentinin ölkənizə uğurlu səfəri olubdur. Siz Transavropa boru 

kəməri vasitəsilə çatdırılacaq qazla bağlı çox uğurlu razılaĢ-

maya nail oldunuz. Beləliklə, Ġtaliyaya qaz çatdırıla bilər. 

Bilirəm ki, Beynəlxalq Valyuta Fondunda siz Ġsveçrənin səs 

verdiyi qrupun üzvüsünüz. Birinci sual ondan ibarətdir ki, bu 

məqsədlə siz Beynəlxalq Valyuta Fondunun və Dünya Bankı-

nın xidmətlərindən istifadə edə bilərsinizmi? Siz bu qurumların 

üzvüsünüz. 
Ġkinci sualım Qafqaz ölkələrinin inteqrasiyası ilə bağlıdır. 

Siz Rusiyanın da daxil olduğu 12 ölkədən ibarət Müstəqil 

Dövlətlər Birliyinin üzvüsünüz. Bu sahədə inkiĢafı necə 

görürsünüz və bunun daha sıx inteqrasiyaya xidmət etdiyinə 

əminsinizmi? Məsələ ilə bağlı Sizin Ģərhlərinizi eĢitmək 

maraqlı olardı. 

И l h a m   Ə l и y e v: Ġlk nюvbədə onu demək istəyirəm ки, 
Ġsveçrə prezidentinin Azərbaycana olduqca uğurlu səfəri 

zamanı biz qaz təchizatı ilə bağlı hansısa saziĢ imzalamamıĢıq, 
çünki Ġsveçrə potensial qaz boru kəmərinin sonuncu nöqtəsində 
yerləĢir. Bu, potensial təchizat marĢrutlarından biridir. 

Biz qaz yataqlarını iĢlətməyə, hasilata baĢlayanda ölkə-

miz Avropa Ġttifaqı tərəfindən təchizatçı hesab edilmirdi. 
Nabukko və digər layihələr üçün qaz mənbəyi kimi, Azər-

baycan nəzərdə tutulmurdu. Lakin digər səbəblərə görə, 
Azərbaycan qazına olan maraq artır. Biz isə hasilatı artır-
maq üçün əlimizdən gələni edirik. Qaz hasilatını artırmaq 
üçün bizim istehlakçılarla müqavilələrimiz olmalıdır, çünki 
qaz neft deyil. Siz onu beynəlxalq bazarda yox, yalnız isteh-
lakçıya sata bilərsiniz. Ona görə hasilatçı, tranzit və isteh-

lakçı ölkələr arasında razılaĢmalar bir paket formasında 
olmalıdır. Bu günə qədər belə razılaĢmalar yoxdur. Bu vaxta 
qədər Avropa ölkələrinin bizdən qaz almaq üçün əsasən, 
istəkləri olubdur. Biz bunu etməyə hazırıq. Azərbaycan 
qazının Avropa bazarı üçün yeganə yeni mənbə olduğunu 
nəzərə alaraq, əlbəttə ki, bizə və potensialımıza olan diqqət 
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artır. Biz hazırıq. Azərbaycanda aĢkar edilmiĢ qaz ehtiyat-
larının sübuta yetirilmiĢ minimum həcmi 2 trilyon kub-
metrdir. Bizim üçün bu həcm 200 ilə kifayətdir. Əgər biz 
istədiyimiz qədər ixrac etsək, bu rəqəm 100 ilə bəs edəcəkdir. 
Bundan əlavə, həmin həcm sübuta yetirilmiĢ minimum ehti-

yatlardır. Adətən, nə qədər çox hasil etdikcə, bir o qədər 
yeni ehtiyatlar aĢkar edilir. Azərbaycan ən azı bir əsr ərzində 
qaz ixrac edən ölkə olacaqdır. 

Ġnteqrasiyaya gəldikdə, siz Müstəqil Dövlətlər Birliyini 
nəzərdə tuturdunuz. Bu təĢkilat Sovet Ġttifaqının dağılma-
sından sonra yaradılmıĢdır. Ona daxil olan ölkələr SSRĠ-nin 

süqutundan sonra müstəqillik qazanmıĢ respublikalardır. 
Bu, həmin təĢkilatı yaratmaqda ilkin səbəb idi. Azərbaycan 
bu təĢkilatda öz rolunu oynayır, lakin əməkdaĢlığımız əsasən 
ikitərəfli əlaqələrə söykənir. Biz MDB üzvləri ilə çox da 
təĢkilat çərçivəsində yox, ikitərəfli əsaslarla iĢləyirik. Bu 
təĢkilatın gələcəyi qarĢılıqlı etimad, əməkdaĢlıq səviyyəsin-

dən və üzv-dövlətlərin siyasi marağından asılı olacaqdır. Sizə 
deyə bilərəm, Ermənistan ilə Azərbaycan MDB-nin üzvləri-
dir. Bizim Ermənistanla heç bir əlaqəmiz yoxdur, lakin hər 
iki ölkə təĢkilatdadır. Həmin təĢkilatda digər ölkələr var ki, 
onların arasındakı münasibətlər yaxĢı deyildir. Bir sözlə, bu, 
asan deyildir. Lakin Azərbaycan regional əməkdaĢlıq 

sahəsində səylərini davam etdirməyə hazırdır. Bu bizim üçün 
vacibdir və iqtisadi, siyasi maraqlarımızı nəzərə alaraq, biz 
orada üzvlüyümüzü davam etdirəcəyik. 

S u a l: Cənab Prezident, əla təqdimatınıza görə olduqca 

minnətdaram. Sizin bu gün Ġranla münasibətləriniz necədir? 
И l h a m   Ə l и y e v: Bizim Ġranla münasibətlərimiz yaxĢı-

dır, normaldır. Enerji, ticarət sahəsində birgə həyata keçir-
diyimiz müxtəlif layihələrimiz var. ƏməkdaĢlıq səviyyəsi çox 
yüksəkdir. Biz bütün qonĢu ölkələrlə – Ġran, Rusiya, Gürcüs-
tan və Türkiyə ilə normal münasibətlərin olmasına çalıĢırıq. 
Bu qonĢularla heç bir problemimiz yoxdur. Bu, regional 
sabitliyin vacib elementidir və ölkəmiz üçün mühüm olan 
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regional əməkdaĢlıq layihələrində iĢtirak etmək imkanını 
yaradır. Regional əməkdaĢlıq qarĢılıqlı iĢbirliyinə aparır. 
Çünki bu gün regional formatda iĢtirak edən ölkələr layi-
hələr irəli sürür. Həmin layihələr qarĢılıqlı Ģəkildə faydalıdır. 
Sonra isə layihələrin əhəmiyyəti artır. Mən bu münasibətləri 

regional sabitlik üçün çox vacib hesab edirəm və əminəm ki, 
bunu uğurla davam etdirəcəyik. 

S u a l: Cənab Prezident, Rusiya ilə münasibətləriniz və bu 

ölkənin Qafqazdakı təsiri barədə nə deyə bilərsiniz? Seçkilər-

dən sonra prezident Medvedev və hökumətin sədri Putinlə 

bağlı hər hansı yenilik gözlənilirmi? 
И l h a m   Ə l и y e v: Mən yalnız Azərbaycan–Rusiya mü-

nasibətlərinə aid Ģərh verə bilərəm. Xarici siyasətə aidiyyəti 
olan bütün Ģəxslərə prezident kimi, mənim verdiyim təlimat-
larda hər hansı digər daxili iĢlərə müdaxilə etməmək nəzərdə 
tutulur. Bizim Azərbaycanda görəcəyimiz iĢlər çoxdur. 
Diqqətimizi öz iĢlərimizə yönəltməliyik. Əlbəttə ki, qonĢu-

larla və digər ölkələrlə münasibətlər qarĢılıqlı maraqlara 
əsaslanır. Bizim marağımız yaxĢı münasibətlərin formalaĢ-

dırılmasına arxalanır. Təsirə gəldikdə, biz Azərbaycanda hər 
hansı təsirə məruz qalmırıq. Biz bunu hiss etmirik. Bunu 
zənn etməyə də əsas yoxdur. Azərbaycan özünü təmin edən 
ölkədir. Bizim vacib üstünlüyümüz var. Bu, enerji resursları-

dır. Ġqtisadi inkiĢaf və enerji təhlükəsizliyi baxımından biz 
özünü təmin edən ölkəyik. Əksinə, biz regionumuzda digər 
ölkələrin enerji təhlükəsizliyində iĢtirak edirik. Ona görə təsir 
göstərmək üçün əsas yoxdur. Düzünü desəm, biz heç vaxt 
hiss etməmiĢik ki, kimsə Azərbaycana təsir göstərməyə 
çalıĢır. Biz öz suverenliyimizin sahibləriyik. Artıq çıxıĢımda 

qeyd etdiyim kimi, biz müstəqilliyi əsrlər boyu gözləmiĢik və 
yenidən yarımmüstəqil ölkə olmaq fikrində deyilik. Bizim 
üçün müstəqil olmaq, müstəqil siyasət yürütmək deməkdir. 
Biz buna nail olmuĢuq. Hesab edirəm ki, bu, Azərbaycanın 
son 17 ildə əldə etdiyi ən böyük nailiyyətdir. Bir sözlə, Rusi-
ya ilə münasibətlər yaxĢı qonĢuluğa və qarĢılıqlı iqtisadi ma-
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rağa əsaslanır. Enerji məsələlərində, görünə bilər ki, ma-
raqlarımız baĢqa sahələrdədir. Lakin eyni zamanda, biz 
rəqabət aparmırıq. Rusiyanın özünün böyük enerji bazarı 
var, bizim öz enerji bazarımız var. Bu təbiidir. Hamı öz milli 
maraqlarını qorumaq istəyir. Əminəm ki, Rusiyanın yeni 

prezidenti ilə bizim münasibətlərimiz uğurla davam edəcək-
dir. Hazırda bizim çox yaxĢı əlaqələrimiz var və deyərdim ki, 
bu əlaqələr digər böyük ölkə ilə kiçik ölkə, əvvəlcə bir ölkədə 
yaĢamıĢ ölkələr arasında olan münasibətlərə nümunə ola bi-
lər. Münasibətlərimiz çox güclüdür, gözləniləndir və qarĢılıq-
lı hörmət kimi vacib amilə əsaslanır. Ümid edirəm ki, bu 

siyasət davam edəcəkdir. 
M и k k o   V и и t a s a l o: Digər suallarınız varmı? 
Görürəm artıq vaxt yetiĢibdir. Cənab Prezident, Sizə min-

nətdarıq, çıxıĢınıza görə çox sağ olun. Çox müdrik cavab-
larınıza görə təĢəkkür edirik. GörüĢü baĢa çatdırmazdan 
öncə mən xatirə hədiyyəsi olaraq, prezident Halonenin 

imzaladığı medalı Sizə təqdim etmək istəyirəm. 
 
Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevə Paaskivi Cəmiyyətinin 

Fəxri qonaqlar üçün nəzərdə tutulan xüsusi medalı təqdim 

olundu. 
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FİNLANDİYA РЕСПУБЛИКАСЫНЫН BAŞ NAZİRİ 
İLƏ GÖRÜŞ 
 
30 may 2008-ci il  
 
Mayın 30-da Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

İlham Əliyev Finlandiya Respublikasının Baş naziri Matti 
Vanhanen ilə görüşmüşdür. 

Görüşdə ölkələrimiz arasında ikitərəfli əlaqələr, əmək-
daşlığın indiki vəziyyəti və perspektivləri ətrafında geniş fikir 
mübadiləsi aparıldı. Söhbət zamanı bir sıra sahələrdə bu 
əməkdaşlığın yaxşı perspektivləri olduğu bildirildi.  Təhsil, 
sərmayə qoyuluşu, informasiya texnologiyaları sahələrində də 

müəyyən işlərin görülməsinin, vəziyyətin öyrənilməsinin zə-

ruriliyi vurğulandı. 
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HĠETANĠEMĠ QƏBĠRĠSTANLIĞINI ZĠYARƏT 

 
30 may 2008-ci il  
 
Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev mayın 30-da Hel-

sinkidə Hietaniemi qəbiristanlığını ziyarət etmişdir. 
Burada dövlətimizin başçısının şərəfinə Fəxri qarovul dəs-

təsi düzülmüşdü. 
Ölkənin Fəxri xiyabanı sayılan Hietaniemi qəbiristan-

lığında Finlandiyanın dövlət xadimi, marşal Mannerheym, 
Finlandiyanın vəfat etmiş digər bütün prezidentləri, habelə 

İkinci dünya müharibəsində həlak olmuş insanlar dəfn edil-
mişdir. Burada onların şərəfinə xatirə abidələri yaradılmışdır. 

Prezident İlham Əliyev xatirə abidələrinin hər birinin 
önünə əklil qoydu. 

 
Səfər baĢa çatdы 

 
Mayın 30-da Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

İlham Əliyevin Finlandiyaya rəsmi səfəri başa çatmışdır. 
Azərbaycanın və Finlandiyanın dövlət bayraqları ilə bəzə-

dilmiş Helsinkinin Vantaa Beynəlxalq Hava Limanında Azər-
baycan prezidentini və xanımını Finlandiyanın yüksək vəzifəli 

rəsmi şəxsləri böyük hörmət və ehtiramla yola saldılar. 
    
                                  * * * 
 
Dövlətimizin başçısı həmin gün Bakıya gəldi. 
Azərbaycan prezidentini Heydər Əliyev Beynəlxalq Aero-

portunda Baş nazir Artur Rasizadə, Prezidentin İcra Apara-
tının rəhbəri Ramiz Mehdiyev və Bakı Şəhər İcra Hakimiy-
yətinin başçısı Hacıbala Abutalıbov qarşıladılar. 
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ABġ DÖVLƏT KATĠBĠNĠN CƏNUBĠ VƏ 

MƏRKƏZĠ ASĠYA MƏSƏLƏLƏRĠ ÜZRƏ 

MÜAVĠNĠ RĠÇARD BAUÇER VƏ  

DÖVLƏT KATĠBĠNĠN AVROPA VƏ AVRASĠYA 

MƏSƏLƏLƏRĠ ÜZRƏ MÜġAVĠRĠ DEVĠD 

MERKEL ĠLƏ GÖRÜġ   
 
30 may 2008-ci il  
 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev 

mayın 30-da ABŞ Dövlət katibinin Cənubi və Mərkəzi Asiya 
məsələləri üzrə müavini Riçard Bauçeri və Dövlət katibinin 

Avropa və Avrasiya məsələləri üzrə müşaviri Devid Merkeli 
qəbul etmişdir. 

Görüşdə Azərbaycan–ABŞ ikitərəfli münasibətlərinin siya-
si, iqtisadi və digər sahələrdə inkişafından məmnunluq ifadə 
olundu, əməkdaşlığın gələcək perspektivləri barədə fikir 
mübadiləsi aparıldı və ikitərəfli əlaqələrin bundan sonra da 

genişlənəcəyinə əminlik bildirildi. 
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Х ƏNƏNƏVĠ BEYNƏLXALQ  

«ġƏRQ-QƏRB» BAKI KĠNOFESTĠVALINA 
 
Sizi – Х Ənənəvi Beynəlxalq «ġərq-Qərb» Bakı Kino-

festivalının iĢtirakçılarını ürəkdən salamlayıram, hər birinizə 
cansağlığı, xoĢbəxtlik və festivalınızın iĢində müvəffəqiy-
yətlər arzu edirəm. 

Sürətlə qloballaĢan və yeni texnologiyalarla zənginləĢən 

müasir dünyada digər sənət növlərindən fərqli olaraq kino 
innovasiyalarla ayaqlaĢan yaradıcılıq sahəsidir. Ona xas olan 
ənənəvi kütləvilik bu gün elektron məkanda da tolerantlıq, 
qarĢılıqlı anlaĢma və sivilizasiyaların dinc yanaĢı yaĢama 
prinsiplərini geniĢ yaymaq imkanı verir. Məhz bu baxımdan 
kinematoqrafiya nəhəng auditoriyaya misilsiz təсiredici 

qüvvəsi ilə səciyyələnir. 
Bir əsrdən artıq özünəməxsus parlaq yol keçmiĢ və nə-

zərəçarpacaq nailiyyətlər qazanmıĢ Azərbaycan kino sənəti-
nin inkiĢafı tarixində sizin kinofestivalın xüsusi yeri vardır. 
Bu gün artıq on illik yubileyi qeyd edilən Beynəlxalq «ġərq-

Qərb» Bakı Kinofestivalı Azərbaycan kinematoqrafının 
sadiq qaldığı ümumbəĢəri dəyərlərin təbliği naminə müxtəlif 
ölkələrin kino iĢçilərinə ünsiyyət və əməkdaĢlıq üçün əlveriĢli 
Ģərait yaradır. 

Dünyanın bir çox ölkəsindən gəlmiĢ kino xadimlərinin 
təmsil olunduğu kinoforum ölkəmizin mədəni həyatında əla-

mətdar hadisəyə çevrilmiĢdir. Bu dostluq və sənət bayramı 
incəsənətimizin zəngin ənənələrinin qorunub saxlanması ilə 
yanaĢı, mədəniyyətlər arasında dialoqun möhkəmləndiril-
məsinə öz töhfəsini verir. 

Ġnanıram ki, nüfuzu ildən-ilə artmaqda olan kinofes-
tivalınız müxtəlif mədəniyyətlərin qarĢılıqlı zənginləĢməsi 

iĢinə xidmət edəcək, dünya kinematoqrafiyasının aparıcı me-
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yilləri istiqamətində əməkdaĢlığı, təcrübə mübadiləsini geniĢ-

ləndirəcək və milli kinomuzun bundan sonrakı inkiĢafına 
müsbət təsir göstərəcəkdir. 

 
Dərin hörmətlə, 

ĠLHAM ƏLĠYEV 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 
 
Bakı, 1 iyun 2008-ci il 
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NORVEÇĠN DÖVLƏT KATĠBĠ, NEFT SƏNAYESĠ 

VƏ ENERGETĠKA NAZĠRĠNĠN MÜAVĠNĠ XANIM 

LĠV MONĠKA STABHOLDTUN BAġÇILIQ 

ETDĠYĠ NÜMAYƏNDƏ HEYƏTĠ ĠLƏ GÖRÜġ 
 
2 iyun 2008-ci il 
 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev 

iyunun 2-də Norveçin Dövlət katibi, Neft Sənayesi və 
Energetika nazirinin müavini xanım Liv Monika Stabholdtun 
başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul etmişdir. 

ХВ Beynəlxalq Xəzər neft və qaz sərgisində iştirak etmək 

üçün Bakıya səfər etdiyini bildirən Liv Monika Stabholdt 
Azərbaycanın istər regional baxımdan, istərsə də iqtisadi po-
тensialına görə çox önəmli bir ölkə olduğunu vurğuladı. Qonaq 
Beynəlxalq Xəzər neft və qaz sərgisinin qlobal neft səna-
йesində kifayət qədər əhəmiyyətli bir hadisəyə çevrildiyini, 
müxtəlif sahələrin nümayəndələrinin bir araya gəlməsi üçün 

bu tədbirin yaxşı imkanlar yaratdığını dedi. 
Dövlətimizin başçısı beynəlxalq konfransların keçiril-

məsində ölkəmizin zəngin təcrübəyə malik olduğunu, Xəzər 
neft və qaz sərgisinin də gözəl bir ənənəyə çevrildiyini vurğu-
ladı. Prezident İlham Əliyev məmnunluqla bildirdi ki, Beynəl-
xalq Xəzər neft və qaz sərgisinə dünyada çox böyük maraq 

vardır. 
Görüşdə Azərbaycanla Norveç arasında energetika sahə-

sində uzun illər səmərəli əməkdaşlığın həyata keçirildiyi məm-
nunluqla vurğulandı. 
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UKRAYNANIN MÜDAFĠƏ NAZĠRĠ YURĠ 

YEXANUROVUN BAġÇILIQ ETDĠYĠ 

NÜMAYƏNDƏ HEYƏTĠ ĠLƏ GÖRÜġ 
 
2 iyun 2008-ci il 
 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev 

iyunun 2-də Ukraynanın Müdafiə naziri Yuri Yexanurovun 
başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul etmişdir. 

Dövlətimizin başçısı Azərbaycanla Ukrayna arasında 
əlaqələrin müxtəlif sahələrdə uğurla inkişaf etdiyini bildirdi. 
Prezident İlham Əliyev Kiyevə bu yaxınlardakı səfərini məm-

nunluqla xatırlaдaraq, Ukrayna prezidenti ilə keçirdiyi səmə-
rəli görüşlərin əməkdaşlığımızın daha da inkişaf etdirilməsi 
baxımından əhəmiyyətli olduğunu vurğuladı. Dövlətimizin 
başçısı ümidvar olduğunu bildirdi ki, qonağın səfəri ölkə-
lərimizin Müdafiə nazirlikləri arasında da əməkdaşlığın ge-
nişləndirilməsinə töhfə verəcəkdir. 

Nazir Yuri Yexanurov Ukrayna prezidenti Viktor Yuşşen-
кonun salamlarını dövlətimizin başçısına çatdırdı. O, 
Azərbaycan prezidentinin Ukraynaya səfərinin uğurla keçdi-
yini vurğuladı. Qonaq Azərbaycanın və Ukraynanın Müdafiə 
nazirlikləri arasında əlaqələrin ikitərəfli münasibətlərimizin 
inkişafına töhfə verəcəyinə əminliyini bildirdi. 

Prezident İlham Əliyev Ukrayna prezidenti Viktor Yuşşen-
konun salamlarına görə minnətdarlığını bildirdi, onun da sa-
lamlarını Ukraynanın dövlət başçısına çatdırmağı xahiş etdi. 

 
 

 

 



 286 

 

 

 

ĠSRAĠLĠN MĠLLĠ ĠNFRASTRUKTUR NAZĠRĠ 

BĠNYAMĠN BEN ELĠEZERĠN BAġÇILIQ ETDĠYĠ 

NÜMAYƏNDƏ HEYƏTĠ ĠLƏ GÖRÜġ  
 
2 iyun 2008-ci il 
 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev 

iyunun 2-də İsrailin Milli Иnfrastruktur naziri Binyamin ben 
Eliezerin başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul etmişdir. 

Binyamin ben Eliezer İsrail prezidenti Şimon Peresin və 
Baş nazir Ehud Olmertin salamlarını dövlətimizin başçısına 
çatdırdı. O bildirdi ki, nümayəndə heyətinin ölkəmizə səfərinin 

əsas məqsədi Azərbaycanda gedən inkişaf prosesləri, xüsusilə 
infrastruktur sahəsində görülən işlərlə yaxından tanış ol-
maqdır. 

Dövlətimizin başçısı Azərbaycanda infrastruktur sahəsində 
həyata keçirilən genişmiqyaslı layihələrdən danışdı və bu 
işlərin ardıcıl olaraq davam etdiriləcəyini vurğuladı. Prezident 

İlham Əliyev prezident Şimon Peresin və Baş nazir Ehud 
Olmertin salamlarına görə minnətdarlığını bildirdi, özünün də 
salamlarını İsrailin prezidentinə və Baş nazirinə çatdırmağı 
xahiş etdi. 
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ABġ DÖVLƏT DEPARTAMENTĠNĠN AVRASĠYA  

ENERJĠ MƏSƏLƏLƏRĠ ÜZRƏ 

ƏLAQƏLƏNDĠRĠCĠSĠ STĠVEN MЯNNĠN 

BAġÇILIQ ETDĠYĠ NÜMAYƏNDƏ 

HEYƏTĠ ĠLƏ GÖRÜġ 
 
2 iyun 2008-ci il 
 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev 

iyunun 2-də ABŞ Dövlət Departamentinin Avrasiya enerji 
məsələləri üzrə əlaqələndiricisi Stiven Mяnnin başçılıq etdiyi 
nümayəndə heyətini qəbul etmişdir. 

Görüşdə Azərbaycanla ABŞ arasında ikitərəfli münasi-
bətlərin, o cümlədən energetika sahəsində əməkdaşlığın uğurla 
inkişafından məmnunluq ifadə olundu. Həmçinin ölkəmizdə 
keçiriləcək ХВ Beynəlxalq Xəzər neft və qaz sərgisinin əhə-
miyyətindən danışıldı və bu ənənəvi tədbirə dünyada marağın 
daha da artdığı vurğulandı. 
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AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEVИН  

AVROPA ĠTTĠFAQININ CƏNUBĠ QAFQAZ 

ÜZRƏ XÜSUSĠ NÜMAYƏNDƏSĠ PETER 

SEMNEBĠNĠN BAġÇILIQ ETDĠYĠ NÜMAYƏNDƏ 

HEYƏTĠ ĠLƏ GÖRÜġЦ 
 
2 iyun 2008-ci il 
 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev 

iyunun 2-də Avropa İttifaqının Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi 
nümayəndəsi Peter Semnebinin başçılıq etdiyi nümayəndə 
heyətini qəbul etmişdir. 

Görüşdə Azərbaycanla Avropa İttifaqı arasında əmək-
daşlığın hazırkı vəziyyəti və perspektivləri ilə bağlı fikir müba-
diləsi aparıldı. 
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AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEVИН  

«QAZPROM» ASC-nin ĠDARƏ HEYƏTĠNĠN 

SƏDRĠ ALEKSEY MĠLLERĠN BAġÇILIQ ETDĠYĠ 

NÜMAYƏNDƏ HEYƏTĠ ĠLƏ GÖRÜġЦ 
 
2 iyun 2008-ci il 
 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev 

iyunun 2-də Rusiyanın «Qazprom» ASC-нин idarə heyətinin 
sədri, Direktorlar Şurasının sədr müavini Aleksey Millerin 

başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul etmişdir. 
Aleksey Miller Azərbaycana səfərinin ilk anlarından öl-

kədə böyük inkişafın şahidi olduğunu dedi. O, Azərbaycanda 
yanacaq-energetika kompleksinin getdikcə daha da inkişaf 
etdiyini vurğuladı, ölkəmizin beynəlxalq aləmdə neft və qaz 
sahəsi ilə bağlı mühüm addımlar atdığını söylədi. 

Prezident İlham Əliyev ölkəmizin təşəbbüsü ilə həyata 
keçirilən irimiqyaslı regional neft-qaz layihələrinin uğurla icra 
olunduğunu, yanacaq-energetika kompleksinin daha da inkişaf 
etdirilməsi istiqamətində işlərin sürətlə aparıldığını bildirdi. 
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BĠRLƏġMĠġ ƏRƏB ƏMĠRLĠKLƏRĠNĠN 

PREZĠDENTĠ ƏLAHƏZRƏT ġEYX XƏLĠFƏ BĠN 

ZAĠD ЯL-NƏHƏYЙANA 
 
Əlahəzrət! 
Ölkənizdə baĢ vermiĢ vertolyot qəzası nəticəsində qar-

daĢınız Ģeyx Nasir bin Zaid яl-Nəhəyйanın və həmvətənlə-

rinizin faciəli Ģəkildə həlak olması xəbəri məni son dərəcə 
kədərləndirdi. 

Bu ağır itki ilə əlaqədar dərdinizi bölüĢür, Sizə, ailənizə, 
BirləĢmiĢ Ərəb Əmirliklərinin bütün xalqına Ģəxsən öz adım-
dan və Azərbaycan xalqı adından dərin hüznlə baĢsağlığı 
verirəm. 

 
Allah rəhmət eləsin! 

ĠLHAM ƏLĠYEV 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 
 
Bakı, 3 iyun 2008-ci il 
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BAKIDA XV BEYNƏLXALQ XƏZƏR NEFT, QAZ,  

NEFTAYIRMA, NEFT KĠMYASI SƏRGĠ VƏ 

KONFRANSI ĠġƏ BAġLAMIġDIR 
 

Heydər Əliyev adına İdman-Konsert Kompleksi 
 
3 iyun 2008-ci il 
 
İyunun 3-də Heydər Əliyev adına İdman-Konsert Komp-

leksində XV Beynəlxalq Xəzər neft, qaz, neftayırma, neft 
kimyası sərgi və konfransı işə başlamışdır. 

Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev açılış mərasimində 
iştirak etmişdir. 

Yubiley sərgi və konfransını açan ИТ Group PLC şirkətinin 
Baş məsləhətçisi Endryu Vud prezident İlham Əliyevi, sərgi və 
konfransın iştirakçılarını salamladı. Azərbaycanda sabitlik və 
inkişafın hökm sürdüyünü vurğulayan Endryu Vud bildirdi ki, 
bütün bunların təməlində ümummilli lider Heydər Əliyevin 

uzaqgörən siyasəti dayanır. Həmin siyasət bu gün prezident 
İlham Əliyev tərəfindən uğurla davam etdirilir. 

Sonra çıxış edən Azərbaycan Ticarət və Sənaye Palata-
sının prezidenti Süleyman Tatlıyev dedi ki, XV Beynəlxalq 
Xəzər neft, qaz, neftayırma, neft kimyası sərgi və konfransı 
təməli ulu öndər Heydər Əliyev tərəfindən qoyulmuş Azərbay-

canın neft strategiyasının uğurla həyata keçirilməsinin bariz 
təcəssümüdür. İlk vaxtdan Xəzər regionunun ən vacib hadisəsi 
kimi qəbul edilən sərgi və konfrans regionun ən aktual 
mövzularını əhatə edən beynəlxalq foruma çevrilmişdir. 

Mərasimdə çıxış edən ABŞ prezidentinin Avrasiya enerji 
məsələləri üzrə xüsusi nümayəndəsi Boyden Qrey dedi ki, iki 

ölkə arasında enerji sahəsində tərəfdaşlıq yeni Şərq-Qərb 
enerji dəhlizinin yaranması – Bakı–Tbilisi–Ceyhan neft kəmə-
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ri və Cənubi Qafqaz qaz kəməri vasitəsilə həyata vəsiqə 
almışdır. Xəzər enerji daşıyıcılarını dünya bazarına çıxaran bu 
iki kəmərin işə düşməsi müstəqil Azərbaycanın enerji sahə-

sindəki uğurlu inkişafının bariz nümunəsidir. Hazırda Azər-
baycanın Orta Asiya ölkələri ilə birlikdə Avropanın mühüm 

qaz təchizatçısına çevrilməsi üçün böyük potensialı var. 
Boyden Qrey sərginin açılışı münasibətilə ABŞ prezidenti 

Corc Buşun Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevə təbrikini 
oxudu. 

Azərbaycanın regionda lider döвlətə çevrildiyini vur-

ğulayan Böyük Britaniyanın Ticarət və Иnvestisiyalar naziri 
lord Cons Diqbi bildirdi ki, onun ölkəsi Azərbaycanla əmək-
daşlığın daha da inkişafında maraqlıdır. Lord Cons Дигби Bö-

yük Britaniyanın Baş naziri Qordon Braunun təbrik mək-
tubunu oxudu. 

Azərbaycanın neft sektorunun uğurla inkişaf etdiyini deyən 

İsrailin Milli Иnfrastruktur naziri Binyamin ben Eliezer 
Azərbaycanın həm regionda, həm də dünya miqyasında enerji 
təhlükəsizliyinin əsas təminatçılarından birinə çevrildiyini vur-
ğuladı. Azərbaycanın öz enerji ehtiyatlarının dünya bazarına 
çıxarılmasındakı uğurlarını və iqtisadi inkişafını yüksək 

qiymətləndirən İsrail naziri dedi ki, hər il Bakıda keçirilən 
Beynəlxalq Xəzər neft, qaz ,нефтайырма, нефт кимйасы  sərgi və 
konfransınын hasilatçı və istehlakçı ölkələr arasında əməkdaş-

lığın dərinləşdirilməsində xüsusi əhəmiyyəti vardır. 
Gürcüstanın Energetika naziri Aleksandr Xetaquri çıxı-

şında dedi ki, Azərbaycan, Gürcüstan və Türkiyə Avropa ilə 

Asiya arasında enerji körpüsü rolunu oynamaq və Avropanın 
sabit enerji təminatına öz töщfяsini vermək imkanına malik-
dirlər. Artıq real faktdır ki, Azərbaycan nefti və qazı Gür-
cüstan və Türkiyə ərazisindən keçərək, Avropa ölkələrinə nəql 
olunur. Bu layihələrin reallaşması Avropa üчün enerji təchi-
zatının alternativ mənbəyi olmaqla yanaşı, regionun təhlükə-

sizliyinin də təminatıdır. 
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On beş ildir Azərbaycan çox mühüm bir tədbir keçirir. 
Bununla Azərbaycan neft və qazın hasilatı, onların müasir 
texnologiyalar vasitəsilə dərindən emal edilməsi sahəsində 
mövcud olan böyük imkanlarını nümayiş etdirir – deyən Bol-
qarıstanın Иqtisadiyyat və Energetika naziri Petr Dimitrov 

vurğuladı ki, bu sərgi və konfrans yeni əlaqələrin qurulması və 
əməkdaşlığın inkişafı üçün əlavə imkanlar yaradır. 

Türkiyənin Energetika və Təbii Ehtiyatlar nazirinin müavini 
Yusif Yazar Bakıda on beşinci dəfə keçirilən beynəlxalq neft, qaz  
sərgi və konfransını Xəzər hövzəsində bu sahədə təşkil edilən ən 
böyük tədbir kimi qiymətləndirdi. O dedi ki, 1994-cü ildən bəri 30 

milyard dollardan artıq xarici investisiyanın cəlb olunduğu 
Azərbaycanın regiondakı rolu Bakı–Tbilisi–Ceyhan neft və 
Cənubi Qafqaz qaz kəmərlərinin işə düşməsi ilə daha da 
möhkəmləndi və Azərbaycan Avropanın enerji təhlükəsizliyi 
məsələsində əvəzedilməz bir yerə sahib oldu. 

İranın Neft və Enerji nazirinin müavini İlqar Şirazi sərgi və 

konfransın əhəmiyyətini vurğuladı. Müstəqil Azərbaycanın 
enerji sahəsindəki inkişafından danışan qonaq dedi ki, bu 
uğurlar sübut edir ki, Xəzər neft və qaz sərgisi hələ uzun illər 
iştirak edəcəyimiz bir tədbir olacaqdır. 

Norveçin Dövlət katibi, Neft Sənayesi və Energetika 
nazirinin müavini xanım Liv Monika Stabholdt Azərbaycanın 

istər regional baxımdan, istərsə də iqtisadi potensialına görə 
çox önəmli bir ölkə olduğunu vurğuladı. Beynəlxalq Xəzər neft 
və qaz sərgisinin qlobal neft sənayesində kifayət qədər 
əhəmiyyətli bir hadisəyə çevrildiyini deyən qonaq müxtəlif 
sahələrin nümayəndələrinin bir araya gəlməsi üçün bu tədbirin 
yaxşı imkanlar yaratdığını bildirdi. 

Açılış mərasimindən sonra prezident İlham Əliyev sərginin 
pavilyonları ilə tanış oldu. Təməli «Əsrin müqaviləsi» ilə eyni 
vaxtda – 1994-cü ildə qoyulan sərgidə 15 il ərzində dünyanın 
70-dən artıq ölkəsindən 5000-dən çox şirkət iştirak etmişdir. 
Xəzər neft və qaz yubiley sərgisində isə dünyanın 30-dan çox 
ölkəsindən təxminən 400 şirkət təmsil olunmuşdur. Onların 30 
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faizi yerli şirkətlərdir. Bu il ekspozisiya sahəsi ötən ildəkindən 
12 faiz çoxdur. Sərgidə kommersiya şirkətləri ilə yanaşı, Bö-

yük Britaniya, Almaniya, Çin və Rusiyanın milli pavilyonları, 
Yaponiyanın Neft, Qaz və Metal Korporasiyasının, Gürcüs-
tanın Neft-Qaz Korporasiyasının və Azərbaycanın müxtəlif 

dövlət strukturlarının ayrıca stendləri də vardır. 
Sərgidə «Qərbi Azəri» platforması ilə birbaşa videoəlaqə 

yaradıldı. 
Videoəlaqə zamanı «Qərbi Azəri» platformasının meneceri 

prezident İlham Əliyevə orada işlərin gedişi barədə məlumat 
verdi. 

Prezident Ilham Əliyev dəniz neftçilərinə müraciətlə dedi: 
– Sağ olun, mən sizi salamlayıram. Mən çox Ģadam ki, bu 

iĢlərdə Azərbaycan mütəxəssisləri fəal iĢtirak edirlər. Çox 
sevindiricidir ki, ən böyük səriĢtə, peĢəkarlıq tələb edən 
iĢlərdə Azərbaycan mütəxəssisləri çalıĢırlar. Bu bizim səviy-

yəmizi göstərir, peĢəkarlıq səviyyəsini göstərir və gələcəkdə, 
əlbəttə ki, Azərbaycanın hərtərəfli inkiĢafında sizin kimi 
mütəxəssislər çox iĢlər görəcəklər. Mən sizə uğurlar arzulayı-

ram. Ölkə üçün çox vacib iĢlər görürsünüz və sizin fəaliy-
yətiniz eyni zamanda, bp ilə Azərbaycan arasında olan mü-

nasibətlərin nümunəsidir. TərəfdaĢlıq çox dəyərlidir, onun 

gözəl tarixi var və əminəm ki, gözəl də gələcəyi olacaqdır. 
Sizə uğurlar arzulayıram. 

Azərbaycan hazırda dünyada enerjidaĢıyıcılarının hasilatı 
və nəqlinin tanınmıĢ mərkəzlərindən biridir. Ölkə öz tələ-

batlarını tam həcmdə ödəməklə yanaĢı, Avropanın enerji 
təhlükəsizliyində də mühüm rol oynayır. ġərqlə Qərbi birləĢ-

dirən enerji və nəqliyyat dəhlizində müstəsna rol oynayan 
Azərbaycan strateji tərəfdaĢlığın, beynəlxalq inteqrasiyanın 
və enerji təhlükəsizliyinin həqiqi təminatçısıdır. Azərbaycan 
özünün əlveriĢli coğrafi mövqeyindən çıxıĢ edərək, bir çox 
dövlətlər, dünyanın mühüm iqtisadi və maliyyə strukturları 
və Ģirkətləri ilə çox geniĢ istiqamətlərdə əməkdaĢlıq edir. 

Hazırda Azərbaycanın geostrateji əhəmiyyəti təkcə zəngin 
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neft-qaz hasilatçısı olmaqla bitmir. Azərbaycan həm də 
Mərkəzi Asiya regionunda hasil edilən enerji daĢıyıcılarının 
dünya bazarlarına sabit nəqlini həyata keçirə bilən ən eti-
barlı tranzit ölkə sayılır. Ulu öndər Heydər Əliyevin inkiĢaf 
strategiyasını uğurla davam etdirən prezident Ġlham Əliyevin 

həyata keçirdiyi iqtisadi siyasət dünya dövlətlərinin Azər-
baycana marağını daha da artırmıĢdır. 15-ci ildir uğurla 
keçirilən Beynəlxalq Xəzər neft-qaz sərgi və konfransı bu-
nun daha bir nümunəsidir. 

Prezident İlham Əliyev ачылыш мярасиминдя sərgi ilə tanış-

lıqdan sonra Fəxri qonaqlar kitabını imzaladı, sərgi-kon-

fransın işinə uğurlar arzuladı вя нитг сюйляди. 
 

XV Beynəlxalq Xəzər neft-qaz sərgisi və  

konfraнsının açılıĢında nitq 
 

Hörmətli xanımlar və cənablar! 
Hörmətli qonaqlar! 
Bu gün Azərbaycanın həyatında çox əlamətdar bir 

gündür. On beĢinci dəfədir ki, Bakıda Xəzər neft-qaz sərgi-
konfransı keçirilir. Sərgi və konfransın bütün iĢtirakçılarını 

səmimi-qəlbdən salamlayıram. 
1994-cü ildə ilk sərginin keçirilməsi, demək olar ki, dünya 

neft-qaz aləminin diqqətinin Azərbaycana cəlb edilməsi 
demək idi. O vaxt Azərbaycan öz müstəqilliyini yenicə bərpa 
etmiĢdi. Bildiyiniz kimi, müstəqilliyin ilk illəri çox ağır ke-
çirdi. Ölkədə yaĢanan böhran faktikи olaraq müstəqil gələ-

cəyimizi Ģübhə altına alırdı. 1993-cü ildə xalqın tələbi ilə ulu 
öndər Heydər Əliyevin Azərbaycana siyasi hakimiyyətə 
qayıdıĢından sonra vəziyyət sabitləĢdi, Azərbaycanda sabit-
lik təmin olundu və ölkə sürətlə inkiĢaf etməyə baĢladı. 

Hər bir gənc müstəqil ölkəнин gələcəyi, gələcək inkiĢafı 
müəyyən amillərdən asılıdır. Bildiyiniz kimi, Azərbaycanın 

tarixində neft-qaz sənayesi həmiĢə xüsusi yer tutubdur. 
Azərbaycan qədim neft ölkəsidir. Dünyada sənaye üsulu ilə 
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neft ilk dəfə məhz Azərbaycanda hasil edilmiĢdir. Dünyada 
dəniz yataqlarından da neft ilk dəfə Azəрbaycanda çıxa-
rılmıĢdır. Lakin müstəqillik əldə olunandan bir qədər sonra 
ölkədə yaĢanan böhran nəticəsində neft sənayesi, demək olar 
ki, iflic vəziyyətinə düĢmüĢdü. Təbii ki, Azərbaycanın 

iqtisadi inkiĢafı üçün neft amilindən istifadə olunmalıydı. 
Məhz o illərdə Heydər Əliyevin təĢəbbüsü ilə Azərbaycanın 
yeni neft strategiyası elan olunmuĢdu. Birinci konfransın 
keçirilməsi məhz o illərə təsadüf edir. 1994-cü ildə ilk sərgi 
keçirildi. Ondan sonra Azərbaycanı daha da yaxĢı tanımağa 
baĢladılar. Deyə bilərəm ki, sərginin Azərbaycanın neft-qaz 

sektorunun inkiĢafında və geniĢmiqyaslı investisiyaların cəlb 
edilməsində çox mühüm rolu olmuĢdur. Təsadüfi deyil ki, ilk 
sərgidən sonra «Əsrin müqaviləsi» imzalanmıĢdır və o bu 
gün Azərbaycanın uzunmüddətli inkiĢaf imkanlarını böyük 
dərəcədə müəyyən edir. «Əsrin müqaviləsi»nin imzalanması 
çox tarixi bir hadisə idi. Ġlk dəfə Xəzər dənizi xarici 

investorlar üçün açılırdı, ilk dəfə olaraq geniĢmiqyaslı in-
vestisiyalar qoyulurdu, ilk dəfə olaraq Azərbaycan beynəl-
xalq, dünya miqyaslı Ģirkətlərlə əməkdaĢlığa baĢlayırdı. 
Həmin müqavilənin nəticəsində bu gün biz Azərbaycanda 
neft-qaz sektorunun sürətli inkiĢafını görürük. Ancaq müqa-
vilənin və ondan sonrakı addımların əhəmiyyəti, sadəcə, 

iqtisadi göstəricilərlə məhdudlaĢmır. Bu bizə imkan verdi ki, 
Azərbaycan və ölkəmizin Ģirkətləri dünya səviyyəsində, 
dünya miqyasında ən yüksək nüfuza malik olan Ģirkətlərlə 
bərabərhüquqlu münasibətlər yaratsın, beynəlxalq maliyyə 
qurumları ilə biz çox səmərəli iĢləyək və Azərbaycanın kredit 
reytinqiни yüksəldяк. Məhz o illərdə uğurlu neft strategi-

yasının icrası nəticəsində indi Azərbaycanın qarĢısında heç 
bir maliyyə çətinliyi yoxdur. Həm öz imkanlarımız kifayət 
qədərdir, həm də istənilən layihəyə xaricdən, xarici maliyyə 
bazarlarından investisiyaların cəlb edilməsi bizim üçün 
mümkündür. 
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Azərbaycan bu illər ərzində sübut etdi ki, biz etibarlı 
tərəfdaĢıq. Biz xarici Ģirkətlərlə qarĢılıqlı maraqlar əsasında 
iĢləyirik və 14 il ərzində, 1994-cü ildən bu günə qədər Azər-
baycanda iĢləyən Ģirkətlərlə Dövlət Neft ġirkəti, yaxud da 
hökumət qurumları arasında heç bir ciddi mübahisə, heç bir 

ciddi münaqiĢə olmamıĢdır. Biz bu gözəl əməkdaĢlıq mühi-
tindən səmərəli istifadə edirik. Mən bunu ona görə deyirəm 
ki, bəzi hallarda müəyyən maraqlar toqquĢanda mübahisələr 
də baĢlayır, münaqiĢələr də yaĢanır. Ancaq Azərbaycanda 
neft-qaz resursları ölkəmizin inkiĢafına və bölgədə təhlü-
kəsizliyin möhkəmlənməsinə, regional əməkdaĢlığın dərin-

ləĢməsinə yönəldilibdir. Bu bizim böyük uğurumuzdur. Bu, 
sübut edir ki, neft-qaz resursları həm ölkənin inkiĢafı üçün, 
həm sosial məsələlərin həlli üçün və həm də beynəlxalq 
münasibətlərin yüksək səviyyədə qurulması üçün mühüm rol 
oynaya bilər. Biz bunu Azərbaycanın timsalında görürük. 

Azərbaycan dövlət müstəqilliyini bərpa edəndə, demək 

olar ki, bizim neft-qaz hasilatımız kəskin Ģəkildə aĢağı düĢ-
müĢdü. Baxmayaraq ki, keçən əsrin 40–50-ci illərində Sovet 
Ġttifaqında neftin 70 faizi məhz Azərbaycanda hasil edilirdi. 
90-cı illər ərəfəsində isə Azərbaycanda neft hasilatı ildə 8-9 
milyon tona düĢmüĢdü. Qaz hasilatı kəskin Ģəkildə aĢağı 
düĢmüĢdü, baxmayaraq ki,  ХХ ясрин 70-ci illərинdə Azər-

baycanda qaz hasilatı çox yüksək səviyyədə idi və qonĢu 
respublikalara Azərbaycandan qaz göndərilirdi. Yəni bütün 
bu böyük sənayeni bərpa etmək, yenidən qurmaq, can-
landırmaq böyük siyasi iradə, peĢəkarlıq tələb edirdi, cəmiy-
yətin birləĢməsini, səfərbər olmasını tələb edirdi, Azərbay-
canda ictimai-siyasi sabitliyin yaranmasını tələb edirdi. Biz 

bütün bunlara nail ola bilmiĢik. Bu gün Azərbaycan dün-
yada iqtisadi artım baxımından ən sürətlə inkiĢaf edən 
ölkədir. Biz bu liderliyi ardıcıl üç ildir ki, saxlayırıq. 

Azərbaycanda neft hasilatı bu il 50 milyon, gələn il 60 mil-
yon tondan çox olacaqdır. Biz neft yataqları ilə bağlı olan 
bütün məsələləri uğurla həll etmiĢik. Böyük həcmdə investi-
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siyalar cəlb etmiĢik. Bildiyiniz kimi, bizim ölkəmizin dünya 
bazarlarına birbaĢa çıxıĢı yox idi. Neft kəmərləri tikilməli idi 
və onlar da tikildi. Lakin bu da asan məsələ deyildi. Xüsusilə 
nəzərə alsaq ki, kəmərlər tikildiyi zaman bölgədə vəziyyət bir 
az baĢqa idi. 

Bizim neft-qaz kəmərlərimiz enerji resurslarımızı müxtəlif 
istiqamətlərə daĢıyır. Azərbaycanda aĢkar edilmiĢ neft-qaz 
yataqları bundan sonra da uzun illər, ən azı 100 il ölkəmizi 
təmin edəcək, bizim ixrac imkanlarımızı təmin edəcək, eti-
barlı tərəfdaĢ kimi, Azərbaycan gələcəkdə də öz müsbət ro-
lunu oynayacaqdır. 

Azərbaycanda qaz hasilatı bütün dövrlərdə olmuĢdur. 
Ancaq nəhəng «ġahdəniz» yatağının kəĢfindən, iĢlənilməsin-
dən sonra Azərbaycan böyük həcmdə qaz ixrac edən ölkəyə 
çevrilir. Bu da böyük üstünlükdür. Çünki dünyada böyük 
həcmdə həm neft, həm də qaz ixrac edən ölkələrin sayı o qə-

dər də çox deyildir. Biz yenə də Heydər Əliyevin uzaq-

görənliyi nəticəsində 1996-cı ildə «ġahdəniz» qaz yatağının 
iĢlənilməsi üzrə beynəlxalq konsorsiumla müqavilə imzala-
mıĢıq. Ġndi Azərbaycan həm özünü qazla təmin edir, həm də 
onu qonĢu və baĢqa ölkələrə ixrac edir. Bu ixracın coğ-

rafiyası getdikcə geniĢlənəcəkdir. 
Biz hesab edirik ki, növbəti illərdə, əlbəttə, bazarda olan 

tələbatdan asılı olaraq, qaz hasilatımızı böyük dərəcədə artıra-
cağıq. Bu gün müzakirə predmeti olan müxtəlif qaz layihə-

lərində Azərbaycan məqbul olan Ģərtlərlə iĢtirak etməyə 
hazırdır. Azərbaycan hər bir neft-qaz ölkəsi qarĢısında duran 
əsas vəzifəni də uğurla icra edir. Biz ixracın Ģaxələndirilməsini 
təmin etmiĢik. Ġndi Azərbaycanın qarĢısında belə problem 

yoxdur. Çünki yolların Ģaxələndirilməsi həm istehsalçı, həm də 
istehlakçı üçün lazımdır. Biz istehsalçı kimi çalıĢmıĢıq və nail 
olmuĢuq ki, bütün istiqamətlərə çıxıĢlarımız var. Üç neft kəmə-

rimiz var, ikisi Qara dənizə, biri Aralıq dənizinə çıxır. Dörd qaz 
kəmərimiz var. Onlardan biri Bakı–Tbilisi–Ərzurumdur, 
digərləri Azərbaycanı qonĢu ölkələrlə birləĢdirir. Deyə bilərəm 
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ki, bütün bu kəmərlər iĢlək vəziyyətdədir. Ġstənilən istiqamətdə 
Azərbaycan öz neftini və qazını ixrac etmək iqtidarındadır. 

Beləliklə, qısa müddət ərzində Azərbaycanın uğurlu neft 
strategiyasının icrası nəticəsində bizim 7 neft-qaz kəmərimiz 
var. Əlbəttə, bu bizim həm iqtisadi maraqlarımızı təmin 

edir, həm tranzit ölkələrlə danıĢıqlarda mövqeyimizi möh-
kəmləndirir, həm də sirr deyil, beynəlxalq mövqelərimizi 
möhkəmləndirir. Çünki bu gün enerji təhlükəsizliyi bütövlük-
də milli təhlükəsizlik məsələləri kimi tanınır. Həm bizim 
bölgədə, həm də Avropada və bütün ölkələrdə. Gələcəkdə bu 
sahənin dünya siyasətindəki çəkisi artacaqdır. Çünki hər bir 

ölkənin inkiĢafı üçün əsas Ģərt enerji resurslarıdır. Ġndi 
dünyada gedən iqtisadi inkiĢaf, əhalinin çoxalması və artan 
tələbat, bütövlükdə inkiĢaf daha da çox enerji resursları tələb 
edir. Onlar isə məhduddur. Mövcud olan əsas ixrac mən-
bələri də bəllidir. O mənbələrin hesabına müəyyən dərəcədə 
artımı təmin etmək olar. Ancaq yeni hövzə olduğuna görə 

və zəngin təbii ehtiyatlarına görə Xəzər hövzəsi dünya 
enerji bazarı üçün və dünya siyasəti üçün əvəzolunmaz 
bölgəyə çevrilibdir. Bu bölgədə Azərbaycan birinci ölkədir 
ki, 1994-cü ildə neft-qaz yataqlarına investisiya cəlb et-
miĢdir, onları iĢlətməyə baĢlamıĢdır. Biz qarĢıda duran 
bütün vəzifələri icra etmiĢik. Demək olar ki, ulu öndər 

Heydər Əliyevin baĢladığı və bu gün uğurla davam etdirilən 
Azərbaycanın yeni neft strategiyası tam öz məqsədinə 
çatmıĢdır. 

Ġndi isə biz yeni mərhələ ərəfəsindəyik. Biz artıq iqtisadi 
cəhətdən və maliyyə resursları baxımından özümüzü təmin 
etmiĢik. Ġndi valyuta ehtiyatlarımız 10 milyard dollardan çox-

dur. Növbəti illərdə, xüsusilə dünyada neftin qiymətinin kəskin 
Ģəkildə artması nəticəsində bizə böyük gəlirlər gələcəkdir. 
QarĢımızda artıq maliyyə çətinlikləri olmayacaqdır, biz o dövrü 
keçmiĢik. Ġndi bizim məqsədimiz inkiĢaf etmiĢ ölkəyə çevril-
məkdir. Ancaq bu o demək deyil ki, biz gərək arxayınlaĢaq və 
əldə edilmiĢ uğurlarla kifayətlənək. Yox. Həyat yerində durmur. 
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Xüsusilə bizim bölgədə enerji siyasəti ilə bağlı, enerji təhlü-

kəsizliyi ilə bağlı yeni məsələlər ortaya çıxır. Əlbəttə ki, bu 
məsələlər müzakirə olunanda Azərbaycan, demək olar ki, onun 
əsas iĢtirakçılarından biridir. 

Bizim coğrafi vəziyyətimiz, Avropa ilə Asiya arasında 

yerləĢməyimiz, artıq güclü enerji və nəqliyyat infrastruk-
turuna malik olmağımız Azərbaycanı bu məsələlərlə bağlı 
əvəzolunmaz ölkəyə çevirir. Biz bundan istifadə edirik və 
edəcəyik. Yenə də demək istəyirəm ki, biz öz neft-qaz resurs-
larımızı regionda və dünyada təhlükəsizliyin, əməkdaĢlığın 
və dostluğun inkiĢafına yönəldirik. 

Bir daha qeyd etmək istəyirəm ki, enerji təhlükəsizliyi 
məsələləri yəqin ki, bundan sonrakı illərdə də dünyanın 
gündəliyində öz mühüm yerini tutacaqdır. Bizim bu sahədə 
uğurlarımız var, gələcək planlarımız da var. Biz artıq baĢqa 
ölkələrin, bölgələrin enerji təhlükəsizliyi ilə bağlı narahatlığını 
duyuruq, hiss edirik. Öz tərəfimizdən məqbul olan Ģərtlərlə 

bölgənin enerji təhlükəsizliyi məsələlərinə töhfəmizi davam 
etдирməyə hazırıq. Bildiyiniz kimi, təxminən iki il bundan əvvəl 
Avropa Ġttifaqı ilə Azərbaycan arasında enerji məsələləri üzrə 
strateji tərəfdaĢlığa dair memorandum imzalanmıĢdır. Bu, 
əməkdaĢlığın, demək olar ki, ümumi çərçivələrini müəyyən edir. 
Digər ölkələrlə, o cümlədən Avropa Ġttifaqının üzvü olan ölkə-

lərlə, qonĢu ölkələrlə bu sahədə danıĢıqlarımız gedir. Hazırda 
Azərbaycan qazı iki ölkəyə ixrac edilirsə, gələcəkdə bu ölkələrin 
sayı daha da çox olacaqdır. Siz indi qazın nəqli ilə bağlı 
müzakirə predmeti olan bütün layihələrin adlarını bilirsiniz. Yəni 
gələcəkdə Azərbaycanın bu bölgədə rolu və iĢtirakı artacaqdır. 
Bu da öz növbəsində bizim ölkəmizi daha da gücləndirəcəkdir. 

Bizim beynəlxalq mövqelərimizi möhkəmləndirəcək, iqtisadi 
imkanları geniĢləndirəcək və əlbəttə ki, bölgədə bizim rolumuz 
kəskin Ģəkildə artacaqdır. Bu gün biz eyni zamanda, Ģəffaflığı da 
təmin etmiĢik. Azərbaycan hasilat sahələrində Ģəffaflıq 
təĢəbbüsünə qoĢulan ilk ölkələrdən biridir. Bizim çox Ģəffaf və 
bütün beynəlxalq normalara uyğun olan Neft Fondumuz uzun 
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illərdir ki, fəaliyyət göstərir. Dünya birliyi tərəfindən onun 
fəaliyyəti rəğbətlə qarĢılanır. Keçən il BirləĢmiĢ Millətlər TəĢki-
latı Azərbaycan Dövlət Neft Fondunu xüsusilə Ģəffaflıqda əldə 
edilən uğurlarla bağlı yüksək mükafata layiq görmüĢdür. Yəni 
bu da neft-qaz sənayesinin əsas hissələrindən biridir. Azərbaycan 

cəmiyyətində neftdən əldə olunan gəlirlərin bölünməsi ilə bağlı 
heç bir narahatlıq yoxdur. Çünki bütün məlumatlar açıqdır, 
vaxtaĢırı dərc olunur. Həm vəsaitin yığılması, həm də onun sərf 
olunması – bütün bunlar ciddi ictimai nəzarət Ģəraitində keçirilir. 
Eyni zamanda, parlament dövlət büdcəsini qəbul edərkən, hər 
bir Azərbaycan vətəndaĢı parlamentdəki öz nümayəndəsi vasi-

təsilə vəsaitin bölünməsində iĢtirak edir. Bu çox vacib amildir. 
Həm bizim imkanlarımızı, həm də ki, niyyətimizi göstərir. Biz 
gələcəkdə dünyada mövcud olan bütün müsbət meyarları Azər-
baycanda tətbiq etmək istəyirik. Onların bir neçəsi artıq tətbiq 
olunubdur. Bütövlükdə, bizim məqsədimiz neftdən əldə olunan 
gəlirləri insan kapitalına йюnəltmək, Azərbaycanda güclü qeyri-

neft sənayesini yaratmaq, sosial məsələlərin həllinə nail olmaq və 
beləliklə, Azərbaycanı dünyanın inkiĢaf etmiĢ  ölkələrinin sıra-
sına daxil etməkdir. Budur bizim məqsədimiz və biz ona doğru 
irəliləyirik. 

Ġndi biz sosial məsələlərin həllinə – təhsil, səhiyyə, infor-
masiya-kommunikasiya texnologiyaları məsələlərinə çox böyük 

diqqət göstəririk. Sirr deyil ki, bizim iqtisadi inkiĢafımızın 
böyük hissəsi neft-qaz sektoru ilə bağlıdır. Bu sektorda 
yaranan əlveriĢli vəziyyət iqtisadiyyatın bütün baĢqa sahələrinə 
öz müsbət təsirini göstərir. Biz qısa müddət ərzində regionların 
sosial-iqtisadi inkiĢafının təmin edilməsinə nail olmuĢuq. Son 
beĢ ilə yaxın müddətdə 650 mindən çox iĢ yeri açılmıĢdır. 

ĠĢsizlik, demək olar ki, aradan qaldırılıb, yoxsulluğun səviyyəsi 
aĢağı düĢüb, iqtisadi inkiĢaf göz qabağındadır. Biz dörd ildə 
iqtisadiyyatımızı iki dəfə artıra bilmiĢik. 

Bir daha demək istəyirəm ki, bütün bunların təməlində 
məhz 1994-cü ildə «Əsrin müqaviləsi»nin imzalanması, ulu 
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öndər tərəfindən atılmıĢ müdrik, düĢünülmüĢ və cəsarətli 
addım dayanır. 

Bir daha qayıdıram bugünkü sərgiyə. Bu sərginin o za-
man təĢkil olunması Azərbaycana diqqəti cəlb etdi. Bəlkə bu 
sərgi keçirilməsəydi, xarici neft Ģirkətləri bir il də tərəddüd 

edəcəkdilər, çünki o vaxt xarici neft Ģirkətlərini Azərbaycana 
gətirmək çox çətin məsələ idi. Azərbaycan çox riskli bir ölkə 
kimi tanınırdı. Biz isə buna nail olmuĢuq və indi müsbət 
nəticələrini görürük. Mən əminəm ki, böyüklüyündən asılı 
olmayaraq, Azərbaycanda iĢləyən bütün Ģirkətlər – istər xa-
rici, istər yerli Ģirkətlər, bundan sonra da özlərini rahat hiss 

edəcəkляр. Azərbaycanda investisiya Ģəraiti daha da yaxĢı-

laĢacaq və iĢ görmək üçün ölkədə daha da böyük imkanlar 
yaranacaqdır. 

Əziz dostlar, mən sizi bu gözəl, əlamətdar gündə bir daha 
salamlayıram. Bu sərgi 15-ci dəfədir keçirilir. Bu bir növ yu-
biley hesab oluna bilər. Sərgi və konfransa, onlarda iĢtirak 

edən bütün insanlara uğurlar, cansağlığı arzulayыram. Sağ 
olun. 
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AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEVĠN  

NAXÇIVAN MUXTAR RESPUBLĠKASINA 

SƏFƏRĠ 
 
Naxçıvan  
 
3 iyun 2008-ci il 
 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev 

iyunun 3-də Naxçıvan Muxtar Respublikasına səfərə gəlmişdir. 
Dövlətimizin başçısının şərəfinə Naxçıvan hava limanında 

Fəxri qarovul dəstəsi düzülmüşdü. 
Prezident İlham Əliyevi və xanımı Mehriban Əliyevanı 

Naxçıvan MR Ali Məclisinin sədri Vasif Talıbov ehtiramla 
qarşıladı. 

Milli geyimli oğlan və qız prezident İlham Əliyevə və 
xanımına gül dəstələri təqdim etdilər. 

Dövlətimizin başçısı Fəxri qarovul dəstəsinin qarşısından 
keçdi. 

Prezident İlham Əliyev Naxçıvan MR-in rəhbər şəxsləri ilə 
görüşdü. 
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XARИCИ ĠġLƏR NAZИRLИYИNИN NAXÇIVAN 

MR-dəkи ИDARƏSИNИN YENИ BИNASININ  

AÇЫLIġI 

 
İyunun 3-də prezident İlham Əliyev Naxçıvan şəhərinin 

mərkəzində Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Nazirliyinin 

Naxçıvan Muxtar Respublikasındakı İdarəsinin yeni tikilmiş 
binasının açılışında iştirak etmişdir. 

Burada dövlətimizin başçısını və xanımını hərarətlə qar-
şıladılar. Mehriban xanım Əliyevaya gül dəstəsi təqdim 
olundu. 

Prezident İlham Əliyev rəmzi açılışı bildirən lenti kəsdi, bina 

ilə tanış oldu. 
Dövlətimizin başçısına məlumat verildi ki, yeni binanın 

inşasına ötən ilin mayında başlanылmışdı. Konsulluq şöbəsində 
Sədərək, Culfa, Şahtaxtı sərhəd-keçid məntəqələri və Naxçıvan 
Beynəlxalq Hava Limanı üzrə viza və pasport məsələləri ilə də 

məşğul olacaqlar. Binadakı kompyuterlərin hamısı avtomatlaş-

dırılmış mərkəz axtarışı və mərkəzi pasport sisteminə qoşul-
muşdur. 

Burada protokol şöbəsi, katiblik, server otaqları və digər 
bölmələr üçün də rahat şərait vardır. 

Müxtəlif ədəbiyyatla təchiz olunan kitabxanada ümummilli 

lider Heydər Əliyevin və prezident İlham Əliyevin ölkəmizin 
xarici siyasəti ilə bağlı keçirdiyi tədbirlərə dair kitablar  
toplanmışdır. 

Arxiv, konfrans salonu, müxtəlif xidmət otaqları  müasir tə-

ləblərə cavab verir. 
Binanın ətrafı abadlaşdırılmış, ağac və gül kolları əkilmiş, 

müasir işıqlandırma sistemi quraşdırılmışdır. 
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Tibb məktəbinin yenidən qurulmuĢ  

binasının açılıĢı 
 

İyunun 3-də Naxçıvanda tibb məktəbinin yenidən qurulmuş 
binasının açılışı olmuşdur. 

Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev və xanımı Mehriban 
Əliyeva mərasimdə iştirak etmişlər. 

Şəhər sakinləri və məktəbin kollektivi dövlətimizin başçısını 
və xanımını səmimiyyətlə qarşıladılar. Mehriban Əliyevaya 

gül dəstəsi təqdim olundu. 
Sonra dövlətimizin başçısı və xanımı məktəblə tanış ol-

dular. 
Dövlət başçısına məlumat verildi ki, Naxçıvanda yeganə olan 

tibb məktəbinin dördmərtəbəli binası yenidən qurulduqdan sonra 

tamamilə müasir görkəm almışdır. Burada səkkiz mühazirə 
otağı, yeddi kabinet, üç laboratoriya otağı, kitabxana, akt salo-
nu, kompyuter mərkəzi, idman salonu vardır. Heydər Əliyev 
lektoriyasında isə ulu öndərin irsinin təbliği və gənc nəslə çatdı-

rılması üçün əyani vəsaitlər, fotoşəkillər və sənədlər toplanmışdır. 
300 tələbənin təhsil aldığı, 30 müəllimin çalışdığı tibb məktəbində 

mamalıq işi, müalicə işi, əczaçılıq və tibb bacısı işi ixtisasları üzrə 
kadrlar hazırlanır. 

 

«Dədə Qorqud» meydanы və Turizm Mərkəzi  

ilə tanıĢlıq 
 
İyunun 3-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham 

Əliyev və xanımı Mehriban Əliyeva Naxçıvan şəhər mərkə-

zindəki «Dədə Qorqud» meydanыnda olmuşlar. 

Dövlətimizin başçısına məlumat verildi ki, burada yenidən 
qurulmuş Turizm Mərkəzi memarlıq baxımından diqqəti cəlb 
edir. Əvvəllər burada mədrəsə, sonralar dram dərnəyi fəaliy-
yət göstərmişdir. Ümummilli lider Heydər Əliyev yeniyetmə 
yaşlarında buradakı dərnəkdə iştirak etmişdir. Onun «Vaqif» 
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dramında oynayarkən çəkilmiş fotoşəkli və özünün çəkdiyi 
məktəbli qız rəsmi də  nümayiş olunur. 

Sonra prezident İlham Əliyev yenidən qurulmuş beşulduzlu 
«Təbriz» mehmanxanasına baxdı. Məlumat verildi ki, ən 
müasir üslubda yenidən qurulmuş mehmanxanada yerli və 

xarici qonaqları qəbul etmək üçün rahat şərait yaradılmışdır. 
Prezident İlham Əliyev yenidənqurma işlərini yüksək qiy-

mətləndirdi. 
Sonra dövlətimizin başçısı «Dədə Qorqud» meydanındakı 

XVIII əsrə aid Şərq hamamına baxdı. Prezident İlham Əliyev 
bildirdi ki, bu cür abidələrin qorunub saxlanmasına daim 

diqqət yetirilməlidir. 
 

      Əyləncə-Ġdman Mərkəzinin açılıĢı  
 
İyunun 3-də Naxçıvan şəhərində Əyləncə-Иdman Mər-

kəzinin açılışı olmuşdur. 
Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev və xanımı Mehriban 

Əliyeva mərasimdə iştirak etmişdir. 
Əllərində ulu öndərin və prezident İlham Əliyevin portretləri 

olan şəhər sakinləri dövlətimizin başçısını və xanımını alqışlarla 

qarşıladılar. Mehriban xanıma gül dəstəsi təqdim olundu. 
Mərkəzlə tanışlıq zamanı bildiрилdi ki, müasir standartlara 

cavab verən mərkəz oyun və bar salonlarından ibarətdir. Burada 
eyni vaxtda 200 nəfərin istirahəti üçün hər cür şərait yara-
dılmışdır. Türkiyədən gətirilmiş xüsusi işıq və səs sistemləri qu-
raşdırılmış, oyun salonu da lazımi avadanlıqla təchiz olunmuşdur. 

Burada iki bilyard stolu, futbol və xokkey oyunları masaları 
qoyulmuşdur. Muxtar respublikada ilk boulinq salonu da burada 
yaradılmışdır. Dörd oyun xətlik boulinq sistemi ABŞ-dan gətiril-
mişdir. Sistemə kompyuter vasitəsilə nəzarət mümkündür. Əylən-
cə mərkəzinin yerləşdiyi ərazidə yaşıllaşdırma işləri aparılmış, 
oturacaqlar quraşdırılmışdır. 
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Yeni səhiyyə müəssisəsinin təməli qoyulmuĢdur 
 
İyunun 3-də Naxçıvan şəhərində yeni səhiyyə müəssisəsinin – 

Doğum mərkəzinin təməlinin qoyulması münasibətilə mərasim 

keçirilmişdir. 
Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev və xanımı Mehriban 

Əliyeva mərasimdə iştirak etmişlər. 
Dövlətimizin başçısına məlumat verildi ki, mərkəzdə 

hamiləliyin patоlogiyası, uşaq neonatоlogiyası, reanimasiya və 
intensiv terapiya, anesteziologiya, fizioloji doğum, ginekoloji 

şöbələr, əməliyyat bloku, qadın məsləhətxanası və s. fəaliyyət 
göstərəcəkdir. 

 

«N» Hərbi hissəsi ilə tanıĢlıq 
 
Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev iyunun 3-də Naxçıvan 

Muxtar Respublikasına səfəri çərçivəsində «N» Hərbi his-
səsində olmuşdur. 

Naxçıvan qarnizonunun rəisi general-leytenant Kərəm 
Mustafayev Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Silahlı 
Qüvvələrin Ali Baş Komandanı İlham Əliyevə raport verdi. 

Dövlətimizin başçısı hərbi hissənin qərargahı ilə tanış oldu. 
Prezident İlham Əliyev əvvəlcə burada yaradılan Heydər 

Əliyev muzeyinə baxdı. Muzeydə ulu öndərin dövlət quru-
culuğu sahəsindəki fəaliyyətini, ümummilli liderin və prezident 
İlham Əliyevin müxtəlif vaxtlarda hərbi hissələrdə əsgərlərlə 
keçirdikləri görüşlərini əks etdirən fotoşəkillər toplanmışdır. 

Üçmərtəbəli qərargah binasında zabitlərin hər biri üçün zə-

ruri texniki avadanlıqla təchiz olunmuş ayrıca otaqlar vardır. 
Ali Baş Komandan sonra əsgər yataqxanası ilə tanış oldu. 

Burada əsgərlərin istirahəti üçün hər bir şərait var. 
Daha sonra yeməkxana ilə tanış olan prezident İlham Əliyev 

burada əsgərlərlə birlikdə nahar etdi. 
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ġAHBUZDA HƏRBÇИLƏR ÜÇÜN YAġAYIġ 

BĠNASI ĠSTĠFADƏYƏ VERĠLMĠġDĠR 
 

İyunun 3-də Şahbuz rayonunda hərbçilər üçün tikilmiş 

bina istifadəyə verilmişdir. 
Prezident İlham Əliyev bu münasibətlə keçirilən mərasimdə 

iştirak etmişdir. 
Bina ilə tanış olan dövlətimizin başçısı, Ali Baş Komandan 

Иlham Əliyev yaradılmış şəraiti yüksək qiymətləndirdi, 
mənzillərin orderlərini hərbçilərə təqdim etdi və onlara xoş 

arzularını çatdıraraq dedi: 
– Sizi ürəkdən təbrik edirəm. Siz Vətənə xidmət едирsiniz. 

Orduda xidmət etmək çox böyük Ģərəfdir, böyük məsuliyyətdir. 
Azərbaycan ordusu günü-gündən güclənir, möhkəmlənir və bu 
gün qarĢıda duran bütün vəzifələri həll etməyə qadirdir. 
Bildiyiniz kimi, ordu quruculuğu bizim üçün prioritet 

məsələdir. Azərbaycanın siyasətində bu sahəyə diqqət həmiĢə 
yüksək olubdur. Bu gün də belədir və bildiyiniz kimi, büdcə 
xərclərində orduya ayrılan xərclər birinci yerdədir. Bu da 
təbiidir. Çünki biz müharibə Ģəraitində yaĢayırıq, müharibə 
hələ bitməyibdir. Müharibənin birinci mərhələsi bitibdir və biz 
güclü olmalıyıq. Güclü ordumuz bizim qarĢımızda duran bütün 

vəzifələri həll etməyimizə imkan verəcəkdir. 
Ermənistan–Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqiĢəsi də 

yalnız Azərbaycanın ərazi bütövlüyü çərçivəsində həll edilə-

cəkdir. Buna heç kimin Ģübhəsi olmasın. Biz nə qədər güclü 
olsaq, o günü bir o qədər yaxınlaĢdıracağıq. Mən inanıram və 
əminəm ki, Azərbaycan öz ərazi bütövlüyünü və suverenliyini 

bərpa edəcək, bütün soydaĢlarımız – qaçqınlar, köçkünlər öz 
doğma torpaqlarına qayıdacaqlar. Bunu etmək üçün biz, 
əlbəttə ki, siyasi addımlar atırıq, öz diplomatiyamızı güc-
ləndiririk və beynəlxalq təĢkilatlarda Azərbaycanın mövqeyi 
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böyük üstünlük təĢkil edir. Son müddətdə BMT BaĢ Məclisində 
iĢğal olunmuĢ torpaqlarda yaranmıĢ vəziyyətlə bağlı qət-
namənin qəbul edilməsi Azərbaycanın gücünü göstərir. Dünya 
birliyi bizim haqlı olduğumuzu bir daha təsdiq edir. Ancaq 
diplomatik və siyasi addımlarla yanaĢı, biz torpaqlarımızı hərbi 

yolla azad etməyə hər an hazır olmalıyıq və bunu etmək üçün 
bütün imkanlar var. Bir daha demək istəyirəm ki, bizim 
ordumuz bölgədə ən güclü ordudur. Orduda xidmət edən 
insanların peĢəkarlıq səviyyəsi də günü-gündən artır. 

Əlbəttə ki, orduda xidmət edən zabitlərin məiĢət Ģəraiti 
də yaxĢı olmalıdır. Bu məqsədlə böyük iĢlər görülür. Həm za-

bitlərin sosial məsələləri həll edilir, həm də vaxtaĢırı maaĢlar 
artırılır. Bu gün bu gözəl binanın açılıĢı rəmzi xarakter 
daĢıyır. Bu, Azərbaycan dövlətinin öz ordusuna olan müna-
sibətinin əlamətidir. Burada yaxĢı yaĢamaq üçün, uĢaqları 
tərbiyə etmək, istirahət etmək üçün gözəl Ģərait var. Mən 
əminəm ki, siz bu gözəl binada yaxĢı yaĢayacaqsınız, daha 

da yaxĢı xidmət edəcəksiniz. Çünki mənə verilən məlumata 
görə, əvvəllər zabitlər kirayədə yaĢayırdılar və hətta bəziləri 
hər gün Naxçıvandan buraya gəlirdilər. Bu, xərc idi və əlavə 
əziyyət idi. Burada isə bütün Ģərait var. Ona görə sizdən 
yalnız və yalnız bir Ģey tələb olunur – Vətənə sədaqətlə 
xidmət etmək. 

Naxçıvan Azərbaycanın qədim torpağıdır, onun Azər-
baycanын tarixində və müasir həyatında xüsusi yeri vardır. 
Siz burada düĢmənlə üz-üzəsiniz. Sizin üzərinizə çox böyük 
və Ģərəfli missiya, məsuliyyət düĢür. Mən çox Ģadam ki, siz 
bütün iĢlərin öhdəsindən Ģərəflə gəlirsiniz. 

Mən sizi bu gözəl binanın, istifadəyə verilməsi münasi-

bətilə ürəkdən təbrik edirəm. Sizə cansağlığı, bütün iĢləri-
nizdə uğurlar arzulayıram. Sağ olun. 

Hərbçi ailələri adından təşəkkürünü bildirən Samirə 
Orucova dedi:  

– Cənab Ali BaĢ Komandan, biz zabit və gizir ailələrinə 

göstərdiyiniz bu diqqət və qayğıya görə Sizə dərin 
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minnətdarlığımızı bildiririk. Bundan sonra da çalıĢacağıq 
ki, Sizin bizə göstərdiyiniz bu etimadın, dövlətimizin bizə 
göstərdiyi bu qayğının müqabilində Vətən qarĢısında bor-
cumuzu layiqincə, daha yüksək səviyyədə xidmətimizlə 
doğruldaq. Çox sağ olun. 
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CULFA RAYON MƏRKƏZĠ XƏSTƏXANASININ 

AÇILIġ MƏRASĠMĠ 
 

3 iyun 2008-ci il 
 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev və 

xanımı Mehriban Əliyeva iyunun 3-də Culfa Rayon Mərkəzi 
Xəstəxanasının açılış mərasimində iştirak etmişlər. 

Prezident İlham Əliyev xəstəxananın açılışını bildirən 
rəmzi qırmızı lenti kəsdi, yeni müalicə ocağı ilə tanış oldu. 
Dövlətimizin başçısı burada yaradılmış şəraiti yüksək qiy-
mətləndirdi. 

Sonra xəstəxananın açılışı münasibətilə mərasim keçirildi. 
Mərasimi Naxçıvan MR Ali Məclisinin sədri Vasif Talıbov 

açdı. 

Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin  

sədri Vasif Talıbovun çıxıĢı 
 
Möhtərəm Prezident! 
2004-cü ildə ölkəmizin regionlarına etdiyiniz səfərlərin 

birində demiĢdiniz: «Azərbaycan hərtərəfli inkiĢaf edir. Mə-

nim vəzifəm ondan ibarətdir ki, Azərbaycanın hər bir 
qəsəbəsi, hər bir kəndi, hər bir rayonu inkiĢaf etsin. 
Bölgələrə etdiyim səfərlər məhz bu məqsədi daĢıyır». 

Ölkəmizin digər regionları kimi, Naxçıvan Muxtar Res-
publikasına da hər səfəriniz əsası ümummilli lider tərəfindən 
qoyulmuĢ inkiĢaf və tərəqqi proqramına mühüm töhfələr 

verir, irimiqyaslı quruculuq tədbirləri ilə yadda qalır. 
Sizin himayənizlə yeni istehsal sahələrinin, elektrik stan-

siyalarının, təhsil və səhiyyə müəssisələrinin, su anbarlarının, 
hərbi və digər təyinatlı infrastruktur obyektlərinin tikilməsi 
və ya əsaslı təmir olunması, uzun fasilədən sonra təbii qaz 
xəttinin çəkilərək istifadəyə verilməsi Naxçıvan Muxtar Res-
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publikasının xilasına və inkiĢafına yönəlmiĢ tarixi missiyanın 
bəhrələridir. Həyata keçirilmiĢ tədbirlər nəticəsində Naxçı-

van öz tarixində ikinci dəfə intibaha qovuĢmuĢ, sosial-
iqtisadi inkiĢaf yeni mərhələyə çıxmıĢdır. 

Hər bir inkiĢafın əsasında insan amili, onun tələbatlarının 

maksimum ödənilməsi dayanır. Bu istiqamətdə görülən 
tədbirlər sırasında əhaliyə göstərilən səhiyyə xidmətinin təĢ-

kilinin böyük əhəmiyyəti vardır. Səhiyyəni cəmiyyət və 
dövlət həyatında ən mühüm sahə kimi yüksək qiymətlən-
dirən ulu öndər Heydər Əliyev deyirdi: «Səhiyyə bizim üçün, 
hər bir cəmiyyət və dövlət üçün çox lazımlı, həyatın bütün 

sahələrini əhatə edən sahədir. Onun inkiĢafı üçün zəruri 
tədbirlər görülüb və gələcəkdə də görüləcəkdir». 

Ümummilli liderimiz 1969-cu ildə Azərbaycanın rəhbəri 
seçiləndən cəmi bir ay sonra səhiyyənin inkiĢafını prinsipcə 
dəyiĢdirmək, müalicə-sağlamlıq iĢini kökündən yaxĢılaĢdır-
maq barədə tarixi qərarlar qəbul etdi. Bu qərarlar səhiyyədə 

böyük canlanmaya səbəb oldu. Rayon mərkəzlərində, kənd-
lərdə xəstəxanalar, poliklinikalar, həkim məntəqələri tikildi, 
tibbi kadrların hazırlanması sahəsində ciddi nailiyyətlər əldə 
olundu. Ümumittifaq miqyasında səhiyyənin ayrı-ayrı sahə-

ləri üzrə elmi-nəzəri forumların, qurultay, konqres və kon-
fransların Bakıda keçirilməsi ölkəmizi keçmiĢ Sovetlər Bir-

liyinin mühüm səhiyyə mərkəzlərindən birinə çevirmiĢdi. 
Xalqımızın böyük oğlu siyasi hakimiyyətdən istefa ver-

dikdən sonra yaranmıĢ dağıdıcılıq prosesi səhiyyədən də yan 
keçmədi. 1993-cü ilin 15 iyunu ölkə həyatının digər vacib 
sahələri kimi, səhiyyənin də xilası günü kimi tarixə düĢmüĢ-

dür. Bu tarixdən etibarən Azərbaycan səhiyyəsi 1969-cu 

ildən baĢlanan inkiĢaf və quruculuq yoluna qayıtdı. Bu gün 
ulu öndər Heydər Əliyevin müəyyən etdiyi yolla inamla 
irəliləyən Azərbaycanda sosial problemlərin həlli, o cüm-
lədən səhiyyənin inkiĢafı bir nömrəli vəzifələr sırasına 
çıxarılmıĢ, büdcənin böyük bir hissəsi bu sahənin inkiĢafına 
yönəlmiĢdir. 
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Hörmətli Prezidentimizin qayğısı ilə son üç ildə Naxçıvan 
Muxtar Respublikasında 36 yeni səhiyyə obyekti tikilmiĢ və 
ya əsaslı təmir olunmuĢdur. Cari ilin beĢ ayında iki səhiyyə 
obyekti istifadəyə verilmiĢ, doqquz obyektdə isə tikinti iĢləri 
davam etdirilir. Ölkə rəhbərinin himayəsi ilə 2006-cı ilin 

dekabrında istifadəyə verilən Diaqnostika-Müalicə Mərkəzi 
nəinki Naxçıvanda, ətraf bölgələrdə də analoqu olmayan 
tibb müəssisəsinə çevrilmiĢdir. Son bir il ərzində burada 370 
müxtəlif cərrahi əməliyyat, o cümlədən 30 açıq ürək əməliy-
yatı aparılmıĢdır. 

Ölkə prezidentinin tapĢırığı ilə muxtar respublikanın 

bütün rayon mərkəzlərində nümunəvi tibb müəssisələrinin 
yaradılması davam edir. Ötən il hörmətli Prezidentimizin hi-
mayəsi ilə ġərur rayonunda xəstəxana Ģəhərciyi tikilərək isti-
fadəyə verilmiĢdir. 

Bu qayğının daha bir ifadəsi isə bu gün açılıĢına toplaĢ-

dığımız Culfa Rayon Mərkəzi Xəstəxanasının yeni binasıdır. 

Zirzəmi qatı ilə birlikdə dördmərtəbəli xəstəxana binası 6810 
kvadratmetr sahəni əhatə edir, 62 çarpayılıq xəstəxana əsas və 
əlavə korpusdan, yardımçı tikililərdən ibarətdir. Burada 
terapiya, ginekologiya və doğuĢ, cərrahiyyə, təcili tibbi yardım 
və poliklinika Ģöbələri, pediatriya, hemodializ, reanimasiya və 
əməliyyat bölmələri fəaliyyət göstərir. Əlavə korpusda isə 

yoluxucu xəstəliklər bölməsi yaradılmıĢdır. Xəstəxanada 
quraĢdırılmıĢ avadanlıq müalicə və profilaktika iĢini müasir 
tələblər səviyyəsində təĢkil etməyə imkan verir. Bu bir daha 
göstərir ki, Culfa rayon xəstəxanasında tibbi xidmət ən müasir 
səviyyədə olacaqdır. Naxçıvan Muxtar Respublikasında 
səhiyyənin inkiĢafını daim diqqətdə saxladığına görə ölkə 

rəhbəri hörmətli Ġlham Əliyevə dərin minnətdarlığımızı bildirir 
və əmin edirik ki, tibb iĢçilərimiz əhalinin sağlamlığının 
qorunması naminə bundan sonra da fədakarlıqla çalıĢacaqlar. 

Diqqətinizə görə sağ olun. 
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Azərbaycan prezidenti Ġlham Əliyevin nitqi 
 
Əziz dostlar! 
Əziz bacılar və qardaĢlar! Mən sizin hamınızı ürəkdən 

salamlayır və bu gün bu gözəl xəstəxananın açılıĢı münasibətilə 
ürəkdən təbrik edirəm. Yeni, müasir Ģəraitli xəstəxanaların 
açılıĢı artıq Naxçıvanda gözəl ənənəyə çevrilibdir. Vasif Talı-
bov qeyd etdi ki, son müddət ərzində Naxçıvanda 30-dan çox 
səhiyyə obyekti açılmıĢdır. Onların hamısı yüksək keyfiyyətlə 
tikilib, yüksək standartlara cavab verir. Çox sevindirici haldır 

ki, bütün rayonlarda, Naxçıvanın bütün rayonlarında gözəl, 
yeni, müasir tibb ocaqları tikilir. Burada quraĢdırılan ava-
danlıq ən yüksək səviyyəyə layiqdir. Həm həkimlər üçün, iĢ 
üçün gözəl Ģərait var, həm də xəstələrin müalicəsi üçün bütün 
imkanlar yaradılıb. Bax, budur bugünkü Azərbaycanın inki-
Ģafı. Azərbaycanın hər bir bölgəsində sosial məsələlərin həllinə 

çox böyük diqqət göstərilir. Çox sevindirici haldır ki, 
Naxçıvanda da bu sahəyə böyük diqqət göstərilir, sosial 
məsələlərin həllində böyük uğurlar əldə edilibdir. Yeni 
xəstəxanalar açılır, yeni məktəblər, sosial obyektlər tikilir, bir 
sözlə, insanları narahat edən məsələlər həll edilir, insanlara 
lazım olan bütün iĢlər görülür. Bu bir də onu göstərir ki, 

Azərbaycan düzgün istiqamətdə inkiĢaf edir. Sosial siyasət hər 
bir ölkənin ümumi inkiĢaf potensialını göstərir. O ölkələr ki, 
inkiĢaf edib, güclü iqtisadi potensiala malikdir, təbii ki, orada 
sosial məsələlərə də diqqət göstərilir. Bizim məqsədimiz ondan 
ibarətdir ki, Azərbaycanda bütün sosial məsələlər tezliklə öz 
həllini tapsın və Naxçıvanın timsalında biz bunu görürük. 

Burada həm sosial sahəyə diqqət göstərilir, həm də iqtisadi 
inkiĢaf çox sürətlə gedir – siz bunu yaxĢı bilirsiniz – yeni müəs-
sisələr, fabriklər, zavodlar açılır, quruculuq iĢləri aparılır. 
Naxçıvanın büdcəsi ildən-ilə artır və bu, imkan verir ki, muxtar 
respublikada bütün quruculuq-abadlıq iĢləri yüksək keyfiyyətlə 
aparılsın. 
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Bildiyiniz kimi, mən hər il Naxçıvana gəlirəm, vəziyyətlə 
tanıĢ oluram. Hər dəfə yeni obyektin açılıĢında iĢtirak edər-
kən mən çox sevinirəm, qürur hissi keçirirəm ki, Azər-
baycanın qədim torpağı olan Naxçıvanda belə gözəl iĢlər 
görülür. Bu gün Azərbaycanda sosial və iqtisadi inkiĢafın 

sürətlə getməsi artıq bütün dünya üçün aydın olan bir 
məsələdir. Azərbaycanın iqtisadi potensialının artması, enerji 
təhlükəsizliyi sahəsinə verdiyi töhfələr, bütövlükdə ölkəmizin 
beynəlxalq mövqelərinin möhkəmlənməsi – bunlar artıq 
reallıqdır. O cümlədən Azərbaycanın bütün bölgələrində, xü-

susilə Azərbaycanın əsas hissəsindən ayrı olan Naxçıvanda bu 

məsələlərin həlli xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Bildiyiniz kimi, biz 
Naxçıvanın enerji təhlükəsizliyini təmin etdik və indi bu sahədə 
heç bir problem yoxdur. Burada yeni tikilən və əvvəl tikilmiĢ və 
bərpa olunan elektrik stansiyalarının fəaliyyəti nəticəsində indi 
Naxçıvan özünü elektrik enerjisi ilə tamamilə təmin edir və 
hətta elektrik enerjisinin bir hissəsini qardaĢ Türkiyəyə ötürür. 

Bildiyiniz kimi, uzun fasilədən sonra Naxçıvana təbii qazın 
verilməsi bərpa olunmuĢdur və hazırda qazlaĢdırma prosesi 
çox sürətlə gedir. 1970–80-ci illərdə ulu öndər Heydər Əliyevin 
təĢəbbüsü ilə qazlaĢdırılmıĢ bölgələrə qaz verilməsi bərpa 
olunubdur. Sonrakı mərhələ isə əvvəllər qazlaĢdırılmayan 
bölgələrə, kəndlərə, qəsəbələrə qaz verilməsinin təmin olunması 

idi. Deyə bilərəm ki, bu istiqamətdə artıq böyük iĢlər görülüb və 
yəqin ki, yaxın zamanlarda Naxçıvanda qazlaĢdırmanın səviy-
yəsi təxminən 100 faizə çatacaqdır. Onu qeyd etmək istəyirəm 
ki, ən inkiĢaf etmiĢ və qazla zəngin olan və qazı böyük həcmdə 
ixrac edən ölkələrdə bu səviyyə haradasa, 60 faiz civarındadır. 
Azərbaycanda qazlaĢdırma 80 faiz səviyyəsinə qalxıbdır və bu 

proses davam etdirilir. Məqsəd ondan ibarətdir ki, Azərbaycan 
əhalisi təbii qazla maksimum dərəcədə təmin olunsun. 

Naxçıvanın enerji təhlükəsizliyi məsələləri xüsusi əhəmiy-
yət kəsb edir. Çünki buraya birbaĢa Azərbaycandan qazın 
verilməsi hələ ki, mümkün deyildir. Bildiyiniz kimi, Ġran 
Ġslam Respublikası ilə əldə edilmiĢ razılaĢmaya görə, biz 
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mübadilə yolu ilə qaz təminatını təmin etdik, bunun müqa-
bilində Azərbaycandan–Astaradan Ġrana təbii qaz verilir. 
Naxçıvanın gələcək iqtisadi inkiĢafı üçün bu çox böyük 
əhəmiyyət kəsb edən məsələdir. Çünki elektrik enerjisi, qaz 
təchizatı hər bir ölkənin inkiĢafını Ģərtləndirir. Hamımız 

yaxĢı xatırlayırıq – xüsusilə naxçıvanlılar – keçən qıĢ çox sərt 
keçmiĢdir və belə olan halda, müəyyən müddətdə Ġrandan 
təbii qazın verilməsi dayandırılmıĢdı və insanlar burada 
əziyyət çəkirdilər. Ona görə gələcəkdə bu halların qarĢısının 
alınması üçün mən qərar qəbul etdim ki, Naxçıvanda ayrıca 
qaz anbarları tikilsin. Dövlət Neft ġirkətinə göstəriĢ verilib-

dir, iĢlər gedir. QıĢda əgər təchizatda hansısa problem yara-
narsa, yaz-yay aylarında anbarlara vurulan qazdan istifadə 
etmək mümkün olacaqdır. Bu, böyük bir iĢdir, yəni həm 
maliyyə baxımından, həm də bunun texniki çətinlikləri kifa-
yət qədər çoxdur. Amma biz bunu edirik ки, hava Ģəraitin-
dən, yaxud da idxaldan asılı olmayaraq, Naxçıvana qaz 

fasiləsiz verilsin. Bütün bunlar həm insanların normal ya-
Ģaması üçün, həm də muxtar respublikanın inkiĢafı üçün 
lazımdır. 

Muxtar respublikada iqtisadi inkiĢaf sürəti çox yüksək-
dir. Burada yaradılan yeni müəssisələr, yeni obyektlər, əl-
bəttə ki, əlavə enerji mənbəyini tələb edir və biz də bunu 

təmin edirik. Gələcəkdə Naxçıvanın və muxtar respublika-
nın bütün rayonlarının inkiĢafı üçün lazımi tədbirlər görülə-

cəkdir. 
Ordu quruculuğu prosesi burada çox sürətlə gedir. Bu 

məsələyə də çox böyük əhəmiyyət verilir. Bilirsiniz ki, 
Azərbaycanda ordu quruculuğuna çox böyük diqqət göstə-

rilir. Bu gün Azərbaycanda hərbi sahəyə ayrılan xərclər Er-
mənistanın bütün dövlət büdcəsinə bərabərdir. Biz bunu 
edirik, çünki müharibə Ģəraitində yaĢayırıq və hər an torpaq-
larımızı hərbi yolla azad etməyə hazır olmalıyıq. Bu baxım-
dan bu sahədə görülən iĢlər, əlbəttə ki, bizi qane edir, 
gələcəkdə isə daha da böyük iĢlər görülməlidir. Ancaq Nax-
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çıvanın təhlükəsizliyi, müdafiə potensialının möhkəmlənməsi 
xüsusi əhəmiyyət kəsb edir, çünki siz burada düĢmənlə üz-
üzəsiniz. Son illər ərzində Naxçıvanın hərbi potensialı хейли  
möhkəmləndirilib, Naxçıvan özünü müdafiə etməyə qadir-
dir. Gələcəkdə Naxçıvanın hərbi potensialının inkiĢafı üçün 

əlavə tədbirlər görüləcəkdir. Bu isə əlbəttə ki, müdafiə 
potensialını daha böyük dərəcədə təmin edəcəkdir. 

Bir sözlə, əziz dostlar, muxtar respublikanın inkiĢafı üçün 
həm yerli rəhbərlik, həm mərkəzi hökumət nə lazımdırsa 
edir və bundan sonra da edəcəkdir. Bu siyasət bizə ulu öndər 
Heydər Əliyevdən qalıbdır. Onun fəaliyyəti, siyasəti nəticə-

sində bütün ölkə inkiĢaf edib. O həmiĢə deyirdi ki, Naxçı-

vana daim xüsusi diqqət göstərilməlidir. Naxçıvan Azər-
baycanın qədim diyarıdır, qədim torpağıdır, strateji əhəmiy-
yətə malikdir və mən çox Ģadam ki, burada iĢlər yaxĢı gedir. 

Bütövlükdə, ölkəmizdə bütün sahələrdə inkiĢaf göz qaba-
ğındadır. Regionların sosial-iqtisadi inkiĢafı Dövlət Proqra-

mının icrası baĢa çatır, indi yeni proqram üzərində iĢləyirik. 
Əminəm ki, növbəti beĢ ildə hər bir kəndin, hər bir 
qəsəbənin problemi həll ediləcəkdir. Hər halda, dövlət pro-
qramında bu məsələlər qeyd olunacaqdır. Azərbaycanda 
iqtisadi inkiĢaf, əlbəttə ki, bundan sonra da uzun illər davam 
edəcəkdir. Biz iqtisadi artım baxımından üç ildir ki, dünyada 

ən sürətlə inkiĢaf edən ölkəyik. Bu sürəti saxlamalıyıq, 
iqtisadiyyatımızı Ģaxələndirməliyik ki, Azərbaycanda bütün 
iqtisadi sektorlar inkiĢaf etsin. 

Bu gün səhər Bakıda ХВ ənənəvi Xəzər neft, qaz sərgi və 
konfransının açılıĢı oldu. Konfransda bu vaxta qədər enerji 
sahəsində, neft-qaz sahəsində görülən iĢlər təhlil edildi. Ulu 

öndər Heydər Əliyevin təĢəbbüsü ilə baĢlanmıĢ və bu gün 
uğurla davam etdirilən Azərbaycanın yeni neft strategi-
yasının nəticələri qeyd olundu. ĠnkiĢafın, artan büdcənin, 
yüksələn iqtisadiyyatın, sosial məsələlərin həllinin təməlində 
o illərdə ulu öndərin rəhbərliyi ilə neft strategiyasının 
baĢlanması dayanır.  ХХ ясрин 90-cı illərinин ortalarında, 
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çox gərgin geosiyasi vəziyyətdə Azərbaycana bütün tərəf-
lərdən təzyiqlər edilirdi. Amma ulu öndər cəsarətli, uzaqgö-

rən addımları atdı, öz prinsipiallığını, uzaqgörənliyini, müd-
rikliyini bir daha nümayiĢ etdirərək, neft strategiyasının 
baĢlanmasına nail oldu və bu gün biz onu uğurla icra edirik. 

Demək olar ki, qarĢıda duran bütün vəzifələr icra olunub-
dur. Bu bizə imkan verir ki, sosial məsələlərin həllinə daha 
da böyük diqqət göstərək, belə gözəl xəstəxanalar tikək, 
iqtisadi inkiĢaf sürətlə getsin. Bütün bunlar maliyyə imkan-
larına söykənir. Ġndi isə Azərbaycanın maliyyə imkanları çox 
geniĢdir. Biz son 4-5 il ərzində dövlət xərclərimizi 10 dəfədən 

çox artırmıĢıq. Bu gün icmal büdcə təxminən 16 milyard 
dollar səviyyəsindədir. Bu çox böyük rəqəmdir və bizə 
imkan verir ki, quruculuq iĢləri, infrastruktur layihələri, so-
sial məsələlərin həlli ilə daha da ciddi məĢğul olaq. Bundan 
sonra Azərbaycanın imkanları daha da geniĢlənəcəkdir. 
Bizim iqtisadi islahatlarımız, siyasi islahatlarımız, dünya 

birliyinə inteqrasiya siyasətimiz və dünya birliyinə öz töh-
fələrimiz, xüsusilə enerji təhlükəsizliyi baxımından edilən 
töhfələr Azərbaycanın beynəlxalq nüfuzunu qaldırır, beynəl-
xalq mövqelərini möhkəmləndirir. Biz güclü ölkə qururuq, 
biz müstəqil ölkə qururuq, biz ulu öndər Heydər Əliyevin 
yolu ilə gedirik. 

Keçən ay ulu öndərin 85-ci ildönümü, yubileyi Azərbay-
canda geniĢ qeyd olunmuĢdur. Bütün Azərbaycan xalqı o il-
ləri təhlil edərkən bir daha gördü ki, Azərbaycanın inkiĢa-
fında, müstəqilliyinin möhkəmlənməsində, qorunub saxlan-
masında, bugünkü vəziyyətə gətirilib çıxarılmasında Heydər 
Əliyevin müstəsna xidmətləri olmuĢdur. Əgər o, 1993-cü ildə 

Naxçıvandan Bakıya qayıtmasaydı, Azərbaycan öz dövlət 
müstəqilliyini itirə bilərdi. Düzdür, biz hamımız yaxĢı xatır-
layırıq ki, Naxçıvan üçün ən çətin anlarda Heydər Əliyev 
burada naxçıvanlılarla bərabər ağır, çətin Ģəraitdə muxtar 
respublikanı böhrandan çıxara bilmiĢdir, erməni qəsbkar-
larına tutarlı cavab verilmiĢdir, Naxçıvanın ərazi bütövlüyü 
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müdafiə olunmuĢdur. Baxmayaraq ki, Naxçıvan hər tərəf-
dən mühasirə Ģəraitində yaĢayırdı və o vaxtkı mərkəzi höku-
mət çalıĢırdı ki, Naxçıvanda vəziyyət gərginləĢsin, pisləĢsin. 
Çünki onlar istəmirdilər ki, Heydər Əliyev kimi güclü 
Ģəxsiyyət Azərbaycanın siyasi səhnəsində fəaliyyət göstərsin. 

Onlar razı idilər ki, ermənilər gəlib Naxçıvanı iĢğal etsinlər, 
nəinki Heydər Əliyev burada fəaliyyət göstərsin. Amma 
naxçıvanlılar həmiĢə olduğu kimi, mərdliк göstərdilər. Həm 
ermənilərə tutarlı cavab verdilər, onları yerində oturtdular, 
həm də o vaxt Azərbaycan rəhbərliyi tərəfindən burada 
dövlət çevriliĢi etmək istəyən qüvvələrin cavabını verdilər. 

Heydər Əliyevin ətrafında sıx birləĢərək, onun rəhbərliyi 
altında Naxçıvanı böyük bəlalardan qurtara bildilər. Biz 
hamımız xatırlayırıq ki, 1993-cü ildə naxçıvanlılar Heydər 
Əliyevi buradan Bakıya buraxmaq istəmirdilər və mən 
bilirəm ki, o da Naxçıvandan böyük narahatlıqla ayrılmıĢdı. 
Ancaq o da lazım idi. O vaxt Bakıya gəlməsəydi, bu gün 

Azərbaycanın müstəqilliyindən söhbət gedə bilməzdi. Ümu-
miyyətlə, Azərbaycanın gələcəyini təsəvvür etmək mümkün 
deyildi. Bir adam, ulu öndər, hansı ki nə ordusu var idi, nə 
dəstəsi var idi, müdrikliyi, təcrübəsi və Azərbaycan xalqının 
ona olan hədsiz inamı sayəsində ölkəmizi o bəlalardan 
qurtardı və bu gün Azərbaycan dünya miqyasında önəmli 

ölkəyə çevrilibdir. Biz dünyada böyük hörmətə malikik, 
bölgədə liderlik mövqelərimizi möhkəmləndirmiĢik. Artıq 
heç kimin buna Ģübhəsi yoxdur. Biz bölgənin lideriyik, lider-
liyi möhkəmləndiririk, gücləndiririk və gələcəyə nikbinliklə 
baxırıq. 

Əziz dostlar, mən bu gözəl gündə ən müasir Ģəraitli bu 

xəstəxananın açılıĢı münasibətilə bir daha sizi ürəkdən təbrik 
etmək istəyirəm. Gələcəkdə belə xəstəxanaların sayı çox 
olacaq, qarĢıda duran bütün vəzifələr uğurla icra oluna-
caqdır. Sizə cansağlığı və bütün naxçıvanlılara yeni-yeni 
uğurlar arzulayıram. Sağ olun. 
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TÜRKĠYƏNĠN BAġ NAZĠRĠ RƏCƏB TAYYĠB 

ƏRDOĞANIN NAXÇIVAN MUXTAR 

RESPUBLĠKASINA SƏFƏRĠ  
 

Naxçıvan  
 
4 iyun 2008-ci il 
 
İyunun 4-də Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali 

Məclisində Türkiyə Respublikasının Baş naziri Rəcəb Tayyib 
Ərdoğanın rəsmi qarşılanma mərasimi olmuşdur. 

Hər iki ölkənin dövlət bayraqlarının dalğalandığı mey-
danda hörmətli qonağın şərəfinə Fəxri qarovul dəstəsi düzül-
müşdü. 

Prezident İlham Əliyev və xanımı Mehriban Əliyeva Baş 
nazir Rəcəb Tayyib Ərdoğanı və xanımı Əminə Ərdoğanı 
səmimiyyətlə qarşıladılar. 

Azərbaycanın birinci xanımı Mehriban Əliyeva xanım 
Əminə Ərdoğana gül dəstəsi təqdim etdi. 

Fəxri qarovul dəstəsinin rəisi Türkiyənin Baş nazirinə 
raport verdi. 

Müdafiə Nazirliyinin əlahiddə nümunəvi orkestrinin ifa-
sında Türkiyənin və Azərbaycanın dövlət himnləri səsləndi. 

Prezident İlham Əliyev və Baş nazir Rəcəb Tayyib 
Ərdoğan Fəxri qarovul dəstəsinin qarşısından keçdilər. Tür-

kiyənin Baş naziri Azərbaycan əsgərlərini salamladı. 
Azərbaycanın dövlət və hökumət nümayəndələri Baş nazir 

Rəcəb Tayyib Ərdoğana, Türkiyə nümayəndə heyətinin 
üzvləri prezident İlham Əliyevə təqdim olundu. 
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АЗЯРБАЙЪАН ПРЕЗИДЕНТИ  ИЛЩАМ 
ЯЛИЙЕВИН ВЯ ТЦРКИЙЯНИН БАШ НАЗИРИ 

РЯЪЯБ ТАЙЙИБ ЯРДОЬАНЫН TƏKBƏTƏK 

GÖRÜġÜ   
 
Naxçıvan  
 
4 iyun 2008-ci il 
 

İyunun 4-də Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali 

Məclisində Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham 
Əliyevin və Türkiyə Respublikasının Baş naziri Rəcəb Tayyib 
Ərdoğanın təkbətək görüşü olmuşdur. 

Görüşdə Azərbaycan ilə Türkiyə arasında dostluq, qar-
daşlıq münasibətlərinin bütün sahələrdə uğurla inkişafından 

məmnunluq ifadə edildi. Ölkələrimizin qlobal layihələri birgə 
uğurla həyata keçirməsi, beynəlxalq aləmdə bir-birinin möv-
qelərini tam dəstəkləməsi, regional əməkdaşlıqda fəal iştirakı 
bildirildi. Baş nazir Rəcəb Tayyib Ərdoğanın Naxçıvana 
hazırkı səfərinin əhəmiyyəti vurğulandı və bunun ölkələrimiz 
arasındakı əlaqələrin genişlənməsinə xidmət edəcəyi qeyd 
olundu. 

Görüşdə ikitərəfli münasibətlər, regional əməkdaşlıq və 
beynəlxalq məsələlər ətrafında, habelə qarşılıqlı maraq doğu-
ran məsələlərə dair fikir mübadiləsi aparıldı. 
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АЗЯРБАЙЪАН ВЯ ТЦРКИЙЯ ДЮВЛЯТ 

РЯЩБЯРЛЯРИНИН  GENĠġ TƏRKĠBDƏ  

GÖRÜġÜ  

 

Naxçıvan  
 
4 iyun 2008-ci il 
 

İyunun 4-də Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali 
Məclisində Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham 
Əliyevin və Türkiyə Respublikasının Baş naziri Rəcəb Tayyib 

Ərdoğanın nümayəndə heyətlərinin iştirakı ilə geniş tərkibdə 
görüşü olmuşdur. 

Ġ l h a m   Ə l i y e v:  Hörmətli cənab BaĢ nazir, əziz qar-
daĢım! 

Hörmətli qonaqlar! 
Mən Sizi Azərbaycanın qədim torpağı olan Naxçıvanda 

səmimiyyətlə salamlayıram, bir daha «XoĢ gəlmisiniz!» 
deyirəm. Sizin səfəriniz çox böyük əhəmiyyət daĢıyır və əmi-
nəm ki, onun nəticələri də çox uğurlu olacaqdır. Biz xüsusilə 
bütün ikitərəfli, çoxtərəfli, regional məsələləri geniĢ müzakirə 
etdik. Bir daha gördük ki, bütün məsələlərdə bizim fikirlə-

rimiz üst-üstə düĢür və əlbəttə, gələcək illərdə çalıĢacağıq ki, 

bütün sahələrdə iĢbirliyi, qardaĢlıq münasibətləri daha da 
inkiĢaf etsin. Bizim qarĢımızda çoxlu layihələr var. Biz 
birlikdə bölgədə ən önəmli layihələri uğurla gerçəkləĢdiririk. 
Bizim birgə fəaliyyətimizdən həm ikitərəfli münasibətlər, 
həm də bölgədə gedən proseslər xeyli dərəcədə asılıdır. Mən 
Sizinlə birlikdə Naxçıvana gəlmiĢ bütün dostlarımızı, 

qardaĢlarımızı salamlayıram. Bəzilərini tanıyıram, bəzilərini 
ilk dəfə görürəm. Bu da çox əlamətdar hadisədir. Çünki Siz 
böyük bir heyətlə Naxçıvana gəlmisiniz. Bir daha demək 
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istəyirəm ki, Naxçıvan qədim Azərbaycan torpağıdır və 
Türkiyə ilə Azərbaycan arasında yeganə sərhəd yeri buradır və 
o sərhəddə vaxtilə tikilən körpü yeganə keçid yeri olubdur. Ona 
«Ümid körpüsü» adı verilmiĢdir. Körpü tikiləndə əslində o hə-

yat körpüsü idi. Çünki Naxçıvanı mühasirədən çıxaran yeganə 

bir yol idi. Ġndi isə Naxçıvan da sürətlə inkiĢaf edir və Siz bu 
gün bunu görəcəksiniz. Əziz qardaĢım, bir daha Sizi ürəkdən 
salamlayıram, xoĢ gəlmisiniz! 

R ə c ə b   T a y y i  b  Я р д о ь а н: Əvvəlcə, çox təĢəkkür 
edirəm. Gəldiyimiz andan etibarən istər mənə, istərsə də nü-

mayəndə heyətimə göstərilən hörmətə görə xüsusi minnət-

darlığımı bildirirəm. Bir müddət əvvəl Sizin nümayəndə 
heyəti Türkiyədə idi. Bizi orada məmnun etdilər. Təbii ki, 
Türkiyə və Azərbaycan qardaĢdır və aramızdakı əlaqələr 
bütün sahələrdə– istər siyasi, istər hərbi, istər iqtisadi, istər 
ticari, istərsə də mədəni sahədə günbəgün inkiĢaf edir. 

Biz buraya bir çox nazir dostlarımızla bərabər gəl-

miĢik. Sərhəd Ģəhəri Naxçıvanda keçirəcəyimiz görüĢlərin 
çox böyük mənası olacaqdır. Bu baxımdan biz buna çox 
böyük əhəmiyyət veririk. Mən xüsusilə Naxçıvanı görməyi 
çox arzulayırdım. Ötən səfərim zamanı bu istəyimi Sizə də 
söyləmiĢdim. Bugünkü görüĢlərimizdən sonra edəcəyimiz 
ziyarətlər inanıram ki, bu səfərimizi daha da mənalı edə-

cəkdir. 
Xüsusilə Sizin rəhbərliyinizlə Azərbaycan son dövrlərdə 

çox ciddi sıçrayıĢ əldə etmiĢdir. Mərhum Heydər Əliyev 
tərəfindən baĢlanan inkiĢaf hazırda sürətlənərək davam edir. 
Təbii ki, bu inkiĢaf prosesi bölgədə Azərbaycanın əhəmiy-
yətini artırır. Ġnanıram ki, bundan sonrakı illərdə elm sahə-

sində görüləcək iĢlər gələcəkdə Azərbaycan gəncliyinin gücü-

nü daha da artıracaqdır. 
Enerji məsələsində Azərbaycanın önəmi sayəsində Tür-

kiyə bir tranzit rolunu oynayır. Bu sahədəki həmrəyliyimiz 
çox böyük önəm kəsb etməyə baĢlamıĢdır. Təbii ki, Bakı–
Tbilisi–Ceyhan bunun ən böyük örnəyini təĢkil etdi və Bakı–
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Tbilisi–Ərzurum isə ikinci bir nümunəsi oldu. Bütün bunlar 
həmrəyliyimizin ən gözəl nümunələridir. Allaha Ģükürlər 
olsun ki, Bakı–Tbilisi–Qars dəmir yolu yüksək bir nöqtəyə 
gəldi və qarĢıdan gələn ayda layihənin Türkiyə hissəsinin 
təməli atılacaqdır. 
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AZƏRBAYCAN VƏ TÜRKĠYƏ 

ПРЕЗИДЕНТЛЯРИНИН MƏTBUAT 
KONFRANSIНДА БЯЙАНАТЛАРЛА ЧЫХЫШЛАРЫ 
 
4 iyun 2008-ci il 
 
İyunun 4-də Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali 

Məclisində Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev 
və Türkiyə Respublikasının Baş naziri Rəcəb Tayyib Ərdoğan 

birgə mətbuat konfransı keçirmişlər. 
Prezident İlham Əliyev və Baş nazir Rəcəb Tayyib Ərdoğan 

əvvəlcə jurnalistlər qarşısında bəyanatlarla çıxış etdilər 
 

Azərbaycan prezidenti Ġlham Əliyevin bəyanatı  
 
Hörmətli Türkiyə Cümhuriyyətinin BaĢ naziri, əziz 

qardaĢım Ряъяб Таййиб Ərdoğan! 
Hörmətli xanımlar və cənablar! 
Hörmətli mətbuat nümayəndələri! 
Mən bir daha Türkiyənin BaĢ nazirini və onunla 

bərabər Naxçıvana gəlmiĢ nümayəndə heyətinin bütün üzv-
lərini Naxçıvanda, Azərbaycanın qədim torpağında salam-
layıram, sizə «XoĢ gəlmisiniz!» deyirəm. 

Biz hörmətli BaĢ nazirlə mütəmadi qaydada həm Bakıda, 
həm də Ankarada, Ġstanbulda, baĢqa Ģəhərlərdə görüĢürük. 
Ancaq ilk dəfədir ki, bizim görüĢümüz Naxçıvanda baĢ verir. 

Mən çox minnətdaram ki, hörmətli BaĢ nazir vaxt tapıb 
Naxçıvana gəlibdir. Bunun çox böyük siyasi mənası var. 
Naxçıvan o yerdir, o Ģəhərdir, o respublikadır ki, Türkiyə ilə 
Azərbaycan arasında yeganə sərhəd buradadır. Naxçıvanın 
inkiĢafında, xüsusilə onun  кечян ясрин 90-cı illərinин əvvəl-
lərində yaĢanan böhranlı vəziyyətdən çıxmasında Türkiyə ilə 
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olan əlaqələr, körpünün tikilməsi və bütövlükdə Türkiyədən 
alınan dəstək çox mühüm rol oynamıĢdır. Bu gün isə bizim 
ölkələr arasında münasibətlər bütün sahələrdə sürətlə inkiĢaf 
edir. Biz bu gün bütün ikitərəfli məsələlərin istiqamətlərini 
müzakirə etdik. Bütün müzakirə olunan məsələlərdə möv-

qeyimiz birdir, üst-üstə düĢür. Siyasi əlaqələr sürətlə inkiĢaf 
edir, bizim iqtisadi imkanlarımız artır, biz birlikdə dünya 
üçün çox əhəmiyyətli olan və ölkələrimizi böyük dərəcədə 
gücləndirən enerji layihələrini həyata keçiririk. 

Biz bu gün Ermənistan–Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ 
münaqiĢəsinin həlli sahəsində aparılan iĢlər və gələcək planlar 

haqqında danıĢdıq, fikir mübadiləsi apardıq. Türkiyənin bu 
məsələdə mövqeyi və dəstəyi bizim üçün çox önəmlidir. 
Xüsusilə BirləĢmiĢ Millətlər TəĢkilatının BaĢ Məclisində 
keçirilən son səsvermə zamanı iĢğal olunmuĢ ərazilərdə yara-
nan vəziyyətlə bağlı qətnamənin qəbul edilməsində Türkiyə-

nin dəstəyi və mövqeyi çox mühüm olmuĢdur. 

Gələcək fəaliyyət, birgə layihələr haqqında da geniĢ 
müzakirə apardıq. Bakı–Tbilisi–Ceyhan, Bakı–Tbilisi–Ərzu-
rum və Bakı–Tbilisi–Qars kimi nəhəng layihələr bizi daha da 
sıx birləĢdirir. Bu layihələr türk dünyası üçün də çox böyük 
əhəmiyyət kəsb edir. Çünki digər türkdilli dövlətlər bu layi-
hələrdən səmərəli Ģəkildə istifadə edə bilərlər və bunun üçün 

artıq ilkin razılaĢmalar vardır. Həm enerji, həm də ki, 
nəqliyyat layihələrində biz geniĢ əməkdaĢlığa açığıq. Bizim 
münasibətlərimiz, həmçinin regional iĢbirliyinə böyük töhfə-

dir və Türkiyə və Azərbaycanın iĢtirakı olmadan bölgədə heç 
bir layihə, heç bir təĢəbbüs reallaĢa bilməz. 

Əlbəttə ki, biz bu imkanlardan daha da səmərəli istifadə 

etməliyik. Bu gün qarĢılıqlı sərmayələr qoyulması sahəsində 
yeni dövr baĢlayır. Artıq Azərbaycan Ģirkətləri Türkiyə 
sənayesinə, infrastrukturuna öz sərmayələrini qoyur və bu 
bizim üçün çox önəmlidir. Çünki Azərbaycan Ģirkətləri 
tərəfindən xaricdə ən böyük sərmayələr qardaĢ ölkədə 
qoyulur ki, bu da təbiidir. Gələcəkdə ölkələrimizin artan 
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iqtisadi və siyasi imkanları, artan çəkisi, əlbəttə ki, bizim 
mövqelərimizi daha da möhkəm edəcəkdir. 

Bu gün haqqında danıĢılan bütün məsələlər bizi çox 
sevindirir, yeni imkanlar açır. Xüsusilə Naxçıvanın enerji 
təhlükəsizliyi və blokadadan çıxması üçün lazım olan ad-

dımların atılması Naxçıvan Muxtar Respublikasının uzun-
müddətli inkiĢaf imkanlarını daha da geniĢləndirəcəkdir. Bu 
barədə də biz danıĢdıq. 

Bir sözlə, əziz dostlar, mən bir daha aparılan danıĢıqların 
mahiyyətindən çox razıyam. Bir daha demək istəyirəm ki, 
danıĢılan bütün məsələlərdə bizim mövqeyimiz birdir və 

əminəm ki, Türkiyənin BaĢ nazirinin Naxçıvana, Naxçıvan 
Muxtar Respublikasına tarixi səfərindən sonra bizim qar-
Ģımızda yeni imkanlar, yeni üfüqlər açılacaqdır. 

TəĢəkkür edirəm. 
 

Türkiyənin BaĢ naziri Rəcəb Tayyib Ərdoğanın 

bəyanatı 
 
Hörmətli Cümhur baĢqanı, mən də çox təĢəkkür edirəm. 

Çox hörmətli qardaĢım! 
Mətbuatımızın dəyərli nümayəndələri! 
Sizləri ən səmimi duyğularımla salamlayıram. Bu fürsət-

dən yararlanaraq, dost və qardaĢ Azərbaycanda olmaqdan, 
Naxçıvanda olmağımdan duyduğum məmnuniyyəti xüsusilə 
ifadə etmək istəyirəm. Mənə və nümayəndə heyətimizə gös-

tərilən sevgi və qonaqpərvərliyə görə təĢəkkürümü bildi-
rirəm. 

Hörmətli Prezidentlə istər təkbətək görüĢdə, istərsə də 
nümayəndə heyətlərinin iĢtirakı ilə keçirilən görüĢdə ölkələri-
miz arasında bir çox sahədə – siyasi, iqtisadi, hərbi, ticarət, 
mədəniyyət və təhsil sahələrində əlaqələrimizi nəzərdən ke-

çirdik. Hərtərəfli faydalı olan bu görüĢlərdə ikitərəfli 
əlaqələrimizi bundan sonrakı dövrdə necə dəyərləndirə-

cəyimizi, nə kimi addımlar ata biləcəyimizi ətraflı müzakirə 



 328 

etmək imkanımız oldu. Aramızda çox yaxĢı əlaqələr var və 
bu, günbəgün geniĢlənir. Təbii ki, bütün bunlarla birlikdə, 
Cənubi Qafqazda sülh, sabitlik və rifah, iĢbirliyinin yaradıl-
ması sahəsində dəyərli Prezidentlə eyni fikirdə olmağımızı 
görməkdən də məmnunluq duyuram. 

Dağlıq Qarabağ münaqiĢəsinin Azərbaycanın ərazi bü-

tövlüyü çərçivəsində, beynəlxalq hüquq normalarına uyğun 
olaraq və Ģübhəsiz ki, tezliklə həll edilməsini – bu bizim 
arzumuzdur – burada bir daha ifadə etməyi zəruri bilirəm. 
Ġndiyə qədər bu məsələdə Azərbaycanı necə dəstəkləmiĢiksə, 
gələcəkdə də bunu eyni Ģəkildə qətiyyətlə davam etdirəcəyik. 

Cənubi Qafqazda təminatlı sülhün bərpası və qorunması 
üçün əlimizdən gələni etməyə hazır olduğumuzu bir daha 
vurğulamaq istəyirəm. Bu sahədə ata biləcəyimiz müĢtərək 
addımları da bu görüĢlərdə nəzərdən keçirdik. Eləcə də 
xüsusilə Azərbaycanın ġimali Kipr türklərinə verdiyi dəs-
təkdən duyduğumuz məmnuniyyəti bir daha ifadə etmək 

istəyirəm. 
Ölkələrimiz arasında iqtisadi və ticarət əlaqələri son 

dövrdə geniĢlənməkdə davam edir. Eyni Ģəkildə Naxçıvanla 
Türkiyə arasındakı iqtisadi əlaqələr artır. Bu gün Türkiyə 
Azərbaycanın qeyri-neft sektoruna ən çox sərmayə qoyan 
ölkəyə çevrilmiĢdir. Bunun önəmli hissəsini kiçik və orta 

sahibkarlığa, biznesə, müəssisələrə qoyulan türk sərmayəsi 
təĢkil edir, onun həcmi 5,5 milyard dollara çatmıĢdır. Tür-
kiyə Ģirkətləri hazırda bu fəal çalıĢmalarını davam etdirir və 
inanıram ki, bu daha da güclənəcəkdir. Türkiyə ilə Azərbay-
can arasında xarici ticarətin həcmi 1,2 milyard dollar 
həcmindədir. Təbii ki, ən önəmli arzumuz, istəyimiz odur ki, 

qarĢıdakı iki il ərzində bu rəqəmi 3 milyard dollara çatdıra 
bilək. Ġnanıram ki, bu da aramızdakı münasibətləri daha 
güclü vəziyyətə gətirəcəkdir. 

Hazırda Naxçıvan böyük ticarət ortağı kimi, Türkiyə ilə 
iĢbirliyini davam etdirir. 2007-ci ildə iqtisadi əlaqələr 33 faiz 
artaraq 40 milyon dollara çatmıĢdır. Azərbaycandakı bütün 
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sərmayələrimiz kimi, Naxçıvana da önəmli sərmayələr qoyu-
ruq və bunu davam etdiririk. Xüsusilə əksər tikintilərdə türk 
firmalarının imzasını görmək bizdə məmnunluq doğurur. Bu 
sahədə hörmətli Prezidentin türk firmalarına göstərdiyi 
diqqət və qayğı bizi xüsusilə məmnun edir. 

Təbii ki, digər bir məsələ də Bakı–Tbilisi–Ceyhan, Bakı–
Tbilisi–Ərzurum enerji xətləridir və bunlar Türkiyə ilə Azər-
baycan arasında əlaqələrin nə qədər güclü olduğunu göstərir. 
Bakı–Tbilisi–Qars dəmir yolu xəttinin də iĢə düĢməsi bu 
yöndə ən önəmli hadisələrdən biri olacaqdır. Bu iĢbirliyi-
mizin müstəsna əhəmiyyəti vardır. Həmin layihələr ölkələri-

miz arasındakı strateji əlaqələrin gücünü göstərən önəmli 
amillərdir. ĠnĢallah, Bakı–Tbilisi–Qars dəmir yolu xəttinin 
Türkiyə hissəsinin təməlqoyma mərasimini də iyul ayında 
gerçəkləĢdirəcəyik. Amma məqsədimiz bu layihəni də ən 
qısa müddətdə tamamlamaqdır. 

Digər önəmli bir cəhət, təbii ki, bizim bugünkü danıĢıq-

larımızın, görüĢümüzün Naxçıvanda olmasıdır. Bunun bir 
anlamı, mahiyyəti vardır. Bir az əvvəl dəyərli Prezidentin də 
ifadə etdiyi kimi, mən bunu tarixi görüĢ, anlamlı görüĢ kimi 
dəyərləndirirəm. Bu görüĢün bölgəyə və dünyaya bir mesaj 
olduğuna inanıram. Bu görüĢümüz, danıĢıqlarımız bundan 
sonra da eyni qətiyyətlə, eyni inancla davam edəcəkdir. 

Bunun belə baĢa düĢülməsini istəyirəm. 
Bu səfərimin Türkiyə ilə Azərbaycan arasındakı qardaĢlıq 

əlaqələri üçün yaxĢı nəticələr verəcəyinə, bundan sonrakı 
müddətdə əlaqələrimizin bir çox sahələrdə daha da geniĢ-

lənəcəyinə, inkiĢaf edəcəyinə inanır, sizlərə hörmət və 
ehtiramımı bildirirəm.       

 
Sonra prezident İlham Əliyev və Baş nazir Rəcəb Tayyib 

Ərdoğan jurnalistlərin suallarına cavab verdilər. 
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– Ġki qardaĢ ölkə arasında viza məsələsində bir dəyiĢiklik 

nəzərdə tutulurmu? Türkiyə Dağlıq Qarabağ münaqiĢəsinin 

həllində nə dərəcədə fəal rol oynaya bilər? 
R ə c ə b  T a y y i b  Ə r d o ğ a n: Hörmətli Prezidentlə 

bu məsələni müzakirə etdik və aramızda heç bir fikir ayrılığı 

yoxdur. O da bununla bağlı vacib olan təlimatı verdi. Bilir-
siniz ki, azərbaycanlı qardaĢlarımızdan heç bir viza tələb 
etmirik və bir ay müddətinə gedib-gələ bilirlər. ĠnĢallah, bu 
təlimat üzrə vaxt məsələsi uzadıla bilər. Bunu da müzakirə 
etdik. Hörmətli Prezidentin təlimatının yerinə yetirilməsi 
nəticəsində qarĢılıqlı surətdə viza hansı müddətdə keçici 

olacaq – bunların hamısı dəyərləndiriləcək və inĢallah, ad-
dımlarımızı bu Ģəkildə atacağıq. 

Digər sualınıza gəlincə, təbii ki, Dağlıq Qarabağ məsələ-

sində sülhə nail olmaq lazımdır. Çünki orada iĢğalın olduğu 
məlumdur və bu həqiqətdir. Əslində, bunu BirləĢmiĢ Mil-
lətlər TəĢkilatının Təhlükəsizlik ġurası da təsdiq etmiĢdir. 

Amma buna riayət olunmur. Qətnamələrin yerinə yetirilməsi 
vacibdir. Biz bu məsələ üzrə yaradılmıĢ ATƏT-in Minsk 
qrupunun tezliklə ədalətli qərar çıxarmasını istəyirik. Çünki 
bu, bölgədə sülh üçün vacibdir, yəni lazım olan bir addımdır. 
Biz buna inanırıq və həllin tezləĢdirilməsini dəstəklədiyimizi 
xüsusilə ifadə etmək istəyirəm. 

– Mənim sualım həm Azərbaycan prezidentinə, həm də 

Türkiyənin BaĢ nazirinədir. Siz həm təkbətək, həm də nü-

mayəndə heyətlərinin iĢtirakı ilə geniĢ tərkibdə görüĢdünüz, 

fikir mübadiləsi apardınız. Aparılan danıĢıqlarda Azərbay-

canın Naxçıvan bölgəsi ilə Türkiyənin yaxınlıqda yerləĢən 

bölgələri arasında iqtisadi əlaqələrin güclənməsinə bu səfər nə 

kimi təkan verəcəkdir? 
Ġ l h a m  Ə l i y e v: Bu səfərin çox böyük mənası var və 

hörmətli BaĢ nazirin dediyi kimi, səfərin nəticələri də gözəl 
olacaqdır. Bu doğrudan da tarixi səfərdir. Ġlk dəfə olaraq 
Türkiyənin BaĢ naziri və Azərbaycanın prezidenti Naxçı-

vanda görüĢürlər. 
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O ki qaldı Naxçıvanla sərhədin o tərəfində yerləĢən 
vilayətlər arasındakı iĢbirliyinə, bu da sürətlə gedir. Qeyd 
olundu ki, artıq qarĢılıqlı ticarətin həcmi getdikcə artır. 
Əlbəttə, bu gün Naxçıvanın enerji təhlükəsizliyi məsələsi 
müzakirə olundu. Bildiyiniz kimi, Bakı–Tbilisi–Ərzurum qaz 

kəmərinin iĢə düĢməsindən və Azərbaycan qazının Türkiyə 
bazarlarına daxil olmasından sonra, xüsusilə gələcəkdə bu 
qazın həcminin artımından sonra Türkiyənin Naxçıvanla 
həmsərhəd olan bölgələrinə də təbii qazın verilməsi nəzərdə 
tutulur. Əlbəttə ki, bu layihənin təbii davamı olaraq, 
Naxçıvanın bu xəttə birləĢməsi də mümkündür. Bu məsələ 

müzakirə olundu və müvafiq tapĢırıqlar verilmiĢdir. 
Naxçıvanı nəqliyyat mühasirəsindən çıxarmaq üçün 

Naxçıvanın Bakı–Tbilisi–Qars dəmir yolu xəttinə birləĢməsi 
məsələsi də müzakirə olundu. Bu çox böyük bir layihədir, 
çox böyük texniki və maliyyə resursları tələb edən layihədir. 
Ancaq qarĢılıqlı iradə olduğu halda – bu iradə də var – bi-

zim qarĢımızda elə məsələ yoxdur ki, onu həll edə bilməyək. 
Müvafiq göstəriĢlər verildi. Yəqin ki, texniki-iqtisadi əsas-
landırma hazırlanmalıdır və ondan sonra bu layihənin həya-
ta keçirilməsi haqqında qərarlar qəbul ediləcəkdir. 

Bütövlükdə, Naxçıvanın iqtisadi inkiĢafını və imkanlarını 
nəzərə alaraq, əlbəttə, qardaĢ Türkiyənin müvafiq vilayətləri 

ilə əlaqələrin daha da möhkəmlənməsi zəruridir. Bu əlaqələr 
möhkəmlənir. Naxçıvanda böyük quruculuq, tikinti iĢləri 
gedir və bildiyiniz kimi, bu iĢlərdə türk firmaları çox fəal 
iĢtirak edirlər. Naxçıvanda ən çox iĢ görən Türkiyə Ģirkət-
ləridir. Əminəm ki, burada iqtisadi inkiĢaf artdıqca, Naxçı-

vanın iqtisadi potensialı da möhkəmlənəcək, yeni-yeni 

layihələr həyata keçiriləcəkdir və qardaĢ ölkədən olan Ģirkət-
lər həmiĢə Naxçıvana gəlməyə meyillidirlər. Biz də bunu 
alqıĢlayırıq. 

– Sualım hörmətli BaĢ nazirədir. Enerji sahəsində iĢbir-

liyinin indiki vəziyyəti barədə məlumat verərsinizmi, bu məsə-

lələri müzakirə etdinizmi? Xüsusilə hörmətli Prezidentin söy-
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lədiyi məsələ – Türkiyənin güneyinə qaz verilməsi ilə bağlı Siz 

nə deyə bilərsiniz? 
R ə c ə b  T a y y i b  Ə r d o ğ a n: Bildiyiniz kimi, Bakı–

Tbilisi–Ceyhan kəməri ilə əlaqədar biz tranzit ölkə rolunu 
oynayırıq və Ceyhandan bütün dünyaya neftin göndərilməsi 

davam edir. Bakı–Tbilisi–Ərzurum təbii qaz xəttinə gəldik-
də, bizim də ehtiyacımız olan təbii qaz məsələsində lazım 
olan köməyi bizə göstərəcəklər. Yəni ehtiyacımızın müəyyən 
bir qismini, inĢallah o xətdən götürə bilmək imkanımız var-
dır. Bunun üçün enerji nazirlərimizə təlimat verdik, onlar 
aralarında görüĢərək, bu miqdarı müəyyənləĢdirəcəklər. Bu-

nunla bağlı heç bir problem yoxdur. 
Biz Nabukko layihəsini də müzakirə etdik. Bu məsələ ilə 

əlaqədar yenə də mövcud imkana görə, buradan Nabukkoya 
müəyyən miqdarda təbii qaz vermək mümkün olacaqdır. 

– Mənim sualım hər iki tərəfədir. Azərbaycan və Türkiyə 

beynəlxalq təĢkilatlar çərçivəsində uzun illərdir uğurlu və sə-

mərəli əməkdaĢlıq edir. Bu əməkdaĢlığın gələcək inkiĢaf pers-

pektivlərini necə görürsünüz? 
Ġ l h a m  Ə l i y e v: Bu həqiqətdir. Bütün beynəlxalq 

təĢkilatlarda bizim ölkələrimiz vahid mövqedən çıxıĢ edir. 
Azərbaycan öz dövlət müstəqilliyini bərpa etdikdən sonra 
həmiĢə bütün beynəlxalq təĢkilatlarda Türkiyədən dəstək gö-

rübdür. Bu dəstək qarĢılıqlıdır. Biz BirləĢmiĢ Millətlər TəĢki-
latında uğurlu əməkdaĢlıq edиrik. Bayaq qeyd etdiyim qətna-
mənin qəbul olunmasında Türkiyənin çox böyük və müsbət 
rolu olmuĢdur.Türkiyə və Azərbaycan Ġslam Konfransı TəĢki-
latında fəal iĢtirak edirlər. Bu gün biz hörmətli BaĢ nazirlə bu 
məsələləri müzakirə etdik. Ġslam dünyasının birləĢməsi və islam 

ölkələri arasında qarĢılıqlı ticarətin inkiĢaf etdirilməsi məsə-

lələri müzakirə olunmuĢdur və bizim mövqeyimiz birdir. 
Biz türkdilli dövlətlərin əməkdaĢlığı ilə bağlı fikir müba-

diləsi apardıq. Türkdilli ölkələrin dövlət baĢçılarının növ-
bəti zirvə görüĢü Azərbaycanda, Bakıda nəzərdə tutulur. 
Ġndi o görüĢün vaxtı dəqiqləĢdirilir. Deyə bilərəm ki, bu 
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formatda Türkiyə və Azərbaycanın rolu artmaqdadır. Biz 
bəzi hallarda çox lazımlı təĢəbbüslərin iĢtirakçılarıyıq. 
BaĢqa beynəlxalq təĢkilatlarda, Avropa ġurasında bizim 
nümayəndə heyətlərimiz daim bir-birinin mövqeyini müdafiə 
edir, dəstəkləyirlər. Bəzi hallarda ədalətsizliklə üzləĢəndə, 

bundan birlikdə məyus oluruq. Biz bütün beynəlxalq 

təĢkilatlarda öz siyasətimizi, öz maraqlarımızı təmin və 
müdafiə edirik. 

Bununla bərabər, əlavə etmək istəyirəm ki, Türkiyə və 
Azərbaycan dövlətləri xaricdə yaĢayan soydaĢlarımızın təĢ-

kilatlanma prosesində fəal iĢtirak edirlər. Biz Türkiyə və 

Azərbaycan diaspor təĢkilatlarının qurultayını bərabər 
keçirdik. O da çox önəmli hadisə idi və onun çox gözəl nəti-
cələri olmuĢdur. Ġndi dünyada yaĢayan soydaĢlarımız birlə-

Ģir, Türkiyənin və Azərbaycanın diaspor təĢkilatları öz səy-
lərini birləĢdirirlər. Çünki bizim maraqlarımız da birdir, 
düĢmənlərimiz də birdir. Bütün beynəlxalq təĢkilatlarda sıx 

əməkdaĢlığımız həm mövqelərimizi möhkəmləndirir, həm də 
regional məsələlərin həllində öz müsbət rolunu oynayır. 

Mən giriĢ nitqimdə qeyd etdim ki, bu bölgədə Türkiyə və 
Azərbaycanın iĢtirakı olmadan heç bir layihə reallaĢa 
bilməz. Türkiyənin və Azərbaycanın iĢtirak etdiyi layihələrin 
hamısı uğurla nəticələnmiĢdir – Bakı–Tbilisi–Ceyhan, Bakı–

Tbilisi–Ərzurum. Əminəm ki, bu yaxınlarda baĢladığımız 
Bakı–Tbilisi–Qars layihəsi də uğurla nəticələnəcəkdir. Belə-

liklə, bölgədə yerləĢən ölkələr üçün gözəl imkanlar yaranır. 
Bizim təĢəbbüslərimiz geniĢ formatda regional və qitə miq-
yasında iĢbirliyinin möhkəmlənməsinə yönəldilibdir. Mən 
əminəm ki, gələcəkdə də bütün beynəlxalq təĢkilatlarda, 

beynəlxalq forumlarda, konfranslarda, tədbirlərdə biz vahid 
mövqedən çıxıĢ edəcəyik və bu bizim birliyimizi daha da 
möhkəmləndirəcəkdir. 

R ə c ə b  T a y y i b  Ə r d o ğ a n: Mən hörmətli Preziden-
tin dediklərinə heç bir əlavə etmək istəmirəm. Sadəcə, demək 
istəyirəm ki, məsələn, 2009–2010-cu illər üçün BirləĢmiĢ Mil-
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lətlər TəĢkilatının Təhlükəsizlik ġurasına Türkiyənin üzvlü-

yünü Azərbaycanın dəstəkləməsi, eyni Ģəkildə bizim də 
2011–12-ci illər üçün BirləĢmiĢ Millətlər TəĢkilatının Təhlü-

kəsizlik ġurasına Azərbaycanın üzvlüyünü dəstəkləmək 
barədə razılığımız var. 

Ġslam Konfransı TəĢkilatında, Avropa parlamentində 
daim bir-birimizlə həmrəy olmuĢuq. Türk dünyasındakı, 
xüsusilə Türkiyə ilə Azərbaycan arasındakı həmrəylik bir 
örnəkdir. Verdiyimiz qərarlar heç bir Ģübhə doğurmur. 
Gərəkli olan hər bir iĢ görülmüĢdür və bundan sonra da 
görüləcəkdir. Яэяр həmrəyliyimiz olmasa, «bir millət, iki 

dövlət» anlayıĢı yerinə düĢməz. Biz hər zaman bunu yerinə 
yetirməliyik. 

Çox sağ olun, təĢəkkür edirəm. 
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ULU ÖNDƏR HEYDƏR ƏLĠYEVĠN  

ABĠDƏSĠNĠ ZĠYARƏT 

 
Naxçıvan  
 
4 iyun 2008-ci il 
 
İyunun 4-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham 

Əliyev və Türkiyə Respublikasının Baş naziri Rəcəb Tayyib Ər-
doğan müasir müstəqil Azərbaycan dövlətinin memarı və quru-

cusu, Azərbaycan–Türkiyə münasibətlərinin inkişafında misilsiz 
xidmətləri olan ümummilli lider Heydər Əliyevin Naxçıvan şəhə-

rinin mərkəzindəki abidəsini ziyarət edərək, юнцня gül dəstələri 
qoyдуlar. 

Azərbaycan prezidentinin xanımı Mehriban Əliyeva və 
Türkiyə Baş nazirinin xanımı Əminə Ərdoğan, Türkiyə 

nümayəndə heyətinin üzvləri  ulu öndərin abidəsi önünə gül 
гойдулар. 

 

Heydər Əliyev muzeyi ilə tanıĢlıq 

 
İyunun 4-də Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev və Tür-

kiyənin Baş naziri Rəcəb Tayyib Ərdoğan və onların xanım-
ları Naxçıvan şəhərindəki Heydər Əliyev muzeyi ilə tanış 
olдуlar. 

Geniş sahəsi olan muzey ekspozisiya salonu, kitabxana və 
fonddan ibarətdir. Ekspozisiya salonunda Heydər Əliyevin ağ 
mərmərdən yonulmuş büstü qoyulmuşdur. Büstün müəllifi Xalq 
rəssamı, akademik Ömər Eldarovdur. Muzeyin fondunda ulu 
öndərin həyat və fəaliyyəti ilə bağlı 2400-dək eksponat var, 
ekspozisiyada bunların yalnız bir hissəsi nümayiş etdirilir. 

Burada ümummilli lider Heydər Əliyevin həyat və fəaliyyətini, 
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onun xalqımızın tarixinə, mədəniyyətinə, incəsənətinə göstərdiyi 
diqqət və qayğını əks etdirən fotoşəkillər, habelə ulu öndər 
haqqında yazılmış kitablar toplanmışdır. Ümummilli liderin Nax-
çıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin sədri olarkən istifadə 
etdiyi əşyalar, bütün xarici səfərlərini, eləcə də muxtar respub-

likaya səfərlərini əks etdirən materiallar diqqəti cəlb edir. 
Hörmətli qonağa məlumat verildi ki, buradakı kom-

pyuterlər vasitəsilə ulu öndər Heydər Əliyev ilə bağlı istənilən 
məlumatı əldə etmək mümkündür. Rəssam Aydın Rəcəbov tə-

rəfindən klassik üslubda kətan üzərində yağlı boya ilə 2000-ci 
ildə çəkilmiş «Prezident Heydər Əliyev» portreti muzeyin 

dəyərli eksponatlarındandır. Muzeydə ulu öndərlə bağlı çoxlu 
məktub, teleqram, rəsmi sənədlər də geniş yer tutur. Buradakı 
«Yüksəlişə doğru həyat yolu» adlı xalça  kompozisiyası və 
nəfis toxunuşu ilə diqqəti cəlb edir. Ekspozisiyada Heydər 
Əliyevin 1991–93-cü illərdə Naxçıvanda işlədiyi dövrü əks 
etdirən eksponatlar  vardır. Ulu öndərin Naxçıvanda işlədiyi 

dövrdə iş otağında istifadə etdiyi çıraq, telefon, qələmdan, 
habelə o vaxtkı geyim əşyaları, saatı da nümayiş etdirilir. 

Türkiyənin Baş naziri Rəcəb Tayyib Ərdoğana muzeyin 
kitabxanası və ümummilli lider Heydər Əliyev haqqında 
çəkilmiş filmlər barədə  ətraflı məlumat verildi. 

1930-cu ildə çəkilmiş ailə fotosu əsasında 2000-ci ildə to-

xunmuş «Tarix» xalçası qonaqlarda böyük maraq doğurdu. 
Rəcəb Tayyib Ərdoğan Xatirə kitabına ürək sözlərini 

yazdı, ümummilli lider Heydər Əliyevin xatirəsini əziz tutan 
Azərbaycan xalqına ən xoş arzularını yetirdi. 

Prezident İlham Əliyev və Baş nazir Rəcəb Tayyib Ər-
doğan qarşılıqlı hədiyyələr təqdim etdilər. 
 



 337 

 
 
 

«DUZDAĞ» FИЗИOTERAPИYA MƏRKƏZИNИN 

AÇILIġ  МЯРАСИМИ  
 
Naxçıvan МР, Babək   
 
4 iyun 2008-ci il 
 

İyunun 4-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 
İlham Əliyev və Türkiyə Respublikasının Baş naziri Rəcəb 

Tayyib Ərdoğan Naxçıvan MR-in Babək rayonunda «Duz-
dağ» Fizioterapiya Mərkəzinin açılışında iştirak etmişlər. 

Prezident İlham Əliyev və xanımı Mehriban Əliyeva, Baş 
nazir Rəcəb Tayyib Ərdoğan və xanımı Əminə Ərdoğan 
əvvəlcə mərkəzin yeraltı hissəsi ilə tanış oldular. 

Milli geyimli qız və oğlan Azərbaycan prezidentinə, Türkiyənin 

Baş nazirinə və onların xanımlarına gül dəstələri təqdim etdilər. 
Prezident İlham Əliyev, Baş nazir Rəcəb Tayyib Ərdoğan 

və xanımları Mərkəzin rəmzi açılışını bildirən lenti kəsdilər və 
bu müalicə ocağı ilə tanış oldular. 

Məlumat verildi ki, 1979-cu ildə burada 50 çarpayılıq fiziote-

rapiya xəstəxanası yaradılmışdır. Sonralar müalicəyə gələnlərin 
sayı artdıqca bura genişləndirilmişdir. Xəstəxana yeraltı və 
yerüstü şöbələrdən ibarətdir. 2006-cı ilin dekabrında müasir 
standartlar səviyyəsində «Duzdağ» Fizioterapiya Mərkəzinin 
tikintisinə başlanылmışdır. «Gəmiqaya» şirkəti altımərtəbəli bina-
nı qısa müddətdə inşa etmişdir. Buraya Türkiyə, Rusiya, İran, 

Gürcüstan, Qazaxıstan, Özbəkistan və digər ölkələrdən xəstələr 
gəlir. Müalicə və istirahət üçün müasir səviyyədə şərait yaradıl-
mışdır. Mərkəzin 324 yerlik beşulduzlu mehmanxanası da var. 
Mərkəzin xəstəxana hissəsində böyüklər və kiçiklər üçün şöbələr 
fəaliyyət göstərir. Burada bronxial astma və astmatik kompo-
nentli digər xəstələr müalicə olunurlar. Təbii müalicə ilə yanaşı, 
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dərman müalicəsi, fizioterapiya müalicəsi, müalicəvi bədən tərbi-
yəsi də tətbiq edilir. Mərkəzdə stolüstü tennis, bilyard stolları, 
trenajor zalı, sauna, hamam, stadion, üzgüçülük hovuzu  vardır. 
Uşaqlar üçün «nağıllar aləmi» də yaradılmışdır. 

Yerüstü hissədən yeraltı hissəyə 2,4 kilometr məsafə var. 

Yeraltı hissədə – dуз mədəni şaxtasında gecə və gündüz havanın 
temperaturu 18–20 dərəcəyə yaxın olur. Atmosfer təzyiqi 682 
millimetr civə sütunu, nisbi rütubət 24–50 faiz arasındadır. 
Şaxtada dəm, azot və metan qazı yoxdur, oksigen 20 faizə ya-
xındır. Burada duz qatının qalınlığı 8,2 metrə çatır. Duzun 
tərkibində natrium-xlor 98,4 faiz, kalsium 0,04 faiz, maqnezium 

0,06 faizdir. Müalicə kursu böyüklər üçün 20–24 seans, uşaqlar 
üçün 14–18 seansdır. Xəstələr axşam saat 6-dan səhər 8-dək 
şaxtada olurlar. Şaxtada 2 qadın və 3 kişi palatası var. Bunların 
икиsində uşaq palatası da var. Müraciət edənlərin sayı artarsa, 
gələcəkdə buranın genişləndirilməsi  nəzərdə tutulur. 

Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev və Türkiyənin Baş 

naziri Rəcəb Tayyib Ərdoğan Mərkəzdə yaradılmış şəraiti 
yüksək qiymətləndirdilər. 
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TÜRKĠYƏ BAġ NAZĠRĠNĠN ġƏRƏFĠNƏ НАЩАР 
 
4 iyun 2008-ci il 
 
İyunun 4-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

İlham Əliyevin və xanımı Mehriban Əliyevanın adından 

Türkiyə Respublikasının Baş naziri Rəcəb Tayyib Ərdoğanın 
və xanımı Əminə Ərdoğanın şərəfinə rəsmi nahar verilmişdir. 
 

            * * *  
İyunun 4-də Türkiyə Respublikasının Baş naziri Rəcəb 

Tayyib Ərdoğanın Naxçıvan Muxtar Respublikasına səfəri 
başa çatmışdır. 

Azərbaycanın və Türkiyənin dövlət bayraqları ilə bəzə-

dilmiş Naxçıvan hava limanında hörmətli qonağın şərəfinə 
Fəxri qarovul dəstəsi düzülmüşdü. 

Milli geyimli oğlan və qız Türkiyənin Baş nazirinə və 
xanımına gül dəstələri təqdim etdilər. 

Baş nazir Rəcəb Tayyib Ərdoğanı və xanımı Əminə 
Ərdoğanı Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev və xanımı 
Mehriban Əliyeva səmimiyyətlə yola saldılar. 
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ГЕЙДЛЯР 
 

1. 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 3,0 милйон 
няфярдир. Инзибати яразиси 44 района бюлцнцр вя республика та-
бечилийиня 11 шящяр  дахилдир. Дювлят башчысы президент, ганун-
вериъи органы бирпалаталы Сеймдир. Пайтахты Вилнцсдцр. – 5, 
206,213. 

 
2. Щейдяр Ялийев,  Щ е й д я р   Я л и р з а  о ь л у (1923–2003) –  

Мцстягил Азярбайъан дювлятинин мемары вя гуруъусу, халгымы-
зын цмуммилли лидери, эюркямли дювлят хадими, Азярбайъан 
Республикасынын Президенти (1993–2003), ики дяфя Сосиалист Ямя-
йи Гящряманы. 

1964-ъц илдя Азярбайъан ССР Назирляр Совети йанында Дюв-
лят Тящлцкясизлик Комитяси сядринин мцавини, 1967-ъи илдя ися 
сядри вязифясиня иряли чякилмишдир. 

Азярбайъан Коммунист Партийасы Мяркязи Комитясинин 
ийул (1969) пленумунда Щейдяр Ялийев МК-нын Бцро цзвц, 
Азярбайъан КП МК-нын Биринъи катиби сечилмишдир.  

Щ.Ялийевин республикайа рящбярлик етдийи илк  иллярдян ящатяли 
игтисади консепсийа щазырланмыш, йени истещсал сащяляри йарадыл-
мыш, Азярбайъанын игтисади потенсиалы эцълянмишдир. Щ.Ялийевин 
республикайа билаваситя рящбярлик етдийи дюврдя (1969–82-ъи илляр) 
идаряетмя механизминин вя методларынын тякмилляшдирилмяси, 
ямяк вя иътимаи-сийаси фяаллыьын артырылмасы, кянд тясяррцфатынын 
инкишафында йцксяк эюстяриъиляр ялдя едилмяси, азярбайъанчылыг 
мяфкурясинин, милли рущун, милли юзцнцдяркин йцксялиши, мцстягил 
дювлятчилик идейаларынын эцълянмяси вя реаллашмасы цчцн дяйярли 
ишляр эюрцлмцшдцр. 

Щ.Ялийев 1971-ъи илдя Совет Иттифагы Коммунист Партийасы 
Мяркязи Комитясинин  цзвц, 1976-ъы илин мартында Сов.ИКП МК 
Сийаси Бцро цзвлцйцня намизяд, 1982-ъи илин нойабрында ися 



 341 

Сийаси Бцро цзвц сечилмиш вя ейни заманда, ССРИ Назирляр Со-
вети сядринин Биринъи  мцавини тяйин едилмишдир. 

Щ.Ялийев Москвада ишлядийи дюврдя дя щямишя Азярбайъаны 
дцшцнмцш, онун талейи иля йашамыш, доьма республиканын дцн-
йада таныдылмасы цчцн ялиндян эяляни етмишдир. 

Щ.Ялийев 1990-ъы илин 20 йанварында совет гошунларынын Ба-
кыда тюрятдийи ганлы фаъияни гятиййятля пислямиш вя Азярбай-
ъанын Москвадакы нцмайяндялийиндя кяскин бяйанатла 
чыхыш етмишдир. 

Щ.Ялийев 1990-ъы илин ийулунда Азярбайъана гайытмыш,  яв-
вялъя Бакыда, сонра ися Нахчыванда йашамышдыр. О, 1991–93-ъц 
иллярдя Нахчыван Мухтар Республикасы Али Мяълисинин сядри, 
Азярбайъан Республикасы Али Советинин сядр мцавини олмуш, 
Али Советин сессийаларында фяал иштирак етмиш, Азярбайъанда 
мювъуд иътимаи-сийаси  вязиййяти щямишя обйектив тящлил етмиш, 
мцщцм принсипиал фикирляр сюйлямиш, Даьлыг Гарабаь мцнагишя-
синин сябяблярини ашкара чыхармыш вя тягсиркарларын дягиг цнва-
ныны эюстярмишдир. 1993-ъц илин май–ийунунда дювлят бющраны-
нын, щакимиййятсизлийин, башыпозуглуьун кулминасийа нюг-
тясиня чатмасы иля юлкядя вятяндаш мцщарибяси вя мцс-
тягиллийин итирилмяси тящлцкяси йарандыгда Азярбайъан халгы 
Щ.Ялийевин щакимиййятя эятирилмяси тяляби иля айаьа галхды 
вя Азярбайъанын о заманкы дювлят рящбярлийи ону рясмян 
Бакыйа дявят етмяйя мяъбур олду. Щ.Ялийев ийунун 15-дя 
Азярбайъан Али Советинин сядри сечилди, ийулун 24-дя Милли 
Мяълисин гярары иля Азярбайъан Республикасы Президентинин 
сялащиййятлярини щяйата кечирмяйя башлады.  

1993-ъц ил октйабрын 3-дя цмумхалг сясвермяси нятиъясин-
дя Щ.Ялийев Азярбайъан Республикасынын Президенти сечилди. 
Щ.Ялийевин Азярбайъан рящбярлийиня гайыдышы иля юлкянин иъти-
маи-сийаси, сосиал, игтисади, елми-мядяни щяйатында бюйцк дюнцш 
олду, бейнялхалг норма вя принсипляря уйьун мцстягил дюв-
лят гуруъулуьу просеси башланды. Дювлятимизин хариъи сийа-
сяти, еляъя дя дцнйанын апарыъы дювлятляри вя бейнялхалг тяш-
килатлары иля ялагяляри милли мараглара ясасланан хятля инки-
шаф етмяйя башлады. Даьлыг Гарабаь мцнагишясинин щяллиндя 
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илк мярщяля кими, ъябщя хяттиндя атяшкяс елан едилмясиня наил 
олунду. Щ. Ялийевин фяал дипломатийасы нятиъясиндя АТЯТ-ин 
Лиссабон саммитиндя (1996) бу бейнялхалг тяшкилатын 54 цзвцн-
дян 53-ц (Ермянистандан башга) Даьлыг Гарабаь проблеминин 
щяллиндя Азярбайъанын мянафейиня уйьун  принсипляри ачыг шякил-
дя мцдафия етди. 

1994-ъц илин сентйабрында Бакыда дцнйанын апарыъы нефт  шир-
кятляри иля «Ясрин мцгавиляси» ады алмыш мцщцм  мцгавиляляр  
баьланды. 

 1999-ъу илин апрелиндя ЭУЮАМ бирлийинин эениш бир мякан-
да йаранмасында Щ.Ялийевин юнямли хидмяти олмушдур. 

Щ.Ялийевин «Инсан щцгуг вя азадлыгларынын тямин едилмяси 
щаггында» фярманы Азярбайъанын дцнйайа вя Авропайа 
интеграсийасы просесинин сцрятляндирилмясиня эениш имканлар йа-
ратды. Мящз бунун нятиъясиндя Азярбайъан 1996-ъы илин ийунун-
дан Авропа Шурасына  «Хцсуси гонаг» статусу алмыш, 2001-ъи ил 
йанварын 25-дя ися онун тамщцгуглу цзвц олмушдур. 

Щ.Ялийев 1998-ъи ил октйабрын 11-дя халгын  йцксяк сийаси 
фяаллыьы шяраитиндя кечирилян сечкилярдя йекдилликля йенидян прези-
дент сечилди. 

Щ.Ялийев бир сыра бейнялхалг мцкафатлара, о ъцмлядян Бей-
нялхалг Ататцрк  Сцлщ Мцкафатына, мцхтялиф юлкя университетляри-
нин Фяхри доктору адына вя диэяр йцксяк нцфузлу фяхри адлара 
лайиг эюрцлмцшдцр.  – 5,6,23,24,26,40,48,49,61,62,63,65,67,68, 
73–76,84,92,93,94,97,101,102,103,104–105,106–116,170,171, 
192,196,204,221,229,230,233,291,295,296,297,304,312,318,319,
323,335–336. 

 
3. Русийа, Р у с и й а   Ф е д е р а с и й а с ы – Авропанын шяр-

гиндя, Асийанын шималында дювлят. Сащяси 17 милйон км2, ящалиси 
146,3 милйон няфярдир. Русийа Федерасийасына 21 республика, 96 
дийар, 46 вилайят, федерал ящямиййятли Москва вя Санкт-
Петербург шящярляри, 11 мухтар вилайят вя 4 мащал дахилдир. 

Дювлят башчысы президент, ганунвериъи органы икипалаталы 
Дювлят Думасы вя Федерасийа Шурасыдыр. Пайтахты Москва шя-
щяридир. – 6,64,65,66,77,78,130,132,273,275,276,277,278,289. 
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4. Калмыкийа, К а л м ы к и й а   Р е с п у б л и к а с ы – Русийа 
Федерасийасында республика (Ъянуби Федерал мащал). Сащяси 76,1 
мин км2, ящалиси 317,1 мин няфярдир. Пайтахты Елиста шящяридир. – 
6,279. 

 

5. Кирсан Илйумжинов (д.1962) – Русийа дювлят хадими, Кал-
мыкийанын биринъи (1993–2005) президенти. 2005–2010-ъу иллярдя 
Калмыкийа Республикасынын башчысы олмушдур. 1995-ъи илдян Бейнял-
халг Шащмат Федерасийасынын президентидир. – 6. 

 

6. Полша, П о л ш а   Р е с п у б л и к а с ы – Мяркязи Авропада 
дювлят. Сащяси 312,7 мин км2, ящалиси 38,7 милйон няфярдир. 
Инзибати ъящятдян 49 войеводалыьа бюлцнцр. Али вя йеэаня га-
нунвериъи органы икипалаталы Сеймдир. Пайтахты Варшава шящяри-
дир. – 7,206,208,213. 

 

7. Лех Качински (1949–2010) – 2002–2005-ъи иллярдя Варша-
ванын мери, 2005–2010-ъу иллярдя Полшанын президенти олмуш-
дур. 2010-ъу ил апрелин 10-да Смоленск йахынлыьында тяййаря 
гязасында щялак олмушдур. Щагг вя Ядалят Партийасынын лидер-
ляриндян бири иди. – 7,208. 

 

8. Америка Бирляшмиш Штатлары (АБШ) – Шимали Америкада 
дювлят. Шималдан Канада, ъянубдан Мексика, шяргдян Атлан-
тик океаны вя гярбдян Сакит океанла ящатя олунур. Сащяси     9,8 
милйон км2, ящалиси 325,6 милйон няфяря йахындыр. Инзибати 
ъящятдян 50 штат və Kolumbiya federal dairəsindən ibarətdir. 
Али ганунвериъилик органы икипалаталы (Нцмайяндяляр Палатасы вя 
Сенат) АБШ Конгресидир. Дювлят башчысы президентдир. Пайтахты 
Вашингтон шящяридир. – 8,146,205,213,214,281,287,291,292,300. 

 
9. Бакы Мцасир Инъясянят Музейи  – Бакыда фяалиййят эюстярян 

музей. Музейдя ясасян азярбайъанлы авангард ряссамларын вя 
щейкялтярашларын – Сяттар Бящлулзадя, Бюйцкаьа Мирзязадя, 
Елмира Шащтахтинскайа, Тащир Салащов, Юмяр Елдаров, Надир 
Ябдцррящмановун ясярляри нцмайиш етдирилир. Музейдя ушаг 
инъясянят  залы, китабхана, видеозал фяалиййят эюстярир.  – 9. 
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10. Молдова, М о л д о в а   Р е с п у б л и к а с ы – Ъянуб-
Шярги Авропада дювлят. Сащяси 33,7 мин км2, ящалиси 3,5 
милйон няфярдир. Инзибати яразиси 40 района бюлцнцр. Дювлят 
башчысы президент, ганунвериъи органы бирпалаталы парла-
ментдир. Пайтахты Кишинйов шящяридир. – 10–25. 

 
11. Владимир Воронин (д.1941) – Молдова сийаси вя дювлят 

хадими. 2001 вя 2005-ъи иллярдя Молдова президенти олмуш-
дур. – 10–25. 

 
12. Мцстягил  Дювлятляр Бирлийи (МДБ) – 1991-ъи ил декабрын 

8-дя Белорусийа, Русийа вя Украйна дювлят башчыларынын имза-
ладыглары сазиш ясасында ССРИ даьылдыгдан сонра йени дювлятляр-
арасы бирлик кими йарадылмышдыр. Азярбайъан 1993-ъц илин сентйа-
брында  МДБ-йя дахил олмушдур. Тяркибиня кечмиш ССРИ-нин 
12 мцттяфиг республикасы – Азярбайъан, Беларус, Ермянистан, 
Эцръцстан, Газахыстан, Гырьызыстан, Молдова, Юзбякистан, 
Русийа, Таъикистан, Тцркмянистан, Украйна дахилдир. МДБ-нин 
1993-ъц илдя гябул едилмиш низамнамясиндя ашаьыдакы бирэя 
фяалиййят сащяляри нязярдя тутулур: инсан щцгуг вя азадлыгларынын 
тямин едилмяси; хариъи сийаси фяалиййятин ялагяляндирилмяси; цму-
ми игтисади мяканын формалашдырылмасында, няглиййат системинин 
вя рабитянин инкишафында ямякдашлыг; ящалинин саьламлыьынын вя 
ятраф мцщитин мцщафизяси; сосиал вя мцщаъирят мясяляляри, мцтя-
шяккил ъинайяткарлыгла мцбаризя; мцдафия сийасятиндя вя  сярщяд-
лярин горунмасында ямякдашлыг. 

МДБ-нин органлары ашаьыдакылардыр: Дювлят башчылары Шурасы; 
Щюкумят башчылары Шурасы; Хариъи Ишляр назирляри Шурасы; Дювлят-
лярарасы игтисади Шура; Мяркязи Санкт-Петербург шящяриндя олан 
Парламентлярарасы Ассамблейа вя с. МДБ-нин даими фяалиййят 
эюстярян органы Минск шящяриндя йерляшян Ялагяляндирмя Мяс-
лящят Комитясидир. – 13,17,275,276. 

 
13. Бирляшмиш  Миллятляр  Тяшкилаты (БМТ) – мцасир дцнйа-

нын ян нцфузлу бейнялхалг тяшкилаты. Гярарэащы Нйу-Йорк 
шящяриндядир. Ясас вязифяси бейнялхалг сцлщц вя тящлцкясизлийи 
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горумаг вя мющкямлятмяк, дювлятляр арасында ямякдашлыьы 
инкишаф етдирмякдир. БМТ-нин Низамнамяси 1945-ъи ил ийу-
лун 26-да Сан-Франсиско конфрансында 50 дювлятин нцмайян-
дяси тяряфиндян имзаланды вя 1945-ъи ил октйабрын 24-дя гцв-
вяйя минди. Щазырда БМТ-йя 198 дювлят дахилдир. 

 БМТ-нин ясас органлары Баш Мяълис, Тящлцкясизлик Шура-
сы, Игтисади вя Иътимаи Шура, Гяййумлуг Шурасы, Бейнялхалг 
Мящкямя вя Катибликдир. 

Азярбайъан Республикасы 1992-ъи илдян БМТ-нин цзвцдцр.  
Дювлятимизин апардыьы уьурлу хариъи сийасят нятиъясиндя 

Азярбайъан 2011-ъи илин октйабр айында БМТ-нин Тящлц-
кясизлик Сурасына гейри-даими  цзв гябул олунмушдур. – 15, 
17,156,157,210,256,268,332. 

 
14. 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 академик М.Красновун рящбярлийи ал-
тында Москва Елми-Тядгигат Эюз Хястяликляри Институтунда 
ишлямишдир. 1995-ъи илдя Мещрибан Ялийева «Азярбайъан Мя-
дяниййятинин Достлары» хейриййя фонду йаратмышдыр. Фяалий-
йятя башладыьы илк эцндян фонд  милли мядяниййятимизин инки-
шафы, тяблиьи, танынмасы цчцн хейли ишляр эюрмцшдцр. 1996-ъы 
илдя фонд Азярбайъан мядяниййятини хариъи юлкялярдя эениш 
тяблиь етмяк цчцн цч дилдя – Азярбайъан, рус вя инэилис дил-
ляриндя чыхан «Азярбайъан–Ирс» журналыны тясис етмишдир. 
2004-ъц илдян Мещрибан Ялийева Азярбайъан халгынын 
цмуммилли лидеринин зянэин ирсинин юйрянилмяси вя щямчинин 
Щейдяр Ялийевин милли дювлятчилик идейаларыны йени нясилляря 
ашыламаг мягсядиля йаранмыш Щейдяр Ялийев Фондуна 
башчылыг  едир. 

Мещрибан Ялийеванын тяшяббцсц иля Щейдяр Ялийев Фон-
ду республиканын бир чох шящяр, район вя кяндляриндя йени 
мяктяб биналары тикдирмиш вя тямир етдирмишдир. Онун кечир-
дийи хейриййя аксийалары  шякяр, талассемийа  вя анемийа хяс-
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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 юлкямиздя 
тящсил системинин инкишафына, милли-мядяни ирсимизин горунуб сах-
ланылмасына вя дцнйада тяблиэиня, хариъи юлкялярдя халгымызын 
мцсбят имиъинин мющкямлянмясиня, эенишмигйаслы хейриййячилик 
ишляриня хцсуси диггят йетирир. 2015-ъи идя Бакыда кечирилян илк 
Авропа ойунларынын Тяшкилат Комитясинин сядри олмуш, ойунла-
рын  йцксяк сявиййядя кечирилмясиндя мцстясна хидмятляриня 
эюря «Щейдяр Ялийев» ордени иля тялтиф едилмишдир. – 19,55,56,59, 
88,89,90,92,93,94,96,104,106,124,128,136,138–144,219–224, 
242,257,303,304,305,306,307,311,320,335,337,339. 

 
15. Советляр  Иттифагы,  С о в е т  С о с и а л и с т   Р е с п у б -

л и к а л а р ы  И т т и ф а г ы (ССРИ) – 1922–1991-ъи иллярдя кечмиш 
Русийа империйасынын бюйцк щиссясиндя мювъуд олмуш дювлят. 
ССРИ-нин йарадылмасына даир Мцгавиляйя (дек.1922) ясасян 
онун тяркибиня Белорусийа (БССР), Русийа (РСФСР), Ъянуби 
Гафгаз республикалары (ЗСФСР; 1936-ъы илдян мцттяфиг 
республикалар – Азярбайъан ССР, Ермянистан ССР, Эцръцстан 
ССР) вя Украйна ССР, 1925-ъи илдя  Юзбякистан ССР, Тцрк-
мянистан ССР, 1929-ъу илдя Таъикистан ССР, 1936-ъы илдя 
Газахыстан ССР, Гырьызыстан ССР, 1940-ъы илдя Молдавийа ССР, 
Латвийа ССР, Литва ССР, Естонийа ССР дахил олмушдур. 

1991-ъи илин декабрында Белорусийа, Русийа вя Украйна 
ССРИ-нин мювъудлуьунун дайандырылдыьыны елан едяряк Мцстя-
гил Дювлятляр Бирлийинин (МДБ) йарадылмасы щаггында сазиш 
имзаладылар (8 декабр, Минск). 1991-ъи ил декабрын 21-дя Латви-
йа, Литва вя Естонийа истисна олмагла, кечмиш ССРИ-нин диэяр 
мцттяфиг республикаларынын башчылары Алма-Атада бяйаннамя 
имзалайараг МДБ-нин йарадылмасы щаггында мягсяд вя 



 347 

принсипляря гошулдугларыны бяйан етдиляр. – 19,106,111,112, 
266,276. 

 
16. Бирляшмиш Миллятляр Тяшкилатынын Баш Мяълиси – БМТ-нин 

ясас органларындан бири. БМТ цзвц олан бцтцн дювлятлярдян 
ибарятдир. БМТ цзвляриня вя йа БМТ Тящлцкясизлик Шу-
расына щяр ъцр мясяляляря вя ишляря тювсийяляр вермяк сяла-
щиййяти вар. 

Баш Мяълисин гярарлары  тювсийя характери дашыйыр, йяни 
щцгуги ъящятдян цзв-дювлятляр цчцн мяъбури дейил. Мяълисин 
щяр ил нювбяти сессийасы олур. Баш Мяълисин няздиндя онун 
функсийаларыны щяйата кечирмяк цчцн 7 ясас  комитя вар. – 22, 
57,178,182,237,242,259,272,309,326. 

 
17. Тцркийя Ъцмщуриййяти – Гярби Асийада вя Авропанын 

ъянуб-шяргиндя дювлят. Сащяси 783,5 мин км2, ящалиси   77,7 мил-
йон няфярдир. Инзибати ъящятдян 67 иля (вилайятя) бюлцнцр. Пай-
тахты Анкара шящяридир. Дювлят башчысы президент, Али ганун-
вериъи органы Тцркийя Бюйцк Миллят Мяълисидир. – 25,49,49-50,67, 
68,97,136,209,276,292,293,306,320–339. 

 
18. Абдуллащ Эцл (д.1950) – Тцркийя дювлят вя сийаси ха-

дими, игтисад елмляри доктору, профессор. 1991-ъи илдя ТБММ-ин 
цзвц сечилмишдир. Абдуллащ Эцл Ряъяб Таййиб Ярдоьанла 
Ядалят вя Инкишаф Партийасынын йарадыъыларындан биридир. 
2007–2014-ъц иллярдя Тцркийя Ъцмщуриййятинин Президенти 
олмушдур. – 25. 

 
19. Ярдоьан Ряъяб Таййиб (д.1954) – Тцркийя сийаси вя дюв-

лят хадими. Р.Т.Ярдоьан 1980-ъи илдян сийаси фяалиййятя го-
шулмушдур. 1994-ъц илин мартында Истанбул Бюйцк Шящяр Бяля-
диййясинин сядри олмушдур,  Ядалят вя Инкишаф Партийасынын  лиде-
ридир. 

2002-ъи илдя кечирилян нювбядянкянар сечкиляр нятиъясиндя 
Ядалят вя Инкишаф Партийасы  тякбашына щакимиййятя эялмяк им-
каны ялдя етди вя Ярдоьан ТБММ-дя Тцркийянин Баш назири, 
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2014-ъц илин сентйабрында Тцркийя Республикасынын Президенти  
сечилмишдир. – 25,320–339. 

 
20. Зярифя ханым Ялийева,  З я р и ф я   Я з и з  г ы з ы 

(1923–1985) – эюркямли Азярбайъан офталмологу. Тибб елм-
ляри доктору, профессор, Азярбайъан Милли ЕА-нын акаде-
мики, Русийа Тибб ЕА-нын академики, Азярбайъан Респуб-
ликасынын Ямякдар елм хадими. Эюркямли сийаси вя дювлят 
хадими Язиз Ялийевин гызы, улу юндяр Щейдяр Ялийевин щяйат 
йолдашы, президент Илщам Ялийевин анасыдыр. Зярифя ханымын 
Азярбайъанда офталмолоэийа елминин инкишафында мцстясна хид-
мятляри вар. О, вахтиля Азярбайъанда эениш йайылмыш трахома-
нын, дцнйа тяърцбясиндя биринъиляр сырасында пешя, хцсусиля 
кимйа вя електрон сянайеляриндя пешя фяалиййяти иля баьлы эюз 
хястяликляринин юйрянилмяси, профилактикасы вя мцалиъясиня, 
щабеля офталмолоэийанын мцасир проблемляриня даир бир чох 
санбаллы тядгигатларын мцяллифидир. Щямчинин йцксяк ихтисаслы 
сящиййя кадрлары щазырланмасына бюйцк ямяк сярф етмишдир. 
О, Üмумиттифаг Офталмологлар Ъямиййяти Ряйасят Щейяти-
нин, Совет Сцлщц Мцдафия Комитясинин, Азярбайъан Офтал-
молоэийа Ъямиййяти Идаря Щейятинин, «Вестник офталмоло-
эии» (Москва) журналынын редаксийа щейятинин цзвц олмуш-
дур. Йцксяк елми наилиййятляриня эюря ССРИ Тибб ЕА-нын 
М.И.Авербах адына мцкафатына лайиг эюрцлмцшдцр. – 26,32, 
75,102,103. 

 
21. Нобел Хейриййя Фонду – 1900-ъц илдя Нобел мцка-

фатларынын малиййяляшдирилмяси вя инзибатчылыьыны идаря етмяк 
цчцн йарадылан юзял тяшкилат. Фонд Алфред Нобелин вясий-
йятиня ясасян йарадылмышдыр. Алфред Нобел вясиййятнамясин-
дя эюстярирди ки, онун пулу щяр ил физика, кимйа, физиолоэийа, 
тибб, ядябиййат вя хейриййячилик ишляриня эюря  истифадя едилсин.  
Нобел  мцкафаты да мящз буна эюря тясис едилди. 1946-ъы илдя 
Нобел фонду верэи вермякдян азад едилди. Бунун нятиъя-
синдя фондун активляри вя ейни заманда, мцкафатларын миг-
дары да артмаьа башлады. – 27. 
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22. Роалд Сагдейев (д.1932) – рус физики. ССРИ Елмляр 
Академийасынын академики. Ясас тядгигатлары плазма физи-
касына аиддир. Плазманын гейри-таразлыьыны тядгиг етмиш, онда 
«тоггушмасыз» зярбя дальаларынын мювъуд олдуьуну кяшф 
етмиш, «токамак» гурьуларындакы кючцрмя щадисяляринин 
нязяриййясини ишляйиб щазырламышдыр. – 28. 

 

23. Варшава цсйаны (1943) – Варшава эеттосунда ясирлярин 
алман-фашист ишьалчыларына гаршы силащлы цсйаны. Апрелин 19-да 
башланмышды. Цсйаны йящуди дюйцш тяшкилаты щазырламышды. 

Цсйанчыларын гящряманъасына мцгавимятиня бахмайараг, 
цсйан ийулун яввялляриндя йатырылды, щитлерчиляр 7 мин адамы юл-
дцрдцляр, 6 мин адам ися йаньынлар заманы тяляф олду. Фашист-
ляр эеттонун саь галан цзвлярини Треблинкадакы юлцм дцшярэя-
синя эюндярдиляр. – 29–30. 

 

24. «Интерфакс» – Русийа Федерасийасында мцстягил ин-
формасийа аэентлийи. Русийа вя хариъи кцтляви информасийа 
аэентликляри редаксийалары цчцн мцщцм  сийаси, игтисади 
мялуматлар йайыр. Ясасы 1989-ъу илдя гойулмушдур. «Интер-
факс» Азярбайъанда да эениш фяалиййят эюстярир.  – 31. 

 

25. Пасха  байрамы – йящуди вя христиан байрамы. Пасха 
яввялляр йящудилярин Мисирдян «чыхыб эетмяляри» мцнасибятиля, 
сонра ися йящуди халгынын хиласкарынын зцщуруну эюзлямякля, 
христианлыгда ися Исанын изтираблары, дин йолунда фяда олмасы, онун 
юлцмц вя йенидян дирилмяси иля ялагяляндирилир. Яввялляр йящуди вя 
христиан пасхалары ейни вахта тясадцф едирди. 325-ъи илдя 
Цмумдцнйа христиан йыьынъаьы христиан пасхасыны йящуди пас-
хасы гуртарандан бир щяфтя сонра гейд етмяйи гярара алды. Бу 
тарих апрелин 4-дян майын 8-дяк олан дювря тясадцф едир. – 31. 

 

26. Щейдяр Ялийев Фонду – гейри-щюкумят, гейри-ком-
мерсийа тяшкилаты. Рясми ачылышы 10 май 2004-ъц илдя олмуш-
дур. Щейдяр Ялийев Фондунун президенти ЙУНЕСКО вя 
ИСЕСКО-нун Хошмярамлы сяфири, Милли Мяълисин депутаты, 
Азярбайъанын биринъи ханымы Мещрибан Ялийевадыр. 
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Фондун йарадылмасында мягсяд цмуммилли лидер Щейдяр 
Ялийевин хатирясиня ещтирамы ифадя етмяк, Щейдяр Ялийев 
сийаси мяфкурясинин щямишяйашар сяъиййясини якс етдирмяк, 
Щейдяр Ялийевин йаратдыьы милли дювлятчилик идейаларыны йени 
нясилляря даима ашыламаг олмушдур. 

Фондун президенти онун сялащиййятли гануни нцмайяндя-
сидир. Фондун ишиня билаваситя рящбярлик иърачы директора аид-
дир. Фондун няздиндя Експерт Шурасы, фондун структурунда 
бир сыра гурумлар фяалиййят эюстярир. – 32,88,89,90,93,96,104, 
124,128,136,139,171. 

 
27. Мисир Мярданов, М и с и р   Ъ у м а й ы л  о ь л у 

(д.1946) – физика-рийазиййат елмляри доктору, профессор. Тяд-
гигатлары ясасян рийазиййатын мцасир сащяляриндян бири олан 
оптимал идаряетмя нязяриййясинин актуал проблемляриня щяср 
едилмишдир. 

Азярбайъан Республикасы Тящсил Назирлийи али тящсил вя елм 
идарясинин ряиси, Тящсил назиринин мцавини, БДУ-нун тядрис 
ишляри цзря проректору, БДУ-нун ректору кими мцхтялиф вязи-
фялярдя чалышмышдыр. 1998–2013-ъц иллярдя Азярбайъан Рес-
публикасынын Тящсил назири олмушдур. Щал-щазырда АМЕА-
нин Рийазиййат Институтунун директорудур.  Азярбайъан Рес-
публикасынын «Шющрят» ордени иля тялтиф едилмишдир. – 32. 

 
28. 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 5,5 мил-
йон няфярдир. Инзибати ъящятдян 3 вилайятя бюлцнцр. Дювлят 
башчысы президент, ганунвериъи органы Милли Шурадыр. Пай-
тахты Братиславадыр. 1992-ъи илин нойабрына гядяр Чехосло-
вакийанын тяркибиндя олмушдур. – 34. 

 
29. Авпора Шурасынын Назирляр Комитяси – бу тяшкилатын 

рящбяр вя директив органыдыр. Комитяни бцтцн цзв-юлкялярин 
Хариъи Ишляр назирляри вя даими дипломатик нцмайяндяляри тяшкил 
едир. Онлар–Назирляр Комитяси щцгуг бярабярлийиндя Авропа 
ъямиййятинин проблемляринин милли дяйярляря ясасланараг щялл 
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едилмясиня чалышыр. Парламент Ассамблейасы иля бирликдя Назирляр 
Комитяси цзв-юлкялярин эютцрдцкляри ющдяликляря нязарят едир вя 
фундаментал дяйярлярин кешийиндя дурур. Илдя бир дяфя кечирилян 
сессийада назирляр сийаси диалог апарыр, Авропа ямякдашлыьы 
мясялялярини щялл едирляр. – 34. 

 
30. Йан Кубиш (д.1952) – Словенийа сийасятчиси вя дипломат. 

1999–2005-ъи иллярдя АТЯТ-ин Баш катиби, 2006–2009-ъу иллярдя 
Словенийанын Хариъи Ишляр назири, 2012-ъи илдян БМТ Баш катиби-
нин Яфганыстан цзря хцсуси нцмайяндяси вя БМТ-нин Яфганыс-
тана кюмяк  миссийасынын рящбяридир. – 34. 

 
31. Исраил – Йахын Шяргдя дювлят. Сащяси 22,1 мин км2, 

ящалиси 8,5 милйон няфярдир (1948–49-ъу иллярдя ишьал едилмиш 
ярази дахил олмагла). Исраил дювляти БМТ-нин Баш Мяълисинин 
1947-ъи ил 29 нойабр тарихли  гярарына ясасян йарадылмышдыр. 
Исраил инзибати ъящятдян 6 мащала бюлцнцр. Дювлят башчысы пре-
зидентдир, ону бирпалаталы парламент (Кнессет) сечир. Щюку-
мятя  эениш сялащиййяти олан Баш назир башчылыг едир. – 35,145, 
286. 

 
32. Шимон Перес (д.1923) – Исраил сийасятчиси вя дювлят ха-

дими. 70 илдян чохдур ки, сийасятдядир. «Авода» Партийасынын  
йарадыъысы вя лидери. – 35,286. 

 
33. Норвеч,  Н о р в е ч   К р а л л ы ь ы – Шимали Авропада  

дювлят. Сащяси 385 мин км2,  ящалиси 5 милйон няфярдир. Инзи-
бати яразиси 19 фцлкейя (графлыьа) бюлцнцр. Дювлят башчысы крал, 
ганунвериъи органы бирпалаталы (стортинг лагтинг вя оделстинг) 
парламентдир (Стортинг). Пайтахты Ослодур. – 36,79,80,284, 
293. 

 

34. Йонас Гар Сторе (д.1960) – 2005–2012-ъи иллярдя Нор-
вечин Хариъи Ишляр назири олмушдур.  – 36. 

 
35. В Щаралд (д.1937) – 1991-ъи илдян Норвечин кралы. 

Крал В Улафин оьлу. – 36,79. 
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36. Столтенберг  Йенс (д.1959) –Норвечин дювлят вя сийаси 
хадими. Яввялляр Норвечин Енерэетика, Тиъарят, Малиййя 
назирляри вязифясиндя чалышмышдыр. 2000–2001 вя 2005-2013-
ъц иллярдя Норвечин Баш назири олмушдур. Онун щюкумяти 
эендер (10 киши, 10 гадын назир) бярабярлийиндя фяалиййят 
эюстяриб. – 36,80. 

 
37. Мисир Яряб Республикасы – Африканын шимал-шяргиндя 

вя Асийанын Синай йарымадасында дювлят. Сащяси 1001,4 мин 
км2, ящалиси 85 милйон няфярдир. Дювлят башчысы президент, га-
нунвериъи органы бирпалаталы Халг Мяълисидир. Пайтахты Га-
щиря шящяридир. – 37. 

 

38. 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. – 37. 

 

39. 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.  – 42,45,210,269,300,301. 

 
40. Исмят Абасов, И с м я т  Д у р с у н  о ь л у  (д.1954) – 

игтисадчы, игтисад елмляри намизяди. 2008–2013-ъц иллярдя Азяр-
байъан Республикасынын Кянд Тясяррцфаты назири олмушдур. 
Щал-щазырда Баш назирин мцавинидир.  – 44. 

 
41. Дцнйа Банкы – БМТ-нин щюкумятлярарасы ихтисаслаш-

дырылмыш идаряси. 1945-ъи илдя АБШ-да Бреттон-Вудс чярчивяси 
системиндя йарадылмышдыр. Идаря щейяти Вашингтондадыр. Мяг-
сяди инкишаф етмякдя олан юлкялярин игтисади вя сосиал дирчялиши-
ня кюмяк етмякдир. Сящмдар ъямиййяти формасындадыр вя 
иштиракчылары йалныз Бейнялхалг Валйута Фондунун цзвляридир. 
Банка 130-дан артыг дювлят дахилдир. 1992-ъи илдян Азярбай-
ъан Республикасы Дцнйа Банкынын цзвцдцр. – 47,275. 
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42. 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 дахилдир. Груп хариъи юлкялярин прези-
дентляри, эюркямли дювлят хадимляри, нцфузлу сийасятчиляри 
иля мцтямади олараг эюрцшляр кечирир. – 49–50. 

 

43. Бакы–Тбилиси–Ъейщан – 1998-ъи ил октйабрын 29-да Азяр-
байъан, Тцркийя, Эцръцстан, Газахыстан, Юзбякистан прези-
дентляри вя АБШ-ын Енерэетика назири Бакы–Тбилиси–Ъейщан  
маршрутуну мцдафия едян  «Анкара бяйаннамяси»ни  имзала-
мышлар. Узунлуьу 1695 км олан Бакы–Тбилиси–Ъейщан нефт кямя-
ри 2006-ъы илдя истифадяйя верилмишдир. – 50,76,258,291,293,323, 
326,329,332,333. 

 

44. Бакы–Тбилиси –Ярзурум  – Ъянуби Гафгаз газ кямяри. 
Рясмян 2007-ъи илдя ачылмышдыр. Кямярин узунлуьу 970 км-дир 
(442 км Азярбайъандан, 248 км Эцръцстандан 280 км ися 
Тцркийя яразисиндян кечир. Кямяря газ «Шащдяниз»дян ютцрцлцр. 
– 50,76,258,298,323,326,329,331,332,333. 

 

45. Бакы–Тбилиси–Гарс – Азярбайъан, Эцръцстан вя Тцрки-
йяни дямир йолу иля бирляшдирян няглиййат дящлизи. Йолун тикин-
тисиня 2007-ъи илдя башланылмышдыр. Йолун узунлуьу 826 км-дир. 
– 50,324,326,329,331,333. 

 
46. 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 Ханкян-
дидир.  

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 
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Азярбайъан торпаглары щяля дя ермяни тапдаьы алтындадыр. – 
51,106,111,112,126,134,199,200,229,235,236,244,245,248, 
255,271,308,326,330. 

 

47. Нахчыван – Азярбайъан Республикасында шящяр. Нах-
чыван Мухтар Республикасынын пайтахты. Сащяси  0,013 мин 
км2, ящалиси 89,5 мин няфярдян чохдур. Нахчыван Азярбайъа-
нын ян гядим шящярляриндяндир. Мцасир Нахчыван гядим, ан-
тик вя орта яср шящяр йеринин харабалыглары цзяриндя йерляш-
мишдир. 

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 яряб-
ляр ишьал едирляр. Нахчыван Азярбайъан Атабяйляр дювлятинин 
(1136–1225) пайтахтларындан бири  олмушдур. 1828-ъи ил Тцрк-
мянчай мцгавилясиня гядяр Нахчыван мцхтялиф дювлятлярин 
нцфуз даирясиндя олуб. Мящз бу илдян Нахчыван Русийа им-
перийасына бирляшдирилди вя гяза мяркязиня чеврилди. Нахчыван 
шящяри 1924-ъц ил февралын 9-да Нахчыван МССР тяшкил еди-
ляндян мухтар республиканын пайтахты олду. – 51,303–307, 
309,320–336,339.  

 

48. 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. – 51. 

 

49. Айдоьан Бабаоьлу (д.1944) – эенерал. 2007-2009-ъу 
иллярдя Тцркийя Щярби Щава Гцввяляри Команданы олмушдур. 
– 52. 

 

50. Авропа Инсан Щцгуглары Мящкямяси (АИЩМ) – инсан 
щцгуглары вя ясас азадлыгларынын мцдафияси щаггында Конвен-
сийанын реаллашдырылмасы мягсядиля Авропа Шурасынын (1959) 
йаратдыьы мящкямя органы, игамятэащы Страсбургда йерляшир. 
Мящкямя дювлятлярин мцраъиятини вя Конвенсийанын иштиракчы  
дювлятляриндя онун мцддяаларынын ещтималы позулмасы иля яла-
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гядар фярди яризяляри нязярдян кечирир. Мящкямя гярарларынын 
йериня йетирилмясиня нязаряти АШ-нын Назирляр Комитяси щяйата 
кечирир. 

Азярбайъан Республикасы Авропа Мящкямясинин мяъбири 
йурисдиксийасыны гябул  етмишдир. – 53. 

 

51. 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 1648 мин км2, ящалиси 78,4 
милйон няфярдир. Пайтахты Тещран шящяридир. Инзибати ъящятдян   
24 остана бюлцнцр.  Али ганунвериъи щакимиййят органы 4 ил 
мцддятиня сечилян Халг Шурасы Мяълисидир. Щюкумяти Баш на-
зир тяшкил, президент ися тясдиг едир. – 54,162,276,293,337. 

 

52. Иорданийа,  И о р д а н и й а  Щ а ш и м и л я р  К р а л л ы- 
ь ы – Гярби Асийада дювлят. Сащяси 92 мин км2, ящалиси 6,9 
милйон няфярдир. Инзибати яразиси 8 яйалятя бюлцнцр. Дювлят 
башчысы крал, ганунвериъи органы икипалаталы парламентдир. 
Пайтахты Яммандыр. – 55–59,136,139,149. 

 

53. ЫЫ Абдуллащ, А б д у л л а щ   б и н   Щ ц с е й н (д.1962) – 
1999-ъу илдян Иорданийа кралыдыр. ЫЫ Абдуллащ квалификаси-
йалы дальыъ, парашцтист вя пилотдур. – 55–59,149. 

 

54. Ямман – Иорданийанын пайтахты (1946-ъы илдян) Тари-
хи мемарлыг вя археоложи абидяляри иля мяшщурдур. Бюлэянин 
туризм мяркязидир. – 57. 

 

55. Елмар  Мяммядйаров, Е л м а р  М я щ я р р я м   о ь -
l u (д.1960) – тарих елмляри намизяди, дипломат. 1995–98-ъи 
иллярдя Азярбайъан Хариъи Ишляр Назирлийиндя Бейнялхалг Тяш-
килатлар Идарясинин башчысы, 1998–2003-ъц иллярдя АБШ-да Азяр-
байъан сяфирлийиндя мцшавир, 2003–2004-ъц иллярдя Италийада 
Азярбайъан Республикасынын сяфири, 2004-ъц илдян ися Азяр-
байъан Республикасынын Хариъи Ишляр назиридир. – 58,158,176. 

 

56. Даьыстан, Д а ь ы с т а н   Р е с п у б л и к а с ы – Русийа 
Федерасийасында республика. Сащяси 50,3 мин км2, ящалиси 3 
милйон няфярдир. Пайтахты Мащачгала шящяридир. Даьыстан 
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яразиси бизим ерадан яввял 1-ъи миниллийин ахырларына гядяр 
Гафгаз Албанийасы тяркибиндя олмушдур. 1813-ъц илдя Эц-
лцстан мцгавилясиня ясасян чар Русийасына бирляшдирилмишдир. 
– 64,65,66,67,273. 

 

57. Дювлят  Думасы – 1906-ъы илдя Русийада йарадылан нцма-
йяндяли ганунвериъилик мцяссисяси. 17 октйабр Манифести яса-
сында йарадылмышдыр. Бурада ганунлар мцзакиря едиляряк Дювлят 
Шурасына тягдим едилир вя чар тяряфиндян тясдиг едилирди. Дума 
1917-ъи ил 6 октйабра гядяр фасилялярля фяалиййят эюстярмишдир. 
1993-ъц ил Русийа Федерасийасынын Конститусийасына ясасян Ду-
ма тязядян бярпа олунду. – 64,65,130. 

 

58. «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. – 64,65,66. 

 

59. Борис Грызлов (д.1950) – Русийа дювлят вя сийаси хадими. 
2001–2003-ъц иллярдя Русийа Дахили Ишляр назири, 2003–2011-ъи 
иллярдя Русийа Федерасийасы Дювлят Думасынын сядри олмуш-
дур. 2002-ъи илдян «Йединайа Российа» Партийасы Али Шурасынын 
сядридир. – 64,65,130. 

 
60. Муху Ялийев (д.1940) – Русийа дювлят хадими. 1995–

2006-ъы иллярдя Даьыстан Республикасы Милли Мяълисинин сядри, 
2006–2010-ъу иллярдя ися президенти олмушдур. – 65,66. 

 
61. Путин Владимир  (д.1952) – 2000–2008-ъи иллярдя Русийа 

Федерасийасынын Президенти. 1975–97-ъи иллярдя бир сыра мясул 
вязифялярдя чалышмышдыр. 1998-ъи илдя Русийа Федерасийасы Прези-
денти Администрасийасынын рящбяри, 1998–99-ъу иллярдя ФТХ-нын 
директору, 1999-ъу илин августундан Русийа щюкумятинин баш-
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чысы, 2008-ъи илин майында Русийа Федерасийасынын Баш назири 
тяйин едилмишдир. 2012-ъи илин март айында йенидян Русийа Феде-
расийасынын Президенти сечилмишдир. – 65,77,277. 

 

62. Язиз Ялийев, Я з и з   М я м м я д к я р и м   о ь л у 
(1897–1962) – эюркямли дювлят вя сийаси хадим, сящиййя тяшки-
латчысы. Тибб елмляри доктору, профессор. Язиз Ялийев мцхтялиф 
иллярдя Азярбайъан Клиник Институтунун директору, Бакы Ся-
щиййя Шюбясинин мцдири, Азярбайъан Халг Сящиййя Комисса-
рынын мцавини вя Халг Сящиййя Комиссары, Азярбайъан 
Дювлят Тибб Институтунун вя  Азярбайъан Дювлят Университе-
тинин ректору, Азярбайъан ССР Али Совети Ряйасят Щейятинин 
катиби, Азярбайъан КП МК-нын катиби, Даьыстан МССР 
Вилайят Комитясинин Биринъи катиби, Азярбайъан ССР Назир-
ляр Совети сядринин биринъи мцавини, Азярбайъан Елми-Тядги-
гат Ортопедийа вя Бярпа Ъярращиййя Институтунун директору, 
Азярбайъан Щякимляри Тякмилляшдирмя Институтунун директо-
ру вязифясиндя чалышмышдыр. ССРИ Али Советинин вя Азярбайъан 
ССР Али Советинин депутаты олмушдур. – 66,102. 

 

63. Йени Азярбайъан Партийасы (ЙАП) – Азярбайъанда 
ян кцтляви сийаси партийа. ЙАП 1992-ъи ил нойабрын 21-дя 
Нахчыван шящяриндя тясис едилмишдир. 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, щц-
гуги вя дцнйяви дювлят гурулмасында вя игтисади-сийаси исла-
щатларын щяйата кечирилмясиндя фяал иштирак едир. ЙАП юлкя-
мизин иътимаи-сийаси щяйатында апарыъы гцввядир. ЙАП-ын 
тясис конфрансында (1992) мярщум президентимиз Щейдяр 
Ялийев йекдилликля партийанын сядри сечилмишди. 2005-ъи ил 
март айындан ися ЙАП-ын сядри президент Илщам Ялийевдир. – 
66,68. 

 

64. Тцркийя Бюйцк Миллят Мяълиси (ТБММ) – Тцркийянин 
Али ганунвериъи органы. Парламент 1920-ъи ил апрелин 23-дя 
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йарадылмышдыр. ТБММ-нин илк сядри М.К.Ататцрк олмуш-
дур. – 67. 

 

65. Франса, Ф р а н с а   Р е с п у б л и к а с ы – Гярби 
Авропада дювлят. Сащяси 551 мин км2, ящалиси 58,4 милйон 
няфярдир. Инзибати ъящятдян 95 департаментя бюлцнцр. Га-
нунвериъи органы ики палатадан (Милли Мяълис вя Сенат) ибарят 
парламентдир. Иъра щакимиййяти президент вя Назирляр Шура-
сына мяхсусдур. Пайтахты Парис шящяридир. – 68,136. 

 

66. Терри Мариани (д.1958) – франсыз сийасятчиси, сабиг 
Няглиййат назири. Щазырда Франса Милли Ассамблейасында 
хариъдя йашайан франсыз вятяндашларынын депутаты. АШПА-нын 
даими цзвц, мигрантлар, икили вятяндашлар вя гачгынлар цзря 
комиссийанын президентидир. – 68. 

 
67. Никола Саркози (д.1955) –Франса дювлят вя сийаси хадими. 

2007–2012-ъи иллярдя Франса Республикасынын Президенти ол-
мушдур. 1993–95, 2002–2004 вя 2005–2007-ъи иллярдя Франса 
щюкумятиндя назир вязифясиндя чалышмышдыр. – 68. 

 
68. Авропа Иттифагы (АИ) – Авропа дювлятляринин ян ири 

интеграсийа бирлийи. АИ-йя диэяр гитялярдя  йерляшян дянизашыры 
яразиляри иля бирликдя 27 дювлят  дахилдир (2007). АИ-нин яразиси 
4 милйон 325 мин км2, ящалиси 508 милйон няфярдир. 

АИ-нин йарадылмасы щаггында мцгавиля 1993-ъц илдя 
Маастрихтдя имзаланмышдыр. АИ азадлыг, демократийа, инсан 
щцгуглары вя азадлыгларына щюрмят, щямчинин щцгугун алилийи 
принсипляриня – цзв-дювлятляр цчцн цмуми олан принсипляря 
ясасланыр. 

АИ  Авропада игтисади интеграсийанын даща да инкишаф 
формасыдыр. Игтисади вя валйута иттифагы 1999-ъу илдян фяалий-
йятя башламыш вя ващид валйута – авро дювриййяйя бурахыл-
мышдыр. АИ-нин цзвляри йалныз Авропа дювлятляри ола биляр. 
Авропа Иттифагы иля ямякдашлыг Азярбайъан Республикасынын 
хариъи сийасятинин  ясас истигамятляриндяндир. – 70,179,184, 
197,209,213,256,258,263,271,275,288,300. 
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69. «Йени гоншулуг сийасяти» (ЙГС) – Авропа Иттифагынын 
гоншу юлкялярля ямякдашлыьынын мющкямляндирилмясиня, Ав-
ропа Иттифагы вя гоншу юлкяляр арасында  тящлцкясиз вя фираван 
зоналар, Авропа Иттифагы сярщядляриндя «дост юлкяляр даиряси» 
йаратмаьа, щямчинин  АИ иля гоншу юлкяляр арасында  сийаси, 
тящлцкясиз, игтисади вя мядяни сащялярдя даща сых ямякдашлыг 
етмяйя шяраит йарадыр. ЙГС-нин ясас мягсяди Авропа Иттифа-
гынын гоншу юлкяляриндя стабиллийин, тящлцкясизлийин горун-
масы, мараглы юлкялярдя рифащ щалынын йахшылашдырылмасыдыр. – 
79,256,258,263. 

 
70. Бюйцк  Британийа,  Б ю й ц к    Б р и т а н и й а  в я  Ш и м а- 

л и    И р л а н д и й а   Б и р л я ш м и ш   К р а л л ы ь ы   –  Гярби Авро-
пада дювлят. Б.Британийа адасы, Ирландийа адасынын шимал-шярг 
щиссяси, Англси, Уайт, Норманд, Оркней, Щебрид, Шетленд 
адалары вя  бир сыра кичик адалардан ибарятдир. Сащяси 244,1 мин 
км2, ящалиси 63,4 милйон няфярдир.  Инзибати ъящятдян графлыглара 
вя графлыг щцгугунда  олан шящярляря бюлцнцр. Бюйцк Лондон 
хцсуси инзибати ващиддир. Б.Британийа парламентли монархийадыр. 
Пайтахты Лондон шящяридир. – 71,292,294. 

 
71. Мйанма, М й а н м а  Иттифагы Республикасы – Ъянуб-

Шярги Асийада, Щиндчин йарымадасынын шимал-гярб щиссясиндя 
зяиф инкишаф етмиш юлкя. 1989-ъу иля гядяр Бирма адланырды. Са-
щяси 678,5 км2, ящалиси 55 милйон няфярдир. Пайтахты Найпйидо. 
Инзибати яразиси 7 милли вя 7 административ вилайятя бюлцнцр. – 72. 

 
72. «Азяренержи» – дювлят ширкяти. Електрик системляри ава-

данлыгларынын техники истисмары, електрик енержисинин ютцрцлмя-
си, бюлцшдцрцлмяси, эенерасийа эцъляринин вя шябякяляринин 
планлашдырылмасы вя инкишаф мясялялярини щялл едир. – 76. 

 
73. «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 
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бейнялхалг стандартлара уйьун йенидян гурмагдан ибарят-
дир. – 76. 

 
74. «Ясрин мцгавиляси» – 1994-ъц ил сентйабрын 20-дя Бакы-

да «Хязяр дянизинин Азярбайъан секторунда «Азяри», «Чыраг» 
йатагларынын дяринликдя йерляшян щиссясинин бирэя ишлянилмяси вя  
щасил олунан нефтин пай шяклиндя бюлцшдцрцлмяси» щаггында 
дцнйанын 11 ян ири нефт ширкяти иля баьланмыш мцгавиля. – 76, 
115,230,293,296. 

 
75. «Шащдяниз» –Хязяр дянизинин Азярбайъан секторунда 

ян бюйцк вя ян зянэин газ йатагларындан бири. – 76,115, 
297. 

 
76. Дмитри Медведев (д.1965) – Русийа дювлят вя сийаси 

хадими, 2008–2012-ъи иллярдя Русийа Федерасийасынын Президенти, 
2012-ъи илин май айындан Баш назиридир. – 77,277. 

 

77. Икинъи дцнйа мцщарибяси (1939–45) – Алманийа, Италийа 
вя Йапонийа тяряфиндян башланмыш бюйцк мцщарибя. Икинъи 
дцнйа мцщарибяси 1939-ъу ил сентйабрын 1-дя Алманийанын 
Полшайа эирмяси иля башланды. Сентйабрын 3-дя Бюйцк Британи-
йа вя Франса Алманийайа мцщарибя елан етди. 1940-ъы илин 
орталарындан алман гошунлары Данимарка, Норвеч, Белчика, 
Нидерланд, Лцксембург, сонра ися Франсаны ишьал етди.  

1941-ъи ил ийунун 22-дя Алманийа ССРИ-йя гаршы мцщари-
бяйя башлады. 1942–43-ъц иллярдя совет ордусунун Сталинград 
вя Курск вурушмаларында гялябяси Алманийаны гяти сурятдя 
сарсытды.  

1945-ъи ил майын 2-дя совет ордусу  Берлини  алды. Майын 8-дя 
Карлсхорстда (Берлин йахынлыьында) Алманийанын данышыгсыз тяс-
лим олмасы щаггында акт имзаланды. 

Йапонийанын тяслим олмасы щаггында сяняд ися сентйа-
брын 2-дя имзаланды. Бунунла Икинъи дцнйа мцщарибяси 
гуртарды. Икинъи дцнйа мцщарибясиндя 62 юлкя иштирак ет-
мишдир. Мцщарибядя иштирак едян юлкялярин силащлы гцввяля-
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риня 110 милйон адам чаьырылмышды. Мцщарибядя 62 милйон 
адам щялак олмуш, минлярля шящяр, гясябя вя кянд даьыл-
мышды. – 77,92,99–100,203. 

 

78. 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. – 77. 

 

79. Йямян, Й я м я н   Р е с п у б л и к а с ы – Ярябистан 
йарымадасынын ъянуб щиссясиндя дювлят. Сащяси 528 мин км2, 
ящалиси 25,4 милйон няфярдир. Инзибати яразиси 22 мцщафазайа 
бюлцнцр. Дювлят башчысы Президент Шурасыдыр. Пайтахты 1990-ъы 
илдян Сянадыр. Ядян игтисади шящяр статусуна маликдир. – 81. 

 
80. Яли Абдулла Салещ (д.1932) – маршал, 1994-2012-ъи 

иллярдя  Йямян Республикасынын Президенти. – 81. 
 
81. Камерун,  К а м е р у н   Р е с п у б л и к а с ы – 

Мяркязи Африкада дювлят. Сащяси 475,4 мин км2, ящалиси 20,5 
милйон няфярдир. Инзибати яразиси 10 яйалятя бюлцнцр. Дювлят 
башчысы президент, ганунвериъи органы бирпалаталы Милли Мяъ-
лисдир. Пайтахты Йаундедир. – 82. 

 
82. Паул Бийа (д.1933) – Камерун сийаси вя дювлят хади-

ми. 1982-ъи илдян Камерунун президенти. – 82. 
 
83. Алманийа,  А л м а н и й а  Ф е д е р а т и в  Р е с п у б -

л и к а с ы – Мяркязи Авропада дювлят. Сащяси 357 мин км2, 
ящалиси 81,9 милйон няфярдир. Дювлят башчысы президент, щюку-
мят башчысы ися федерал канслердир. Али ганунвериъи щакимий-
йят органы – Бундестаг вя Бундесrатдан ибарятдир. Пайтахты 
Берлин шящяридир.  – 84,97,294. 
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84. «Wиртэен» – Алманийа машынгайырма компанийасы. 
Йолларын тикинтиси цчцн машынларын вя аваданлыьын истещсал-
чысыдыр. «Wиртэен» кясиъи алятляр, астарлама стабилизаторлары, 
бетон тюкян машынлар истещсал едир. Мянзил-гярарэащы Винд-
щарендядир (Алманийа). – 84. 

 

85. 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 Дямирйолу Идарясинин ряиси, 2005-ъи илдян ися 
Азярбайъан Республикасынын Няглиййат назиридир. – 84,86, 
87–101,157,158. 

 

86. Огтай  Ширялийев, О г т а й   К а з ы м   о ь л у (д.1950) – 
тибб елмляри доктору, профессор. 2005-ъи илдян Азярбайъан Рес-
публикасынын Сящиййя назиридир. – 90. 

 
87. 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. – 93,96,104,124,133,134,135,136,138,144. 

 

88. ИСЕСКО – елм, тящсил вя мядяниййят  мясяляляри цзря ис-
лам тяшкилаты. 1979-ъу илдя тяшкил едилмишдир. ИСЕСКО-нун Баш 
директору Ябдцлязиз бин Осман ял-Тцвейъридир. Азярбайъан дюв-
ляти ИСЕСКО иля йахындан ямякдашлыг едир вя ислам аляминдя 
мядяниййят абидяляринин горунмасы принсипини дястякляйир. – 
93,96,104,124,136,139. 

 
89. Щязи Асланов, Щ я з и   Я щ я д   о ь л у (1910–1945) – 

танк гошунлары гвардийа эенерал-майору, ики дяфя Совет Иттифагы 
Гящряманы. Бюйцк Вятян мцщарибясинин илк эцнляриндян дюйцш-
лярдя иштирак едян Щ. Асланов Сталинград вурушмасында, фелд-
маршал Манштейнин танк ордусунун дармадаьын едилмясиндя 
хцсуси мящарят эюстярмишдир. 1944-ъц илдя Щ. Аслановун 35-ъи 
гвардийа танк бригадасы Белорусийаны, Прибалтика республи-



 363 

каларыны азад етмяк уьрундакы вурушмаларда хцсусиля фярглян-
мишди. Щ. Асланов 1945-ъи ил йанвар айынын 24-дя Латвийанын 
Лиепай шящяри йахынлыьындакы вурушмада гящряманъасына щялак 
олмушдур. – 99–100. 

 

90. 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 ишлямишдир. 1996-ъы илдян Азярбайъан Рес-
публикасынын Баш назиридир. Азярбайъан Республикасынын «Истиг-
лал» ордени иля тялтиф едилмишдир. – 100,102,241,280. 

 

91. Огтай Ясядов, О г т а й   С а б и р   о ь л у (д.1955) – 
иътимаи хадим, мцщяндис. 1996–2004-ъц иллярдя Абшерон Ре-
эионал Сящмдар Су Ъямиййятинин, 2004–2005-ъи иллярдя «Азяр-
су» Сящмдар Ъямиййятинин президенти олмушдур.  

Азярбайъан Республикасы Милли Мяълисинин цзвц, 2005-ъи 
илдян Азярбайъан Республикасы Милли Мяълисинин сядридир. Йе-
ни Азярбайъан Партийасы Сийаси Шурасынын цзвцдцр. –  100, 
102. 

 

92. Рамиз Мещдийев,  Р а м и з  Я н в я р  о ь л у (д.1938) – 
Азярбайъанын эюркямли  сийаси вя дювлят хадими, фялсяфя елмляри 
доктору, профессор. Азярбайъан Милли Елмляр Академийасынын 
щягиги цзвц. 1978–80-ъи иллярдя  Район Партийа Комитясинин 1-ъи 
катиби, 1980–81-ъи иллярдя Азярбайъан КП МК-да елм вя тящсил 
шюбясинин мцдири, 1981–83-ъц иллярдя Азярбайъан КП МК-да 
партийа-тяшкилат  иши шюбясинин  мцдири, 1983–88-ъи иллярдя Азяр-
байъан КП МК-да катиб, 1988–94-ъц иллярдя Азярбайъан  ЕА-нын  
Иътимаи-Сийаси Тядгигатлар вя Информасийа Институтунда шюбя 
мцдири, 1994-ъц илдя Азярбайъан Республикасы Президентинин Иъра 
Апаратынын шюбя мцдири, 1995-ъи илдян Азярбайъан Республикасы 
Президентинин Администрасийасынын  рящбяридир. 1995–2000-ъи илляр-
дя Азярбайъан Республикасы Милли Мяълисинин депутаты олмуш-
дур. Мцасир сийаси проблемляря, дювлят гуруъулуьуна аид бир 
чох китаб вя монографийаларын мцяллифидир. Азярбайъан Рес-
публикасынын «Истиглал», Русийа Федерасийасынын «Достлуг»  ор-
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денляри иля тялтиф едилмишдир. Бейнялхалг Нйу-Йорк Академи-
йасынын вя Тцрк Дцнйасы Арашдырмалар Улусларарасы Елмляр 
Академийасынын  цзвцдцр.  – 100,102,172,241,280. 

 

93. Тамерлан Ялийев, Т а м е р л а н   Я з и з  о ь л у  
(1921–1997) – Азярбайъан тибб елминин эюркямли нцмайян-
дяси, Ямякдар елм хадими. Дювлят мцкафаты лауреаты, тибб 
елмляри доктору, профессор.  

Профессор Тамерлан Ялийев 250-дян чох елми ясярин, о ъцм-
лядян 12 монографийанын, дярслик вя дярс вясаитляринин, ме-
тодики тювсийялярин, сямяряляшдириъи тяклиф вя ихтираларын, щям-
чинин чохсайлы елми-кцтляви мягалялярин мцяллифи олмушдур. – 
102. 

 

94. Юмяр Елдаров, Ю м я р   Щ я с я н   о ь л у (д.1927) – 
эюркямли Азярбайъан щейкялтярашы. Азярбайъан МЕА-нын щяги-
ги цзвц. Ряссамлыг Академийасынын ректору. Щейкялтярашлыьын 
мцхтялиф жанрларында (монументал абидя, портрет, бцст, горелйеф 
вя с.) ясярляр йарадыр. Ы чаьырыш Азярбайъан Республикасы Милли 
Мяълисинин депутаты олмушдур. Азярбайъан Республикасынын 
«Истиглал» ордени иля тялтиф edilmiĢdir. – 103. 

 

95. Михаил Горбачов (д.1931) – 1985–91-ъи иллярдя Сов.ИКП 
МК-нын Баш катиби, 1990–91-ъи иллярдя ССРИ-нин илк вя сон 
президенти. Горбачов «йенидянгурма» ады иля «ашкарлыг вя 
демократийа» сийаси хяттини, «щуманист, демократик сосиа-
лизм» шцарыны мейдана атды. Совет тоталитар режими иля уйуш-
майан «йенидянгурма» юлкяни дярин сийаси вя игтисади 
бющрана салды. Горбачовун милли мцнагишяляря сябяб олан 
сийасяти хцсусян Азярбайъана гаршы гярязли, дцшмянчилик 
мювгейи иля сяъиййялянирди. Ермянилярин Азярбайъана олан 
торпаг иддиаларыны дястякляйян Горбачов 1990-ъы илин йан-
варында Бакыда баш верян ганлы Йанвар фаъиясинин тяшкилатчысы 
вя эцнащкарыдыр. – 106,111,112,113. 

 

96. Азярбайъан Халг Ъцмщуриййяти – Мцсялман Шяргиндя илк 
дяфя дцнйяви, демократик республиканын ясасыны гоймуш 
мцстягил Азярбайъан дювляти. Ъями 23 ай (1918-ъи ил майын  
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28-дя йарадылмыш, 1920-ъи ил апрелин 28-дя болшевиклярин вя 
дашнакларын сяйи иля деврилмишдир) йашамышдыр. Пайтахты яввялъя 
Эянъя (1918, 16 ийун – 17 сентйабр), сонра Бакы шящяри (1918, 17 
сентйабr – 1920, 28 апрел ) иди. Азярбайъан щюкумяти йени суве-
рен милли дювлятин мцхтялиф проблемляринин щялли йолларында бю-
йцк 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 ав-
густун 11-дя Азярбайъан вятяндашлыьы щаггында ганун гябул 
етди. Халг маарифи сащясиндя гыса мцддятдя бюйцк тядбирляр 
щяйата кечирилди. Гори мцяллимляр семинарийасынын Азярбайъан 
шюбяси Газаха кючцрцлдц, Бакы Дювлят Университети тясис едилди, 
хариъи юлкялярдя кадр щазырлыьы мягсяди иля 1919–20-ъи тядрис 
илиндя 100  эянъ Авропанын мцхтялиф тящсил мцяссисяляриня эюн-
дярилди. Мяктяблярин хейли щиссяси миллиляшдирилди, китабханалар 
ачылды, савадсызлыьын ляьви цчцн кяндлярдя курслар йарадылды. 
Азярбайъан Халг Ъцмщуриййятинин дювлят рямзляри (цчрянэли 
байраг, эерб, щимн) милли Азярбайъан рямзляри кими танынды. 
Азярбайъан Дювлят Банкы йарадылды, 1918-ъи илин мартында 
даьыдылмыш нефт сянайеси вя Бакы–Батум нефт кямяри бярпа 
едилди. – 114,227,228–238,261. 

 

97. Азярбайъан Халг Ъябщяси (АХЪ) – иътимаи-сийаси 
тяшкилат. 1989-ъу илдя тясис конфрансы кечирилмиш, Програм вя 
Низамнамяси гябул олунмушдур. 1999-ъу ил ийулун 25-дя ке-
чирилмиш гурултайынын гярары иля Азярбайъан Халг Ъябщяси 
Партийасы адландырылмышдыр. – 114. 

 

98. Мцсават Партийасы – 1911-ъи илдя Бакыда йарадылмыш-
дыр. 1920-ъи илдя Бакыда фяалиййяти гадаьан едилиб. 1992-ъи ил-
дян йенидян фяалиййятя башлайыб. – 114. 

 

99. 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 8,80 милйон 
няфярдир. Исвечря федератив, 23 кантона бюлцнмцш республикадыр. 
Дювлят башчысы президентдир, президенти парламент Федерал Шура 
цзвляриндян 1 ил мцддятиня сечир, йенидян сечилмяк щцгугу 
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йохдур. Президент щямчинин щюкумят башчысыдыр. Ганунвериъи 
щакимиййят ики палатадан ибарят  Федерал Мяълися мяхсусдур. 
Пайтахты Берн шящяридир. – 117–128. 

 

100. Паскал Кушпен (д.1942) – Исвечря дювлят хадими. 
2003–2008-ъи иллярдя Исвечря президенти олмушдур. – 117–128. 

 

101. НАТО (Шимали Атлантика Мцгавиляси Тяшкилаты) – щяр-
би-сийаси иттифаг. 1949-ъу ил апрелин 4-дя Вашингтонда АБШ, Бю-
йцк Британийа, Франса, Белчика, Нидерланд, Лцксембург, Ка-
нада, Италийа, Португалийа, Норвеч, Данимарка, Исландийанын 
имзаладыглары Шимали Атлантика мцгавиляси ясасында йара-
дылмышдыр. 1952-ъи илдя Йунаныстан вя Тцркийя, 1955-ъи илдя Ал-
манийа Федератив Республикасы, 1982-ъи илдя Испанийа НАТО-йа 
гошулмушлар. Варшава Мцгавиляси Тяшкилаты даьылдыгдан (1990) 
сонра яввялляр сосиалист юлкяляри дцшярэясиня дахил олмуш юлкя-
лярин бир гисми НАТО-йа цзвлцйя гябул едилмиш, диэяр гисми 
ися илкин мярщяля кими, НАТО-нун «Сцлщ наминя тяряфдашлыг» 
програмына гошулмушлар. Али органы НАТО Шурасынын сесси-
йасыдыр. Мянзил-гярарэащы Брцсселдядир. – 122,259. 

 

102. 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, 
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. – 123. 

 
103. Индонезийа, И н д о н е з и й а   Р е с п у б л и к а с ы  – 

Ъянуб-Шярги Асийада дювлят. Сащяси 1919,4 мин км2, ящалиси 
257,5 милйон няфярдир. Инзибати яразиси 24 яйалятя, яйалят 
статусу олан 2 хцсуси инзибати яразийя, 1 метрополитен маща-
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лына (пайтахт) бюлцнцр. Дювлят башчысы президент, ганунвериъи 
органы парламент – Халг Нцмайяндяляри Шурасыдыр. Пайтахты 
Ъакарта шящяридыр. – 129. 

 
104. Сусило Бамбанг Йудщойоно (д.1949) – истефада олан 

эенерал-лейтенант. 2004-ъц илдян Индонезийанын президенти-
дир. – 129. 

 
105. Куба, К у б а   Р е с п у б л и к а с ы – Америкада, Вест-

Щинддя дювлят. Сащяси 110,86 мин км2, ящалиси 11,2 милйон ня-
фярдир. Пайтахты Щавана шящяридир. Дювлятин али органы бир-
палаталы  Милли Ассамблейадыр. Дювлятин вя щюкумятин башчысы 
Дювлят Шурасынын сядридир. – 131. 

 
106. Григори Карасин (д.1949) – Русийа дипломаты. 2005-ъи 

илдян Русийа Хариъи Ишляр назиринин мцавини – статс-катиб. – 132. 
 
107. Коиширо Матсуура (д.1937) – 2005–2009-ъу иллярдя 

ЙУНЕСКО-нун Баш директору. Азярбайъан Республикасынын 
«Шющрят» ордени иля тялтиф едилмишдир. – 135,136,138–144. 

 
108.  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. – 136,176. 

 
109. Корейа, К о р е й а   Р е с п у б л и к а с ы  – Шярги  

Асийада дювлят. Сащяси 100 мин км2, ящалиси 51,4 милйон 
няфярдир. Инзибати яразиси 9 яйалятя вя мяркязя табели 6 шящя-
ря бюлцнцр. Дювлят башчысы президент, ганунвериъи органы  
бирпалаталы Милли Мяълисдир. Пайтахты Сеулдур. – 142,151. 
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110. Щарвард Университети – АБШ-да (Кембриъ шящяри) 
апарыъы университетлярдян бири. Ян гоъаман юзял университет. 
Тящсил системиндя Авропа яняняляриня садиг университет кими 
танынмышдыр. ХХ ясрин яввялляриндя тящсил системиндя, тякрар  
олунмаз цсул (хцсусиля диплом мцдафиясиндян сонра) ишляйиб 
щазырламышдыр. Ясасы 1636-ъы илдя коллеъ кими, мцстямлякя-
чилярин вясаити вя кешиш Ъ.Щарвардын университетя вясиййят ет-
дийи вясаит иля гойулмушдур. Университет кими, ХЫХ ясрин би-
ринъи рцбцндя йенидян гурулмушдур. – 146. 

 

111. 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 3,7 милйон няфярдир. Дювлятин башчысы 
президент, ганунвериъи органы парламентдир. Пайтахты Тби-
лиси шящяридир. – 148,206,209,213,276,292,337. 

 

112. Михеил  Николозович Саакашвили (д.1967) – щцгугшц-
нас. 2003–2013-ъц иллярдя Эцръцстан Республикасынын Прези-
денти олмушдур. Щазырда Украйнанын Одесса вилайятинин 
губернаторудур. – 148. 

 

113. Арэентина, А р э е н т и н а   Р е с п у б л и к а с ы  – 
Ъянуби Американын ъянуб-шяргиндя дювлят. Сащяси 2780 мин 
км2, ящалиси 43,4 милйон няфярдир. Арэентина федерасийасы тяр-
кибиня 22 яйалят, 1 милли ярази (Одлу Торпаг) вя 1 Федерал 
(пайтахт) мащал дахилдир. Дювлят башчысы президент, ганун-
вериъи органы икипалаталы Милли Конгресдир. Пайтахты Буенос-
Айресдир. – 150. 

 

114. Кристина де Киршнер (д.1950) – 2003–2008-ъи иллярдя 
Арэентина Республикасынын Президенти олмушдур. – 150. 

 

115. Ли Мен Бак (д.1941) – 2008–2013-ъц иллярдя Корейа 
Республикасынын Президенти олмушдур. – 151. 

 
116. Щан Сынсу (д.1926) – Ъянуби Корейа сийасятчиси вя 

дипломаты. 2008–2009-ъу иллярдя Корейа Республикасынын 
Баш назири олмушдур. Щазырда Мадрид клубунун – 80-дян 
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чох демократик юлкялярин сабиг президент вя Баш назир-
ляринин «Йцксяк демократийанын» мющкямляндирилмяси тяш-
килатынын цзвцдцр. – 151. 

 

117. АШ ПА-нын Мониторинг Комитяси – 1993-ъц илдя йара-
дылмышдыр. АШ ПА-нын щцгуг сийасяти вя Инсан щцгуглары ко-
миссийалары АШ-а гябул едилмиш йени дювлятлярин  юз цзярляриня 
эютцрдцкляри ющдяликляри неъя йериня йетирмялярини йохлайыр вя 
щесабат верирляр. Тягдим олунан мярузяляр парламент цзвляри 
тяряфиндян мцзакиря едилир. – 152. 

 

118. Тцркмянистан,  Т ц р к м я н и с т а н   Р е с п у б л и к а-  
с ы – Орта Асийанын ъянуб-гярбиндя дювлят. Сащяси 491,2 мин 
км2, ящалиси 5,8 милйон няфярдир. Инзибати яразиси 5 вилайятя бю-
лцнцр. Дювлят башчысы президент, ганунвериъи органы Мяълисдир. 
Пайтахты Ашгабаддыр. – 153–171. 

 
119. Гурбангулu Бердимящяммядов (д.1957) – Тцркмя-

нистан дювлят хадими. 2007-ъи илдян Тцркмянистан Респуб-
ликасынын Президентидир. – 153–171. 

 
120. Самир Шярифов, С а м и р   Р а у ф   о ь л у  (д.1961) – 

щцгугшцнас. 2006-ъы илдян Азярбайъан Республикасынын Ма-
лиййя назиридир. Ейни заманда, Гара Дяниз Тиъарят вя Инкишаф 
Банкында Азярбайъан Республикасы цзря тямялчи директор-
дур. – 157. 

 
121. 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. – 157,291. 

 
122. 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 Палатасы-
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нын президенти олмушдур. Мцхтялиф иллярдя Азярбайъан ССР 
Назирляр Совети сядринин биринъи мцавини, Азярбайъан ССР 
Али Совети Ряйасят Щейятинин сядри вязифяляриндя ишлямишдир. 
– 157,291. 

 

123. Йагуб Еййубов, Й а г у б   А б д у л л а   о ь л у 
(д.1945) – иншаат мцщяндиси, техника елмляри доктору, про-
фессор. 1999–2003-ъц иллярдя Азярбайъан Республикасы Назир-
ляр Кабинетиндя Баш назирин мцавини, 2003-ъц илдян Азяр-
байъан Республикасы Баш назиринин биринъи мцавинидир. – 158. 

 

124. 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 2724,9 мин км2, 
ящалиси 17,5 миlyon няфярдир. Пайтахты Астана шящяридир.  Дювлят 
башчысы  президент, ганунвериъи органы бирпалаталы Али Советдир. – 
162,213,337. 

 

125. Сапармурад  Нийазов,  С а п а р м у р а д  А т а  о ь -
л у  (1940–2007) – Тцркмянистанын сийаси вя дювлят хадими. 
1985-ъи илин декабрындан 1991-ъи иля гядяр Тцркмянистан КП 
МК-нын Биринъи катиби, 1991–2007-ъи иллярдя Тцркмянистан 
Республикасынын Президенти олмушдур. – 169. 

 

126. 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 42,5 
милйон няфярдир. Дювлят башчысы президент, ганунвериъи органы – 
Рада. – 172–213. 

 

127. Кийев – Украйна Республикасынын пайтахты. ВЫ  ясрдя 
салынмышдыр. ЫХ–ХЫЫ ясрлярдя Кийев Рус дювлятинин мяркязи 
иди. 1654-ъц илдя Украйна Русийа иля йенидян бирляшдикдян 
сонра Кийев Украйнанын игтисади вя мядяни мяркязи кими 
инкишаф етмишдир. 1934-ъц илдя Украйнанын пайтахты Хар-
ковдан Кийевя кючцрцлдц. Кийев Украйнанын ян ири сянайе, 
мядяниййят вя елм мяркязидир. – 172–213. 

 
128. Виктор Йушшенко (д.1954) – Украйна дювлят вя сийаси ха-

дими. 2005–2010-ъу иллярдя Украйнанын президенти олмушдур. 
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Азярбайъан Республикасынын «Щейдяр Ялийев» ордени иля тялтиф 
едилмишдир. – 173–188,191,206,209–211,285. 

 

129. Тарас Шевченко (1814–1861) – Украйна шаири, ряс-
сам, мцтяфяккир, ингилабчы демократ. Украйна ядябиййаты вя 
тясвири сянятиндя тянгиди реализмин вя ингилаби-демократик 
ъяряйанын баниси. Украйна ядябиййатынын инкишафында Шевчен-
конун мцстясна хидмяти олмушдур. 

Шевченко ряссам кими дя мяшщурдур. 1860-ъы илдя мис 
цзяриндя гравцраларына эюря академик адына лайиг эюрцл-
мцшдцр. – 177,180,193. 

 

130. Одесса–Броды – Одесса вя Броды шящярляри арасында 
чякилян вя «Дружба» кямяри иля бирляшдирилян нефт кямяри. Кя-
мярин узунлуьу 667 км-дир. Бу кямярля Хязяр вя Газахыстан 
нефтинин Тцркийя боьазларындан ютцрцлмякля Шярги, Мяркязи вя 
Шимали Авропайа  чатдырылмасы  нязярдя тутулурду. – 179,186, 
187,209. 

 

131. Йулийа Тимошенко (д.1960) – Украйна сийаси хадими. 
2007–2010-ъу иллярдя Украйна Республикасынын Баш назири ол-
мушдур. – 189. 

 

132. Украйна Али Радасы – Украйнанын  али ганунвериъи ща-
кимиййят (Совет–Шура, Халг Депутатлары Радасы) органы. – 190. 

 

133. Кийев Милли Университети,   Т а р а с   Ш е в ч е н к о   
а д ы н а –  Украйнанын ясас вя ян бюйцк али мяктябляриндян 
бири, щямчинин милли елм вя мядяниййят мяркязи. Университет 
1833-ъц илдя  йарадылмышдыр. Кийев университети чохсащяли 
маарифляндириъи-елми комплексдир. Онун базасында 14 щу-
манитар вя тябии-елми истигамятли факцлтя вя тядрис институту 
фяалиййят эюстярир. Университетдя 25 мин тялябя тящсил алыр. – 
192–202. 

 

134. Леонид Губерски (д.1941) – фялсяфя елмляри доктору, 
академик. 2008-ъи илдян Тарас Шевченко адына Кийев Милли 
Университетинин ректорудур. – 192–202. 
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135.  Голодомор,  кечян  ясрин  30- ъ у   и л л я р и н д я   а ъ -
л ы г д а н  щ я л а к  о л а н л а р  – 1932–33-ъц  иллярдя совет 
коммунист режими тяряфиндян Украйна халгына гаршы тюря-
дилмиш сойгырымы. ХХ ясрин яввялляриндя Авропанын мяркязиндя 
– Совет Иттифагынын «тахыл анбарында» – милйонларла украйналыйа 
гаршы дящшятли сойгырымы щяйата кечирилди. Сойгырымы 1933-ъц илин 
гыш вя йаз айларында юзцнцн ян йцксяк щяддиня чатды. Бу заман 
щяр эцн 25 мин инсан дцнйасыны дяйиширди. Голодомор нятиъя-
синдя совет Украйнасы ящалисинин 20–30%-и мящв едилди. 1933-ъц 
илдя йалныз Кийевдя 300 мин кимсясиз ушаг гейдя алынмышды. 
Йетимханаларда йер олмадыьындан  бу ушагларын чоху кц-
чялярдя аълыг вя хястяликдян юлцрдц. Милйонларла украйналы юз 
вятяниндя юлдцкдян сонра Русийадан, Белорусийадан вя ССРИ-
нин диэяр йерляриндян он минлярля аиля Украйнанын  бош галмыш 
кяндляриня  кючцрцлдц. – 203. 

 

136. 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 ишиля мяшьул олмушдур. 2011–12-ъи иллярдя 
АБШ-ын Азярбайъан Республикасында Фювгяладя вя Сяла-
щиййятли сяфири олмушдур. – 205. 

 

137. Латвийа, Л а т в и й а   Р е с п у б л и к а с ы – Шярги Авро-
пада – Прибалтикада дювлят. Сащяси 64,5 мин км2, ящалиси 2,0 мил-
йон няфярдир. Инзибати яразиси 26 района бюлцнцр. Дювлят башчысы 
президент, ганунвериъи органы Сеймдир. Пайтахты Рига шящяридир. 
– 206,213. 

 

138. Естонийа, Е с т о н и й а   Р е с п у б л и к а с ы  – Шярги 
Авропада дювлят. Сащяси 45,2 мин км2, ящалиси 1,3 милйон ня-
фярдир. Дювлят башчысы президент, ганунвериъи органы Сеймдир. 
Пайтахты Таллиндир. – 206,213. 

 

139. Авропа Комиссийасы (АК) – Авропа Иттифагынын (АИ) 
дювлят структурундан цстцн сийаси институтларындан бири; 



 373 

цмуми идаряетмя органы. 1965-ъи илдя Авропа игтисади инте-
грасийа тяшкилатлары чярчивясиндя йаранмышдыр. 

Комиссийа Авропа комиссарларындан, сядрдян, сядрин ики 
мцавининдян вя цзвлярдян ибарятдир. Авропа Иттифагына щяр 
бир  цзв-дювлят Авропа Комиссийасында бир йеря маликдир. 

Авропа Комиссийасынын щазырладыьы актларын вя гярарларын 
лайищяляри китаб формасында дяръ олунур вя  эениш мцзакиряйя 
тягдим олунур. Авропа Комиссийасы Авропа Иттифагынын бцд-
ъясинин лайищясини щазырлайыр вя онун йериня йетирилмясини 
тямин едир. – 206. 

 

140. Краков – Полшанын ъянубунда, Висла чайынын йухары 
ахарында шящяр вя лиман. Краков шящяр войеводалыьынын инзи-
бати мяркязи. Ящалиси 762 мин няфярдир.  

Шящяр ВЫЫЫ–Х ясрлярдя салынмыш, ХЫ–ХВЫ ясрлярдя Полша 
дювлятинин пайтахты олмушдур. – 206,207,208. 

 

141. Пибалгс Андрис (д.1957) –Латвийа сийасятчиси вя дип-
ломаты. 2004-2010-ъу иллярдя Авропа Иттифагында Енерэетика 
цзря Комиссар олмушдур. – 209. 

 

142. Азярбайъан Республикасы Дювлят Нефт Ширкяти (АРДНШ) – 
республикада нефт вя газын кяшфиййатына, чыхарылмасына вя 
емал едилмясиня рящбярлик едян гурум. 1991-ъи илдя тяшкил 
едилмишдир. Ширкят нефт вя газ гуйуларынын газылмасы вя исти-
фадяйя верилмяси, нягл едилмяси вя с. мягсядиля дцнйанын бир 
сыра юлкяляринин ири нефт ширкятляри иля сазишляр, мцгавиляляр 
баьламышдыр. – 208,297,316. 

 

143. Бирляшмиш Яряб Ямирликляри – Ъянуби Асийада дювлят. 
Сащяси 83,6 мин км2, ящалиси 5,5 милйон няфярдир. БЯЯ-нин 
тяркибиня 7 ямирлик дахилдир. Али органы  Федерал Милли Шурадыр 
ки, президенти 5 ил мцддятиня сечир. Пайтахты Ябу-Даби шящяридир. 
– 215,290. 

 

144. Италийа, И т а л и й а   Р е с п у б л и к а с ы – Авропанын 
ъянубунда дювлят. Яразисиня Алп даьларынын гярб йамаълары, 
Радан дцзянлийи, Апеннин йарымадасы, Сиъилийа вя Сардинийа 
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адалары дахилдир. Сащяси 301 мин км2, ящалиси 61 милйон 
няфярдир. Инзибати ъящятдян 20 вилайятя бюлцнцр. Пайтахты Ро-
ма шящяридир. –216,217. 

 

145. Ъоръио Наполитано (д.1925) – Италийа сийаси хадими. 
2006–2008 вя 2013–2015-ъи  иллярдя Италийа Республикасынын 
Президенти олмушдур.  – 216. 

 

146. Силвио Берлускони (д.1936) – 1994–95, 2001–2006 вя 
2008–2011-ъи иллярдя Италийа Республикасы Назирляр Шурасынын 
сядри олмушдур. – 217. 

 
147.  Ливан, Л и в а н   Р е с п у б л и к а с ы – Гярби Асийада, 

Аралыг дянизинин шярг сащилиндя дювлят. Сащяси 10,4 мин км2,  
ящалиси 4,5 милйон няфярдир. Пайтахты Бейрут шящяридир. Инзибати 
ъящятдян 5 мüщафазайа бюлцнцр. Дювлят башчысы президент, га-
нунвериъи органы бирпалаталы парламентдир. – 218. 

 
148. Мишел Сцлейман (д.1948) – Ливан сийасятчиси вя щярбчи. 

2005–2010-ъу иллярдя Ливанын президенти олмушдур. – 218. 
 
149. Azərbaycan Dövlət Rus Dram Teatrı – Bakıda Səməd 

Vurğun adına rus dilində fəaliyyət göstərən teatr. 1923-cü ildən 
Bakı ĠĢçi Teatrı adı ilə fəaliyyət göstərmiĢ, 1937-ci ildən Azər-
baycan Dövlət Rus Dram Teatrı adlanır. Teatrın repertuarı 
«Don Karlos» (F.ġiller), «Romeo və Cülyetta» (V.ġekspir), 
«Canlı meyit» (L.Tolstoy)» və s. əsərlərlə zəngin olmuĢdur. – 
219, 224. 

 

150. Александр Шаровски (д.1948) – Азярбайъанын Халг артисти. 
1993-ъц илдян Сямяд Вурьун адына Азярбайъан Дювлят Рус 
Драм Театрынын Баш режиссорудур. Азярбайъан Республикасынын 
«Шющрят» ордени иля тялтиф едилмишдир. – 219–224. 

 
151. Милли Азярбайъан Тарих Музейи – 1920-ъи илдя йара-

дылмышдыр. Музейин мцхтялиф фондларында Вятян тарихини йашадан 
300 минядяк мадди-мядяниййят нцмуняси горунур. Музейин 
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китабханасында 80 миндян артыг ХЫХ–ХХ ясрлярин яввялляриндя 
няшр олунмуш надир китаб, журнал вя гязет топланмышдыр. Музе-
йин 10 отаьында Азярбайъан халгынын эюркямли оьлу Щаъы 
Зейналабдин Таьыйевин щяйат вя фяалиййятиня щяср олунмуш 
материаллар горунуб сахланылыр. – 223. 

 

152. Щаъы Зейналабдин Таьыйев (1838–1924) – мяшщур мес-
сенат, маарифпярвяр. Бакы милйончусу. Яввялляр бянна ишлямиш  
Щаъы 1872-ъи илдян нефтчыхарма ишиня капитал гоймуш вя 
сащибкарлыг фяалиййятиня башламышдыр. Бакыда «Таьыйев Щ.З. 
лифли маддялярин емалы цзря Гафгаз сящмдар ъямиййяти»ни, 
тохуъулуг фабрикини, «Хязяр мануфактура ъямиййяти»ни, 
«Таьыйев балыг сянайеси сящмдар ъямиййяти»ни, йерли сащиб-
карларла бирликдя Бакы Тиъарят Банкыны йаратмыш вя Банк Шу-
расынын сядри сечилмишди. 

Савады олмайан Щаъы савадсызлыьын аъысыны дуймуш вя 
буна эюря дя Вятян ювладларынын, хцсусиля касыб оьлан вя 
гызларын тящсил алмасына бюйцк гайьы эюстярмишди. О, юз 
вясаити иля Йахын Шяргдя – Бакыда илк гыз эимназийасы, гадын-
лары ишля тямин етмяк цчцн тохуъулуг фабрики, Мярдяканда  
сянят мяктяби, театр бинасы тикдирир. Гираятханалар цчцн гязет 
вя журналларын пулуну юдяйир, юз хяръиня Азярбайъан шаир вя 
алимляринин ясярлярини, щямчинин Азярбайъан дилиня тяръцмя-
ляри чап етдирир. 1905–11-ъи иллярдя Иран Мяшрутя щярякатына 
силащ вя пулла йардым едир. Иранда онларла мяктябин ачылмА-
сына, мяктяб лявазиматы вя зярури китабларла тямин едил-
мясиня, дахилдя вя хариъдя охуйан вя мадди тямината ещ-
тийаъы оланлара даим йардым едирди. «Каспи», «Щяйат», «Фц-
йузат» кими  гязет вя журналларын няшри цчцн вясаит айырмышды. 

Щаъы Бакыйа «Шоллар суйу» кямярини чякдирмиш, Мяр-
дяканда дян цйцдян електрик дяйирманы тикдирмиш вя гяся-
бянин ящалисини илк дяфя електрик ишыьы иля тямин етмишдир. – 223. 

 

153. Шуша – Азярбайъан Республикасында шящяр. Елми ядя-
биййатда Шушанын ясасынын 1750-ъи иллярин яввялляриндя Гара-
баь ханы Пянащяли хан Ъаваншир тяряфиндян гойулмасы эюстя-
рился дя, тядгигатлар Шушанын гядим йашайыш мянтягяси олду-
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ьуну гейд едирляр. Гарабаь ханлыьынын мяркязи олан Шуша бир 
мцддят Пянащяли ханын ады иля Пянащабад адланмышдыр.  

Шуша 1813-ъц ил Эцлцстан мцгавилясиня ясасян Гарабаь 
ханлыьы тяркибиндя Русийайа бирляшдирилди. 1920-ъи илин мартын-
да ермяни дашнакларынын Гарабаьда тюрятдикляри гырьын няти-
ъясиндя Шушанын бир щиссяси тамамиля йандырылды вя минлярля 
эцнащсыз инсан гятля  йетирилди. Лакин ийун айынын яввялиндя 
мцсаватчылар вя тцрк эенералы Нуру Паша Шушаны ермяни 
гясбкарларындан хилас етди. 1923-ъц ил Азярбайъан МИК-нин 
декретиня ясасян Даьлыг Гарабаь Мухтар Вилайяти тяшкил 
олундугда Шуша мухтар вилайятин тяркибиня дахил едилди. 

1992-ъи илдя ермяни ишьалчылары Шушаны ишьал етдиляр. Щазыр-
да Шуша йаделлилярин тапдаьы алтындадыр. – 229. 

 

154. 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. – 229. 

 

155.Лачын – Азярбайъан Республикасында инзибати ра-
йон. 1930-ъу илдя тяшкил едилмишдир. Сащяси 1835 км2, ящалиси 
73,1 мин няфярдир. 1992-ъи илдя ермяни ишьалчылары тяряфиндян 
ишьал едилмишдир. – 229. 

 

156. Исвеч, И с в е ч   К р а л л ы ь ы – Шимали Авропанын 
Скандинавийа йарымадасында дювлят. Сащяси 450 мин км2, 
ящалиси 9,8 милйон няфярдир. Инзибати яразиси 24 леня бюлцнцр. 
Дювлят башчысы крал, ганунвериъи органы парламентдир (Рикс-
даг). Пайтахты Стокщолмдур. – 239,240. 

 

157. ХВЫ Карл Густав (д.1946) – 1973-ъц илдян Исвеч кра-
лы. О, щямчинин «Цмумдцнйа тябият фонду»нун президенти-
дир. – 239. 

 

158. Фредрик Райнфелдт (д.1965) – Исвечин дювлят вя сийаси 
хадими, 2006–2014-ъц иллярдя Исвечин Баш назири олмушдур. – 240. 

 

159. Финландийа, Ф и н л а н д и й а   Р е с п у б л и к а с ы – 
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Шимали Авропада дювлят. Сащяси 338 мин км2, ящалиси 5,4 
милйон няфярдир. Инзибати яразиси 11 лйанийя (яйалятя) бюлцнцр. 
Аланд адалары ися мухтар яразидир. Дювлят башчысы президент, 
ганунвериъи органы парламентдир. Пайтахты Щелсинки шящяри-
дир. – 241–280. 

 

160. Тарйа Щалонен (д.1943) – Финландийанын иътимаи вя си-
йаси хадими. Мцхтялиф иллярдя  Ядлиййя, Сосиал Мцдафия вя Хариъи 
Ишляр назирликляриня башчылыг етмишдир. 2000-ъи илдян Финландийа 
Республикасынын Президентидир. – 241–260. 
 

161. АТЯТ – Авропада Тящлцкясизлик вя Ямякдашлыг 
Тяшкилаты. Ясасы 1975-ъи ил ийулун 3–9-да Щелсинкидя Авро-
панын 33 дювлятинин, АБШ вя Канаданын дювлят вя щюкумят 
рящбярляринин иштиракы иля гойулмушдур. АТЯТ «сойуг мцща-
рибя»нин гуртармасындан сонра Цмумавропа тящлцкясизлик 
системини формалашдыран, йени Авропанын сийаси вя игтисади 
щяйатынын сивил бирэяйашайыш гайдаларыны мцяййян едян, дюв-
лятлярарасы мцнасибятляри рягиблик вя мцнагишя йолундан 
ямякдашлыг вя гаршылыглы мянафе истигамятляриня йюнялдян бир 
тяшкилат функсийасыны иъра едир. 

Азярбайъан 1992-ъи илдян АТЯТ-ин цзвцдцр вя 1993-ъц 
илин икинъи йарысындан АТЯТ-ин зирвя эюрцшляриндя  Азярбай-
ъан нцмайяндя щейяти фяал иштирак едир. – 246,248,249,255, 
259,262,272. 

 

162. Бирляшмиш Миллятляр Тяшкилатынын Тящлцкясизлик Шурасы 
(БМТТШ) – БМТ-нин даими фяалиййят эюстярян мцщцм орга-
ны. БМТ-нин Низамнамясиня эюря, бейнялхалг сцлщцн вя тящ-
лцкясизлийин горунмасында ясас мясулиййят дашыйыр. 15 цзвц 
вар: 5 даими (Чин, Франса, Русийа, Бюйцк Британийа, АБШ), 
10 цзвц ися 2 ил мцддятиня сечилир. Шуранын щяр бир цзвц бир сяся 
маликдир. Проседура мясяляляриня даир гярарлар Шуранын 9 цзвц 
сяс вердикдя гябул олунмуш сайылыр. – 249,259,272. 

 

163. Урщо Кекконен (1900–1986) – Финландийа дювлят вя 
сийаси хадими, сийасятчиси. 1956–81-ъи иллярдя Финландийанын пре-
зиденти олмушдур. – 257. 
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164. Койвисто Мауно (1923–1989) – Финландийа дювлят вя 
сийаси хадими. 1982–94-ъц иллярдя Финландийанын президенти 
олмушдур. – 257. 

 

165. Авропа–Гафгаз–Асийа няглиййат дящлизи – Авропаны 
Асийа иля бирляшдирян йол. Бу няглиййат дящлизини Шяргля Гярби 
бирляшдирян орта материк хятти дя адландырмаг олар. Трансхязяр 
няглиййат дящлизи Азярбайъаны, бцтцнлцкдя Гафгазы Авропа иля 
бирляшдирир. – 258. 

 

166. Чеченистан (Ичкерийа) – Русийа Федерасийасында рес-
публика. Пайтахты Грозны шящяридир. 

Орта ясрлярин яввялляриндя Чеченистанын хейли щиссяси Алан 
дювлятинин тяркибиндя иди. ХЫХ ясрдя Русийа Шимали Гафгазы 
ишьал етмяйя башлады. Чеченляр юз торпагларындан чыхарылыр, он-
ларын йериня бурада казаклар йерляшдирилирди. Бу да Чеченистанда 
милли-азадлыг щярякатынын башланмасына сябяб олду. Даьлыларын 
бу щярякаты (1817–1864) 1859-ъу илдя Шейх Шамил тяслим ол-
дугдан сонра йатырылды вя Чеченистан тамамиля Русийайа бир-
ляшдирилди. 1991–92-ъи иллярдя Русийа Федерасийасы тяркибиндя 
мцстягил Чеченистан Республикасы йарадылды. – 273. 

 
167. Бейнялхалг Валйута Фонду  (БВФ) – бейнялхалг вал-

йута-малиййя тяшкилаты; БМТ-нин ихтисаслашмыш органы.БМТ-
нин Бреттон – Вудсда кечирилян конфрансынын гярарына ясасян 
(1944) йарадылмыш, 1947-ъи илдян ямялиййатлара башламышдыр. 
Мянзил-гярарэащы Вашингтондадыр. 187 дювлят БВФ-нин 
цзвцдцр. Ишчиляринин сайы 133 юлкядя 2500 няфярдир. Квота-
ларын цмуми щяъми 383 милйард доллардыр. Ещтийат айрыл-
малары цчцн гябул едилян ялавя ющдяликляр 600 милйард дол-
лардыр. 

БВФ-нин малиййя ресурслары цзв-юлкялярин цзвлцк щаг-
ларындан – СДР-ля (бейнялхалг щесаблашма ващидляри) ифадя 
олунан квотадан формалашыр. Квота юлкянин игтисади потен-
сиалы вя дцнйа тиъарятиндяки мювгейиндян асылы олараг мцяй-
йян едилир. 1992-ъи илдян Азярбайъан Республикасы БВФ-нин 
цзвцдцр. – 275.  
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168. Набукко – Тцркмянистан вя Азярбайъан газынын Ав-
ропа Бирлийи юлкяляриня, ясасян Австрийа вя Алманийайа ютцрцл-
мяси цчцн 3300 км узунлуьунда маэистрал газ кямяринин 
реаллашмайан лайищяси. Лайищянин гиймяти бп ширкятинин щесабла-
масына эюря 14 милйард авро олмалыдыр. – 275. 

 
169. Маннерщейм Карл Густав (1867–1951) яслян фин – ба-

рон, рус щярби хадими, рус ордусунун эенерал-лейтенанты (1917), 
Финландийа ордусунун фелдмаршалы. 1944–46-ъы иллярдя Финлан-
дийанын президенти олмушдур. – 280. 

 
170. Йури Йехануров (д.1948) – 2005–2006-ъы иллярдя Ук-

райнанын Баш назири, 2007–2009-ъу иллярдя Мцдафия назири ол-
мушдур. – 285. 

 
171. Ещуд Олмерт (д.1945) – 2006, 2008–2009-ъу иллярдя Ис-

раилин Баш назири олмушдур. – 286. 
 
172. Стивен Мянн (д.1951) – америка дипломаты. 2001–2009-

ъу иллярдя АБШ Дювлят катибинин комякчиси. 2004–2006-ъы иллярдя 
АБШ-дан АТЯТ-ин Даьлыг Гарабаь цзря щямсядри. – 287. 

 
173. Петер Семнеби (д.1959) – Исвеч сяфири. 2006–2011-ъи ил-

лярдя  Семнеби Авропа Иттифагынын Ъянуби Гафгаз цзря нцма-
йяндяси олмушдур. – 288. 

 
174. «Газпром» – Русийанын газ истещсал едян вя газ 

пайлайан ширкяти. Дцнйанын ян бюйцк газ ихраъ едян ширкятля-
риндян бири. Ширкятин щазыркы ады – Русийа «Газпром»  Сящм-
дар Ъямиййяти. Мянзил-гярарэащы Москвададыр. – 289. 

 
175. Алексей Миллер (д.1962) – Русийа дювлят хадими, игти-

садчы, игтисад елмляри намизяди.  «Газпром»ун (Русийа) 
Идаря щейятинин вя директорлар Шурасы сядринин мцавинидир. 
Русийа менеъерляри арасында  ян дювлятлисидир. Онун 2013-ъц 
илдя эялири 25 милйон доллар олмушдур. – 289. 
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176. Шейх Хялифя бин Заид ял-Нящяййан (д.1948) – 2004-ъц 
илдян Бирляшмиш Яряб Ямирлийинин президентидир. – 290. 

 
177. Ъоръ Буш (д.1946)  – АБШ-ын 43-ъц президенти (2000–

2008-ъи илляр). АБШ-ын 41-ъи президенти Ъоръ Щерберт Бушун оь-
лудур. 1968-ъи илдя Йел Университетини (инъясянят, тарих бака-
лавры), 1975-ъи илдя ися Щарвард Университетини (инъясянят ма-
эистри) битирмишдир. «Спеактрум-7 Енеръи Корпорейшн» фирмасы-
нын йарадыъысыдыр. 1994-ъц илдян Техас штатынын губернатору ол-
мушдур. – 292. 

 
178. Гордон Браун (д.1951) – Бюйцк Британийа сийасятчиси, 

лейборист. 2007–2010-ъу иллярдя Бюйцк Британийа Краллыьынын Баш 
назири олмушдур. – 292. 

 
179. Нахчыван Мухтар Республикасы (1920–23-ъц иллярдя 

Нахчыван Совет Сосиалист Республикасы, 1923–24-ъц иллярдя Нах-
чыван Мухтар Дийары, 1924–90-ъы иллярдя Нахчыван  Мухтар Со-
вет Сосиалист Республикасы, 1990-ъы илдян Нахчыван Мухтар Рес-
публикасы) – Азярбайъан Республикасынын тяркибиндя мухтар 
дювлят. 

Мухтар республиканын сащяси 5,5 мин км2, ящалиси 439,8 мин 
няфярдир. Щазырда 7 инзибати району (Бабяк, Ъулфа, Ордубад, 
Сядяряк, Шащбуз, Шярур, Кянэярли),  4 шящяри (Нахчыван, Орду-
бад, Ъулфа, Шярур), 9 гясябяси, 160 кянди вар. – 303–339. 

 
180. Васиф Талыбов, В а с и ф  Й у с и ф   о ь л у (д.1960) – 

Азярбайъанын дювлят хадими, 1995-ъи илдян Азярбайъан 
Республикасы Милли Мяълисинин вя Нахчыван Мухтар Рес-
публикасы Али Мяълисинин депутаты, Нахчыван Мухтар Рес-
публикасы Али Мяълисинин сядридир. – 303,311–313. 

 
181. Сядяряк – Нахчыван МР-да инзибати район. Сярщяд 

бюлэясинин сосиал-игтисади инкишафыны даща да сцрятляндирмяк 
вя эцъляндирмяк мягсяди иля, щямчинин яразинин эеостратежи 
мювгейи нязяря алынараг 1990-ъы ил августун 28-дя Азяр-
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байъан ССР Али Советинин Фярманы ясасында йарадылмышдыр. 
Сащяси 0,15 мин км2, ящалиси 15,3 мин няфярдир. – 303. 

 
182. Ъулфа – Нахчыван МР-дя район. 1930-ъу илдя тяшкил 

едилмишдир. Шимал-шяргдя Ермянистан, ъянубда Иранла щям-
сярщяддир. Сащяси 1,0 мин км2, ящалиси 39,1 мин няфярдир. – 
304,311–319. 

 
183. Шащбуз  – Нахчыван МР-дя инзибати район. 1930-ъу  

илдя тяшкил едилмишдир. 1963-ъц илдя ляьв едиляряк яразиси яввял 
Нахчывана (1978), сонра Бабяк районуна верилмишдир. 1965-ъи 
илдян йенидян мцстягил райондур. Сащяси 0,82 мин км2, ящалиси 
21,8 мин  няфярдир. – 308–310. 

 
184. 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. – 332,334. 

 
185. Авропа Парламенти – Авропа Шурасынын органларындан 

бири. Иштиракчы юлкялярин ящалисиня эюря цмуми сясвермя йолу иля 5 ил 
мцддятиня сечилир. АП-нын айлыг сессийалары Страсбургда, фювгяла-
дя иъласлары АП-нын комитяляри ишляйян Брцсселдя, Катиблийи ися 
Лцксембургдадыр. Азярбайъан 2001-ъи илдян Авропа Парламен-
тинин цзвцдцр. – 334. 

 
186. Авропа Шурасы (АШ) – Авропада щюкумятлярарасы 

тяшкилат. 1949-ъу илдя йарадылмышдыр. Гярарэащы Франсанын 
Страсбург шящяриндя йерляшир. АШ-нын ясас мягсяди Авро-
пада сцлщц вя тящлцкясизлийи горумаг, сечки системиндя 
чохпартийалылыьа риайят етмяк, демократийаны вя инсан щц-
гугларыны мцдафия етмяк, мющкямляндирмяк, Авропа юл-
кяляринин мядяниййятляринин йахынлашмасына чалышмаг вя с. 
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ибарятдир. АШ-нын али органлары Назирляр Комитяси, Мясля-
щят Ассамблейасы, Сащя Назирликляринин Мцшавиряси вя Ка-
тибликдир. Азярбайъан 2001-ъи илдян Авропа Шурасынын цз-
вцдцр. – 333. 

 
187. Бабяк (1978-ъи илядяк Нахчыван району) – Нахчыван 

МР-дя инзибати район. 1930-ъу илдя тяшкил едилмишдир. Сащяси 
1,17 мин км2, ящалиси 70,4 мин няфярдир. – 337–338. 

 
188. «Дуздаь» – физиотерапийа санаторийасы. Бабяк райо-

нунун Бюйцкдуз кянди йахынлыьында гядим дуз мядянляри 
базасы ясасында йарадылмышдыр. 1979-ъу илдя тяшкил олунмуш-
дур. Бронхиал астма вя аьъийяр бронх системинин диэяр гейри-
спесифик хястяликляри мцалиъя олунур. – 337–338. 
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ġəxsi adlar göstəricisi  
 

 
Abasov Ġsmət   – 44 
Аббасов Яли   – 175 
II Abdullah   – 55–59,149 
Abutalıbov Hacıbala  – 172,241,280 
Arayarvi Pentti  – 241,242 

Aslanov Həzi   – 99–100 
Babaoğlu  Aydoğan  – 52 
Balyuk Anatoli   – 176 
Baуçer Riçard   – 281 
Ben Eliеzer Binyamin  – 292 

Berdimяhəmmədov Qurbanqulu – 153–171 
Berluskoni Silvio  – 217 
Biya Pаул   – 82 
Braun Qordon   – 292 

Brayzə Mətyu   – 205 
BuĢ Corc   – 292 
Cefri Ruben   – 8 
Çelik Faruk   – 25 
De KirĢner Kristina  – 150 
Diqbi Cons   – 292 
Димитров Петр   – 293 
Eldarov Ömər   – 103 
Еййубов Йагуб  – 158 

Əl-Qasimi Lübnə  – 215 
Əl-Nəhəyyan ġeyx Xəlifə – 290 
Əl-Nəhəyyan ġeyx Nasir – 290 
Əliyev Əziz   – 66,102 
Əliyev Heydər   – 5,6,23,24,26,40,48,49,61,62,  

63,65,67,68,73–76,84,92,93, 
94,97,101,102,103,104–105, 
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106–116,170,171,192,196, 
204,221,229,230,233,291, 
295,296,297,304,312,318, 
319,323,335–336 

Əliyev Muxu   – 65,66 
Əliyev Tamerlan  – 102 
Əliyeva Mehriban – 19,55,56,59,88,89,90,92,93,    

    94,96,104,106,124,128,136,    
    138–144,219–224,242,257,    
    303,304,305,306,307,311,320,  
    335,337,339 

Əliyeva Zərifə xanım  – 26,32,75,102,103 

Ərdoğan Əminə  – 320,335,337,339 
Ərdoğan Rəcəb Tayyib  – 25,320–339 
Əsədov Oqtay   – 100,102 
Ferial    – 136,139 
Finnboqadottиr Viqdos  – 136,139 
Geldimuradov Xocamurad – 157 
Gщerasin Marin  – 19 
Gilkrest Ueyn   – 214 

Gül Abdullah   – 25 
Щаъы Ялисащиб   – 94 
Hadidi Əmir   – 58 
Halonen Tarya   – 241–260 
Han Sыnsu   – 151 
V Harald   – 36,79 
Herkel Andres   – 152 
Hitler    – 77 
Xəlilov Bəhram   – 176 
Xorxe Martiнес  – 131 
Ġlyumjinov Kirsan  – 6 
Ġpək Haluk   – 67 
Jиvkova Yevgeniya  – 152 

Kaçinski Lex   – 7,208 
Karasin Qriqori  – 132 
XVI Karl Qustav  – 239 
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Kekkonen Urho  – 257 
Kirkilаs Çediminas  – 5 
Kostan Jan-Pol  – 53 
KubiĢ Yan   – 34 

KuĢpen Briжit   – 117 
KuĢpen Paskal   – 117– 128 
Kurbet Vladimir  – 19 
Qarayev Əbülfəs  – 136,176 
Qorbaçov Mixail  – 106,111,112,113 
Qordiyenko Natalya  – 19 
Qrey Boyden   – 205,291,292 
Qrızlov Boris   – 64,65,130 
Quberski Leonid  – 192–202 
Ли Мен Бак   – 151 
Lunг Viktoriya  – 19 
Маннерщейм Густав  – 280 
Mariani Terri   – 68 

Matsauуra KoiĢiro  – 135,136,138–144 
Мауно Койвисто  – 257 
Medvedev Dmitri  – 77,277 
Mehdiyev Ramiz  – 100,102,172,241,280 

Meredov RəĢid   – 158 
Меркел Девид   – 281 
Məhəmmədquliyev Dəryaqulu– 157,158 
Məmmədov Gündüz  – 176 
Məmmədov Ziya  – 84,86,87–101,157,158 

Məmmədyarov Elmar  – 58,158,176 
Мянн Стивен   – 287 
Мярданов Мисир  – 32 
Миллер Алексей   – 289 
Morfin Cim   – 71 
MoskoviĢ Konstantin  – 19 
Motrenko Timofey  – 176 
Мустафайев Кярям  – 307 
Мцбаряк Щцснц  – 37 
Нан Син Су   – 151 
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Napolitano Corcio  – 216 
Nay Cozef  – 146 
Niinisto Sauli  – 261–264 
Niyazov Saparmurad – 169 
Nobel Maykl  – 27 
Olmert Ehud  – 286 
Pavlenko Yuri  – 176 
Peres Simon  – 35,286 
Pibalqs Andris  – 209 
Putin Vladimir  – 65,77,277 
Raniya   – 55,56,59 

Rasizadə Artur  – 100,102,241,280 
Райнфелдт Фредрик – 240 
Rezayi Qasым  – 54 
SaakaĢvili Mixeil – 148 
Saqdeyev Roald – 28 
Saleh Əli Abdullah – 81 
Sarkozi Nikola  – 68 
Semnebi Peter  – 288 

Simhon ġalom  – 145 
Stabholdt Liv Monika– 284,293 
Stoltenberq Yens – 36,180 
Сторе Йонас  – 36 

Süleyman MiĢel – 218 
ġaрoвski Aleksandr – 219–224 
ġeвçenko Taras – 177,180,193 
ġərifov Samir  – 157 
ġif Adam  – 214 
Ширази Илгар  – 293 
Ширялийев Огтай – 90 
ġvarts Elison  – 214 
ġvey Tan  – 72 
Таьыйев Зейналабдин – 223 
Taqanov Palvan – 157 
Talıbov Vasif  – 303,311–313 
Tatlıyev Süleyman  – 157,291 
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TimoĢenko Yuliya  – 189 
Тиитинен Сеппо   – 261–264 
Vatsenyuk Arseni  – 190 
Vinski Ġosif   – 175 
Voronin Vladimir  – 10–25 
Вовкин Васили   – 176 
Vуnq Yul Lin   – 147 
Vurayuda Noer  – 129 
Vцtasalo Мikкo  – 265–272 
Yaзar Yusif   – 293 
Йеханиров Йури   – 285 

YuĢĢenko Viktor  – 173–188,191,206,209,211,  
   285 

Йудщойоно Сусило  – 129 
Zeynalov ġamil  – 64,65,66 
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Coğrafi adlar эюстяриъиси 
 
Abxaziya   – 271 
Afrika    – 49,274 
Almaniya   – 84,97,294 
Amerika BirləĢmiĢ ġtatları  – 8,146,205,213,214,281,287,  

   291,292 
Анкара    – 325 

Aralıq dənizi   – 197,298 
Argentina   – 150 
Asiya    – 49,162,271,292,300 
AĢqabad   – 157 
Avrasiya   – 49,211,287,291 
Avstriya   – 136 
Avropa    – 34,49,50,71,128,133,134,  

  162,211,212,246,258,270,271,  
  275,292,293,300 

Babək (rayon)   – 337–338 
Bakı – 7,13,70,32,35,37,40,42,46,    
                                                       50,51,57,59,61,62,65,67,70, 

                72,77,78,79,80,81,82,102,  
   106,113,114,134,148,149,    
   150,177,180,186,193,216,    
   217, 218,221, 225,226,229,   
   239,240, 257,259, 264,283,  
   290,291,318,319,332 

Baltik dənizi – 187,197,206,207,211,212,     
                                                       250,254,271  

BanqladeĢ   – 274 
Binə    – 83,88 
BirləĢmiĢ Ərəb Əmirlikləri – 215,290 
Болгарыстан   – 293 
Böyük Britaniya  – 71,292,294 
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Buxarest   – 122 
Cənubi Qafqaz   – 61,63,66,97,246,247,248,  

   252,253,273,288,291,293 
Cənubi Osetiya  – 271 
Culfa    – 304,311–319 
Çeçenistan   – 273 
Чехийа    – 273 
Çin    – 294 

Dağıstan   – 64,65,66,67,273 
Dağlıq Qarabağ  – 51,106,111,112,126,134,199,  

  200,229,235,236,244,245,248,  
  255,271,308,326,330 

Davos    – 122 

Dnestryanı   – 271 
Donetsk (viлайят)  – 211 
Estoniya   – 206,213 
Ямман   – 57 
Finlandiya   – 241–280 
Fransa    – 68,136 
Эянъя    – 51 

Gürcüstan   – 148,206,209,213,276,292,337 
Helsinki   – 241–280 
Xəzər dənizi   – 47,160,163,177,178,186,187,  

   197,198,206,207,211,212,  
   254,271,296 

Ġndoneziya   – 129 
Ġordaniya   – 55–59,136,139,149 
Ġran    – 54,162,276,293,337 
Исландийа   – 136 
Ġsrail    – 35,145,286 

Ġsveç    – 239,240 
Ġsveçrə    – 117–128 
Ġtaliya    – 136,216,217 
Kalmıkiya   – 6 
Kamerun   – 82 
 



 390 

Kəlbəcər   – 229 
KiĢinyov   – 17 
Kiyev    – 172–213 
Корейа Республикасы (Ъянуби Корейа) – 142,151 
Krakov    – 206,207,208 
Kuba    – 131 
Кулеви    – 186 
Кцр  чайы   – 40 
Qala    – 96 
Qara dəniz   – 186,187,206,207,208,211,  

   212,254,271,298 
Qafqaz    – 66,265,272,273,275,277 

Qazaxıstan   – 162,213,337 
Laçın    – 229 
Latviya    – 206,213 
Litva    – 5,206,213 
Livan    – 218 
Mərkəzi Asiya   – 295 
Misir    – 37 
Moldova   – 10– 25 
Moskva   – 106,110,112 
Мyanma   – 72 
Naxçıvan   – 51,303–307,309,320–336,339 
Naxçıvan MR   – 114,303–339 
Norveç    – 36,79,80,284,293 
Юзбякистан   – 337 
PolĢa    – 7,206,208,213 
Румынийа   – 213 
Rusiya    – 6,64,65,66,130,132,273,275,  

   276,277,278,294 
Sədərək   – 304 
Slovakiya   – 34 
ġahbuz    – 308–310 

ġahtaxtı   – 304 
ġimali Qafqaz   – 66,273 
ġuĢa    – 229 



 391 

Türkiyə   – 25,49–50,52,67,68,97,136,  
  209,276,292,293,306,320–339 

Тцркмянистан   – 153–171 
Ukrayna   – 172–213 
Варшава   – 29 
Vilnüs    – 206 
Yəmən    – 81 
Йунаныстан   – 209 
Заьулба   – 58 
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 392 

       
 

 
МЦНДЯРИЪАТ 

 
 
LĠTVANIN BAġ NAZĠRĠ GEDĠMĠNAS KĠRKĠLASIN 
BAġÇILIQ ETDĠYĠ NÜMAYƏNDƏ HEYƏTĠ ĠLƏ GÖRÜġ 
 

21 aprel 2008-ci il ....................................................................................... 5 
 
KALMIKĠYA RESPUBLĠKASININ PREZĠDENTĠ, FĠDE-
nin PREZĠDENTĠ KĠRSAN ĠLYUMJĠNOVLA GÖRÜġ 
 

21 aprel 2008-ci il ....................................................................................... 6 
 
POLġA RESPUBLĠKASININ PREZĠDENTĠ ZATĠ-ALĠ-

LƏRĠ CƏNAB LEX KAÇĠNSKĠYƏ ............................................................ 7 
 
ABġ DÖVLƏT KATĠBĠNĠN MÜAVĠNĠ RUBEN CEFRĠNĠN 
BAġÇILIQ ETDĠYĠ NÜMAYƏNDƏ HEYƏTĠ ĠLƏ GÖRÜġ 
 
22 aprel 2008-ci il ....................................................................................... 8 
 
QUGENHAYM FONDUNUN DĠREKTORU TOОMAS 
KRENS ĠLƏ GÖRÜġ 
 

22 aprel 2008-ci il ....................................................................................... 9 
 
MOLDOVA RESPUBLĠKASININ PREZĠDENTĠ VLADĠ-

MĠR VORONĠNĠN AZƏRBAYCANA RƏSMĠ SƏFƏRĠ 
 
23 aprel 2008-ci il ......................................................................................10 
 
AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEVĠN VƏ 
MOLDOVA PREZĠDENTĠ VLADĠMĠR VORONĠNĠN 

TƏKBƏTƏK GÖRÜġÜ 
 

23 aprel 2008-ci il ......................................................................................11 
 
АЗЯРБАЙЪАН ВЯ МОЛДОВА ПРЕЗИДЕНТЛƏРИНИН  
GENИġ TƏRKĠBDƏ GÖRÜġЦ 
 
23 aprel 2008-ci il ......................................................................................12 



 393 

АЗЯРБАЙЪАН ВЯ МОЛДОВА ПРЕЗИДЕНТЛЯРИНИН 
BƏYANATLAРLA ÇIXIġЛАРЫ  
 

23 aprel 2008-ci il ......................................................................................14 
 

MOLDOVA MƏDƏNĠYYƏTИ GÜNLƏRĠNĠN AÇILIġI  
 

23 aprel 2008-ci il ......................................................................................19 
 

ALĠ QONAĞIN ġƏRƏFĠNƏ РЯСМИ ГЯБУЛ 
 

23 aprel 2008-ci il ......................................................................................20 
 

TÜRKĠYƏNĠN ƏMƏK VƏ SOSĠAL MÜDAFĠƏ NAZĠRĠ 
FARUK ÇELĠKĠN BAġÇILIQ ETDĠYĠ NÜMAYƏNDƏ 
HEYƏTĠ ĠLƏ GÖRÜġ 
 

24 aprel 2008-ci il ......................................................................................25 
 
GÖRKƏMLĠ OFTALMOLOQ ALĠM, AKADEMĠK ZƏ-

RĠFƏ ƏLĠYEVA ADINA PARKDA ABADLIQ VƏ YE-
NĠDƏNQURMA ĠġLƏRĠ ĠLƏ TANIġLIQ 
 

25 aprel 2008-ci il  .....................................................................................26 
 

NOBEL XEYRĠYYƏ FONDUNUN PREZĠDENTĠ 

MAYKL NOBELĠN BAġÇILIQ ETDĠYĠ NÜMAYƏNDƏ 
HEYƏTĠ ĠLƏ GÖRÜġ  
 

25 aprel 2008-ci il  .....................................................................................27 
 

GÖRKƏMLĠ ALĠM, AKADEMĠK ROALD SAQDEYEV 
ĠLƏ GÖRÜġ  
 

25 aprel 2008-ci il ......................................................................................28 
 

AZƏRBAYCANIN YƏHUDĠ ĠCMASINA 
 

25 aprel 2008-ci il .............................................................................. 29 
 

AZƏRBAYCANIN PRAVOSLAV XRĠSTĠAN ĠCMASINA 
 

26  aprel 2008-ci il .....................................................................................31 
 

GÖRKƏMLĠ OFTALMOLOQ ALĠM, AKADEMĠK  
ZƏRĠFƏ ƏLĠYEVA ADINА MƏKTƏBĠN AÇILIġI  
 

28 апрел 2008-ъи ил ......................................................................................32 



 394 

SLOVAKĠYANIN XARĠCĠ ĠġLƏR NAZĠRĠ, AVROPA ġU-
RASI NAZĠRLƏR KOMĠTƏSĠNĠN SƏDRĠ YAN KUBĠġĠN 
BAġÇILIQ ETDĠYĠ NÜMAYƏNDƏ HEYƏTĠ ĠLƏ GÖRÜġ 
 

28 aprel 2008-ci il ......................................................................................34 
 

ĠSRAĠL DÖVLƏTĠNĠN PREZĠDENTĠ ZATĠ-ALĠLƏRĠ  
CƏNAB ġĠMON PERESƏ 
 

29  aprel 2008-ci il ......................................................................................... 35 
 
NORVEÇĠN XARĠCĠ ĠġLƏR NAZĠRĠ YONAS QAR 
STÖRENĠN BAġÇILIQ ETDĠYĠ NÜMAYƏNDƏ HEYƏTĠ 
ĠLƏ GÖRÜġ  
 
29 aprel 2008-ci il ......................................................................................36 
 
MĠSĠR ƏRƏB RESPUBLĠKASININ PREZĠDENTĠ ZATĠ-
ALĠLƏRĠ CƏNAB MƏHƏMMƏD HÜSNÜ MÜBARƏKƏ 
 

29  aprel 2008-ci il ......................................................................................... 37 
 
AZƏRBAYCAN РЕСПУБЛИКАСЫНЫН PREZĠDENTĠ 
ĠLHAM ƏLĠYEVĠN ÖLKƏMĠZDƏ SU TƏCHĠZATI 
SĠSTEMLƏRĠNĠN ĠNKĠġAFI ĠLƏ BAĞLI LAYĠHƏLƏRƏ 
DAĠR ĠCLASDA GĠRĠġ NĠTQĠ 
 

29 апрел 2008-ъи ил ......................................................................................38 
 
YEKUN NĠTQĠ ............................................................................................ 45 
 
AVRASĠYA DÖVLƏTLƏRĠ ХЫ ĠQTĠSADĠ SAMMĠTĠNĠN 
ĠġTĠRAKÇILARINA 
 

30 апрел 2008-ъи ил ......................................................................................49 
 
«ĠNTERFAKS–AZƏRBAYCAN» ĠNFORMASĠYA 
AGENTLĠYĠNĠN KOLLEKTĠVĠNƏ 
 

1 май 2008-ъи ил .............................................................................................. 51 
 
TÜRKĠYƏ HƏRBĠ HAVA QÜVVƏLƏRĠNĠN KOMAN-
DANI AYDOĞAN BABAOĞLU ĠLƏ GÖRÜġ  
 

1 май 2008-ъи ил  ........................................................................................52 



 395 

AVROPA ĠNSAN HÜQUQLARI MƏHKƏMƏSĠNĠN 
SƏDRĠ JAN-POL KOSTA ĠLƏ GÖRÜġ  
 
2 май 2008-ъи ил  ........................................................................................53 
 

ĠRAN ĠSLAM RESPUBLĠKASININ NĠZAM-ĠNTĠZAM 
QÜVVƏLƏRĠ SƏRHƏD POLĠSĠNĠN RƏĠSĠ GENERAL-
MAYOR QASIM REZAYĠ ĠLƏ GÖRÜġ  
 

5 май 2008-ъи ил .........................................................................................54 
 
ĠORDANИYA KRALI ƏLAHƏZRƏT II ABDULLAHIN 
QARġILANMA MƏRASĠMĠ  
 
5 май 2008-ъи ил .........................................................................................55 
 
AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEVĠN VƏ 
ĠORDANĠYA KRALI II ABDULLAHIN GÖRÜġÜ 
 

5 май 2008-ъи ил .........................................................................................56 
 
АЗЯРБАЙЪАН ВЯ ИОРДАНИЙА DÖVLƏT BAġÇILA-
RININ GENИġ TƏRKИBDƏ GÖRÜġÜ  
 
5 май 2008-ъи ил .........................................................................................57 
 
BAKIDA ЫЫ ĠORDANĠYA SƏRGĠSĠNĠN AÇILIġI 
 
6 may 2008-ci il .........................................................................................59 
 
«DEMOKRATĠYA VƏ SABĠTLĠK NAMĠNƏ: ƏMƏK-
DAġLIĞIN YENĠ ĠMKANLARI» BEYNƏLXALQ KON-
FRANSIN ĠġTĠRAKÇILARINA 
 

6 may 2008-ci il .........................................................................................60 
 
«DEMOKRATĠYA VƏ SABĠTLĠK NAMĠNƏ: ƏMƏKDAġ-

LIĞIN YENĠ ĠMKANLARI» MÖVZUSUNDA BEY-
NƏLXALQ KONFRANSIN ĠġTĠRAKÇILARI ĠLƏ GÖRÜġ  

 
7 май 2008-ъи ил  ........................................................................................62 
 
BÖYÜK BRĠTANĠYANIN XARĠCĠ VƏ DÖVLƏT MƏSƏ-
LƏLƏRĠ ÜZRƏ NAZĠRLĠYĠNĠN AVROPA MƏSƏLƏLƏRĠ 



 396 

ÜZRƏ DÖVLƏT NAZĠRĠ CĠM MÖRFĠN ĠLƏ GÖRÜġ  
 
7 май 2008-ъи ил  ........................................................................................71 
 
MYANMA ĠTTĠFAQININ DÖVLƏT SÜLH VƏ ĠNKĠġAF 
ġURASININ SƏDRĠ ZATĠ-ALĠLƏRĠ CƏNAB TAN ġVEYƏ 
 
7 май 2008-ъи ил .........................................................................................72 
 
ÜMUMMĠLLĠ LĠDER HEYDƏR ƏLĠYEVĠN 85 ĠLLĠK 
YUBĠLEYĠNƏ HƏSR EDĠLMĠġ «BĠR ÖMRÜN SALNA-

MƏSĠ» BƏDĠĠ SƏRGĠSĠNĠN AÇILIġI  
 
7 май 2008-ъи ил .........................................................................................73 
 
RUSĠYA FEDERASĠYASININ PREZĠDENTĠ ZATĠ-ALĠ-

LƏRĠ CƏNAB DMĠTRĠ MEDVEDEVƏ 
 
8 май 2008-ъи ил .........................................................................................77 
 
RUSĠYA FEDERASĠYASI HÖKUMƏTĠNĠN SƏDRĠ  
ZATĠ-ALĠLƏRĠ CƏNAB VLADĠMĠR PUTĠNƏ 
 
8 май 2008-ъи ил .........................................................................................78 
 

NORVEÇ KRALI ƏLAHƏZRƏT V HARALDA 
 
8 май 2008-ъи ил  .......................................................................................79 
 
NORVEÇ KRALLIĞININ BAġ NAZĠRĠ ZATĠ-ALĠLƏRĠ  
CƏNAB YENS STOLTENBERQƏ 

 

8 май 2008-ъи ил .............................................................................................. 80 
 
YƏMƏN RESPUBLĠKASININ PREZĠDENTĠ ZATĠ-ALĠ-

LƏRĠ CƏNAB ƏLĠ ABDULLAH SALEHƏ 

 

8 май 2008-ъи ил .............................................................................................. 81 
 
KAMERUN RESPUBLĠKASININ PREZĠDENTĠ  
ZATĠ-ALĠLƏRĠ CƏNAB POL BĠYAYA 
 
8 май 2008-ъи ил .........................................................................................82 



 397 

AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV ZIĞ DAĠRƏ-
SĠ – HEYDƏR ƏLĠYEV БЕЙНЯЛХАЛГ АЕРОПОРТУ AV-
TOMOBĠL YOLUNUN, HABELƏ BĠNƏ VƏ ZĠRƏ QƏSƏ-
BƏLƏRĠNDƏ BĠR SIRA OBYEKTLƏRĠN AÇILIġINDA  

 
9 май 2008-ъи ил .........................................................................................83 
 
BИNƏ QƏSƏBƏSИNDƏ YENИDƏN QURULMUġ UġAQ 
BAЬÇASI  
 
9 май 2008-ъи ил .........................................................................................88 
 
ZИRƏ QƏSƏBƏSИNDƏ MÜALИCƏ-DИAQNOSTИKA MƏR-
KƏZИНИН АЧЫЛЫШЫ 
 
9 май 2008-ъи ил .........................................................................................90 
 
«GÖK-NUR BAKI» КАБЕЛ ВЯ ЕЛЕКТРИК АВАДАН-
ЛЫГЛАРЫ ИСТЕЩСАЛЫ ЗАВОДУНУН АЧЫЛЫШЫ 

 
9 май 2008-ъи ил .........................................................................................97 
 
AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV 9 MAY 
QƏLƏBƏ BAYRAMI MÜNASĠBƏTĠLƏ KEÇĠRĠLƏN 

MƏRASĠMDƏ ĠġTĠRAK ETMĠġDĠR 
 
9 май 2008-ъи ил .........................................................................................99 
 
PAYTAXTIN FƏTƏLĠ XAN XOYSKĠ VƏ XƏTAĠ PROS-
PEKTLƏRĠNĠ BĠRLƏġDĠRƏN YOLUN AÇILIġI  
 
10 may 2008-ci il  .................................................................................... 101 
 
AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV ÜMUM-
MĠLLĠ LĠDER HEYDƏR ƏLĠYEVĠN MƏZARINI ZĠYA-
RƏT ETMĠġDĠR 
 

10 may 2008-ci il  .................................................................................... 102 
 

ÜMUMMĠLLĠ LĠDER HEYDƏR ƏLĠYEVĠN VƏ AKA-
DEMĠK ZƏRĠFƏ XANIM ƏLĠYEVANIN XATĠRƏ LÖV-
HƏLƏRĠNĠN AÇILIġI  
 
10 may 2008-ci il  .................................................................................... 103 



 398 

ULU ÖNDƏR HEYDƏR ƏLĠYEVĠN 85 ĠLLĠK YUBĠLEYĠ 
MÜNASĠBƏTĠLƏ TƏġKĠL EDĠLMĠġ GÜL BAYRAMINDA  
 

10 may 2008-ci il  .................................................................................... 104 
 
AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV ÜMUM-
MĠLLĠ LĠDER HEYDƏR ƏLĠYEVĠN 85 ĠLLĠK YUBĠLE-
YĠNƏ HƏSR EDĠLMĠġ XATĠRƏ GECƏSĠNDƏ  
 

10 may 2008-ci il  .................................................................................... 106 
 

ĠSVEÇRƏ KONFEDERASĠYASININ PREZĠDENTĠ PAS-
KAL KUġPENĠN RƏSMĠ QARġILANMA MƏRASĠMĠ 
 
12 may 2008-ci il  .................................................................................... 117 
 
АЗЯРБАЙЪАН ПРЕЗИДЕНТИ ИЛЩАМ ЯЛИЙЕВИН ВЯ 
ИСВЕЧРЯ ПРЕЗИДЕНТИ ПАСКАЛ КУШПЕНИН TƏKBƏ-
TƏK GÖRÜġÜ 
 

12 май 2008-ъи ил ..................................................................................... 118 
 
AZƏRBAYCAN VƏ ĠSVEÇRƏ PREZĠDENTЛЯРИНИН 
GENИġ TƏRKĠBDƏ GÖRÜġÜ 

 
12 май 2008-ъи ил ..................................................................................... 119 
АЗЯРБАЙЪАН ВЯ ИСВЕЧРЯ ПРЕЗИДЕНТЛЯРИНИН 
BƏYANATLAРЛА ÇIXIġLARI  

 
12 май 2008-ъи ил ..................................................................................... 121 
 

ИСВЕЧРЯ КОНФЕДЕРАСИЙАСЫНЫН ПРЕЗИДЕНТИ PАС-
КАЛ КУШПЕН HEYDƏR ƏLИYEV FONDUНДА  
 
12 май 2008-ъи ил ..................................................................................... 124 
 

ALИ QONAĞIN ġƏRƏFИNƏ РЯСМИ ГЯБУЛ 

 
12 май 2008-ъи ил ..................................................................................... 125 

 

ĠNDONEZĠYANIN XARĠCĠ ĠġLƏR NAZĠRĠ NOER HƏ-
SƏN VĠRAYUDA ĠLƏ GÖRÜġ 
 
12 май 2008-ъи ил ..................................................................................... 129 



 399 

RUSĠYA FEDERASĠYASI DÖVLƏT DUMASININ  
SƏDRĠ BORĠS QRIZLOV ĠLƏ GÖRÜġ 
 
13 май 2008-ъи ил ..................................................................................... 130 
 
KUBANIN ÖLKƏMĠZDƏKĠ SƏFĠRĠ MARTĠ MARTĠNES 
XORXE ĠLƏ GÖRÜġ  
 
13 май 2008-ъи ил ..................................................................................... 131 
 
RUSĠYA FEDERASĠYASININ XARĠCĠ ĠġLƏR NAZĠR-

LĠYĠNĠN STATS-KATĠBĠ, NAZĠR MÜAVĠNĠ QRĠQORĠ 
KARASĠN ĠLƏ GÖRÜġ  
 

14 май 2008-ъи ил  .................................................................................... 132 
 
«AVROPADA SUBREGĠONAL ÇƏRÇĠVƏDƏ SAVADLI-
LIQ PROBLEMLƏRĠNƏ BAXIġ: TƏRƏFDAġLIQ ƏLA-
QƏLƏRĠNĠN QURULMASI VƏ ĠNNOVATĠV YANAġ-

MALARIN TƏTBĠQĠNƏ DƏSTƏK» MÖVZUSUNDA 
YUNESKO-nun REGĠONAL KONFRANSINA 
 
14 май 2008-ъи ил ..................................................................................... 133 
 
YUNESKO-nun BAġ DĠREKTORU KOĠġĠRO MAT-
SUURA ĠLƏ GÖRÜġ  
 

14 май 2008-ъи ил ..................................................................................... 135 
 
BEYNƏLXALQ MUĞAM MƏRKƏZĠNDƏ APARILAN 
TĠKĠNTĠ ĠġLƏRĠ ĠLƏ TANIġLIQ 
 
15 май 2008-ъи ил ..................................................................................... 136 
  
AZƏRBAYCAN XALÇASI VƏ XALQ TƏTBĠQĠ SƏNƏTĠ 
DÖVLƏT MUZEYĠNИN TƏMƏLQOYMA MƏRASĠMĠ 
 

15 май 2008-ъи ил ..................................................................................... 138 
 

ĠSRAĠLĠN KƏND TƏSƏRRÜFATI VƏ KƏND RAYON-
LARININ ĠNKĠġAFI NAZĠRĠ ġALOM SĠMHON ĠLƏ 

GÖRÜġ  
 

15 май 2008-ъи ил ..................................................................................... 145 
 



 400 

ABġ-ыn HARVARD UNĠVERSĠTETĠNĠN PROFESSORU 
COZEF NAY ĠLƏ GÖRÜġ  
 

16 май 2008-ъи ил ..................................................................................... 146 
 
CƏNUBĠ KOREYANIN «KOLON» ġĠRKƏTĠNĠN  
SƏDRĠ VUNQ YUL LĠN ĠLƏ GÖRÜġ  
 

16 май 2008-ъи ил ..................................................................................... 147 
 
GÜRCÜSTAN РЕСПУБЛИКАСЫНЫН PREZĠDENTĠ  

ZATĠ-ALĠLƏRĠ CƏNAB MĠXEĠL SAAKAġVĠLĠYƏ 
 
19 май 2008-ъи ил .......................................................................................... 148 
 
ĠORDANĠYA KRALI ƏLAHƏZRƏT II ABDULLAHA 
 

19 май 2008-ъи ил ..................................................................................... 149 
 
ARGENTĠNA RESPUBLĠKASININ PREZĠDENTĠ ZATĠ-ALĠ-

LƏRĠ XANIM KRĠSTĠNA FERNANDES DE KĠRġNERƏ 
 
19 май 2008-ъи ил .......................................................................................... 150 
 
KOREYA RESPUBLĠKASININ BAġ NAZĠRĠ HAN SИN SUNUN 
BAġÇILIQ ETDĠYĠ NÜMAYƏNDƏ HEYƏTĠ ĠLƏ GÖRÜġ  
 

19 май 2008-ъи ил ..................................................................................... 151 
 
Aġ PA-nыn MONĠTORĠNQ KOMĠTƏSĠNĠN  
HƏMMƏRUZƏÇĠLƏRĠ ĠLƏ GÖRÜġ 
 

19 май 2008-ъи ил ..................................................................................... 152 
 
TÜRKMƏNĠSTAN РЕСПУБЛИКАСЫНЫН PREZĠDENTĠ 
QURBANQULU BERDĠMƏHƏMMƏDOVUN AZƏR-
BAYCANA RƏSMĠ SƏFƏRĠ 
 
19 май 2008-ъи ил ..................................................................................... 153 
 
АЗЯРБАЙЪАН ПРЕЗИДЕНТИ ИЛЩАМ ЯЛИЙЕВИН ВЯ 
ТЦРКМЯНИСТАН ПРЕЗИДЕНТИ ГУРБАНГУЛУ БЕР-
ДИМЯЩЯММЯДОВУН TƏKBƏTƏK GÖRÜġÜ 
 

19 май 2008-ъи ил ..................................................................................... 154 



 401 

АЗЯРБАЙЪАН ВЯ ТЦРКМЯНИСТАН ПРЕЗИДЕНТ-
ЛЯРИНИН GENĠġ TƏRKĠBDƏ GÖRÜġÜ  
 
19 май 2008-ъи ил ..................................................................................... 155 
 
АЗЯРБАЙЪАН ВЯ ТЦРКМЯНИСТАН ПРЕЗИДЕНТ-
ЛЯРИНИН BƏYANATLARLA ÇIXIġLARI  
 
19 май 2008-ъи ил ..................................................................................... 159 
 
ALĠ QONAĞIN ġƏRƏFĠNƏ RƏSMĠ ГЯБУЛ 
 
19 may 2008-ci il  ......................................................................................... 165 
 
TÜRKMƏNĠSTAN PREZĠDENTИ HEYDƏR ƏLĠYEV 
FONDUNDA  

 
20 май 2008-ъи ил ..................................................................................... 171 
 
AZƏRBAYCAN РЕСПУБЛИКАСЫНЫН PREZĠDENTĠ ĠL-
HAM ƏLĠYEVĠN UKRAYNAYA RƏSMĠ SƏFƏRĠ 
 
21 май 2008-ъи ил ..................................................................................... 172 
 
AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEVĠN VƏ 
UKRAYNA PREZĠDENTĠ VĠKTOR YUġġENKONUN 
TƏKBƏTƏK GÖRÜġÜ 
 
22 май 2008-ъи ил ..................................................................................... 174 
 
АЗЯРБАЙЪАН ВЯ УКРАЙНА ПРЕЗИДЕНТЛЯРИНИН 
GENИġ TƏRKИBDƏ GÖRÜġЦ 
 
22 май 2008-ъи ил ..................................................................................... 175 
 
АЗЯРБАЙЪАН ВЯ УКРАЙНА PREZĠDENTLƏRĠNИН 
MƏTBUAT KONFRANSI ВЯ БЯЙАНАТЛАРЫ 
 
22 май 2008-ъи ил ..................................................................................... 177 
 
UKRAYNANIN BAġ NAZĠRĠ YULИYA TИMOġENKO 
ИLƏ GÖRÜġ  
 
22 май 2008-ъи ил ..................................................................................... 189 



 402 

ALĠ RADADA GÖRÜġ  
 
22 май 2008-ъи ил ..................................................................................... 190 
 

AZƏRBAYCAN VƏ UKRAYNA PREZĠDENTLƏRĠNĠN 
ALĠ DÖVLƏT MÜKAFATLARI ĠLƏ QARġILIQLI TƏL-
TĠF EDĠLMƏSĠ  
 

22 май 2008-ъи ил ..................................................................................... 191 
 
AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEVƏ TARAS 
ġEVÇENKO ADINA KĠYEV MĠLLĠ UNĠVERSĠTETĠNĠN 
FƏXRĠ DOKTORU DĠPLOMUНУН TƏQDĠMАТЫ  
 

22 май 2008-ъи ил ..................................................................................... 192 
 
1930-cu ИLLƏRDƏ ACLIQDAN HƏLAK OLANLARIN 
XATИRƏSĠNƏ EHTИRAM  
 

22 май 2008-ъи ил ..................................................................................... 203 
 
KĠYEVDƏ ÜMUMMĠLLĠ LĠDER HEYDƏR ƏLĠYEVĠN 
ABĠDƏSĠNĠ ZĠYARƏT  
 
23 май 2008-ъи ил ..................................................................................... 204 
 
ABġ DÖVLƏT DEPARTAMENTĠNĠN NÜMAYƏNDƏSĠ 

BOYDEN QREY VƏ ABġ DÖVLƏT KATĠBĠNĠN MÜġA-
VĠRĠ MЯTYU BRAYZƏ ĠLƏ GÖRÜġ  
 
23 may 2008-ci il ..................................................................................... 205 
 
ENERJИ TƏHLÜKƏSИZLИYИ MƏSƏLƏLƏRИNƏ HƏSR 
OLUNMUġ SAMMИT 
 
23 may 2008-ci il ..................................................................................... 206 
 
DÖVLƏT BAġÇILARININ BĠRGƏ MƏTBUAT KONFRANSI 
 

23 may 2008-ci il ..................................................................................... 211 
 
ABġ NÜMAYƏNDƏ HEYƏTĠ ĠLƏ GÖRÜġ 
 
24 may 2008-ci il  .................................................................................... 214 



 403 

BĠRLƏġMĠġ ƏRƏB ƏMĠRLĠKLƏRĠNĠN XARĠCĠ TĠCA-
RƏT NAZĠRĠNĠN BAġÇILIQ ETDĠYĠ NÜMAYƏNDƏ 
HEYƏTĠ ĠLƏ GÖRÜġ 
 
26 may 2008-ci il  .................................................................................... 215 
 

ĠTALĠYA RESPUBLĠKASININ PREZĠDENTĠ ZATĠ-ALĠ-

LƏRĠ CƏNAB CĠORCĠO NAPOLĠTANOYA 
 
26 may 2008-ci il .................................................................................................. 216 
 

ĠTALĠYA RESPUBLĠKASI NAZĠRLƏR ġURASININ 
SƏDRĠ ZATĠ-ALĠLƏRĠ CƏNAB SĠLVĠO BERLUSKONĠYƏ 
 

26 may 2008-ci il ........................................................................................................ 217 
 

LĠVAN RESPUBLĠKASININ PREZĠDENTĠ ZATĠ-ALĠLƏ-

RĠ CƏNAB MĠġEL SÜLEYMANA 
 
26 may 2008-ci il .................................................................................................. 218 
 

АЗЯРБАЙЪАН DÖVLƏT RUS DRAM TEATRI BĠNA-
SININ AÇILIġI MƏRASĠMĠNDƏ  
 
26 may 2008-ci il  ................................................................................................. 219 
 

PAYTAXTIN SƏBAĠL RAYONUNDA YENĠDƏN QU-
RULMUġ BAĞLA TANIġLIQ 
 
27 may 2008-ci il  ................................................................................................. 225 
 

AZƏRBAYCAN XALQ CÜMHURĠYYƏTĠNĠN ġƏRƏ-

FĠNƏ UCALDILMIġ ABĠDƏNĠ ZĠYARƏT 
 
27 may 2008-ci il  ................................................................................................. 227 
 

AZƏRBAYCAN PREZĠDENTИ ĠLHAM ƏLĠYEV AZƏRBAY-

CAN XALQ CÜMHURĠYYƏTĠNĠN 90 ĠLLĠK YUBĠLEYĠNƏ 

HƏSR OLUNMUġ MƏRASĠMDƏ ĠġTĠRAK ETMĠġDĠR 
 
27 may 2008-ci il  .................................................................................... 228 

 

ĠSVEÇ KRALI ƏLAHƏZRƏT XVI KARL QUSTAVA 
 
27  may 2008-ci il ................................................................................................. 239 



 404 

ĠSVEÇ KRALLIĞININ BAġ NAZĠRĠ ZATĠ-ALĠLƏRĠ 
CƏNAB FREDRĠK RAYNFELDTƏ 
 
27 may 2008-ci il .......................................................................................... 240 
 
AZƏRBAYCAN RESPUBLĠKASININ PREZĠDENTĠ  
ĠLHAM ƏLĠYEVĠN FĠNLANDĠYAYA RƏSMĠ SƏFƏRĠ 
 
28 may 2008-ci il ..................................................................................... 241 
 
AZƏRBAYCAN ПРЕЗИДЕНТИ ИЛЩАМ ЯЛИЙЕВИН VƏ 

FĠNLANDĠYA PREZĠDENTĠ ХАНЫМ ТАРЙА ЩАЛО-
НЕНИН ТЯКБЯТЯК GÖRÜġÜ 
 
29 май 2008-ъи ил ..................................................................................... 243 
 
AZƏRBAYCAN VƏ FĠNLANDĠYA PREZĠDENTLƏRĠNĠN 

GENĠġ TƏRKĠBDƏ GÖRÜġЦ 

 
29 май 2008-ъи ил ..................................................................................... 244 
 
AZƏRBAYCAN VƏ FĠNLANDĠYA PREZĠDENTLƏRĠ-

NĠN БИРЭЯ MƏTBUAT KONFRANSIНДА БЯЙАНАТ-
ЛАРЛА ЧЫХЫШЛАРЫ 
 

29 may 2008-ci il ..................................................................................... 245 
 
АЛИ ГОНАЬЫН ġƏRƏFĠNƏ RƏSMĠ ГЯБУЛ 
 

29 май 2008-ъи ил ..................................................................................... 254 
 

FĠNLANDĠYA PARLAMENTĠNĠN SƏDRĠ SAULĠ 
NĠĠNĠSTÖ ĠLƏ GÖRÜġ 
 
29 may 2008-ci il  .................................................................................... 261 
 
PAASKĠVĠ CƏMĠYYƏTĠNĠN ÜZVLƏRĠ ĠLƏ GÖRÜġ  
 

29 май 2008-ъи ил ..................................................................................... 265 
 
FİNLANDİYA РЕСПУБЛИКАСЫНЫН BAŞ NAZİRİ İLƏ 

GÖRÜŞ 
 

30 may 2008-ci il  .................................................................................... 279 



 405 

HĠETANĠEMĠ QƏBĠRĠSTANLIĞINI ZĠYARƏT 

 
30 may 2008-ci il  .................................................................................... 280 
 
ABġ DÖVLƏT KATĠBĠNĠN CƏNUBĠ VƏ MƏRKƏZĠ 
ASĠYA MƏSƏLƏLƏRĠ ÜZRƏ MÜAVĠNĠ RĠÇARD BAU-
ÇER VƏ DÖVLƏT KATĠBĠNĠN AVROPA VƏ AVRASĠYA 
MƏSƏLƏLƏRĠ ÜZRƏ MÜġAVĠRĠ DEVĠD MERKEL ĠLƏ 
GÖRÜġ  
 
30 may 2008-ci il  ................................................................................................. 281 
 

Х  ƏNƏNƏVĠ BEYNƏLXALQ «ġƏRQ-QƏRB» BAKI 
KĠNOFESTĠVALINA 
 
1 ийун 2008-ъи ил .................................................................................................... 282 
 

NORVEÇĠN DÖVLƏT KATĠBĠ, NEFT SƏNAYESĠ VƏ 
ENERGETĠKA NAZĠRĠNĠN MÜAVĠNĠ XANIM LĠV MO-
NĠKA STABHOLDTUN BAġÇILIQ ETDĠYĠ NÜMA-
YƏNDƏ HEYƏTĠ ĠLƏ GÖRÜġ 
 
2 iyun 2008-ci il .................................................................................................... 284 
 

UKRAYNANIN MÜDAFĠƏ NAZĠRĠ YURĠ YEXANU-
ROVUN BAġÇILIQ ETDĠYĠ NÜMAYƏNDƏ HEYƏTĠ ĠLƏ 
GÖRÜġ 
 
2 iyun 2008-ci il ....................................................................................... 285 
 
ĠSRAĠLĠN MĠLLĠ ĠNFRASTRUKTUR NAZĠRĠ BĠNYA-
MĠN BEN ELĠEZERĠN BAġÇILIQ ETDĠYĠ NÜMAYƏN-
DƏ HEYƏTĠ ĠLƏ GÖRÜġ  
 
2 iyun 2008-ci il ....................................................................................... 286 
 
ABġ DÖVLƏT DEPARTAMENTĠNĠN AVRASĠYA ENER-

JĠ MƏSƏLƏLƏRĠ ÜZRƏ ƏLAQƏLƏNDĠRĠCĠSĠ STĠVEN 
MЯNNĠN BAġÇILIQ ETDĠYĠ NÜMAYƏNDƏ 
HEYƏTĠ ĠLƏ GÖRÜġ 
 
2 iyun 2008-ci il ....................................................................................... 287 



 406 

AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEVИН AV-
ROPA ĠTTĠFAQININ CƏNUBĠ QAFQAZ ÜZRƏ XÜSUSĠ 

NÜMAYƏNDƏSĠ PETER SEMNEBĠNĠN BAġÇILIQ ET-
DĠYĠ NÜMAYƏNDƏ HEYƏTĠ ĠLƏ GÖRÜġЦ 
 

2 iyun 2008-ci il ....................................................................................... 288 
 

AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEVИН «QAZ-
PROM» ASC-nin ĠDARƏ HEYƏTĠNĠN SƏDRĠ ALEKSEY 
MĠLLERĠN BAġÇILIQ ETDĠYĠ NÜMAYƏNDƏ HEYƏTĠ 
ĠLƏ GÖRÜġЦ 
 

2 iyun 2008-ci il ....................................................................................... 289 
 

BĠRLƏġMĠġ ƏRƏB ƏMĠRLĠKLƏRĠNĠN PREZĠDENTĠ 

ƏLAHƏZRƏT ġEYX XƏLĠFƏ BĠN ZAĠD ЯL-NƏHƏYЙANA 
 

3 iyun 2008-ci il ....................................................................................... 290 

 
BAKIDA XV BEYNƏLXALQ XƏZƏR NEFT, QAZ, 
NEFTAYIRMA, NEFT KĠMYASI SƏRGĠ VƏ KON-
FRANSI ĠġƏ BAġLAMIġDIR 
 
3 iyun 2008-ci il ....................................................................................... 291 
 
AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEVĠN NAX-
ÇIVAN MUXTAR RESPUBLĠKASINA SƏFƏRĠ 
 
3 iyun 2008-ci il ....................................................................................... 303 

 
XARИCИ ĠġLƏR NAZИRLИYИNИN NAXÇIVAN MR-dəkи 
ИDARƏSИNИN YENИ BИNASININ AÇЫLIġI 
 
3 iyun 2008-ci il ....................................................................................... 304 
 

ġAHBUZDA HƏRBÇИLƏR ÜÇÜN YAġAYIġ BĠNASI ĠS-
TĠFADƏYƏ VERĠLMĠġDĠR 
 
3 iyun 2008-ci il ....................................................................................... 308 
 
CULFA RAYON MƏRKƏZĠ XƏSTƏXANASININ AÇILIġ 
MƏRASĠMĠ 
 
3 iyun 2008-ci il ....................................................................................... 311 



 407 

TÜRKĠYƏNĠN BAġ NAZĠRĠ RƏCƏB TAYYĠB ƏRDOĞANIN 
NAXÇIVAN MUXTAR RESPUBLĠKASINA SƏFƏRĠ  
 
4 iyun 2008-ci il ....................................................................................... 320 
 
АЗЯРБАЙЪАН ПРЕЗИДЕНТИ ИЛЩАМ ЯЛИЙЕВИН ВЯ 
ТЦРКИЙЯНИН БАШ НАЗИРИ РЯЪЯБ ТАЙЙИБ ЯРДОЬА-
НЫН TƏKBƏTƏK GÖRÜġÜ  
 
4 iyun 2008-ci il ....................................................................................... 321 
 
АЗЯРБАЙЪАН ВЯ ТЦРКИЙЯ ДЮВЛЯТ РЯЩБЯРЛЯ-
РИНИН GENĠġ TƏRKĠBDƏ GÖRÜġÜ  
 
4 iyun 2008-ci il ....................................................................................... 322 
 
AZƏRBAYCAN VƏ TÜRKĠYƏ ПРЕЗИДЕНТЛЯРИНИН 
MƏTBUAT KONFRANSIНДА БЯЙАНАТЛАРЛА ЧЫ-
ХЫШЛАРЫ 
 
4 iyun 2008-ci il ....................................................................................... 325 
 
ULU ÖNDƏR HEYDƏR ƏLĠYEVĠN ABĠDƏSĠNĠ ZĠYARƏT 

 
4 iyun 2008-ci il ....................................................................................... 335 
 
«DUZDAĞ» FИЗИOTERAPИYA MƏRKƏZИNИN AÇILIġ 
МЯРАСИМИ  
 
4 iyun 2008-ci il ....................................................................................... 337 

 
TÜRKĠYƏ BAġ NAZĠRĠNĠN ġƏRƏFĠNƏ НАЩАР 
 
4 iyun 2008-ci il ....................................................................................... 339 
 
ГЕЙДЛЯР  ............................................................................................ 340 
 
Şəxsi adlar göstəricisi .............................................................................. 383 
 

Coğrafi adlar эюстяриъиси .......................................................................... 388 



 408 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Техники редактор  Зойа Няъяфова 

Йыьым цзря оператор   Илщамя Кяримова 

Компйутер тяртибаты   Мящяббят Оруъов 
 
 
 
 
 

Ъилдин щазырланмасында АзярТАъ-ын материалларындан истифадя олунмушдур. 
  
«Таймс» гарнитур. Форматы 84х1081/32. Офсет каьызы 1. Шярти чап вяряги 25,5. 
Учот вяряги 26,0 Тиражы 5000. Мцгавиля гиймяти иля. 
  
Азярбайъан Республикасы Мядяниййят вя Туризм Назирлийи 
Азярбайъан Дювлят Няшриййаты. Бакы – Мещди Щцсейн кцч. 61, далан 2, ев 3. 
«Шярг-Гярб» мятбяяси, Ашыг Ялясэяр кцчяси 17.  

 
 
 
 

 
 




