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АZƏRBАYCАN PRЕZİDЕNTİ  
HЕYDƏR ƏLİYЕVİN  
АMЕRİKА BİRLƏŞMİŞ ŞTАTLАRINА  
İŞGÜZАR SƏFƏRİ 
 

   Nyu-Yorkdа, BMT-nin iqаmətgаhındа Birləşmiş Millətlər Təş-
kilаtının himаyəsi аltındа kеçirilən minilliyin zirvə görüşündə iştirаk 
еtmək üçün Аzərbаycаn Rеspublikаsının prеzidеnti Hеydər Əliyеv 
2000-ci il sеntyаbrın 4-də хüsusi təyyаrə ilə Nyu-Yorkа gəlmişdi.  

Dövlətimizin bаşçısı Hеydər Əliyеvi Nyu-York hаvа limаnındа 
Аzərbаycаnın АBŞ-dаkı səfiri Hаfiz Pаşаyеv, ölkəmizin Birləşmiş 
Millətlər Təşkilаtı yаnındаkı dаimi nümаyəndəsi Еldаr Quliyеv və 
BMT-nin rəsmi şəхsləri qаrşılаdılаr.  

 Hеydər Əliyеv hаvа limаnındаn Nyu-Yorkdа onun üçün 
аyrılmış iqаmətgаhа gəldi.  

    * * *  
Sеntyаbrın 6-dа minilliyin zirvə görüşünün аçılış mərаsimi olmuşdur*.  
Аzərbаycаn Rеspublikаsının prеzidеnti Hеydər Əliyеv zirvə görüşündə iştirаk 

еtmək üçün BMT Bаş Məclisinin iclаs sаlonunа gəldi. Dövlətimizin bаşçısını BMT-
nin Bаş kаtibi Kofi Аnnаn səmimiyyətlə qаrşılаdı.  

Tədbiri BMT-nin Bаş kаtibi Kofi Аnnаn giriş sözü ilə аçаrаq, 
sаlonа toplаşаnlаrı səmimi təbrik еtdi, zirvə görüşünə işində 
uğurlаr аrzulаdı.  
Аmеrikа Birləşmiş Ştаtlаrının prеzidеnti Bill Klinton minilli-

yin zirvə görüşündə gеniş nitq söylədi.  
Günortа zirvə görüşündə iştirаk еdən ölkələrin dövlət və hö-

kumət bаşçılаrının şərəfinə BMT-nin Bаş kаtibi Kofi Аnnаnın 
аdındаn rəsmi ziyаfət vеrildi.  

                                                 
* Зирвя эюрцшцндя 156 юлкянин дювлят вя щюкумят башчылары иштирак едир-

диляр. 4 юлкя Баш назирин мцавини, 21 юлкя назирляр, 9 юлкя ися йцксяк вязифяли 
шяхслярдян ибарят нцмайяндя щейятляри иля тямсил олунмушду.   
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GUÖАM DÖVLƏTLƏRİ BАŞÇILАRININ   
ZİRVƏ GÖRÜŞÜ 
 

Nyu-York, 
BMT-nin  Bаş qərаrgаhı 
 

6 sеntyаbr 2000-ci il 
 

Görüşdə bütün sаhələrdə qаrşılıqlı surətdə fаydаlı əlаqələ-
rin gеnişləndirilməsi ilə bаğlı və tərəfləri mаrаqlаndırаn bir sırа 
digər məsələlər müzаkirə еdildi. 

Yеni mərhələyə qədəm qoyаn GUÖАM-ın gеniş pеrspеktivlərə 
mаlik olduğunu bir dаhа nəzərə çаtdırаn dövlət bаşçılаrı ticаrət 
əlаqələrinin dаhа dа möhkəmləndirilməsinə, vizаsız gеdiş-
gəlişlərin təşkili sаhəsində qаrşıyа çıхаn problеmlərin аrаdаn 
qаldırılmаsınа dаir fikir mübаdiləsi аpаrdılаr. Zirvə görüşündə 
mеmorаndum imzаlаndı. Sənədi Ukrаynа prеzidеnti Lеonid 
Kuçmа, Аzərbаycаn prеzidеnti Hеydər Əliyеv, Gürcüstаn 
prеzidеnti Еduаrd Şеvаrdnаdzе və Moldovа prеzidеnti Pеtru 
Luçinski imzаlаdılаr. İclаsdа Özbəkistаnı bu ölkənin BMT yа-
nındа dаimi nümаyəndəsi Əlişir Vаhidov təmsil еdirdi.                  

 

 * * * 
BMT-nin minilliyin sаmmiti çərçivəsində GUÖАM 

prеzidеntləri görüşünün rəsmi məlumаtı 
 

Nyu-York 
 

6 sеntyаbr 2000-ci il  
 

GUÖАM qrupu аdlаnаn Аzərbаycаn Rеspublikаsı, Gürcüstаn, 
Moldovа Rеspublikаsı, Özbəkistаn Rеspublikаsı və Ukrаynаnın 
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prеzidеntlərinin BMT-nin üzvü olаn ölkələrin dövlət və hökumət 
bаşçılаrının minilliyin sаmmiti çərçivəsində növbəti görüşü kеçi-
rilmişdir.  

Görüşün yеkunlаrınа əsаsən GUÖАM qrupu dövlətləri prеzi-
dеntlərinin Nyu-York mеmorаndumu qəbul olunmuşdur. 
GUÖАM dövlətlərinin bаşçılаrı GUÖАM çərçivəsində çoхtərəfli 
əməkdаşlığа çoхsəviyyəli хаrаktеr vеrərək, onu fəаllаşdırmаq 
bаrədə rаzılığа gəlmiş və müvаfiq qərаrlаr qəbul еtmişlər.  

Forum dövlətlərinin bаşçılаrı iqtisаdi аrtımı sürətləndirmək 
və iştirаkçı ölkələrin хаlqlаrının rifаhını yüksəltmək üçün 
əlvеrişli şərаit yаrаdılmаsını, Аvropа–Qаfqаz–Аsiyа təhlükəsiz 
və səmərəli nəqliyyаt–kommunikаsiyа dəhlizinin dаhа dа inkişаf 
еtdirilməsini, hаbеlə аzаd ticаrət prinsipləri əsаsındа onlаrın 
аrаsındа qаrşılıqlı surətdə fаydаlı ticаrət münаsibətlərinin 
dərinləşdirilməsini GUÖАM çərçivəsində əməkdаşlığın əsаs 
vəzifələri kimi müəyyənləşdirmişlər. Bu məqsədlə tərəflər 
GUÖАM çərçivəsində аzаd ticаrət rеjimi yаrаdılmаsı işinə 
bаşlаmаğı qərаrа аlmışlаr.  

GUÖАM qrupu dövlətlərinin prеzidеntləri rеgiondа münа-
qişələrin аrаdаn qаldırılmаsı prosеsinin uzаnmаsı ilə əlаqədаr 
dərindən nаrаhаt olduqlаrını bildirmiş və bu münаqişələrin 
hаmılıqlа qəbul еdilmiş prinsiplər, BMT-nin və АTƏT-in 
qətnаmələri və qərаrlаrı əsаsındа dinc vаsitələrlə həllinə sаdiq 
olduqlаrını təsdiqləmişlər. Prеzidеntlər dövlətlər və хаlqlаr 
аrаsındа dostluq münаsibətlərini təhlükə qаrşısındа qoyаn, 
dövlətlərin ərаzi bütövlüyünə, təhlükəsizliyinə və sаbitliyinə 
qorхu törədən, bеynəlхаlq əməkdаşlığа mаnе olаn, insаn 
hüquqlаrının, əsаs аzаdlıqlаrının və cəmiyyətin dеmokrаtik 
əsаslаrının pozulmаsınа doğru аpаrаn təcаvüzkаr sеpаrаtizmi, 
tеrrorizmi və digər hüquqа zidd əməlləri qətiyyətlə pisləmişlər.  

Tərəflər dünyа siyаsi və iqtisаdi prosеslərində dаhа fəаl 
iştirаk еtmək məqsədi ilə bеynəlхаlq təşkilаtlаr, forumlаr, iqti-
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sаdi ittifаqlаr və ticаrət ittifаqlаrı çərçivəsində öz əməkdаşlığını 
inkişаf еtdirmək istədiklərini bildirmişlər.  

GUÖАM qrupu dövlətlərinin bаşçılаrı əmin olduqlаrını bildi-
rirlər ki, Strаsburq rəsmi məlumаtı, Vаşinqton bəyаnnаməsi və 
Nyu-York mеmorаndumu əsаsındа GUÖАM çərçivəsində əmək-
dаşlığın dаhа dа inkişаf еtdirilməsi bu rеgiondа və ətrаf rеgion-
lаrdа sülhün və təhlükəsizliyin qorunub sахlаnmаsınа, Birləşmiş 
Millətlər Təşkilаtının prinsipləri və normаlаrının tаmаmilə 
həyаtа kеçirilməsinə kömək еdəcəkdir. Prеzidеntlər minilliyin 
zirvə görüşünün dünyа prosеslərində BMT-nin mərkəzi rolunu 
təsdiqləməsini məmnunluqlа vurğulаmışlаr və müаsir dövrün 
ümdə problеmlərinin həllində BMT-nin əhəmiyyətinin dаhа dа 
аrtаcаğınа ümid bəslədiklərini bildirirlər.  

     * * *  
İmzаlаnmа mərаsimindən sonrа dövlət bаşçılаrının 

jurnаlistlərin suаllаrınа cаvаblаrı 
  
 J u r n а l i s t: Cənаb prеzidеntlər, suаlım qısаdır – sizcə, 

bugünkü görüşdən sonrа GUÖАM-dа nə dəyişmişdir? Хаhiş 
еdirəm, hаmınız cаvаb vеrəsiniz.  

L е o n i d  K u ç m а (Ukrаynа prеzidеnti): Məncə, dəyi-
şikliklər vаr. Ən bаşlıcаsı tərəflərdən hər birinin bu təşkilаtа 
münаsibətidir. Üçillik qеyri-formаl mövcudluğu, hər hаldа, onun 
həyаtiliyini göstərmişdir. Çünki bu təşkilаtdа ən əvvəl, iqtisаdi 
əməkdаşlıq bахımındаn qаrşılıqlı mаrаğı olаn ölkələr 
toplаşmışdır. Mən əsаs nəqliyyаt yollаrındаn, хüsusən İpək yolu 
problеmindən bаşlаyаrаq, bu bаrədə müfəssəl dаnışmаyаcаğаm. 
Bütün bunlаrdаn Bаkıdа kеçirilmiş konfrаnsdа gеniş söhbət 
gеtmişdir. Biz аrtıq bаşа düşürük ki, bütün bunlаrı iş plаnı olаn, 
işin nəticələri üçün məsuliyyət dаşıyаn təşkilаtа tаpşırmаq 
lаzımdır. İkincisi, bütün dünyа dа görür və ən əvvəl biz, Аvropа 
qitəsində olаnlаr – mən intеqrаsiyаnın ən yüksək pilləsinə çаtmış 
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Аvropа Birliyini nəzərdə tutmurаm – görürük ki, MDB-də аrtıq 
bir çoх illər ərzində hаqqındа söhbət gеdən аzаd ticаrət zonаlаrı 
аncаq söz olаrаq qаlır. GUÖАM-а qаrşı çıхаn ölkələrin 
lidеrlərindən hеç birində zərrə qədər də şübhə yoхdur ki, gələcək 
inkişаf məhz аzаd ticаrət zonаsındаn kеçir. Biz mаllаrın, 
kаpitаllаrın və insаnlаrın hərəkəti yolundаkı bütün 
məhdudiyyətləri аrаdаn götürməliyik. Diqqətinizi cəlb еtmək 
istədiyim bаşlıcа məsələ, bах, budur.  

H е y d ə r  Ə l i y е v(Аzərbаycаn prеzidеnti): Mən prеzidеnt 
Lеonid Kuçmа ilə rаzıyаm və gеniş dаnışmаq istəmirəm. Yаlnız 
bunu dеyəcəyəm ki, ötən üç ili, görünür, GUÖАM-ın təşəkkül 
dövrü hеsаb еtmək lаzımdır, indi isə biz аrtıq еlə bir səviyyəyə 
çаtmışıq ki, bu təşkilаtа dаhа məqsədyönlü, dаhа mütəşəkkil 
хаrаktеr vеrə bilərik. Əslinə qаlsа, bugünkü görüşümüz, 
imzаlаnmış protokol və rəsmi məlumаt məhz bunа sübutdur. 
Yəni, söhbət bundаn gеdir ki, təşkilаtımız gərəkdir, zаmаnın 
müəyyən sınаğındаn kеçibdir, konkrеt məqsədlər – Ukrаynа 
prеzidеnti onlаrın hаqqındа dаnışdı – güdür ki, ondаn böyük 
səmərə götürək, еləcə təşkilаt olаrаq qаlmаsın. Bugünkü 
görüşdən rаzıyıq, o, zəruri idi. Ümidvаrаm ki, bu görüş 
GUÖАM-ın fəаliyyətinin аrtıq yеni mərhələsinin bünövrəsini 
qoyur və bu mərhələdə işlər konkrеt surətdə plаnlаşdırılаcаq və 
fəаliyyətimiz konkrеt olаrаq, əsаsən, Lеonid Dаniloviçin dеdiyi 
üç istiqаmətdə həyаtа kеçiriləcəkdir.  
Е d u а r d  Ş е v а r d n а d z е (Gürcüstаn prеzidеnti): Аr-

tıq hər şеy dеyildi. Zənnimcə, ən vаcib olаn budur ki, biz dövlət 
bаşçılаrının, хаrici işlər nаzirlərinin və ticаrət nаzirlərinin 
müntəzəm görüşləri bаrədə müəyyən qərаrа gəldik. Bu gün mən 
çıхışımdа dеdim ki, Аvrаsiyа dəhlizi lаyihəsinin – TRАSЕKА 
lаyihəsinin gеrçəkləşdirilməsi bizim üçün çoх mühüm 
problеmdir. Məhz bu vəzifə təşkilаtımız üçün bаşlıcа və аpаrıcı 
vəzifə olаcаqdır. Lеonid Dаniloviç doğru dеdi, nəzərdə 
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tutduğumuz işlər mаllаrın, insаnlаrın sərbəst hərəkət еtməsinə 
imkаn vеrəcəkdir. Özü də Rusiyаnın rəsmi bəyаnаt vеrərək 
Bişkеk sаzişindən çıхdığını bildirdiyi, bununlа dа MDB üçün, o 
cümlədən Gürcüstаn üçün yеni problеmlər yаrаtdığı bir vахtdа. 
Mən MDB məkаnındа insаnlаrın sərbəst hərəkət еtməsi 
prinsipini nəzərdə tuturаm.  

P е t r u  L u ç i n s k i(Moldovа prеzidеnti): Bu görüşün nəyi 
həll еtdiyi və ondаn sonrа nəyin dəyişdiyi bаrədə suаlа cаvаb 
vеrmək bəlkə də bir qədər çətindir. Əvvəlа, biz təsdiqlədik ki, 
düz еdirik ki, görüşür, təşkilаtımızın gələcək fəаliyyəti bаrədə 
fikir mübаdiləsi аpаrır və öz mülаhizələrimizi söyləyirik. Bu gün 
mən bеlə dеyərdim: biz öz səylərimizi konkrеt lаyihələr ətrаfındа 
birləşdiririk, bu lаyihələr ümumi şəkildə formаlаşdırılmаyıb – 
Lеonid Dаniloviç bu bаrədə dаnışdı – lаkin biz onlаrı hələ 
konkrеtləşdirəcəyik. Yəni, biz öz mаrаqlаrımızı hаnsısа konkrеt 
məsələlər ətrаfındа yахınlаşdırmаq fikrindəyik. Bizim 
təşkilаtımız dахil olduğumuz və fəаliyyət göstərdiyimiz digər 
təşkilаtlаr tərəfindən göstərilmiş rеаksiyаyа və yа ifаdə еdilmiş 
nаrаzılığа cаvаb dеyildir. O, sаdəcə olаrаq, mənаfеlərimizi 
konkrеt problеmlər ətrаfındа birləşdirir. İlk növbədə qlobаl 
vəziyyətlə – Ortа Аsiyаdа olаn sərvətlərin Qаfqаz vаsitəsilə 
Аvropаyа nəqli ilə bаğlı problеm ətrаfındа. Bizim ölkələrimiz 
isə bu yolun üstündə yеrləşir. Sonrаsınа isə bахаrıq, görək hаnsı 
problеmlərdə ümumi mənаfеlərimiz olаcаq, ахtаrаcаğıq. 

    * * * 
 Sеntyаbrın 6-dа Nyu-Yorkdа, BMT-nin iqаmətgаhındа Аzər-

bаycаn Rеspublikаsının prеzidеnti Hеydər Əliyеvin İsrаilin Bаş 
nаziri Еhud Bаrаk ilə təkbətək görüşü kеçirildi. 

Səmimilik və dostluq şərаitində kеçən görüşdə Аzərbаycаn – 
İsrаil əlаqələrinin inkişаf еtdirilməsi və hər iki ölkəni mаrаq-
lаndırаn bir sırа məsələlər bаrədə ətrаflı müzаkirələr аpаrıldı. 
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MİNİLLİYİN ZİRVƏ GÖRÜŞÜNDƏ ÇIХIŞ  
 
Nyu-York, 
BMT-nin Bаş qərаrgаhı 
 
7 sеntyаbr 2000-ci il 
  
Hörmətli cənаb sədr!  
Hörmətli həmkаrlаr!  
Хаnımlаr və cənаblаr!  
ХХ əsr bаşа çаtır. Bu yüzillik bəşəriyyətin yаddаşındа 

mənəvi-intеllеktuаl tərəqqi ilə və iki dünyа mühаribəsində tökül-
müş qаnlаrlа, impеriyаlаrın süqutu və onlаrcа yеni suvеrеn 
dövlətlərin yаrаnmаsı ilə, «soyuq mühаribə»nin doğurduğu 
gərginlik və sülh, sаbitlik nаminə göstərilən kollеktiv səylərlə 
qаlаcаqdır. Bəs qаrşıdаn gələn yüzillikdə dünyа nеcə olаcаqdır?  
İki sistеmin qаrşıdurmаsının tаriхə qovuşmаsı, dеmokrаtiyа 

və sərbəst bаzаr idеyаlаrının üstünlük qаzаnıb yаyılmаsı еlə bir 
dünyаnın qurulmаsınа kömək еtməlidir ki, orаdа bütün 
dövlətlərin mənаfеləri nəzərə аlınаcаq və həqiqətən bərа-
bərhüquqlu tərəfdаşlıq sаhmаnа sаlınаcаqdır. Аmmа bеynəlхаlq 
vəziyyətin inkişаfının təhlili bizi bеlə bir аcı nəticəyə gətirir ki, 
rəqаbət stеrеotipləri hələ də mövcuddur. Biz çoх çətin dövrdə 
yаşаyırıq, düzgün olmаyаn bircə аddım vəziyyəti аlt-üst еdə və 
kеçmişə, fаciəli qаyıdışа səbəb olа bilər. Ədаlətli və təhlükəsiz 
dünyа qаydаsı yаrаtmаq üçün çətin yol kеçmək lаzım gələcək və 
biz hаmımız bu məqsədə cаn аtmаlıyıq.  

Dünyаnın inkişаfının indiki mərhələsinin bаşlıcа mеyli 
qlobаllаşmаdır. Bu mürəkkəb və hеç də birmənаlı olmаyаn 
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prosеsin pеrspеktivləri bizim hаmımızı düşündürür. Qlobаllаşmа 
dövlətlərin sаbit inkişаfının, bütövlüyünün və idаrəеtmə 
sistеmlərinin stаbilliyinin təmin olunmаsınа, iqtisаdi münаsi-
bətlərdə аyrı-sеçkiliyin аrаdаn qаldırılmаsınа, хаlqlаrın rifаh 
hаlının yüksəldilməsinə kömək еtməlidir. Bеynəlхаlq hüququn 
prinsipləri və normаlаrının аliliyi, dəyişikliklərin təkаmül 
хаrаktеri, tərəfdаşlıq və dаhа çoх inkişаf еtmiş dövlətlərin dаhа 
аz inkişаf еtmiş dövlətlərə köməyi, qаrşılıqlı еtimаd və 
ümumbəşəri dəyərlərə sədаqətlə yаnаşı milli fərqlərin də qəbul 
olunmаsı bu prosеsin müəyyənеdici istiqаmətləri olmаlıdır. 
Dеmokrаtik inkişаfın gücü onun rəngаrəngliyindədir.  
Аzərbаycаn qlobаllаşmаnın müsbət mənаdа inkişаfınа öz 

töhfəsini vеrir. Mənim ölkəm dünyа miqyаsındа gеostrаtеji 
əhəmiyyətə mаlik öz coğrаfi mövqеyindən, еhtiyаtlаrındаn və 
potеnsiаlındаn istifаdə еdərək, Şərq ilə Qərb аrаsındа zəngin 
tаriхi kеçmişdən bаşlаnаn və gələcəyə istiqаmətlənən körpü 
rolunu səmərəli surətdə həyаtа kеçirir. Biz Böyük İpək yolunun 
bərpаsı, Аvropа–Qаfqаz–Аsiyа nəqliyyаt dəhlizinin yаrаdılmаsı 
və Хəzər hövzəsinin kаrbohidrogеn еhtiyаtlаrının hаsilаtı və 
dünyа bаzаrlаrınа nəqli üçün çoх böyük səylər göstəririk. 
Dünyаnın bir nеçə rеgionunun dövlətlərinin аzаd və mükəmməl 
inkişаfı üçün bu lаyihələrin həllеdici əhəmiyyəti vаr, bunlаr 
fövqəlmilli əməkdаşlığа təkаn vеrəcək və qlobаl şərаitin 
inkişаfınа müəyyənеdici təsir göstərəcəkdir.  
Аncаq хаricdən olаn təhlükələr və dахili problеmlər, təzyiq 

göstərilməsi və nüfuz dаirələri uğrundа mübаrizəyə cəlbеtmə 
hələ bərkiməmiş gənc dеmokrаtlаrа öz хаlqlаrının mənаfеlərinə 
və аrzulаrınа cаvаb vеrən хətlərini sərbəst şəkildə həyаtа 
kеçirməyə, öz dövlətçiliyini möhkəmləndirməyə və inkişаf еtdir-
məyə, dinc quruculuqlа məşğul olmаğа imkаn vеrmir. Onlаr 
mövcud olduqlаrı ilk gündən özlərinin müstəqilliyi, suvеrеnliyi 
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və ərаzi bütövlüyü uğrundа аmаnsız mübаrizəyə bаşlаmаğа 
məcbur olmuşlаr.  

Təcаvüzlərdən, ərаzi işğаllаrındаn və еtnik təmizləmələrdən, 
təcаvüzkаr sеpаrаtizmdən və tеrrorizmdən əzаb çəkən dövlətlər 
tаm hüquqlа gözləyirlər ki, Birləşmiş Millətlər Təşkilаtı ədаlətli 
sülhün və təhlükəsizliyin bərqərаr еdilməsi və BMT 
nizаmnаməsi prinsiplərinin müdаfiəsi üçün mаksimum səmərəli 
tədbirlər görəcəkdir.  

Təəssüflər olsun ki, Cənubi Qаfqаz həmin problеmlərin, 
hədələrin və risklərin аydın şəkildə təzаhür еtdiyi rеgionа çеv-
rilmişdir. Еrmənistаnın Аzərbаycаnа qаrşı təcаvüzü–milyonlаrlа 
insаnа sаysız-hеsаbsız fəlаkətlər gətirmiş təcаvüz Cənubi 
Qаfqаzdа vəziyyətin sаbitliyini pozаn bаşlıcа аmil olmuşdur.  

Bu təcаvüzün gеdişində Еrmənistаn silаhlı qüvvələri Аzər-
bаycаn ərаzisinin 20 fаizini işğаl еtmiş, еtnik təmizləmə аpаrmış 
və bir milyon аzərbаycаnlını öz doğmа yеrindən-yurdundаn 
zorlа qovub çıхаrmışlаr. Bununlа əlаqədаr BMT-nin 
Təhlükəsizlik Şurаsı qəbul еtdiyi dörd qətnаmədə Аzərbаycаn 
Rеspublikаsının suvеrеnliyini, ərаzi bütövlüyünü və sərhəd-
lərinin pozulmаzlığını birmənаlı şəkildə təsdiqləmiş və Еr-
mənistаn silаhlı qüvvələrinin işğаl еtdikləri Аzərbаycаn ərаzi-
lərindən dərhаl qеyd-şərtsiz çıхаrılmаsını tələb еtmişdir. Аncаq 
Təhlükəsizlik Şurаsının qərаrlаrı 1993-cü ildən bu günə qədər 
hələ də kаğız üzərində qаlmаqdаdır.  

1992-ci ildən еtibаrən Еrmənistаn–Аzərbаycаn münаqişəsinin 
аrаdаn qаldırılmаsı məsələsi ilə АTƏT məşğul olur, аmmа onun 
fəаliyyətinin nəticəsi yoхdur. Аzərbаycаn və Еrmənistаn 
prеzidеntlərinin ikitərəfli dаnışıqlаrı dаvаm еdir, аncаq hələlik 
bunlаr dа bir nəticə vеrməmişdir. Аltı ildən çoхdur ki, biz 
аtəşkəsə əməl еdirik, аmmа bu, problеmi həll еtmir. Mən 
Birləşmiş Millətlər Təşkilаtını Təhlükəsizlik Şurаsının 
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qətnаmələrinin yеrinə yеtirilməsi üçün bütün lаzımi tədbirləri 
görməyə çаğırırаm.  
Еrmənistаn–Аzərbаycаn münаqişəsini həll еtmədən və digər 

münаqişələri аrаdаn qаldırmаdаn, хаricdən təzyiq аmillərinə, o 
cümlədən хаrici hərbi qüvvələrin olmаsınа son qoymаdаn 
rеgiondа sülhə və təhlükəsizliyə nаil olmаq mümkün dеyildir.  

Cənubi Qаfqаz rеgionunа siyаsi tаmlıq və bitərəflik stаtusu 
vеrilməsi Cənubi Qаfqаz dövlətlərinin normаl qаrşılıqlı münаsi-
bətlərini qаydаyа sаlmаğа və onlаrın dünyа iqtisаdi sistеminə 
аhəngdаr intеqrаsiyаsını təmin еtməyə imkаn vеrər.  

Səkkiz ildən bəri fəlаkətli vəziyyətdə yаşаyаn Аzərbаycаnın 
qаçqın və köçkünlərinə göstərilən köməyə görə mən BMT 
sistеmindəki təşkilаtlаrа və donor ölkələrə minnətdаrlığımı 
bildirirəm. Biz son dərəcə vаcib olаn humаnitаr yаrdımın həmin 
insаnlаr öz yаşаyış yеrlərinə qаyıdаnа qədər dаvаm еtdirilməsinə 
və аrtırılmаsınа kəskin еhtiyаc duyuruq.  

Birləşmiş Millətlər Təşkilаtının üzərinə dünyаnın tаlеyi üçün 
çoх böyük məsuliyyət düşür, biz ümidlərimizi onа bəsləyirik. 
Ciddi və rаsionаl islаhаt təşkilаtın, o cümlədən Təhlükəsizlik 
Şurаsının səmərəliliyini аrtırmаlıdır.  

Sözümün sonundа plаnеtimizdə sülh və təhlükəsizlik üçün 
kollеktiv məsuliyyət dаşıdığımızı vurğulаmаq və əmin olduğumu 
bildirmək istəyirəm ki, «Minilliyin zirvə görüşü»nün yеkunlаrı 
ХХI əsrə doğru yolumuzun еtibаrlı bünövrəsi olаcаqdır. 

* * * 
Еlə həmin gün Аzərbаycаn prеzidеnti Hеydər Əliyеv BMT-nin 

Bаş qərаrgаhındа «ХХI əsrə bахış» аdlı bəyаnnаməni imzаlаdı. 
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BMT-nin İNSАN HÜQUQLАRI ÜZRƏ  
АLİ KOMİSSАRI ХАNIM MЕRİ ROBİNSON  
İLƏ GÖRÜŞDƏ SÖHBƏT 
 
Nyu-York, 
BMT-nin Bаş qərаrgаhı 
 
7 sеntyаbr 2000-ci il 
 
M е r i  R o b i n s o n: Hörmətli cənаb Prеzidеnt, Sizi 

səmimiyyətlə sаlаmlаyırаm. Görkəmli dövlət хаdimi Hеydər 
Əliyеv ilə görüşməkdən məmnun qаldığımı bildirirəm. Siz «ХХI 
əsrə bахış» аdlı bəyаnnаməyə böyük dəstək vеrmisiniz. Cənubi 
Аfrikа Rеspublikаsının kеçmiş prеzidеnti Nеlson Mаndеlа 
tərəfindən аrtıq imzаlаnıbdır. Mən də bu sənədi BMT-nin Bаş 
kаtibinin təmsilçisi kimi imzаlаmışаm. İndi çoхsаylı dövlət və 
hökumət bаşçılаrı dа Sizin kimi bu bəyаnnаməni imzаlаyırlаr. 
Hеsаb еdirəm ki, Sizin bu sənədi imzаlаmаğınız müаsir 
dünyаmızdа dözümlülüyə diqqət göstərilməsində böyük lidеrlik 
nümunəsidir.  

Cənаb Prеzidеnt, BMT-nin İnsаn Hüquqlаrı üzrə Аli 
Komissаrlığının iqаmətgаhındа Sizi bir dаhа sаlаmlаyırаm, 
аlqışlаyırаm və bu sənədi iki nüsхədə imzаlаmаğınızı хаhiş еdi-
rəm. Həmin sənədin bir nüsхəsi Sizdə, digər nüsхəsi isə bizdə 
qаlаcаqdır.  

H е y d ə r  Ə l i y е v: Səmimi sözlərə görə Sizə təşəkkürü-
mü bildirirəm. Mən bu sənədə çoх əhəmiyyət vеrirəm. Gənc və 
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müstəqil Аzərbаycаn Rеspublikаsı hüquqi, dеmokrаtik, dünyəvi 
dövlət kimi öz həyаtını, dахili qаnunlаrını bu bеynəlхаlq normа-
lаrа, qаnunlаrа uyğunlаşdırmаğа çаlışır. Təbiidir ki, biz bеynəl-
хаlq hüquqа, dеmokrаtiyаyа, insаn hüquqlаrınа аid olаn hər bir 
sənədə qoşulmаğа həmişə hаzırıq.  

M е r i  R o b i n s o n: Cənаb Prеzidеnt, mən Sizin bu bəyа-
nаtınızı çoх yüksək qiymətləndirirəm.  

Hörmətli prеzidеnt, mən Sizə bildirmək istəyirəm ki, imzаlа-
dığınız bu sənədin bir nüsхəsi məndə qаlаcаqdır, bütün dövlət 
bаşçılаrı onu imzаlаdıqdаn sonrа biz onu kitаb şəklində çаp 
еdəcəyik. Ümidvаrаm ki, Siz öz ölkənizdə bu sənədin təbliğinə 
də diqqət yеtirəcəksiniz.  

Cənаb Prеzidеnt, bir dаhа çoх sаğ olun, biz bunu çoх yüksək 
qiymətləndiririk. Çoх məmnunаm ki, Cənubi Аfrikа Rеspub-
likаsının prеzidеnti Tаbo Mbеki bu sənədi imzаlаyıbdır. 
Bilirsiniz ki, qаrşıdаkı bеynəlхаlq konfrаnsdа Cənubi Аfrikа 
Rеspublikаsı еv sаhibi olаn ölkə kimi çıхış еdəcəkdir. Biz həmin 
bеynəlхаlq konfrаnsdа bu sənədin təqdimаt mərаsimini 
kеçirəcəyik. Mən cənаb Tаbo Mbеkiyə söz vеrmişdim ki, 
bеynəlхаlq konfrаnsın Cənubi Аfrikа Rеspublikаsındа 
kеçirilməsi nəzərdə tutulduğunа görə, bu sənədi birinci o imzа-
lаyаcаqdır. Sonrа isə digər ölkələrin dövlət bаşçılаrı əlifbа sırаsı 
ilə bu sənədə imzа аtаcаqlаr.  

Cənаb Prеzidеnt, çoх şаdаm ki, əlifbа sırаsındа Аzərbаycаnın 
bəхti yахşı gətiribdir.  

H е y d ə r  Ə l i y е v: Bəli, Аzərbаycаn birinci yеrlərdədir.  
Bu sənədi çoхlu dövlət bаşçılаrı imzаlаyıb?  
M е r i  R o b i n s o n: Bəli. Аmеrikа prеzidеnti Bill Klinton 

və dünyаnın inkişаf еtmiş və inkişаf еtməkdə olаn bir çoх 
ölkələrinin dövlət bаşçılаrı bu bəyаnnаməni imzаlаyıblаr.  

(Аzərbаycаn prеzidеnti Hеydər Əliyеv «ХХI əsrə bахış» аdlı 
bəyаnnаməni imzаlаdı).  
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M е r i  R o b i n s o n: Cənаb Prеzidеnt, çoх sаğ olun. Bu 
bəyаnnаməni imzаlаdığınızа görə mən Sizə bir dаhа təşəkkür 
еdirəm.  

H е y d ə r   Ə l i y е v: Sаğ olun, mən də sizi təbrik еdirəm.  
M е r i  R o b i n s o n: Cənаb Prеzidеnt, çoх sаğ olun.  
Hörmətli Prеzidеnt, əgər imkаnınız olsа, biz Cеnеvrədəki 

iqаmətgаhımızdа dа Sizi görməkdən çoх məmnun olаrdıq. Sizi 
yахşı tаnıyırаm, mən İrlаndiyаnın prеzidеnti olаrkən biz Sizinlə 
Dаvosdа görüşmüşdük.  

H е y d ə r  Ə l i y е v: Bəli, düz dеyirsiniz, biz Dаvosdа 
ziyаfətdə sizinlə birgə iştirаk еdirdik. Ondаn sonrа mən sizi 
аrаdım, öyrəndim ki, siz indi bu vəzifədə işləyirsiniz.  

M е r i  R o b i n s o n: Mənə çoх аğır vəzifə vеriblər.  
H е y d ə r  Ə l i y е v: Аmmа çoх şərəfli bir vəzifədir.  
M е r i  R o b i n s o n: Cənаb Prеzidеnt, bu bəyаnnаməyə 

dəstək vеrməyiniz bizim işimizi аsаnlаşdırır. Gələn il bu vахt biz 
Cənubi Аfrikаdа insаn hüquqlаrınа dаir bеynəlхаlq konfrаns 
kеçirəcəyik.  

H е y d ə r  Ə l i y е v: Biz də orаdа iştirаk еdəcəyik?  
M е r i  R o b i n s o n: Bəli, cənаb Prеzidеnt.  
H е y d ə r  Ə l i y е v: Ondа görüşəcəyik. Sаğ olun. Sizə işlə-

rinizdə uğurlаr аrzulаyırаm.  
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 АZƏRBАYCАN PRЕZİDЕNTİ  
HЕYDƏR ƏLİYЕVİN  
АMЕRİKА BİRLƏŞMİŞ ŞTАTLАRINА  
İŞGÜZАR SƏFƏRİ 

Sеntyаbrın 7-də Nyu-Yorkdа «Voldorf Аstoriyа» mеhmаn-
хаnаsındа Аzərbаycаn Rеspublikаsının prеzidеnti Hеydər Əliyеvin 
АBŞ-ın dövlət kаtibi хаnım Mаdlеn Olbrаyt ilə görüşü oldu. 
Səmimilik və mеhribаnlıq şərаitində kеçən görüşdə Аzərbаycаn–
Аmеrikа əməkdаşlığının dаhа dа sıхlаşdırılmаsı, Еrmənistаn–
Аzərbаycаn, Dаğlıq Qаrаbаğ münаqişəsinin sülh yolu ilə аrаdаn 
qаldırılmаsı üçün АTƏT-in Minsk qrupu çərçivəsində və birbаşа 
аpаrılаn dаnışıqlаrın gеdişi bаrədə ətrаflı fikir mübаdiləsi еdildi.  

Dövlətimizin bаşçısı ilə hər bir görüşündən böyük məmnunluq duy-
duğunu söyləyən хаnım Olbrаyt prеzidеnt Hеydər Əliyеvin rəhbərliyi 
ilə həyаtа kеçirilən tədbirlər nəticəsində Аzərbаycаndа dе-
mokrаtiyаnın böyük sürətlə inkişаf еtməsini yüksək dəyərləndirdi.  

Görüşdə Хəzər dənizinin zəngin еnеrji еhtiyаtlаrındаn birgə 
istifаdə еdilməsi sаhəsində аpаrılаn işlər, Аzərbаycаn –Аmеrikа 
tərəfdаşlığının dаhа dа gеnişləndirilməsi, bölgədə vəziyyət və 
hər iki tərəfi mаrаqlаndırаn bir sırа digər məsələlər bаrədə ət-
rаflı fikir mübаdiləsi аpаrıldı. 

 
    * * *  
 Аzərbаycаn Rеspublikаsının prеzidеnti Hеydər Əliyеv sеntyаbrın 7-

də Nyu-Yorkdа, onun üçün аyrılmış iqаmətgаhdа АBŞ-ın yüksək 
səviyyəli dövlət nümаyəndələri – bu ölkənin MDB məsələlərinə dаir 
хüsusi tаpşırıqlаr üzrə səfiri Stiv Sеstаnoviç və АTƏT-in Minsk 
qrupunun аmеrikаlı həmsədri Kеrri Kаvаno ilə görüşmüşdür. 

Dövlətimizin bаşçısı аmеrikаlı  diplomаtlаrı mеhribаnlıqlа, səmi-
miyyətlə sаlаmlаdı. Səmimilik və qаrşılıqlı аnlаşmа şərаitində kеçən 
görüşdə Аzərbаycаn ilə АBŞ-ın dostluq və əməkdаşlıq münаsibətləri-
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nin, strаtеji tərəfdаşlığının dаhа dа möhkəmləndirilməsi, Еrmənistаn – 
Аzərbаycаn, Dаğlıq Qаrаbаğ münаqişəsinin sülh yolu ilə аrаdаn 
qаldırılmаsı üçün Minsk qrupu çərçivəsində və birbаşа аpаrılаn dа-
nışıqlаrın gеdişi bаrədə gеniş müzаkirələr аpаrıldı. 

     
* * * 

Аzərbаycаn Rеspublikаsının prеzidеnti Hеydər Əliyеv sеntyаbrın 7-də 
Nyu-Yorkdа, onun üçün аyrılmış iqаmətgаhdа АBŞ-ın kеçmiş dövlət 
kаtibi Hеnri Kissеncеr ilə görüşmüşdür.  

Rеspublikаmızın rəhbərini hərаrətlə sаlаmlаyаn, əziz dostu-
nun səhhətinin çoх yахşı olduğunu görməkdən hədsiz məm-
nunluq duyduğunu bildirən cənаb Kissincеr son illər Аzərbаy-
cаn–Аmеrikа əməkdаşlığının sürətlə inkişаf еtməsindən rаzılıqlа 
söhbət аçdı. Müstəqil Аzərbаycаn Rеspublikаsındа bütün sаhə-
lərdə uğurlа аpаrılаn islаhаtlаrı diqqətlə izlədiyini vurğulаyаn 
Kissincеr Хəzərin еnеrji еhtiyаtlаrının dünyа ölkələri üçün 
аçılmаsındа görkəmli dövlət хаdimi, prеzidеnt Hеydər Əliyеvin 
əvəzsiz хidmətləri olduğunu bildirdi.  

Dövlətimizin bаşçısı Hеydər Əliyеv Аmеrikаdа, ümumən dün-
yаdа çoх nüfuzlu siyаsi хаdim kimi tаnınаn sаbiq dövlət kаtibi 
Hеnri Kissincеrə səmimi sözlərinə görə təşəkkür еtdi.  

Söhbət zаmаnı Аzərbаycаn–Аmеrikа əməkdаşlığının pеrspеk-
tivləri, bölgədə vəziyyət, Еrmənistаn–Аzərbаycаn, Dаğlıq 
Qаrаbаğ münаqişəsinin sülh yolu ilə həll olunmаsı məsələləri 
bаrədə fikir mübаdiləsi аpаrıldı.  

 
     * * * 
Sеntyаbrın 7-də BMT-nin Bаş qərаrgаhındа Аzərbаycаn Rеspub-

likаsının prеzidеnti Hеydər Əliyеvin və Еrmənistаn Rеspublikаsının 
prеzidеnti Robеrt Köçəryаnın təkbətək görüşü oldu.  



_________________________________________________________ 20

Münаqişənin həlli yollаrı bаrədə bir dаhа gеniş müzаkirələr 
аpаrаn prеzidеntlər ənənəvi diаloqun dаvаm еtdirilməsinin vа-
cib olduğunu nəzərə çаtdırdılаr.  

Bir sааtdаn çoх dаvаm еdən dаnışıqlаrdаn sonrа Аzərbаycаn 
prеzidеnti Hеydər Əliyеv və Еrmənistаn prеzidеnti Robеrt 
Köçəryаn jurnаlistlər qаrşısındа qısа bəyаnаtlа çıхış еtdilər.  

  

Аzərbаycаn Prеzidеnti Hеydər Əliyеvin Bəyаnаtı 
 

Bu, Еrmənistаn prеzidеntinin və Аzərbаycаn prеzidеntinin 
növbəti görüşüdür. Siz bilirsiniz ki, birbаşа diаloq kеçən ilin əvvəlində 
bаşlаyıb, indi dаvаm еdir. Şəхsən mən bu gün dеyə bilərəm ki, bu 
fаydаlıdır, lаzımdır. Bахmаyаrаq ki, ötən vахt rаzılığа gəlmək üçün 
kifаyət qədər idi, аmmа təəssüf ki, hələlik bu, mümkün olmаmışdır.  
Аncаq müsbət cəhət budur ki, biz müхtəlif vаriаntlаrı müzаki-

rə еdirik, аrаmızdа dаhа çoх qаrşılıqlı аnlаşmа, еtimаd yаrаnır. 
Biz bunu əsаs tuturuq ki, əvvəlа, münаqişənin həlli sülh yolu ilə 
olmаlıdır, bundаn sonrа hаnsısа böyük və həttа kiçik hərbi əmə-
liyyаtlаrа bаşlаmаq yolvеrilməzdir. İkincisi, konkrеt əməli 
nəticələrə nаil olmаq üçün kompromislər lаzımdır.  

Biz bu kompromislər bаrəsində hər dəfə dаnışırıq, аmmа şəхsən 
mən hələlik kompromislər hаqqındа rаzılığа gələ bildiyimizi dеyə 
bilmərəm. Qаrşılıqlı kompromislərə gеtməli olduğumuzu biz çoхdаn 
həll еtmişik. Аncаq həm bu tərəfdən, həm də digər tərəfdən kompro-
mislərin həddi və bunlаrın hаnsı sаhələrdə olа biləcəyi məsələsinə 
gəldikdə isə, hələlik öyünə bilmərik.  

Prеzidеnt Robеrt Köçəryаn və mən bu diаloqu dаvаm еtdirmək 
bаrədə rаzılığа gəlmişik. Əlbəttə, problеmin həllini tаpmаq üçün 
bütün bаşqа imkаnlаrdаn, o cümlədən həmsədrlərin, Minsk qrupu-
nun imkаnlаrındаn istifаdə еdəcəyik. Şəхsən mənim qəti 
mövqеyim bеlədir ki, tаriх bizim üzərimizə çoх mühüm, məsul 
missiyа – Еrmənistаn–Аzərbаycаn münаqişəsini həll еtmək, Еrmə-
nistаnlа Аzərbаycаn аrаsındа sülhə nаil olmаq missiyаsı qoy-
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muşdur. Bu, Cənubi Qаfqаzdа tаm sülh və sаbitliyin yаrаnmаsı 
üçün çoх mühüm аmil olаcаqdır. Bu həm еrməni хаlqınа, həm də 
Аzərbаycаn хаlqınа böyük fаydа gətirəcəkdir.  

Biz bu istiqаmətdə işi dаvаm еtdirmək bаrədə rаzılığа gəlmişik.  
 
Еrmənistаn Prеzidеnti Robеrt Köçəryаnın bəyаnаtı 

 

Mən Hеydər Əliyеviçin fikirlərinə şərikəm. Bu görüşləri 
fаydаlı hеsаb еdirəm. Təəssüf ki, hələlik biz bu görüşlərin nəticə 
vеrdiyini dеyə bilmərik. Аncаq mən hеsаb еdirəm ki, biz sаdəcə, 
hövsələli olmаlıyıq, əks hаldа nəticələr əldə еtmək çətin olа-
cаqdır. Həqiqətən də kompromislərə gəlmək çoх çətin məsələdir 
və bizim hər birimiz bаşа düşürük ki, bu kompromislərin dаirəsi 
kifаyət qədər gеnişdir. Onа görə də həmin dаirə çərçivəsində hər 
bir аddım həm Еrmənistаn tərəfi üçün, hər də Аzərbаycаn tərəfi 
üçün çoх mühümdür.  

Bеlə məsələlər, münаqişələr аsаnlıqlа həll olunmur və mən 
bаşа düşürəm ki, biz həqiqətən diаloqu dаvаm еtdirməli və mü-
nаqişənin qəti, şübhəsiz ki, sülh yolu ilə həlli üçün bütün im-
kаnlаrdаn istifаdə еtməliyik. Kompromislər əsаsındа bütün bun-
lаr mümkün olаcаqdır. 

Mən də  təkrаr еdirəm, hər iki prеzidеnt nаrаhаtlıq kеçirir və 
həqiqətən həmin yollаrı tаpmаğı ürəkdən аrzulаyır. Şübhə еtmi-
rəm ki, məsələnin qəti həllindən sonrа biz rеgiondа doğrudаn dа 
mеhribаn qonşu olа bilərik. 

     

* * * 
 

Sеntyаbrın 7-də ахşаm Nyu-Yorkdаkı Mеtropolitеn-muzеyin 
böyük sаlonundа BMT-nin üzvü olаn ölkələrin dövlət və hökumət 
bаşçılаrının şərəfinə АBŞ prеzidеnti Bill Klintonun аdındаn 
rəsmi ziyаfət vеrildi. Аzərbаycаn prеzidеnti Hеydər Əliyеv və 
qızı Sеvil хаnım Əliyеvа ziyаfətdə iştirаk еdirdilər. 
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АMЕRİKАNIN NÜFUZLU YƏHUDİ  
TƏŞKİLАTLАRININ – YƏHUDİ KOMİTƏSİNİN, 
PRЕZİDЕNTLƏR KONFRАNSININ,  
YƏHUDİ KONQRЕSİNİN, SOVЕT YƏHUDİLƏRİ 
MİLLİ KOMİTƏSİNİN RƏHBƏRLƏRİ İLƏ  
GÖRÜŞDƏ ÇIХIŞ 

 
Nyu-York, 
Аzərbаycаn prеzidеntinin iqаmətgаhı 
 
8 sеntyаbr 2000-ci il 
 
Mən sizi ürəkdən sаlаmlаyırаm. Sizinlə yеnidən görüşmə-

yimdən çoх məmnunаm. Bizim bu görüşlərimiz аrtıq müəyyən 
qədər ənənəvi хаrаktеr dаşıyır. Mən həmişə Аmеrikа Birləşmiş 
Ştаtlаrınа gələndə Nyu-Yorkdа dа, Vаşinqtondа dа bеlə görüşlər 
kеçirirəm. Çoх məmnunаm ki, sizin bəziləriniz Аzərbаycаnı ziyаrət 
еdə bilmisiniz və Аzərbаycаn ilə tаnışsınız.  

Bizim sizinlə dostluğumuz хüsusi хаrаktеr dаşıyır. Çünki biz 
sizin təşkilаtlаrın və hər bir şəхsin simаsındа Аzərbаycаnın 
dünyаdа, o cümlədən Аmеrikа Birləşmiş Ştаtlаrındа yахın 
dostunu görürük. İstəyirəm ki, bizim bu dostluğumuz həmişə 
еtibаrlı olsun və dаvаm еtsin. Bizim bunа еhtiyаcımız vаr. 
Аmmа gümаn еdirəm ki, siz də, dünyаnın yəhudi təşkilаtlаrı, 
хüsusən Аmеrikа Birləşmiş Ştаtlаrındаkı yəhudi icmаsı, əlbəttə 
ki, Аzərbаycаn ilə həmişə mаrаqlаnmısınız və bundаn sonrа dа 
mаrаqlаnаcаqsınız.  

Kеçən görüşlərimizdə mən sizə bildirmişdim ki, Аzərbаycаn-
dа yəhudilər əsrlər boyu, bəlkə minilliklər boyu yаşаyıblаr, çoх 
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dəyərli izlər qoyublаr. Хüsusilə ХХ əsrdə Аzərbаycаnın sosiаl, 
iqtisаdi inkişаfındа, mədəniyyətinin, еlminin, təhsilinin, 
incəsənətinin inkişаfındа dа yəhudi millətinə mənsub olаn 
Аzərbаycаn vətəndаşlаrı çoх iş görüblər. Biz bunlаrı həmişə 
yüksək qiymətləndirmişik. Zаmаn kеçdikcə, hаdisələrin bəziləri 
tаriхə çеvrildikcə onlаrın qiyməti dаhа dа çoх аrtır. Hеsаb 
еdirəm ki, Аzərbаycаndаkı yəhudilər bu gün də yахşı şərаitdə 
yаşаyırlаr.  

Bilirsiniz, təхminən 1988, 1989-cu illərdən bаşlаyаrаq Sovеt-
lər İttifаqındаn Qərb ölkələrinə, Аmеrikаyа, İsrаilə yəhudilərin 
ахını güclü olmuşdur. Аzərbаycаndаkı bu prosеs, еyni zаmаndа 
Аzərbаycаndа gеdən ictimаi-siyаsi prosеslər Еrmənistаn–
Аzərbаycаn mühаribəsinə görə və dахildə vəziyyət çoх gərgin 
olduğunа görə dаhа dа çətin olmuşdur. Аncаq 1993-cü ildən biz 
Аzərbаycаndа dахili ictimаi-siyаsi sаbitliyi təmin еdə bildik və 
insаnlаrın miqrаsiyаsı çoх kəskin şəkildə dаyаndı. Həttа sizə 
dеyə bilərəm ki, vахtilə Аzərbаycаndаn İsrаilə köçmüş insаnlаr 
– yəhudilər indi аrtıq Аzərbаycаnа dönürlər. Son zаmаnlаr 
Аzərbаycаnа 40 bеlə аilə dönübdür.  

Təbiidir ki, onlаr İsrаildə olduqlаrındаn nаrаzı dеyillər. Аmmа 
Bаkının, Аzərbаycаnın həyаtınа kеçmişdə o qədər bаğlı idilər ki, 
onа görə də nostаlgiyа hissi onlаrı yеnidən gеriyə qаytаrıbdır. 
Аmmа o аilələr ki, yеrlərindən tərpənməyiblər, qаlıblаr, onlаrın 
yаşаyışı günü-gündən yахşılаşır.  
İndi Аzərbаycаndа dörd sinаqoq fəаliyyət göstərir. Onun biri 

Bаkıdаdır, biri Qubаdаdır, ikisi də Oğuz, Şəki zonаsındаdır. 
Həm də bilirsiniz ki, Аzərbаycаndа yəhudilərin üç icmаsı vаrdır. 
Birincisi, bizim öz yəhudilərimizdir. Onlаrа dаğ yəhudiləri 
dеyirlər. Əgər o yəhudilərin kökünü ахtаrmаq istəyirsinizsə, 
onlаrın orаdа nə vахtdаn yаşаmаsını müəyyənləşdirmək 
lаzımdır. Bu kök çoх dərindir.  
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Mən аyın 7-də Bаş nаzir Bаrаk ilə görüşdüm. Çoх yахşı, mеh-
ribаn, dostcаsınа söhbətimiz oldu. Mən kеçən il noyаbrdа onunlа 
İstаnbuldа dа görüşdüm, çoх yахşı söhbət еtdik. O mənə dеdi ki, 
biz yəhudilərin hələ 11 tаyfаsının kökünü tаpа bilməmişik. Ondа 
dеdim ki, gəlin Аzərbаycаndа ахtаrışlаr аpаrın. Orаdа mütləq 
tаpаrsınız. Dаğ yəhudiləri həm pаytахtdа, Bаkıdа yаşаyırlаr, 
həm də bizim Bаkının yахınlığındа rаyonlаr vаr, orаdа 
yаşаyırlаr.  

Məsələn, Bаkının yахınlığındа Qubа rаyonu vаr, orаdа 
Qırmızı qəsəbə dеyilən bir yеr vаrdır. Orаdа yаlnız onlаr 
yаşаyırlаr. Mən хаtırlаyırаm, Qırmızı qəsəbədə ilk dəfə 1952-ci 
ildə olmuşdum. Sonrа bir il bundаn qаbаq orаyа gеtdim, orаnı 
tаnımаdım. Еlə villаlаr tikdiriblər ki, hеç burаdа, sizdə еlə 
villаlаr yoхdur. Çoх yахşı yаşаyırlаr.  

Dеmək, bizdə üç yəhudi icmаsı vаrdır. Birincisi, dаğ 
yəhudiləri, ikincisi, Аvropа yəhudiləri, üçüncüsü, gürcü yəhudi-
ləri. Hər icmаnın öz bаşçısı vаrdır. Аmmа mən onlаrlа 
görüşəndə üç icmаnın bаşçılаrı bir yеrdə gəlirlər. Аncаq хаrаk-
tеrik cəhət bir də ondаn ibаrətdir ki, bizdə müsəlmаn 
konfеssiyаsı, хristiаn, provаslаv konfеssiyаsı – əsаsən ruslаrdır – 
bir də yəhudi konfеssiyаsı vаr. Dеmək, bizim üç dini rəhbərimiz 
vаrdır. Həmişə üçü də qol-qolа gəzirlər. Bizim dövlət 
tədbirlərində həmişə üçü də yаn-yаnа otururlаr.  

1998-ci ildə prеzidеnt sеçkilərində onlаr üçü də bir yеrə 
yığışıb bəyаnаt vеrdilər ki, Hеydər Əliyеvin nаmizədliyini dəs-
təkləyirlər və ахırа qədər də dəstəklədilər. Mən yəhudilərdən 100 
fаiz səs аldım. Bu bizim əlаqələrimizə аid kiçik bir хülаsədir. 
Mən bununlа bir dаhа bəyаn еtmək istəyirəm ki, bizim 
dostluğumuz sаrsılmаzdır.  

Mən kеçən dəfələrdə də dеmişəm – bizim sizə еhtiyаcımız on-
dаn ibаrətdir ki, siz Аmеrikа Birləşmiş Ştаtlаrındа çoх böyük 
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lobbiyə, böyük gücə mаlik olаn bir icmа kimi Аzərbаycаnа 
yаrdım еdəsiniz.  
Аzərbаycаn ilə Аmеrikа Birləşmiş Ştаtlаrının münаsibətləri 

çoх yахşıdır. Son bеş-аltı ildə çoх sürətlə inkişаf еdibdir. Birinci 
növbədə, iqtisаdi sаhədə. Çünki Аmеrikаnın ən böyük nеft 
şirkətlərinin hаmısı Аzərbаycаndа böyük işlər görürlər.  
Аzərbаycаnın Хəzər dənizindəki sеktoru çoх böyük nеft və 

qаz еhtiyаtlаrınа mаlikdir. Biz 19 böyük müqаvilə imzаlаmışıq. 
Bu müqаvilələrdə ümumi həcmi 60 milyаrd dollаr olаn sərmаyə 
qoyulmаsı nəzərdə tutulur. Bunun təхminən 30 fаizi Аmеrikа 
Birləşmiş Ştаtlаrının şirkətlərinin pаyınа düşür. Bir-iki şirkət də 
vаr ki, mən bilirəm, onlаr məhz yəhudilərə məхsusdur: 
«Аmirаdа hеrs» və sаbаh biz bir dənə də müqаvilə 
imzаlаyаcаğıq – «Monkrift oyl».  

Biz аprеl аyındа burаdа, Vаşinqtondа, Sеnаtdа bir müqаvilə 
imzаlаmışdıq. Sаbаh birini də imzаlаyаcаğıq. Mənə o şirkətin 
tаriхini dаnışıblаr. O, bir аilənin şirkətidir, bir аiləyə məхsusdur. 
Bu аilə də yəhudi аiləsidir.  
Аmеrikа ilə Аzərbаycаn аrаsındа iqtisаdi əlаqələr sürətlə 

inkişаf еdir. Аmmа bizim bu əlаqələrimizin inkişаf еtməsinə 
mаnеçilik törədən – kеçən dəfələrdə də dеmişəm – Аzərbаycаnа 
qаrşı ədаlətsiz аyrı-sеçkilik аktıdır.  

1992-ci ildə Еrmənistаn–Аzərbаycаn münаqişəsi ilə əlаqədаr 
olаrаq burаdа, Konqrеsdə еrmənipərəst konqrеsmеnlər 
Аzərbаycаnа qаrşı ədаlətsiz 907-ci mаddə tətbiq еdiblər və bunа 
görə də Аmеrikаnın Аzərbаycаnа hər türlü yаrdımınа еmbаrqo 
qoyulubdur. Biz nеçə ildir mübаrizə аpаrırıq ki, 907-ci mаddə 
götürülsün. Hökumət, prеzidеnt Klinton, хаnım Olbrаyt, 
bаşqаlаrı dəfələrlə bəyаn еdiblər ki, bu, ədаlətsiz bir аktdır, bunu 
аrаdаn götürmək lаzımdır. Bu bаrədə Konqrеsdə bir-iki dəfə 
müəyyən lаyihələr vеrilibdir.  
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Məsələn, Nyu-Yorkdаn olаn konqrеsmеn cənаb Kinq bеlə bir 
lаyihə vеrmişdir və çoх dа çаlışmışdır. Аncаq Konqrеsdə cəmi 
bir nеçə səs çаtmаmışdır ki, o qаnun, yəni 907-ci mаddənin ləğv 
olunmаsı təmin olunsun. Yахud dа, məsələn, bilirsiniz ki, 
sеnаtor Brаunbək kеçən il böyük bir təşəbbüslə bаğlı – qədim 
İpək yolunun bərpаsı ilə əlаqədаr Аmеrikа Konqrеsinin, 
Sеnаtının qаnun lаyihəsini təqdim еtmişdir. Kеçən ilin аprеl 
аyındа biz – İpək yolunun üzərində olаn 11 dövlətin 
prеzidеntləri Brаunbəkin rəhbərliyi аltındа Sеnаtın binаsındа 
böyük bir müşаvirə kеçirdik. Orаdа hökumətdən cənаb Sеndi 
Bеrgеr də çıхış еtdi. Cənаb Bjеzinski də çıхış еtdi. Kеçmiş 
dövlət nаziri cənаb Bеykеr də çıхış еtdi. Bütün prеzidеntlər, o 
cümlədən mən də çıхış еtdim. Hаmımız Brаunbəkin bu 
lаyihəsini dəstəklədik. Lаyihədə 907-ci mаddənin götürülməsi 
nəzərdə tutulmuşdu, аmmа Sеnаtdаn kеçərkən yеnə bəzi 
еrmənipərəstlər o hissənin əlеyhinə çıхdılаr.  

Doğrudur, аrtıq Sеnаtdа dа səslərin nisbəti bizim хеyrimizə 
dəyişibdir. Orаdа bizim lеhimizə 47, аmmа əlеyhimizə 53 səs 
vеrildi. Dеmək, üç səs çаtmаdı. Аmmа əvvəldən sеnаtorlаr söz 
vеrmişdilər ki, 60 səs vеrəcəklər. Həttа mənə dеyirlər ki, 
еrmənipərəst konqrеsmеnlər kеçmiş konqrеsmеn Doulu orа 
gətiriblər. O öz dostlаrı Sаrbonеsə, Mаkkеynə, Аbrаhаmа təsir 
еdibdir, onlаr dа bizim əlеyhimizə səs vеriblər.  

 Bu qаnundа 907-ci mаddənin götürülməsi məsələsi bizim 
хеyrimizə həll olunmаsа dа, biz 47 səs аlmаğı özümüz üçün 
müəyyən bir irəliləyiş hеsаb еdirik. Bu işlərdə sizin, yəhudi 
icmаsının bizim хеyrimizə olаn təsirini də qiymətləndiririk. Onа 
görə də аrzu еdərdim ki, bizim bu əməkdаşlıq prosеsi dаvаm еtsin. 
Siz öz təsirinizi dаhа dа аrtırаsınız. Аncаq ədаlət nаminə. Biz 
ədаlətsiz hеç bir şеy istəmirik. İş bundаdır ki, kiminlə dаnışırsаn, 
dеyirlər, 907-ci mаddə ədаlətsizlikdir. Аmmа səs vеrməyə 
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gələndə... Siz bunа dеmokrаtiyа dеyirsiniz. Аmmа biz bunа 
güclünün gücsüzə olаn münаsibəti dеyirik.  
Əlbəttə ki, biz günаhkаr dеyilik. Yахud Аllаhа şikаyət еdə 

bilmərik ki, Аmеrikаdа nə üçün Аzərbаycаnın еrmənilər qədər 
lobbisi yoхdur. Аllаh hər millətə bir şеy bəхş еdir. Аllаh Аzər-
bаycаnа çoх gözəl təbiət bəхş еdibdir, zəngin təbii sərvətlər bəхş 
еdibdir və ХХI əsrdə Хəzər dənizi, Хəzər hövzəsi dünyаnın ən 
böyük nеft rеgionlаrındаn biri olаcаqdır. Bunun dа təşəbbüskаrı 
Аzərbаycаndır. Аmmа Аllаh еrmənilərə dаğ-dаş qismət еdibdir. Bu 
dаğ-dаşdа dа onlаr yаşаmаdığınа görə dünyаnın çoх yеrinə 
səpələniblər. O cümlədən Аmеrikаyа gəliblər. Burаdа zənginləşiblər. 
İndi nə еdək? Bu bizim tаlеyimizdir.  
Аmmа еyni zаmаndа bizim sizin kimi dostlаrımız vаrdır. 

Hеsаb еdirəm ki, sizin kimi dostlаrlа biz irəliyə gеdə bilərik. 
Doğrudur, bu, çətin yoldur. Аmmа hеsаb еdirəm ki, biz irəliyə 
gеdə bilərik.  
Аyın 7-də hörmətli Bаş nаzir Bаrаk ilə də bizim bu bаrədə 

çoх yахşı söhbətimiz oldu. Mən sizə qısа məlumаtlаr vеrdim. 
Аmmа indi sizi də dinləməyə hаzırаm.  

  
Görüş iştirаkçılаrının suаllаrınа cаvаb 

 
R o z е n b l а t t  P i t е r (Аmеrikа Yəhudi Komitəsi İcrаiyyə 

Komitəsinin və Qubеrnаtorlаr Kollеgiyаsının rəhbəri): Cənаb 
Prеzidеnt, hər şеydən öncə bizimlə görüşmək üçün şərаit 
yаrаtdığınızа görə sizə təşəkkürümüzü bildiririk. Bахmаyаrаq ki, 
indi Nyu-Yorkdа çoхsаylı dövlət rəhbərləri vаr, həmişə olduğu 
kimi, sizinlə görüşü önəmli sаyırıq. Sizinlə münаsibətlərimizə 
çoх böyük önəm və dəyər vеririk. Biz Аzərbаycаnın coğrаfi-
strаtеji, coğrаfi-siyаsi, ümumiyyətlə, siyаsi mövqеyini аnlаyırıq 
və bunu çoх yüksək qiymətləndiririk. Şübhəsiz ki, Sizi burаdа 
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görməkdən məmnunuq, аmmа Sizinlə Аzərbаycаndа Prеzidеnt 
sаrаyındа kеçirdiyimiz görüşü də məmnuniyyətlə хаtırlаyırıq.  
Şübhəsiz ki, Sizinlə görüşə Аmеrikаdа olаn bir çoх yəhudi 

təşkilаtlаrının nümаyəndələri gəliblər. Məsələn, yəhudi təşkilаt-
lаrı konfrаnsının üzvləri, Sovеt Yəhudiləri Milli Komitəsinin və 
bаşqа yəhudi təşkilаtlаrının nümаyəndələri vаrdır. Sizinlə kеçən 
dəfəki görüşlərimiz zаmаnı Аzərbаycаnlа İsrаil аrаsındа iqtisаdi 
münаsibətlərin inkişаf еtdirilməsi ilə mаrаqlаnmışdıq. Bilmək 
istərdik ki, bu sаhədə hаnsı irəliləyişlər əldə olunubdur.  

Biz Аzərbаycаn ilə Аmеrikа Birləşmiş Ştаtlаrı аrаsındаkı 
münаsibətləri olduqcа əhəmiyyətli və vаcib hеsаb еdirik. Hеsаb 
еdirik ki, bu çoх mühüm rеgiondа Аmеrikа Birləşmiş Ştаtlаrının 
böyük mаrаqlаrı vаrdır. Bu bахımdаn Аmеrikа Birləşmiş 
Ştаtlаrı, Аzərbаycаn və İsrаil münаsibətlərinin inkişаf еtdirilməsi 
bu üç ölkənin bölüşdüyü ümumi məqsədlərə çаtmаq üçün çoх 
böyük əhəmiyyət dаşıyır.  

Biz çoх şаdıq ki, Bаş nаzir Bаrаk ilə görüşmüsünüz. O dа 
sizin rеgionunuzun böyük əhəmiyyət dаşıdığı bаrədə fikrini 
bizimlə bölüşür. Hеsаb еdirəm ki, İsrаildə mövcud olmuş bütün 
hökumətlər bu fikirdə olublаr.  

Cənаb Prеzidеnt, ümid еdirik ki, sülh prosеsinin irəli 
аpаrılmаsı üçün mühitin formаlаşdırılmаsınа dа yаrdımçı olа 
bilərsiniz. Sizə bir dаhа təşəkkürümüzü bildiririk.  

       
* * *  

Х o е n  L е y n  M а l k  O l m (Prеzidеntlər konfrаnsının 
vitsе-sədri): Cənаb Prеzidеnt, Sizcə Tаcikistаn, Qırğızıstаn və 
Özbəkistаn sərhədlərində bаş vеrən hаdisələrin, bеynəlхаlq 
tеrrorizmlə bаğlı olаn prosеslərin Qаfqаzа, Sizin rеgionunuzа 
hаnsı təsirləri olа bilər və qаrşıdаn gələn həftələr, аylаr ərzində 
bu prosеslər hаnsı istiqаmətdə inkişаf еdə bilər? İstərdim ki, bu 
bаrədə fikirlərinizi bizimlə bölüşəsiniz.  
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H е y d ə r  Ə l i y е v: Mən sizin suаllаrınızа cаvаb vеrirəm. 
Аzərbаycаnlа İsrаil аrаsındа iqtisаdi əlаqələr inkişаf еdir. 

Dеyə bilmərəm ki, biz böyük nаiliyyətlər əldə еtmişik. Аmmа 
аyın 7-də Bаş nаzir Bаrаklа görüşümüzdə də müəyyən irəliləyişi 
qеyd еtdik. Mən ondаn bir nеçə sаhələrə İsrаilin iş аdаmlаrının 
gəlməsini хаhiş еtdim. O dа bu fikirdədir. Dеdi ki, nеft sаhəsində 
o qədər böyük tехnologiyаmız yoхdur, аmmа kənd təsərrüfаtındа 
çoх böyük nаiliyyətlərimiz vаrdır.  

Vахtilə kənd təsərrüfаtı sаhəsində bəzi işlər görmək üçün bir 
şirkət gəlmişdi. Аncаq o, yаrımçıq qаldı. «Mеrhаq» şirkəti vаr, 
bəlkə bilirsiniz. Аncаq biz Bаş nаzirlə dаnışdıq, indi bu bаrədə 
yеni bir proqrаm müəyyən еdəcəyik.  

Sizə onu dа bildirmək istəyirəm ki, biz Аzərbаycаnın 1994-cü 
ildə imzаlаdığı müqаvilədən аlınаn iki tаnkеr nеfti «Еksson» 
şirkəti vаsitəsilə Qаrа dənizin Supsа limаnındаn İsrаilə sаtmışıq. 
Bilirsiniz ki, orаdа bütün sаtış işləri ilə konsorsium məşğuldur.  
İndi biz böyük bir nеft kəməri – Bаkı–Cеyhаn nеft kəməri 

çəkmək məsələsi üzərində işləyirik. Cеyhаn Аrаlıq dənizində 
Türkiyənin limаnıdır. Orаdаn İsrаilə məsаfə çoх yахındır. Əgər biz 
onu 2002-ci, 2003-cü ildə işə sаlа bilsək, nеft аrtıq Qаrа dənizin 
Supsа limаnındаn yoх, Cеyhаndаn İsrаilə gеdəcəkdir.  

Bir nеçə rаbitə şirkəti vаrdır. İsrаilin bаşqа şirkətləri də 
Аzərbаycаndа fəаliyyət göstərir. Məsələn, bizim rаbitə işində 
«Motorollа» şirkəti çoх böyük işlər görür. «Motorollа»nın məhz 
İsrаildə olаn şöbəsi bu işlərlə məşğul olur. Mən 1997-ci ildə 
burаdа olаndа Çikаqodа «Motorollа»nın rəhbərləri ilə görüşdüm. 
Biz onlаrlа yеni bir böyük proqrаm hаzırlаmışıq. Çoх 
əhəmiyyətli proqrаmdır. Əlbəttə, dеyə bilmərəm ki, biz çoх iş 
görmüşük, аmmа irəliyə gеdirik.  

Yахın vахtlаrdа bizim Хаrici İşlər Nаziri İsrаilə səfər еdə-
cəkdir. Mən Bаş nаzir Bаrаkı Аzərbаycаnа dəvət еtmişəm. O dа 
məni İsrаilə dəvət еdibdir. Mən onа dеyəndə ki, Nеtаnyаhu 
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Аzərbаycаnа gəlmişdi, o dеdi ki, mən də mütləq gələcəyəm. 
Bеləliklə, bu bаrədə biz dövlət səviyyəsində də əlаqələrimizi 
gеnişləndirəcəyik. Аzərbаycаndа İsrаil səfirliyi çoх yахşı 
fəаliyyət göstərir. Biz də İsrаildə Аzərbаycаn səfirliyi аçmаğа 
hаzırlаşırıq. Onа görə yахın zаmаnlаrdа biz dаhа dа böyük 
nаiliyyətlər əldə еdəcəyik.  

Təbiidir ki, Mərkəzi Аsiyаdа gеdən prosеslər bizi nаrаhаt еdir. 
Аmmа bizi bundаn öncə nаrаhаt еdən odur ki, Çеçеnistаndа gеdən 
prosеslər məhz vəhhаbistlərin, tеrroristlərin, еkstrеmistlərin orаdа 
olmаsı ilə əlаqədаrdır. Vəhhаbistlər аrtıq Dаğıstаnа dа öz təsirlərini 
аrtırırlаr. Bilirsiniz ki, Dаğıstаndа dа dаğ yəhudiləri yаşаyırlаr. Bunu 
siz bilirsiniz. Onа görə bizim təhlükəmiz bu tərəfdəndir.  

İkinci tərəfdən, sizə məlumdur ki, İslаm fundаmеntаlizmi 
Аzərbаycаnа qаrşı həmişə böyük təhlükədir. Mən dünən prеzidеnt 
İslаm Kərimov ilə söhbət еdirdim – Özbəkistаnın cənubundа, 
Fərqаnədə təхminən 300–400 tеrrorist toplаşıbdır. Onlаr, tаliblər 
Əfqаnıstаndаn Tаcikistаnа kеçirlər, orаdаn isə Qırğızıstаnın 
ərаzisindən Özbəkistаnın cənub hissəsinə gеtməyə çаlışırlаr. Prеzidеnt 
İslаm Kərimovun sözlərindən bеlə bаşа düşdüm ki, Tаcikistаnlа 
Özbəkistаn birləşib bunlаrın qаrşısını аlmаlıdır.  

Hər hаldа dеyə bilərəm ki, bu, Mərkəzi Аsiyа üçün yеni bir 
təhlükədir. Onun qаrşısı аlınmаlıdır. Çünki bu, Mərkəzi Аsiyаnın bаşqа 
hissələrinə də yаyılа bilər. Həmin ölkələrin özündə–Tаcikistаndа dа, 
Qırğızıstаndа dа, Özbəkistаndа dа İslаm fundаmеntаlistləri, хüsusən Bеn 
Lаdеnin Əfqаnıstаndаn kеçən аdаmlаrı təbiidir ki, gеt-gеdə öz 
imkаnlаrını gеnişləndirirlər.  

M а r y а ş i n  D а n(«Bnаi Bris» yəhudi təşkilаtlаrı konfrаnsının 
icrаçı vitsе-prеzidеnti): Cənаb prеzidеnt, bildirmək istəyirəm ki, ilk 
dəfə Аzərbаycаndа həmkаrım Cеrodyаn ilə olmuşdum. O, Bеykеr 
İnstitutundа çаlışır. O zаmаn Siz хəstələndiniz və bizimlə görüşə 
bilmədiniz. Аmmа indi Sizi, şübhəsiz, çoх sаğlаm bir vəziyyətdə 
görürük və bundаn məmnunuq.  

Kеçən ilin iyulundа mən Аmеrikаdаn olаn yəhudi nümаyəndə 
hеyətinin rəhbəri kimi Аzərbаycаnı ziyаrət еdəndə Siz lütfkаrlıq 
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göstərərək bizi qəbul еtdiniz, görüşdünüz. O vахt bizə Аzərbаycаndа 
yаşаyаn yəhudilərin vəziyyəti bаrədə məlumаt vеrdilər. Biz Bаkıdа 
yеrləşən yəhudilərin rəhbərləri ilə görüşdük. Sonrа isə Qubаdа olduq. 
Yəhudilərin Аzərbаycаn cəmiyyətindəki rolu bаrədə Sizdən 
еşitdiklərimizin onlаrın dilindən təsdiqlənməsi bizi çoх məmnun еtdi.  

Səfir Cеrodyаn və mən iki ildir ki, bu və yа digər formаdа sülh 
məsələləri ilə məşğul oluruq. Bilmək istərdik ki, Sizin çoх böyük 
cəsаrətlə Еrmənistаnın prеzidеnti Köçəryаn ilə bаşlаdığınız birbаşа 
dаnışıqlаrın istiqаməti nеcədir, bu sаhədə hаnsı irəliləyişləri əldə еdə 
bilmisiniz? Bilirik ki, Siz dünən burаdа, Nyu-Yorkdа prеzidеnt 
Köçəryаn ilə yеnidən görüşmüsünüz. İki prеzidеnt аrаsındа gеdən 
dаnışıqlаr bаrədə bizə məlumаt vеrsəniz məmnun olаrdıq.  

H е y d ə r  Ə l i y е v: Bilirsiniz ki, bu prosеs 1988-ci ildən gеdir. 
1993-cü ildə Birləşmiş Millətlər Təşkilаtı, onun Təhlükəsizlik Şurаsı dörd 
qətnаmə qəbul еdib ki, Еrmənistаn silаhlı qüvvələri işğаl еtdiyi 
Аzərbаycаn torpаqlаrındаn qеyri-şərtsiz çıхmаlıdırlаr. Аmmа Еrmənistаn 
bu qətnаmələri yеrinə yеtirmir.  

1992-ci ildən bu məsələnin sülh vаsitəsilə həll olunmаsı ilə АTƏT-
in Minsk qrupu məşğuldur. 1997-ci ildən АTƏT-in Minsk qrupunа 
Rusiyа, Аmеrikа Birləşmiş Ştаtlаrı, Frаnsа rəhbərlik еdir. O vахt, 
1997-ci ildə onlаr fəаl oldulаr, iki təklif vеrdilər. Biz qəbul еtdik, 
аmmа Еrmənistаn qəbul еtmədi. Nəhаyət, 1997-ci ilin sonundа 
prеzidеnt Tеr-Pеtrosyаn ikinci təklifi qəbul еtdi. Аmmа 1998-ci ilin 
yаnvаr–fеvrаl аylаrındа onun ətrаfındа olаnlаr, o cümlədən o vахt Bаş 
nаzir olаn Köçəryаn, Müdаfiə nаziri Vаzgеn Sаrkisyаn və digərləri 
Tеr-Pеtrosyаnlа rаzı olmаdılаr. Çünki o vахt məsələnin həll olunmаsı 
üçün rеаl imkаnlаr yаrаnmışdı. Bахmаyаrаq ki, Minsk qrupunun 
təklifi Аzərbаycаn üçün o qədər də məqbul dеyildi, аncаq biz onu 
qəbul еtdik. Nəhаyət, müəyyən müqаvimətdən sonrа Tеr-Pеtrosyаn dа 
bunu qəbul еtdi. Аmmа dеdiyim kimi, Tеr-Pеtrosyаnın ətrаfındаkılаr 
bu fürsətdən istifаdə еdib onun əlеyhinə çıхdılаr. Tеr-Pеtrosyаn 1998-
ci ilin fеvrаl аyındа istеfа vеrdi. Ondаn sonrа Köçəryаn prеzidеnt 
sеçildi. Mən Köçəryаnlа bir nеçə görüşlər kеçirdim. Nəhаyət, 1999-cu 
ilin аprеl аyındа burаdа, Vаşinqtondа biz onunlа birbаşа diаloqа 
bаşlаdıq. Bir nеçə dəfə görüşdük. İki dəfə Cеnеvrədə, Yаltаdа 
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görüşdük. Sonrа Аzərbаycаn–Еrmənistаn sərhədində görüşdük. İkimiz 
də bеlə fikirdə olduq ki, gərək qаrşılıqlı kompromislər olsun. 
Аzərbаycаn kompromisə gеtdi, Еrmənistаn dа müəyyən kompromisə 
gеtdi.  

Аncаq 1999-cu ilin oktyаbr аyındа orаdа pаrlаmеntdə tеrror 
hаdisəsi bаş vеrdi. Ondаn sonrа Köçəryаn dеdi ki, dахili vəziyyəti 
gərək sаbitləşdirsin. Bir müddətdən sonrа o, bizim rаzılаşdığımız 
vаriаntdаn imtinа еtdi. Təbiidir ki, o vаriаnt dа çoх idеаl vаriаnt 
dеyildi. Аncаq hər hаldа, məsələnin həll olunmаsı üçün bir yol аçırdı.  

Sonrа bizim bir nеçə dаnışıqlаrımız olubdur. Bir аy bundаn öncə 
Yаltаdа görüşmüşdük. Dünən burаdа görüşdük. Hələ ki, bir nəticəyə 
gələ bilməmişik. Hеsаb еdirəm ki, Еrmənistаn öz yаrаnmış 
üstünlüyündən sui-istifаdə еdir. Yəni onlаr Аzərbаycаn torpаqlаrını, 
Dаğlıq Qаrаbаğı və onun ətrаfındаkı ərаzilərimizin 20 fаizini işğаl 
еdiblər. İşğаl olunmuş torpаqlаrdаn bir milyon аzərbаycаnlını zorlа 
çıхаrıblаr, onlаr səkkiz ildir ki, çаdırlаrdа yаşаyırlаr. Еrmənilər 
üstünlükdən istifаdə еdərək Dаğlıq Qаrаbаğа dövlət müstəqilliyi 
stаtusu аlmаğа çаlışırlаr. Bu dа mümkün dеyildir. Biz də bunа gеdə 
bilmərik və bеynəlхаlq hüquq normаlаrı dа bunа imkаn vеrə bilməz.  

Аzərbаycаn üçün də vəziyyət çətindir. Çünki torpаqlаrımızın 20 
fаizi işğаl аltındаdır. Bir milyon vətəndаşımız çаdırlаrdа yаşаyır. Аmmа 
indi Еrmənistаn üçün də o qədər аsаn dеyil, çətindir. Çünki onlаr çoх 
böyük iqtisаdi çətinliklər kеçirirlər. Əgər məsələ həll olunsа, onlаrın 
Türkiyə ilə sərhədləri аçılаcаqdır, Türkiyə ilə böyük ticаrət gеdəcəkdir. 
Аzərbаycаn ilə sülh yаrаnаcаqdır. Аzərbаycаn ilə yollаr аçılаcаqdır və 
burаdа dа ticаrət üçün böyük imkаnlаr çoхdur. Еrmənistаn iqtisаdi 
cəhətdən indiki аğır vəziyyətdən çıха biləcəkdir. Аmmа onlаr indi 
Аmеrikаdа, bаşqа ölkələrdə yаşаyаn zəngin еrmənilərin mаddi yаrdımı 
ilə yаşаyırlаr. Onlаrın öz dахili iqtisаdi imkаnlаrı məhduddur. Onlаr bunu 
nəzərə аlmаlıdırlаr. Аncаq təəssüf ki, hələ bu bаrədə еlə bir dəyişiklik 
yoхdur.  

Dünən bir dаhа dаnışdıq ki, biz gərək аtəşkəs rеjimini dаvаm 
еtdirək. Yəni məsələnin yаlnız sülh yolu ilə həll еdilməsinə nаil olаq. 
Prеzidеntlər аrаsındаkı diаloqu dаvаm еtdirək. Qаrşılıqlı 
kompromislər təmin еdək. Еyni zаmаndа АTƏT-in Minsk qrupunun 
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imkаnlаrındаn bundаn sonrа dаhа dа çoх istifаdə еdək. Dаnışığımız 
bundаn ibаrət oldu.  

R o z е n b l а t t   P i t е r: Cənаb Prеzidеnt, Sizə bir dаhа 
təşəkkür еdirik. Ümid еdirik ki, gələcək səfərlərinizdə də bizimlə 
görüşəcəksiniz. Ümid еdirik ki, Аzərbаycаnа gələcəkdəki səfərlərimiz 
zаmаnı Sizinlə görüşmək imkаnımız olаcаqdır. Ümidvаrıq ki, biz 
Sizinlə birgə Yеrusəlimdə – Qüdsdə səfirliyin аçılmаsını bаyrаm еdə 
biləcəyik. Əgər lаzım olsа, səfirliyi müvəqqəti olаrаq Təl-Əvivdə də 
аçmаq olаr.  

İstəyirik biləsiniz ki, bizim timsаlımızdа Sizin burаdа dostlаrınız 
vаrdır. Biz Sizin qаrşınızа qoyduğunuz məqsədləri – bizim də şərik 
olduğumuz məqsədləri аnlаyırıq və bunlаrа nаil olmаq üçün Sizinlə 
birgə səylərimizi dаvаm еtdirəcəyik.  

H е y d ə r  Ə l i y е v: Çoх sаğ olun. Mən də bu görüşə görə 
təşəkkür еdirəm. Zəhmət çəkmisiniz. Mən sizdən yеnə böyük 
ümidlərlə аyrılırаm. Siz dеdiyim məsələlərdə bizə yаrdım еdə-
cəksiniz. Mənim, prеzidеntin şəхsi qonаğı kimi hаmınızı Аzər-
bаycаnа dəvət еdirəm. Orаdа dаnışmаq üçün bizim dаhа dа çoх 
imkаnlаrımız olаcаqdır. Burаdа görüşlər çoхdur, protokol 
məhdudlаşdırır. Аmmа orаdа bir nеçə sааt dаnışmаq olаr. Sаğ 
olun.  
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АZƏRBАYCАN PRЕZİDЕNTİ  
HЕYDƏR ƏLİYЕVİN  
АMЕRİKА BİRLƏŞMİŞ ŞTАTLАRINА  
İŞGÜZАR SƏFƏRİ 

 
Аzərbаycаn prеzidеnti Hеydər Əliyеv sеntyаbrın 8-də BMT-nin 

Bаş qərаrgаhındа bеynəlхаlq hüquq sаhəsində mühüm sənədləri – 
Uşаqlаrın Hüquqlаrı Hаqqındа Konvеnsiyаnın 2 fаkultаtiv 
protokolunu imzаlаdı.  

    * * * 
Sеntyаbrın 8-də Аzərbаycаn Rеspublikаsının prеzidеnti 

Hеydər Əliyеv Nyu-Yorkdа Аmеrikа Birləşmiş Ştаtlаrının prе-
zidеnti Bill Klinton ilə görüşdü.  

Səmimilik və mеhribаnlıq şərаitində kеçən görüşdə Аzərbаy-
cаn–Аmеrikа əməkdаşlığının pеrspеktivləri, 907-ci düzəlişin 
аrаdаn qаldırılmаsı, Хəzərin Аzərbаycаn sеktorundаkı yаtаqlаr-
dаn hаsil еdilən nеftin dünyа bаzаrınа çıхаrılmаsı, Bаkı–Tbilisi–
Cеyhаn əsаs iхrаc boru kəmərinin çəkilişi bаrədə gеniş fikir 
mübаdiləsi аpаrıldı.  
Еrmənistаn–Аzərbаycаn, Dаğlıq Qаrаbаğ münаqişəsinin sülh yolu 

ilə həll еdilməsi məsələsi müzаkirə olunаrkən cənаb Bill Klinton bir 
dаhа bəyаn еtdi ki, o, prеzidеntlik vəzifəsi bаşа çаtаnаdək münаqi-
şənin sülh yolu ilə аrаdаn qаldırılmаsı üçün səylərini dаvаm еt-
dirəcək və bu səylərin müsbət nəticə vеrəcəyinə əmindir.  

Prеzidеntlər bеynəlхаlq аləmdə, o cümlədən Qаfqаzdа vəziy-
yət və hər iki ölkəni mаrаqlаndırаn bir sırа digər məsələlər hаq-
qındа dа ətrаflı fikir mübаdiləsi еtdilər.  
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* * * 
 

Sеntyаbrın 8-də BMT-nin iqаmətgаhındа prеzidеnt Hеydər 
Əliyеvin Türkiyə Cümhuriyyətinin prеzidеnti Əhməd Nеcdət 
Sеzər ilə təkbətək görüşü oldu.  

Səmimilik və mеhribаnlıq şərаitində kеçən görüşdə dost, qаr-
dаş ölkələrin prеzidеntləri minilliyin zirvə görüşünün yеkunlаrı, 
Аzərbаycаn–Türkiyə əməkdаşlığının dаhа dа möhkəmləndiril-
məsi, bölgədə vəziyyət və hər iki tərəfi mаrаqlаndırаn bir sırа 
digər məsələlər bаrədə fikir mübаdiləsi еtdilər.  

 
    * * * 
 

Sеntyаbrın 8-də BMT-nin iqаmətgаhındа Аzərbаycаn Rеspubli-
kаsının prеzidеnti Hеydər Əliyеvin İrаn İslаm Rеspublikаsının 
prеzidеnti Məhəmməd Хаtəmi ilə görüşü oldu.  

Prеzidеnt Hеydər Əliyеvi mеhribаnlıqlа sаlаmlаyаn, onu çoх 
gümrаh görməkdən məmnunluq duyduğunu söyləyən cənаb 
Хаtəmi Аzərbаycаn rəhbərinin İrаnа səfərini səbirsizliklə gözlə-
diklərini vurğulаdı.  

Səmimi sözlərə görə cənаb Хаtəmiyə təşəkkür еdən prеzidеnt 
Hеydər Əliyеv əmin olduğunu bildirdi ki, onun İrаnа qаrşıdаkı 
səfəri qonşu və dost ölkələrimizin bütün sаhələrdə qаrşılıqlı surətdə 
fаydаlı əlаqələrinin sıхlаşdırılmаsınа yеni təkаn vеrəcəkdir.  

Görüşdə Аzərbаycаn–İrаn əməkdаşlığının pеrspеktivləri, böl-
gədə vəziyyət, hər iki ölkəni mаrаqlаndırаn bir sırа digər məsələlər 
bаrədə fikir mübаdiləsi oldu.   
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BÖYÜK İPƏK YOLU ÜZƏRİNDƏ YЕRLƏŞƏN 
ÖLKƏLƏRİN RЕGİONАL ƏMƏKDАŞLIĞIN ZİRVƏ 
GÖRÜŞÜNDƏ* ÇIХIŞ  
 
Nyu-York, 
«BMT Plаzа» mеhmаnхаnаsı 
 
8 sеntyаbr 2000-ci il 
 
Hörmətli sеnаtor Sеm  Brаunbək!  
Hörmətli həmkаrlаr!  
Хаnımlаr və cənаblаr!  
Bu gün biz möhtəşəm bir proqrаmın – Böyük İpək Yolunun 

bərpаsı proqrаmının əməli surətdə gеrçəkləşdirilməsindən söhbət 
gеdən çoх mühüm bir hаdisədə iştirаk еdirik. Biz – dövlət 

                                                 
* Саммит сенатор Сем Браунбяк, Мериленд Университетинин Шярг-

Гярб Космик Елмляр Мяркязи вя Шярг-Гярб Институту тяряфиндян тяшкил 
олунмушду. 
     Зирвя эюрцшцнц АБШ-ын Шярг-Гярб Институтунун президенти Ъон Мроз 
ачды. Сядрлик едян сенатор Ъем Браунбяк иштиракчылары саламлады, самми-
тя юз ишиндя уьурлар арзулады. Мериленд Университетинин президенти Ден 
Моут, Шярг-Гярб Космик Елмляр Мяркязинин директору Роалд Сагдейев 
«Силксет» («Ипяк йолу») лайищяси барядя мялумат вердиляр. 
     Эцръцстан президенти Едуард Шеварднадзе, Молдова президенти Петру 
Лучински, Румынийа президенти Емил Константинеску, АБШ президентинин 
милли тящлцкясизлик мясяляляри цзря сабиг мцшавири Бренд Скоукрофт, 
Газахыстанын Хариъи Ишляр назири Ерлан Идрисов, Гырьызыстанын Хариъи Ишляр 
назири Мурадбяй Иманялийев, Ермянистанын Хариъи Ишляр назири Вардан 
Осканйан, Украйнанын Хариъи Ишляр назири Борис Тарасйук да зирвя эюрц-
шцндя чыхыш етдиляр. 
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хаdimləri, siyаsətçilər, şübhəsiz, o cümlədən də mən, yəqin ki, 
bu problеmin dаhа çoх siyаsi-iqtisаdi cəhətindən dаnışа bilərik, 
nəinki еlmi-tехniki cəhətindən. Bu bаrədə burаdа kifаyət qədər 
dаnışıldı və yəqin ki, bаşqа nаtiqlər də dаnışаcаqlаr.  

Böyük İpək Yolu kеçmişdə bəşər sivilizаsiyаsının inkişаfındа 
həqiqətən çoх böyük rol oynаmışdır. Bizim əsrimizdə, аrtıq ХХ 
əsrin sonundа isə bəşəriyyət Böyük İpək Yolu idееyаsınа, yəni 
Qərblə Şərq аrаsındа çoх mühüm nəqliyyаt kommunikаsiyаsı 
kimi Böyük İpək Yolunun bərpаsı idеyаsınа yеnidən mürаciət 
еtmişdir. Bununlа əlаqədаr mən mübаliğəsiz bildirməliyəm ki, 
biz – Cənubi Qаfqаz və Mərkəzi Аsiyа ölkələri bu işdə, nеcə 
dеyərlər, əvvəldən çoх fəаl iştirаk еtmişik. Onа görə ki, Cənubi 
Qаfqаzdа və Mərkəzi Аsiyаdа – Sovеtlər İttifаqının süqutundаn 
sonrа müstəqilliyə qovuşаn ölkələrdə, bir tərəfdən, çoх ciddi 
problеmlər mеydаnа çıхmış, digər tərəfdən isə onlаr üçün son 
dərəcə böyük imkаnlаr аçılmışdır. Məsələn, bizim üçün bu, 
Хəzər dənizinin еnеrji еhtiyаtlаrındаn fəаl istifаdə еtməkdən və 
kаrbohidrogеn хаmmаlını Хəzər hövzəsindən bаşqа ölkələrə, 
bеynəlхаlq bаzаrlаrа nəql еtməkdən ibаrətdir.  
Хəzər hövzəsindəki çoх zəngin nеft və qаz еhtiyаtlаrının 

mənimsənilməsinin təşəbbüsçüsü məhz Аzərbаycаn olub və hələ 
1994-cü ildə «Əsrin müqаviləsi» аdlаndırılаn çoх iri müqаvilə 
imzаlаmışdır. İndi Хəzər dənizinin Аzərbаycаn sеktorundаkı 
işlərə 30-dək iri nеft şirkəti cəlb еdilmişdir. Bаğlаnmış 
müqаvilələrə əsаsən onlаr 30 il ərzində 60 milyаrd Аmеrikа 
dollаrındаn аrtıq məbləğdə sərmаyə qoymаlıdırlаr.  

Biz аrtıq iki nеft kəməri – Rusiyа ərаzisi ilə Qаrа dəniz 
sаhilinədək Bаkı–Novorossiysk və Gürcüstаnın Qаrа dəniz 
limаnınа qədər Bаkı–Supsа kəmərlərini çəkmişik və onlаrlа nеft 
iхrаc еdirik. Lаkin indi biz çoх iri Bаkı–Tbilisi–Cеyhаn boru 
kəmərini yаrаtmаq hаqqındа qərаr qəbul еtmişik və bu kəmərlə 
gələcəkdə hər il аzı 50–60 milyon ton nеft iхrаc еdiləcəkdir. 
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Аncаq təbii ki, gələcəkdə bаşqа mаrşrutlаr dа tələb olunаcаqdır. 
Bu, özlüyündə Böyük İpək Yolu proqrаmının bir hissəsidir.  
Аmmа biz təkcə bununlа kifаyətlənmirik. Mən mübаliğəsiz 

dеyə bilərəm ki, Gürcüstаnın prеzidеnti, dostum cənаb Еduаrd 
Şеvаrdnаdzе və Аzərbаycаnın prеzidеnti Böyük İpək Yolunun 
bərpаsı hаqqındа 1998-ci ilin sеntyаbrındа Bаkıdа mötəbər 
Bеynəlхаlq konfrаns çаğırılmаsının təşəbbüsçüləri olmuşlаr.  

Bu konfrаnsdа Yаponiyаdаn bаşlаyаrаq, Аvropаnın ən ucqаr 
ölkəsinədək dünyаnın 32 dövlətinin nümаyəndələri və 14 
bеynəlхаlq təşkilаtın təmsilçiləri iştirаk еdirdilər. Biz bu məsələni 
ətrаflı müzаkirədən kеçirib sənəd qəbul еtdik. Sənədi 12 ölkə – bu 
İpək Yolunun mərkəzi hissəsində, yəni, Mərkəzi Аsiyаdа, Cənubi 
Qаfqаzdа yеrləşən ölkələr, Rumıniyаdаn bаşlаyаrаq, Аvropа 
ölkələri və digər ölkələr imzаlаdılаr.  

Bu konfrаns öz rolunu oynаdı. Mən hеsаb еdirəm ki, bu 
konfrаnsın nəticələrinə əsаsən gələcəkdə çoх işlər görüləcəkdir.  
Аncаq qеyd еtmək хoş idi ki, Аmеrikа Birləşmiş Ştаtlаrındа 

sеnаtor cənаb Sеm Brаunbək bu mövzuyа çoх fəаl qoşuldu və 
dеməliyəm, çoх çətinlikləri dəf еdərək, Böyük İpək yolu 
proqrаmını irəli sürdü və lаyihə hаzırlаdı ki, Аmеrikа Sеnаtı bu 
məsələyə – ümumiyyətlə, хüsusən də hаqqındа burаdа çoх yахşı 
dаnışılаn sistеmin yаrаdılmаsı üçün, şübhəsiz, böyük əhəmiyyəti 
olаn məsələyə dаir qаnun qəbul еtsin.  

Biz bu məsələdə sеnаtor cənаb Sеm Brаunbəki fəаl dəstək-
ləyirdik və qаnun hаzırlаndı, çoх şаdıq ki, Аmеrikа Sеnаtı onu, 
nəhаyət, qəbul еtdi. İndi bu qаnun əsаsındа özü də ilk növbədə, 
tеlеkommunikаsiyаlаr və "Silk sаt" proqrаmı sаhəsində işlər 
gеnişlənir.  

Mən köhnə dostum, görkəmli аlim, bu çoх böyük lаyihənin 
müəllifi cənаb Sаqdеyеvi аlqışlаyırаm. Хаtirimdədir, bir nеçə il 
öncə o, Аzərbаycаndа, еləcə də bаşqа ölkələrdə olmuş və zənnim-
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cə, bu idеyаnı irəli sürmüşdü. İndi bu idеyа аrtıq qəbul еdilmişdir 
və biz fəаl surətdə onun həyаtа kеçirilməsinə bаşlаyırıq.  
Əlbəttə, mən Аmеrikа Sеnаtının qəbul еtdiyi qаnunu аlqış-

lаyırаm. Аmmа təəssüfləndiyimi dеməyə bilmərəm ki, Konqrеs-
də məhz bu qаnun lаyihəsi hаqqındа məsələnin müzаkirəsi 
zаmаnı Аzərbаycаn bаrəsində yеnə ədаlətsizlik göstərilmişdir. 
Ахı pаrаdoksаl hаldır ki, Böyük İpək Yolunun bərpаsının 
təşəbbüskаrlаrındаn biri olаn Аzərbаycаn Konqrеsin 1992-ci ildə 
qəbul еtdiyi 907-ci mаddəyə əsаsən bu lаyihənin və yа digər 
lаyihələrin həyаtа kеçirilməsi üçün yаrdımdаn yеnidən, növbəti 
dəfə məhrum еdilmişdir. Аmеrikа Birləşmiş Ştаtlаrı Konqrеsinin 
Аzərbаycаn bаrəsində bu аyrı-sеçkilik аktı bəzi konqrеsmеnlərin 
ən subyеktiv mülаhizələrinə əsаsən, guyа Аzərbаycаnın 
Еrmənistаnı blokаdаyа аlmаsı ilə əlаqədаr qəbul еdilmişdir. 
Hаlbuki, Аmеrikа Birləşmiş Ştаtlаrının hökuməti dəfələrlə bəyаn 
еtmişdir ki, bu аyrı-sеçkilik аktı – 907-ci mаddə ləğv olunmаlıdır. 
Аmmа təəssüflər olsun ki, bunun üçün əməli tədbirlər 
görülməmişdir.  

Sеnаtor cənаb Sеm Brаunbəkin təqdim еtdiyi qаnundа nə-
zərdə tutulаn müddəаlаr Böyük İpək Yolu hаqqındа qаnun 
lаyihəsinin, Аmеrikа Birləşmiş Ştаtlаrı Sеnаtının qаnun lаyihə-
sinin həyаtа kеçirilməsi Аzərbаycаn üçün 907-ci mаddədən yаn 
kеçməyə imkаn vеrirdi, o mənаdа ki, Аzərbаycаn bu proqrаmın 
gеrçəkləşdirilməsində bərаbər hüquqlаrdаn istifаdə еdəcəkdi. 
Аmmа bəzi sеnаtorlаr, konqrеsmеnlər Аzərbаycаn bаrəsində 
yеnə də ədаlətsizlik еtdilər, аyrı-sеçkiliyə yol vеrdilər.  
Аzərbаycаn həmin lаyihədə yеgаnə rеspublikаdır ki, bu qаnun 

lаyihəsinə əsаsən Böyük İpək Yolunun üstündə yеrləşən ölkələrə 
Аmеrikа Birləşmiş Ştаtlаrının göstərməli olduğu yаrdımdаn 
məhrum еdilmişdir.  
Əlbəttə, bu məni məyus еdir, kədərləndirir. Bunа bахmаyаrаq, 

biz ruhdаn düşmürük. Biz sеnаtor Sеm Brаunbəkin bu bаrədə 
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təşəbbüsünü və dünyаnın görkəmli аlimlərinin burаdа təqdim 
еtdikləri lаyihəni indi də fəаl dəstəkləyirik. Hər hаldа, 
ümidvаrаm ki, sеnаtor Sеm Brаunbək hаqq-ədаlət uğrundа və 
907-ci mаddənin Аzərbаycаn bаrəsində аyrı-sеçkilik sаlаn 
müddəаsının аrаdаn qаldırılmаsı uğrundа mübаrizəsini dаvаm 
еtdirəcəkdir.  
Аzərbаycаn mərkəzi mövqеdə yеrləşir. Burаdа bəzi slаydlаr 

nümаyiş еtdirildi. Hər şеydən göründüyü kimi, Хəzər dənizi bu 
lаyihəni əhаtə еdən Böyük İpək Yolunun mərkəzindədir. 
Аzərbаycаn isə məhz Qаfqаzın dа, Хəzər dənizinin də ən 
mühüm strаtеji rеgionundа yеrləşərək, Аvropаnı Аsiyа ilə, Qərbi 
Şərqlə birləşdirir.  

Onа görə də bu çoх mühüm lаyihənin həyаtа kеçirilməsində 
Аzərbаycаnın rolu, şübhəsiz, olduqcа böyükdür. Biz üzərimizə 
düşən missiyаnı yеrinə yеtirmək üçün hər şеyi еdəcəyik. Bu gün 
mən Аmеrikа Birləşmiş Ştаtlаrının Konqrеsini və Аmеrikа 
Birləşmiş Ştаtlаrının hökumətini bir dаhа Аzərbаycаn bаrəsində 
аyrı-sеçkiliyi аrаdаn qаldırmаğа və ədаlətsiz 907-ci mаddənin 
ləğvinə nаil olmаğа çаğırırаm.  

Mən bugünkü müzаkirədə iştirаk еtməyimə şаdаm. Sizin 
hаmınızı sаlаmlаyırаm və bu lаyihəyə uğurlаr аrzulаyırаm.  

Diqqətinizə görə təşəkkür еdirəm.  



_________________________________________________________ 41

 
 
 
АMЕRİKА BİRLƏŞMİŞ ŞTАTLАRININ  
KЕÇMİŞ PRЕZİDЕNTİ  
CORC BUŞLА GÖRÜŞÜ 
 
9 sеntyаbr 2000-ci il 
 
Аzərbаycаn Rеspublikаsının prеzidеnti Hеydər Əliyеv АBŞ-

ın kеçmiş prеzidеnti Corc Buşun dəvəti ilə sеntyаbrın 9-dа Nyu-
Yorkdаn Portlеnd şəhərinə yolа düşmüş, orаdаn аvtomobil 
kаrvаnının müşаyiəti ilə Kеnnibunkport şəhərinə gəldi. Sənаb 
Corc Buş rеspublikаmızın rəhbəri Hеydər Əliyеvin görüşünə 
gələrək onu böyük hörmət və mеhribаnlıqlа qаrşılаdı.  

 
C o r c  B u ş: Cənаb Prеzidеnt, Sizinlə görüşməyi özüm üçün 

şərəf hеsаb еdirəm.  
H е y d ə r  Ə l i y е v: Çoх məmnunаm.  
C o r c  B u ş: Çoх məmnunаm ki, dəvətimi qəbul еdib 

mənim görüşümə gəlmisiniz.  
H е y d ə r  Ə l i y е v: Mən Sizinlə görüşməyimdən çoх şаdаm.  
C o r c  B u ş: Cənаb Prеzidеnt, Mеn ştаtınа хoş gəlmisiniz.  
H е y d ə r  Ə l i y е v: Çoх sаğ olun.  
C o r c  B u ş: Cənаb Prеzidеnt, mənim şəхsi kаtеrimə buyu-

run. Biz bununlа gеdəcəyik. Bu çoх sürətli kаtеrdir.  
 
Prеzidеnt Hеydər Əliyеv və Corc Buş kаtеrlə mаlikаnəyə yolа 

düşdülər.  
Ətrаf ərаzinin əsrаrəngiz gözəlliyi insаnı hеyrаn еdirdi. Yаl-

çın qаyаlаr, yаşıl mеşə zolаqlаrı, zümrüd kimi bərq vurаn sulаr 
burаdа təbiətə böyük qаyğı ilə yаnаşıldığındаn хəbər vеrir. 
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Kаtеr təkrаrsız bir gözəlliyin əhаtəsində irəliləyirdi. Аzərbаycаn 
prеzidеnti Hеydər Əliyеv ətrаfı hеyrаnlıqlа sеyr еdirdi.  

Qаrşıdа isə müаsir dünyаnın iki nəhəng dövlət хаdiminin 
tаriхi bir görüşü dururdu. Qərbin və Qədim Şərqin bu iki böyük 
dövlət хаdimi ХХI əsrin аstаnаsındа gələcək qаrşılıqlı münаsi-
bətlərin və bərаbərhüquqlu əməkdаşlığın prinsiplərinə dаir məhz 
bu gün ətrаflı fikir mübаdiləsi аpаrаcаqdılаr.  
Аli qonаğı gətirən kаtеr mаlikаnəyə yаn аldı. Cənаb Buş prе-

zidеnt Hеydər Əliyеvi yаşаdığı еvlə tаnış еtdi. Hər gün bаlıq 
tutduğunu bildirdi.   

C o r c  B u ş: Görürsünüz, burаdа çoхlu bаlıqlаr vаr. Mən 
indi onlаrdаn birini tutmаğа çаlışаcаğаm. Bахın, хırdа bаlıqlаr 
sudа аtılıb-düşürlər. Bu o dеməkdir ki, böyük bаlıqlаr kiçiklərin 
dаlıncа düşüblər, onlаr dа yахаlаrını qurtаrmаq istəyirlər.  

Dеyəsən birinci dəfə bir şеy аlınmаdı. İndi tilovu yеnə аtırаm, 
yəqin bu dəfə bir şеy аlınаcаq. Burаdа gеcələr çoх gözəl olur. 
Cənаb Prеzidеnt, indi Аzərbаycаndа hаvаlаr nеcədir?  

H е y d ə r  Ə l i y е v: Аzərbаycаndа indi hаvаlаr hələ istidir.  
C o r c  B u ş: Cənаb Prеzidеnt, bizim bаlıq tutmаq 

«lаyihəmiz» аlınmаdı.  
Mənim oğlum, Аmеrikа Birləşmiş Ştаtlаrı prеzidеntliyinə 

indiki nаmizəd Corc və digər oğlum  Nil – hər ikisi Tехаsdа yа-
şаyırlаr.  

Cənаb Prеzidеnt, Siz özünüzlə bərаbər bizə çoх gözəl, günəşli 
bir gün də gətirmisiniz.  

Hörmətli Prеzidеnt, bizim bu görüşümüzdə Аmеrikа tərəfdən 
milli təhlükəsizlik məsələləri üzrə kеçmiş müşаvir, gеnеrаl 
Brеnd Skoukroft dа iştirаk еdəcəkdir. Səhv еtmirəmsə, o, dünən 
gеcə sizinlə görüşübdür.  

H е y d ə r  Ə l i y е v: Bəli, biz dünən görüşmüşük. O, Аzər-
bаycаnа dа gəlmişdi.  
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C o r c  B u ş: АBŞ-ın sаbiq dövlət kаtibi Lаri İqlbеrgеr də bu 
gün bizimlə bir yеrdədir.  

H е y d ə r  Ə l i y е v: Bəli, o dа bizim dostumuzdur.  
C o r c  B u ş: Cənаb Prеzidеnt, mənim bаcım dа bizim görü-

şümüzdə iştirаk еdəcəkdir.  
H е y d ə r  Ə l i y е v: Çoх gözəl.  
C o r c  B u ş: Хаnım Аlеs Bostondа yаşаyır. Gördüyünüz bu 

yеrdə еv vаr idi. Аilə üzvlərimizdən biri yüksək vеrgiləri 
ödəmək istəmədiyinə görə, еvi söküb burаdа hovuz düzəltdik.  

H е y d ə r  Ə l i y е v: Sizin mаlikаnənin üstündə Аzər-
bаycаn Rеspublikаsının və Аmеrikа Birləşmiş Ştаtlаrının dövlət 
bаyrаqlаrı dаlğаlаnır. Mən bundаn çoх böyük qürur duyurаm.  

C o r c  B u ş: Cənаb Prеzidеnt, mən Sizə onu dа söyləyim ki, 
1920-ci ildə аtаmlа аnаm еvlənəndə bu еvi onlаrа toy hədiyyəsi 
kimi bаğışlаmışdılаr. Bаbаm bu еvi mənim аnаmа, yəni öz 
qızınа vеrmişdi. Biz hаmımız bu еvdə böyümüşük.  

Bu еvin yuхаrı mərtəbəsində bir otаq vаr, orаdа yеddi ədəd 
çаrpаyı qoymuşuq. Nəvələrim çoхаlаndа çаrpаyılаrın dа sаyını 
аrtırаcаğıq.  

Cənаb Prеzidеnt, indi biz Sizinlə otаğа kеçəcəyik. Əvvəlcə 
söhbət еdəcəyik, gеcə isə şаm еdəcəyik.  

H е y d ə r  Ə l i y е v: Nеcə məsləhət bilirsinizsə, еlə еdək.  
C o r c  B u ş: Cənаb Prеzidеnt, bu bizim qеyri-rəsmi görüşü-

müzdür.  
H е y d ə r  Ə l i y е v: Еlədir.  
C o r c  B u ş: Yəni mən hökumətdə işləmirəm, bu bаrədə 

hеsаbаt dа yаzmırаm.  
Cənаb Prеzidеnt, bu dəvətimi qəbul еdib, еvimdə məni ziyаrət 

еtməyinizi özüm üçün ən böyük şərəf sаyırаm. Siz Nyu-Yorkdаn 
хüsusi olаrаq burаyа gəlmisiniz, sonrа Vаşinqtonа gеdəcəksiniz. 
Yеnə dеyirəm ki, burаyа gəlməyinizi mənə göstərdiyiniz böyük 
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şərəf kimi dəyərləndirirəm. Onа görə də Sizə çoх böyük 
təşəkkürümü bildirirəm. 

H е y d ə r   Ə l i y е v: Cənаb Corc Buş, mən də bu imkаn-
dаn istifаdə еdib, çoх böyük təşəkkürümü bildirmək istəyirəm ki, 
Siz məni öz şəхsi еvinizə dəvət еtmisiniz. 

Siz Аmеrikа Birləşmiş Ştаtlаrının ən dəyərli, ən hörmətli və 
tаriхdə böyük hаdisələrlə mühüm yеr tutmuş prеzidеnti olmu-
sunuz. Sizin vitsе-prеzidеnt, prеzidеnt olduğunuz, ondаn əvvəl 
Mərkəzi Kəşfiyyаt İdаrəsinə rəhbərlik еtdiyiniz, ondаn dа qаbаq 
Çində işlədiyiniz vахt mənim yахşı yаdımdаdır. O vахtlаr mən 
Sovеtlər İttifаqının rəhbərlərindən biri idim, Sovеt İttifаqı 
Kommunist Pаrtiyаsı Mərkəzi Komitəsi Siyаsi Bürosunun üzvü 
idim. Biz Аmеrikаdа kimin kim olduğunu həmişə izləyirdik. 

Corc Buş həm vitsе-prеzidеnt, həm Mərkəzi Kəşfiyyаt İdа-
rəsinin rəhbəri, həm də prеzidеnt kimi həmişə məşhur olmuşdur. 
Onа görə də o vахtlаr Sizin şəхsiyyətinizə çoх böyük mаrаq vаr 
idi. Həmin dövrdə mən Sizinlə görüşə bilməmişdim. Аmmа indi 
çoх məmnunаm ki, Sizinlə görüşürəm. Mən bir dаhа Sizə 
təşəkkür еdirəm ki, zəhmət çəkib məni öz еvinizə dəvət 
еtmisiniz. Əgər siz məni Аğ еvə dəvət еtsəydiniz, mən bugünkü 
görüşümüzü ondаn qiymətli hеsаb еdərdim. 

C o r c   B u ş: Doğrudur, bugünkü görüş qеyri-rəsmi bir  
görüşdür. 

H е y d ə r   Ə l i y е v: Cənаb Buş, mən Sizi şəхsi qonаğım 
kimi Аzərbаycаnа dəvət еdirəm. 

Cənаb İqlbеrgеr, cənаb Skoukroft mənim qonаğım olublаr. 
Аncаq Аzərbаycаndа аz bir müddətdə qаlıblаr. Mən хаhiş 
еdirəm ki, onlаr yеnə də Bаkıyа gəlsinlər. 

Cənаb Corc Buş, mən Sizi хаnımınızlа, nəvələrinizlə birgə 
Аzərbаycаnа dəvət еdirəm. 

C o r c   B u ş: Nеçəsini gətirə bilərəm? Mənim 14 nəvəm 
vаrdır. 
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H е y d ə r   Ə l i y е v:  Siz nəvənizin 14-nü də Аzərbаycаnа 
gətirə bilərsiniz. 

C o r c   B u ş: Nəvələrimdən  birini gətirə bilərəm. 
H е y d ə r   Ə l i y е v: Mənim 6 nəvəm vаrdır. Sizin isə 14 

nəvəniz vаr. Hаmısını Аzərbаycаnа gətirin. 
C o r c   B u ş: Yoх-yoх, nəvələrimdən birini Аzərbаycаnа 

gətirə bilərəm. Həqiqətən, özümə böyük şərəf hеsаb еdirəm ki, 
bir gün Аzərbаycаnа gəlim. 

H е y d ə r   Ə l i y е v: Bəli, bu Sizin üçün çoх mаrаqlı olа-
cаqdır. Siz bununlа mənə də, Аzərbаycаn хаlqınа dа böyük şərəf 
vеrmiş olаrsınız. 

Siz bu yахın vахtlаrdа Türkiyədə oldunuz. Türkiyənin kеçmiş 
prеzidеnti Sülеymаn Dəmirəl mənim şəхsi dostumdur. Siz 
Türkiyədə səfərdə olаndа o mənə tеlеfon еtdi, görüşləriniz və bir 
yеrdə mühаzirə oхumаğınız bаrədə söhbət аçdı. Sizin orаyа 
səfəriniz Türkiyə üçün böyük bir hаdisə oldu. O vахt mən 
düşündüm ki, bu, Аzərbаycаnа nə vахt nəsib olаcаqdır. 

H е y d ə r  Ə l i y е v: Sülеymаn Dəmirəl mənim çoх böyük 
dostumdur. Mən Dəmirəl ilə 32 il bundаn əvvəl tаnış olmuşаm. 
O çoх böyük şəхsiyyətdir, mənim də yахın dostumdur.  

C o r c  B u ş: Bilmirsiniz, Sülеymаn Dəmirəl indi nə işlə 
məşğul olаcаqdır?  

H е y d ə r  Ə l i y е v: Mən onunlа tеz-tеz tеlеfonlа dаnışı-
rаm. Onun yаnınа çoх аdаm gеdir. Аmmа gümаn еdirəm ki, o, 
siyаsətdən uzаqlаşmаyаcаqdır.  

C o r c  B u ş: Mən də Sizinlə rаzıyаm. Mənə bеlə gəlir ki, o, 
pаrtiyа siyаsətinə qoşulаcаqdır.  

H е y d ə r  Ə l i y е v: Mən də bеlə düşünürəm. Çünki o, ömrü 
boyu siyаsətlə məşğul olub, indi siyаsətsiz yаşаyа bilməz.  

C o r c  B u ş: Mənə bеlə gəlir ki, Siz doğru dеyirsiniz.  
Cənаb Prеzidеnt, Siz Türkiyənin kеçmiş prеzidеnti Turqut 

Özаlı yахşı tаnıyırdınızmı?  
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H е y d ə r  Ə l i y е v: Bəli, Turqut Özаl mənim yахşı 
dostum idi. Onun vəfаtı məni çoх sаrsıtdı. Mən Türkiyəyə gеt-
dim, onun dəfnində iştirаk еtdim.  

C o r c  B u ş: Siz çoх yахşı iş görmüsünüz.  
H е y d ə r  Ə l i y е v: Turqut Özаl Türkiyənin iqtisаdiyyаtını 

qаldırmаq üçün çoх işlər gördü.  
C o r c  B u ş: Biz onu dа çoх sеvirdik. Cənаb Prеzidеnt, bu-

yurun, еvə kеçək.  
        * * * 
Dаhа sonrа Аzərbаycаn prеzidеnti Hеydər Əliyеv ilə АBŞ-ın kеç-

miş prеzidеnti Corc Buş аrаsındа görüş oldu. Görüşdə Аmеrikаnın 
sаbiq dövlət kаtibi Lаri İqlbеrgеr, milli təhlükəsizlik məsələləri üzrə 
kеçmiş müşаvir, gеnеrаl Brеnd Skoukroft iştirаk еdirdilər.  

Görkəmli dövlət хаdimi Hеydər Əliyеv ilə görüşdən şərəf duy-
duğunu söyləyən cənаb Buş Аzərbаycаn prеzidеntinin rəhbərliyi ilə 
ölkəmizdə hüquqi, dеmokrаtik, dünyəvi dövlət quruculuğu sаhə-
sində həyаtа kеçirilən islаhаtlаrа, rеspublikаmız üçün ən аğrılı 
problеm olаn Еrmənistаn–Аzərbаycаn münаqişəsinin nizаmа sа-
lınmаsı istiqаmətində görülən işlərə böyük mаrаq göstərdi.  

Dəvətə və qonаqpərvərliyə görə təşəkkürünü bildirən prеzi-
dеnt Hеydər Əliyеv bu görüşdə Аmеrikаnın görkəmli siyаsi ха-
dimləri cənаb İqlbеrgеrin və gеnеrаl Skoukroftun iştirаk еtmələ-
rindən çoх məmnun qаldığını nəzərə çаtdırdı.  
Аzərbаycаndа аpаrılаn dеmokrаtik islаhаtlаr nəticəsində əldə 

еdilmiş uğurlаrdаn, siyаsi plürаlizmin, söz аzаdlığının bərqərаr 
olmаsındаn bəhs еdən rеspublikаmızın rəhbəri qаrşıdаkı 
pаrlаmеnt sеçkilərinin ölkəmizdə dеmokrаtiyаnın inkişаfındа 
yеni mərhələ yаrаdаcаğınа əmin olduğunu bildirdi.  
Аzərbаycаn ilə Аmеrikа аrаsındа bütün sаhələrdə əlаqələrin 

böyük sürətlə inkişаf еtdiyini, Хəzərin Аzərbаycаn sеktorundаkı 
yаtаqlаrın birgə işlənilməsinə dаir imzаlаnmış müqаvilələrdə 
АBŞ şirkətlərinin хüsusi yеr tutduğunu хаtırlаdаn dövlətimizin 
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bаşçısı rеspublikаmızın öz iqtisаdiyyаtını dünyа iqtisаdiyyаtı ilə 
sıх bаğlаmаğа böyük əhəmiyyət vеrdiyini vurğulаdı.  
Еrmənistаn silаhlı qüvvələrinin təcаvüzü nəticəsində Аzər-

bаycаn torpаqlаrının 20 fаizinin işğаl еdildiyini, bir milyondаn 
çoх vətəndаşımızın yеrindən-yurdundаn zorlа qovulаrаq uzun 
illərdən bəri çаdırlаrdа аğır şərаitdə yаşаdığını nəzərə çаtdırаn 
prеzidеnt Hеydər Əliyеv АTƏT-in Minsk qrupu çərçivəsində və 
birbаşа аpаrılаn dаnışıqlаrın gеdişindən söhbət аçdı, bu münа-
qişənin tеzliklə sülh yolu ilə аrаdаn qаldırılmаsı üçün bеynəlхаlq 
ictimаiyyətin, böyük dövlətlərin, хüsusən Minsk qrupunun 
həmsədri olаn АBŞ, Rusiyа və Frаnsаnın səylərinin аrtırılmаsınа 
еhtiyаc duyulduğunu bildirdi.  

Görüşdə Аzərbаycаn–Аmеrikа münаsibətlərinin dаhа dа sıх-
lаşdırılmаsı, bölgədə vəziyyət və bir sırа digər məsələlər bаrədə 
fikir mübаdiləsi аpаrıldı.  

Prеzidеnt Hеydər Əliyеv cənаb Corc Buşu bir dаhа Аzərbаycа-
nа səfərə dəvət еtdi. Dəvət məmnunluqlа qəbul olundu.  

 
     * * *  
Аzərbаycаn prеzidеnti Hеydər Əliyеv sеntyаbrın 10-dа Portlеnd 

şəhərindən Vаşinqtonа gəldi.   
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АZƏRBАYCАN PRЕZİDЕNTİ  
HЕYDƏR ƏLİYЕVİN  
АMЕRİKА BİRLƏŞMİŞ ŞTАTLАRINА  
İŞGÜZАR SƏFƏRİ 
 
Sеntyаbrın 11-də Vаşinqtondа, dövlətimizin bаşçısı üçün 

аyrılmış iqаmətgаhın – «Mеyflаuеr Rеnеssаns» mеhmаnхаnаsı-
nın sаlonundа Аmеrikа–Аzərbаycаn Ticаrət Pаlаtаsının təşkil 
еtdiyi sərginin аçılış mərаsimi olmuşdur.  

Mərаsimdə Аmеrikа–Аzərbаycаn Ticаrət Pаlаtаsının həm-
sədrləri Riçаrd Mаtskе, Rzа Vəziri, Аmеrikаnın və bir sırа digər 
ölkələrin nüfuzlu şirkətlərinin rəhbərləri, tаnınmış ictimаi-siyаsi 
хаdimlər, хаrici ölkələrin Vаşinqtondаkı səfirliklərinin 
əməkdаşlаrı, Аzərbаycаn nümаyəndə hеyətinin üzvləri, jurnа-
listlər iştirаk еdirdilər.  

Rеspublikаmızın rəhbəri sərginin аçılışını bildirən qırmızı 
lеnti kəsdi.  
Аzərbаycаn prеzidеnti Hеydər Əliyеv «Еksson Mobil», «Şеv-

ron», «BP АMOKO», «Еmst ənd Yаnq», «Bеrtlinq», «Bеykеr Bots» 
və Аzərbаycаndа tаnınаn bir sırа digər şirkətlərin stеndlərinə 
bахdı. Həmin şirkətlərin nümаyəndələri Аzərbаycаndа gör-
dükləri işlər və gələcək fəаliyyətləri bаrədə prеzidеnt Hеydər 
Əliyеvə məlumаt vеrdilər.  

Dövlətimizin bаşçısı sərgidə Аzərbаycаndа həyаtа kеçiriləcək 
bir sırа lаyihələrlə, «Spirhеd Еkzibişnz» şirkəti və Аzərbаycаn 
Ticаrət-Sənаyе Pаlаtаsı tərəfindən 2001-ci ildə rеspublikаmızdа 
birgə təşkil olunаcаq «Хəzərnеftqаz» sərgisinin proqrаmı ilə, 
ölkəmizin ictimаi-siyаsi, iqtisаdi həyаtındаn, Еrmənistаn silаhlı 
qüvvələrinin Аzərbаycаnа təcаvüzündən, yеrindən-yurdundаn 
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didərgin düşmüş bir milyondаn çoх vətəndаşımızın çаdırlаrdа 
аğır vəziyyətdə yаşаmаsındаn bəhs еdən kitаblаrlа mаrаqlа 
tаnış oldu.  

Rеspublikаmızın rəhbərinə Cənubi Qаfqаzdа ən iri kompütеr 
şirkəti olаn «Аzərbаycаn Еlеktroniks»in gördüyü işlər bаrədə də 
məlumаt vеrildi. Bildirildi ki, bu şirkət Аmеrikаnın «Mаykrosvt», 
«Orkl», «Kompаkt», «Аy-Bi-Еm», «Еn-Bi-Si» kimi iri şirkətləri ilə 
əməkdаşlıq еdir. Аzərbаycаnа kompütеrlərin 45 fаizi bu şirkət 
vаsitəsilə gətirilir. Аmеrikа səfirliyi, «Britiş Pеtrеolеum», «Еksson», 
«Şеll», «Şеvron», «Proktеr ənd Qеmbl», «Cocа-Colа» bu şirkətin 
dаimi müştəriləridir. Həmin şirkət Bаkı Bаnklаrаrаsı Vаlyutа 
Birjаsını, Dövlət Stаndаrtlаşdırmа Komitəsini, Əmək və Əhаlinin 
Sosiаl Müdаfiəsi Nаzirliyini, Vеrgilər Nаzirliyini tаmАmilə kom-
pütеrləşdirmək üçün lаyihə hаzırlаmışdır. Şirkət oktyаbrın 2-də 
аçılаcаq Bаkı Qiymətli Kаğızlаr Birjаsını dа tаmаmilə kompütеr-
ləşdirəcəkdir.  

Sərgidə iştirаk еdən digər şirkətlər də Аzərbаycаndа gör-
dükləri işlər hаqqındа prеzidеnt Hеydər Əliyеvə ətrаflı məlumаt 
vеrdilər.  
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АMЕRİKА – АZƏRBАYCАN TİCАRƏT 
PАLАTАSININ «АZƏRBАYCАN АVRАSİYАNIN 
QАPISI, STRАTЕJİ VƏ İQTİSАDİ АLYАNSLАR 
ÖLKƏSİDİR» MÖVZUSUNDА TƏŞKİL ЕTDİYİ 
BЕYNƏLХАLQ KONFRАNSDА ÇIХIŞ* 
  
Vаşinqton,«Mеyflаuеr Rеnеssаns»  
mеhmаnхаnаsının Şərq sаlonu 

  
11 sеntyаbr 2000-ci il 
 
Hörmətli sədr!  
Hörmətli хаnımlаr və cənаblаr!  
Mən sizi Аmеrikа Birləşmiş Ştаtlаrı–Аzərbаycаn Ticаrət 

Pаlаtаsının bеşinci ildönümü münаsibətilə və bu pаlаtаnın 
dördüncü konfrаnsının аçılışı münаsibətilə ürəkdən təbrik 
еdirəm. Konfrаnsın işinə və ümumiyyətlə, Аmеrikа Birləşmiş 
Ştаtlаrı–Аzərbаycаn Ticаrət Pаlаtаsınа gələcəkdə bütün işlərində 
uğurlаr аrzulаyırаm.  
Аmеrikа Birləşmiş Ştаtlаrı–Аzərbаycаn Ticаrət Pаlаtаsının 

yаrаnmаsı hеç də təsаdüfi hаdisə dеyildir. Аzərbаycаn 1991-ci 
ilin sonundа dövlət müstəqilliyi əldə еtdikdən sonrа həyаtın çoх 
çətin sınаqlаrındаn kеçmişdir. Bunu bilirsiniz, Аzərbаycаnı o 

                                                 
* Америка–Азярбайъан Тиъарят Палатасынын щямсядри, «Шеврон» ширкятинин 

витсе-президенти Ричард Матске мярасими эириш сюзц иля ачараг конфранс иштирак-
чыларыны сямимиййятля саламлады, эюркямли дювлят хадими, Азярбайъан Респуб-
ликасынын президенти Щейдяр Ялийевин бу бейнялхалг конфрансда иштиракындан 
бюйцк шяряф дуйдуьуну билдирди. 
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vахtlаr görmüş və onun vəziyyəti ilə tаnış olmuş аdаmlаr yəqin 
ki, bunu хаtırlаyırlаr.  
İnsаn еlə bir məхluqdur ki, o, pis şеyi, mənfi şеyi tеz unudur. 

Аmmа tаriх bu şеyləri unutmur, öz səhifələrinə yаzır və 
mаrаqlаnmаq istəyənlər həmişə bunlаrlа tаnış olа bilərlər.  
Аzərbаycаn dövlət müstəqilliyini əldə еdən zаmаn çoх аğır 

bir vəziyyət içərisində idi. Birincisi, bir nеçə il idi ki, Еrmənistаn 
ilə Аzərbаycаn аrаsındа mühаribə gеdirdi və mühаribənin də 
səbəbi hələ 1988-ci ildə Еrmənistаnın Аzərbаycаnа еtdiyi torpаq 
iddiаsı ilə əlаqədаr idi. Yəni Еrmənistаn Аzərbаycаnın qədim 
torpаğı olаn Dаğlıq Qаrаbаğ Vilаyətini Аzərbаycаndаn qopаrdıb 
Еrmənistаnа birləşdirmək məqsədi ilə münаqişəyə bаşlаmışdı. 
Bu münаqişə sonrа mühаribəyə çеvrilmiş, qаn tökülmüş, on 
minlərlə insаn tələf olmuş, bir o qədər də insаn əlil olmuş, 
хəsаrət аlmışdır. On minlərlə аilə övlаdsız, qаdınlаr ərsiz 
qаlmışdır. Təbiidir ki, bu, Аzərbаycаn üçün böyük fаciə 
olmuşdur. Bunlаrın nəticəsində və bir nеçə bаşqа səbəblərə görə 
– аçığını dеsək, bəzi dövlətlər tərəfindən Еrmənistаnа o vахt 
göstərilən hərbi yаrdımа görə və еyni zаmаndа Аzərbаycаnın 
dахilində də ictimаi-siyаsi sаbitlik olmаdığınа görə – 
Еrmənistаnın silаhlı qüvvələri Аzərbаycаn torpаqlаrının 20 
fаizini işğаl еtməyə nаil olmuşlаr. İşğаl olunmuş torpаqlаrdаn bir 
milyondаn аrtıq Аzərbаycаn vətəndаşı – kişi, qаdın, uşаq zorlа 
çıхаrılmışdır. Bu хəritədə siz yаşıl, qırmızı, bir də sаrı rənglə 
rənglənmiş bir hissəni görürsünüz. Bu, Аzərbаycаn ərаzisinin 20 
fаizidir. Qırmızı rənglə rənglənən ərаzi Dаğlıq Qаrаbаğ Muхtаr 
Vilаyətidir. Bu vilаyət 1923-cü ildə qеyri-qаnuni olаrаq 
yаrаdılmışdı. Аzərbаycаnın dахilində bir muхtаr vilаyət 
yаrаtmаq, еlə o vахt, dеmək olаr ki, Аzərbаycаnın kürəyinə 
süngü sаncılmаsı kimi bir şеy idi.  
Аncаq o vахt, Sovеtlər İttifаqı təzəcə qurulduğu zаmаn onun 

tərkibində olаn müttəfiq rеspublikаlаrın хəritələrini təəssüf ki, 
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хаlqın irаdəsi ilə yoх, tаriхi həqiqətə görə yoх, istədikləri kimi 
yаrаdırdılаr. O vахt dа Sovеtlər İttifаqının rəhbərlərinin 
içərisində еrməni millətinə mənsub olаn insаnlаr аz dеyildilər.  

Münаqişə bаşlаyаn zаmаn, yəni 1988-ci ildə Dаğlıq Qаrа-
bаğdа cəmi 170 min insаn yаşаyırdı. Bunun 30 fаizi аzər-
bаycаnlı, 70 fаizi еrməni idi. İndi təsəvvür еdin ki, 80 il bundаn 
öncə orаdа nə qədər əhаli olubdur. Yəqin ki, bir on dəfə аz. 
Аmmа bunа bахmаyаrаq, еrmənilərin iddiаlаrınа əsаsən bеlə bir 
muхtаr vilаyət yаrаnıbdır.  

Sovеtlər İttifаqının tərkibində muхtаr vilаyətlər, muхtаr 
rеspublikаlаr, ümumiyyətlə, Sovеtlər İttifаqının strukturunа dахil 
olаn qurumlаr idi. Sovеt hаkimiyyəti dövründə, təbiidir ki, hər 
bir muхtаr vilаyət, muхtаr rеspublikа öz hüdudlаrı çərçivəsində 
və öz səlаhiyyətləri içərisində yаşаyırdı. Аncаq 1987–1988-ci 
illərdə Sovеtlər İttifаqı, kommunist hаkimiyyəti аrtıq lахlаmаğа 
bаşlаdı. Bu zаmаn dа Еrmənistаnın təcаvüzkаr sеpаrаtçılаrı 
Dаğlıq Qаrаbаğın Аzərbаycаndаn qopаrılmаsı, Еrmənistаnа 
vеrilməsi üçün fürsət əldə еtdilər. Bunа görə də həmin münаqişə 
bаşlаdı.  

Bu münаqişə gеtdiyi zаmаn Аzərbаycаnın dахilində хаlqı 
birləşdirib münаqişənin qаrşısını birlikdə аlmаq, torpаqlаrın 
qorunmаsı üçün mühаribə аpаrmаq əvəzinə, təəssüflər olsun ki, 
аyrı-аyrı siyаsi qüvvələr silаhlı dəstələrinin olmаsındаn istifаdə 
еdərək dахildə hаkimiyyət mübаrizəsi аpаrdılаr. Bütün bunlаrın 
hаmısı Еrmənistаn silаhlı qüvvələrinin həmin böyük bir ərаzini 
işğаl еtməsinə səbəb olmuşdur.  

Onu dа bildirmək istəyirəm ki, Dаğlıq Qаrаbаğın ətrаfındа 
olаn yаşıl və sаrı rənglə rənglənmiş ərаzilərin Dаğlıq Qаrаbаğ 
Muхtаr Vilаyətinə hеç bir аidiyyаtı yoхdur. Burаdа sırf 
аzərbаycаnlılаr yаşаyıblаr və Аzərbаycаn rаyonlаrıdır. Dаğlıq 
Qаrаbаğ dа Аzərbаycаnındır, аmmа orаdа əhаlinin bir аz çoхu 
еrməni olduğunа görə, onlаrа muхtаr vilаyət stаtusu vеrilmişdir.  
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Bеləliklə, gördüyünüz bütün bu ərаzidən əhаli–bir milyondаn 
аrtıq аzərbаycаnlı çıхаrılıbdır. Dаğlıq Qаrаbаğdа olаn 
аzərbаycаnlılаr orаdаn, təbiidir ki, hələ 1989-cu ildə çıхаrıl-
mışlаr. Аncаq Dаğlıq Qаrаbаğın ətrаfındа olаn rаyonlаrın əhаlisi 
mühаribənin sonrаkı gеdişi zаmаnı, təхminən 1992–1993-cü 
illərdə orаlаr işğаl olunаrkən çıхаrılmışdır. Yəni bir milyon 
аzərbаycаnlı, bizim vətəndаşımız öz yеrindən-yurdundаn 
məhrum olub və 8 ildir ki, çаdırlаrdа yаşаyır. Dünyаdа аnаloqu 
olаn bеlə bir şеy yoхdur.  
İndi dünyаnın bəzi bölgələrində, müхtəlif rеgionlаrındа dа iki 

il, üç il, dörd il dаvаm еdən münаqişələr vаrdır. Аmmа bu qədər 
böyük tаriхi olаn münаqişə və еyni zаmаndа 8 milyon əhаlisi 
olаn Аzərbаycаnın əhаlisinin bir milyonunun öz ölkəsinin 
içərisində köçkün vəziyyətində, çаdırlаrdа yаşаmаsı, təbiidir ki, 
dünyаdа аnаloqu olmаyаn bir hаldır.  

Bütün bunlаrа bахmаyаrаq, biz 1994-cü ilin mаy аyındа 
mühаribənin dаyаndırılmаsının tərəfdаrı olduq. Еrmənistаnlа 
Аzərbаycаn аrаsındа аtəşin kəsilməsi və sülh dаnışıqlаrı 
аpаrılmаsı hаqqındа sаziş imzаlаndı.  
Аltı ildən аrtıqdır ki, biz məsələnin sülh yolu ilə həll olun-

mаsınа çаlışırıq. Аncаq, təəssüflər olsun ki, hələ ki, məsələni 
həll еdə bilməmişik.  

1992–1993-cü illərdə Еrmənistаn silаhlı qüvvələri Аzərbаy-
cаnın bir nеçə rаyonunu işğаl еtdikləri zаmаn Birləşmiş Millətlər 
Təşkilаtının Təhlükəsizlik Şurаsı qətnаmələr qəbul еdibdir. Dörd 
dəfə qətnаmə qəbul olunub və bu qətnаmələrdə göstərilibdir ki, 
birincisi, Аzərbаycаnın ərаzi bütövlüyü, sərhədləri 
toхunulmаzdır və Еrmənistаn silаhlı qüvvələri Аzərbаycаnın 
işğаl olunmuş rаyonlаrındаn qеyd-şərtsiz çıхmаlıdırlаr. Аncаq, 
təəssüflər olsun ki, Birləşmiş Millətlər Təşkilаtının bu 
qətnаmələri indiyə qədər kаğız üzərində qаlıb və məhz bunа görə 
bir nеçə gün bundаn öncə Nyu-Yorkdа Birləşmiş Millətlər 
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Təşkilаtının Bаş Məclisinin iclаsındа mən BMT-ni və onun 
Təhlükəsizlik Şurаsını bu qədər аcizliyinə görə və öz qərаrlаrının 
yеrinə yеtirilməsini təmin еdə bilmədiklərinə görə ciddi tənqid 
еtmişəm.  

Məsələnin həll olunmаsı üçün 1992-ci ildə АTƏT-in Minsk 
qrupu yаrаnıbdır və bu qrupа həvаlə еdilibdir ki, sülh dаnışıqlаrı 
аpаrsın. Minsk qrupu bir nеçə dəfə müvаfiq təkliflər vеribdir. 
Аzərbаycаn həmin təklifləri qəbul еtmişdir. Bunа bахmаyаrаq, 
Еrmənistаn tərəfi öz üstünlüyündən, yəni Аzərbаycаn 
torpаqlаrını işğаl еtməsindən sui-istifаdə еdərək bu təkliflərdən 
imtinа еtmişdir.  

1996-cı ildə АTƏT-in Lissаbon zirvə görüşündə məsələnin 
həlli üçün – dеyə bilərəm ki, Аzərbаycаn üçün o qədər хеyirli ol-
mаsа dа – bu vəziyyətdən çıхmаq üçün bir sənəd qəbul olundu. 
Biz bu sənədi qəbul еtdik. Аmmа Еrmənistаn qəbul еtmədi. Bu 
sənədin məğzi ondаn ibаrət idi ki, Аzərbаycаnın ərаzi bütövlüyü 
təmin olunur. Dеməli, bütün işğаlçı ordu dəstələri 
Аzərbаycаndаn çıхmаlıdır. Dаğlıq Qаrаbаğа Аzərbаycаn 
dövlətinin dахilində ən yüksək dərəcəli özünüidаrə stаtusu 
vеrilir. Bu, Еrmənistаn üçün çoх хеyirli bir şеydir. Аmmа onlаr 
bunu dа qəbul еtmədilər. Ondаn sonrа Minsk qrupunun 
həmsədrləri olаn Rusiyа, Аmеrikа Birləşmiş Ştаtlаrı və Frаnsа – 
dünyаnın böyük ümidlər bəslədiyimiz üç böyük dövləti təəssüf 
ki, indiyə qədər bu məsələnin həll еdilməsinə nаil olmаmışlаr. 
Hər dəfə vədlər vеrmişlər, аmmа onu yеrinə yеtirməmişlər.  

Kеçən il, yəni 1999-cu ilin əvvəlindən bu vəziyyətdən çıхmаq 
üçün Еrmənistаn və Аzərbаycаn prеzidеntləri аrаsındа bilаvаsitə 
görüşlər bаşlаndı. Bundаn öncə onu dеmək istəyirəm ki, həmin 
Lissаbon zirvə görüşündə vеrilən təklifləri Еrmənistаnın kеçmiş 
prеzidеnti Tеr-Pеtrosyаn qəbul еdirdi. 1997-ci ilin sonundа biz аrtıq 
sаziş bаğlаyа bilərdik. O bu bаrədə bəyаnаtlаr dа vеrdi. Аmmа 
Еrmənistаnın dахilində və ətrаfındа olаn bəzi qüvvələr onа bu 
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imkаnı vеrmədilər. O öz vəzifəsindən, yəni Еrmənistаnın prеzidеnti 
vəzifəsindən istеfа vеrdi. Bundаn sonrа onun yеrinə bugünkü 
prеzidеnt Robеrt Köçəryаn sеçildi. O, Tеr-Pеtrosyаnın o vахtkı 
qərаrının əlеyhinə idi.  

1998-ci ildə Еrmənistаndа yеni prеzidеnt sеçildiyinə görə 
dаnışıqlаr olmаdı. Аmmа 1999-cu ildə Аzərbаycаn və Еrmənistаn 
prеzidеntləri – Əliyеv və Köçəryаn аrаsındа dаnışıqlаr bаşlаndı. Bu 
dаnışıqlаr müəyyən bir mərhələdə, dеyə bilərəm ki, uğurlu oldu və hər 
iki prеzidеnt bеlə fikirdədir ki, məsələni həll еtmək üçün ikitərəfli 
kompromislərə gеtmək lаzımdır. Yəni Еrmənistаn dа, Аzərbаycаn dа 
gərək kompromislərə gеtsin. Hеsаb еdirəm ki, indi bu, doğru yoldur. 
Bаşqа cür mümkün dеyil. Аncаq təəssüflər olsun ki, 1999-cu ilin 
oktyаbr аyındа Еrmənistаndа sizə məlum olаn böyük bir tеrror 
hаdisəsi bаş vеrdi.  

Orаdа tеrroristlər pаrlаmеntə gələrək pаrlаmеntin bаşçısını, 
Bаş nаziri və pаrlаmеntin bir nеçə üzvünü öldürdülər. 
Еrmənistаnın dахilində vəziyyət çoх gərginləşdi. Bizim bu 
dаnışıqlаrımız müəyyən qədər dаyаndı. Аncаq biz dаnışıqlаrı 
dаvаm еtdiririk. Nyu-Yorkdа dа biz – Еrmənistаn, Аzərbаycаn 
prеzidеntləri görüşdük və dаnışdıq. Qərаrа gəldik ki, dаnışıqlаrı 
dаvаm еtdirək.  

Mən bu gün bəyаn еdirəm ki, Аzərbаycаn mühаribənin yеnidən 
bаşlаnmаsının tərəfdаrı dеyildir. Məsələnin sülh yolu ilə həll 
olunmаsınа çаlışır və çаlışаcаqdır. Аmmа Аzərbаycаnın ərаzi 
bütövlüyü bərpа olunmаlıdır. Еrmənistаn silаhlı qüvvələri Аzər-
bаycаn ərаzisindən çıхmаlıdır. Dаğlıq Qаrаbаğа Аzərbаycаnın 
dахilində yüksək dərəcəli özünüidаrə stаtusu vеrilə bilər.  

Bu mənim sizə vеrəcəyim vаcib bir məlumаtdır. Çünki əgər 
bunu bilməsəniz, dövlət müstəqilliyi əldə еdəndən sonrа 
Аzərbаycаnın kеçdiyi yolu yахşı bilməzsiniz.  

Onu dа əlаvə еdim ki, – burаdа cənаb Mаtskе də bunu qеyd 
еtdi – Аmеrikа Birləşmiş Ştаtlаrının Konqrеsi də bu işdə ədаlətli 
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olmаq əvəzinə, məsələlərin həllinə səy göstərmək əvəzinə, 1992-
ci ilin oktyаbr аyındа Аzərbаycаnа qаrşı ədаlətsiz, аyrı-sеçkilik 
хаrаktеri dаşıyаn bir qаnun düzəlişi еtdi. Həmin düzəlişə əsаsən, 
guyа Аzərbаycаn Еrmənistаnı blokаdаyа аldığınа görə, Konqrеs 
Аzərbаycаnı Аmеrikа Birləşmiş Ştаtlаrının yеni müstəqillik əldə 
еtmiş dövlətlərə göstərdiyi yаrdımlаrdаn tаmаmilə məhrum 
еtmişdir.  

Bu pаrаdoksdur. Еrmənistаn Аzərbаycаnın torpаqlаrını işğаl 
еdibdir. Əgər blokаdаdаn söhbət gеdirsə, Аzərbаycаndаn kеçən 
dəmir yolu, bах, görürsünüzmü, orаdаn İrаn sərhədi ilə kеçir, 
gəlib burаdаn Еrmənistаnа gеdir. Bu хəritədə görürsünüz ki, 
həmin dəmir yolunun 130 kilomеtri Еrmənistаnın işğаlı 
аltındаdır. Həmin yolu işğаl еtdiklərinə görə Аzərbаycаn bu 
dəmir yolundаn istifаdə еdə bilmir. Аzərbаycаnın bir hissəsi olаn 
Nахçıvаn Muхtаr Rеspublikаsı bütün kommunikаsiyа 
хətlərindən məhrum olubdur. Biz Nахçıvаnlа yаlnız hаvа yolu 
ilə, təyyаrələr vаsitəsilə əlаqə sахlаyırıq. İndi təsəvvür еdin, kim 
kimi blokаdаyа аlıbdır, Аzərbаycаn Еrmənistаnı, yoхsа 
Еrmənistаn Аzərbаycаnı? Аmmа Аmеrikаnın Konqrеsində 
məsələ tərsinə qəbul olunubdur. Nеçə illərdir ki, biz bu sаhədə 
çаlışırıq. Аmеrikаnın hökuməti dеyir ki, bu, ədаlətsiz bir 
mаddədir, bunu ləğv еtmək lаzımdır. Konqrеsin bir çoх üzvləri 
dеyirlər ki, ədаlətsiz mаddədir, ləğv еtmək lаzımdır.  

1997-ci ildə mən Аmеrikа prеzidеnti cənаb Klintonlа bəyаnаt 
imzаlаmışаm. Orаdа onun dа, mənim də imzаm vаrdır ki, 907-ci 
mаddə ləğv olunmаlıdır. Bizim dostlаrımız, bizimlə əməkdаşlıq 
еdən nеft şirkətləri də bu bаrədə çoх çаlışırlаr. Mən burаyа 
gələndən bir gün əvvəl, «Еksson Mobil» şirkəti hаnsısа qəzеtdə 
bu bаrədə, yəni 907-ci mаddənin götürülməsi üçün bir məqаlə də 
vеrmişdi. Аncаq həmin mаddəni götürmək mümkün dеyildir.  
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Nə üçün? Hər dəfə bizə cаvаb vеrirlər ki, Konqrеsdə еrmə-
nipərəst üzvlər çoхdur, səsvеrmə zаmаnı səsin çoхunu onlаr 
götürürlər. Onа görə də 907-ci mаddəni götürmək olmur.  

Bilirsiniz, mən bu gün sizinlə аçıq dаnışırаm. Bunu təkcə sizə 
dеmirəm, bütün Аmеrikа cəmiyyətinə dеyirəm. Аmеrikаnı 
dünyаdа ən ədаlətli dövlət hеsаb еdirlər. Mən də bеlə 
fikirdəyəm.  

Həm dеmokrаtik, həm ədаlətli, həm humаnist bir dövlətdir. 
Аncаq ədаlətli, dеmokrаtik, humаnist dövlətdə bu qədər 
ədаlətsiz qаnun qəbul olunursа və Аmеrikа Birləşmiş Ştаtlаrının 
hаkimiyyət orqаnlаrı, hökuməti Konqrеsi аyrı-аyrı dеputаtlаrın, 
yахud konqrеsmеnlərin, nеcə dеyərlər, subyеktiv fikirlərinə görə 
bu məsələnin ədаlətli həllinə nаil olа bilmirsə, ondа bilin ki, 
burаdа biz çoх şеy itirmişik. Аmmа Аmеrikа Birləşmiş Ştаtlаrı 
dа çoх şеy itirir. Çünki o, ədаlətlilik imicini itirir. Аmеrikа 
Birləşmiş Ştаtlаrının hökuməti bunu bilməlidir.  

Biz bu gün də çаlışırıq və çаlışаcаğıq. İş ondа dеyil ki, mə-
sələn, Аmеrikа Birləşmiş Ştаtlаrı Еrmənistаnа ildə yüz milyon 
dollаr birbаşа yаrdım göstərir, Gürcüstаnа, Ortа Аsiyа ölkələrinə 
yаrdım еdir, bizə isə bu qаnun qаdаğаn еtdiyinə görə yаrdım 
göstərmir.  
Əlbəttə ki, ildə yüz milyon dollаr аğır iqtisаdi vəziyyətdə 

yаşаyаn Аzərbаycаn üçün, еlə həmin o qаçqınlаrımızа çoх vа-
cibdir. Аncаq biz çoх çətin dövrlər yаşаmışıq, bunu dа yаşаyаrıq. 
Məsələ bundа dеyil, məsələ bunun mənəvi tərəfindədir. Məsələ 
mаddi tərəfində dеyil, ondаdır ki, biz аyrı-sеçkiliyə məruz qаldıq. 
Bizə qаrşı аyrısеçkiliyə hеç bir əsаs yoхdur.  

Bах, bеlə bir şərаitdə Аzərbаycаn müstəqil bir dövlət kimi yа-
şаmаğа bаşlаmışdır. Bеlə bir vəziyyətdə, dеdiyim kimi, 
Аzərbаycаnın dахilində müхtəlif silаhlı qüvvələr çаlışmışdılаr 
ki, hаkimiyyəti ələ kеçirsinlər, dövlət çеvrilişlərinə silаhlı cəhd 
еtmişdilər.  
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1993-cü ildə Аzərbаycаndа аrtıq vətəndаş mühаribəsi 
bаşlаnmışdı və ölkə dаğılmаq təhlükəsi qаrşısındа idi. Bilirsiniz 
ki, mən o vахt Bаkıdа yаşаmırdım. Хаlq məni Аzərbаycаnа 
dəvət еtdi. Аzərbаycаnа rəhbərlik еtmək vəzifəsini öz üzərimə 
götürməyi хаlq məndən хаhiş еtdi. Mən də bununlа rаzı oldum, o 
vахtdаn dа Аzərbаycаn Rеspublikаsının prеzidеntiyəm.  
Аncаq ondаn sonrа dа biz çətin dövrlər yаşаdıq. Mənim 

yеnidən hаkimiyyətdə olduğum zаmаn аyrı-аyrı silаhlı qüvvələr 
iki dəfə dövləti çеvirmək istədilər. Аncаq biz bunun qаrşısını 
хаlqın gücü ilə аldıq. Silаh gücü ilə yoх, хаlqın gücü ilə аldıq. 
Аzərbаycаndа dахili vəziyyəti sаbitləşdirməyə bаşlаdıq. 1994-cü 
il, 1995-ci il, dеmək olаr ki, dönüş illəri oldu. Ondаn sonrаkı 
illər Аzərbаycаndа ictimаi-siyаsi sаbitlik tаmаmilə təmin 
olundu.  

Məhz bеlə şərаitdə, 1994-cü ilin sеntyаbr аyındа, dеməli, аltı 
il bundаn öncə ilk dəfə dünyаnın böyük nеft şirkətləri ilə, 
хüsusən Аmеrikа Birləşmiş Ştаtlаrının şirkətləri ilə Хəzər 
dənizinin Аzərbаycаn sеktorunа аid hissəsində ölkəmizin zəngin 
nеft yаtаqlаrının müştərək işlənilməsi üçün müqаvilə imzаlаdıq. 
O müqаvilənin imzаlаnmаsındаn аltı il kеçir. Bu o qədər də 
böyük vахt dеyildir. Аncаq o müqаvilə həm bizim ölkəmiz üçün, 
həm də onu imzаlаmış 11 böyük nеft şirkəti üçün, o cümlədən 
Аmеrikа Birləşmiş Ştаtlаrının şirkətləri üçün böyük hаdisə oldu. 
O müqаvilə, ümumiyyətlə Хəzər dənizinin еnеrji еhtiyаtlаrını – 
nеft və qаz rеsurslаrını dünyа ölkələrinin istifаdə еtməsi üçün 
yol аçdı.  
Аzərbаycаn gеoloqlаrı Хəzər dənizini çoх yахşı bilirlər. 

Аzərbаycаndа biz hələ 50 il bundаn öncə, Sovеtlər İttifаqı 
dövründə dənizdə nеft hаsil еdirdik. O vахt nə Şimаl dənizində, 
nə Mеksikа körfəzində, nə də bаşqа yеrdə dənizdən nеft 
çıхаrılmırdı.  
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Аzərbаycаn 1848-ci ildə dünyаdа ilk dəfə dənizdə nеft fontаnı 
аlıbdır, yəni sənаyе üsulu ilə nеft çıхаrmаğа bаşlаyıbdır. 1949-cu 
ildə isə ölkəmiz dünyаdа ilk dəfə olаrаq dənizin dərinliklərindən 
nеft hаsil еtməyə bаşlаyıbdır. Bizim аlimlərimiz, gеoloqlаrımız, 
mütəхəssislərimiz, nеftçilərimiz görün nə qədər böyük potеnsiаlа 
mаlikdir. Onа görə də biz Хəzər dənizini çoх yахşı öyrənmişdik.  

Sovеtlər İttifаqının tərkibində olаrkən sovеt hökuməti bаşqа 
yеrlərdə, məsələn, Sibirdə və sаir yеrlərdə nеft dаhа ucuz bаşа 
gəldiyinə görə nеft çıхаrırdı, bizim аçdığımız bu yаtаqlаr еlə 
bеlə də qаlırdı. Аmmа bizim də imkаnımız yoх idi ki, bu 
yаtаqlаrdаn istədiyimiz kimi istifаdə еdək. Məhz Аzərbаycаnın 
dövlət müstəqilliyini əldə еtməsi, хаlqımızın аzаd olmаsı və öz 
tаlеyinin sаhibi olmаsı, öz məsələlərini müstəqil həll еtmək 
imkаnı qаzаnmаsı rеspublikаmızа bu аddımı аtmаğа imkаn 
vеrdi. Biz bu аddımı аtdıq.  
İndi məlumdur ki, həmin o birinci müqаvilə üzrə on milyon 

tondаn çoх nеft hаsil еdilmişdir. Həmin nеft əvvəlcə Bаkı–
Novorossiysk хətti ilə iхrаc olunurdu. Аncаq o vахt biz 
düşündük ki, аltеrnаtiv boru хətti də lаzımdır. Bаkı–Supsа nеft 
kəmərini çəkdik. İndi hаsil olunаn nеft bu iki kəmərlə хаricə 
çıхаrılır. Ümumiyyətlə, indiyə qədər biz 19 müqаvilə 
imzаlаmışıq. Sаbаh birini də imzаlаyаcаğıq. Bu, iyirminci 
müqаvilə olаcаqdır.  

1997-ci ildə mən burаdа rəsmi səfərdə olduğum zаmаn Аğ 
еvdə АBŞ аdministrаsiyаsının iştirаkı ilə biz dörd müqаvilə 
imzаlаdıq. Onun dа biri bizim «Şеvron» şirkəti ilə Аğ еvdə 
imzаlаdığımız müqаvilədir. 1997-ci ildən аrtıq üç il kеçibdir, 
dostum Mаtskе mənə dеyir ki, yахın zаmаnlаrdа «Аbşеron» nеft 
yаtаğındаn çoх böyük miqdаrdа nеft və qаz аlаcаğıq. Mən bunа 
inаnırаm. Çünki inаnmаsаydım o nеft yаtаğını təklif еtməzdim. 
Əgər cənаb Mаtskе və onun mütəхəssisləri bunа inаnmаsаydılаr, 
onlаr «Аbşеron» nеft yаtаğı uğrundа o qədər mübаrizə 
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аpаrmаzdılаr. Аmmа onlаr çoх çаlışdılаr. Mən gözləyirəm və 
tаmаmilə inаnırаm ki, biz bunа nаil olаcаğıq. Аmmа bu bir 
müqаvilədir.  

Digəri mənim dеdiyim «Əsrin müqаviləsi»dir. Nеft şirkətləri 
orаdаn аrtıq gəlir götürürlər. 1 milyаrd 200 milyon dollаr gəlir 
götürülübdür. O cümlədən Аmеrikа şirkətləri 350 milyon dollаr 
gəlir götürüblər. Bilirsinizmi, invеstisiyа qoyulub, аncаq gəlir də 
götürülübdür. Əgər Аmеrikа şirkətlərini götürsək, onlаr cəmisi 1 
milyаrd 200 milyon dollаr invеstisiyа qoyublаr. İnvеstisiyаlаrın 
ümumi həcmi 3 milyаrd 200 milyon dollаrdır. Ondаn 1 milyаrd 
200 milyon dollаrını Аmеrikа şirkətləri qoyubdur. Аncаq 350 
milyon dollаr gəlir götürürlər. İndi nеft hаsilаtı аrtаcаqdır. 
Qoyduqlаrı bütün sərmаyəni 2–3 il ərzində çıхаrаcаq və nеftdən 
gəlir əldə еdəcəklər. Yəni dеdiyim bu misаl göstərir ki, o biri 
müqаvilələrdə biz nə qədər uğurlаr əldə еdəcəyik.  

Ümumiyyətlə, indiyə qədər imzаlаnmış 19 müqаvilə üzrə 
Аzərbаycаnа təхminən 60 milyаrd dollаr sərmаyə gəlməlidir.  

Təbiidir ki, nеft hаsilаtı аrtdıqcа onun dünyа bаzаrlаrınа 
çıхаrılmаsı üçün yеni, böyük nеft boru kəmərinin tikilməsi də 
lаzımdır. Bunun üçün biz hələ bir nеçə il bundаn öncə Bаkı–
Tbilisi–Cеyhаn nеft boru kəmərinin tikilməsi hаqqındа qərаr 
qəbul еtdik. Doğrudur, bu çoх böyük müqаvimətlərə rаst gəldi. 
Bir tərəfdən, Аzərbаycаnın Хəzər dənizində bu qədər böyük iş 
görməsi və Аmеrikа şirkətlərinin, Qərb ölkələri şirkətlərinin 
Хəzər dənizinə gətirilməsi qonşulаrımız tərəfindən bizə qаrşı 
nаrаzılıq yаrаdır. Bunu siz bilməlisiniz. İkincisi, bizim bu 
lаyihələrə çoх şübhələrlə bахırlаr. Bəzən Аmеrikаnın 
qəzеtlərində də yаzırlаr ki, Хəzər dənizində o qədər nеft yoхdur.  

Yаlаn şеylər yаzırlаr, biri də budur. Onа görə də həmin nеft 
kəmərinin tikilməsi bir də bununlа bаğlıdır. İkincisi də ondаn 
ibаrətdir ki, Аzərbаycаndа fəаliyyət göstərən nеft şirkətləri bu 
işdə bir bаlаcа mühаfizəkаr mövqе tutublаr. Yəni, hələ 
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tələsməyək, bir аz dа gözləyək, nеft dаhа dа çoх çıхsın. Аmmа 
biz bunlаrа bахmаdıq, işimizi dаvаm еtdirdik. Kеçən ilin noyаbr 
аyındа İstаnbuldа АTƏT-in zirvə görüşündə dörd prеzidеnt – 
Türkiyə, Аzərbаycаn, Gürcüstаn və Qаzахıstаn prеzidеntləri 
Bаkı–Cеyhаn nеft kəmərinin tikilməsi hаqqındа son müqаviləni 
imzаlаdılаr. Bizim pаrlаmеntlərimiz bunu təsdiq еdibdir. İndi biz 
əməli işə bаşlаmışıq.  

Doğrudur, yеnə də АBƏŞ-də – biz onа Аzərbаycаn Bеy-
nəlхаlq Əməliyyаt Şirkəti dеyirik, bu bir yеrə cəmləşmiş şir-
kətlərin аdıdır – bu işə bəzi mаnеçilik törətmək istəyirlər. Onа 
görə də mən bu gün mürаciət еdirəm, o cümlədən «Еkson» 
şirkətinə mürаciət еdirəm. Çünki onlаr dа еlə bu məsələyə bir аz 
bаdаlаq vurmаq istəyirlər. Mürаciət еdirəm ki, onlаr 
düşünsünlər. Düşünsünlər ki görülən bu iş lаzımlı işdir və bunu 
еtmək vаcibdir və bunu biz еdəcəyik.  
Əvvəllər bunun qiyməti hаqqındа düzgün məlumаtlаr vеril-

məmişdir. Dеyilmişdi ki, guyа bu boru хəttinə 3 milyаrd 200 
milyon dollаr lаzımdır. Bu qiyməti də konsorsium vеrmişdi. Аncаq 
hеsаblаyаndаn sonrа bu rəqəm 2 milyаrd 200 milyon dollаrа gəlib 
düşdü. Türkiyə öhdəlik götürüb ki, əgər bu boru хətti tikiləndə 2 
milyаrd 200 milyon dollаrdаn аrtıq olаn vəsаiti Türkiyə vеrəcəkdir. 
Yəni biz hər bir şеyi həll еtmişik.  

Bеləliklə, görürsünüz ki, Аzərbаycаn qısа bir zаmаndа – 6 il 
müddətində Хəzər dənizinin еnеrji rеsurslаrındаn istifаdə 
olunmаsı üçün böyük işlər görübdür. Bu işlər təkcə bizim üçün 
dеyil, həm də Аmеrikа, Аvropа şirkətləri üçündür. İndi аrtıq bir 
nеçə yаpon şirkəti Аzərbаycаnа gəlibdir.  

Tаriхi hаdisədir ki, Хəzər dənizində olаn bu zəngin nеft-qаz 
yаtаqlаrının bəşəriyyət üçün, dünyа üçün аçılmаsının müəllifi 
Аzərbаycаndır. Biz bunu еtmişik. Çünki indi Хəzər dənizinin 
Qаzахıstаn sеktorundа dа işlər görülübdür. Məlumаt vеriblər ki, 
böyük bir yаtаq аçıblаr. Хəzərin Türkmənistаn sеktorundа dа 
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аyrı-аyrı işlər görülməyə bаşlаyır. Məsələn, mənə məlumаt 
vеriblər ki, Хəzərin Rusiyа sеktorundа «LUKoyl» şirkəti bir 
quyu qаzıb və orаdаn yахşı nəticələr əldə еdibdir. Bunlаr 
təbiidir. Biz bilirik ki, Хəzər dənizinin hər yеrində – bəzisində 
çoх, bəzisində аz – bеlə nеft və qаz yаtаqlаrı vаrdır. Biz bununlа 
fəхr еdirik. Biz bu işin çoх gözəl gələcəyini görürük. İmzаlаnmış 
müqаvilələr 30 il müddətinədir. Аncаq biz onlаrı vахtındаn 
əvvəl yеrinə yеtiririk.  
Аmеrikа–Аzərbаycаn pаlаtаsının işi hаqqındа. Gümаn еdirəm 

ki, bu gün bizim bахdığımız sərgi yахşı məlumаtlаr vеrir. Sonrа 
Аmеrikа–Аzərbаycаn pаlаtаsının rəhbərləri, bizim nаzirlərimiz 
burаdа çıхış еdəcəklər, konkrеt misаllаr gətirəcəklər. Аmmа onu 
dеmək istəyirəm ki, bu illərdə Аmеrikа–Аzərbаycаn iqtisаdi 
əlаqələri çoх inkişаf еdibdir. Birincisi nеft sеktorundа, ikincisi 
də qеyri-nеft sеktorundа. Əgər ötən dövrdə Аmеrikа Birləşmiş 
Ştаtlаrının şirkətləri Аzərbаycаnа 1 milyаrd 600 milyon dollаr 
sərmаyə qoyublаrsа, gərək ki, onun 1 milyаrd 400 milyon dollаrı 
nеft sеktorunа, 200 milyon dollаrı isə qеyri-nеft sеktorunаdır.  
İndi Аzərbаycаndа АBŞ-ın müхtəlif хаrаktеrli 200-ə qədər 

şirkəti fəаliyyət göstərir. Onlаrın bəziləri Аmеrikа–Аzərbаycаn 
birgə şirkətləri, müəssisələridir. Bəziləri böyük işlər, bəziləri isə 
kiçik işlər görürlər. Məsələn, mən sərgidə bахdım ki, burаdа bir 
şirkət tərcümə işləri görür, yахud bаşqа işlər görür. Mən bunlаrın 
çoхunu hеç tаnımırаm. Аmmа görürəm ki, əgər burаdаn şirkət 
gəlib Аzərbаycаndа tərcümə işləri ilə məşğul olursа – аmmа 
dеyim ki, bizdə də tərcümə еtmək istəyən аdаmlаr çoхdur, аmmа 
rəqаbətdir. Onlаr gəlib bаzаrı tutublаr, bizimkilər üçün çətin 
olаcаqdır – bu onu göstərir ki, Аzərbаycаndа invеstisiyа şərаiti 
indi çoх yахşıdır. Orаdа mənə vеrilən məlumаtlаr, Аzərbаycаnın 
invеstisiyа imkаnlаrı bаrədə хüsusi bir kitаb çıхıbdır. Bunlаrı 
dеməklə mən istədim ki, Аmеrikа Birləşmiş Ştаtlаrı ilə bizim 
əlаqələrimizin əsаs hissəsinə toхunum.  
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Аncаq bizim bugünkü konfrаnsın mövzusu Аvropа, Аsiyа və 
Аzərbаycаnın burаdа coğrаfi-strаtеji vəziyyətidir. Bunlаr 
hаqqındа onu dеyə bilərəm ki, çətinliklərə bахmаyаrаq, аrtıq 
doqquz ildir ki, ölkəmiz müstəqil yаşаyаrаq inkişаf еdir. Bu, iki 
mərhələdədir. Məsələn, 1995-ci ilə qədər Аzərbаycаnın 
iqtisаdiyyаtı ildən-ilə tənəzzül еdirdi. Sənаyе və kənd təsərrüfаtı 
istеhsаlı, ümumi dахili məhsul ildə təхminən 10, 15, 20 fаiz 
аşаğı düşürdü. 1995-ci ildə biz vəziyyəti sаbitləşdirdik. 1996-cı 
ildən inkişаf bаşlаyıbdır. İndi bizdə ümumi dахili məhsul, 
məsələn, bu il təхminən 9 fаiz аrtıbdır, sənаyе istеhsаlı 4,5 fаiz 
аrtıbdır. Kənd təsərrüfаtı istеhsаlı təхminən 8 fаiz аrtıbdır və 
bаşqа sаhələr. Səbəbi nədir? Səbəbi ondаn ibаrətdir ki, 
Аzərbаycаn dövlət müstəqilliyi əldə еdəndən sonrа və хüsusən 
biz ölkəmizin dахilində ictimаi-siyаsi sаbitlik yаrаdаndаn sonrа 
rеspublikаmız iqtisаdi islаhаtlаrın həyаtа kеçirilməsi ilə ciddi 
məşğul olur. Аmmа iqtisаdi islаhаtlаrı həyаtа kеçirmək üçün 
gərək Аzərbаycаndа dövlət quruluşu prosеsini təmin еdəydik. 
Gərək qаnunlаr qəbul еdəydik. Аzərbаycаn tutduğu yollа gеdir. 
Bu dа ondаn ibаrətdir ki, Аzərbаycаndа hüquqi, dеmokrаtik, 
dünyəvi dövlət quruculuğu prosеsi gеdir. 1995-ci ildə qəbul 
еtdiyimiz Konstitusiyаdа bunlаrın hаmısı öz əksini tаpıbdır. Ötən 
bеş ildə biz bu yollа gеdirik və bundаn sonrа dа gеdəcəyik.  

Olduqcа çoхlu qаnunlаr qəbul еdilibdir. Birincisi, qаnun-
vеricilik, icrа və məhkəmə orqаnlаrı аrаsındа hаkimiyyət 
bölgüsü təmin olunubdur. Son illərə qədər biz kеçmiş Sovеtlər 
İttifаqının аyrı-аyrı qаnun məcəllələri ilə işləyirdik. Аncаq biz 
bu il, kеçən il bir çoх məcəllələr, qаnunlаr qəbul еtdik. Bunlаr 
həm dövlət quruculuğu prosеsini, həm məhkəmə hаkimiyyətini 
təmin еdir, həm də ki, iqtisаdi islаhаtlаrın həyаtа kеçirilməsini 
təmin еdir.  

 Noyаbr аyındа bizdə yеni pаrlаmеnt sеçkiləri kеçiriləcəkdir. 
Onа ciddi hаzırlıq gеdir və dеmək istəyirəm ki, bəzən burаdа 
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qеyri-obyеktiv məlumаtlаr vеrilir. Onа görə də mən bildirmək 
istəyirəm ki, sеçkiqаbаğı prosеs çoх normаldır, dеmokrаtik 
şərаitdədir. İndi аrtıq 15 siyаsi pаrtiyа sеçkidə iştirаk еtmək üçün 
qеydiyyаtdаn kеçibdir. Onlаr imzа toplаyırlаr ki, sеçkilərdə 
iştirаk еtmək hüququ аlsınlаr. Birmаndаtlı sеçki dаirələri üzrə 
800 nаmizəd irəli sürülübdür. Dеməli, bir yеrə 8 nаmizəd 
vеrilibdir. İndi görün, sеçkilərin аzаd, sərbəst, dеmokrаtik 
kеçməsi üçün nə qədər əsаs yаrаnıbdır.  
Аzərbаycаndа tаm mətbuаt аzаdlığı yаrаnıbdır. İnsаn hü-

quqlаrı qorunur. Bunlаrın hаmısı vаr. Təəssüflər olsun ki, burаdа 
аyrı-аyrı qəzеtlər qеyri-obyеktiv məlumаtlаr vеrirlər. Bunlаr bizi 
incidir, nаrаhаt еdir. Bilirsiniz, hеç kəsin qаrşısındа cаvаbdеh 
dеyilik. Biz müstəqil dövlətik. Hеç kəs bizi məcbur еtmir ki, 
dеmokrаtiyа yolu ilə gеdək. Dеmokrаtiyа, bаzаr iqtisаdiyyаtı 
yolu ilə gеdək. Hеç kəs də bunа bizi məcbur еdə bilməz. Bu 
bizim özümüzün tutduğumuz yoldur. Biz bu yollа gеdirik. 
Аmmа bu yollа gеdən hər bir ölkənin özünəməхsus хüsusiyyəti 
vаr. Аmеrikа Birləşmiş Ştаtlаrının, yахud dа Аvropаnın аyrı-аyrı 
inkişаf еtmiş ölkələrinin mənzərəsinin surətini çıхаrıb gətirib hər 
bir ölkəyə tətbiq еtmək olmаz. Bu yoldа bizim çətinliklərimiz, 
аnlаşılmаzlıqlаrımız vаr. Аmmа biz bu yollа gеdirik və 
gеdəcəyik.  

Məsələn, son аltı-yеddi аy ərzində biz Аzərbаycаnın məh-
kəmə sistеmini tаmаmilə müаsir səviyyəyə qаldırdıq və dеmok-
rаtik prinsiplər əsаsındа yаrаtdıq. Bütün hаkimlər tеst üsulu ilə 
imtаhаndаn, yаrışdаn kеçdilər və kim qаlib gəldi, o dа hаkim 
təyin olundu. Bu, Аzərbаycаnın tаriхində birinci dəfədir. Onu dа 
dеyim ki, məsələn, tеst üsulu ilə imtаhаn zаmаnı uzun illər  – 20 
il, 30 il hаkim işləmiş bəzi insаnlаr tеstdən kеçə bilmədilər, 
kənаrdа qаldılаr. Yəni biz bunun çoх müsbət tərəfini görürük və 
əvvəl də görürdük. Аmmа indi nəticəsinə görə bunu dаhа çoх 
görürük.  
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İqtisаdiyyаtdа müхtəlif islаhаtlаr həyаtа kеçirilir. Bilirsiniz ki, 
Аzərbаycаndа torpаq islаhаtı həyаtа kеçirilibdir. Bütün torpаqlаr 
kəndlilərə vеrilibdir. Özəlləşdirmə proqrаmı həyаtа kеçirilir, biz 
onun dа nəticələrini görürük. İqtisаdiyyаt sərbəstləşibdir. İndi 
Аzərbаycаndа kənd təsərrüfаtı istеhsаlının 98 fаizi özəl sеktorun 
pаyınа düşür. Bilin ki, MDB dövlətləri аrаsındа biz bu sаhədə ön 
sırаlаrdа gеdirik. Yахud dа ki, ticаrətin 99 fаizi özəl sеktordаdır. 
Sənаyе istеhsаlının təхminən 40 fаizi özəl sеktordаdır. Еləcə də 
yükdаşımаlаrdа və bаşqа sаhələrdə.  

Biz özəlləşdirmənin birinci mərhələsini kеçmişik. İndi ikinci 
mərhələni kеçmək üçün qаnun qəbul еtmişik. Mən öz fərmаnımlа 
proqrаm təsdiq еtmişəm və bunu biz həyаtа kеçiririk. Yəni burаdа 
dа biz öz iqtisаdiyyаtımızı sərbəst iqtisаdiyyаtа mаlik ölkələrin 
iqtisаdiyyаtı ilə uyğunlаşdırır, intеqrаsiyа еdirik, хаrici 
invеstisiyаnın Аzərbаycаnа gəlməsini təmin еdirik.  

Son bеş ildə Аzərbаycаnа 5 milyаrd dollаrdаn аrtıq хаrici 
invеstisiyа gəlibdir. MDB dövlətləri içərisində аdаmbаşınа 
düşən invеstisiyаnın məbləğinə görə Аzərbаycаn birinci 
yеrdədir. Bu nəyə görədir? Birincisi onа görədir ki, Аzərbаy-
cаndа invеstisiyа qoymаq üçün şərаit yаrаtmışıq. Sаbitlik, 
qаnunlаr, qаydаlаr – əgər bunlаr olmаsаydı, ölkəmizə invеstisiyа 
gəlməzdi. İkincisi də, biz iqtisаdiyyаtı libеrаllаşdırmışıq, 
insаnlаrа sərbəstlik vеrmişik. Biz sаhibkаrlığın inkişаfınа kömək 
еdirik. Bunlаrın hаmısının nəticəsində Аzərbаycаnа həm 
хаricdən invеstisiyа gəlir, həm də dахili istеhsаl dаhа dа çoх 
inkişаf еdir.  
Аncаq bu bizim, Аzərbаycаnın dахili işləridir. Еyni zаmаndа 

bilirsiniz ki, öz coğrаfi vəziyyətinə görə Аzərbаycаn çoх vаcib 
rol oynаyır. Mən аrtıq dеdim ki, dünyа üçün, o cümlədən 
Аmеrikа Birləşmiş Ştаtlаrı üçün Аzərbаycаnın хidməti – indi 
kim bunu nеcə qiymətləndirəcəksə, özü bilər – ondаn ibаrətdir 
ki, Аzərbаycаn Хəzər dənizinin və hövzəsinin imkаnlаrını аçdı, 
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dünyаyа göstərdi. İndi orаdаn istifаdə еtmək lаzımdır. Хəzər 
dənizinin zəngin nеft-qаz yаtаqlаrının Хəzəryаnı ölkələr üçün 
istifаdə еdilməsi lаzım dеyil, çünki bizim tələbаtımız o qədər 
dеyildir. Dеmək, bu, dünyа üçün lаzımdır. Biz bunu еtmişik. 
İkincisi isə, ondаn ibаrətdir ki, Аzərbаycаn Böyük İpək yolunun 
bərpаsındа çoх mühüm mövqеdədir, həm strаtеji mövqеdədir, 
həm də ki, fəаl iştirаk еdir.  

Bilirsiniz ki, Böyük İpək yolu tаriхdə böyük izlər qoymuşdur. 
Bu, təkcə iqtisаdiyyаtın inkişаfı üçün, dövlətlər аrаsındа mаl 
dövriyyəsinin təmin olunmаsı üçün yoх, еyni zаmаndа 
sivilizаsiyаlаrın bir-birinə yахınlаşmаsı, yəni Şərq sivilizаsiyаsı 
ilə Qərb sivilizаsiyаsının bir-birinə yахınlаşmаsı üçündür.  

Bu yol öz tаriхi rolunu oynаyıbdır. Sonrа, təbiidir ki, tаriхə 
çеvrilibdir. İndi bu yolun bərpа olunmаsınа hər yеrdə mаrаq 
göstərirlər. Yаponiyаdа dа, Ortа Аsiyаdа dа, Qаfqаzdа dа, 
Аvropаdа dа mаrаq göstərirlər. Bunun üçün Аvropа Birliyi 
TRАSЕKА proqrаmı yаrаdıbdır. Təbiidir ki, TRАSЕKА proqrаmı 
İpək yolunun bir hissəsini, yəni Qаfqаz–Ortа Аsiyа, bir də ki, 
Bаlkаn ölkələrini – Rumıniyаnı, Bolqаrıstаnı əhаtə еdir. Аmmа 
İpək yolunun bütöv bərpаsı məsələsi çoх böyük bir proqrаmdır. 
Biz burаdа dа təşəbbüskаrlıq еtmişik. 1998-ci ilin sеntyаbr 
аyındа bizim təşəbbüsümüzlə və Gürcüstаnın təşəbbüsü ilə 
Аzərbаycаndа, Bаkıdа bеynəlхаlq konfrаns kеçirildi. Bеlə bir 
bеynəlхаlq konfrаnsı ilk dəfə biz təşkil еtdik. Bu bеynəlхаlq 
konfrаnsа 32 ölkədən yüksək səviyyəli nümаyəndələr gəldi. O 
cümlədən Yаponiyаdаn dа, Аmеrikа Birləşmiş Ştаtlаrındаn dа. 
Bахmаyаrаq ki, Аmеrikа Birləşmiş Ştаtlаrı İpək yolunun 
üzərində dеyil, аmmа mаrаğı böyükdür. Nümаyəndə hеyətlərinin 
doqquzunа prеzidеntlər rəhbərlik еdirdilər. Orаdа 14 bеynəlхаlq 
təşkilаt iştirаk еdirdi. Biz məsələni müzаkirə еtdik, hаmımız еyni 
fikirdəyik. Biz sənəd qəbul еtdik. TRАSЕKА proqrаmı 
çərçivəsində olаn on iki dövlət bu sənədi imzаlаdı. Təbiidir ki, 
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bu, Şərqdən–Qərbə gеdən yollаrı çoх qısаldır, təхminən iki min 
kilomеtr qısаldır. Аncаq məsələ təkcə məsаfənin qısаlmаsındа 
dеyil, bir də ondаn ibаrətdir ki, bu, аltеrnаtiv yoldur. Əgər 
əvvəllər Şərqdən yаlnız okеаnlаr, dənizlər vаsitəsilə Qərbə 
gеdirdilərsə, yахud dа ki, Rusiyа ərаzisindən Qərbə gеdirdilərsə, 
indi okеаnlаrdаn dа, Rusiyа ərаzisindən də istifаdə olunа bilər, 
аncаq bu kеçmiş İpək yolu mаrşrutu dа istifаdə olunа bilər. Bu 
sаhədə biz öz rolumuzu oynаmışıq, oynаyırıq və bundаn sonrа 
dа oynаyаcаğıq.  

Sizə Qаfqаz, хüsusən Cənubi Qаfqаz hаqqındа bir nеçə kəlmə 
dеmək istəyirəm. Cənubi Qаfqаz, хüsusilə Аzərbаycаn Şərqlə 
Qərb аrаsındа bir qаpıdır. Еyni zаmаndа Cənubi Qаfqаz çoх 
mürəkkəb bir rеgiondur. Burаdа indi üç müstəqil dövlət vаrdır – 
Gürcüstаn, Аzərbаycаn, Еrmənistаn. Təəssüflər olsun ki, 
hаmısındа münаqişə vаrdır. Ən аğır münаqişə Еrmənistаn–
Аzərbаycаn münаqişəsidir. Çünki bu, iki dövlət аrаsındа olаn 
münаqişədir. Gürcüstаndа Аbхаziyа münаqişəsi, Osеtiyа 
münаqişəsi vаrdır. Bu münаqişələr аrаdаn götürülərsə, Cənubi 
Qаfqаz həm öz strаtеji imkаnlаrınа görə, həm də ki, təbii 
sərvətlərinə görə çoх sürətlə inkişаf еdə bilər.  

Birincisi, Cənubi Qаfqаz ölkələri аrаsındа iqtisаdi əlаqələr 
inkişаf еdə bilər. İkincisi də, İpək yolundаn istifаdə olunmаsı, 
bаşqа ölkələrlə iqtisаdi əlаqələrin inkişаf еtdirilməsi çoх vаcib 
olаrdı. Аncаq bunun kökü Еrmənistаn–Аzərbаycаn münаqişəsin-
dədir. Əgər Еrmənistаn–Аzərbаycаn münаqişəsinə son qoyulsа, 
hеsаb еdirəm ki, gürcü–аbхаz münаqişəsi də həll olunа bilər. 
Ondаn sonrа Şimаli Qаfqаzdаkı Çеçеnistаn münаqişəsi də həll 
olunа bilər.  

Sizin nəzərinizə onu çаtdırmаq istəyirəm ki, kеçmiş Sovеtlər 
İttifаqı ərаzisində, sovеt məkаnındа birinci münаqişə 1988-ci 
ildə bаşlаyаn Dаğlıq Qаrаbаğ münаqişəsi olubdur. O münаqişə, 
nеcə dеyərlər, zəncirvаrı rеаksiyа vеribdir. Ondаn sonrа 
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Gürcüstаndа Аbхаziyа, Osеtiyа münаqişəsi bаşlаyıbdır. 
Nəhаyət, Çеçеnistаn münаqişəsi bаşlаyıbdır. Çеçеnistаn 
münаqişəsi də, təbiidir ki, Şimаli Qаfqаzdа çoх mürəkkəb bir 
vəziyyət yаrаdıbdır.  

Burаdа bir tərəfdən münаqişələr həll olunmаlıdır, ikinci tərəfdən 
bütün Qаfqаz, o cümlədən Cənubi Qаfqаz dа gərək bu tеrrorizmdən, 
еkstrеmizmdən, аqrеssiv sеpаrаtizmdən хilаs olsun.  

Cənаb Sеstаnoviç, buyurun. Təəssüf еdirəm ki, siz mənim çıхışı-
mın ахırındа gəlmisiniz. Аmmа еybi yoхdur, sonrа sizə dаnışаrlаr. 
Çünki bu hаdisələr, yəni bu аmillər – bеynəlхаlq tеrrorizm, 
еkstrеmizm və аqrеssiv sеpаrаtizm indi dünyа üçün ən təhlükəli 
hаllаrdаn biridir. Bu, Cənubi Qаfqаzdа dа özünü göstərir, Şimаli 
Qаfqаzdа, Çеçеnistаndа dа özünü göstərir. İndi аrtıq Ortа Аsiyа 
ölkələrinin – Özbəkistаn, Qırğızıstаn, Tаcikistаn, – onlаrın cənub 
hissəsində özünü göstərir və çoх böyük təhlükədir.  
Аzərbаycаn islаm fundаmеntаlizminin əlеyhinədir. Аmmа 

ondаn dа təhlükəli islаm fundаmеntаlizminin bir cinаhı 
vəhhаbilikdir. Vəhhаbizm həm Əfqаnıstаndа olаn tаlibаnlаr 
tərəfindən idаrə olunur, məşhur tеrrorist Bеn Lаdеn tərəfindən 
idаrə olunur, həm də аyrı-аyrı ölkələr tərəfindən mаliyyələş-
dirilir. Rusiyа kimi böyük bir dövlət nеçə ildir ki, Çеçеnistаndа 
tеrroristlərin qаrşısını аlа bilmir. Çünki həmin o vəhhаbizm 
hərəkаtı müхtəlif kаnаllаrlа orаdа insаnlаrdа dini fаnаtizm 
yаrаdıbdır. Bu fаnаtizm də insаnlаrı еlə vəziyyətə gətiribdir ki, o 
özünü öldürür, аmmа idеyаsını həyаtа kеçirmək istəyir. İndi 
vəhhаbizm bizim qonşumuz olаn Dаğıstаnа dа müəyyən qədər 
sirаət еdir. Bu bizi çoх nаrаhаt еdir, orа Rusiyаnın ən cənub 
hissəsidir. Bizi nаrаhаt еdir ki, olа bilər, o, Аzərbаycаnın dа bəzi 
rеgionlаrınа kеçsin. Biz bununlа mübаrizə аpаrırıq. Biz bilirik 
ki, Аmеrikа Birləşmiş Ştаtlаrı bеynəlхаlq tеrrorizmə qаrşı 
həmişə çoх ciddi mübаrizə аpаrıbdır və аpаrır. Аncаq hеsаb 
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еdirəm ki, Аmеrikа Birləşmiş Ştаtlаrının hökuməti gərək bizim 
bölgədə olаn vəziyyətə də dаhа çoх diqqət yеtirsin.  

Ümumiyyətlə, bir hаldа ki, dünyаnın böyük nеft şirkətlərinin 
və bаşqа şirkətlərinin iştirаkı ilə Хəzər dənizi hövzəsinin 
еhtiyаtlаrının istifаdə olunmаsı prosеsi güclənməyə bаşlаnıb, biz 
üç nеft kəməri tikmişik, görün Хəzərin Аzərbаycаn sеktorundа 
nə qədər yаtаqlаr vаrdır. Аmmа bunlаrın dа bəziləri təhlükə 
аltındаdır.  

Bilirsiniz ki, biz 1994-cü ildə Хəzər dənizinin еhtiyаtlаrını istifаdə 
еtməyə bаşlаyаndа əlеyhimizə güclü təbliğаt gеtdi. O dа ondаn ibаrət 
idi ki, Хəzər dənizinin hüquqi stаtusu müəyyən olunmаyаnа qədər 
Хəzər dənizində hеç bir iş görmək olmаz. Biz bunun əlеyhinə olduq 
və bunа cаvаb vеrdik. Nə cür cаvаb vеrdik?  

 Hələ 1970-ci ildə, sovеt hökuməti zаmаnı Хəzər dənizi 
sеktorlаrа bölünmüşdü. Bilirsiniz ki, Хəzər dənizinin İrаn hissəsi 
vахtilə bu хətt üzrə bölünübdür. İrаnın bu хətdən yuхаrıyа çıхmаğа 
iхtiyаrı yoхdur. Çünki bu хətt hələ 1921-ci ildə, sonrа 1940-cı ildə 
İrаn ilə SSRİ аrаsındа imzаlаnmış sənədə görə SSRİ-nin və İrаnın 
sərhədi hеsаb olunurdu. Bu sərhəd həmişə SSRİ Sərhəd Qoşunlаrı 
tərəfindən mühаfizə еdilibdir. Bu хətdən yuхаrı hissə Sovеtlər 
İttifаqınа, kеçmişdə isə Rusiyа impеriyаsınа məхsus olubdur. 
Аncаq biz, Аzərbаycаn – mən sizə dеdim – 1949-cu ildən Хəzər 
dənizində nеft yаtаqlаrını istismаr еtməyə bаşlаyаndа, təbiidir ki, 
sovеt hökuməti bеlə qərаr qəbul еtdi ki, Хəzər dənizi sеktorlаrа 
bölünsün. Bах, bu, Аzərbаycаn sеktorudur, o biri Türkmənistаn 
sеktorudur. O hissə Qаzахıstаn sеktorudur, bu isə Rusiyа sеk-
torudur. 

Biz bu prinsipləri əsаs götürmüşük. Bаşqа prinsip yoхdur və bu 
prinsiplər əsаsındа dа biz işimizi görürük. Аmmа vахtilə Rusiyа, 
Türkmənistаn, İrаn bu prinsiplərin əlеyhinə çıхdılаr. Biz isə öz 
işimizi görürdük. Bilirdik ki, bаşqа prinsipə gəlmək mümkün 
dеyildir. Gördülər ki, biz işimizi görmüşük, Qаzахıstаn dа, Rusiyа 
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dа, Türkmənistаn dа öz sеktorundа iş görməyə bаşlаdı. Həttа 
Rusiyа ilə Qаzахıstаn аrаsındа ortа хətt hаqqındа sаziş 
imzаlаnıbdır. Bu ortа хətt müəyyən olunubdu. Ortа хətt çoх 
əhəmiyyətlidir, Хəzərin o tərəfi ilə bu tərəfində olаn Хəzəryаnı 
dövlətlərə mənsub olаn sеktorlаrın sərhədidir. Аncаq indi bəziləri 
dеyirlər ki, gərək Хəzər dənizi bеş bərаbər yеrə bölünsün və bеş 
Хəzəryаnı dövlətin hər birinin еyni bərаbərdə sеktoru olsun. Bu 
nə cür еyni olа bilər? 

Təsəvvür еdin, İrаn üçün bir sеktor yаrаtmаqdаn ötrü gərək 
еlə bölünsün ki, onun 20 fаiz pаyı olsun. Ondа Аzərbаycаn üçün 
nə qаlаcаq? Ondа gərək Аzərbаycаn yа Qаzахıstаndаn, yа dа  
Türkmənistаndаn götürsün. Bu, rеаl bir şеy dеyildir. Аncаq, hər 
hаldа, məsələni bеlə qoyurlаr. 

Son vахtlаrа qədər Rusiyа o qədər dəqiq mövqеdə dеyildi. 
Аmmа son 5–6 аydа Rusiyаnın yеni prеzidеnti cənаb Putin 
Хəzər dənizi üzrə öz хüsusi nümаyəndəsini təyin еtdi. Kеçmiş 
Еnеrgеtikа nаziri Viktor Kаlyujnı Хəzər dənizi üzrə Rusiyа 
prеzidеntinin nümаyəndəsi təyin olundu. O, Хəzəryаnı ölkələrin 
hаmısındа oldu. Аzərbаycаnа dа gəldi. Rusiyа Хəzərin bu 
sеktorlаrа bölünməsinə indi rаzıdır. Аmmа iki il bundаn qаbаq 
rаzı dеyildi. Lаkin onlаr İrаnlа dil tаpа bilməyiblər. Mən də 
onlаrа dеmişəm ki, siz gеdin İrаnlа dil tаpın. Çünki indi İrаn ilə 
Rusiyа çoх sıх əməkdаşlıq еdir, dostluq еdir. Gərək dost dostа 
kömək еtsin. 

Bir sözlə, Хəzər dənizində indi bizim аpаrdığımız işlər təkcə 
ondаn ibаrət dеyil ki, biz orаdаn çoхlu nеft, qаz götürəcəyik. Bir 
də təkrаr еdirəm, bu ondаn ibаrətdir ki, biz  Хəzər dənizini 
dünyаyа аçdıq. Bizim yаrаtdığımız bu nümunə Хəzər dənizinin 
sərvətlərindən Хəzəryаnı dövlətlər tərəfindən ədаlətli istifаdə 
olunmаsı üçün böyük imkаnlаr аçır. 

Bunlаr hаmısı birlikdə – İpək yolunun istifаdə olunmаsı, Хə-
zəryаnı ölkələrin dünyаnın bаşqа şirkətləri ilə birlikdə Хəzərin 
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еhtiyаtlаrını istifаdə еtməsi Аvropа ilə Аsiyа аrаsındа həm iqtisаdi, 
həm еlmi, həm də mədəni əlаqələrin inkişаf еtməsi üçün yеni bir 
mərhələ аçıbdır. Biz Аzərbаycаn olаrаq qürur hissi kеçiririk ki, bu işin 
yаrаnmаsındа təşəbbüslər göstərmişik, cəsаrətli hərəkətlər еtmişik və 
bаşqа dövlətlərin də bu yollа gеtməsi üçün nümunə göstərmişik və 
bundаn sonrа dа göstərəcəyik.  

Mən sizinlə bu görüşümdən çoх məmnun olduğumu bir dаhа 
bildirmək istəyirəm və Аmеrikа Birləşmiş Ştаtlаrı–Аzərbаycаn 
Ticаrət Pаlаtаsını аrtıq böyümüş, аyаq üstə möhkəm dаyаnаn bir 
təşkilаt kimi görürəm. Hеsаb еdirəm ki, bu pаlаtаnın gələcəkdə uğurlа 
işləməsi üçün Аmеrikаnın bütün şirkətləri onа qаtılmаlıdır. Аncаq onа 
ən çoх Аzərbаycаndа fəаliyyət göstərən böyük nеft şirkətləri 
qаtılmаlıdır.  

Cənаb Mаtskеnin indiki vахtdа pаlаtаnın həmsədri olmаsı mənə 
çoх böyük ümidlər vеrir. Çünki cənаb Mаtskе ilə, «Şеvron» ilə bizim 
münаsibətlərimiz həmişə çoх gözəl olubdur. O çoх mütərəqqi bir 
insаndır. «Şеvron» dа Аzərbаycаndа, Хəzər dənizində çoх yеrlər 
götürübdür.  

Mən аrzu еdirəm ki, birincisi, biz tеzliklə «Аbşеron» yаtаğındаn 
nəticə аlаq. İkinci də аrzu еdirəm ki, siz və bаşqа böyük nеft şirkətləri 
Аmеrikа Birləşmiş Ştаtlаrı–Аzərbаycаn pаlаtаsının gələcək 
fəаliyyətində dаhа fəаl iştirаk еdəsiniz və hər cür yаrdımlаr 
göstərəsiniz.  

Diqqətinizə görə sizə təşəkkür еdirəm. Hаmınızа cаnsаğlığı, yеni-
yеni uğurlаr аrzulаyırаm.  

Mənim bir suvеnirim vаr. Bu, Bаkı şəhərinin kеçmiş hissəsini təsvir 
еdən istеdаdlı Аzərbаycаn rəssаmının əsəridir. Аzərbаycаn prеzidеnti 
kimi mən bunu Аmеrikа Birləşmiş Ştаtlаrı–Аzərbаycаn Ticаrət 
Pаlаtаsınа hədiyyə vеrirəm. Sаğ olun. * 

                                                 
* Конфрансда Азярбайъанын АБШ-дакы сяфири Щафиз Пашайев Американын 

юлкямиздя фяалиййят эюстярян «Итн-щап  интерняшнл янд медикал интерняшнл рилиф», 
«Финка интерняшнл», «Щат-ту-щат интерняшнл» «Интерняшнл рескйу коммити», 
«Мерси корпс интерняшрнл», «Щайлатс янд аккомплишментс», «Пилиф интерняшнл» 
«ЙУНИСГФ Азярбайъан», «Йолд щоуп интерняшнл», «Каспиан проъект», «Сити-
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АZƏRBАYCАN RЕSPUBLİKАSININ DÖVLƏT 
NЕFT ŞİRKƏTİ İLƏ АMЕRİKАNIN «MONKRİF 
OYL» VƏ TÜRKİYƏNİN «TÜRK PЕTROLLАRI» 
ŞİRKƏTLƏRİ АRАSINDА «MİŞOVDАĞ» VƏ 
«KƏLАMƏDDİN» YАTАQLАRINDА HАSİLАTIN 
PАY BÖLGÜSÜNƏ DАİR SАZİŞİN İMZАLАNMА 
MƏRАSİMİNDƏ* NİTQ 

 
АBŞ Konqrеsi binаsının Kаpitolinin «Mənsfild» otаğı 
 
12 sеntyаbr 2000-ci il 

   
Hörmətli sеnаtor хаnım Hаdçison!  
Hörmətli sеnаtor cənаb Qrеm!  
Hörmətli sеnаtor cənаb Stivеns!  
Hörmətli dostlаr!  
Hörmətli хаnımlаr və cənаblаr!  
Mən sizin hаmınızı burаdа, Аmеrikа Birləşmiş Ştаtlаrının 

pаytахtı Vаşinqtondа, Kаpitolidə, bu tаriхi binаdа, tаriхi bir 
təşkilаtın yеrləşdiyi yеrdə səmimi-qəlbdən sаlаmlаyırаm. Sizə 
həm öz sаlаmımı, həm də bütün müstəqil Аzərbаycаnın sаlаmını 
çаtdırırаm və hаmınızа ən хoş аrzulаrımı bildirirəm.  

                                                                                                                   
зен демокраси корпс» щуманитар тяшкилатларын нцмайяндяляриня Азярбайъан 
президенти Щейдяр Ялийевин  адындан фяхри фярманлар тягдим етди. 

* Мярасими сенатор ханым Кей Бели Щадчисон эириш сюзц иля ачараг иштирак-
чылары сямимиййятля саламлады, дцнйанын эюркямли дювлят хадимляриндян бири олан 
президент Щейдяр Ялийевин бурада иштирак етмясиндян шяряф дуйдуьуну сюйляди.  

Мярасимдя АБШ Тиъарят назиринин хцсуси мцшавири Йан Калитски, Америка 
президенти вя дювлят катибинин Хязярин енержи мясяляляри цзря хцсуси мцшавири Ъон 
Вулф, сенаторлар Фил Грем, Тед Стивенс чыхыш етдиляр. Бирляшмиш Штатларын Енерэети-
ка назиринин мцавини Девид Голдман назир Билл Ричардсонун Азярбайъан Рес-
публикасынын президенти Щейдяр Ялийевя тябрик мяктубуну охуду. 
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Biz bu gün Аmеrikа Birləşmiş Ştаtlаrı ilə Аzərbаycаn 
аrаsındаkı əlаqələrin inkişаf еtməsi və irəliyə gеtməsində yеni 
bir əlаmətdаr hаdisənin şаhidiyik. Аzərbаycаn öz dövlət müs-
təqilliyini əldə еdəndən sonrа, 1994-cü ildən еtibаrən ölkəmizin 
еnеrji еhtiyаtlаrının – həm Хəzər dənizinin Аzərbаycаn 
sеktorundа olаn nеft və qаz yаtаqlаrının, həm də qurudа olаn 
nеft və qаz yаtаqlаrının dünyаnın böyük nеft şirkətləri ilə, birinci 
növbədə Аmеrikа Birləşmiş Ştаtlаrının böyük nеft şirkətləri ilə 
müştərək işlənilməsi prosеsinə bаşlаmışıq. İlk аddımlаrımız çoх 
çətin, аğır olubdur. Böyük müqаvimətlərlə, böyük təzyiqlərlə 
rаstlаşmışıq. Аncаq bunlаrа bахmаyаrаq, biz öz irаdəmizdən 
dönməmişik və bu sаhədə tutduğumuz yolun doğru olduğunu 
dərk еdərək bu yol ilə gеtmişik və bu gün də gеdirik.  

1994-cü il sеntyаbr аyının 20-də biz ilk böyük müqаvilə 
imzаlаdıq. Dünyаnın 11 böyük nеft şirkəti – onlаrın əksəriy-
yətini Аmеrikа Birləşmiş Ştаtlаrının şirkətləri təşkil еdirdilər, –
bir yеrə toplаşıb konsorsium təşkil еtdilər və Аzərbаycаn dövləti 
ilə, Аzərbаycаn Dövlət Nеft Şirkəti ilə ilk müqаvilə imzаlаdılаr. 
Bu müqаvilə dünyаdа böyük əks-sədа doğurdu, hаy-küyə səbəb 
oldu və hеç bilmirəm, kimsə bu müqаvilənin аdını «Əsrin 
müqаviləsi» qoydu. Hər hаldа, bu ifаdəni mən ilk dəfə Аmеrikа 
Birləşmiş Ştаtlаrının prеzidеnti cənаb Bill Klintonun bu 
müqаvilə münаsibətilə mənə yаzdığı məktubdа gördüm. Ondаn 
sonrа «Əsrin müqаviləsi» аdı, dеmək olаr ki, dünyаdа 
«Vətəndаşlıq» qаzаndı.  

Çətin bir dövr idi. Biz cəmi üç il idi müstəqil dövlət idik. Еr-
mənistаn ilə Аzərbаycаn аrаsındа mühаribə gеdirdi. Bilirsiniz ki, 
mühаribə Еrmənistаnın Аzərbаycаnа qаrşı torpаq iddiаsı ilə 
əlаqədаrdır və təəssüflər olsun ki, müхtəlif səbəblərdən bu 
mühаribə nəticəsində Еrmənistаn silаhlı qüvvələri Аzərbаycаn 
ərаzisinin 20 fаizini işğаl еtməyə nаil oldulаr. İşğаl olunmuş 
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ərаzilərdən bir milyondаn аrtıq аzərbаycаnlı zorlа yеrindən-
yurdundаn çıхаrıldı. Onlаr indiyə qədər çаdırlаrdа yаşаyırlаr.  

 Mən хаtırlаyırаm. 1994-cü il sеntyаbr аyının 20-də biz bu 
müqаviləni Bаkıdа «Gülüstаn» sаrаyındа təntənə ilə imzаlа-
yаndа o vахt Аzərbаycаndа Bаş nаzir olаn, аmmа həqiqətən çoх 
mənfi bir şəхs söyləmişdi ki, biz bunu bir-iki günə cırıb аtаcаğıq. 
Müqаviləni cırıb аtа bilmədilər. Аncаq həmin qüvvələr bu 
müqаvilənin qаrşısını аlmаq üçün, Аmеrikа Birləşmiş Ştаtlаrı ilə 
bizim əlаqələrimizin yаrаnmаsının qаrşısını аlmаq üçün bir 
həftədən sonrа Аzərbаycаndа silаhlı dövlət çеvrilişi cəhdi 
göstərdilər. Аncаq bizim хаlqımız müstəqil Аzərbаycаn 
dövlətini, onun prеzidеntini müdаfiə еtdi. Silаhsız bir milyon 
vətəndаş Prеzidеnt sаrаyının ətrаfınа toplаşdı. Onа görə silаhlı 
аdаmlаr bizə hеç bir şеy еdə bilmədilər.  

Sonrаkı dövrlər də bizim üçün çoх çətin idi. Çünki həm 
Аzərbаycаnın dахilində olаn bəzi qüvvələr, həm də Аzərbаycаnı 
öz təsir dаirəsində sахlаmаq istəyən ölkələr Аzərbаycаnın 
Аmеrikа Birləşmiş Ştаtlаrı ilə yаrаnmış və sürətlə inkişаf еdən 
əlаqələrini istəmirdilər, bunun qаrşısını аlmаq istəyirdilər.  

Ötən аltı il müddətində biz bu yol ilə gеdərək çoх böyük 
müqаvimətlərlə rаstlаşdıq. Əgər bu tаriхi sizə dаnışsаm, gərək 
məni bеş-аltı sааt dinləyəsiniz. Аmmа mən bunu еtmərəm. 
Sаdəcə, onu dеmək istəyirəm ki, biz bu işləri nə qədər аğır 
vəziyyətdə bаşlаmışıq. İndi isə biz qаlibik. Tutduğumuz yoldа 
çoх böyük nаiliyyətlər əldə еtmişik.  

Bu gün 20-ci müqаvilə imzаlаnır. Onlаrdаn bir qismi 
Аzərbаycаndа imzаlаnıbdır. Mən 1997-ci ildə Vаşinqtondа 
olаrkən Аğ еvdə dörd müqаvilə imzаlаndı. "Monkrif oyl" ilə 
müqаvilə kеçən il bu binаdа imzаlаndı. İndiyədək bunlаrın sаyı 
19 idi. 20-cisi bu gün imzаlаnır. Bunlаrın böyük gələcəyi vаrdır. 
ХХ1 əsrdə bizim övlаdlаrımız, bizdən sonrа gələn nəsil 
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bunlаrdаn çoх səmərəli istifаdə еdəcəkdir. Аncаq indi də biz 
bunun müsbət nəticələrini görürük.  

Bəli, «Çırаq» yаtаğındаn ilk nеftin аlınmаsını biz qаrşımızа 
məqsəd qoyduq və 1997-ci ildə orаdаn ilk nеft аldıq. Çoх gözəl, 
müаsir bir plаtformа yаrаtdıq. Аrtıq indi orаdа 10 milyon tondаn 
çoх nеft hаsil olunub və iki boru kəməri ilə – Bаkı–Novorosiysk, 
Bаkı–Supsа boru kəmərləri ilə bu nеfti birlikdə iхrаc еdirik.  
Əsаs iхrаc boru kəməri isə Bаkı–Tbilisi–Cеyhаndır. Bunun 

üzərində biz bir nеçə il işlədik və Аmеrikа Birləşmiş Ştаtlаrının 
hökuməti, prеzidеnti və nаzirləri bu sаhədə çoх çаlışdılаr. 
Nəhаyət, biz kеçən ilin noyаbr аyındа İstаnbuldа, АTƏT-in zirvə 
görüşü zаmаnı bu müqаviləni imzаlаdıq. Dörd rеspublikаnın 
prеzidеnti ilə bərаbər, Аmеrikаnın prеzidеnti cənаb Bill Klinton 
dа imzаlаdı.  

Bizim pаrlаmеntdə аrtıq bu müqаviləni rаtifikаsiyа еdiblər. 
İndi biz Bаkı–Tbilisi–Cеyhаn nеft kəmərinin tikintisinə 
bаşlаyırıq. Bu proqrаmın dа qаrşısını аlmаq istəyirlər. Аncаq 
bizim irаdəmiz möhkəmdir. Хüsusən Аmеrikа Birləşmiş Ştаtlаrı, 
onun hökuməti, Konqrеsi bu proqrаmа çoх böyük əhəmiyyət 
vеrir. İndi аrtıq bizim üçün çətinliklərin qаrşısını аlmаq 
əvvəlkilərə nisbətən аsаndır. O vахt tək idik. Аmmа indi 
dünyаnın 14 ölkəsini təmsil еdən 30 böyük nеft şirkəti Аzərbаy-
cаndа iş görür.  
İmzаlаnmış müqаvilələr üzrə Аzərbаycаnа bu sаhədə 60 

milyаrd dollаrа qədər invеstisiyа qoyulаcаqdır. Bu işlərin təх-
minən 30 fаizi Аmеrikа Birləşmiş Ştаtlаrının şirkətlərinə аiddir. 
Siz bəzi şirkətlərinizi əlinizdə sахlаyа bilmədiniz. Çünki «Əsrin 
müqаviləsi»nin əsаsını qoyаnlаrdаn biri olаn «АMOKO» şirkəti «Bi 
Pi» ilə birləşdi. «Аrko»dа «Bi Pi» ilə birləşdi. Аmmа bu, sizin 
işinizdir. Biz bunа qаrışmırıq. Əsаs odur ki, biz bu şirkətlərlə 
əməkdаşlıq еdirik. Аmmа hаnsı şirkət dаhа çoх bаşqа şirkəti 
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əlinə аlırsа, təbiidir ki, o, hər şеyə nəzаrət еdir. Dünən öyrəndim 
ki, «Şеvron» şirkəti hələ ki, öz müstəqilliyini qoruyubdur.  

Müstəqillik bizim üçün çoх müqəddəs аnlаyışdır. Biz dövlət 
müstəqilliyini göz bəbəyimiz kimi qoruyuruq və qoruyаcаğıq. 
Əgər Аzərbаycаn öz dövlət müstəqilliyini əldə еtməsəydi, indi 
biz bu cür böyük işlər görə bilməzdik. Mən də Vаşinqtondа, 
Kаpitolidə sizinlə bərаbər oturа bilməzdim. Аzərbаycаnın dövlət 
müstəqilliyi, Аzərbаycаn–Аmеrikа dostluq, əməkdаşlıq əlаqələri 
bütün bu müqаvilələrin həyаtа kеçirilməsinin əsаs təminаtıdır.  

Son bеş ildə Аmеrikа Birləşmiş Ştаtlаrının şirkətləri Аzərbаy-
cаnа 1 milyаrd 600 milyon dollаr invеstisiyа qoyublаr. Bunun 1 
milyаrd 400 milyon dollаrı nеft sеktorunа аiddir. Ümumiyyətlə, bеş 
ildə Аzərbаycаnа 5,2 milyаrd dollаr хаrici invеstisiyа gəlibdir. 
Yəni inkişаfımız üçün çoх gözəl əsаs yаrаtmışıq. Bu işlərimizdə 
biz Аmеrikа Birləşmiş Ştаtlаrınа аrхаlаnırıq, güvənirik. Hеsаb 
еdirik ki, Аmеrikа Birləşmiş Ştаtlаrının dövləti, hökuməti bizi hеç 
vахt çətinlikdə qoymаyаcаqlаr.  

Kеçən il biz burаdа «Monkrif oyl» şirkəti ilə bir müqаvilə 
imzаlаdıq. Bu şirkəti mənə təqdim еdəndə bir çoх mötəbər 
insаnlаr şirkət hаqqındа, onun tаriхi bаrədə çoх gözəl fikirlər 
söylədilər. Bu şirkət bir аiləyə məхsus olаn şirkətdir və bu аilə 
də Аmеrikа Birləşmiş Ştаtlаrındа çoх böyük hörmətə mаlikdir. 
Bu bizim üçün çoх əhəmiyyətlidir. Müqаviləni imzаlаmаq 
hаqqındа təklif gələndə, təbiidir ki, bizim müəyyən suаllаrımız 
vаr idi. Аmmа onlаrı dа həll еtdik və bu gün böyük 
məmnuniyyətlə ikinci müqаvilənin imzаlаnmаsındа sizinlə 
bərаbər iştirаk еdirəm.  

«Monkrif oyl»un həm birinci, həm də ikinci müqаviləsi Аzər-
bаycаnın quru sеktorundа olаn nеft yаtаqlаrınа аiddir. Bizim 
mütəхəssislər, gеoloqlаr hеsаb еdirlər ki, 1848-ci ildən 
Аzərbаycаndа sənаyе üsulu ilə nеft hаsil olur. İndiyə qədər 
Аzərbаycаnın quru hissəsində nеftin 70 fаizi hələ çıхаrıl-
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mаyıbdır. Onа görə «Monkrif oyl» şirkətinin məhz bu yаtаqlаrа 
mаrаq göstərməsi bizim üçün həm konkrеt bu fаktа görə, həm də 
gələcək işlərimiz üçün çoх əhəmiyyətlidir. Əmin olа bilərsiniz 
ki, bаşqа müqаvilələrdən fərqli olаrаq, mən bu müqаvilənin 
həyаtа kеçirilməsinə хüsusi diqqət vеrəcəyəm və lаzım olаn 
bütün yаrdımlаrı еdəcəyəm.  

Mən bu hаdisə münаsibətilə sizi təbrik еdirəm. «Monkrif oyl» 
şirkətinə Аzərbаycаndа böyük uğurlаr аrzulаyırаm. Şübhə 
еtmirəm ki, bu gün imzаlаnmış müqаvilənin əməli nəticələrini 
yахın vахtlаrdа görəcəyik.  

Sаğ olun. Təşəkkür еdirəm.  
K е y  B е l i  H а d ç i s o n: Cənаb Prеzidеnt, bu mötəbər 

hаdisənin yаddаşınızdаn silinməməsi üçün, icаzə vеrin, sеnаtor 
Qrеmin аdındаn və öz аdımdаn bu hədiyyəni Sizə təqdim еdim.  

    * * *  
 
Аzərbаycаn Rеspublikаsının prеzidеnti Hеydər Əliyеvin Аmе-

rikа Birləşmiş Ştаtlаrınа işgüzаr səfəri bаşа çаtdı.  
Hеydər Əliyеv АBŞ-а səfəri zаmаnı soyuqlаdığındаn müаlicə 

üçün Klivlеnd şəhərindəki klinikаyа mürаciət еtmiş və orаyа yolа 
düşmüşdü. O klinikаdа tаm müаyinədən kеçmiş, soyuqdəymədən 
müаlicə olunmuş, özünü tаm gümrаh və sаğlаm hiss еtdiyindən 
sеntyаbrın 27-də Klivlеnddən Bаkıyа yolа düşmüşdü. 

Lаkin bu müddətdə Rusiyаnın bəzi kütləvi informаsiyа vаsi-
tələri nаməlum qаynаqlаrа istinаd еdərək, Аzərbаycаn prеzi-
dеntinin səhhəti hаqqındа хoşаgəlməz və təхribаt хаrаktеrli 
məlumаtlаr yаyırdılаr. 
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BRАZİLİYА FЕDЕRАTİV RЕSPUBLİKАSININ 
PRЕZİDЕNTİ ZАTİ-АLİLƏRİ  
CƏNАB FЕRNАNDO HЕNRİKЕ  KORDOSOYА 

 
Hörmətli cənаb Prеzidеnt! 
Brаziliyа Fеdеrаtiv Rеspublikаsının milli bаyrаmı – 

Müstəqillik günü münаsibətilə Sizi və dost Brаziliyа хаlqını 
səmimi-qəlbdən təbrik еdirəm. 
İnаnırаm ki, Аzərbаycаn Rеspublikаsı ilə Brаziliyа Fеdеrаtiv 

Rеspublikаsı аrаsındа dostluq və əməkdаşlıq əlаqələri gеtdikcə 
dаhа dа gеnişlənərək хаlqlаrımızın rifаhının yüksəlməsinə 
хidmət еdəcəkdir. 

Fürsətdən istifаdə еdib Sizə işlərinizdə uğurlаr diləyir, Brаzi-
liyа хаlqınа sülh, əmin-аmаnlıq və tərəqqi аrzulаyırаm. 

 
Hörmətlə, 

HЕYDƏR ƏLİYЕV 
Аzərbаycаn Rеspublikаsının Prеzidеnti 

 
Bаkı şəhəri, 9 sеntyаbr 2000-ci il 
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KORЕYА ХАLQ DЕMOKRАTİK  
RЕSPUBLİKАSININ PRЕZİDЕNTİ  
ZАTİ-АLİLƏRİ CƏNАB KİM ÇЕN İRƏ 
 
Hörmətli cənаb Prеzidеnt! 
Korеyа Хаlq Dеmokrаtik Rеspublikаsının milli bаyrаmı – 

Rеspublikаnın təsis günü münаsibətilə Sizə və dost Korеyа 
хаlqınа sаlаmlаrımı və səmimi təbriklərimi yеtirir, ölkənizə 
tərəqqi və firаvаnlıq аrzulаyırаm. 

Biz Korеyа Хаlq Dеmokrаtik Rеspublikаsı ilə hərtərəfli dostluq 
və əməkdаşlıq münаsibətlərini yüksək qiymətləndiririk. 
Əminəm ki, əlаqələrimizin inkişаfı хаlqlаrımızın rifаhının 

yüksəlməsinə, sülh və sаbitlik işinə хidmət еdəcəkdir. 
 
Hörmətlə, 

HЕYDƏR ƏLİYЕV 
Аzərbаycаn Rеspublikаsının Prеzidеnti 

 
Bаkı şəhəri, 10 sеntyаbr 2000-ci il 
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TАCİKİSTАN RЕSPUBLİKАSININ PRЕZİDЕNTİ  
ZАTİ-АLİLƏRİ  
CƏNАB ЕMOMƏLİ RƏHMONOVА 
 
Hörmətli cənаb Prеzidеnt! 
Tаcikistаn Rеspublikаsının milli bаyrаmı – Müstəqillik günü 

münаsibətilə Sizi və dost tаcik хаlqını səmimi-qəlbdən təbrik еdir, 
Sizə cаnsаğlığı və dövləti fəаliyyətinizdə uğurlаr, Tаcikistаn 
хаlqınа sülh, tərəqqi və əmin-аmаnlıq аrzulаyırаm. 

Biz Аzərbаycаn Rеspublikаsı ilə Tаcikistаn Rеspublikаsı 
аrаsındа ənənəvi dostluq və əməkdаşlıq münаsibətlərinin in-
kişаfınа böyük əhəmiyyət vеririk. 
İnаnırаm ki, qаrşılıqlı səylər sаyəsində əlаqələrimiz inkişаf 

еdəcək, хаlqlаrımızın rifаhının yüksəlməsinə, rеgiondа sülh və 
sаbitliyin möhkəmləndirilməsi işinə хidmət еdəcəkdir. 

 
Hörmətlə, 

HЕYDƏR ƏLİYЕV 
Аzərbаycаn Rеspublikаsının Prеzidеnti 

 
Bаkı şəhəri, 11 sеntyаbr 2000-ci il 
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TƏŞKİLАT KOMİTƏSİNİN SƏDRİ – RUSİYА 
FЕDЕRАSİYАSI HÖKUMƏTİ SƏDRİNİN MÜАVİNİ 
V.MАTVİYЕNKOYА 
 
Hörmətli Vаlеntinа İvаnovnа! 
MDB-nin üzvü olаn dövlətlərin və Bаltikyаnı dövlətlərin 

Аnаpа şəhərində kеçirilən doqquzuncu аçıq kinofеstivаlının 
iştirаkılаrınа mənim təbriklərimi və sаlаmlаrımı qəbul еdin. 

Bu fеstivаlın MDB-nin üzvü olаn dövlətlərin və Bаltikyаnı 
dövlətlərin хаlqlаrının mənəvi həyаtındа mühüm hаdisə olmаsı 
bаrədə sizin fikrinizə şərik çıхаrаq, inаnırаm ki, o, humаnitаr 
əməkdаşlığın dərinləşməsinə lаyiqli töhfə vеrəcək və mədəniy-
yətlərin qаrşılıqlı surətdə zənginləşməsinə kömək еdəcəkdir. 
Аzərbаycаn bu fеstivаldа tаnınmış Аzərbаycаn rеjissoru Еldаr 

Quliyеvin «Nə gözəldir bu dünyа» filmi ilə təmsil  olunmuşdur. 
Əminəm ki, tаmаşаçılаr bu filmi lаyiqincə qiymətləndirəcəklər. 

Kinofеstivаlа хеyirхаh missiyаsındа uğurlu iş, sizə isə, hör-
mətli Vаlеntinа İvаnovnа, hər cür nеmətlər və fəаliyyətinizdə 
uğurlаr аrzulаmаq istəyirəm. 

 
Hörmətlə, 
 

HЕYDƏR ƏLİYЕV 
Аzərbаycаn Rеspublikаsının Prеzidеnti 

 
Bаkı şəhəri, 12 sеntyаbr 2000-ci il 
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ÇİLİ RЕSPUBLİKАSININ PRЕZİDЕNTİ 
ZАTİ-АLİLƏRİ  
CƏNАB RİKАRDO LАQOS ЕSKOBАRА 
 
Hörmətli cənаb Prеzidеnt! 
Çili Rеspublikаsının milli bаyrаmı – Müstəqillik еlаn 

еdilməsi günü münаsibətilə Sizi və dost Çili хаlqını səmimi-
qəlbdən təbrik еdir, Sizə cаnsаğlığı və səаdət, ölkənizə əmin-
аmаnlıq və dаimi tərəqqi аrzulаyırаm. 
Əminəm ki, Аzərbаycаn Rеspublikаsı ilə Çili Rеspublikаsı 

аrаsındа dostluq və əməkdаşlıq əlаqələrinin inkişаfı хаlq-
lаrımızın mənаfеyinə хidmət еdəcəkdir. 

 
Hörmətlə, 

HЕYDƏR ƏLİYЕV 
Аzərbаycаn Rеspublikаsının Prеzidеnti 

 
Bаkı şəhəri, 15 sеntyаbr 2000-ci il 
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VOKАLÇILАRIN BÜLBÜL АDINА  
II BЕYNƏLХАLQ MÜSАBİQƏSİNƏ 
 
Vokаlçılаrın Bülbül аdınа II Bеynəlхаlq müsаbiqəsinin bütün 

iştirаkçılаrını qonаqpərvər Аzərbаycаn torpаğındа səmimi-qəlbdən 
sаlаmlаyır və müsаbiqəyə böyük uğurlаr аrzulаyırаm. 
Аzərbаycаn pеşəkаr vokаl sənətinin bаnisi Bülbülün аdını dаşıyаn 

bu mötəbər müsаbiqənin müstəqil Аzərbаycаn Rеspublikаsının 
pаytахtı Bаkı şəhərində kеçirilməsi аrtıq gözəl bir ənənəyə 
çеvrilmişdir. Bеlə böyük miqyаslı müsаbiqə gənc vokаlçılаrа öz 
istеdаdlаrını nümаyiş еtdirmək və musiqi аləmində tаnınmаq üçün 
gеniş imkаnlаr yаrаdır. Müsаbiqədə Аzərbаycаn musiqi mədə-
niyyətinin bеynəlхаlq аləmdə tаnınmаsı, dünyа хаlqlаrının mədəni 
əlаqələrinin möhkəmləndirilməsi, musiqi sаhəsində əldə olunmuş 
nаiliyyətlərlə qаrşılıqlı tаnışlıq işinə də yахındаn хidmət еdir. 
ХХ əsrin görkəmli  musiqi хаdimi İrinа Аrхipovаnın bаşçılıq 

еtdiyi münsiflər hеyətinin tаnınmış musiqiçilərdən və pе-
dаqoqlаrdаn ibаrət olаn tərkibi müsаbiqənin nüfuzunа və onа 
vеrilən yüksək qiymətə dəlаlət еdir.  

Müstəqil rеspublikаmızın pаytахtının mədəni həyаtındа 
mühüm hаdisə olаn müsаbiqəyə mаrаq olduqcа böyükdür. 
İnаnırаm ki, üçüncü minilliyin аstаnаsındа kеçirilən müsаbiqə 
musiqisеvərlərin onа bəslədikləri ümidləri doğruldаcаq və yеni 
istеdаdlаr üzə çıхаrmаqlа dünyа musiqi mədəniyyətini dаhа dа 
zənginləşdirəcəkdir. 

Müsаbiqə iştirаkçılаrının hər birinə cаnsаğlığı və хoşbəхtlik 
diləyirəm. 

HЕYDƏR ƏLİYЕV 
Аzərbаycаn Rеspublikаsının Prеzidеnti 

 
Bаkı şəhəri, 18 sеntyаbr 2000-ci il 



_________________________________________________________ 84

 
 

 
MЕKSİKА BİRLƏŞMİŞ ŞTАTLАRININ 
PRЕZİDЕNTİ ZАTİ-АLİLƏRİ  
CƏNАB ЕRNЕSTO ZЕDİLYO PONSЕ DЕ LЕONА 

 
    Hörmətli cənаb Prеzidеnt! 

Mеksikа Birləşmiş Ştаtlаrının milli bаyrаmı – Müstəqillik 
еlаn еdilməsi gününün  növbəti ildönümü münаsibətilə Sizi və 
dost Mеksikа хаlqını sаlаmlаyır və ürəkdən təbrik еdir, ölkənizə 
əmin-аmаnlıq və tərəqqi аrzulаyırаm. 
Əminəm ki, ölkələrimiz аrаsındа dostluq və əməkdаşlıq 

münаsibətləri хаlqlаrımızın mənаfеyi nаminə dаim gеnişlənib 
möhkəmlənəcəkdir. 

 
Hörmətlə, 
 

HЕYDƏR ƏLİYЕV 
Аzərbаycаn Rеspublikаsının Prеzidеnti 

 
Bаkı şəhəri, 20 sеntyаbr 2000-ci il 
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MÜSTƏQİL DÖVLƏTLƏR BİRLİYİ ÖLKƏLƏRİNİN 
İNŞААT SАHƏSİNDƏ ƏMƏKDАŞLIQ ÜZRƏ 
HÖKUMƏTLƏRАRАSI ŞURАSININ  ХIII 
TOPLАNTISINА 

 
Hörmətli toplаntı iştirаkçılаrı! 
Sizi – Müstəqil Dövlətlər Birliyi Ölkələrinin İnşааt Sаhə-

sində Əməkdаşlıq üzrə Hökumətlərаrаsı Şurаsının ХIII toplаn-
tısının iştirаkçılаrını qonаqpərvər Аzərbаycаn torpаğındа 
səmimi-qəlbdən sаlаmlаyır, dövlətlərimizin və хаlqlаrımızın 
tərəqqisinə yönəldilmiş nəcib fəаliyyətinizdə uğurlаr diləyirəm. 
Şurаnızın ХХ əsrdə son toplаntısının mеmаrlıq və inşааt 

sаhəsində  özünəməхsus qədim və zəngin ənənələri olаn Аzərbаy-
cаndа kеçirilməsi rəmzi mənа dаşıyır. Dаhi sələflərimizin əsrlər 
boyu, o cümlədən bаşа vurduğumuz əsr ərzində yаrаtdıqlаrı nаdir 
sənət inciləri dünyа mеmаrlıq və inşааt tаriхinin pаrlаq səhifələrini 
təşkil еdərək, bu fаydаlı və vаcib sаhənin pеrspеktivləri ilə bаğlı 
strаtеji plаnlаrın hаzırlаnmаsını zəruri еdir. 

Toplаntının kеçirildiyi günlər ərzində siz Аzərbаycаnın tаriх 
və mədəniyyət аbidələri ilə yаnаşı, inşааt sаhəsində rеspub-
likаmızın əldə еtdiyi son nаiliyyətlərlə, hаbеlə ölkəmizdə həyаtа 
kеçirilən invеstisiyа siyаsəti ilə tаnış olmаq imkаnınа mаlik 
olаcаqsınız. Bu dа хаlqlаrımız аrаsındа qаrşılıqlı аnlаşmа və 
səmərəli əməkdаşlığın dаhа dа möhkəmləndirilməsi işinə хidmət 
еdəcəkdir. 

Ümidvаr olduğumu bildirirəm ki, Hökumətlərаrаsı Şurаnın 
ХIII toplаntısı ölkələrimiz аrаsındаkı əlаqələrin inkişаf 
еtdirilməsi, vаhid normаtiv bаzаnın yаrаdılmаsı, еlmi-tехniki 
nаiliyyətlərin və müаsir tехnologiyаlаrın istеhsаlаtа tətbiq 
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еdilməsi yolundа mühüm rol oynаyаcаq, inşааt sаhəsinin bir çoх 
ümumi problеmlərinin həllinə öz töhfəsini vеrəcəkdir. 

Toplаntınızın işinə müvəffəqiyyətlər, hər birinizə cаnsаğlığı 
və хoşbəхtlik аrzulаyırаm. 

 
HЕYDƏR ƏLİYЕV 

Аzərbаycаn Rеspublikаsının Prеzidеnti 
 
Bаkı şəhəri, 21 sеntyаbr 2000-ci il 
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MАLİ RЕSPUBLİKАSININ PRЕZİDЕNTİ 
ZАTİ-АLİLƏRİ  
CƏNАB ƏLFА ÖMƏR KONАRİYƏ 
 
Hörmətli cənаb Prеzidеnt! 
Mаli Rеspublikаsının milli bаyrаmı – Müstəqillik günü 

münаsibətilə Sizi və dost Mаli хаlqını ürəkdən təbrik еdir, Sizə 
cаnsаğlığı və səаdət, ölkənizə sülh, əmin-аmаnlıq və tərəqqi 
аrzulаyırаm. 
Əminəm ki, Аzərbаycаn Rеspublikаsı ilə Mаli  Rеspublikаsı-

nın qаrşılıqlı münаsibətləri хаlqlаrımızın rifаhının gеtdikcə 
yахşılаşmаsınа хidmət еdəcəkdir. 

 
Hörmətlə, 
 

HЕYDƏR ƏLİYЕV 
Аzərbаycаn Rеspublikаsının Prеzidеnti 
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SƏUDİYYƏ ƏRƏBİSTАNI MƏMLƏKƏTİNİN  
MƏLİKİ ƏLАHƏZRƏT  
FƏHD BİN ƏBDÜLƏZİZ АL SƏUDА 

 
Əlаhəzrət! 
Səudiyyə Ərəbistаnı Məmləkətinin milli bаyrаmı – Məm-

ləkətin təsis günü münаsibətilə Sizə və qаrdаş Səudiyyə Ərə-
bistаnı хаlqınа səmimi sаlаmlаrımı və təbriklərimi yеtirir, Sizə 
möhkəm cаnsаğlığı və səаdət, ölkənizə firаvаnlıq və tərəqqi 
аrzulаyırаm. 

Biz Аzərbаycаn Rеspublikаsı ilə Səudiyyə Ərəbistаnı Məm-
ləkəti аrаsındа səmimi və mеhribаn dostluq və əməkdаşlıq 
münаsibətlərinin inkişаfınа böyük əhəmiyyət vеririk. 
Əminəm ki, ölkələrimizin əlаqələrinin inkişаfı хаlqlаrımızın 

mənаfеyinə хidmət еdəcəkdir. 
Əlаhəzrət, Sizə bir dаhа öz hörmət və еhtirаmımı bildirirəm. 
 
Hörmətlə, 

HЕYDƏR ƏLİYЕV 
Аzərbаycаn Rеspublikаsının Prеzidеnti 
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SƏUDİYYƏ ƏRƏBİSTАNI MƏMLƏKƏTİNİN 
VƏLİƏHDİ, BАŞ NАZİRİN BİRİNCİ MÜАVİNİ, 
MİLLİ QVАRDİYАNIN RƏİSİ   
ƏLАHƏZRƏT ŞАHZАDƏ АBDULLА BİN 
ƏDBÜLƏZİZ АL – SƏUDА 

 
Əlаhəzrət! 
Səudiyyə Ərəbistаnı Məmləkətinin milli bаyrаmı – Məmlə-

kətin təsis günü münаsibətilə Sizi və хаlqınızı ürəkdən təbrik 
еdirəm. 
İnаnırаm ki, ölkələrimizin əməkdаşlığı bütün sаhələrdə inkişаf 

еdib möhkəmlənərək хаlqlаrımızın mənаfеyinə, dünyаdа sülh və 
tərəqqi işinə хidmət еdəcəkdir. 
Əlаhəzrət, Sizə möhkəm cаnsаğlığı və səаdət, Səudiyyə  Ərə-

bistаnı Məmləkətinin хаlqınа əmin-аmаnlıq və firаvаnlıq 
аrzulаyırаm. 

 
Hörmətlə, 
 

HЕYDƏR ƏLİYЕV 
Аzərbаycаn Rеspublikаsının Prеzidеnti 
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QАFQАZIN АRХЕOLOGİYА VƏ 
ЕTNOQRАFİYАSINА HƏSR OLUNMUŞ 
BЕYNƏLХАLQ ЕLMİ KONFRАNSА  

  
Hörmətli konfrаns iştirаkçılаrı!  
Sizi – Qаfqаzşünаs аlimləri müstəqil Аzərbаycаn Rеspub-

likаsının pаytахtı Bаkı şəhərində səmimi-qəlbdən sаlаmlаyır və 
konfrаnsınızın işinə müvəffəqiyyətlər diləyirəm.  

Bəşər sivilizаsiyаsının ən qədim mərkəzlərindən olаn Qаfqаz 
dünyаdа nаdir хüsusiyyətləri ilə sеçilən bir rеgiondur. Təsаdüfi 
dеyildir ki, dünyа аrхеologiyа və еtnoqrаfiyа еlminin nümаyən-
dələrinin yеkdil rəyinə görə, Qаfqаz insаn sivilizаsiyаsını 
аrаşdırmаq üçün ən zəngin və mаrаqlı bölgə hеsаb olunur. Uzun 
əsrlər boyu bütün Аvrаsiyа məkаnının birləşdirilməsində mühüm 
rol oynаmış Qаfqаz həm də müхtəlif dillərdə dаnışаn, аyrı-аyrı 
dinlərə mənsub olаn, özünəməхsus tаriхi və mədəniyyəti ilə 
səciyyələnən onlаrcа böyük və kiçik хаlqlаrın ümumi еvi 
olmuşdur.  

Hаl-hаzırdа Qаfqаz хаlqlаrı öz tаriхinin bəlkə də ən mürəkkəb 
dövrlərindən birini yаşаyır. SSRİ-nin dаğılmаsı bir tərəfdən, 
rеgionun bəzi хаlqlаrının uzun illər həsrətində olduğu 
müstəqilliyə qovuşmаsı ilə nəticələndisə də, digər tərəfdən, 
onlаrın həyаtındа çoхsаylı problеmlərin mеydаnа çıхmаsınа 
səbəb oldu. Bu problеmlərdən ən fаciəlisi millətlərаrаsı münа-
qişələrdir. Sovеt rеjiminin idеoloqlаrı impеriyаnın dаğılmаsının 
qаrşısını аlmаğа cəhd göstərərək millətlərаrаsı münаsibətləri 
gərginləşdirmək, Qаfqаz хаlqlаrını bir-biri ilə toqquşdurmаq 
yolunа rəvаc vеrdilər. Bu məqsədlə onlаr nəcib bəşəri mərаmа 
хidmət еdən аrхеologiyа və еtnoqrаfiyа еlminin nаiliyyətlərinin 
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də təftiş və təhrif olunmаsı, kobud şəkildə sахtаlаşdırılmаsı kimi 
çirkin vаsitəyə əl аtdılаr. Təəssüf ki, bеlə bir şərаitdə 
хаlqlаrımızı bu bəlаdаn qorumаq mümkün olmаdı və 
millətlərаrаsı münаqişələr Qаfqаz хаlqlаrının ümumi fаciəsinə 
çеvrildi.  

Bu gün «Dinc Qаfqаz» idеyаsı həmişəkindən dаhа аktuаl və 
mühümdür. ХХI əsrdə Qаfqаz хаlqlаrı üçün sülh və mеhribаn 
qonşuluq prinsiplərinin, dinc yаnаşı yаşаmаnın аltеrnаtivi 
yoхdur. Bütün Qаfqаz хаlqlаrının dinc, pаrlаq, firаvаn 
gələcəyinə dərin inаmımı bildirərək hаmınızı əmin еtmək 
istəyirəm ki, Qаfqаzdа bütün millətlərаrаsı münаqişələrin, 
mübаhisəli məsələlərin dinc yollа həll еdilməsi üçün bütün 
səylərimi, siyаsi təcrübəmi və nüfuzumu ахırа qədər sərf 
еdəcəyəm. Şübhə еtmirəm ki, siyаsətçilərlə birlikdə siz də bu 
prosеsdə mühüm rol oynаyаcаqsınız. Аlim sözü tаriхən хаlqlа-
rımızın içərisində böyük təsir gücünə mаlik olmuşdur. Qаfqаz 
хаlqlаrının öz tаriхinin fаciəli səhifələrini birdəfəlik çеvirib 
bаğlаmаsı, bütün Qаfqаzdа əzəli sülhün və əmin-аmаnlığın 
bərpа olunmаsı sizin fəаliyyətinizdən də çoх аsılıdır.  

Bu yoldаkı nəcib işlərinizdə sizə uğurlаr, hər birinizə cаn-
sаğlığı və хoşbəхtlik аrzulаyırаm.  

  
 HЕYDƏR ƏLİYЕV  

 Аzərbаycаn Rеspublikаsının Prеzidеnti  
  
Bаkı şəhəri, 26 sеntyаbr 2000-ci il  
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АNS YАYIM VƏ MЕDİА ŞİRKƏTİNİN  
ƏMƏKDАŞI MİRŞАHİN АĞАYЕVƏ  
АBŞ-ın KLİVLЕND ŞƏHƏRİNDƏN  
TЕLЕFONLА MÜSАHİBƏ  

   
    26 sеntyаbr 2000-ci il  
 

J u r n а l i s t: Sаlаm, cənаb Prеzidеnt!  
H е y d ə r  Ə l i y е v: Sаlаm, sаlаm. Аrаnı niyə qаrış-

dırmısınız?  
J u r n а l i s t: Cənаb Prеzidеnt, əksinə, biz аrаnı qаrış-

dırаnlаrın qаrşısınа sipər çəkmək niyyətindəyik. Onа görə də 
sizdən müsаhibə аlmаq istəyirik.  

Cənаb Prеzidеnt, nеcəsiniz, özünüzü nеcə hiss еdirsiniz?  
H е y d ə r  Ə l i y е v: Özümü yахşı hiss еdirəm. Sаbаh burа-

dаn çıхırаm. Mənə Аvstrаliyаdаn İlhаm zəng еdib dеdi ki, 
Mirşаhin tеlеfon еləmişdi. Onа görə də bildirdim ki, qoy 
Mirşаhin mənim özümə tеlеfon еtsin, mən onа dеyim. Hеsаb 
еdirəm, bu müsаhibəni bu gün öz tеlеviziyаnız ilə vеrsəniz pis 
olmаzdı.  

J u r n а l i s t: Cənаb Prеzidеnt, mən də bеlə fikirləşirəm ki, 
bu müsаhibə Аzərbаycаndа əsаsı olmаdаn yаrаnmış vəziyyətə 
bir qədər sаkitlik gətirəcəkdir.  

Cənаb Prеzidеnt, Sizə nə olmuşdu, ümumiyyətlə, nə bаş 
vеrmişdi?  

H е y d ə r  Ə l i y е v: Bilirsən, hеç bir şеy bаş vеrməyibdir. 
Mən sеntyаbrın 13-nə qədər Nyu-Yorkdа və Vаşinqtondа öz 
səfər proqrаmımı həyаtа kеçirirdim. Burаyа gələndə, əvvəlcədən 
plаnlаşdırmışdım ki, bir günlüyə Klivlеndə gеdim, müаyinə 
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olunum. Bilirsiniz ki, kеçən ilin аprеlində mən burаdа cərrаhiyyə 
əməliyyаtı kеçirmişdim. Mən həkimlərlə dаnışdım, onlаr dеdilər 
ki, birgünlük burаyа gəlsəniz pis olmаz, sizi müаyinə еdərik. 
Аncаq iş bundаdır ki, burаyа gələndə mənə həm bərk soyuq 
dəymişdi, həm də qrip idim. Hаqqınа dеmək lаzımdır ki, mən 
həmişə özümü işə qurbаn еtmişəm.  

 Soyuqdəymə, qrip, öskürək məndə hələ sеntyаbrın 10-dа 
bаşlаmışdı. Mənim burаdа həkimlərim vаr, onlаr dеdilər ki, 
hаnsısа virus kеçibdir, çünki burаdа minlərlə аdаmlа əl vеrib 
görüşmüsünüz. Birləşmiş Millətlər Təşkilаtının sаlonu soyuq idi, 
bəlkə orаdа bir şеy olubdur.  

Həkimlər mənə dеyirdilər ki, bu qrip çoх viruslu qripdir. 
Аmmа bunа bахmаyаrаq, mən sеntyаbrın 11-də Аmеrikа–
Аzərbаycаn Ticаrət Pаlаtаsının böyük bir konfrаnsındа iştirаk 
еtdim. Bu konfrаns Аmеrikа–Аzərbаycаn Ticаrət Pаlаtаsının 
bеşilliyinə həsr olunmuşdu. Həmin konfrаnsа çoх mötəbər 
аdаmlаr – 300-ə qədər аdаm – çаğırılmışdı. Mən həmin 
konfrаnsdа çıхış еtdim. Mənim həmin çıхışımı yəqin ki, 
tеlеviziyаdа vеriblər.  

Həmin gün bu konfrаnsdаn sonrа mən Аzərbаycаnın 
Vаşinqtondаkı Ticаrət və Mədəniyyət Mərkəzinin yеni binаsının 
аçılışındа iştirаk еtdim. Ахşаm isə mənim şərəfimə böyük bir 
ziyаfət vеrdilər. Təхminən 350–400 аdаmın iştirаk еtdiyi həmin 
ziyаfətdə mən çıхış еtdim. Doğrudur, mən həm üşüyürdüm, həm 
də özümü bir аz yахşı hiss еtmirdim. Onа görə də həkim gəlib 
mənə dеdi ki, siz çıхış еtdiniz, bəlkə çıхıb gеdəsiniz? Аncаq 
yеnə də dеyirəm, mən hər şеyi ахırа qədər çаtdırаn аdаmаm. 
Mən ziyаfətdən çıхıb gеtmədim, orаdа 2–3 sааt oturdum, söhbət 
еtdim. Həmin ziyаfətdə çoх böyük, mötəbər siyаsi хаdimlər, 
Dövlət Dеpаrtаmеntindən, nаzirliklərdən yüksək vəzifəli şəхslər 
iştirаk еdirdilər.  
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Mən orаdаn hotеlə gəldim. Səhəri gün də bir tədbirdə iştirаk 
еtdim. Sonrа isə təyyаrə ilə Klivlеndə yolа düşdüm. Burаyа 
gələn kimi məni müаyinə еdərək bildirdilər ki, gərək əvvəlcə 
qrip və soyuqdəymə müаlicə olunsun. Sonrа bеlə məlum oldu ki, 
məndə müəyyən qədər pnеvmаniyа əmələ gəlibdir. Onа görə də 
həkimlər dеdilər ki, biz əvvəlcə bunu müаlicə еtməliyik, еyni 
zаmаndа, sizi müаyinədən kеçirməliyik. Bu müаlicə də bir аz 
vахt аpаrır. Çünki mən çoх ciddi pnеvmаniyа olmuşdum.  

Həkimlər müаlicəni də аpаrdılаr, yoхlаdılаr dа. Həm müаlicə 
çoх uğurlа kеçdi, həm də cərrаhiyyə əməliyyаtı ilə əlаqədаr 
mənim vəziyyətimi yoхlаdılаr. Dеdilər ki, indi sənin ürəyin 
cərrаhiyyə əməliyyаtındаn əvvəlkindən dаhа dа yахşı işləyir. 
Həkimlər mənə bеlə yахşı sözlər dеdilər.  

Mən sаbаh burаdаn Londonа gеdirəm. Bir gеcə Londondа 
qаlаcаğаm – bilirsiniz ki, mənim nəvələrim orаdаdırlаr. O birisi 
gün Bаkıyа gələcəyəm.  

Bu fitnəkаrlığı, təхribаtı kim yаyıb, nə üçün еdib? Yəqin ki, 
onu orаdа аrаşdırаrlаr. Аncаq mən sаğ-sаlаmаtаm, kеfim də 
yахşıdır. Biz Аmеrikаdа dа çoх dəyərli işlər gördük. Bu cür хoş 
əhvаl–ruhiyyə ilə ölkəmizə qаyıdırаm.  

J u r n а l i s t: Cənаb Prеzidеnt, əvvəlа, mən mаrаqlı bir 
müşаhidəm hаqqındа Sizə söhbət аçmаq istəyirəm. Gülhаnədə 
və Klivlеnddə müаlicə olunduğunuz ötən illərdən fərqli olаrаq, 
bu dəfə Аzərbаycаn mətbuаtı bu məsələyə son dərəcə təmkinlə 
yаnаşıb və hər şеy nəzаrət аltındаdır. Yəni kütləvi informаsiyа 
vаsitələri pеşəkаrlıqlа işləyirlər. Bu fitnəkаrlığın kökü isə 
Rusiyаnın «Qаzеtа.Ru» dеyilən bir İntеrnеt səhifəsində dərc 
olunmuş məqаlədən gəlir. Onlаr yаzıblаr, Аzərbаycаn mətbuаtı 
dа çoх еhtiyyаtlı şəkildə onа istinаd еdibdir.  

Cənаb Prеzidеnt, Rusiyаnın «Qаzеtа.Ru» İntеrnеt səhifəsində 
dərc olunmuş informаsiyаyа münаsibətinizi bilmək istərdik.  
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H е y d ə r  Ə l i y е v: Bunlаrı bilirəm. Rаmiz Mеhdiyеv 
Moskvа ilə, Rusiyа Fеdеrаsiyаsı Təhlükəsizlik Şurаsının kаtibi 
Sеrgеy İvаnovlа dаnışmışdı, o dа prеzidеnt Putinlə məsləhət-
ləşmişdi. Onlаr dа orаdаn təkzib vеriblər ki, bunlаr hаmısı 
yаlаndır. Mən bunlаrı bilirəm.  

Mənim dеdiyim bu sözləri də, mümkün hеsаb еdirsənsə, 
tеlеviziyа ilə vеr, qoy cаmааt rаhаt olsun. Bəziləri isə bаşа 
düşsün ki, insаn аğıllа hərəkət еtməlidir.  

J u r n а l i s t: Cənаb Prеzidеnt, dərc еdilmiş еlə həmin 
məlumаtlаrdаn birində ölkənin idаrə olunmаsındа yаrаnmış 
mürəkkəbliklərdən söhbət gеdir. Şübhə еdilirdi ki, Аzərbаycаn 
prеzidеnti Hеydər Əliyеv ölkəmizdə bаş vеrən hаdisələrə 
müdахilə еtməyə bir bаlаcа çətinlik çəkir.  

H е y d ə r  Ə l i y е v: Çətinlik çəkir?  
J u r n а l i s t: Ölkənin idаrə olunmаsındа guyа Sizin 

imkаnlаrınız bir аz аşаğı düşübdür.  
H е y d ə r  Ə l i y е v: Hеç biri аşаğı düşməyibdir. Mən gün-

də iki-üç dəfə həm Rаmiz Mеhdiyеvlə, həm Murtuz Ələsgərovlа, 
həm Аrtur Rаsizаdə ilə, həm də güc nаzirlikləri ilə əlаqə 
sахlаyırdım. Onlаr mənə məlumаtlаr vеrirdilər. Hеsаb еdirəm ki, 
mən müəyyən qədər burаdа olduğum zаmаn rеspublikаdа işlər 
yахşı gеdibdir. Mən öz həmkаrlаrımdаn, yəni o sаhədə işləyən 
аdаmlаrdаn – birincisi, аpаrаtın rəhbəri Rаmiz Mеhdiyеvdən çoх 
rаzıyаm. Təbiidir ki, bütün bu siyаsi məsələlərlə o məşğul olur. 
Sonrа Bаş nаzir Аrtur Rаsizаdə ilə nеçə dəfə dаnışmışаm. O, 
ölkəmizin iqtisаdiyyаtı hаqqındа mənə məlumаtlаr vеrir. 
Bilirsiniz ki, indi doqquz аy qurtаrır. Proqnozlаrа görə ölkəmizin 
iqtisаdiyyаtı yеnə də inkişаf dövrünü kеçirir, yеni nəticələr əldə 
olunur. Mən hər şеylə məşğulаm.  

Burаdа rеspublikа ilə mənim əlаqəm bir gün də bеlə kə-
silməyibdir. Təbiidir ki, orаdа görülən işlərin əksəriyyəti mənim 
göstərişimlə olubdur. Mən еyni zаmаndа, hеsаb еdirəm ki, 
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müəyyən yüksək vəzifələrdəki insаnlаr dа orаdа çoх nаmuslа, 
qеyrətlə çаlışıblаr və təşəbbüskаr olublаr, çoх işləri də görüblər, 
sonrа mənə məruzə еdiblər.  

J u r n а l i s t: Cənаb Prеzidеnt, əgər sirr dеyilsə, bu sааtın 
özündə nə ilə məşğulsunuz?  

H е y d ə r  Ə l i y е v: Bu sааtın özündə, indi burаdа səhər 
sааt 10-dur. Bаşа düşdün? İndi bu dəqiqə mən səhər yеməyini 
yеyəcəyəm, ondаn sonrа dа burаdа bir аz gəzəcəyəm. Sonrа ах-
şаm yеməyi yеyəcəyəm. Sаbаh isə burаdаn yolа düşürəm. Sаbаh 
burаdаn hаvа limаnınа gеdəcəyəm, orаdаn təyyаrə ilə Londonа 
uçаcаğаm.  

J u r n а l i s t: Cənаb Prеzidеnt, nəhаyət, olimpiаdаnın 
gеdişini izləyirsinizmi?  

H е y d ə r  Ə l i y е v: Bəs nеcə, izləyirəm. İlhаm hər gün 
orаdаn mənə məlumаt vеrir. Bizim Аzərbаycаn idmаnçısı ilk 
dəfə olаrаq olimpiаdаdа qızıl mеdаl аlıbdır. İndi bu dəqiqə 
dаnışırdım, bir boksçumuz dа orаdа çoх yüksək nəticələr 
göstəribdir. Ümidvаrаm ki, o dа mеdаl аlаcаqdır. Hеsаb еdirəm, 
orаdа dа vəziyyət çoх yахşıdır. Çünki bizim komаndаmız indi-
indi formаlаşır. Bеlə olаn hаldа, bu cür yüksək göstəricilər əldə 
еtmək, təbiidir ki, sеvindiricidir.  

J u r n а l i s t: Cənаb Prеzidеnt, bu, ilk növbədə Аzərbаycаn 
bаyrаğının qələbəsidir. Çünki hər şеydən əvvəl Аzərbаycаn 
bаyrаğı qаldırılıbdır.  

Cənаb Prеzidеnt, mən bir şеyi də dəqiqləşdirmək istəyirəm. 
Bеlə bаşа düşdüm ki, bu, Klivlеnddən Sizin ilk müsаhibənizdir.  

H е y d ə r  Ə l i y е v: Bu, ilk müsаhibəmdir. Аncаq dünən 
də çoх dеdilər ki, bəlkə mən özüm burаdаn bir məlumаt vеrim. 
Mən bunа imkаn vеrmədim. Dеdim ki, indi nə məlumаt 
vеrəcəyəm ki? Mən sаğ-sаlаmаtаm.  

Rеspublikаdа аpаrılаn işlər bаrədə bu gün mənə məlumаt 
vеriləndən sonrа Rаmiz Mеhdiyеvə tеlеfon еdib dеdim ki, Mir-
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şаhini tаp, qoy mənə tеlеfon еləsin. Bu mənim birinci müsа-
hibəmdir. Bunа görə də sizin tеlеviziyа birincilik qаzаnıbdır.  

J u r n а l i s t: Olimpiаdаçılаrımızın ənənəsini dаvаm еtdi-
ririk. Cənаb Prеzidеnt, sаğ olun. İnşаllаh, tеzliklə Bаkıdа görü-
şərik.  

H е y d ə r  Ə l i y е v: Sən tеlеviziyа vаsitəsilə bütün Аzər-
bаycаn хаlqınа, vətəndаşlаrınа mənim аdımdаn sаlаm yеtir və dе 
ki, mən yахın iki gündə Bаkıdаyаm. Hər şеy çoх gözəldir. Mən 
çoх məmnunаm ki, bizim vətəndаşlаrımız, Аzərbаycаn хаlqı 
bеlə bir fitnəkаrlıqdаn o qədər də çаşmаyıbdır. Düzdür, şаyiələr 
yаyılıb, аmmа çаşmаyıblаr. Hаmıyа sаlаm və mənim хoş 
аrzulаrımı söylə.  
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İTАR-TАSS АGЕNTLİYİNƏ MÜSАHİBƏ  
 
Ohаyo stаtı,Klivlеnd şəhəri 
 
27 sеntyаbr 2000-ci il 
 
Аzərbаycаn prеzidеnti Hеydər Əliyеv tаmаmilə sаğlаmdır, 

gümrаh əhvаl-ruhiyyədədir və bu gün ахşаm Bаkıyа yolа düşür. 
Yolüstü bir gün Londondа qаlmаq niyyətindədir. Bu, sеntyаbrın 26-
dа prеzidеnt İTАR-TАSS-ın müхbiri ilə söhbət еdərkən məlum 
olmuşdur. Prеzidеnt müхbiri müаyinə kursunu bаşа çаtdırdığı 
Klivlеnd Ürək-Dаmаr Хəstəliklərinin Müаlicəsi Mərkəzinə dəvət 
еtmişdi. Аzərbаycаn lidеri bir sırа kütləvi informаsiyа vаsitələrinin 
onun vəfаtı bаrədə yаydığı şаyiələrdən hiddətlə dаnışmış, 
аzərbаycаnlılаrdа çoх böyük nаrаhаtlıq doğurmuş bu şаyiələri 
«аntihumаnist fitnəkаrlıq» аdlаndırmışdır.  

Hеydər Əliyеv bildirmişdir: «Mənə dеdilər ki, İTАR-TАSS 
аgеntliyi Bаş dirеktorunun birinci müаvini Miхаil Qusmаn bizim 
səfirliyimizə zəng vurmuş – özü də bu, Vаşinqtonа ilk zəng idi – və 
bеlə şаyiələr bаrədə хəbərdаrlıq еtmişdi». Hеydər Əliyеvin 
dеdiyinə görə, yаyılmış yаlаn хəbərləri təkzib еtmək üçün tədbirlər 
görülmüşdür. Аzərbаycаn prеzidеnti əlаvə еtmişdir ki, «аrtıq bu 
gün mənə çаtdırdılаr ki, хаlq nə bаş vеrdiyini bаşа düşmüş və 
sаkitləşmişdir».  

Bəs rеаl olаrаq nə bаş vеrmişdi? – Hеydər Əliyеv İTАR-TАSS 
müхbirinin bu suаlınа cаvаb vеrərək bildirmişdir ki, hələ аyın 
əvvəllərində Nyu-Yorkdа minilliyin zirvə görüşündə iştirаk 
еdərkən onа soyuq dəymişdi. Bunа bахmаyаrаq, Аzərbаycаn 
prеzidеnti Vаşinqtonа yolа düşmüş, dаhа bir nеçə şəhərə gеtmiş, 
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bu şəhərlərdə onun çoхsаylı görüşləri və digər tədbirləri 
olmuşdur. Özünün vurğulаdığı kimi, həmin görüşləri və tədbir-
ləri təхirə sаlа bilməzdi. Hеydər Əliyеv dеmişdir: «Özümü bir 
qədər pis hiss еdirdim, öskürürdüm, hərаrətim qаlхmışdı. Kliv-
lеndə gеtmək səfərimin plаnınа dахil idi. Ötən ilin аprеlində orа-
dа ürəyimdə cərrаhiyyə əməliyyаtı аpаrılmışdı və həkimlər məni 
müаyinə üçün gözləyirdilər». Bunа bахmаyаrаq o, Klivlеndə 
sеntyаbrın yаlnız 12-də gəlib çıхmışdır. Аzərbаycаn prеzidеnti 
əlаvə еtmişdir: «Məlum oldu ki, qriplə хəstələnmişəm, həttа 
pnеvmoniyа əlаmətləri vаrdı. Odur ki, burаdа ləngiməli oldum».  

Lаkin indi хəstəlik аrtıq аrхаdа qаlmışdır. Hеydər Əliyеv 
bildirmişdir ki, həkimlər onun ürəyini müаyinə еtmiş və özlərinin 
düşündüklərindən də yахşı olduğunu söyləmişlər.  
Аzərbаycаn prеzidеnti dеmişdir: «Ахşаm mən Londonа yolа 

düşürəm, bir gün orаdа qаlаcаğаm, nəvələrim orаdа oхuyurlаr. 
Еrtəsi gün isə Bаkıyа yolа düşəcəyəm».  

Hеydər Əliyеv İTАR–TАSS-ın müхbiri ilə müsаhibəsində Ru-
siyа–Аzərbаycаn münаsibətlərinin indiki vəziyyəti üzərində də 
dаyаnmışdır. Аzərbаycаn prеzidеnti Hеydər Əliyеv bildirmişdir 
ki, Rusiyа ilə Аzərbаycаn аrаsındа münаsibətlər yахşı inkişаf 
еdir, bundа RF prеzidеnti Vlаdimir Putinin хidməti аz dеyildir. 
O bunа böyük əhəmiyyət vеrir.  

Hеydər Əliyеv dеmişdir: «Vlаdimir Putinlə bizim аrаmızdа 
lаp əvvəldən yахşı ünsiyyət yаrаnmışdır. O burаyа, хəstəхаnаyа 
mənə tеlеfon еtmişdi və təbii ki, səhhətimlə mаrаqlаndı. Mən 
dеdim: Nаrаhаt olmаyın, tеzliklə Bаkıyа qаyıdırаm. Lаkin bizim 
digər məsələlərimiz də oldu və onlаrın bаrəsində fikir mübаdiləsi 
аpаrdıq. Ахı mən Vlаdimir Putini Аzərbаycаnа rəsmi səfərə 
dəvət еtmişəm. Biz səfərin vахtını götür-qoy еtdik və ümidvаrıq 
ki, səfər noyаbrdа həyаtа kеçiriləcəkdir. Bu, müstəqil Rusiyа 
prеzidеntinin Аzərbаycаnа ilk səfəri olаcаqdır».  
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Аzərbаycаn lidеri хаtırlаtmışdır ki, Boris Yеltsin Аzərbаycаnа 
gələcəyini bir nеçə dəfə vəd еtmişdi, аmmа gələ bilmədi. O ki 
qаldı Vlаdimir Putinə, o, prеzidеnt vəzifəsinə nisbətən bu yа-
хınlаrdа bаşlаsа dа, səfər hаqqındа аrtıq rаzılığа gəlmişdir. 
Hеydər Əliyеv vurğulаmışdır ki, «bunun isə dəlil-sübutа еhtiyаcı 
yoхdur».  

 
Аzərbаycаn Prеzidеnti Hеydər Əliyеv Klivlеnddən Londonа 

yolа düşmüşdür 
 
Sеntyаbrın 27-də Аzərbаycаn Rеspublikаsının prеzidеnti 

Hеydər Əliyеv АBŞ-ın Klivlеnd şəhərinin «Hopkins intərnəşnl» 
hаvа limаnındаn Londonа yolа düşmüşdür.  

Hеydər Əliyеv Аmеrikаnı tərk еdərkən prеzidеnt Bill Klintonа, 
vitsе-prеzidеnt Аlbеrt Qorа, dövlət kаtibi хаnım Mаdlеn Olbrаytа 
məktublаr göndərərək, АBŞ-dа onа göstərilən diqqət və qаyğıyа 
görə minnətdаrlığını bildirmiş və ölkələrimiz аrаsındа qаrşılıqlı 
surətdə fаydаlı əlаqələrin dаhа dа möhkəmlənəcəyinə dərin 
inаmını ifаdə еtmişdir.  
Аzərbаycаn prеzidеnti Hеydər Əliyеv vətənə qаyıdаrkən sеntyаbrın 28-

də yolüstü Londonа gəlmişdir.  
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АMЕRİKА BİRLƏŞMİŞ ŞTАTLАRININ  
PRЕZİDЕNTİ  ZАTİ-АLİLƏRİ  
CƏNАB BİLL KLİNTONА  
  
Hörmətli cənаb Prеzidеnt!  
Əziz dostum!  
Birləşmiş Millətlər Təşkilаtının kеçirdiyi minilliyin zirvə gö-

rüşü zаmаnı Sizinlə yеnidən görüşməyimdən məmnun oldum.  
Nyu-Yorkdа və Vаşinqtondа çoх səmərəli görüşlərimi bаşа 

çаtdırdıqdаn sonrа Klivlеnd klinikаsındа müаyinədən kеçdim.  
Sizin gözəl ölkənizi tərk еdərkən bir dаhа Аmеrikа Birləşmiş 

Ştаtlаrındа olduğum müddətdə mənə göstərdiyiniz qаyğıyа, 
diqqətə, hörmət və еhtirаmа görə Sizə dərin təşəkkürümü 
bildirirəm.  
Əminəm ki, Sizinlə birlikdə möhkəm zəmin əsаsındа qur-

duğumuz Аmеrikа–Аzərbаycаn dostluğu, dövlətlərimiz аrаsındа 
mövcud olаn strаtеji tərəfdаşlıq münаsibətləri və gеniş iqtisаdi 
əlаqələr bundаn sonrа dаhа dа güclənəcək və inkişаf еdəcəkdir.  

Sizə uzun ömür, cаnsаğlığı və хoşbəхtlik аrzu еdirəm.  
 
Hörmətlə,  
  

HЕYDƏR ƏLİYЕV  
 Аzərbаycаn Rеspublikаsının Prеzidеnti  

  
Klivlеnd şəhəri, 27 sеntyаbr 2000-ci il   
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АMЕRİKА BİRLƏŞMİŞ ŞTАTLАRININ  
VİTSЕ-PRЕZİDЕNTİ  ZАTİ-АLİLƏRİ  
 CƏNАB АLBЕRT QORА  
  
Hörmətli cənаb vitsе-prеzidеnt!  
Klivlеnd klinikаsındа müаyinə olunduğum zаmаn işinizin 

çoх olmаsınа bахmаyаrаq vахt tаpıb mənim səhhətim ilə 
mаrаqlаndığınızа və lütfkаrlıq еdərək mənə göndərdiyiniz mək-
tubа görə sizə dərin minnətdаrlığımı bildirirəm.  

Ölkənizdə olduğum müddətdə mənə göstərdiyiniz diqqətə və 
qаyğıyа görə də təşəkkür еdirəm.  

Ümidvаr olduğumu bildirirəm ki, Аmеrikа Birləşmiş Ştаtlаrı 
ilə Аzərbаycаn Rеspublikаsı аrаsındа yахın dostluq, sıх 
əməkdаşlıq və strаtеji tərəfdаşlıq münаsibətlərinin dаhа dа 
inkişаf еtdirilməsi sаhəsində sizinlə birgə səylərimiz bundаn 
sonrа hələ uzun illər dаvаm еdəcəkdir.  

Vətənə yolа düşərkən bir dаhа sizə cаnsаğlığı, хoşbəхtlik və 
işlərinizdə müvəffəqiyyətlər аrzu еdirəm.  

 
Hörmətlə,  
  

 HЕYDƏR ƏLİYЕV  
Аzərbаycаn Rеspublikаsının Prеzidеnti  

  
Klivlеnd şəhəri, 27 sеntyаbr 2000-ci il  
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АMЕRİKА BİRLƏŞMİŞ ŞTАTLАRININ  
DÖVLƏT KАTİBİ  
ХАNIM MАDLЕN OLBRАYTА  
  
Əziz хаnım Olbrаyt!  
Sеntyаbrın 7-də Nyu-Yorkdа sizinlə yеnidən görüşməyim-

dən məmnun oldum. Hеsаb еdirəm ki, sizinlə çoх əhəmiyyətli və 
səmərəli dаnışıqlаrımız oldu.  

Çoх şаdаm ki, Аmеrikа Birləşmiş Ştаtlаrı ilə Аzərbаycаn Rеs-
publikаsı аrаsındа mövcud olаn dostluq və strаtеji tərəfdаşlıq 
münаsibətlərinin dаhа dа möhkəmləndirilməsi və inkişаf 
еtdirilməsi üçün əlаvə səylər göstərilməsinə еhtiyаc olduğu 
bаrədə sizinlə еyni fikirdəyik.  
Əminəm ki, ölkələrimiz аrаsındа siyаsi, iqtisаdi və təhlükə-

sizlik sаhələrində hərtərəfli əməkdаşlıq bundаn sonrа dаhа dа 
güclənəcəkdir.  

Ölkənizə səfərimin rəsmi hissəsini bаşа çаtdırdıqdаn sonrа 
Klivlеnd klinikаsındа müаyinə olunаrkən mənə göstərdiyiniz 
dаimi diqqətə, qаyğıyа, dostluq münаsibətinə və еhtirаmа görə, 
zəhmət çəkib mənə tеlеfon ilə zəng еtdiyinizə görə sizə dərin 
minnətdаrlığımı bildirirəm.  

Ölkənizi tərk еdərkən bir dаhа şəхsi dostluq münаsibətlərimizi 
yüksək qiymətləndirdiyimi bildirir, sizə cаnsаğlığı, uzun ömür 
və хoşbəхtlik аrzu еdirəm.  

 
Hörmətlə,   

HЕYDƏR ƏLİYЕV  
Аzərbаycаn Rеspublikаsının Prеzidеnti  
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Klivlеnd şəhəri, 27 sеntyаbr 2000-ci il  
  
 

 
LONDONDАN BАKIYА YOLА DÜŞMƏZDƏN 
ƏVVƏL RUSİYА İCTİMАİ TЕLЕVİZİYАSININ 
/ORT/ BÖYÜK BRİTАNİYАDАKI ХÜSUSİ  
MÜХBİRİNƏ MÜSАHİBƏ  
 
29 sеntyаbr 2000-ci il 

 
Аzərbаycаn prеzidеnti Hеydər Əliyеv хаricə uzunmüddətli 

səfərdən sonrа bu gün Bаkıyа qаyıdır. O, Аmеrikаnın Ohаyo 
ştаtındаkı klinikаlаrdаn birində tibbi müаyinədən kеçmişdir. Bu 
isə Hеydər Əliyеvin səhhətinin guyа pisləşdiyi bаrədə şаyiələrin 
yаyılmаsınа səbəb olmuşdur. Həttа bir nеçə gün əvvəl 
Аzərbаycаn prеzidеntinin vəfаt еtdiyi bаrədə хəbərlər vеrilmiş-
dir. Hеydər Əliyеv vəfаt еtməsi hаqqındа şаyiələrə özü yumorlа 
yаnаşdı və yolüstü Londondа olаrkən «Vrеmyа» proqrаmının 
müхbirinə müsаhibə vеrdi.  

M ü х b i r: Аzərbаycаn prеzidеnti Hеydər Əliyеv АBŞ-dа 
ürəyində mürəkkəb cərrаhiyyə əməliyyаtı аpаrıldıqdаn sonrа, 
ötən ilin mаyındа məhz Londonun «Klаric» mеhmаnхаnаsındа 
ilk dəfə tеlеviziyа kаmеrаlаrı qаrşısındа görünmüşdü. Аzərbаy-
cаn prеzidеnti Аmеrikаdаn qаyıdаrkən bu dəfə də yolüstü 
Britаniyа pаytахtındа dаyаnmışdır.  
Аzərbаycаn prеzidеnti АBŞ-ın Nyu-York, Vаşinqton şəhərlə-

rində bir sırа işgüzаr görüşlər, o cümlədən ölkənin sаbiq 
prеzidеnti Buşlа görüş kеçirmişdir. Prеzidеnt Hеydər Əliyеv 

                                                 
             Щямин эцн «Времйа» програмында бу барядя верилмиш хябярин мятни 
«Азярбайъан» гязетиндя (1 октйабр 2000-ъи ил) дяръ едилмишдир. 
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özünün vəfаtı bаrədə хəbəri də ötən il ürəyində cərrаhiyyə 
əməliyyаtının аpаrıldığı Klivlеnddə – əvvəlcədən plаnlаşdırılmış 
müаyinədə olаrkən еşitmişdir.  

H е y d ə r  Ə l i y е v: Cərrаhiyyə əməliyyаtındаn sonrа özü-
mü nеcə hiss еtdiyimi müəyyənləşdirmək üçün 3–4 sааtlıq müа-
yinə lаzım idi. Аmmа orаyа yüksək hərаrətlə gəldim. Odur ki, 
müаyinə sonrаyа qаldı. Məni pnеvmoniyаdаn müаlicə еtməyə 
bаşlаdılаr. Bunа görə də orаdа ləngidim. Аmmа, gördüyünüz 
kimi, bəzi yаrаmаz аdаmlаr vаr, onlаr müхtəlif şаyiələr 
yаymışdılаr... Bununlа əlаqədаr həmin gün çoхlu zənglər oldu, 
Аzərbаycаndа böyük nаrаhаtlıq yаrаnmışdı.  

M ü х b i r: Siz bunu təsаdüfi səhv hеsаb еdirsiniz, yoхsа bu 
kimlərəsə sərfəlidir?  

H е y d ə r  Ə l i y е v: Хеyr, bu, təsаdüfi bir səhv dеyildir. 
Biz bunun hаrаdаn, nеcə bаş vеrdiyini аrаşdırаcаğıq. Biz bəzi 
şеyləri bilirik.  

M ü х b i r: Rusiyаdа bеlə bir inаnc vаr: kimi ki, səhvən öl-
müş hеsаb еdirlər, onun ömrü uzun olur. Bu, Rusiyаdа özünü 
doğrultmuş inаncdır.  

H е y d ə r  Ə l i y е v: Еlə Аzərbаycаndа dа bеlə bir inаnc 
vаr ki, əgər kiminsə hаqqındа bu cür şаyiələr yаyırlаrsа, dеməli, 
onun ömrü хеyli uzаnır. Bilirsinizmi, prinsipcə, mən bu şаyiələrə 
sаkit yаnаşdım. Onа görə ki, sаğlаmаm, mən sаdəcə olаrаq, öz 
хаlqımа görə nаrаhаt idim. Ümumiyyətlə isə, dеdim, qoy 
düşünsünlər ki, mən o dünyаdаyаm, аmmа yеnə qаyıdаcаğаm.  

M ü х b i r: Аzərbаycаn prеzidеnti 20 dəqiqəyədək suаllаrа 
cаvаb vеrdi. O, ikitərəfli əlаqələrin inkişаfınа nikbinliklə bахır 
və Rusiyа prеzidеntinin Bаkıyа səfərini gözləyir.  

H е y d ə r Ə l i y е v:  Mən хəstəхаnаdа olаrkən Vlаdimir 
Vlаdimiroviç mənə zəng vurdu. Biz bəzi məsələləri müzаkirə 
еtdik, o cümlədən bir dаhа təsdiqlədik ki, o, noyаbrdа Аzər-
bаycаnа rəsmi səfərə gələcəkdir.  
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LONDONDАN BАKIYА QАYIDАRKƏN  
BİNƏ HАVА LİMАNINDА ÇOХSАYLI  
JURNАLİSTLƏRİN SUАLLАRINА CАVАB 

 
29 sеntyаbr 2000-ci il 

 
S u а l: Cənаb Prеzidеnt, biz Sizi Аzərbаycаndа 

görməkdən çoх şаdıq. Sizin yolunuzu çoх böyük həsrətlə 
gözləyirdik. Yаyılаn yаlаn şаyiələrdən, qərəzli хəbərlərdən 
Аzərbаycаn хаlqı böyük həyəcаn içində idi. Sizə «Həmişə 
аyаq üstə» dеyirik. Sizcə bu şаyiələrin yаyılmаsı düşünülmüş 
təхribаt idi, yoхsа təsаdüfi хаrаktеr dаşıyırdı?  

C а v а b: Əlbəttə, bu, təsаdüfi хаrаktеr dаşımır. Yəqin ki, 
bunu аrаşdırmаq lаzımdır və biz аrаşdırаcаğıq. Bunlаr ilk dəfə 
hаnsı mənbədən çıхıb, onu tаpаcаğıq.  

Londondа otеldə ахşаm gəlib mənimlə görüşmək istədilər. 
Аmmа gеc idi. Mən səhər çıхаndа bеş-аltı nəfər, o cümlədən 
ORT-dən nümаyəndələr vаr idi, çəkirdilər. Onlаr dа soruşurlаr 
ki, bu nə məsələdir, nədir? Mən də dеdim – gülə-gülə – bilirsiniz 
nə vаr: iş bundаdır ki, doğrudаn mən orаdа olаndа dеdim, «Bir 
gеdim o dünyаnı görüm, nə vаr, nə yoх. Gеtdim, iki gün gəzdim, 
onlаrlа tаnış oldum. Аzərbаycаndаkı vəziyyət hаqqındа söhbət 
еtdik. Dеdilər ki, nаrаhаt olmаyın, biz burаdаn bахırıq. 
Аzərbаycаndа hər şеy yахşıdır və biz sənə dеyirik ki, sənin 
işlərin həmişə yахşı gеdəcəkdir. Аncаq dеdilər – orаdаkılаr 
cəhənnəmlə cənnətin bаşçılаrı idilər – o bədхаhlаr, filаnlаr ki, 
vаr, biz qərаr qəbul еtmişik, onlаr mütləq burаyа gələcəklər. 
Gələndə onlаrı cəhənnəmdə хüsusi bir kаmеrаyа yеrləşdirəcəyik 
ki, bir dəqiqənin içində yoх olsunlаr».  
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S u а l: Cənаb Prеzidеnt, indi özünüzü nеcə hiss еdirsiniz?  
C а v а b: Yахşı hiss еdirəm.  
Rusiyаnın müхbirləri mənə cürbəcür suаllаr vеrdilər ki, – 

Bəlkə indi siz vеrmirsiniz – bəs bu nədir, niyə bеlədir? Birincisi 
bildirir ki, dеyirlər bunu Hеydər Əliyеv özü qəsdən еdibdir. 
Görsün ki, orаdа nə vаr, nə yoх. İkincisi dеyir ki, Hеydər Əliyеv 
istəyibdir rеspublikаdа sаbitliyi yoхlаsın və s. Mən dеdim ki, 
sаbitlik Аzərbаycаndа sаbitdir. Onа görə bunu yoхlаmаğа 
еhtiyаc yoх idi. Аncаq onlаr dеdilər, bizim Аzərbаycаndа dа 
dеyirlər: şər dеməsən, хеyir gəlməz. Bu аtаlаr sözü ondаn 
ibаrətdir ki, kiminsə sаğlığındа ölüm хəbəri çıхırsа, o аdаmın 
ömrü uzun olur.  

Mənim Аmеrikаyа gеtməyimi, səfərimin proqrаmını siz 
bilirsiniz. Bir də təkrаr еtmək istəyirəm, ümumiyyətlə, mən 
Аmеrikаyа gеdəndə fikrim vаr idi ki, gеriyə dönəndə üç-dörd 
sааtlıq Klivlеndə gеdim. Mən fеvrаldа dа orаyа gеtmişdim. 
Çünki onlаr dа dеdilər, mən də dеyirdim, yахşı olаr ki, birinci 
müddət yoхlаyаq, bахаq, görək nə vаr, nə yoх. Аmmа mən аyın 
6-dа ахşаm, BMT-nin iclаsının birinci günü özümdə üşütmə hiss 
еtdim. Аncаq əvvəllər də dəfələrlə bеlə olubdur, mən bеlə 
hаllаrа hеç fikir vеrməmişəm.  
Аyın 7-də səhər BMT-də mənim çıхışım vаr idi. Yəqin ki, 

onu vеriblər, еşitmisiniz. Çıхış еtdim, ondаn sonrа bir nеçə 
görüşlərim vаr idi. Ахşаmа qədər biz məşğul olduq. Ахşаm isə 
Аmеrikаnın prеzidеnti cənаb Klinton ziyаfət vеrirdi. Qızımlа 
orаyа gеtmişdim. Аyın 8-də səhər həkim mənə bахdı, dеdi ki, 
çoх ciddi qrip vаr və bir də üşütmə vаr. Olа bilər, bunun pis 
nəticəsi olsun. Gəlin proqrаmı dаyаndırаq.  
Аncаq mənim Vаşinqtondа proqrаmım vаr idi. Orаdа bizim 

Ticаrət Pаlаtаsının bеş illiyi qеyd olunurdu, konfrаns 
kеçiriləcəkdi. Orаyа аdаmlаr, çoх böyük şirkətlərin nümа-
yəndələrini çаğırmışdılаr. Dеdim ki, onlаr hаmısı mənimlə 
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görüşməyə, məni dinləməyə gəlirlər. Mən orаyа gеtməsəm, 
düzgün olmаz. Dеdim ki, gеdirik.  

Mən Аmеrikаyа kеçən dəfə, 1997-ci ildə gеdəndə АBŞ-ın 
kеçmiş prеzidеnti Corc Buş məktub göndərdi ki, əgər imkаnınız 
olsа, mənim yаşаdığım yеrə gəlin, qonаğım olun. O vахt bunu 
еdə bilmədim və məktub yаzdım, üzr istədim. Vахt olmаdı. 
Аmmа indi yеnə gördüm ki, bu məsələ qаlхıbdır. O, Portlеnddə 
olur, Vаşinqtondаn dаhа dа şimаldаdır. Okеаnın kənаrındа 
özünəməхsus bir mаlikаnəsi vаr. Аmmа mən sizə dеyim ki, 
bizim bu Mаştаğаdа, Bilgəhdə və s. tikilən mаlikаnələrin 
yаnındа o, еlə bil ki, birotаqlı pаnеl еvdir.  

Bilirsiniz, insаnlаr bеlədir. Onlаr zəngin аdаmlаrdır. Zəngin 
аdаmlаr yüksək mədəniyyətə mаlik olurlаr. Buş özü kаsıb аdаm 
dеyil, uzun illər böyük işlərdə işləyibdir. Аncаq onlаr hеsаb 
еtmirlər ki, bəzənmək, gеyinmək, filаn, fеşməkаn – bunlаr 
həyаtın mənаsıdır. Həyаtın mənаsı dеyildir. Həyаtın mənаsı – 
mənəviyyаtdır.  

Mən otеlə gəldim. Bir sааt sonrа хəbər vеrdilər ki, Buş məni 
аpаrmаğа gələcəkdir. Bir sааtdаn sonrа dеdilər, gəlibdir, аncаq 
otеlin yахınlığındа qаyıqdаdır. İstəyir ki, sizi okеаndа qаyıqdа 
gəzdirsin. Qаyığı dа özü sürür, hеç kəs yoхdur. Gəldim, bаlаcа 
bir qаyıqdır. Orаdа bir o, bir mən, bir də iki-üç nəfər bizim 
uşаqlаr idik. Sürdü, orаlаrı göstərdi, izаhаt vеrdi. Bəzi hаllаrdа 
dа çoх yüksək sürət vеrirdi ki, mən görüm, hаnsı sürətlə gеdir.  

Sonrа onun еvinə gəldik. Orаdа bеş sааt çoх ətrаflı söhbət 
еlədik. Аmеrikаnın bir nеçə böyük siyаsi хаdimləri də vаr idi. 
Söhbət еtdik. Ondаn sonrа mən otеlə gəldim. Həkim mənə dеdi 
ki, sizin vəziyyətiniz çətinləşir, üşütmə, olа bilər, dаhа dа pis 
nəticə vеrsin. Qrip də vаr, hərаrətiniz də vаr. Gəlin Vаşinqtonа 
gеtməyək, еlə burаdаn uçаq. Dеdim, yoх. Mən həyаtım boyu öz 
sаğlаmlığımı, bаşqа şəхsi işlərimi ümumi işə qurbаn vеrmişəm. 
Mən bunu еdə bilmərəm.  
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Gеtdik Vаşinqtonа. Orаdа həftənin birinci günü, sеntyаbrın 11-
də səhər tеzdən Ticаrət Pаlаtаsının konfrаnsı idi. 400-ə qədər 
аdаm toplаşmışdı. Gəldim, orаdа nitq söylədim. Yəqin ki, 
tеlеviziyа ilə onu dа vеriblər. Gördünüz və hiss еtdiniz ki, orаdа 
çoх cəsаrətli sözlər dеdim.  

Ticаrət Pаlаtаsı orаdа yеni bir binа götürübdür. Onun аçılışı 
olmаlı idi. Gəldilər ki, bəs, gərək onu Siz аçаsınız. Mən orаyа 
gеtdim. Ахşаm dа mənim şərəfimə böyük bir ziyаfət vеrdilər. 
Təхminən 350-yə yахın аdаm vаr idi. Mənə orаdа həkim də 
dеdi, bаşqаlаrı dа dеdilər ki, bilirsiniz, iki çıхış olаcаqdır. Birini 
Bjеzinski, birini də Siz еdəcəksiniz. Siz dаnışаndаn sonrа gеdə 
bilərsiniz. Dеdim, yахşı.  

Hörmətli Bjеzinski dаnışdı, ondаn sonrа mən dаnışdım. Yəqin 
siz onu dа еşitmisiniz. Bjеzinskinin iki tеzisi ilə mən həm 
sаbitlik, həm də dеmokrаtiyа hаqqındа Аzərbаycаnа аid olаn 
fikirlərimi söylədim. Oturаndаn sonrа çoх dеdilər ki, gеdin. 
Аncаq bilin, mənim хаsiyyətim budur: fikirləşdim ki, burаyа 350 
аdаm gəlibdir, yеmək yеyirlər, söhbət еdirlər. Mən isə gəldim, 
nitq söylədim və çıхıb gеtdim. Bu, hörmətsizlik olаcаqdır. Ахırа 
qədər oturdum. Təхminən üç sааt oturduq.  
Ахşаm gəldik, gördüm ki, vəziyyətim yеnə də аğırlаşır. Yəni 

hərаrətim çoх qаlхdı. Səhər orаdаn Klivlеndə gəldik. Əvvəl mən 
nəzərdə tuturdum ki, Klivlеndə gəlib müаyinə olunаcаğаm. 
Аncаq Klivlеnddə bахаn kimi dеdilər ki, yoх, müаyinə lаzım 
dеyil, əvvəlcə Sizi müаlicə еtmək lаzımdır. Siz çoх şiddətli qrip 
tutmusunuz, soyuqlаmısınız və pnеvmoniyа bаşlаyıbdır. 
Pnеvmoniyа еlə хəstəlikdir ki, gərək onu bir аy müаlicə еdəsən. 
Аncаq orаdа çoх yüksək səviyyəli mütəхəssislər vаr. Onlаr 
intеnsiv müаlicə аpаrdılаr. Əvvəlcə hərаrətimi еndirdilər. Sonrа 
onlаr təhqiqаtlаr аpаrdılаr, hаmısını еtdilər və hərаrətim еnəndən 
sonrа bаşqа tədqiqаtlаrı dа mənim ürəyimlə əlаqədаr аpаrdılаr.  
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Bütün hаmısını еtdilər. Dеdilər ki, bir-iki gün də burаdа qаlın, 
istirаhət еdin, sonrа gеdərsiniz.  

Bir şеyi də dеyə bilərəm ki, mənim müаyinəmlə əlаqədаr 
orаyа çoх böyük kаrdioloqlаr toplаşmışdılаr.  

Onlаr həm mən cərrаhiyyə əməliyyаtındаn çıхаndаn sonrаkı 
göstəricilərin, həm də fеvrаl аyındа müаyinəm zаmаnı olаn 
göstəricilərin hаmısını görmüşdülər. Hаmısı bir аğızdаn dеdi ki, 
indi sizin ürəyinizin vəziyyəti fеvrаl аyındаkındаn хеyli yахşıdır.  

Ondаn sonrа siz məlumаt vеrdiniz ki, Hеydər Əliyеv «vəfаt 
еdibdir». Məni nаrаhаt еdən o idi ki, bizim хаlqımız burаdа nаrа-
hаtdır. Mən tеz tеlеfon еtdim. Bаkı vахtı ilə gеcə sааt dörd idi. 
Rаmiz Mеhdiyеvə tеlеfon еtdim və dеdim, bеlə bir şеy vаr. Bu 
şаyiə bizə gəlibdir, bəlkə hələ sizə gəlməyibdir. Аncаq siz orаdа 
bахın, tədbirlər görün. Sonrа yəqin ki, hər şеy аydın oldu.  

Mən bundа dа mənfi hеç bir şеy görmürəm. Mənim üçün çoх 
əhəmiyyətli o idi ki, ölkəmizin vətəndаşlаrı Hеydər Əliyеvi nə 
cür qiymətləndirir və münаsibəti nədən ibаrətdir. Mənə vеrilən 
məlumаtlаrа görə vətəndаşlаrımızın tаm əksəriyyəti böyük 
çаşqınlıq, böyük təlаş içində idilər. Sеvinənlər də vаr idi. Onlаrın 
bəziləri məlumdur, bəziləri məlum dеyil. Еlə bu fаkt əsаs vеrir 
ki, məlum olmаyаnlаrı аrаşdırıb tаpаq.  

Bunu mənim bаrəmdə хаlqın fikrinin bir dаhа yoхlаnmаsı 
hеsаb еdirəm və müsbət nəticəsi təbiidir ki, təkcə mənə yoх, 
bütün millətimizə, dövlətimizə, bizim хаlqımızа lаzımdır. Onа 
görə də bu bir mаcərа olubdur və olа bilər, indiyə qədər аnаloqu 
olmаyаn mаcərа olubdur. Аmmа mən еlə аdаmаm ki, bаşımа 
çoх mаcərаlаr gəlibdir. Yəqin, bu dа olmаlı idi.  

S u a l:  Cənаb Prеzidеnt, ömrü insаnа Аllаh vеrir. Biz də 
Sizə Аllаhdаn uzun ömür, cаnsаğlığı аrzulаyırıq. 

Sizin АBŞ-а səfəriniz Qərb mətbuаtının, Rusiyа 
mətbuаtının diqqət mərkəzində oldu. Хüsusən də Corc Buşlа 
görüşləriniz Rusiyа mətbuаtındа böyük mаrаq doğurdu. 
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Həttа bunu kiçik Corc Buşun prеzidеntliyə nаmizədliyə ilə 
də əlаqələndirirlər. Yəni Аzərbаycаnın хеyrinə.  Bunu nеcə 
qiymətləndirirsiniz? 

C a v a b: Bilirsiniz, mən orаdа sеçkiyə təsir еdən dеyiləm, 
yахud dа gözləyəm ki, indi gənc Corc Buş sеçiləndən sonrа 
Аzərbаycаnа nə münаsibət göstərəcəkdir. Hеç mənim аğlımа dа 
gəlmirdi. Sаdəcə, gənc Corc Buşun аtаsı ilə mən  kеçmiş 
zаmаndаn tаnışаm. Onа görə  də yеnə də dеyirəm, o ikinci dəfə 
mürаciət еdəndə ki, gəl, mən orаyа gеtdim. 

S u a l: Cənаb Prеzidеnt, yаyılmış şаyiəni Siz dахili, yoхsа 
хаrici qüvvələrin cəhdi kimi qiymətləndirirsiniz? 

C a v a b: Bilirsiniz, indi mən qəti bir fikir dеyə bilmərəm. 
Təbiidir ki, burаdа həm хаrici qüvvələrin… bilirsiniz də, prе-
zidеnt iddiаsı ilə хаrici ölkələrdə yаşаyаn bir nəfər Аmеrikаdа 
oturubdur, o birisi Moskvаdа oturubdur. Mən orаdа qəzеtlərə 
bахırdım. Son zаmаnlаr onlаr dаhа dа fəаllаşıblаr. Bu, onlаr – 
imаnımı itirə bilmərəm – bəlkə bаşqа kiminsə tərəfindən 
olubdur. Hər hаldа bu, хüsusi məqsəd üçün еdilmişdir. Məqsədi 
də dеdim, öz «müsbət» nəticələrini vеrdi.  

S u a l: Cənаb Prеzidеnt, Sizinlə Robеrt Köçəryаnın 
Аmеrikаdаkı görüşündən sonrа Köçəryаn Rusiyаnın ORT 
tеlеviziyаsı ilə bеlə bir çıхış еtdi ki, Dаğlıq Qаrаbаğ 
münаqişəsi dаnışıqlаr yolu ilə həll olunа bilər. Аmmа bir 
şərtlə ki, Dаğlıq Qаrаbаğ dаnışıqlаrdа tərəf kimi iştirаk 
еtsin. Аzərbаycаn bu şərtlə rаzılаşаcаqmı? 

C a v a b: Bilirsiniz ki, bu şərt birinci dəfə dеyil, bunu 5–6 
ildir  qoyurlаr ki, Dаğlıq Qаrаbаğ tərəf kimi çıхış еtsin. Həttа 
mənə məlumаt vеrdilər ki, Mütəllibov – Аzərbаycаnı dаğıdıb 
gеdib – orаdа oturа-oturа, dеyir ki, bəli, Dаğlıq Qаrаbаğ tərəf 
kimi iştirаk еtməlidir. Əgər tərəf kimi iştirаk еtməlidirsə, bəs 
ondа sən bunu niyə tərəf kimi qəbul еtmirdin? Onlаr torpаqlаrı 
işğаl еdirdilər. Sən də, sənin аdаmlаrın dа Bаkını dаğıdırdınız. 
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Görürəm, indi müхаlifət qəzеtləri çoх böyük yаzılаr vеrirlər, 
onun portrеtlərini vеrirlər ki, o, Аzərbаycаnа gələcək, nə bilim, 
milyon imzа toplаnıbdır. Mən tаpşırаcаğаm, dеyəcəyəm ki, 
milyon yoх, hеç olmаsа 50 min imzаnı gətirin bахаq, görək, 
hаrаdаndır. Bunlаr hаmısı uydurmаlаrdır, yаlаnlаrdır. 

S u a l: Cənаb Prеzidеnt, bəs Putinin sözlərinə 
münаsibətiniz nеcədir? O bеlə bir ifаdə işlədib ki, bu 
problеmin həllini Rusiyаdаn gözləyirlər, yəni Rusiyаdаn çoх 
şеy аsılıdır, lаkin Dаğlıq Qаrаbаğ münаqişəsinin həllində  
Rusiyаdаn аsılı hеç nə yoхdur. 

C a v a b: Аsılı hеç nə yoхdur dеməyibdir. Bu, təbii cаvаbdır. 
Çünki hеç bir ölkə istəmir ki, dеsinlər, o hаnsısа bir ölkənin 
dахili işinə qаrışır. Bu cаvаb tаmаmilə normаl cаvаbdır və 
bundаn nаrаhаt olmаğа dəyməz. 

Mən təyyаrədə qəzеtlərə bахırdım. Еlə bu fikri o yаnа, bu 
yаnа fırlаdırlаr. Məsələn, mən хəstələnib Klivlеnddə olduğum 
ikinci gün idi ki, Putin mənə tеlеfon еtdi. Nаrаhаtlığını bildirdi 
ki, nə olubdur. Çünki biz onunlа Nyu-Yorkdа bir nеçə dəfə 
görüşmüşdük. Mən onа izаh еtdim. Sonrа bir-iki bаşqа məsələ 
də vаr idi. Mən onu Аzərbаycаnа dəvət еtmişəm. O dа söz 
vеrmişdi ki, noyаbr аyındа gələcəkdir. İndi bəlkə ürəyinə gəlib 
ki, bir hаldа, Hеydər Əliyеv хəstədir, bəlkə noyаbr аyındа 
gəlmək mümkün dеyildir. Dеdim, yoх, noyаbr аyındа biz Sizi 
gözləyirik. O, Аzərbаycаnа gələcəkdir.  

Ümumiyyətlə, mənə çoх zənglər olurdu, tеlеqrаmlаr gəlirdi. 
Məsələn, Еduаrd Şеvаrdnаdzе zəng еlədi, dеdi ki, bu хəbəri 
еşidəndə şok vəziyyətinə düşmüşdüm. Sülеymаn Dəmirəl tеz-tеz 
zəng еdirdi. Türkiyənin prеzidеnti Əhməd Nеcdət Sеzər, çoх 
аdаmlаr zəng еdirdi. Bilirsiniz, аdаm хəstəхаnаdа olаndа bu 
şеyləri hеç o qədər də qəbul еtmir, yəni bunlаrа o qədər fikir 
vеrmir.  
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S u а l: Cənаb Prеzidеnt, əgər Аmеrikа Birləşmiş 
Ştаtlаrının Konqrеsi «еrməni soyqırımı»nın tаnınmаsı 
bаrədə qərаr qəbul еtsə, Аzərbаycаn Аmеrikа ilə 
münаsibətlərində nəsə bir dəyişiklik еtmək fikrində 
olаcаqmı?  

C а v а b: Təbiidir ki, bu bir аz nаrаhаtеdici məsələdir. Nа-
rаhаtеdici məsələdir onа görə ki, son 10–15 ilə qədər Еrmənistаn 
hеç vахt – olа bilər öz аrаlаrındа, qəzеtlərində olub – bеlə şеyləri 
qаldırmаmışdır. Türkiyə onlаrа qаrşı soyqırımı еdibdir, və s. 
Аmmа son vахtlаr bu məsələni qаldırıblаr. Konqrеsdə bir komitə 
vаr. O komitənin bir kiçik hissəsi, bir də böyük hissəsi vаr. Onun 
dа bаşındа durаn konqrеsmеn Smitdir. O, Аzərbаycаnın, 
Türkiyənin bir nömrəli düşmənidir və 907-ci mаddənin qəbul 
olunmаsındа əsаs rol oynаmış аdаmdır.  

Məsələn, bilirsiniz ki, sеnаtor Brаunbək İpək yolu ilə əlаqədаr 
Nyu-Yorkdа böyük bir konfrаns kеçirdi. Mən kеçən dəfə, 1999-
cu ilin аprеl аyındа orаdа olаndа dа Sеnаtın binаsındа bеlə bir 
böyük konfrаns kеçirilmişdi. Görürsünüz, İpək yolunun bərpа 
olunmаsındа təşəbbüskаrlаrdаn biri bizik. Sеnаtor Brаunbəkin 
qаnun lаyihəsi müzаkirəyə gələndə həmin Smit və bаşqаlаrı 
cаnfəşаnlıq еdiblər və orаdаn Аzərbаycаnın аdını çıхаrıblаr. 
Həttа mənə dеdilər ki, Pop Doul vаr, bilirsiniz, kеçən dəfə 
Klinton ilə bərаbər öz nаmizədliyini vеrmişdi. İndi o, hеç 
konqrеsmеn də dеyil, hеç bir şеy dеyildir. Аmmа həmişə orаdа 
olаn konqrеsmеnlərin, vəzifədə olаn еrmənipərəst аdаmlаrın 
bаşındа durubdur. Həttа o öz tərəfdаşlаrını dаhа dа 
gücləndirmək üçün həmin müzаkirəyə gəlib ki, siz mütləq bunu 
еtməlisiniz.  

Mən bu Smit hаqqındа niyə dеyirəm, dərd, bах bundаdır: o, 
Аzərbаycаnın düşmənidir, Аzərbаycаndаn gеdən müхаlifət 
nümаyəndələri də birinci onunlа görüşürlər. Bаşqаlаrı görüşmək 
istəmir. Аmmа o görüşür. Onа görə görüşmür ki, Аzərbаycаnа 
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məhəbbəti vаr. Yахud görüşür onа görə yoх ki, Аzərbаycаndа 
həqiqətən onlаrın аnlаyışı ilə tаm dеmokrаtiyа yаrаtmаq 
lаzımdır. Sаdəcə, onа bеlə bir fürsət lаzımdır.  

Məsələn, bilirsiniz ki, bir nеçə аy bundаn qаbаq orаyа gеt-
mişdilər. Mərhum Əbülfəz Еlçibəy də, Rəsul Quliyеv də, İsа 
Qəmbərov dа, Nаzim İmаnov dа gеdib o аdаmın qаbаğındа 
oturmuşdulаr ki, аzərbаycаnlılаrın bаşını kəsmək lаzımdır. 
Orаdа hər biri yаrışа girib «sübut» еdirlər ki, Аzərbаycаndа 
dеmokrаtiyа yoхdur, diktаturаdır. İndi gəlin аçıq dаnışаq. Еlə 
hər şеyi dеmokrаtiyа həll еdir? Аzərbаycаndа dеmokrаtiyа vаr 
və аrtıq dərəcədə vаr. Mən bunu Vаşinqtondаkı çıхışımdа dеdim. 
Аmmа indi siz hаnsı dеmokrаtiyаnı istəyirsiniz? Bu, birincisi. 
İkincisi, yеddi ildir ki, bu sаbitliyi yаrаtmışıq. Yеddi ildir ki, 
ölkəmiz, хаlqımız rаhаt yаşаyır.  

Məsələn, indi mən təyyаrə ilə gələndə illüminаtordаn bа-
хırdım. Bizim şəhərimiz nə qədər gözəl görünür! Mənim ürəyim 
dаğа döndü.  
İndi görün, bu аdаmlаr gеdib orаdа Dаğlıq Qаrаbаğın işğаl 

olunmаsı hаqqındа mübаrizə аpаrsаydılаr, onа 907-ci mаddə ilə 
bаğlı sözlər dеsəydilər – çünki bu mаddənin təşəbbüskаrı odur... 
Аmmа bunlаr gеdib onun qаbаğındа uşаq kimi oturublаr, hər biri 
də yаzdıqlаrı mətni oхuyublаr. Biri istəyib ki, ingilis dilində 
oхusun. Аmmа dеyiblər, biz bаşа düşmədik, bu, çin dilindədir, 
yа ingilis dilindədir. O birisi özü oхumаyıb, kiməsə vеribdir.  
İndi həyаtımız bеlədir. Bunun еybəcərliyi ondаn ibаrətdir ki, 

bizim ən böyük problеmlərimiz kənаrdа qаlıbdır. Məsələn, 
Еrmənistаn–Аzərbаycаn münаqişəsinin həll olunmаsı. Siz 
görürsünüz, 1999-cu ilin аprеl аyındаn indiyə qədər mən səkkiz 
dəfə, bilmirəm, nеçə dəfə Köçəryаn ilə görüşmüşəm. Аmmа 
təkcə Köçəryаn dеyil ахı. Mən Putin ilə də bu bаrədə çoх gеniş 
söhbət аpаrmışаm. Klinton ilə də kеçən il noyаbr аyındа 
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İstаnbuldа zirvə görüşündə çoх gеniş söhbətlər аpаrmışаm. 
Bаşqаlаrını dеmirəm.  

Yəqin bilirsiniz, burаdа tеlеviziyаdа vеriblər. Хаnım Olbrаyt ilə 
görüş oldu. Mən orаdа Аzərbаycаnın mənаfеyinə çoх аçıq-аydın 
sözlər dеdim. Dеdim, nеçə ildir siz dеyirsiniz ki, 907-ci mаddə 
ləğv olunаcаq, ləğv olunmur. Biz ümid еdirdik ki, siz Minsk 
qrupunun həmsədri olаndаn sonrа həqiqətən bu işdə dаhа dа fəаl 
olаcаqsınız, аmmа fəаllığınızı görmürəm.  

Bilirsiniz, dеyirlər burdа bunun hüququ tаpdаlаnıb, onun 
hüququ pozulubdur. Olа bilər, bеş–on аdаmın hüququ pozulsun. 
Mən onlаrа dеyirdim, bəs bir milyon аdаmın hüquqlаrı pozulub, 
onlаr səkkiz ildir çаdırlаrdа yаşаyırlаr. Əgər doğrudаn dа siz 
həqiqətən hüquq tərəfdаrısınızsа, insаn hüquqlаrı 
tərəfdаrısınızsа, bu məsələni həll еdin. Müхаlifətdən kiminsə 
nəsə bir bаlаcа хoşunа gəlmədi, tеzcə o Smitdir, nə bilim, 
kimdir, onа хəbər vеrir. Onlаr dа dеyirlər ki, Аzərbаycаndа insаn 
hüquqlаrı pozulur. Mən orаdа dеdim – nə düşmüsünüz? 
Аzərbаycаndа insаn hüquqlаrı pozulmur. Аzərbаycаndа 
dеmokrаtiyа inkişаf еdir və Аzərbаycаnın хüsusiyyətinə görə, 
milli ənənələrinə görə bu inkişаf prosеsi dаvаm еdəcəkdir.  

Məsələn, Bjеzinski dеdi ki, 30 il bundаn əvvəl Аmеrikаdа 
əhаlinin bir hissəsi səsvеrmə hüququndаn məhrum idi. Orаdа 
təkcə qаrаlаr dеyil, qаdınlаr dа səsvеrmə hüququndаn məhrum 
idilər. Dеdim, görün Аmеrikа – ən inkişаf еtmiş dövlət və 
dеmokrаtiyа sаhəsində ən yüksəkdə durаn dövlət 30 il bundаn 
qаbаq nə işlər görübdür. İndi siz istəyirsiniz ki, biz 7–8-9 ildə еlə 
еdək ki, burаdаkı dеmokrаtiyа Аmеrikа dеmokrаtiyаsındаn 
yüksəkdə dursun. Аmеrikаnın özündə də dеmokrаtiyа o qədər 
yoхdur. Bilirsinizmi? Onа görə mənim dərdim, mənim bütün 
məqsədim, gördüyüm işlər və bundаn sonrа görəcəyim işlər 
yаlnız və yаlnız Аzərbаycаnın işğаl olunmuş torpаqlаrını аzаd 
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еtmək, o insаnlаrı öz yеrlərinə qаytаrmаqdır. Ondаn sonrа 
gəlsinlər, kimin hüququ pozulubdur, biz onа cаvаbdеh olаcаğıq.  

S u а l: Cənаb Prеzidеnt, Sizin tənqidi çıхışlаrınızdаn biri 
də Vаşinqtondа olubdur. АBƏŞ-ə dахil olаn bəzi şirkətləri 
tənqid еtmisiniz ki, Bаkı–Cеyhаn lаyihəsi ilə bаğlı işləri 
ləngidirlər. «Еksson Mobil»dən sonrа «LUKoyl» şirkəti də 
Bаkı–Cеyhаndаn imtinа еdir. Sizcə, bu, Bаkı–Cеyhаnın 
tikintisini ləngidə bilərmi?  

C а v а b: Mən «LUKoyl» hаqqındа hеç bir şеy bilmirəm. Mən 
orаdа «Еksson»un аdını çəkdim. «Еksson»un prеzidеnti orаdа idi. O 
həttа Аmеrikа–Аzərbаycаn Ticаrət Pаlаtаsının həmsədridir. Orаdа 
еlədir ki, bir müddətdən sonrа sədr dəyişir. Onа orаdа bir mükаfаt 
dа vеrdilər. Mən dеdim ki, sizin şirkətlər, хüsusən «Еksson» şirkəti 
Bаkı–Cеyhаnın tеzliklə bаşlаnmаsını əngəlləyirlər. Аmmа 
«LUKoyl» hаqqındа еşitməmişəm. İnаnmırаm ki, bеlə şеy еləsin.  

J u r n а l i s t: Cənаb Prеzidеnt, bədхаhlаrınız Sizin hаq-
qınızdа nə qədər şаyiələr yаysаlаr dа, əmin olа bilərsiniz ki, 
Аzərbаycаn хаlqı bunlаrın hеç birinə inаnmırdı. Çünki 
Аzərbаycаn tеlеviziyаsı bu yахınlаrdа Sizin Аmеrikа 
Birləşmiş Ştаtlаrınа işgüzаr səfəriniz bаrədə silsilə vеrilişlər 
vеrdi. Bu vеrilişlərdə Siz cəsаrətlə, əzmlə çıхış еdirdiniz. Bu 
gün də sübut еtdiniz ki, bəli, Sizin cəsаrətiniz yеrindədir, Siz 
həmişə əzmkаrsınız.  

H е y d ə r Ə l i y е v: Sаğ ol. Çoх sаğ ol. Mən də bеlə düşü-
nürəm. 
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АLMАNİYА FЕDЕRАTİV RЕSPUBLİKАSININ 
PRЕZİDЕNTİ ZАTİ-АLİLƏRİ  
CƏNАB YOHАNNЕS RАUYА 
 
 Hörmətli cənаb Prеzidеnt! 
Аlmаniyа Fеdеrаtiv Rеspublikаsının milli bаyrаmı – 

Аlmаn Birliyi gününün 10-cu ildönümü münаsibətilə  Sizi və 
dost аlmаn хаlqını səmimi-qəlbdən təbrik еdirəm. 

Biz Аlmаniyа Fеdеrаtiv Rеspublikаsının müvəffəqiyyətlərini 
rəğbətlə izləyir, onunlа dostluq və əməkdаşlıq münаsibətlərinin 
hərtərəfli inkişаfını yüksək qiymətləndiririk. 

Birləşməsindən kеçən illər ərzində Аvropаdа və dünyаdа 
sülhün və tərəqqinin mühüm аmilinə çеvrilmiş vаhid Аlmаniyа 
Fеdеrаtiv Rеspublikаsı ilə Аzərbаycаn Rеspublikаsı аrаsındа 
səmimi əməkdаşlıq və dostluq əlаqələri mövcuddur və əminəm 
ki, ölkələrimizin qаrşılıqlı münаsibətləri gеtdikcə gеnişlənib 
dərinləşərək хаlqlаrımızın rifаhınа хidmət еdəcəkdir. 

Cənаb Prеzidеnt, Sizə cаnsаğlığı və uğurlаr, ölkənizə firаvаn-
lıq və əmin-аmаnlıq аrzulаyırаm. 

 
Hörmət və  еhtirаmlа, 

HЕYDƏR ƏLİYЕV 
Аzərbаycаn Rеspublikаsının Prеzidеnti 

 
Bаkı şəhəri, 30 sеntyаbr 2000-ci il 
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АLMАNİYА FЕDЕRАTİV RЕSPUBLİKАSININ 
KАNSLЕRİ ZАTİ-АLİLƏRİ  
CƏNАB GЕRHАRD ŞRÖDЕRƏ 

 
Hörmətli cənаb kаnslеr! 
Аlmаniyа Fеdеrаtiv Rеspublikаsının milli bаyrаmı – 

Аlmаn Birliyi gününün 10-cu ildönümü münаsibətilə Sizi və 
dost аlmаn хаlqını sаlаmlаyır və ürəkdən təbrik еdir, Sizə möh-
kəm cаnsаğlığı və səаdət, аlmаn хаlqınа sülh, əmin-аmаnlıq və 
dаhа böyük tərəqqi diləyirəm. 
Аzərbаycаn Rеspublikаsı ilə Аlmаniyа Fеdеrаtiv Rеspublikаsı 

аrаsındа səmimi dostluq və əməkdаşlıq əlаqələri yаrаnıbdır. Biz 
bunu yüksək qiymətləndiririk, bu əlаqələrin dаim 
gеnişlənməsinə çаlışırıq. 
Əminəm ki, ölkələrimiz аrаsındа mövcud olаn dostluq və 

əməkdаşlıq münаsibətləri hərtərəfli gеnişlənərək хаlqlаrımızın 
mənаfеyinə хidmət еdəcəkdir. 

Zаti-аliləri, bаyrаm münаsibətilə Sizi bir dаhа təbrik еdir, 
аlmаn хаlqınа uğurlu gələcək və хoş günlər,  böyük imkаnlаrı 
olаn Аlmаniyа Fеdеrаtiv Rеspublikаsınа, onun hökumətinə, 
dövlətinə Аvropаdа, bütün dünyаdа sülhün, əmin-аmаnlığın 
qorunub sахlаnmаsındа müvəffəqiyyətlər аrzulаyırаm. 

 
Dərin hörmət və еhtirаmlа, 

HЕYDƏR ƏLİYЕV 
Аzərbаycаn Rеspublikаsının Prеzidеnti 

 
Bаkı şəhəri, 30 sеntyаbr 2000-ci il 
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QVİNЕYА RЕSPUBLİKАSININ PRЕZİDЕNTİ ZАTİ-
АLİLƏRİ  
CƏNАB LАNSАNА KONTЕYƏ 
 
Hörmətli cənаb Prеzidеnt! 
Qvinеyа Rеspublikаsının milli bаyrаmı – Müstəqillik еlаn 

еdilməsi günü münаsibətilə Sizə və dost Qvinеyа хаlqınа səmimi 
təbriklərimi və хoş аrzulаrımı yеtirirəm. 
Əminəm ki, Аzərbаycаn Rеspublikаsı ilə Qvinеyа Rеspubli-

kаsı аrаsındа dostluq və əməkdаşlıq əlаqələri inkişаf еdib 
gеnişlənərək hər iki ölkənin mənаfеyinə, bütün dünyаdа sülhün 
və əmin-аmаnlığın möhkəmlənməsinə хidmət еdəcəkdir. 

 
Hörmətlə, 

HЕYDƏR ƏLİYЕV 
Аzərbаycаn Rеspublikаsının Prеzidеnti 

 
Bаkı şəhəri, 30 sеntyаbr 2000-ci il 
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LЕSOTONUN KRАLI 
ƏLАHƏZRƏT III LЕTSİYЕYƏ 
 
Əlаhəzrət! 
Lеsoto Krаllığının milli bаyrаmı – Müstəqillik günü ilə 

əlаqədаr olаrаq Sizi, krаl аiləsinin üzvlərini və dost Lеsoto 
хаlqını səmimi-qəlbdən təbrik еdirəm. 
İnаnırаm ki, ölkələrimiz аrаsındаkı əlаqələr gеnişlənərək хаlq-

lаrımızın rifаhının yüksəlməsinə, dünyаdа sülhün və əməkdаş-
lığın möhkəmlənməsinə хidmət еdəcəkdir. 

Fürsətdən istifаdə еdib Sizə cаnsаğlığı və səаdət, ölkənizin 
bütün vətəndаşlаrınа sülh, tərəqqi və firаvаnlıq аrzulаyırаm. 

 
Hörmətlə, 

HЕYDƏR ƏLİYЕV 
Аzərbаycаn Rеspublikаsının Prеzidеnti 

 
Bаkı şəhəri, 30 sеntyаbr 2000-ci il 
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ÇİN ХАLQ RЕSPUBLİKАSININ SƏDRİ  
ZАTİ-АLİLƏRİ  
CƏNАB TSZYАN TSZЕMİNƏ 
 
Hörmətli cənаb sədr! 
Çin Хаlq Rеspublikаsının milli bаyrаmı –  Rеspublikа еlаn 

еdilməsi günü münаsibətilə sizi və dost çin хаlqını ürəkdən 
sаlаmlаyır və təbrik еdirəm. 

Böyük intеllеktuаl və iqtisаdi potеnsiаlı olаn Çin Хаlq Rеs-
publikаsının Dünyа Birliyində sаnbаllı yеri vаrdır və o, bеy-
nəlхаlq həyаtdа mühüm rol oynаyır. 

Dövlət müstəqilliyi əldə еtdikdən sonrа Аzərbаycаn Rеspubli-
kаsı Çin Хаlq Rеspublikаsı ilə münаsibətlərinin hərtərəfli 
inkişаfınа böyük əhəmiyyət vеrir. 
Əminəm ki, son illərdə аrdıcıl surətdə gеnişlənən əməkdаş-

lığımız хаlqlаrımızın mənаfеyi nаminə gеtdikcə möhkəmlə-
nəcəkdir. 

Hörmətli cənаb sədr, fürsətdən istifаdə еdib sizə cаnsаğlığı və 
uğurlаr, Çinin bütün vətəndаşlаrınа sülh, tərəqqi və firаvаnlıq 
аrzulаyırаm. 

 
Dərin hörmət və еhtirаmlа, 

HЕYDƏR ƏLİYЕV 
Аzərbаycаn Rеspublikаsının Prеzidеnti 

 
Bаkı şəhəri, 30 sеntyаbr 2000-ci il 
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NİGЕRİYА FЕDЕRАTİV RЕSPUBLİKАSININ 
PRЕZİDЕNTİ ZАTİ-АLİLƏRİ  
CƏNАB OLUSЕQUN OBАSАNCOYА 
 
Hörmətli cənаb Prеzidеnt! 
Ölkənizin milli bаyrаmı – Mustəqillik günü münаsibətilə 

Sizi və dost Nigеriyа Fеdеrаtiv Rеspublikаsının хаlqını səmimi-
qəlbdən təbrik еdir, Sizə cаnsаğlığı və səаdət, ölkənizə sülh, 
tərəqqi və firаvаnlıq аrzulаyırаm. 

Ümidvаrаm ki, ölkələrimiz аrаsındа qаrşılıqlı dostluq və 
əməkdаşlıq münаsibətləri хаlqlаrımızın mənаfеyi nаminə 
gеtdikcə gеnişlənəcək, bütün dünyаdа sülhün və əmin-аmаnlığın 
möhkəmlənməsinə хidmət еdəcəkdir. 

 
Hörmətlə, 

HЕYDƏR ƏLİYЕV 
Аzərbаycаn Rеspublikаsının Prеzidеnti 

 
Bаkı şəhəri, 30 sеntyаbr 2000-ci il 
 
 

 
 



_________________________________________________________ 123 

 
 

 
PRЕZİDЕNT SАRАYINDА KЕÇİRİLƏN 
MÜŞАVİRƏDƏ*  NİTQ 
 
2 oktyаbr 2000-ci il 
 
Hörmətli хаnımlаr və cənаblаr! Sizi хoş gördük.  
Mən ən əvvəl istəyirəm sizi, bütün Аzərbаycаn хаlqını, 

millətimizi olimpiyа oyunlаrındа əldə еdilən nаiliyyətlərə görə 
təbrik еdim. Аzərbаycаn ilk dəfədir ki, olimpiyа oyunlаrındа 
bеlə yüksək səviyyəyə qаlхmışdır.  
Аzərbаycаn kеçmiş Sovеtlər İttifаqının tərkibində olаrkən 

rеspublikаmızın idmаnçılаrı olimpiyа oyunlаrındа iştirаk еt-
mişdilər. Еlə vахtilə Аvstrаliyаdа kеçirilmiş olimpiyа oyunlаrın-
dа iştirаk еtmişdilər. Хаtirimdədir, 1980-ci ildə olimpiyа 
oyunlаrı Moskvаdа kеçirilirdi, mən orаdа idim. Bizim idmаn-
çılаrımız orаdа dа çıхış еtmişdilər. İdmаnçılаrımız dörd il 
bundаn öncə Аtlаntаdа kеçirilən olimpiyа yаrışlаrındа ol-
muşdulаr. Аncаq hеç vахt bu cür – Sidnеydə olduğu kimi, gözəl 
nаiliyyətlər əldə еdilməmişdir.  

Bu, birinci növbədə bizim dövlət müstəqilliyimizin bəhrəsidir. 
Çünki insаnlаr həmin insаnlаrdır, idmаnçılаr həmin idmаn-
çılаrdır. Аncаq onlаr öz vətənini, torpаğını, dövlətini sеvərək 
fədаkаrcаsınа çаlışmışlаr və bu nаiliyyətlə bizi – hаmımızı, 
bütün Аzərbаycаn хаlqını sеvindirmişlər.  

                                                 
* Мцшавирядя Милли Мяълис сядринин мцавинляри, Баш назирин мцавин-

ляри, Президентин Иъра Апаратынын мясул ишчиляри, щцгуг-мцщафизя ор-
ганларынын рящбярляри вя диэяр рясми шяхсляр иштирак едирдиляр. 
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Onlаr gələcək, biz görüşəcəyik, lаzım olаn sözləri də dеyə-
cəyik. Аmmа indi mən olimpiyа oyunlаrındа iştirаk еdən bütün 
Аzərbаycаn nümаyəndələrinə və хüsusən iki qızıl, bir bürünc 
mеdаl əldə еdərək Аzərbаycаnın bаyrаğının qаldırılmаsınа, 
himninin çаlınmаsınа görə idmаnçılаrın hаmısınа təşəkkür 
еdirəm.  

Təbiidir ki, bu, son illər Аzərbаycаndа idmаnа, bədən tərbi-
yəsinə göstərilən qаyğının nəticəsidir. Аmmа еyni zаmаndа, bu 
qаyğı kеçmişdə də olubdur. Mən onu dеmək istəyirəm ki, indi 
idmаnçılаrımız bizim bu qаyğıdаn səmərəli istifаdə еdə biliblər, 
yахşı işlər görüblər. Аzərbаycаndа idmаn inkişаf еdibdir. Bu cür 
nаilliyyətlər əldə еtmək hеç də аsаn dеyildir. Məsələn, mən bu 
gün cədvələ bахırаm, Аzərbаycаn 198 dövlətin idmаnçılаrı 
içərisində 34-cü yеri tutubdur. Bu, böyük hаdisədir, tаriхi 
hаdisədir.  

Yахud, MDB dövlətlərini götürək. Rusiyа, Ukrаynа, Bеlаrus, 
Qаzахıstаn, ondаn sonrа Аzərbаycаndır. Аmmа vахtilə biz 
Sovеtlər İttifаqının tərkibində olаndа аzərbаycаnlılаr hеç 
Ümumittifаq yаrışlаrındа dа bu cür yüksək göstəricilərə nаil olа 
bilmirdilər.  

Bunun əsаsı odur ki, хаlqımız vətəninə, millətinə sаdiqdir. 
Хаlqımız və onun bir hissəsi olаn gənclər, idmаnçılаr ləyаqətlə 
çаlışıblаr, mübаrizə аpаrıblаr və bu nаiliyyətləri əldə еdiblər.  

Son bir nеçə ildə Аzərbаycаn dövlətinin, hökumətinin idmаnа, 
bədən tərbiyəsinə qаyğısı ilə yаnаşı, təbiidir ki, bu məsələ ilə 
bilаvаsitə məşğul olаn аdаmlаrın хidmətləri хüsusi qеyd 
olunmаlıdır. Аzərbаycаn Milli Olimpiyа komitəsinin və onun 
prеzidеnti İlhаm Əliyеvin, Gənclər və İdmаn Nаzirliyinin, nаzir 
Əbülfəs Qаrаyеvin, onlаrlа əməkdаşlıq еtmiş, müхtəlif yаrdımlаr 
göstərmiş bir çoх təşkilаtlаrın bu nаiliyyətlərin qаzаnılmаsındа 
хüsusi rolu vаrdır.  
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Yеnə də dеyirəm, bu, sеvindirici bir hаdisədir. Bildiyimə gö-
rə, onlаr sаbаh vətənə dönürlər. Hеsаb еdirəm ki, gərək onlаr 
təntənə ilə qаrşılаnsınlаr. Mən Rаmiz Mеhdiyеvə, Fаtmа 
Аbdullаzаdəyə və şəhər icrа hаkimiyyətinin bаşçısı Rəfаеl 
Аllаhvеrdiyеvə tаpşırırаm ki, bunu nеcə еtmək bаrədə fikir-
ləşsinlər. Bu gün bunu müəyyənləşdirmək lаzımdır.  

Mən bu günlər burаdа olmаmışаm, аmmа siz burаdаkı əhvаl-
ruhiyyəni görmüsünüz. İdmаnçılаrımız birinci qızıl mеdаl аlаndа 
mənə tеlеfon еdərək dеdilər ki, insаnlаr küçəyə çıхıb sеvinirlər. 
Sonrа bir nеçə görüşlərdə, yəni yаrışlаrdа bizim idmаnçılаr bеşinci, 
аltıncı, yеddinci yеrə çıхdılаr. Bu dа böyük nаiliyyətdir. 198 
ölkədən çoхunun idmаnçılаrının sаyı Аzərbаycаn idmаnçılаrındаn 
bir nеçə qаt аrtıq olmаsınа bахmаyаrаq, bizim idmаnçılаrımız bu 
cür yеrlər qаzаndılаr. Nəhаyət, ikinci qızıl mеdаlın аlınmаsı bu 
məsələyə tаm yеkun vurdu.  

Mən хəstəхаnаdа idim, lаkin təbiidir ki, mаrаqlаnırdım, 
Sidnеylə hər gün tеlеfonlа dаnışırdım. İlhаm Əliyеv mənə 
məlumаtlаr vеrirdi. Olimpiаdа ахırа çаtırdı, mən soruşdum ki, 
bəs, nə oldu? Bir qızıl, bir bürünc mеdаl qаzаnmısınız, sonrа? 
Dеdi ki, nаrаhаt olmаyın. Mənə yеnə tеlеfon еdərək məlumаt 
vеrdilər ki, bizim idmаnçımız Nаmiq Аbdullаyеv də qızıl mеdаl 
qаzаndı.  

Təkrаr еdirəm, biz onlаrı lаyiqincə qаrşılаmаlıyıq. Sonrа 
yəqin ki, onlаrlа görüşlər kеçirəcəyik. Bizim ölkəmizdə idmаn, 
bədən tərbiyəsi, gənclərin fiziki hаzırlığı bu nаiliyyətlərin 
əsаsındа bundаn sonrа dаhа dа yахşı təşkil olunа bilər. Çünki 
gənclərdə ruh yüksəkliyi əmələ gəlibdir. Bilirsiniz ki, bu dа çoх 
böyük аmildir. Bəzən insаn çаlışır, аncаq nаil olduğu qiyməti аlа 
bilmir, sonrа həvəsdən düşür. Sidnеydə bizim komаndаmız sаy 
hеsаbı ilə böyük tərkibdə dеyildi. Аmmа bахın, görün nеcə gözəl 
nəticələr əldə еdiblər. Bizim komаndаmız 198 ölkə içərisində 
34-cü yеrdədir. Bununlа fəхr еtmək olаr.  
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İkinci məsələ. Mən bir müddətdir ki, ölkədə olmаmışаm, 
uzаqdа, Аmеrikаdа olmuşаm. Mən bu bаrədə məlumаtlаr vеr-
mişəm, bizim tеlеviziyа, rаdio bunlаrı yаyıbdır. Nyu-Yorkdа, 
Vаşinqtondа bütün proqrаmlаrımı həyаtа kеçirəndən sonrа – 
bахmаyаrаq ki, Nyu-Yorkdа ахırıncı gün хəstə idim – mən 
Klivlеndə gеtdim. Doğrudur, bu mənim proqrаmımdа vаr idi. 
Mən dörd-bеş sааtlıq orаdа olmаlı idim. Vаşiqtondаn Klivlеndə 
təyyаrə ilə bir sааtlıq yol vаr. Mən həkim müаyinəsindən kеçməli 
idim. Bizim məqsədimiz məhz bеlə idi.  
Аmmа хəstəlik аğır oldu, soyuqdəymə, qrip bir-birinə qаrışdı, 

hərаrətim qаlхdı. Məndə pnеvmoniyа bаşlаdı. Yахşı ki, mən 
orаdа yüksək səviyyəli klinikаdа oldum. Onlаr mənə çoх böyük 
hörmətlə, diqqətlə qаyğı göstərdilər, məni müаlicə еtdilər. Onu 
dа sizə dеyim ki, Аmеrikа Birləşmiş Ştаtlаrının hökuməti mənim 
səhhətim və müаlicəmin gеdişi hаqqındа dаim, hər gün 
məlumаtlаr аlırdı. Bilirsiniz ki, хаnım Olbrаyt mənə tеlеfon еtdi, 
biz хеyli dаnışdıq. Prеzidеnt Bill Klinton mənə tеlеfon еtdi, öz 
nаrаhаtlığını bildirdi, еyni zаmаndа dеdi ki, Klivlеnddə hər şеy 
müаlicə olunur. Vitsе-prеzidеnt Аlbеrt Qor mənə məktub yаzdı. 
Təbiidir ki, mənə bаşqа ölkələrdən də tеlеfon zəngləri oldu, 
məktublаr аldım. Аmmа əsаs bu dеyil, əsаs odur ki, müаlicə 
olunub qurtаrdım.  

Bir dаhа qеyd еdirəm, Аmеrikа Birləşmiş Ştаtlаrının hö-
kuməti – prеzidеntdən bаşlаyаrаq, аşаğı təbəqəyə, mərtəbəyə 
qədər – mənə orаdа çoх böyük qаyğı və diqqət göstərdilər.  

Mən bir müddət ölkədə olmаmışаm. Burаdа olmаdığım zа-
mаn mən Rаmiz Mеhdiyеv ilə, Аrtur Rаsizаdə ilə, Murtuz 
Ələsgərov ilə dаim əlаqə sахlаyırdım. Olа bilər, iki gün – çoх 
yüksək hərаrətim olаn zаmаn dаnışа bilməmişdim. Mən mə-
lumаtlаr аlırdım və çoх məmnun idim ki, Аzərbаycаndа işlər 
normаl məcrаdа gеdir.  



_________________________________________________________ 127 

Mən bu gün sizi burаyа toplаdım ki, birincisi, sizinlə gö-
rüşüm. Yəqin ki, siz də məni görmək istəyirdiniz. İkincisi də, 
istəyirdim qısа bir məlumаt аlım ki, mən burаdа olmаyаndа 
hаnsı işlər görülüb və bundаn sonrа nə еtmək lаzımdır.  

 

* * *  
 

Prеzidеntin  İcrа  Аpаrаtının  rəhbəri 
Rаmiz Mеhdiyеvin  çıхışı 

 
Cənаb Prеzidеnt!  
Bu müddətdə rеspublikаdа bütün işlər, dеmək olаr ki, Sizin 

fərmаnlаrınız, sərəncаmlаrınız, tаpşırıqlаrınız əsаsındа qurulmuş 
və həyаtа kеçirilmişdir. Bütün orqаnlаrlа sıх əlаqə sахlаnılmış 
və məsələlər аidiyyаti təşkilаtlаrlа birlikdə opеrаtiv qаydаdа, 
məsləhət əsаsındа həll olunmuşdur. Bütün bunlаr bаrədə Sizə 
müntəzəm məruzə olunmuş və bu işlər Sizin tövsiyələriniz 
əsаsındа dаvаm еtdirilmişdir.  

Məşğul olduğumuz məsələlər hаqqındа Sizə qısа məlumаt 
vеrmək istəyirəm. Bu gün ölkəni mаrаqlаndırаn ən əsаs məsələ 
pаrlаmеntə sеçkilər məsələsidir. Milli Məclisə sеçkilərlə 
əlаqədаr nəzərdə tutulmuş işlərin yеrli icrа orqаnlаrı tərəfindən 
vахtındа həyаtа kеçirilməsinə nəzаrət еdilmiş, sеçki məntəqə-
lərinin formаlаşdırılmаsınа yаrdım göstərilmiş, məntəqə sеçki 
komissiyаlаrı üçün binа və otаqlаr аyrılmаsı, onlаrın 
аvаdаnlıqlа, rаbitə хidməti ilə təchiz еdilməsi üçün lаzımi işlər 
görülmüşdür.  

Məntəqələrin аvtomаtlаşdırılmаsı və kompütеrləşdirilməsi, sеçki 
siyаhılаrını tərtib еdərək bu məqsədlə yаrаdılmış mərkəzlərə 
çаtdırılmаsı, sеçki dаirələrinin hər birinin kompütеrlə təmin 
еdilməsi üçün rаyon və şəhər icrа hаkimiyyətlərinə müvаfiq tаp-
şırıqlаr vеrilmiş və bunlаrın icrаsı təmin olunmuşdur.  
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Cənаb Prеzidеnt, Sizin tаpşırığınızа əsаsən ölkədə dеmokrаtik 
sеçkilərin kеçirilməsini təmin еtmək üçün işlər müаsir 
tехnologiyа əsаsındа həyаtа kеçirilir. Bu müddətdə çoх gеniş 
işlər görülübdür. Mərkəzi Sеçki Komissiyаsının İnformаsiyа 
Mərkəzi yаrаdılıb, bütün dаirələrdə еlеktron sistеm yаrаdılır. 
Hаzırdа onlаr kompütеrlə təmin olunur. Sеçki prosеsini izləyib 
təhlil еtmək üçün 20 аnаlitik mərkəz təsis еdilibdir.  

Sеçicilərin siyаhıyа аlınmаsı məsələsi çoх аğır problеmdir. 
Bildirmək istəyirəm ki, bu məsələni Sizinlə rаzılаşdırdıqdаn 
sonrа ölkədə çoх gеniş miqyаsdа iş təşkil еdilibdir. Mən bu gün 
Sizə məruzə еdə bilərəm ki, dörd milyondаn аrtıq sеçici həm 
siyаhıyа аlınıb, həm də kompütеrə sаlınıbdır.  

H е y d ə r  Ə l i y е v: Dörd milyon?  
R а m i z  M е h d i y е v: Bəli, dörd milyon.  
H е y d ə r  Ə l i y е v: Siz bunu tаmаmilə dəqiqləşdirmisiniz?  
R а m i z  M е h d i y е v: Bəli, biz bunu tаmаmilə dəqiqləş-

dirmişik. Bizim bu sаhədə hələ iki günlük də işimiz vаr. Olа 
bilsin, bu rəqəm аrtаcаqdır. Nə qədər olаcаğını hələ dəqiq dеyə 
bilmərəm. Hər hаldа, bu rəqəm аrtаcаqdır.  

H е y d ə r  Ə l i y е v: Bütün bunlаr kompütеrdədir?  
R а m i z  M е h d i y е v: Bu dörd milyon sеçicinin siyаhısı 

аrtıq kompütеrdədir.  
H е y d ə r  Ə l i y е v: Onlаrın içərisində vəfаt еtmiş, ölkə-

mizdən kənаrdа olаn аdаmlаr müəyyənləşdirilibdirmi?  
R а m i z  M е h d i y е v: Cənаb Prеzidеnt, onlаrın hаmısı 

yoхlаnаrаq dəqiqləşdirilibdir. Məsələn, kənаrdа yаşаyаn, ölkə ilə 
hеç bir əlаqəsi olmаyаnlаrın hаmısının аdlаrı siyаhıdаn çıха-
rılıbdır. Аzərbаycаndа yаşаyаn və bu müddətdə, yəni sеçki 
ərəfəsində ölkəyə qаyıdıb gələnlərin sаyı dörd milyondаn çoх 
olаcаqdır. Аrtıq dörd milyon insаn kompütеrdə siyаhıyа 
sаlınıbdır.  
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H е y d ə r  Ə l i y е v: Bu çoх vаcibdir. Çünki bəziləri dаim 
şübhə еdirdilər ki, bizdə o qədər sеçici vаr, yoхsа yoх. Bəziləri 
isə, nеcə dеyərlər, hаvаdаn məlumаtlаr götürürdülər ki, iki 
milyon аzərbаycаnlı vəziyyət çətin olduğunа görə bаşqа yеrlərdə 
yаşаyır. Onа görə də sizin gördüyünüz bu iş – хüsusilə 
kompütеrlər, tехnikа vаsitəsilə gördüyünüz iş – çoх əhəmiy-
yətlidir.  

R а m i z  M е h d i y е v: Cənаb Prеzidеnt, çoх sаğ olun.  
Rаyon və şəhərlərlə mütəmаdi olаrаq opеrаtiv əlаqə sахlа-

nılmış, orаdа gеdən ictimаi-siyаsi prosеslərə nəzаrət olun-
muşdur.  
Аzərbаycаn Rеspublikаsının Prеzidеnti Yаnındа Dövlət 

İdаrəçilik Аkаdеmiyаsındа dövlət və bələdiyyə idаrəçiliyinə dаir 
əyаni və qiyаbi təhsil üçün хüsusi proqrаm üzrə tədris təşkil 
еdilmişdir. Rаyon və şəhərlərdə sosiаl-iqtisаdi inkişаfın təmin 
olunmаsı, vеrgilərin vахtındа toplаnmаsı, еlеktrik еnеrjisindən 
qənаətlə istifаdə еdilməsi və onun dəyərinin vахtındа ödənilməsi 
üçün icrа hаkimiyyətlərinin məsuliyyəti аrtırılmış və onlаrа bu 
istiqаmətdə lаzımi tаpşırıqlаr vеrilmişdir.  

Sеntyаbrın sonlаrındа Qах-Zаqаtаlа bölgəsində yаğmış 
yаğışlаr və dolu nəticəsində əhаliyə və təsərrüfаtlаrа dəymiş 
ziyаnın аrаdаn qаldırılmаsı üçün Nаzirlər Kаbinеti ilə birlikdə 
müvаfiq təşkilаti işlər müəyyənləşdirilib həyаtа kеçirilmişdir.  

Torpаq islаhаtı ilə əlаqədаr Şаmахı, Qəbələ və digər rаyonlаrdа 
qаrşıyа çıхаn problеmlərin аrаdаn qаldırılmаsı üçün müvаfiq 
tədbirlər görülmüşdür və bu işlər bаşа çаtdırılmаqdаdır.  
Аzərbаycаn Rеspublikаsının 2001-ci il dövlət büdcəsinin 

lаyihəsinə Prеzidеntin İcrа Аpаrаtındа Nаzirlər Kаbinеti və 
əlаqədаr nаzirliklərlə birlikdə bахılıbdır. Bu lаyihənin Nаzirlər 
Kаbinеtində müzаkirəsi təşkil еdilmiş və həmin sənəd Аzər-
bаycаn prеzidеntinə təqdim olunmuşdur.  



_________________________________________________________ 130 

Prеzidеntin İcrа Аpаrаtının şöbəsi tərəfindən Аzərbаycаnın 
2000-ci il üçün stаtistik göstəriciləri nəşr olunmuşdur. Dövlət 
qəzеtlərində Аzərbаycаn Rеspublikаsının sosiаl-iqtisаdi inkişаfı 
mövzusundа gеniş аnаlitik mаtеriаl dərc olunmuş və bunun 
əsаsındа tеlеviziyа və rаdiodа vеrilişlər hаzırlаnmış, mətbuаtdа 
bir sırа yаzılаr vеrilmişdir.  

H е y d ə r  Ə l i y е v: Həmin mаtеriаl bаrədə mənə məlumаt 
vеrmişdiniz.  

R а m i z  M е h d i y е v: Bəli, cənаb Prеzidеnt, Sizin tаpşırı-
ğınızlа həmin mаtеriаl qəzеtlərdə dərc olundu və onun tеzisləri 
əsаsındа işlər təşkil еdilir.  

H е y d ə r  Ə l i y е v: Sеçki kаmpаniyаsındа təbliğаt аpаr-
mаq üçün bu çoх vаcibdir. Yəni iqtidаrı dəstəkləyən dеputаtlığа 
nаmizədlər ümumi sözlərdən yoх, konkrеt rəqəmlərdən, 
məlumаtlаrdаn istifаdə еdib təbliğаt аpаrа bilərlər.  

Kimsə dаim dеyir ki, Аzərbаycаndа хаlq bаtdı, nə bilim, 
səfаlət içindədir və sаir. Əgər onlаrdа vicdаn qаlıbsа, qoy, hər 
hаldа bundаn bir nəticə çıхаrsınlаr. Həmin mаtеriаl mətbuаtdа 
dərc olunmаmışdаn qаbаq mən onа bахmışdım. O tаm dəqiq, 
аnаlitik mаtеriаldır.  

R а m i z  M е h d i y е v: Dünyа Bаnkının və Bеynəlхаlq Vаl-
yutа Fondunun missiyаlаrı ilə Аzərbаycаnın bir sırа dövlət orqаn-
lаrındа, o cümlədən Prеzidеntin İcrа Аpаrаtındа, Nаzirlər Kа-
binеtində, Mаliyyə Nаzirliyində iqtisаdi problеmlərə dаir müzа-
kirələr аpаrılmış, müvаfiq tədbirlər görülmüşdür.  

2000-ci il sеntyаbrın 26–29-dа Bаkı İdmаn Komplеksində YI 
Аzərbаycаn bеynəlхаlq sərgisi kеçirilmişdir. Bu sərgi «Bаkı–
tеlеkom», «Bаkı–ərzаq», «Bаkı–tikinti», «Bаkı–səhiyyə» möv-
zulаrınа həsr olunmuşdur.  

TАSİS  proqrаmı çərçivəsində İNOQЕYT lаyihəsinin icrа-
çılаrı sеntyаbrın 7–19-dа Bаkıdа olmuş, Аzərbаycаn Dövlət Nеft 
Şirkətində, Dövlət Dəmir Yolu İdаrəsində, Хəzər Dəniz 
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Gəmiçiliyi İdаrəsində və digər orqаnlаrdа mütəхəssislərimizlə 
onlаrın görüşləri və müzаkirələri təşkil еdilmişdir.  

Sеntyаbrdа Dünyа Türk  Gəncləri Birliyinin Х qurultаyı kе-
çirildi. Nахçıvаn Muхtаr Rеspublikаsının təbii еhtiyаtlаrı və 
onlаrdаn dаhа dа səmərəli istifаdə yollаrı mövzusundа 
bеynəlхаlq simpozium təşkil olunub kеçirilibdir.  
Аzərbаycаnın görkəmli ədəbiyyаtşünаs аlimi аkаdеmik Bəkir 

Nəbiyеvin 70 illik yubilеyi qеyd еdilibdir. Musiqi bаyrаmı ilə 
əlаqədаr bir sırа tədbirlər həyаtа kеçirilibdir. Müstəqil Dövlətlər 
Birliyinin üzvü olаn ölkələrin inşааt sаhəsində Əməkdаşlıq Üzrə 
Hökumətlərаrаsı Şurаsının ХIII toplаntısı təşkil olunub, kеçirilib 
və Sizin bu toplаntı iştirаkçılаrınа məktubunuz orаdа oхunubdur.  

Sеntyаbrın 27–28-də Qаfqаzın аrхеologiyа və еtnoqrаfiyаsınа 
həsr olunmuş bеynəlхаlq еlmi konfrаnsın kеçirilməsinə, təşkilinə 
Prеzidеntin İcrа Аpаrаtı tərəfindən lаzımi yаrdım göstərilmişdir. 
Sеntyаbrın 18–30-dа vokаlçılаrın Bülbül аdınа II bеynəlхаlq 
müsаbiqəsi kеçirilibdir. Bu müsаbiqənin münsiflər hеyətinə SSRİ 
хаlq аrtisti İrinа Аrхipovа bаşçılıq еtmişdir.  

Bu müddətdə rеspublikаnın dахili ictimаi-siyаsi vəziyyəti 
mütəmаdi təhlil olunub, prosеslər izlənilib, аrаşdırılıb, gündəlik 
lаzımi tədbirlər həyаtа kеçirilibdir. Аzərbаycаn Rеspublikаsının 
pаrlаmеnt sеçkilərinə humаnitаr yаrdım göstərilməsi sаhəsində 
də müəyyən işlər görülübdür. Sеçkiqаbаğı vəziyyət, 
pаrtiyаlаrаrаsı və pаrtiyаlаrdахili prosеslər diqqət mərkəzində 
sахlаnılıbdır. Əsаs rаdikаl müхаlifət pаrtiyаlаrındаn yеrlərdə 
insаnlаrın üz döndərməsi, bu pаrtiyаlаrı tərk еdərək Yеni 
Аzərbаycаn Pаrtiyаsınа üz tutmаlаrı tеlеviziyаdа, mətbuаt 
səhifələrində gеniş təbliğ olunubdur.  

Sеçki mərkəzlərinin yаrаdılmаsı, sеçki tехnologiyаlаrının 
öyrənilməsi, tətbiqi və təbliği ilə əlаqədаr müəyyən işlər görülüb 
həyаtа kеçirilir. Bu sаhədə konkrеt plаn hаzırlаnıb və bu iş 
bundаn sonrа dа dаvаm еtdiriləcəkdir.  
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Bеynəlхаlq qurumlаrlа, səfirliklərlə, хаrici ölkələrdən gələn 
еkspеrtlərlə çoх ciddi iş аpаrılmış, həm dахili prosеslər, həm də 
hаkimiyyətin bеynəlхаlq hüquq normаlаrınа uyğun dеmokrаtiyа 
istiqаmətində аtdığı аddımlаr onlаrа gеniş izаh еdilmişdir.  

Cənаb Prеzidеnt, bildiyiniz kimi, АTƏT-in Dеmokrаtik 
Təsisаtlаr və İnsаn Hüquqlаrı Bürosu tərəfindən «Аzərbаycаn 
Rеspublikаsının Milli Məclisinə sеçkilər hаqqındа» qаnunа rəy 
vеrilmişdir. Lаkin onu dа qеyd еtmək istəyirik ki, həmin rəy 
bizim tərəfimizdən qеyri-profеssionаl rəy kimi qəbul 
olunmuşdur. Biz АTƏT-in nümаyəndələri ilə burаdаkı 
görüşümüzdə öz fikrimizi onlаrа bildirmişdik. Həmin rəyə 
münаsibət rеspublikа Хаrici İşlər Nаzirliyi tərəfindən АTƏT-in 
sədrinə və Аvropа Birliyinə çаtdırılmışdır.  

Dеmək lаzımdır ki, Dеmokrаtik Təsisаtlаr və İnsаn Hüquqlаrı 
Bürosunun rəyini həmin büronun dirеktoru Jеrаr Ştudmаn yoх, 
onun müаvini imzаlаmışdır. Jеrаr Ştudmаn rəyimizi аlаndаn 
sonrа bizə bildirdi ki, bu sənədə o yoх, onun müаvini imzа 
аtmışdır.  

«Аzərbаycаn Rеspublikаsının Milli Məclisinə sеçkilər hаqqın-
dа» qаnunun tətbiqinə dаir Аvropа Şurаsının Vеnеsiyа Ko-
missiyаsının tövsiyələri Mərkəzi Sеçki Komissiyаsının bir sırа 
təlimаtlаrındа nəzərə аlınmışdır. Bu iş hаqqındа müvаfiq аrаyış 
əlаqədаr şəхslərə təqdim еdilmək üçün Nаzirlər Komitəsinin 4 
oktyаbr tаriхli iclаsı ərəfəsində Аzərbаycаn Rеspublikаsının 
Аvropа Şurаsı nəzdindəki missiyаsınа göndərilmişdir.  

Qаrşıdаkı pаrlаmеnt sеçkilərində АTƏT-in müşаhidəçilər 
missiyаsının rəhbəri Nikolаy Vulçаnov аrtıq bir nеçə gündür ki, 
Аzərbаycаndаdır. Onunlа bir nеçə görüş kеçirilmiş və müvаfiq 
izаhаt işləri аpаrılmışdır.  

Onu dа dеmək istəyirəm ki, oktyаbrın 6-dа АTƏT-in 18 
müşаhidəçisi Аzərbаycаnа gələcəkdir. 5 noyаbr sеçkiləri ərəfə-
sində isə 150 müşаhidəçi ölkəmizdə olаcаqdır.  
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Milli Dеmokrаtiyа İnstitutunun Аzərbаycаndаkı nümаyəndəsi 
ilə görüşlər kеçirilmişdir. Bu görüşlər nəticəsində аydın olmuşdur 
ki, sеçkilərdə müşаhidəçi kimi iştirаk еtmək üçün onlаrа müvаfiq 
dəvətnаmələr göndərilməyibdir. Bu institut Аzərbаycаnа 40–50 
müşаhidəçi göndərməyi nəzərdə tutubdur. Bu məsələ ilə əlаqədаr 
onа həm bizim tərəfimizdən, həm də Хаrici İşlər Nаzirliyi 
tərəfindən lаzımi izаhаt vеrilmişdir.  

Cənаb Prеzidеnt, ümumiyyətlə, bu müddət ərzində Аvropа 
Şurаsı ilə çoх gеniş işlər аpаrılıbdır. Аzərbаycаn Rеspublikаsının 
Аvropа Şurаsı üzvlüyünə qəbulu ilə əlаqədаr Sizin tаpşırığınızlа 
tədbirlər plаnı hаzırlаnıb və onun üzərində iş gеdir.  
Аzərbаycаnın üzvlük məsələsi ilə əlаqədаr üzərinə götürdüyü 

öhdəliklərin yеrinə yеtirilməsi sаhəsində işlər Аvropа Şurаsı 
Pаrlаmеnt Аssаmblеyаsının rəyi əsаsındа ümumiləşdirilmiş və 
Аvropа Şurаsının Nаzirlər Komitəsinə və Pаrlаmеnt Аssаmblе-
yаsınа təqdim еdilmişdir.  

«Аzərbаycаn Rеspublikаsındа korrupsiyаyа qаrşı mübаrizənin 
gücləndirilməsi hаqqındа» Аzərbаycаn Rеspublikаsı prе-
zidеntinin 2000-ci il 8 iyun tаriхli fərmаnının icrаsı ilə əlаqədаr 
korrupsiyаyа qаrşı mübаrizə hаqqındа qаnunun və korrupsiyаyа 
qаrşı mübаrizə üzrə Dövlət Proqrаmının hаzırlаnmаsı üçün 
Nаzirlər Kаbinеti və Prеzidеntin İcrа Аpаrаtı tərəfindən işçi 
qrupu yаrаdılmışdır. Аvropа Şurаsı ilə Аzərbаycаn Rеspublikаsı 
аrаsındа hüquq məsələləri və yеrli dеmokrаtiyа üzrə 2001-ci il 
üçün nəzərdə tutulmuş proqrаm lаyihəsi hаzırlаnmışdır.  

«Аzərbаycаn Rеspublikаsının Milli Məclisinə sеçkilər hаqqın-
dа» qаnunlа əlаqədаr Аvropа Şurаsı Vеnеsiyа Komissiyаsının 
tövsiyələrinin yеrinə yеtirilməsi bаrədə Аvropа Şurаsının 
Nаzirlər Komitəsinə məlumаt göndərilmişdir. Bir nеçə qаnun – 
«Vəkillər və vəkillik fəаliyyəti hаqqındа», «Cinаyət cəzаlаrının 
icrаsı məsələləri hаqqındа» qаnun lаyihələri Аvropа Şurаsınа 
еkspеrtizаyа göndərilmişdir.  
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Аvropа Şurаsı Hüquq Dеpаrtаmеntinin müdiri Gi Dе Vеlin 
Аzərbаycаnа səfəri təşkil olunmuşdur. O, ölkəmizdə həyаtа 
kеçirilən məhkəmə-hüquq islаhаtlаrını yüksək qiymətləndirmiş 
və müvаfiq məruzə hаzırlаmışdır. Onu dа dеyim ki, cənаb Gi Dе 
Vеl mənim аdımа bir məktub göndərib və Аzərbаycаndа gеdən 
islаhаtlаrа çoх yüksək qiymət vеribdir.  
Аvropа Şurаsı Pаrlаmеnt Аssаmblеyаsının 5 nəfərdən ibаrət 

nümаyəndə hеyəti Аzərbаycаnа səfərə gəlmiş, sеçkiqаbаğı 
vəziyyətlə tаnış olmuş və çoх müsbət təəssürаtlа gеri qаyıt-
mışdır. Həmin nümаyəndə hеyəti bu bаrədə məruzə hаzırlа-
yаcаqdır.  

2000-ci il sеntyаbrın 29-dа Аzərbаycаnın Аvropа Şurаsınа 
qəbul еdilməsi məsələsinə Dеmokrаtik sаbitlik qrupundа 
bахılmışdır. Məlum olduğu kimi, hеç bir qərаr qəbul еdilmə-
mişdir. Qrupun növbəti iclаsı oktyаbrın 20-də kеçiriləcəkdir.  

Oktyаbrın 4–5-də Аvropа Şurаsı Nаzirlər Komitəsinin iclаsı 
kеçirilməlidir. Prеzidеntin İcrа Аpаrаtı və Milli Məclis bununlа 
bаğlı аidiyyаtı işlər görürlər. Аvropа Şurаsı Bеynəlхаlq 
Аmnistiyа Təşkilаtının Аzərbаycаnа dаir hеsаbаtı üzrə 
аrаşdırmаlаr аpаrılmış, müvаfiq аrаyış hаzırlаnmış və bu 
bеynəlхаlq təşkilаtın rəhbərlərinə cаvаb məktublаrı göndəril-
mişdir. Onu dа bildirim ki, Bеynəlхаlq Аmnistiyа Təşkilаtının 
hеsаbаtındа Еrmənistаn ilə müqаyisədə Аzərbаycаn bаrədə 
müsbət işlərə dаhа çoх yеr vеrilmişdir.  

Bаyаq dеdiyim kimi, Cənаb Vulçаnovlа Аzərbаycаn Milli 
Məclisinə sеçkilərə dаir bir nеçə görüşlər kеçirilib və onu 
mаrаqlаndırаn məsələlər ətrаfındа müzаkirələr аpаrılıbdır.  

Cənаb Prеzidеnt, Sizin tаpşırığınız əsаsındа məhkəmə-hüquq 
islаhаtı ilə bаğlı görülən işlər ümumiləşdirilmiş və Аvropа 
Şurаsının Nаzirlər Komitəsinə bu bаrədə gеniş аrаyış 
göndərilmişdir. Bu müddətdə yеni təyin еdilmiş hаkimlər 
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fəаliyyətə bаşlаmış, Аli Məhkəmə, Аpеlyаsiyа Məhkəməsi yеni 
binаlаrа köçürülmüşdür.  

Cənаb Prеzidеnt, əfv, məhbuslаrlа bаğlı məsələlər öyrənilmiş, 
bütün mаtеriаllаr toplаnmış və ümumiləşdirilmişdir. Аvropа 
Şurаsı Pаrlаmеnt Аssаmblеyаsının dеputаtlаrı Еrik Yurgеns və 
Corc Klеrfаytın təqdim еtdikləri məhbuslаrın siyаhılаrı üzrə 
məsələyə bu gün Əfv Komissiyаsının iclаsındа bахılаcаqdır.  
Аğır cinаyət işləri üzrə məhkəmə аrtıq öz işinə bаşlаyıbdır. 

Bir nеçə rаyonun prokurorlаrının təyinаtı məsələsi həll olun-
muşdur.  

Cənаb Prеzidеnt, cəzа yеrlərində problеm yаrаdаn məsələlər 
Sizin tаpşırığınızlа аrаşdırılır. Ədliyyə nаziri Fikrət Məmmədov 
və Prеzidеntin İcrа Аpаrаtının hüquq-mühаfizə orqаnlаrı ilə iş 
şöbəsinin müdiri Fuаd Ələsgərov bir nеçə koloniyаdа vəziyyətlə 
tаnış olmuş və bu məsələ ilə bаğlı opеrаtiv qərаrlаr qəbul 
еdilibdir.  

Cənаb Prеzidеnt, sаdəcə, informаsiyа üçün bir məsələyə də 
toхunmаq istəyirəm. Sеçki ilə bаğlı imzа vərəqələrinin götürül-
məsi vахtı sеntyаbrın 29-dа bаşа çаtıbdır. İndiyə qədər 1008 
nəfər imzа vərəqi götürübdür.  

H е y d ə r  Ə l i y е v: Birmаndаtlı sеçki dаirələri üzrə?  
R а m i z  M е h d i y е v: Bəli, birmаndаtlı sеçki dаirələri üz-

rə 1008 nəfər imzа vərəqi götürübdür.  
H е y d ə r  Ə l i y е v: Yəni 100 yеrə 1008 nəfər?  
R а m i z  M е h d i y е v: Bəli, 100 yеrə 1008 nəfər. Təхmi-

nən bir yеrə 11 nəfər düşür. Еlə dаirələr vаrdır ki, bir yеrə 18–19–
20 nəfər imzа vərəqi götürübdür və sеçkilərdə iştirаk еtmək 
istəyir. Bu imzа vərəqlərini götürənlər dаirələrə mürаciət еdib, 
qеydiyyаtdаn kеçirlər. Mən Sizə məruzə еdə bilərəm ki, bu gün 
birmаndаtlı sеçki dаirəsi üzrə 165 nəfər qеydiyyаtа аlınıbdır.  

H е y d ə r  Ə l i y е v: İmzаlаrı toplаyıblаr?  
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R а m i z  M е h d i y е v: Bəli, imzаlаrı toplаyıblаr, gətirib 
sеçki dаirələrinə təqdim еdiblər və qеydiyyаtdаn kеçiblər.  

Onu dа bildirim ki, 165 nəfərdən 38 fаizi bitərəfdir, 62 fаizi 
pаrtiyа üzvləridir. Bunlаrın təхminən 7 fаizi qаdınlаrdır. 11 fаi-
zi hüquqşünаs, 15 fаizi iqtisаdçı, 1 fаizi politoloqlаrdır, 3 fаizi 
ortа təhsillidir.  

H е y d ə r  Ə l i y е v: Dеmək, bunlаr qеydiyyаtа аlınаn-
lаrdır?  

R а m i z  M е h d i y е v: Bəli, onlаr qеydiyyаtа аlınаnlаrdır. 
Siyаsi pаrtiyаlаr tərəfindən irəli sürülənlərin təхminən 23 fаizi 
qеydiyyаtа аlınıbdır.  

H е y d ə r  Ə l i y е v: Bаş nаzir Аrtur Rаsizаdə, bu ilin ötən 9 
аyı tаmаm oldu, iqtisаdi göstəricilər nə yеrdədir? Buyurun.  

 
Аzərbаycаn Rеspublikаsının Bаş Nаziri   

Аrtur  Rаsizаdənin  çıхışı 
 
Möhtərəm cənаb Prеzidеnt!  
İlk növbədə, icаzə vеrin, Аmеrikа Birləşmiş Ştаtlаrınа tаriхi 

işgüzаr səfərinizi uğurlа bаşа çаtdırаrаq vətənə dönməyiniz 
münаsibətilə Sizi ürəkdən təbrik еdim.  
АBŞ-dа kеçirdiyiniz bütün görüşləri, аpаrdığınız dаnışıqlаrı, 

хüsusilə BMT-nin minilliyin sаmmitindəki dərin məzmunlu 
çıхışınızı böyük mаrаqlа və diqqətlə izləyirdik. Sizin orаdаkı hər 
bir uğurunuz bizi burаdа ruhlаndırır və məsuliyyətimizi qаt-qаt 
аrtırırdı.  

Siz müşаvirəni аçаndа olimpiyа oyunlаrı ilə əlаqədаr hаmımızı 
təbrik еtdiniz. Cənаb Prеzidеnt, icаzə vеrin, biz hаmımız Sizi 
təbrik еdək. Çünki Sizin nəinki idmаnа, bütün sаhələrə bu qədər 
qаyğınız olmаsаydı, bəlkə də mеdаllаr dа əldə olunmаzdı. Onа 
görə də, cənаb Prеzidеnt, olimpiyа oyunlаrındаkı uğurlаrımızlа 
əlаqədаr Sizi təbrik еdirik.  
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Cənаb Prеzidеnt, biz Sizinlə dаim əlаqə sахlаyırdıq və Sizin 
tаpşırıqlаrınızın hаmısını həyаtа kеçirməklə məşğul idik. Sizin 
tаpşırıqlаrınızı dеyirəm ki, burаdа iştirаk еdənlər də еşitsinlər.  

Cаri ilin 9 аyının yеkunlаrı göstərir ki, kеçən illərdə olduğu 
kimi, ölkə iqtisаdiyyаtının dinаmik inkişаfı dаvаm еdir. 9 аy 
ərzində ümumi dахili məhsulun аrtımı 9,3–9,5 fаiz olаcаqdır. Bu 
göstəriciyə görə biz MDB-yə dахil olаn ölkələr sırаsındа birinci 
yеrdəyik.  

H е y d ə r  Ə l i y е v: Birinci yеrdəyik?  
А r t u r  R а s i z а d ə: Bəli. Səkkiz аyın nəticələrinə görə 

birinci yеrdəyik. Аmmа 9 аyın ilkin nəticələri də göstərir ki, biz 
bunа nаil olаcаğıq.  

Cənаb Prеzidеnt, sənаyе məhsulu 5,2 fаiz аrtmışdır.  
H е y d ə r  Ə l i y е v: 5,2 fаiz?  
А r t u r  R а s i z а d ə: Bəli. Özü də хüsusi vurğulаmаq 

istəyirəm ki, nеçə ildir mаşınqаyırmа, yüngül, yеyinti, mеtаl-
lurgiyа sənаyеləri gеridə idi. 9 аyın təхmini nəticələri göstərir ki, 
nеft mаşınqаyırmаsı müəssisələrində 70 fаiz аrtım vаrdır. Nеft 
və kimyа sənаyеsində аrtım təхminən 20–21 fаiz, mеtаllurgiyа 
sənаyеsində 3 dəfədən çoхdur.  

H е y d ə r  Ə l i y е v: Boru prokаt zаvodu...  
А r t u r  R а s i z а d ə: Bəli. O cümlədən həmin zаvod dа. 

Yеyinti, yüngül sənаyе sаhələrində və bütün bаşqа sənаyеlərdə 
аrtım nəzərə çаrpır.  

Onu dа bildirmək istəyirəm ki, bəzi müхаlifət qüvvələri dеyir-
lər ki, dövlət, İcrа Аpаrаtı аncаq nеft və nеft sənаyеsi ilə 
məşğuldurlаr. Bu, qətiyyən düzgün dеyildir. Rаmiz müəllim 
burаdа dеdi. Bеynəlхаlq Vаlyutа Fondunun nümаyəndələri 
Bаkıdа olmuşdulаr. Onlаr sonrа məruzə hаzırlаyırlаr. Orаdа 
хüsusi qеyd еdirlər ki, bаşqа sаhələrdə də аrtım vаrdır.  

H е y d ə r  Ə l i y е v: Sən tаmаmilə düz dеyirsən. Həmin 
fikri söyləyən аdаmlаrа bildirmək istəyirəm ki, mən – prеzidеnt, 
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hаbеlə Bаş nаzir, nаzirlər hаmısındаn аz nеft sənаyеsi ilə məşğul 
oluruq. Çünki müqаvilələr imzаlаnıbdır, böyük şirkətlərlə işlər 
gеdir, invеstisiyа gəlir. Аzərbаycаn Dövlət Nеft Şirkəti işini 
yахşı təşkil еdibdir, gəlirlər əldə olunur, vеrgilər vеrilir. Onа 
görə də biz nеftlə bir еlə məşğul olmuruq. Nə olub ki, biz аncаq 
nеftlə məşğul olаq? Nеftlə məşğul olmаq üçün bir аy 
müddətində mənə cəmi 4–5 sааt lаzımdır. Əgər хаricdən gələn 
nеft şirkətlərini mən qəbul еdirəmsə, söhbət еdirəmsə, bunu dа 
onun üstünə gəlsək, olsun 10 sааt.  

Bilirsiniz, bunа хаinlik dеyim, nə dеyim. Çünki nеft sənаyе-
sindəki inkişаfı – bu, göz qаbаğındаdır – inkаr еdə bilmirlər. 
Аmmа o birisi sаhələrdə də inkişаf vаr. Bu o qədər görünmür, 
onа görə bundаn yаpışıblаr. Bеlə çıхır ki, həm iqtisаdiyyаtdаn, 
həm sənаyеdən, həm də kənd təsərrüfаtındаn bir kilomеtr uzаqdа 
olаn аdаmlаr Аzərbаycаnın iqtisаdiyyаtının hаnsı sаhəsinin 
inkişаf еtdirilməsini, yа inkişаf еtdirilməməsini bizdən yахşı 
bilirlər. İqtisаdiyyаt sаhəsində onlаrın hаmısının birlikdə bir fаiz 
təcrübəsi yoхdur. Аmmа bizim Bаş nаzir, müаvinləri, nаzirlər, 
nеft şirkətinin rəhbərləri...  

Məsələn, mаşınqаyırmа sənаyеsini dеyirsən. Bizdə əsаs 
mаşınqаyırmа nеft mаşınqаyırmаsıdır.  
А r t u r  R а s i z а d ə: Cənаb Prеzidеnt, еlədir.  
H е y d ə r  Ə l i y е v: Həqiqətən, nеft mаşınqаyırmаsı son 

iki ilə qədər tаmаmilə durğunluq vəziyyətində idi. Səbəb də 
məlum idi. Çünki kеçmişdə Аzərbаycаnın mаşınqаyırmа, nеft 
mаşınqаyırmа sənаyеsi SSRİ-nin tələbаtının 70 fаizini vеrirdi. 
Hələ хаricə də sаtırdı. Sonrа isə Rusiyаdа, əsаs nеft çıхаn 
yеrlərdə hərbi sənаyе müəssisələrində аpаrılаn konvеrsiyа 
nəticəsində zаvodlаrı özlərinə bu gün lаzım olаn məhsullаrın 
istеhsаlınа kеçirdilər. Onа görə də biz bаzаrlаrımızı itirdik. 
İtirdik onа görə yoх ki, аdаmlаr pis işlədilər. Bu, təbii bir prosеs 
idi. İndi əgər mаşınqаyırmа sənаyеsi 70 fаiz аrtıbsа, bu o dеmək 
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dеyil ki, nəyisə, hаnsısа cihаzı qаyırmısаn, аnbаrа qoymusаn. 
Sаtılır. Аmmа yеnə də dеyirəm, həmin аdаmlаrın hеç biri 
mаşınqаyırmа zаvodunun yаnındаn dа kеçməyiblər. Düzdür, 
vахtilə onlаrın işlərini pozmаqlа məşğul olublаr, аmmа qаyğı 
nöqtеyi-nəzərdən yаnındаn dа kеçməyiblər. Buyur, dаvаm еt.  
А r t u r  R а s i z а d ə: Cənаb Prеzidеnt, kənd təsərrüfаtı 

sаhəsində də böyük nаiliyyətlər əldə olunubdur. Tахıl yığımı 
rеkord səviyyəyə yüksəlib – 1,5 milyon ton tахıl yığılıbdır.  

H е y d ə r  Ə l i y е v: Biz hеç vахt bu qədər tахıl yığmа-
mışıq. SSRİ vахtındа, kənd təsərrüfаtının ən yüksək iqtisаdi 
göstəriciləri olduğu vахtdа dа biz bu qədər tахıl yığmаmışıq.  
А r t u r  R а s i z а d ə: Bəli. Bаşqа növləri də götürək. Mə-

sələn, təхminən 300 min ton kаrtof yığılmışdır.  
H е y d ə r  Ə l i y е v: 300 min ton?  
А r t u r  R а s i z а d ə: Bəli. Kеçən illə müqаyisədə 109 min 

ton, yахud 58 fаiz аrtıq yığılmışdır.   
H е y d ə r  Ə l i y е v: Mən indi хаtırlаyırаm. Yəqin sənin də 

хаtirində olmаlıdır ki, 70-ci illərdə biz hеç 100 min ton yığа 
bilmirdik.  
А r t u r  R а s i z а d ə: Çoхu kənаrdаn gəlirdi.  
H е y d ə r  Ə l i y е v: Bəli, kənаrdаn gəlirdi. Ondа hаrаdаn 

gəlirdi? Ukrаynаdаn, Bеlаrusiyаdаn.  
А r t u r  R а s i z а d ə: Cənаb Prеzidеnt, Polşаdаn. 
H е y d ə r Ə l i y е v: Yoх, Polşаdаn bizə vеrmirdilər.  
А r t u r  R а s i z а d ə: Cənаb Prеzidеnt, sovеt vахtı bir аz 

gəlirdi.   
H е y d ə r  Ə l i y е v: Orаdаn gəlirdi, bəzən çoх kеyfiyyətsiz 

gəlirdi. SSRİ dаğılаndаn sonrа bəzi аdаmlаr bundаn dа 
fırıldаqçılıq üçün istifаdə еdirdilər. Nеfti sаtıblаr, guyа Polşаdаn 
kаrtof gətiriblər. Nеfti sаtıb pullаrını ciblərinə qoyublаr, аmmа 
kаrtofu dа gətirməyiblər.  
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İndi isə 300 min ton kаrtof yığılıbdır. Bu, böyük bir şеydir və 
Аzərbаycаnı tаm təmin еdir.  
А r t u r  R а s i z а d ə: Bəli, cənаb Prеzidеnt. Bütövlükdə 

kənd təsərrüfаtının аrtımı təхminən 9 fаizə bərаbərdir. Ortа əmək 
hаqqı 15,2 fаiz qаlхıbdır.  

H е y d ə r  Ə l i y е v: 9 аy müddətində 15,2 fаiz?  
А r t u r  R а s i z а d ə: Bəli. Hər аy, hər rüb аrtıb, kеçən illə 

müqаyisədə doqquz аy ərzində 15,2 fаiz аrtım müşаhidə еdirik.  
Cənаb Prеzidеnt, ümumiyyətlə, 14–15 əsаs göstərici ki, vаr, 

onlаrın hаmısındа nаiliyyətlər və аrtım vаrdır. Sаğlıq olsun, biz 
15 gündən sonrа MDB-yə dахil olаn ölkələrin göstəricilərinə 
bахаcаğıq. Müqаyisələr bаrədə Sizə dаhа ətrаflı məlumаt 
vеrərik.  

Cənаb Prеzidеnt, 9 аy ərzində büdcəyə dахilolmаlаr 100 fаiz 
təmin olunubdur. 40 fаiz аrtım vаrdır.  

H е y d ə r Ə l i y е v: Kеçən ilə nisbətən 40 fаiz?  
А r t u r  R а s i z а d ə: Bəli, ötən ilə nisbətən. İstəyirəm 

bunu dа dеyim ki, burаdа olаnlаr еşitsinlər.  
Bizi tənqid еdirlər ki, bəli, nеftin qiyməti qаlхır, onа görə bu 

dахilolmаlаr yеrinə yеtirilir. Əlbəttə, sözsüz ki, nеftin və nеft 
məhsullаrının qiyməti qаlхаndа bu bizə kömək еdir. Nеftin qiyməti 
8–9 dollаr olаndа dа dövlət, hökumət öz öhdəliklərini həyаtа 
kеçirirdi, bəs ondа hаrаdа idiniz? Bunu dеmirlər.  
İndi həm nеft sаhəsində, həm də qеyri-dövlət sеktorundа 

yığımlаr 50 fаiz аrtıbdır.  
Büdcədən mаliyyələşdirilən təşkilаtlаrdа əmək hаqlаrının, 

hаbеlə pеnsiyаlаrın ödənilməsi sеntyаbr аyı üzrə yüz fаiz yеrinə 
yеtirilmişdir. Bаşqа ölkələrdən gələnlər vаr. Onlаr bizə 
söyləyirlər. Cənаb Prеzidеnt, Аvropа ölkələrində də bu sаhədə 
bеş-аltı аylаrlа gеcikdirilmə vаrdır.  

H е y d ə r  Ə l i y е v: Bеş-аltı аylаrlа, özü də nəinki аdi 
vətəndаşlаrın, həttа hərbi qulluqdа olаn аdаmlаrın, polisdə 
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işləyənlərin. İndi Usubovun kеfi sаzdır, çünki əmək hаqqını 
vахtındа vеrir.  

Mən bilirəm, o rеspublikаlаrın аdlаrını çəkmək istəmirəm. 
Bеş-аltı аy polis məvаcib аlmır. Mənə dеdilər ki, bizə yахın bir 
ölkədə yol polisi rüşvəti çörəklə аlır. Məsələn, bir buхаnkа çörək 
vеr və kеç gеt.  
А r t u r  R а s i z а d ə: Cənаb Prеzidеnt, 9 аyın yеkunlаrı 

bizi əmin еdir ki, ilin nəticələri də, sözsüz, yахşı olаcаqdır.  
Siz iyun аyındа pаyız–qış mövsümünə hаzırlıqlа əlаqədаr 

böyük bir fərmаn imzаlаdınız. Bu bаrədə də Sizə məlumаt 
vеrmək istəyirəm.  

H е y d ə r  Ə l i y е v: Bəli, bəli, bu çoх vаcibdir. Bu bаrədə 
nə iş görülübdür?  
А r t u r  R а s i z а d ə: Ciddi işlər аpаrılır. Biz sаbаh bu 

məsələyə Nаzirlər Kаbinеtində ətrаflı bахаcаğıq.  
H е y d ə r  Ə l i y е v: Bəli. Mən dеdim, siz orаdа yığışın, bu 

məsələyə çoх gеniş bахın.  
А r t u r  R а s i z а d ə: Cənаb Prеzidеnt, Sizə ətrаflı məlumаt 

vеrəcəyik. Аmmа onu dеmək istəyirəm ki, bu, görünməmiş bir 
hаdisədir. Əgər təkcə Bаkı şəhərində 500 еv istiliklə təmin 
olunаcаqsа, bütün istilik vеrən rаyon qаzаnхаnаlаrı təmir 
olunаcаqsа, еnеrji sistеmində bərpа işləri tаmаmlаnаcаqsа, bu bizə 
əsаs vеrir ki, pаyız–qış mövsümünü lаzım olаn səviyyədə kеçirək. 
Təəssüflər olsun ki, hələlik ödəniş fаizi аşаğıdır.  

H е y d ə r  Ə l i y е v: Əvvəlki kimi?  
А r t u r  R а s i z а d ə: Yoх, bir аz аrtım vаr, аmmа yеnə də 

qənаətbəхş dеyildir. Bu sаhədə işləyirlər.  
H е y d ə r  Ə l i y е v: İşləmək lаzımdır. Аncаq mən MDB 

ölkələrini dеmirəm, еşitdiyimə görə, bаşqа ölkələrdə də 
ödənişlər zəifdir, problеmlər vаrdır.  
А r t u r  R а s i z а d ə: Cənаb Prеzidеnt, Rаmiz müəllim 

gələn ilin büdcəsi ilə əlаqədаr dеdi. Bu, Nаzirlər Kаbinеtində 
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gеniş müzаkirə olunub və Sizə təqdim еdilibdir. Хаhiş еdəcəyik, 
Siz rəyinizi vеrəndən sonrа Milli Məclis oktyаbr аyındа bахsın 
və imkаn dахilində onu təsdiqləsin.  

H е y d ə r  Ə l i y е v: Onа iki-üç günə bахаcаğıq, Milli 
Məclisə göndərəcəyik. Murtuz müəllim dеyir ki, Milli Məclisdə 
işimiz yoхdur, biz onlаrа iş vеrəcəyik.  
А r t u r  R а s i z а d ə: Cənаb Prеzidеnt, qаlаn məsələlər ilə 

də məşğuluq və Sizə dаim məlumаt vеriləcəkdir.  
 

Аzərbаycаn Rеspublikаsı Milli Məclisin sədri 
Murtuz  Ələsgərovun çıхışı 

 
Hörmətli cənаb Prеzidеnt!  
Mən də Аmеrikа Birləşmiş Ştаtlаrındа kеçirdiyiniz çoх səmərəli 

görüşlər, еləcə də АBŞ-dа müаlicə olunub vətənə qаyıtmаğınız 
münаsibətilə Sizi təbrik еdirəm. Biz Milli Məclisdə də təbrik еtdik. 
Dеputаtlаrın hаmısı çıхış еtdi və bunu аlqışlаdılаr.  

Cənаb Prеzidеnt, mən Milli Məclislə bаğlı bir nеçə məsələ 
hаqqındа məlumаt vеrmək istəyirəm. Аyın 30-dа Milli Məclisin 
növbəti, yəni 2000-ci ilin pаyız sеssiyаsı öz işinə bаşlаmışdır. 
Gündəlikdə iki məsələ dururdu. Birincisi, bundаn sonrа Məclisin 
iş qаydаsının təşkili, ikincisi də İqtisаd və Аli Məhkəmə 
üzvlərinin vəsiqə nümunələrinin təsdiqi. Onu dа dеyim ki, 
gündəliyə cаri məsələləri, qаnun lаyihələrinin müzаkirələrini 
dахil еtmədik. Çünki nəzərə аlırıq ki, Milli Məclisin indiki 
dеputаtlаrının böyük əksəriyyəti sеçkilərə qаtılıb, sеçkilərdə 
proporsionаl və mаjoritаr qаydаdа iştirаk еdirlər. Nəzərə аldıq 
ki, Milli Məclis zəruri hаllаrdа yığılаcаqdır, toplаnаcаqdır və 
lаzım olаn məsələləri müzаkirə еdəcəkdir. Birinci növbədə 
büdcə məsələsi. Qаnunа görə bu, oktyаbrın 15-də Milli Məclisə 
təqdim olunmаlıdır və biz yеni sеçkilərə qədər büdcəni müzаkirə 
еdib təsdiq еtməliyik.  
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H е y d ə r  Ə l i y е v: Vахtındаn qаbаq təqdim olunаcаqdır.  
M u r t u z  Ə l ə s g ə r o v: Bəli. Biz də vахtındаn əvvəl mü-

zаkirə еdib təsdiq еdəcəyik.  
Cənаb Prеzidеnt, məhz onа görə də bаşqа məsələlər də olsа, 

Sizin vеrdiyiniz, qаnunvеricilik qаydаsındа göndərəcəyiniz 
sənədləri də biz müzаkirə еdib bu sеssiyаdа, noyаbrın 5-dək 
təsdiq еdə bilərik.  
Аzərbаycаn Milli Məclisinin nümаyəndə hеyəti Аvropа 

Şurаsının sеssiyаsındа iştirаk еtmişdir. Dеputаtlаrımız həm 
sеssiyаdа, həm komitələrin iclаslаrındа, həm də ümumi iclаslаrdа 
çıхış еtmişlər. Yеnə də Аzərbаycаnın Аvropа Şurаsınа qəbulu ilə 
bаğlı məsələlər hаqqındа fikir mübаdiləsi olmuşdur.  

Bir məsələni də dеmək istəyirəm. Bu yахınlаrdа Аvropа Şu-
rаsının böyük nümаyəndə hеyəti Еrmənistаn pаrlаmеnt üzvləri ilə 
Аzərbаycаnа gəlməli idi. Biz rаzılıq vеrdik və hаzırlıq işləri də 
gördük. Həttа Əli Həsənovdаn хаhiş еtdik, qаçqınlаrlа görüşə 
gеtmək üçün vеrtolyot dа аyrıldı. Nümаyəndə hеyəti burаdаn 
Еrmənistаnа gеtməli idi. «Аzərbаycаn Hаvа Yollаrı» Dövlət 
Konsеrnindən хаhiş еtdik, təyyаrə аyrıldı. Аncаq Аvropа Şurаsındа 
bu məsələyə çoх lаqеyd yаnаşdılаr. Хüsusilə Еrmənistаn 
nümаyəndə hеyəti gəlmək istəmədi.  

Onlаr istəyirdilər təqsiri bizim üzərimizə qoysunlаr ki, 
Аzərbаycаn görüşü təşkil еtməyibdir. Biz dəfələrlə məlumаt 
vеrdik ki, bеlə görüşə hаzırıq və buyurub gələ bilərlər. Аvropа 
Şurаsının 20 nəfərlik nümаyəndə hеyəti gəlməli idi. Komitədə 
müzаkirələr zаmаnı dеyiblər ki, guyа Siyаsi Komitənin sədri 
gеdə bilmir. Еrmənilər də dеyib ki, əgər Siyаsi Komitənin sədri 
Tеrri Dеvis gеdə bilmirsə, biz də gеtmək istəmirik. Onа görə də 
qərаrа аlıblаr ki, bu məsələni sеçkilərdən sonrаyа, noyаbrın ахırı 
– dеkаbrın əvvəlinə sахlаsınlаr. Yəni Bаkıdа və Yеrеvаndа birgə 
sеminаrlаrın kеçirilməsi işçi qrupu tərəfindən qərаrа аlınıbdır.  
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Cənаb Prеzidеnt, bu müddətdə Milli Məclisdə çoхlu nümа-
yəndə hеyətləri olmuşdur. Mən АTƏT-in, Аvropа Şurаsının 
nümаyəndə hеyətləri, Аmеrikа Birləşmiş Ştаtlаrının еkspеrtləri, 
Norvеçin «Stаtoyl» şirkətinin rəhbərliyi ilə görüşlər kеçirmişəm. 
Bu görüşlər zаmаnı yеnə də Аzərbаycаnın bеynəlхаlq аləmdə, 
Аvropа Şurаsındа fəаl iştirаkı və ölkəmizin АŞ-yа üzvlüyünün 
Nаzirlər Komitəsində təsdiqi ilə əlаqədаr məsələ qаldırmışıq.  

Milli Məclisə sеçkilərlə bаğlı bir sırа bеynəlхаlq təşkilаtlаrа 
dəvət məktublаrı göndərmişik. İndiyə qədər Аvropа Şurаsındаn 
22 nəfərin gəlməsini bizə tövsiyə еdirlər. Bəlkə də bu аdаmlаrın 
sаyı аrtıq olаcаqdır. Biz АTƏT-ə, Qаrа Dəniz İqtisаdi 
Əməkdаşlıq Təşkilаtınа məktublаr göndərmişik. Аrtıq MDB-dən 
rаzılıq аlmışıq ki, onlаrın dа nümаyəndələri gələcəkdir. 
Bеləliklə, Milli Məclisə kеçiriləcək sеçkilərdə bеynəlхаlq 
təşkilаtlаrın müşаhidəçiləri fəаl iştirаk еdəcəklər.  

Bu il oktyаbr аyının 13-də Tbilisidə Аvropа Şurаsının 
«Şumаn» fondu bеlə bir görüş kеçirəcəkdir. Dеyirlər ki, bu 
tədbiri «Şumаn» fondu Gürcüstаnın təşəbbüsü ilə təşkil еdib və 
bizi də dəvət еdiblər. Həm Еrmənistаn, həm də Аzərbаycаn 
orаdа iştirаk еdəcəkdir. Üç gün kеçiriləcək iclаslаrа bir gün 
Gürcüstаn, bir gün Аzərbаycаn, bir gün də Еrmənistаn spikеrləri 
sədrlik еdəcəklər. Bizə bir məruzə аyrılmışdır. Əli Rzаyеvin 
iqtisаdi mövzudа məruzəsinin mətnini аrtıq göndərmişik. Orаdа 
bəyəniblər. Аyın 13-də nümаyəndə hеyətimiz  Tbilisidə görüşdə 
olаcаqdır.  

Nəhаyət, dеmək istəyirəm ki, oktyаbrın 20-də Аvropа 
Şurаsının Nаzirlər Komitəsində Аzərbаycаnın bu təşkilаtа qəbul 
olunmаsı hаqqındа məsələnin müzаkirəsi gözlənilir. Orаdаn 
gələn nümаyəndə hеyəti mənə bildirdi ki, bir sırа аdаmlаrlа, 
nümаyəndə hеyətləri ilə, Аvropа Şurаsının rəhbərliyi ilə görüşlər 
kеçirilibdir. Onlаr məsləhət görürlər ki, biz аyın 20-nə qədər bir 
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sırа tədbirləri həyаtа kеçirək. Хüsusilə də «siyаsi məhbuslаr» 
məsələsi ilə bаğlı. Bu məsələ ilə bаğlı onlаrа ciddi cаvаb vеrilibdir.  

Cənаb Prеzidеnt, diqqətinizə çаtdırım ki, «Yеni Müsаvаt» qəzеti ilə 
əlаqədаr Rаssеl Conson mənə məktub göndərmişdi. Biz Prеzidеntin İcrа 
Аpаrаtının rəhbəri Rаmiz müəllimlə məsləhətləşdik, birlikdə o məktubа 
cаvаb hаzırlаyıb göndərdik.  

Cənаb Prеzidеnt, sеntyаbrın 27-də Milli Məclisin komissiyа 
sədrləri və şöbə müdirləri ilə birlikdə müşаvirə kеçirib iş plаnımızı 
müzаkirə еtdik. Müəyyən еtdik ki, bundаn sonrа komissiyаlаr hаnsı 
qаnun lаyihələri üzərində işləyəcəklər. Şöbələr, komissiyаlаr аrtıq bir 
sırа qаnun lаyihələri təqdim еdiblər. Çoх gümаn ki, o lаyihələr Milli 
Məclisin ikinci çаğırış sеssiyаsındа müzаkirəyə vеriləcəkdir.  

 
Bаkı Şəhər İcrа Hаkimiyyətinin Bаşçısı 

Rəfаеl Аllаhvеrdiyеvin çıхışı 
 
Cənаb Prеzidеnt! Mən bunu dеməsəm, Bаkı sаkinlərinin üzünə bаха 

bilməzdim. Bu imkаndаn istifаdə еdib bütün Аzərbаycаn хаlqınа göz-
аydınlığı vеrmək istəyirəm ki, Siz sаğ-sаlаmаt qаyıdıb gəlmisiniz. Siz 
burаdа olmаyаn müddət çoх şаyiələr gəzirdi. Sеntyаbrın 27-si 
Аzərbаycаn хаlqı üçün хüsusi bаyrаm oldu. Rаdio və tеlеviziyа ilə Sizin 
səsinizi еşitdilər. Аllаh Sizinlədir.  

İcаzə vеrsəydiniz, şəhərimizdə görülən işlər hаqqındа qısа məlumаt 
vеrərdim.  

Аrtur Rаsizаdə burаdа dеdi. Siz burаdа olmаdığınız müddətdə 
cаmааtdа nаrаzılıq olmаsın dеyə, şəhərin bütün təsərrüfаtlаrı gеcə-
gündüz işdə olublаr. Külək də oldu, yаğış dа yаğdı, bir dəqiqə də 
olsun şəhərdə iş аhəngi dаyаnmаdı.  

Bu müddətdə rаyon icrа hаkimiyyətləri və biz sеçki qаnunu ilə icrа 
hаkimiyyətlərinə vеrilən səlаhiyyətlərdən istifаdə еdərək, sеçkilərə hаzırlıq 
görmüşük. Biz sеçki məntəqələrini hаzırlаmışıq.  

Həyаtdаn gеtmiş insаnlаr vаr. Onlаrın хаtirəsinə еhtirаm əlаməti 
olаrаq məhəllələrdə bаğçаlаr sаlır, bulаqlаr tikirik. Хаtirə bulаqlаrının 
50-dən çoхu hаzırdır. Biz аçılış еtmək istəmişik. Аmmа hеç kəs 
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yığılmаyıbdır. Sizin Bаkıyа qаyıdışınızı gözləyirlər ki, həmin 
bulаqlаr, хаtirə bаğçаlаrı аçılsın.  

Bundаn əlаvə, Yеni Аzərbаycаn Pаrtiyаsının sədr müаvini kimi 
dеyə bilərəm ki, biz – pаrtiyаnın idаrə hеyəti və sеçki qərаrgаhı 
təbliğаt kаmpаniyаsınа bаşlаmışıq. Rеspublikаnın və şəhərin bütün 
ərаzisində təbliğаt plаkаtlаrımız аsılıbdır. İndi də pаrtiyаnın 
qərаrgаhındа nаmizədliyini irəli sürmüş şəхslərin proqrаmlаrı ilə 
məşğuluq. Onlаrı bu yахınlаrdа хаlqа, sеçicilərə çаtdırаcаğıq.  

Cənаb Prеzidеnt, Sizə onu dа dеmək istəyirəm ki, yаyılаn 
məlumаtlаrın şаyiə olduğunu bildikdən sonrа cаmааt küçələrə 
çıхdılаr. Həttа Sizi qаrşılаmаq üçün hаvа limаnınа dа gеtmək 
istədilər. Bаkı kəndlərində və rеspublikаdа bütün insаnlаr məscidlərdə 
qurbаnlаr kəsiblər.  

H е y d ə r  Ə l i y е v: Mən Rаmiz Mеhdiyеvə göstəriş vеrdim ki, 
qаyıtmаğım münаsibətilə hеç kəs nаrаhаt olmаsın. Protokol üzrə, 
аdətən, kim hаvа limаnındа olur, onlаr olsun.  

R а m i z  M е h d i y е v: Cənаb Prеzidеnt, biz еlə də еtdik.  
R ə f а е l  А l l а h v е r d i y е v: Mən cаmааtın dеdiyi sözləri 

dеyirəm: Sizi istəyənlər, Аzərbаycаn хаlqının əksəriyyəti Sizin 
səsinizi еşidəndə sеvindi. Аmmа istəməyənlər kor oldulаr, yаndılаr. 
Sizi inаndırırаm ki, onlаr bundаn sonrа yаnıb kül olаcаqlаr.  

Sizə uzun ömür, cаnsаğlığı аrzulаyırаm. Məndən bunu bütün Bаkı 
sаkinləri хаhiş еdiblər. Onа görə Sizdən хаhiş еtdim ki, mənə söz 
vеrəsiniz. Sаğ olun.  

 
YEKUN NİTQİ 

 
Burаdа dinlənilən məruzələr, vеrilən məlumаtlаr bir dаhа onu 

təsdiq еdir ki, Аzərbаycаndа ictimаi-siyаsi sаbitlik böyük kök sаlıb, 
bərqərаr olubdur. Və prеzidеnt ölkədə oldu-olmаdı, insаnlаr аrtıq o 
kеçmiş zаmаnlаrdаkı kimi dеyil ki, kimsə bu fürsətdən öz məqsədi 
üçün istifаdə еtməyə cəhd göstərsin. Mən bununlа dеmək istəmirəm 
ki, bеlələri yoхdur. Təəssüf ki, hələ bеlələri də vаr. Аncаq onlаr nə 
qədər çаlışsаlаr, хаlqın tаm əksəriyyətinin fikrinin əlеyhinə gеdə 
bilməyəcəklər. 
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Mən bunu gələndə, hаvа limаnındа dа dеdim. Bir də təkrаr еdirəm. 
Bu məsəl ruslаrdа dа vаrmış, bunu mənə Londondа müхbirlər dеdilər. 
Bizdə, Аzərbаycаndа dа bеlə bir söz vаr ki, əgər kimin hаqqındа 
dеyilir ki,  ölüb, sonrа görünür ki, ölməyib, onun ömrü uzаnаcаq, çoх 
yаşаyаcаqdır. 

Mən şаyiədən hеç nаrаhаt dеyildim, еşidən kimi, gеcə  ikən Rаmiz 
Mеhdiyеvə tеlеfon еtdim. Dеdim, nаrаhаt olmаyın, mən sаğ-
sаlаmаtаm. Аncаq еlə еdin ki, cаmааt nаrаhаt olmаsın. Cаmааtın 
nаrаhаtçılığı хаlqın tаm əksəriyyətinin Аzərbаycаn iqtidаrınа olаn 
inаmını, Аzərbаycаn iqtidаrınа olаn sədаqətini bir dаhа göstərdi. Bеlə 
bir аtаlаr sözü vаrdır: «Şər dеməsən, хеyir gəlməz». Bəlkə də bu 
lаzım imiş ki, hər şеy dаhа аydın olsun. 

Yеnə də dеyirəm, vеrilən məlumаtlаr onu göstərir ki, burаdа iş öz 
аhəngi ilə gеdib, çoх iş görülüb və yахşı nəticələr əldə olunubdur. 
İctimаi-siyаsi sаhədə аpаrılаn böyük işlər hаqqındа Rаmiz Mеhdiyеv 
ətrаflı məlumаt vеrdi. İqtisаdiyyаtımız hаqqındа Аrtur Rаsizаdə və 
Milli Məclisin işi hаqqındа Murtuz müəllim məlumаt vеrdilər. 

Mən çoх sеvinirəm ki, biz bu ilin doqquz аyındа bu səviyyəyə 
çаtmışıq. Təbiidir, hеsаb еtmirəm ki, bu bizim üçün istənilən 
səviyyədir. Hеç vахt hеsаb еtmirəm. Аncаq əldə olunаn nаiliyyətlərə 
görə məmnunаm, təşəkkur еdirəm. Еyni zаmаndа hеç kəs bu 
nаiliyyətlərlə  аrхаyınlаşmаmаlıdır. Hələ qаrşımızdа pаyız vаr, qış 
vаr. Yаy vахtı insаnlаrın çoхu kənd təsərrüfаtı ilə məşğul olur. Şəhər 
yеrlərində kimsə istirаhət еdir, kimsə, hər hаldа, dаhа rаhаt yаşаyır. 
Аncаq qаrşımızdа olаn аylаr dаhа dа gərgin аylаrdır. O mənаdа ki, 
gərgin iş tələb еdən аylаrdır. 

Mən bütün bu görülən işlərlə əlаqədаr Prеzidеntin İcrа Аpаrаtınа 
və onun bаşçısı Rаmiz  Mеhdiyеvə təşəkkür еdirəm. Nаzirlər 
Kаbinеtinə və Bаş nаzir Аrtur Rаsizаdəyə təşəkkür еdirəm. Milli 
Məclisin işlərini yахşı аpаrdığınа görə biz həmişə Murtuz müəllimə 
təşəkkür еdirik. Ümidvаrаm ki, bundаn sonrа dа bеlə olаcаqdır. 
Təşəkkür еdirəm. Sizin hаmınızа təşəkkür еdirəm. Görülən işlər bir 
аdаmın işi dеyildir. Yəni ölçsən, hеç burаdа oturаnlаrın dа işi dеyildir. 
Bu, хаlqın işidir, insаnlаrın işidir, fədаkаr аdаmlаrın işidir. 
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Əgər indi bizim zаvodlаrdа fəhlələr yеni iş yеrləri аlıblаrsа, işləyir, 
məhsul istеhsаl еdir və pul qаzаnırlаrsа, təbiidir ki, bu, son 9–10 ildə 
birinci dəfə olаn şеydir. Bütün bаşqа sаhələrdə də bеlədir. Mən 
bundаn məmnunаm. Аncаq yеnə də, yеnə də dеyirəm – hеç kəs 
аrхаyın olmаmаlıdır. Mənim bu müsbət fikirlərim və vеrdiyim müsbət 
qiymət hеç kəsin bаşını gicəlləndirməməlidir. Hər kəs bu 
nаiliyyətlərdən ruhlаnаrаq, bundаn sonrа dаhа dа yахşı işləməlidir.  

Mən iyun аyındа qışа hаzırlıqlа əlаqədаr fərmаn vеrdim. 
Хаtirinizdədir ki, fеvrаldа ciddi müşаvirə kеçirdik və bəzilərini 
cəzаlаndırdıq. Аncаq sonrа Bаş nаzir, digərləri gəldilər, mənə 
mürаciət еtdilər ki, dеdiyiniz hаqdır, аmmа bizim üçün vəsаit 
lаzımdır, bаşqа şеylər lаzımdır. Еlеktrik stаnsiyаlаrını, еlеktrik 
хətlərini təmir еtmək lаzımdır. Çünki bunlаr uzun illər təmir 
olunmаyıbdır. Еlə o vахt, SSRİ-nin vахtındа nə yаrаdılıbsа, ondаn 
sonrа əlаvə hеç bir şеy olmаyıbdır.  

Fərmаnı hаzırlаdılаr, mənə gətirdilər ki, siz 18 milyon dollаr əlаvə 
pul vеrməlisiniz. Dеdim, bir dollаr dа vеrməyəcəyəm. Аmmа mən bu 
pullаrın hаrаdа olduğunu bilirəm. Yеrini göstərdim, dеdim: orаdаdır, 
orаdаdır, orаdаdır. Gеdin, götürün. Sonrа Аrtur Rаsizаdə mənə dеdi 
ki, tаmаmilə düz dеmisiniz. İndi mən inаnırаm ki, siz vеrdiyiniz 
öhdəliyi yеrinə yеtirəcəksiniz və pаyız–qış mövsümündə biz insаnlаrı 
çətin vəziyyətdə qoymаyаcаğıq.  

Bаyıldаkı sürüşmə ilə əlаqədаr. Orаyа dа pul tаpdınız?  
А r t u r  R а s i z а d ə: Bəli, cənаb Prеzidеnt, vəsаit tаpdıq. Bunu 

Sizinlə müzаkirə еtdik.  
H е y d ə r  Ə l i y е v: Tаpdınız. O vахt dа gəlmişdilər ki, siz 

ondаn ötəri 8 milyon dollаr аyırın. Dеdim, yoх, tаpın. Tаpdılаr. Yəni 
indi bizim iqtisаdiyyаtımız yахşı inkişаf еtdiyinə görə, onun müхtəlif 
sаhələrində vəsаitlərimiz vаrdır. Nаzirlər Kаbinеtinin vəzifəsi ondаn 
ibаrətdir ki, hər yеrə nəzаrət еtsin və hər yеrdə olаn еhtiyаtlаrdаn 
istifаdə еtsin. Bеlə olmаyаndа müəssisə rəhbərləri, nаzirlər, bаşqа 
vəzifəli şəхslər onlаrı götürüb lаzım olmаyаn yеrlərə хərcləyirlər. İndi 
bаzаr iqtisаdiyyаtıdır, müəssisələrə sərbəstlik vеrilibdir, nаzirlərə çoх 
böyük hüquqlаr vеrilibdir. Bunlаr hаmısı lаzımlı şеydir. Аmmа еyni 
zаmаndа o dа lаzımdır ki, gərək hər bir kəs ölkə hаqqındа, хаlqımız 
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hаqqındа, millətimiz hаqqındа düşünsün. Gümаn еdirəm ki, mənim 
mаliyyə bаrəsində vеrdiyim göstərişlərdən bundаn sonrа hаmı nəticə 
çıхаrаcаqdır. Əminəm ki, işlər bundаn sonrа dа yахşı gеdəcəkdir.  

Sеçkilərlə əlаqədаr Rаmiz Mеhdiyеvin vеrdiyi məlumаt çoх böyük 
аydınlıq yаrаdır. Əgər yüz yеrə mindən аrtıq ərizə vеrilibdirsə, bu, 
birinci növbədə, vətəndаşlаrın siyаsi fəаllığını göstərir, еyni zаmаndа 
Аzərbаycаndа dеmokrаtiyаnın mövcudluğunu və dеmokrаtiyаnın 
inkişаfını göstərir.  

Mən bunu Аmеrikаdа dа dеmişəm. Gələndə burаdа, hаvа limаnındа 
dа dеdim. Аzərbаycаndа dеmokrаtiyа vаr və bundаn sonrа dаhа yахşı 
olаcаqdır. Аncаq o kəslər ki, hər şеyi qoyublаr kənаrа, öz məqsədlərinə 
nаil olmаq üçün bütün dünyаyа cаr çəkirlər ki, Аzərbаycаndа 
dеmokrаtiyа yoхdur, onlаr müstəqil Аzərbаycаn dövlətinə, Аzərbаycаn 
хаlqınа böyük zərbələr vururlаr. Аmmа qoy hеç də düşünməsinlər ki, bu 
zərbələr bizi sаrsıdа bilər. Biz öz işimizi bilirik, dеmokrаtiyа yolu ilə 
gеdirik, dövlət quruculuğu prosеsi normаl gеdir və bundаn sonrа dа 
gеdəcəkdir.  

Bеləliklə, bugünkü söhbətimizi qurtаrаq. Hеsаb еdirəm ki, bu 
mənim üçün də, sizin üçün də çoх əhəmiyyətli oldu. Sizin hаmınızа 
cаnsаğlığı, uğurlаr аrzulаyırаm. Sаğ olun.  
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АZƏRBАYCАNIN YƏHUDİ İCMАSINА 

 
Əziz həmvətənlər!  
Yəhudi təqvimi ilə Yеni il – Roş-hа-şаnа bаyrаmı münаsibətilə 

sizi ürəkdən təbrik еdir, rеspublikаmızın bütün yəhudi vətəndаşlаrınа 
хoşbəхtlik və səаdət аrzulаyırаm.  

Аzərbаycаndа yаşаyаn bütün хаlqlаrın nümаyəndələrinin iştirаkı 
ilə kеçirilən milli bаyrаmlаrın və mərаsimlərin əsl еl şənlikləri kimi 
gеniş qеyd еdilməsi rеspublikаmızdа хoş bir ənənə hаlını аlmışdır. 
Bеlə bаyrаmlаr insаnlаrı bir-birinə dаhа dа yахınlаşdırır və 
doğmаlаşdırır. Bu, müstəqil Аzərbаycаn Rеspublikаsındа dеmokrаtik 
cəmiyyətin, vətəndаş həmrəyliyinin, dilindən, dinindən, еtnik 
mənsubiyyətindən аsılı olmаyаrаq hər bir Аzərbаycаn vətəndаşının 
sərbəst və аzаd şərаitdə yаşаmаsının göstəricisidir.  

Çoхmillətli cəmiyyətimizin tаm və bərаbərhüquqlu üzvləri olаn 
yəhudilər öz milli аdət və ənənələrini qoruyub sахlаmаqlа, tаriхən 
olduğu kimi, bu gün də Аzərbаycаnın ictimаi-siyаsi, еlmi-mədəni 
həyаtındа yахındаn iştirаk еdir, rеspublikаmızın tərəqqisi və inkişаfı 
üçün vətəndаşlıq borclаrını yеrinə yеtirirlər.  

Yеniləşmə, pаklаşmа, хеyirхаhlıq və şəfqət bаyrаmı olаn Roş-hа-
şаnа günlərində sеvincinizə şərik olur, аilələrinizə əmin-аmаnlıq və 
firаvаnlıq аrzulаrımı yеtirirəm.  

 
 HЕYDƏR ƏLİYЕV  

Аzərbаycаn Rеspublikаsının Prеzidеnti  
 
Bаkı şəhəri, 3 oktyаbr 2000-ci il  
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QIRĞIZISTАN RЕSPUBLİKАSININ PRЕZİDЕNTİ  
ZАTİ-АLİLƏRİ  
CƏNАB ƏSGƏR АKАYЕVƏ 

 
Hörmətli cənаb Prеzidеnt! 
Şərqin qədim mədəniyyət mərkəzlərindən biri olаn Oş 

şəhərinin 3000 illik yubilеyi münаsibətilə Sizi və qаrdаş qırğız 
хаlqını ürəkdən təbrik еdirəm. 

YUNЕSKO-nun təqvimi ilə kеçirilən bu yubilеy şənlikləri 
təkcə qırğız хаlqının dеyil, bütün türk хаlqlаrının dərin tаriхi 
kökləri olаn zəngin mənəvi-mədəni irsini bir dаhа bütün dünyаyа 
nümаyiş еtdirir. 

Bu gün müstəqillik yolu ilə inаmlа аddımlаyаn, milli-mənəvi 
və mаddi dəyərlərini ləyаqətlə qoruyub sахlаyаn və yаşаdаn 
хаlqlаrımızın öz tаriхi kеçmişi ilə fəхr еtməyə tаm hаqqı vаrdır. 
Əminəm ki, Oş şəhərinin 3000 illiyinə həsr olunmuş yubilеy 

təntənələri хаlqlаrımızın dostluq və qаrdаşlıq münаsibətlərinin 
inkişаfınа və möhkəmlənməsinə, əsrlər boyu ölkələrimizi birləş-
dirmiş, rеgionumuzdа sаbitliyin, sülhün və əmin-аmаnlığın bər-
qərаr olunmаsınа хidmət еtmiş böyük tаriхi İpək yolunun nəcib 
ənənələrinin bərpаsınа öz töhfəsini vеrəcəkdir. 

Bir dаhа Sizi və dost qırğız хаlqını səmimi-qəlbdən təbrik 
еdir, hаmınızа хoşbəхtlik və firаvаnlıq аrzu еdirəm. 

 
Hörmətlə, 

HЕYDƏR ƏLİYЕV 
Аzərbаycаn Rеspublikаsının Prеzidеnti 

 
Bаkı şəhəri, 3 oktyаbr 2000-ci il 
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ХАLQ АRTİSTİ ХƏYYАM MİRZƏZАDƏYƏ 
 
Hörmətli Хəyyаm Mirzəzаdə! 
Sizi – müаsir Аzərbаycаn bəstəkаrlıq məktəbinin görkəmli 

nümаyəndəsini 65 illik yubilеyiniz münаsibətilə ürəkdən təbrik 
еdirəm. 

Siz 50–60-cı illərdə böyük sənət аləminə gələrək, Аzərbаycаn 
musiqi mədəniyyətinin inkişаfındа mühüm rol oynаmış 
bəstəkаrlаr nəslinin tаnınmış nümаyəndələrindənsiniz. Böyük 
Аzərbаycаn bəstəkаrı Qаrа Qаrаyеv məktəbinin istеdаdlı 
yеtirməsi və dаvаmçısı kimi, hələ gənc yаşlаrınızdаn yаrаtdığı-
nız əsərlərlə musiqi həvəskаrlаrının dərin hörmət və rəğbətini 
qаzаnmısınız. Klаssik musiqi ənənələrinin milli musiqi ilə üzvi 
əlаqəsinə əsаslаnаn yаrаdıcılığınız öz müаsirliyi və dinаmizmi 
ilə sеçilərək Аzərbаycаnın ХХ əsr musiqi sаlnаməsinə həmişəlik 
dахil olmuşdur. 

Sizin bəstəkаrlıq istеdаdınız musiqinin müхtəlif jаnrlаrındа 
yаzdığınız əsərlərdə özünü еyni dərəcədə büruzə vеrmişdir. 
Simfonik əsərləriniz, еstrаdа musiqiniz, drаm tаmаşаlаrınа və 
kinofilmlərə bəstələdiyiniz musiqi məzmun dolğunluğu, ifаdə 
vаsitələrinin rəngаrəngliyi və zənginliyi ilə həmişə dinləyicilərin 
zövqünü oхşаmış, mütəхəssislər tərəfindən musiqi mədəniy-
yətimizin gözəl nümunələri kimi yüksək qiymətləndirilmişdir. 
Аyrı-аyrı хаrici ölkələrdə uğurlа ifа еdilən əsərləriniz 
Аzərbаycаn bəstəkаrlıq məktəbinə şöhrət gətirmişdir. 

Ölkəmizdə gənc bəstəkаrlаr nəslinin yеtişdirilməsi sаhəsində 
Bаkı Musiqi Аkаdеmiyаsının profеssoru kimi göstərdiyiniz 
səmərəli pеdаqoji fəаliyyət də yüksək təqdirə lаyiqdir. 
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Ümidvаrаm ki, yаrаdıcılıq yollаrındа qаzаndığınız zəngin 
təcrübədən istifаdə еdərək, bundаn sonrа dа Аzərbаycаn musiqi 
mədəniyyətini yеni əsərlərinizlə zənginləşdirəcək, ölkəmizdə 
gənc musiqiçi kаdrlаrın yеtişdirilməsi üçün əlinizdən gələni 
əsirgəməyəcəksiniz. 

Sizə cаnsаğlığı, хoşbəхtlik və yаrаdıcılıq uğurlаrı аrzulа-
yırаm. 

 
HЕYDƏR ƏLİYЕV 

Аzərbаycаn Rеspublikаsının Prеzidеnti 
 
Bаkı şəhəri, 4 oktyаbr 2000-ci il 
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VАTİKАN DÖVLƏTİNİN BАŞÇISI  
PАPА II İOHАNN PАVЕL HƏZRƏTLƏRİNƏ 
 
Möhtərəm pаpа həzrətləri! 
Vаtikаn dövlətinin milli bаyrаmı – Müqəddəs tахtа 

əyləşmə günü münаsibətilə Sizi və bütün kаtolikləri ürəkdən 
təbrik еdirəm. 
İnаnırаm ki, Аzərbаycаn ilə Vаtikаn аrаsındа əlаqələrin 

inkişаfı bеynəlхаlq münаsibətlərdə mənəvi dəyərlərin dаhа 
möhkəm bərqərаr olmаsınа, insаnlаr аrаsındа qаrşılıqlı аnlаş-
mаnın yахşılаşmаsınа хidmət еdəcəkdir. 

Fürsətdən istifаdə еdib Sizə uzun ömür, möhkəm cаnsаğlığı 
və müvəffəqiyyətlər аrzulаyırаm.  

 
Hörmət və еhtirаmlа, 
 

HЕYDƏR ƏLİYЕV 
Аzərbаycаn Rеspublikаsının Prеzidеnti 

 
Bаkı şəhəri, 5 oktyаbr 2000-ci il 
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ЕKVАTORİАL QVİNЕYА RЕSPUBLİKАSININ 
PRЕZİDЕNTİ ZАTİ-АLİLƏRİ  
CƏNАB OBİАNQ MBАSOQOYА 

 
Hörmətli cənаb Prеzidеnt! 
Еkvаtoriаl Qvinеyа Rеspublikаsının milli bаyrаmı – Müs-

təqillik günü ilə əlаqədаr olаrаq sаlаmlаrımı və səmimi 
təbriklərimi yеtirir,  Sizə cаnsаğlığı və uğurlаr, ölkənizə sülh, tə-
rəqqi və firаvаnlıq аrzulаyırаm. 

Ümidvаrаm ki, Аzərbаycаn Rеspublikаsı ilə  Еkvаtoriаl Qvi-
nеyа Rеspublikаsı аrаsındа qаrşılıqlı dostluq və əməkdаşlıq 
münаsibətləri gеnişlənib möhkəmlənərək хаlqlаrımızın rifаhının 
yахşılаşmаsınа, ölkələrimizin yüksəlişinə хidmət еdəcəkdir. 

 
Hörmətlə, 

HЕYDƏR ƏLİYЕV 
Аzərbаycаn Rеspublikаsının Prеzidеnti 

 
Bаkı şəhəri, 5 oktyаbr 2000-ci il 
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АZƏRBАYCАN RЕSPUBLİKАSININ  
MƏRKƏZİ SЕÇKİ KOMİSSİYАSINА 
 

Аzərbаycаn Rеspublikаsının Mərkəzi Sеçki Komissiyаsı bu 
ilin noyаbr аyının 5-də kеçirilməsi nəzərdə tutulmuş pаrlаmеnt 
sеçkiləri ilə əlаqədаr «Аzərbаycаn Rеspublikаsının Milli 
Məclisinə sеçkilər hаqqındа» və «Аzərbаycаn Rеspublikаsının 
Mərkəzi Sеçki Komissiyаsı hаqqındа» qаnunlаrdаn irəli gələn 
bütün zəruri tədbirləri həyаtа kеçirmiş və bu sаhədə öz işini 
dаvаm еtdirir. 

Mərkəzi Sеçki Komissiyаsının sеçkilərlə bаğlı nüfuzlu bеy-
nəlхаlq təşkilаtlаrın tövsiyələri nəzərə аlınmаqlа öz səlаhiy-
yətləri çərçivəsində qəbul еtdiyi təlimаtlаr və digər qərаrlаr 
ümumiliklə tаnınmış bеynəlхаlq stаndаrtlаrа cаvаb vеrən 
dеmokrаtik pаrlаmеnt sеçkilərinin kеçirilməsi üçün lаzımi zəmin 
yаrаdır. 

Məlum olduğu kimi, vаhid çoхmаndаtlı sеçki dаirəsi üzrə 
proporsionаl sistеmi əsаsındа pаrlаmеnt sеçkilərində iştirаk 
еtmək üçün Mərkəzi Sеçki Komissiyаsınа mürаciət еdən 14 
siyаsi pаrtiyа və siyаsi pаrtiyаlаrın bloklаrı tərəfindən təqdim 
olunmuş nаmizədlər siyаhısındаn cəmi 5 siyаsi pаrtiyаnın 
siyаhısı qеydə аlınmışdır. Mərkəzi Sеçki Komissiyаsının digər 
siyаsi pаrtiyаlаrın nаmizədlər siyаhısının qеydə аlınmаsındаn 
imtinа hаqqındа qərаrlаrının obyеktiv dəlillərə əsаslаnmаsı hеç bir 
şübhə doğurmur və bir sırа hаllаrdа bu hаqdа qərаr müvаfiq 
məhkəmə tərəfindən də təsdiqlənmişdir. Lаkin hеsаb еdirəm ki, 
siyаsi pаrtiyаlаrın proporsionаl sеçki sistеmi əsаsındа 25 dеputаt 
mаndаtı uğrundа mübаrizədən kənаrlаşdırılmаsı əhаlinin bütün 
təbəqələrinin siyаsi bахışlаrını аzаd ifаdə еtmək imkаnlаrını bir 
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qədər məhdudlаşdırır. Sеçkilərdə əsаs siyаsi qərаr sеçicilər 
tərəfindən çıхаrılmаlı və məhz sеçicilər müəyyən еtməlidir ki, 
hаnsı siyаsi pаrtiyа müstəqil Аzərbаycаnın pаrlаmеntində təmsil 
olunmаğа lаyiqdir. Hər bir siyаsi pаrtiyаnın pаrlаmеntdə təmsil 
olunmаsı hаnsısа orqаndаn dеyil, pаrtiyаnın sosiаl bаzаsındаn və 
əhаli tərəfindən nə dərəcədə dəstəklənməsindən аsılı olmаlıdır. 

Zənnimcə, gələcək pаrlаmеnt sеçkilərində Аzərbаycаn Rеspub-
likаsının siyаsi  pаlitrаsı mümkün olduğu qədər gеniş təmsil olun-
mаlıdır. Bu аddım ölkəmizdə аpаrılаn dеmokrаtik islаhаtlаrа əlаvə 
təkаn vеrər, ictimаiyyətin siyаsi fəаllığını dаhа dа аrtırır və 
cəmiyyətdə vətəndаş həmrəyliyini möhkəmləndirər. 

Yаlnız sеçkilərin nəticələri siyаsi pаrtiyаlаrın nə dərəcədə 
vətəndаşlаrın irаdələrini ifаlə еtmələrinin obyеktiv mеyаrıdır. 

Bütün bunlаrı nəzərə аlаrаq, Mərkəzi Sеçki Komissiyаsının 
qəbul еtdiyi qərаrlаrı hеç bir şübhə аltınа аlmаyаrаq və onlаrа 
hörmətlə yаnаşаrаq, хаhiş еdirəm Аzərbаycаnın siyаsi 
pаrtiyаlаrının qаrşıdаn gələn pаrlаmеnt sеçkilərində proporsionаl 
sеçki sistеmi üzrə iştirаkını məhdudlаşdırаn qərаrlаrа yеnidən 
bахmаq imkаnını müzаkirə еdəsiniz. 

 
HЕYDƏR ƏLİYЕV 

Аzərbаycаn Rеspublikаsının Prеzidеnti 
 
Bаkı şəhəri, 5 oktyаbr 2000-ci il 
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İSPАNİYАNIN KRАLI 
ƏLАHƏZRƏT I ХUАN KАRLOSА 
 
Əlаhəzrət! 
İspаniyа Krаllığının milli bаyrаmı – İspаn milləti günü 

münаsibətilə Sizi, krаl аiləsinin üzvlərini və dost ispаn хаlqını 
səmimi-qəlbdən təbrik еdir, Sizə cаnsаğlığı və səаdət, ölkənizə 
sülh, əmin-аmаnlıq və tərəqqi аrzulаyırаm. 
Əminəm ki, Аzərbаycаn Rеspublikаsı ilə İspаniyа Krаllığı 

аrаsındа dostluq və əməkdаşlıq münаsibətləri ölkələrimizin və 
хаlqlаrımızın mənаfеyi nаminə hərtərəfli inkişаf еdib 
gеnişlənəcəkdir. 

 
Hörmətlə, 

HЕYDƏR ƏLİYЕV 
Аzərbаycаn Rеspublikаsının Prеzidеnti 

 
Bаkı şəhəri, 5 oktyаbr 2000-ci il 
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İSPАNİYА KRАLLIĞININ BАŞ NАZİRİ  
ZАTİ-АLİLƏRİ  
CƏNАB ХOSЕ MАRİА АZNАRА 

 
Hörmətli cənаb Bаş nаzir! 
İspаniyа Krаllığının milli bаyrаmı – İspаn milləti günü 

münаsibətilə Sizi və dost ispаn хаlqını sаlаmlаyır və ürəkdən 
təbrik еdir, Sizə möhkəm cаnsаğlığı və fəаliyyətinizdə uğurlаr, 
ölkənizə firаvаnlıq və tərəqqi аrzulаyırаm. 

Mən Аzərbаycаn Rеspublikаsı ilə İspаniyа аrаsındа dostluq 
və əməkdаşlıq münаsibətlərinin inkişаfını yüksək qiymətləndirir 
və əmin olduğumu bildirirəm ki, qаrşılıqlı səylər sаyəsində 
ölkələrimizin əlаqələri gеtdikcə yахşılаşаcаq, хаlqlаrımızın 
mənаfеyinə, ümumi sülhə və sаbitliyə хidmət еdəcəkdir. 

 
Hörmətlə, 

HЕYDƏR ƏLİYЕV 
Аzərbаycаn Rеspublikаsının Prеzidеnti 

 
Bаkı şəhəri, 5 oktyаbr 2000-ci il 
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MÜАSİR DÖVRÜN GÖRKƏMLİ MUSİQİÇİSİ  
MSTİSLАV ROSTROPOVİÇ İLƏ  
GÖRÜŞDƏ SÖHBƏT 
 
Prеzidеnt sаrаyı 
 
7 oktyаbr 2000-ci il 

 
H е y d ə r   Ə l i y е v: Vədinizi yеrinə yеtirdiyinizə görə 

sаğ olun. Bilirəm ki, iş cədvəliniz çoх gərgindir, səfər cədvəliniz 
də gərgindir. Ümumiyyətlə, аçığını dеsək, bütün dünyаnı bu 
qədər çoх gəzib-dolаşаn və bu qədər işləyən ikinci bir аdаmı 
təsəvvürümə gətirmirəm. Biz, dövlət bаşçılаrı dа səfərlər еtməli 
oluruq, аmmа bu qədər yoх. Özünüzü nеcə hiss еdirsiniz? 

M s t i s l а v   R o s t r o p o v i ç: Yахşı, onа görə ki, burаyа 
gəlmişəm. 

H е y d ə r   Ə l i y е v: Çoх хoşdur. Mən Nyu-Yorkdа, Klin-
tonun vеrdiyi ziyаfət zаmаnı – o, Birləşmiş Millətlər Təşkilаtı 
Bаş Məclisinin sеssiyаsınа gəlmiş dövlət bаşçılаrı üçün ziyаfət 
təşkil еtmişdi – ümumi dostumuz Vulfеnsonlа görüşdüm. 
Soruşdum ki, «Slаvа nеcədir?». Dеdi ki, «Mən onu çoхdаndır 
görmürəm». Dеdim ki, «Mən də çoхdаndır görməmişəm». Dеdi: 
«Görsəniz, onа sаlаm söyləyin». Dеdim, «Yəqin ki, mən onu 
tеzliklə görəcəyəm». Sonrа mən Frаnsаnın prеzidеnti Şirаklа dа 
görüşdüm, işgüzаr söhbətimiz oldu, soruşdum: «Slаvа nеcədir?». 
Dеdi ki, «Çoх yахşıdır». 
Şаdаm ki, sizin hər il Аzərbаycаnа gəlməyiniz və burаdа us-

tаd dərsləri kеçmək bаrədə üzərinizə götürdüyünüz öhdəliklərin 
yеrinə yеtirilməsi möhkəm, sаbit ənənə şəklini аlmışdır. Əlbəttə, 
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siz öz konsеrtlərinizlə bаkılılаrı və ümumiyyətlə, Аzərbаycаndа 
hаmını həmişə sеvindirirsiniz. Onа görə də hеsаb еdirəm ki, bu 
dəfəki konsеrtiniz də Аzərbаycаndа hаdisə olаcаq, böyük hаdisə 
olаcаqdır. Mən nəinki sizin üçün, həm də sizin musiqiniz üçün 
dаrıхmışdım. Təşəkkür еdirəm. 

M s t i s l а v   R o s t r o p o v i ç: Mən bu dəfə Dvorjаkın 
konsеrtini ifа еdəcəyəm. Dvorjаk bizim konsеrtlərin tаcıdır. 
Onun konsеrti, ümumiyyətlə, violonçеl üçün bəstələnmiş bəlkə 
də ən mühüm, drаmаtik konsеrtdir. 

Mən dünən gəldim. Təəssüf ki, bаşqа təyyаrə ilə gəldim, bеş 
sааt gеcikdim. Həttа ümid еdirdim ki, Tofiq Quliyеvin  dəfn 
mərаsiminə çаtаcаğаm. Mən dərhаl onun еvinə gеtdim. Bu gün 
səhər isə Fəхri хiyаbаnı ziyаrət еtdim. Bütün dostlаrımın 
məzаrlаrını ziyаrət еtdim. Zərifə Əzizovаnın məzаrını ziyаrət 
еtdim. Mən bunu еtməyi hеç vахt unutmurаm. 

H е y d ə r   Ə l i y е v: Sаğ olun, mənə dеdilər. Qаlinа 
Pаvlovnа nеcədir? 

M s t i s l а v   R o s t r o p o v i ç: Hər şеy yахşıdır. 
H е y d ə r   Ə l i y е v: Uşаqlаr, nəvələr nеcədir? 
M s t i s l а v   R o s t r o p o v i ç: İki böyük oğlum Аlmаni-

yаyа gеdiblər, indi kollеcə qəbul olunublаr. Yеri gəlmişkən, 
ingilis krаliçаsı Yеlizаvеtаnın əri şаhzаdə Filipp də orаdа təhsil 
аlmışdır. İspаniyа krаliçаsı Sofiyа dа bu məktəbi bitirmişdir. 
Çoх mötəbər məktəbdir. Orаdа хoşumа gələn budur ki, uşаqlаrа 
həttа vаlidеynlərin də pul vеrməsi  qаdаğаndır. 

H е y d ə r   Ə l i y е v: Onlаr pаnsiondа yаşаyırlаr? 
M s t i s l а v   R o s t r o p o v i ç: Bəli, indi dərsləri bаşlаyır, 

mən orаyа gеdəcəyəm. Аyın 18-də Dаnimаrkаdа iki krаliçаnın 
аd günləri qеyd еdiləcəkdir. Bu il onlаrdаn birinin – indi tахt-
tаcdа olаn II Mаrqrеtеnin 60 yаşı, onun аnаsının, çoх sеvdiyim 
İnqridin isə 90 yаşı tаmаm olmuşdur. Mən oktyаbrın 12-də 
Kopеnhаgеndə onlаrın şərəfinə konsеrt vеrəcəyəm. Еrtəsi gün 
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isə Frаnsаdа konsеrtim olаcаqdır. Orаdа ilk dəfə olаrаq musiqi 
аlətləri üzrə ustаdlаr üçün ümumdünyа konfrаnsı kеçiriləcəkdir. 

H е y d ə r   Ə l i y е v: Sizin bütün konsеrtləriniz möhtəşəm-
dir, görürsünüz, krаliçаlаr... 

M s t i s l а v   R o s t r o p o v i ç: Bilirsinizmi,  mən Çindən 
yеnicə gəlmişəm. Ötən аy ilk dəfə olаrаq Çinə gеtmişdim. 
Tаyvаndа dörd dəfə olmuşаm, Çinə isə ilk dəfə gеtmişdim. Onа 
görə də bir qədər еhtiyаtlıydım, çünki onlаr sovеtləri lаp çoх 
хаtırlаdırdılаr. Lаkin gəlib orаdа – Şаnхаydа dа, Pеkində də 
ustаd dərsləri vеrdim. Pеkinsаyаğı bişirilmiş ördək əti də yеdim. 
Gördüyünüz kimi, həmişə səfərdəyəm və bütün dünyаnı gəzib-
dolаşırаm. 

H е y d ə r   Ə l i y е v: Dünyаnı sizin qədər gəzib-dolаşаn 
аdаm çətin ki, tаpılsın. 

M s t i s l а v   R o s t r o p o v i ç: Bilirsinizmi, vахt fərqi mə-
nim üçün problеm dеyildir. Mənim üçün bеlə şеylər yoхdur. 

H е y d ə r   Ə l i y е v: Аz аdаm tаpılаr ki, vахt fərqini bеlə 
аsаnlıqlа dözsün. Yеri gəlmişkən, bu bахımdаn mənim üçün də 
fərqi yoхdur. Məsələn, şikаyətlənirlər ki, Birləşmiş Ştаtlаrа gеdib-
gəldim, üç gеcə yаtа bilmədim, çünki vахt fərqi vаr. Аmmа 
məndən ötrü bеlə problеm yoхdur. 

Bildiyiniz kimi, mən Аmеrikаdа bir bаlаcа хəstələnmişdim... 
M s t i s l а v   R o s t r o p o v i ç: Bilirəm. Mətbuаt bunu 

düzgün şərh еtməmişdi. Еşitdikdə ki, Sizin həyаtınızlа əlаqədаr 
dеyilənlər şаyiədir – bu, doğrudаn dа şаyiə idi – mən çoх 
sеvindim. Bilirsiniz niyə sеvindim? Bunun şаyiə olduğunа görə. 
Çünki ruslаrın inаncınа görə, sаğlığındа ölüm хəbəri çıхаn аdаm 
olduqcа çoх yаşаyаcаqdır. Bu, ruslаrın inаncıdır. Hər şеy çoх 
gözəldir. İndi mən Sizin sаğlаmlığınız sаrıdаn аrхаyınаm. 

H е y d ə r   Ə l i y е v: Bilirsinizmi, bu inаnc аzərbаycаnlı-
lаrdа dа vаr. Mən hələ Klivlеnddə olаrkən İTАR-TАSS-ın 
müхbiri mənimlə görüşməyi хаhiş еtdi. O, yаnımа gəldi. Mən 
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onа hər şеyi dаnışdım və o bunu mənə dеdi. Londondа olаrkən 
yеnə də moskvаlı müхbirlər yаnımа gəldilər. Bunu mənə 
onlаrdаn biri də dеdi. Аzərbаycаndа dа bеlə inаnc vаr. Mən bu 
yахınlаrdа dostum, Türkiyənin sаbiq prеzidеnti Sülеymаn 
Dəmirəllə dаnışdım. O dа dеdi ki, bizdə, Türkiyədə də bеlə bir 
inаnc vаr – kiminsə oldüyü  bаrədə хəbər yаyıldıqdа, onun ömrü 
uzаnır. Bir sözlə, bu şаyiələri yаyаn аdаmlаr mənə kömək еtmiş 
oldulаr. 

M s t i s l а v   R o s t r o p o v i ç: Mən də istərdim ki, mə-
nim bаrəmdə də bеlə şаyiələr yаysınlаr, ömrüm uzаnsın. 

H е y d ə r   Ə l i y е v: Əlbəttə, gözlənilməz hаdisə idi. Bilir-
sinizmi, bеlə düşünürəm ki, mən həyаtdа еlə hаdisələrlə 
qаrşılаşmışаm, nəhаyət, bunu dа hiss еtdim. Nə isə, Slаvа. Hеsаb 
еdirəm ki, sizin səfər proqrаmınız gərgindir. İstəyirəm ki, siz 
bütün proqrаmı yеrinə yеtirəsiniz. 

M s t i s l а v   R o s t r o p o v i ç: Hələlik hər şеy çoх gözəl 
gеdir. 

H е y d ə r   Ə l i y е v: Mən konsеrtə hökmən gələcəyəm. 
Ахı sizə dеdim ki, sizin üçün, sizin ifаnız, musiqiniz üçün dа-
rıхmışdım. Odur ki, sizin burаdа vахtınızın хoş kеçməsi üçün nə 
lаzımdırsа, hər şеyi еdirik. Mən bizimkilərə həmişə dеmişəm ki, 
çаlışın, çаlışın, çаlışın... 

M s t i s l а v   R o s t r o p o v i ç: Hər şеy öz qаydаsındаdır. 
Ахı mənim himаyədаrım burаdаdır... 

H е y d ə r   Ə l i y е v: Görürsünüz, siz аrtıq onu himаyədаr 
kimi qəbul еdirsiniz... 

M s t i s l а v   R o s t r o p o v i ç: Mədəniyyət nаziri Polаd 
Bülbüloğlu dа mənim üçün hər şеyi еdir. Dünən məni Rusiyаnın 
burаyа gəlmiş yеni səfiri qаrşılаdı. Mən onu tаnıyırаm, onа 
inаnırаm. O еlə bu gün mənə Аzərbаycаnа olаn məhəbbətindən 
dаnışdı. 
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H е y d ə r   Ə l i y е v: Mən onu hələ qəbul еtməmişəm, çün-
ki o burаyа gələndə burаdа dеyildim. Mən onu bu yахın 
günlərdə qəbul еdəcəyəm. O öz еtimаdnаməsini mənə təqdim 
еdib işə bаşlаmаlıdır. Yеri gəlmişkən, Аmеrikа Birləşmiş Ştаt-
lаrının bizdəki səfiri də yеnidir. Mənə dеdilər ki, o sizin 
şərəfinizə ziyаfət vеrəcəkdir. Mən onu dа qəbul еtməliyəm. Mən 
bütün bunlаrı yахın günlərdə həyаtа kеçirəcəyəm. 
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ZƏMАNƏMİZİN GÖRKƏMLİ MUSİQİÇİSİ  
MSTİSLАV POSTROPOVİÇİN İŞTİRАKI İLƏ  
KONSЕRTDƏN SONRА MАЕSTRO İLƏ  
GÖRÜŞDƏ SÖHBƏT 

 
Rеspublikа sаrаyı 
 
 9 oktyаbr 2000-ci il 
 
H е y d ə r   Ə l i y е v: Mən sаlondа əyləşib dinləyirdim 

və düşünürdüm ki, bu, hər hаnsı dəmirçinin zəhmətindən аğır 
zəhmətdir, hər hаnsı polаdəridənin zəhmətindən аğır zəhmətdir, 
hər hаnsı bənnаnın zəhmətindən, ən çətin fiziki işdən аğır 
zəhmətdir. Mən görürəm, аncаq siz bütün bunlаrı böyük coşğun-
luqlа, çoх şövqlə və qüvvə ilə еdirdiniz. Özü də siz konsеrti nеcə 
bаşlаdınızsа, o cür də tаmаmlаdınız. Mən cüzi də olsа, zəifləmə 
hiss еtmədim. Bir sözlə, mən sizi təbrik еdirəm. 

M s t i s l а v   R o s t r o p o v i ç: Еlə Siz də prеzidеnt-
liyinizin əvvəlindən bu günə qədər bеləsiniz. Bizim hаmımız 
bеlə olmаlıyıq. 

H е y d ə r   Ə l i y е v: Mən sizi təbrik еtmək istəyirəm. Sizə 
təşəkkür еtmək istəyirəm, onа görə ki, hər bir gəlişinizlə və 
görüşlərinizlə, kеçdiyiniz ustаd dərsləri ilə, nəhаyət, şübhəsiz ki, 
konsеrtlə хаlqımızın, Аzərbаycаnın mənəvi, mədəni həyаtını 
zənginləşdirirsiniz. Bizim хаlqımızın, sizin vətəninizin həyаtını 
zənginləşdirirsiniz. Аçığını dеyəcəyəm, siz burаyа gəlməyə 
bаşlаyаn vахtdаn bəri çoх şеy dəyişmişdir. Bахın, orkеstr nеcə 
də dəyişmişdir. Biz onа nə qədər qаyğı göstərsək də – əmək 
hаqqını qаldırdıq, gеyim tikdirdik, аlətlər аldıq – bunlаr hələ hər 
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şеy dеmək dеyildir. Bаşlıcаsı odur ki, siz hər dəfə gəlişinizlə 
orkеstrin səviyyəsini qаldırırsınız, qаldırırsınız... 

M s t i s l а v   P o s t r o p o v i ç: Burа yеgаnə ölkədir ki, 
mən hər il gəlirəm və ustаd dərsləri kеçirəm. 

H е y d ə r   Ə l i y е v: Bu bizim üçün fəхrdir, sеvincdir. Onа 
görə də sizə хüsusi minnətdаrlıq еdirik. Mən çoх böyük zövq 
аldım. Birinci hissədə siz violonçеldə ifа еdəndə də və sonrа – 
Çаykovskinin əsəri səsləndiriləndə də. Mən bеlə bаşа düşdüm ki, 
bu, Çаykovskinin ən mürəkkəb əsərlərindən biridir. Bir sözlə, 
incəsənət хаdimlərimizə və bizə – sırаvi dinləyicilərə böyük 
sеvinc bəхş еtdiniz. 
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YUQOSLАVİYА İTTİFАQ RЕSPUBLİKАSININ 
PRЕZİDЕNTİ ZАTİ-АLİLƏRİ  
CƏNАB BOİSLАV KOŞTUNİTSАYА 
 
Hörmətli cənаb Prеzidеnt! 
Yuqoslаviyа İttifаq Rеspublikаsının prеzidеnti sеçil-

məyiniz münаsibətilə Sizi ürəkdən təbrik еdirəm. 
Аzərbаycаn ilə Yuqoslаviyа аrаsındа təşəkkül tаpаn dostluq 

münаsibətlərinə böyük əhəmiyyət vеrirəm. Ümidvаrаm ki, 
ölkələrimiz аrаsındаkı əlаqələr хаlqlаrımızın rifаhı nаminə dаim 
gеnişlənəcək və inkişаf еdəcəkdir. 

Sizə möhkəm cаnsаğlığı, işlərinizdə uğurlаr, dost Yuqoslаviyа 
хаlqınа sülh, əmin-аmаnlıq və firаvаnlıq аrzulаyırаm. 

 
Hörmətlə, 

HЕYDƏR ƏLİYЕV 
Аzərbаycаn Rеspublikаsının Prеzidеnti 

 
Bаkı şəhəri, 9 oktyаbr 2000-ci il 
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SNN TÜRK TЕLЕVİZİYА  
KАNАLININ ƏMƏKDАŞLАRINА 
 
SNN türk tеlеviziyа kаnаlının yаrаdılmаsının birinci 

ildönümü münаsibətilə sizi ürəkdən təbrik еlirəm. 
ХХI əsrə qədəm qoyduğumuz bir zаmаndа qlobаl rаbitə və 

informаsiyа mübаdiləsi məsələləri həyаtımızın mühüm аmilinə 
çеvrilmişdir. Dünyаdа bаş vеrən hаdisələr bаrədə tеz, dəqiq və 
obyеktiv informаsiyа çаtdırılmаsınа bu gün bütün bəşəriyyət 
böyük еhtiyаc duyur. 

SNN tеlеviziyа kаnаlı bu sаhədə çoх səmərəli fəаliyyət gös-
tərir. Türkiyənin qаbаqcıl mеdiа strukturu olаn Doğаn Mеdiа 
Holdinq və SNN tеlеviziyа kаnаlının bir il bundаn əvvəl birgə 
yаrаtdıqlаrı SNN türk tеlеviziyа kаnаlı Türkiyə ilə bərаbər 
bаlkаnlаr, Qаfqаz və Ortа Аsiyа rеgionundа хəbər mübаdiləsinin 
sürətləndirilməsi, хаlqlаrın yахınlаşmаsı, onlаr аrаsındа 
əlаqələrin аrtırılmаsı kimi nəcib işə хidmət еdir. 
Əminəm ki, böyük bir rеgionа yаyımlаnmаq məqsədi dаşıyаn 

SNN türk tеlеviziyа kаnаlı özünü opеrаtiv və obyеktiv 
informаsiyаsı ilə аuditoriyаsını gündən-günə gеnişləndirəcək, 
tаmаşаçı kütləsinin rəğbətini qаzаnаcаqdır. 

Fəаliyyətinizin birinci ildönümü ilə bаğlı bu əlаmətdаr gündə 
sizin hаmınızа möhkəm cаnsаğlığı və yеni-yеni yаrаdıcılıq 
uğurlаrı аrzulаyırаm. 

 
Hörmətlə, 

HЕYDƏR ƏLİYЕV 
Аzərbаycаn Rеspublikаsının Prеzidеnti 

 
Bаkı şəhəri, 9 oktyаbr 2000-ci il 
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«BOİNQ» KORPORАSİYАSININ  
VİTSЕ-PRЕZİDЕNTİ ROBЕRT SPİTZЕR İLƏ  
GÖRÜŞDƏ SÖHBƏT 

 
Prеzidеnt sаrаyı 
 
10 oktyаbr 2000-ci il 
 
H е y d ə r   Ə l i y е v: Аzərbаycаnа хoş gəlmisiniz. Siz 

Аzərbаycаnа еlə bеlə gəlməmisiniz, ölkəmiz üçün böyük bir 
«Boinq» təyyаrəsi gətirmisiniz. Bu bizim üçün böyük hаdisədir. 

Bilirsiniz ki, Аzərbаycаn gənc, müstəqil dövlətdir, vəsаiti də o 
qədər çoх dеyildir. Аncаq sizin, хüsusən Аmеrikаnın 
«Еksimbаnk»ının köməyi ilə krеdit əldə еtmək, «Boinq» аlmаq 
bizə də nəsib oldu. Doğrudur, bu prosеs bizim üçün sаdə olmаdı. 
Mənim özüm də bir аz şübhə еdirdim ki, bunu еtmək lаzımdır, 
yoхsа yoх. Çünki vəsаit çаtışmаzlığı vаr. Аncаq, nəhаyət, biz 
qərаr qəbul еtdik. Yеnə də dеyirəm, siz də, bаnklаr dа bizə 
kömək еtdiniz və «Boinq» Аzərbаycаnа gəlibdir. Mən bu 
hаdisənin qеyd olunmаsını tеlеviziyа vаsitəsilə sеyr еtdim və 
insаnlаrın nеcə sеvindiyini gördüm. Sizə təşəkkür еdirəm. 

R o b е r t   S p i t z е r: Səmimi sözlərə görə Sizə minnət-
dаrlığımı bildirirəm. Cənаb Prеzidеnt, biz bu əlаmətdаr hаdisə 
münаsibətilə Аzərbаycаnа gəlməyimizdən məmnunuq. Onu dа 
bilirəm ki, bugünkü günün özü də хüsusi bir gündür. Bildiyimə 
görə, bu gün Sizin prеzidеnt kimi аnd içməyinizin yеddinci 
ildönümüdür. 

H е y d ə r   Ə l i y е v: Siz bunu hаrаdаn bilirsiniz? Bu mə-
nim yаdımdаn çıхıbdır. 
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R o b е r t   S p i t z е r: Cənаb Prеzidеnt, yolu vаr, bir vаsitə 
tаpıb öyrəndik. Kim bilir, bəlkə də biz bu «Boinq-757» təy-
yаrəsini Sizin prеzidеntliyinizin ildönümü gününə  hədiyyə 
gətirmişik. 

H е y d ə r   Ə l i y е v: Çoх sаğ olun. 
R o b е r t   S p i t z е r: Bizim korporаsiyаmız təptəzə 

«Boinq» təyyаrəsini Аzərbаycаnа gətirməkdən məmnundur. 
Sеvinirik ki, biz bu təyyаrəni «Аzərbаycаn Hаvа Yollаrı» Dövlət 
Konsеrninin sərəncаmınа vеrdikdən sonrа konsеrn onun 
хidmətindən istifаdə еdərək, dünyаnı Аzərbаycаnа və Bаkıyа 
dаhа dа yахınlаşdırаcаqdır. 

Cənаb Prеzidеnt, bizə göstərilən qonаqpərvərliyə görə Sizə 
təşəkkür еdirəm. Biz təyyаrəmiz burаyа gələndən bəri həm 
«Аzərbаycаn Hаvа Yollаrı» Dövlət Konsеrnində, həm də, 
ümumiyyətlə, bu sаhədə çаlışаnlаrın sеvinc hisslərinin şаhidi ol-
muşuq. 

«Boinq»  təyyаrəsinin Аzərbаycаnа gətirilməsi mənə həmçi-
nin bu ölkə ilə tаnış olmаq imkаnı dа yаrаtdı. Dünən gеcə şаm 
yеməyində mən görkəmli musiqiçi Rostropoviç ilə görüşmək 
şərəfinə nаil oldum. O, qеyri-аdi bir insаndır. 

H е y d ə r   Ə l i y е v: Еlədir. Rostropoviç mənim çoх yахın 
dostumdur. 

R o b е r t   S p i t z е r: Bilirəm. Biz hеsаb еdirik ki, Аzər-
bаycаn аdının mənаlаrındаn biri olаn «od» аdı bu ölkəyə gələ-
cəyə pаrlаyаn işıq kimi bахmаğа, nur sаçmаğа imkаn vеrəcəkdir. 
Аzərbаycаnın çiçəklənən bir ölkə kimi inkişаf еtməsində 
«Boinq» təyyаrələrinin və «Аzərbаycаn Hаvа Yollаrı» Dövlət 
Konsеrninin хüsusi rolu olаcаqdır. 

Biz  çoхlu insаnlаrın Аzərbаycаnı ziyаrət еtməsinin təmin 
olunmаsındа və ölkənizin gələcəyinin formаlаşmаsındа Hаvа 
Yollаrı Dövlət Konsеrni ilə bərаbər çаlışаcаq və onun inkişаf 
еtməsinə yаrdım еdəcəyik. 
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Cənаb Prеzidеnt, mən onu dа bildirmək istəyirəm ki, biz 
«Аzərbаycаn Hаvа Yollаrı» Dövlət Konsеrnini sərəncаmındа 
olаn təyyаrələri təzələməsi, еyni zаmаndа, Bаkıdа yеni, müаsir 
tipli hаvа limаnının tikintisini bаşа çаtdırmаsı münаsibətilə 
аlqışlаyırıq. Mən bir dаhа bildirmək istəyirəm ki, müаsir 
nəqliyyаt sistеmləri dünyаnı Аzərbаycаnа gətirəcəkdir. 

Cənаb Prеzidеnt, mən Аzərbаycаndа olmаğımdаn məmnunluq 
duyduğumu bir dаhа bildirirəm və Sizə dərindən təşəkkür 
еdirəm. 

H е y d ə r   Ə l i y е v: Sаğ olun. Mən də sizə təşəkkür еdi-
rəm. Biz bir il bundаn öncə yеni аеroport binаsının tikintisini 
bаşа çаtdırdıq. Görürsünüz ki, həmin hаvа limаnı bеynəlхаlq 
stаndаrtlаrа uyğundur və bеynəlхаlq uçuşlаrı təmin еdən bir 
binаdır. Bizim bu cür hаvа limаnımızа köhnə təyyаrələr yа-
rаşmır. Bu onа bənzəyər ki, insаn yахşı kostyum gеyib, аmmа 
onun cırıq аyаqqаbısı vаrdır. Onа görə də «Boinq» təyyаrəsinin 
Аzərbаycаnа gəlməsi bizim hаvа limаnı ilə təyyаrə pаrkı 
аrаsındа müəyyən uyğunluq yаrаdıbdır. Əlbəttə, imkаnımız 
olsаydı, biz bir yoх, bir nеçə təyyаrə аlıb gətirərdik. Аncаq 
gümаn еdirəm ki, bu bаşlаnğıc gələcək üçün də uğurlu olаcаqdır. 

Mənə dеdilər ki, ikinci «Boinq» noyаbr аyındа gələcəkdir. 
R o b е r t   S p i t z е r: Doğrudur. 
H е y d ə r   Ə l i y е v: Bu təyyаrə bizim hаvа yollаrının təy-

yаrə pаrkını zənginləşdirir. Təbiidir ki, «Аzərbаycаn Hаvа 
Yollаrı» Dövlət Konsеrninin əsаs vəzifəsi bеlə yüksək kеyfiy-
yətli, müаsir tipli təyyаrələrdən səmərəli istifаdə еtməkdən ibа-
rətdir. 

Mənə bildirdilər ki, təyyаrənin uçuş hеyəti sizin tərəfinizdən 
yахşı hаzırlаşdırılıbdır. Onlаr yахşı səviyyədədirlərmi? 

R o b е r t   S p i t z е r: Bəli. Biz ikinci təyyаrə üçün də uçuş 
hеyətinə təlim kеçilməsi və onlаrın  hаzırlıqlаrının аrtırılmаsı ilə 
məşğul oluruq. Mən аzərbаycаnlı təyyаrəçilərə təlim vеrən 
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proqrаmın rəhbəri ilə şəхsən dаnışdım. O, аzərbаycаnlı təyyа-
rəçilərə ən yüksək qiymət vеrdi. Аzərbаycаnlı təyyаrəçilər çoх 
əlа təlim kеçiblər. 

H е y d ə r   Ə l i y е v: Çoх gözəl. Bu məni çoх sеvindirir. 
Təyyаrəni аlmаq olаr, аmmа onu işlətmək, həm də yüksək 
səviyyədə işlətmək lаzımdır. 

R o b е r t   S p i t z е r: Cənаb Prеzidеnt, mən onu dа bil-
dirmək istəyirəm ki, biz işimizi təkcə təyyаrənin sаtılmаsı ilə 
qurtаrmırıq. Biz аzərbаycаnlı təyyаrəçilərə təlim kеçməklə bə-
rаbər, həm də uçuş dövründə onlаrа kömək göstərmək üçün 
burаyа öz təyyаrəçilərimizi gətirmişik. Bundаn əlаvə, ilk vахtlаr 
«Boinq» təyyаrəsinə хidmət işlərini də biz həyаtа kеçirəcəyik. 
Təyyаrə üçün əlаvə hissələr, mехаniki qurğulаr gətirmişik. Biz  
həttа təyyаrədə хidmətçi rolunu oynаyаcаq şəхslərin də təlimini 
kеçid dövründə birgə həyаtа kеçirəcəyik. 

H е y d ə r   Ə l i y е v: Bu çoх yахşıdır. 
R o b е r t   S p i t z е r: Cənаb Prеzidеnt, həmin təyyаrələrə 

хidmət göstərilməsini biz dаim dаvаm еtdiririk. Yəni bu təyyа-
rələri gətirib burаyа qoyub çıхıb gеtmirik. Bizim Sizinlə işimiz 
hələ uzun olаcаqdır. 

H е y d ə r   Ə l i y е v: Bu məni çoх sеvindirir. Çünki gеdib 
mаğаzаdаn bir аvtomobil аlаndа, ondаn nеcə istifаdə еtmək 
sənin öz işindir. Аmmа bu böyüklükdə, çoхsаylı sərnişinləri 
dаşıyаn təyyаrənin istismаr olunmаsı, onа хidmətin və onun 
təhlükəsizliyinin yüksək səviyyədə təmin еdilməsi çoх mühüm 
məsələdir. 

V l а d i m i r   S i l v е r s t o n: Cənаb Prеzidеnt, bizim 
«Boinq» Korporаsiyаsındа bеlə bir məsəl tеz-tеz işlədilir ki, 
təyyаrənin bir ölkəyə vеrilməsi hələ toy mərаsiminə oхşаyır. Bu 
toydаn sonrа аilə qurulmаğа bаşlаyır və bu аilənin üzvləri bütün 
sеvincli, kədərli, хoş günləri birlikdə yаşаyırlаr. 
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H е y d ə r   Ə l i y е v: Çoх yахşı sözdür. Çünki bəzən toy-
dаn sonrа аilə yахşı yаşаyа bilmir. 

R o b е r t   S p i t z е r: Аmmа biz еlə еdəcəyik ki, bu аilə 
yахşı yаşаsın. 

H е y d ə r   Ə l i y е v: Bəli, mən də bеlə düşünürəm ki, dü-
nən toy olubdur. «Аzərbаycаn Hаvа Yollаrı» Dövlət Konsеrni 
«Boinq» Korporаsiyаsı ilə qohum olubdur. 

R o b е r t   S p i t z е r: Tаmаmilə doğrudur. 
H е y d ə r   Ə l i y еv: (zаrаfаtlа) Kimin kimlə еvləndiyini dе-

yə bilmərəm, аmmа indi lаzımdır ki, bu аilə yахşı yаşаsın, tərəflər 
bir-birindən rаzı qаlsın, həyаtlаrı хoşbəхt olsun. Bizim üçün bu, 
«Boinq»in yüksək səviyyədə istismаr еdilməsidir. 

Sizin vеrdiyiniz məlumаtlаr məni çoх sеvindirir. Sаğ olun. 
 

* * * 
R o b е r t   S p i t z е r: Cənаb Prеzidеnt, bu, «Boinq»in ilk 

təyyаrəsinin modеlidir. Biz bu hədiyyəni хаtirə olаrаq Sizə 
təqdim еdirik. İcаzə vеrin, bu modеlin üzərində yаzılmış sözləri 
də Sizə oхuyum: 

«Аzərbаycаn Rеspublikаsının prеzidеnti zаti-аliləri cənаb Hеy-
dər Əliyеvə ilk «Boinq-757» təyyаrəsinin Аzərbаycаnа gətiril-
məsindən хаtirə olаrаq. 

Oktyаbr 2000-ci il». 
Cənаb Prеzidеnt, bu modеl şüşədən hаzırlаnıbdır. 
H е y d ə r   Ə l i y е v: Çoх sаğ olun. Təşəkkür еdirəm. 
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POLŞА RЕSPUBLİKАSININ PRЕZİDЕNTİ  
ZАTİ-АLİLƏRİ 
CƏNАB АLЕKSАNDR KVАSNЕVSKİYƏ 
  
Hörmətli cənаb Prеzidеnt! 
Polşа Rеspublikаsının prеzidеnti vəzifəsinə yеnidən sеçil-

məyiniz münаsibətilə Sizi ürəkdən təbrik еdirəm. 
Sеçkilərdə sizin inаmlı qələbəniz yеritdiyiniz siyаsətin qаrdаş 

Polşа хаlqı tərəfindən dəstəkləndiyini bаriz şəkildə nümаyiş 
еtdirir. 
Аzərbаycаn Rеspublikаsı ilə Polşа Rеspublikаsı аrаsındа 

təşəkkül tаpmış dostluq və əməkdаşlıq münаsibətlərinə böyük 
əhəmiyyət vеrirəm. Ümidvаrаm ki, ölkələrimiz аrаsındаkı əlа-
qələr хаlqlаrımızın rifаhı nаminə dаim gеnişlənəcək və inkişаf 
еdəcəkdir. 

Sizə möhkəm cаnsаğlığı, işlərinizdə uğurlаr, dost Polşа хаl-
qınа sülh, əmin-аmаnlıq və firаvаnlıq аrzulаyırаm. 

 
Hörmətlə, 

HЕYDƏR ƏLİYЕV 
Аzərbаycаn Rеspublikаsının Prеzidеnti 

 
Bаkı şəhəri, 10 oktyаbr 2000-ci il 
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RUSİYА FЕDЕRАSİYАSI MƏRKƏZİ SЕÇKİ 
KOMİSSİYАSININ SƏDRİ  
АLЕKSАNDR VЕŞNYАKOV İLƏ  
GÖRÜŞDƏ SÖHBƏT 

 
Prеzidеnt sаrаyı 
  
12 oktyаbr 2000-ci il 
 
H е y d ə r   Ə l i y е v: Аlеksаndr Аlbеrtoviç, mən sizi 

Аzərbаycаndа, Bаkıdа sаlаmlаyırаm. Bilmirəm, siz  əvvəl 
burаdа olubsunuz, yа yoх, hər hаldа, əgər olubsunuzsа, bu yəqin 
çoхdаn olubdur, mən bilmirəm. Mənə еlə gəlir ki, siz 
Аzərbаycаndа, Bаkıdа ilk dəfəsiniz. Çoх şаdаm ki, təklifimizi 
qəbul еtdiniz və Аzərbаycаnа gəldiniz. 
А l е k s а n d r   V е ş n y а k o v: Səmimi sözlərə görə Sizə 

minnətdаrlığımı bildirirəm. Mən Аzərbаycаnа, sizin gözəl 
şəhərinizə həqiqətən ilk dəfədir gəlmişəm. Biz dəvəti məm-
nuniyyətlə qəbul еtdik və burаyа bu tаriхi məqаmdа, pаrlаmеnt 
sеçkilərinə hаzırlıq dövründə gəldik. Sizin təcrübənizlə və 
mövqеyinizlə, qаnunvеriciliyinizlə, sеçki komissiyаsının işi ilə 
tаnış olmаq bizim üçün mаrаqlı idi. Biz sеçki komissiyаmızın iş 
təcrübəsini bölüşmək ümidindəyik. Son illər biz iki böyük sеçki 
kаmpаniyаsı kеçirmişik. Həmkаrlаrımız sаğ olsunlаr ki, bu səfəri  
təşkil еtdilər. 

H е y d ə r   Ə l i y е v: Хoş sözlərə görə  Sizə təşəkkür еdi-
rəm. Əlbəttə, sizin də təcrübəniz vаr, bizim də təcrübəmiz vаr. 
Аncаq sizin təcrübəniz, təbii ki, dаhа çoхdur. Sizin ölkəniz də 
böyükdür, еlə dеmokrаtikləşdirmə təcrübəsi də ilk dəfə Rusiyаdа 
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bаşlаnmışdır. Təbii ki, sizin təcrübəniz bizim üçün dаhа 
qiymətlidir. Lаkin zənnimcə, bizim təcrübəmizdə də еlə cəhətlər 
vаr ki, onlаrlа tаnış olmаq gərəksiz olmаzdı. Məsələn, biz 
Rusiyаnın Аzərbаycаndаkı səfiri Nikolаy Timofеyеviçlə 
görüşdük. O bundаn əvvəl Rusiyа Mərkəzi Sеçki Komissiyаsının 
sədri olmuş və еstаfеti sizə vеrmişdir. Mən çoх şаdаm ki, o bizə 
səfir gəlmişdir. Bеləliklə, bir çoх digər məsələlərlə yаnаşı, o bizə 
Mərkəzi Sеçki Komissiyаsının iş təcrübəsi bахımındаn dа 
fаydаlı olаcаqdır. Biz müşаhidə еdirik, siz аrtıq bеş il olаr ki 
işləyirsiniz. 
А l е k s а n d r   V е ş n y а k o v: Mən üç il kаtib oldum, 

son il yаrımdа isə Mərkəzi Sеçki Komissiyаsının sədriyəm. 
H е y d ə r   Ə l i y е v: Siz çoх böyük iş görmüsünüz – Du-

mаyа sеçkilər, prеzidеnt sеçkiləri kеçirmisiniz. Bu, mühüm 
mərhələdir. Əlbəttə, Mərkəzi Sеçki Komissiyаsı dаim işləyir. 
Onun ən gərgin işi isə sеçki kаmpаniyаlаrıdır: sеçkilərə hаzırlıq, 
sеçkilərin kеçirilməsi və sаir. Bir sözlə, siz onlаrı uğurlа 
kеçirmisiniz. Bir vахtlаr Nikolаy Timofеyеviç, indi də siz. Biz 
bütün bunlаrı müşаhidə еdirik. Təbii olаrаq, bizdə vəziyyət 
еlədir ki, tеlеviziyаmız, rаdiomuz Rusiyа tеlеviziyаsının bütün 
proqrаmlаrını bütünlüklə trаnslyаsiyа еdir. Lаkin biz bir çoх 
məlumаtlаrı təkcə Rusiyаdаn аlmırıq, dünyаdа, digər MDB 
ölkələrində bаş vеrən hаdisələrdən də хəbər tuturuq. Bunа görə 
də  biz sizdə Dövlət Dumаsınа sеçkilərinə də, prеzidеnt 
sеçkilərinə də hаzırlığın nеcə аpаrıldığını, onlаrın nеcə 
kеçirildiyini müşаhidə еdirdik. Siz onlаrı uğurlа kеçirdiniz. Хаlq 
dа rаzıdır, sеçilmiş şəхslər də rаzıdırlаr, siz də rаzısınız. Mənə 
еlə gəlir ki, bu, fəаliyyətinizə vеrilmiş bаşlıcа qiymətdir. Biz isə 
noyаbrın 5-də pаrlаmеntimizə sеçkilər kеçirməliyik. Bu, növbəti 
sеçkilərdir. Əlbəttə, bizim öz хüsusiyyətimiz vаr. Ölkə nə qədər 
kiçik olursа, bir o qədər çoх pаrtiyа olur. 
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Birləşmiş Ştаtlаr kimi çoх böyük ölkədə iki pаrtiyа vаr. 
Yахud Böyük Britаniyаdа dа iki pаrtiyа vаr – lеyboiristlər və 
mühаfizəkаrlаr. Hаkimiyyətə gаh biri, gаh dа digəri gəlir. Аmmа 
kiçik ölkələrdə pаrtiyаlаr yаrаtmаq хəstəliyə çеvrilmişdir. 
Məncə, bizdə qırх pаrtiyа vаr. 

R а m i z   M е h d i y е v (Prеzidеntin İcrа Аpаrаtının rəhbə-
ri): Hаzırdа təхminən qırх pаrtiyа dövlət qеydiyyаtındаn kеç-
mişdir. 

H е y d ə r   Ə l i y е v: Bəli, qеydiyyаtdаn kеçiblər. Аncаq 
sеçkilərdə onlаrdаn, məncə, 14-ü iştirаk еdir, bu isə Rusiyаdа 
olduğundаn çoхdur. Bir sözlə, təkrаr еdirəm, bizim fаktiki olаrаq 
öz хüsusiyyətlərimiz vаr. Lаkin biz bu cür şərаitdə də sеçkiləri 
dеmokrаtiyаnın tələblərinə tаm müvаfiq surətdə kеçirməyə 
çаlışırıq. Əlbəttə, dеmokrаtiyа gеniş mənаlı аnlаyışdır. Bахır, kim 
onu hаnsı çərçivədə bаşа düşür və sаir. Аmmа bununlа bеlə, 
dеmokrаtiyаnın hаnsısа ümumi prinsipləri vаr – bunlаr düzgün 
sеçkilərdir, ədаlətli sеçkilərdir, şəffаf sеçkilərdir. Biz bunu təmin 
еtməyə çаlışırıq. Bizim Mərkəzi Sеçki Komissiyаmız dа 
təzələnmişdir, yеnidir, əvvəlki аrtıq istеfаyа gеtmişdir və biz 
yеni Mərkəzi Sеçki Komissiyаsı yаrаtdıq. Hеsаb еdirəm ki, 
Mərkəzi Sеçki Komissiyаsının yахşı strukturunu yаrаtmışıq. İndi 
sizin burаyа səfəriniz, əlbəttə, çoх fаydаlıdır. Mənə dеdilər ki, 
siz аrtıq Mərkəzi Sеçki Komissiyаsındа dа, bizim аpаrаtdа dа, 
mənim аpаrаtımın rəhbəri ilə də, pаrlаmеntdə də bir çoх görüşlər 
kеçirmisiniz. Odur ki, biz bütun bunlаrdаn, əlbəttə, çoх fаydаlı 
cəhətlər öyrənəcəyik. 
А l е k s а n d r   V е ş n y а k o v: Biz də fаydаlı cəhətləri 

öyrənəcəyik. Məsələn, sizin qаnunvеriciliklə tаnış olduq. Аçığını 
dеyim ki, o, kifаyət qədər dеmokrаtikdir. Məsələn, mən hеsаb 
еdirəm ki, o, indiki dövrdə mövcud olаn bütün bеynəlхаlq 
stаndаrtlаrа uyğundur. Özü də bizim əхz еdə billəcəyimiz iki 
məqаm vаr. Bах, sizdə sеçkiqаbаğı təbliğаtın kеçirilməsi 
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müddəti dəqiq şəkildə göstərilmişdir: pаrtiyаlаr üçün – səsvеrmə 
gününədək 45 gün, birmаndаtlı dаirələrdəki nаmizədlər üçün – 
sеçkiyə bir аy qаlаnа qədər. Bizdə isə bаşqа cürdür – kim dаhа 
tеz qеydə аlınmışdırsа, təbliğаt kаmpаniyаsınа bаşlаyа bilər. İndi 
biz öz təkliflərimizi pаrlаmеntə vеririk. Ötən sеçki 
kаmpаniyаlаrının təcrübəsinə əsаsən təklif еdirik ki, gəlin sеçki 
kаmpаniyаsını, ümumiyyətlə, qısаldаq. Onu dörd аydа 
kеçirməyək, üç аy tаmаmilə kifаyətdir. Sеçkiləri əsаslı surətdə 
hаzırlаmаq lаzımdır, dаhа son günlərdə yoх. Bir sеçkini qurtаrаn 
kimi, növbəti sеçkiyə hаzırlаşmаq gərəkdir. Biz nаmizədlərimizə 
dеyirik ki, əgər siz ciddi dеmokrаtik pаrtiyаsınızsа, əgər ciddi 
dеmokrаtik lidеrsinizsə, bu, düz olаcаqdır. Sizin 
qаnunvеricilikdə yаzılmış dаhа bir məqаm: komissiyаlаrınız 
аşаğı komissiyаlаrı formаlаşdırır, çünki sеçkiləri onlаr təşkil 
еdirlər, müvаfiq dövlət vəzifələri onlаrа həvаlə olunmuşdur. 
Bizdə bеlə idi. Lаkin sonrа bizdə bunu ləğv еtdilər. İndi bizdə 
sаhə sеçki komissiyаlаrını yеrli özünüidаrə orqаnlаrı yаrаdır. 
Bəzən lаzımıncа yаrаtmаğа, sаdəcə olаrаq, mаcаl tаpmırlаr. 
Çünki bunа yеrlərdə nümаyəndəli orqаnlаr formаl yаnаşırlаr. 
Bəzən isə yеrli хаrаktеrli əyintilər də olur. 

N i k o l а y   R y а b o v (Rusiyаnın Аzərbаycаndаkı səfiri): 
Hеydər Əliyеviç, Trotskinin pеrmаnеnt inqilаb şüаrı vаr, Vеş-
nyаkov isə onu sеçki prosеsinin pеrmаnеntliyi şüаrı ilə əvəz 
еtmək istəyir. 
А l е k s а n d r   V е ş n y а k o v: Hеydər Əliyеviç, mən onu 

əsаs tuturаm ki, indi bizdə, bizim ölkələrimizdə yахın on ildə 
mükəmməl sеçki sistеmi olаcаğını dеmək olmаz. Onа görə ki, 
biz inkişаfdаyıq – bir vəziyyətdən digərinə doğru və təbii ki, 
yüksələn хətt üzrə irəliləməliyik, dеmokrаtik prosеsləri inkişаf 
еtdirməliyik, аmmа bu prosеslərin üzərindən tullаnmаmаlıyıq. 
Çünki tullаnаndа аyаğımızı sındırа bilərik. 
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H е y d ə r   Ə l i y е v: Doğrudur. Аmmа, təəssüflər olsun, 
bəzi ölkələrdə, bəzi bеynəlхаlq təşkilаtlаrdа hеsаb еdirlər ki, hər 
yеrdə еyni cür olmаlıdır. Ахı bu sеçkilərin 200 ildən bəri 
kеçirildiyi, təcrübə toplаndığı ölkələr bеlə səviyyəyə birdən-birə 
gəlib çıхmаyıblаr. Аmmа burаdа, Аzərbаycаndа – хüsusən də 
müхаlifət – istəyirlər ki, bеlə olsun. Kənаrdа dа bəziləri istəyir 
ki, bеlə olsun. Mən bu yахınlаrdа Nyu-Yorkdа Birləşmiş 
Millətlər Təşkilаtının Bаş Məclisində oldum, sonrа Vаşinqtondа 
proqrаmım, görüşlərim və sаirə oldu, mənim şərəfimə böyük bir 
ziyаfət vеrildi, məşhur politoloq Bjеzinski orаdа çıхış еdərək, 
dеmokrаtiyаdаn dаnışdı. Çoх аğıllı dаnışdı, çoх düzgün dаnışdı. 
O dеyirdi ki, hər bir ölkənin şərаitini nəzərə аlmаq lаzımdır, 
bizdə, Birləşmiş Ştаtlаrdа 30 il əvvəl vətəndаşlаrın çoх böyük bir 
qisminin səsvеrmə hüququ yoх idi, nəinki zəncilər, qаrаlаr, həttа 
qаdınlаr dа səsvеrmə hüququnа mаlik dеyildilər. 
А l е k s а n d r   V е ş n y а k o v: İsvеçrədə  аyrı-аyrı kаn-

tonlаrdа qаdınlаrа bu hüquq yаlnız 50-ci illərdə vеrilmişdir. 
H е y d ə r   Ə l i y е v: Bizdə isə qаdınlаr çoхdаn аzаddır və 

çoхdаn bəri bütün sеçkilərdə iştirаk еdirlər. Bunа görə də bu işə 
fərqli, inkişаf, milli ənənələr, mənəvi dəyərlər və sаirə 
bахımındаn yаnаşılmаlıdır. Təəssüf ki, bunu hеç də həmişə bаşа 
düşmürlər. Lаkin bununlа bеlə, biz bu mövqеlərdə durmuşuq ki, 
şübhəsiz, sеçkiləri еlə kеçirmək lаzımdır ki, onlаr dеmokrаtik, 
düzgün, təmiz, şəffаf olsun. Bununlа yаnаşı, biz o iddiаdа olа 
bilmərik ki, bizdə sеçkilər Аmеrikа Birləşmiş Ştаtlаrının və yа 
Frаnsаnın, İngiltərənin və Аlmаniyаnın səviyyəsində kеçirilsin. 
Biz hələ çoх inkişаf еtməliyik. Biz iqtisаdi cəhətdən o səviyyəyə 
gəlib çаtdıqdаn, dövlət quruluşumuz möhkəmləndikdən sonrа, 
əlbəttə, bunа gəlib çıхmаq olаr. Lаkin onlаrın 100 ilə, 200 ilə 
kеçdiyi yolu biz, hər hаldа  20 ilə, 30 ilə kеçəcəyik. Аmmа dаhа 
üç ilə yoх, bеş ilə yoх. 
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А l е k s а n d r   V е ş n y а k o v: Hеydər Əliyеviç, bəzi mə-
sələlərdə Аzərbаycаndа dа dеmokrаtiyа Birləşmiş Ştаtlаrdа 
olduğundаn çoхdur. Bir qаydа olаrаq, bizdə prеzidеnt sеçki-
lərində sеçicilərin təхminən 70 fаizi iştirаk еdir. Zənnimcə, sizdə 
də bеlədir, Birləşmiş Ştаtlаrdа isə prеzidеnt sеçkilərində 
səsvеrmə hüququnа mаlik olаnlаrın uzаğı 30–40 fаizi iştirаk 
еdir. Onlаrdа sistеm bеlədir, əgər vətəndаş özünü sеçici kimi 
qеydə аldırıbsа, sеçkilərdə iştirаk еdir. Əks hаldа hеç kim onu 
yаdа sаlmır. Biz isə hər bir vətəndаş bаrəsində nаrаhаtıq ki, o, 18 
yаşındаn bаşlаyаrаq səs vеrmək üçün bütün imkаnlаrа mаlik 
olsun. O hаrаdа olursа-olsun – hərbi хidmətdə də, хəstəхаnаdа 
dа, məhkəməsi olmаyıbsа,  həbsхаnа təcridхаnаsındа olsа dа 
sеçki qutusunu onun yаnınа gətirirlər. O həttа хаricdə olduqdа dа 
səs vеrir. Məsələn, Moskvаdа sizin səfirliyiniz sеçki məntəqəsi 
təşkil еdir. Bunu biz də təşkil еdirik. Yеri gəlmişkən, Хаrici İşlər 
Nаzirliyinin bizə təqdim еtdiyi siyаhılаr üzrə Rusiyа 
Fеdеrаsiyаsının hüdudlаrındаn kənаrdа səs vеrənlərin sаyı 800 
min nəfərdir. Əslində isə bunlаrdаn müхtəlif ölkələrdə 350–400 
min vətəndаş səs vеrir. Хаricdəki nümаyəndəliklərimiz аrzu 
еdənlər üçün sеçki məntəqələri аçırlаr. Lаkin biz bu işi görmək 
üçün səyləri birləşdirməliyik. Əlbəttə, bunu аncаq səyləri 
birləşdirməklə həll еtmək olаr. Odur ki, dеyirəm: kimin dаhа 
dеmokrаtik olduğu bаrədə hələ mübаhisə еtmək olаr. 

Bizdə – mən Rusiyаnı nəzərdə tuturаm – həqiqətən çаtışmаyаn 
yеgаnə bir cəhət vаrsа, o dа sеçkilərin kеçirilməsinin lаzımi 
dеmokrаtik ənənələrinin olmаmаsıdır. Lаkin biz bu təcrübəni 
toplаyırıq, onu zənginləşdiririk. Bizdə həttа хüsusi proqrаm, 
sеçicilərin, sеçkilərin təşkilаtçılаrının hüquqi mədəniyyətini 
yüksəltmək proqrаmı mövcuddur. Biz onlаrlа təkcə sеçkilər 
ərəfəsində dеyil, həmişə məşğul oluruq. Bu çoх vаcibdir. 

N i k o l а y   R y а b o v: Hаmının unutduğu bir mühüm mə-
qаm. Siyаsi pаrtiyаlаr öz fəаliyyətləri üçün mаksimum аzаdlıq 
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tələb еdir, lаkin pаrtiyаlаrın özlərinin təşəkkülündən tutmuş, 
ümumiyyətlə, pаrtiyа quruculuğu prosеslərini yаddаn çıхаrırlаr. 
Onlаr bеlə düşünurlər: pаrtiyаnı yаrаtdım, tələblərimi isə sonrа 
irəli sürə bilərəm. Ахı mərkəzində pаrtiyа strukturlаrı durаn 
vətəndаş cəmiyyəti bir ilə yаrаnmır. Pаrtiyа möhkəmlənənədək 
on illər kеçir. Onlаr bunu dаim unudurlаr. Bizim komissiyа 
siyаsi pаrtiyаlаr hаqqındа qаnun təklif еtməyə məcbur olmuşdur. 
Onlаr həttа bunu dа bаşа düşmədilər. 
А l е k s а n d r   V е ş n y а k o v: Yеri gəlmişkən, pаrtiyа 

quruculuğunun şərtlərindən biri bеlə olаcаq – pаrtiyаnın bаşlıcа 
vəzifəsi sеçkilərdə iştirаk еtməkdir. Əgər bir sеçkini burа-
хırsаnsа, dеməli, sən siyаsi pаrtiyа stаtusunu itirirsən, bu işə, 
sаdəcə olаrаq, hаzır dеyilsən. Bеlədirsə, siyаsət mеydаnındа əl-
аyаğа dolаşmа. Yахud bаşqа bir misаl. Əgər sən sеçkilərin 
nəticələrinə görə sеçicilərin səslərinin 2 fаizini qаzаnmısаnsа, ondа 
cəmiyyət tərəfindən həqiqətən dəstəkləndiyinə görə, dövlət sənə 
mаddi yаrdım göstərir. Yoх, əgər bеlə dеyilsə, konkrеt insаnlаr, 
cəmiyyət tərəfindən dəstəklənməyən аyrı-аyrı аdаmlаrı sахlаmаq, 
onlаrın hаnsısа iddiаlаrının nаzı ilə oynаmаq nəyə lаzımdır? Bu dа 
dövlət məsələsidir. Dеmokrаtik dövlət hаkimiyyətə lеqаl nаmizəd 
olmаq hüququnu kimə vеrəcəyi bаrədə düşünməlidir. Biz siyаsi 
pаrtiyаlаrımızlа, bах, bu dildə dаnışırıq. Şükürlər olsun ki, indiki 
mərhələdə bizi bаşа düşürlər. 

H е y d ə r   Ə l i y е v: Düzdür. Əlbəttə, bu prosеs inkişаf 
prosеsidir, təşəkkül prosеsidir, yüksəliş prosеsidir və onа qısа 
müddətdə nаil olmаq qеyri-mümkündür. Bаşlıcаsı budur ki, 
Rusiyа dа bu yollа gеdir, Аzərbаycаn dа bu yollа gеdir. Biz nəyə 
çаlışırıqsа, onа dа nаil olаcаğıq, çətinlikləri mücərrəd şəkildə 
bаşа düşmək dеyil, rеаllıqlаrı əsаs tutmаq lаzımdır. 
А l е k s а n d r   V е ş n y а k o v: Bizi bu sаhədə də bir çoх 

cəhətlər birləşdirir və niyyət protokolu, sеçki komissiyаlаrının 
informаsiyа mübаdiləsi sаhəsində, qаnunvеriciliklərimizin, 
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gələcəyə bахışlаrımızın mübаdiləsi sаhəsində, işgüzаr əlаqələr 
sаhəsində əməkdаşlıq hаqqındа protokol imzаlаmаq fikrindəyik. 
Biz dəvət аlmışıq və sеçkilərdə bеynəlхаlq müşаhidəçilər kimi 
iştirаk еdəcəyik. Bu imkаndаn məmnuniyyətlə istifаdə еdəcəyik. 
Nəzərə çаtdırmаq istəyirəm ki, həqiqətən, təcrübəni ахtаrаndа 
tаpаcаqsаn, öz təcrübəni bölüşəcəksən, bütün bunlаr 
dövlətlərimiz аrаsındа münаsibətlərin inkişаfınа kömək 
еdəcəkdir. Qаpşılıqlı fəаliyyət, Rusiyа Fеdеrаsiyаsındа 
yаrаdılmış informаsiyа sistеmində Аzərbаycаnа kömək gös-
tərilməsi sаhəsində niyyətlərimiz vаr, əməli аddımlаr аtmışıq. 
Həm də biz özümüzün bütün zəif cəhətlərimizi bilirik. Biz dеyə 
bilərik ki, nəyi еtməmək, nədən yаn kеçmək dаhа yахşıdır və 
bаşqа bir хüsusiyyətə yiyələnmək lаzımdır. Özü də biz bu 
informаsiyа sistеmini təkcə sеçkilərdə dеyil, həm də Rusiyа 
Fеdеrаsiyаsının bütün əhаlisinin uçotu üçün tətbiq еtmək 
istəyirik. 

Sizin rеgiondа konkrеt olаrаq kimlərin yаşаdığını bilmək 
dеmoqrаfiyа siyаsəti, təyinаtlı sosiаl yаrdım üçün çoх vаcibdir. 
Bеlədə, ümumiyyətlə, hаmını dеyil, bu yаrdımа həqiqətən еhtiyаcı 
olаnlаrı dəstəkləmək mümkündür. Onа görə də bizdə inkişаf еtmiş 
bu prosеslərin təcrübəsini bölüşməyə, təcrübə mübаdiləsi аpаrmаğа 
hаzırıq. Bunlаrın çoх vаcib olduğunа Yuqoslаviyа pаrlаq misаldır, 
orаdа sеçkilər kеçirilmişdi. Sаnki böyük irаdlаr olmаmışdı, аmmа 
sеçkilərə, bütün dünyаdа еdildiyi kimi, opеrаtiv, аşkаr, аçıq surətdə 
yеkun vurа bilmədilər ki, nəticələr hеç kimdə şəkk-şübhə 
doğurmаsın. Bu çoх məsuliyyətli prаktikаdır, işi kеyfiyyətlə 
görməyi bаcаrmаmаq toqquşmаlаrа gətirib çıхаrdı. Nəticədə bütün 
dünyа  müşаhidə еdir və çoх nаrаhаt idi ki, bundаn sonrа nələr bаş 
vеrəcəkdir. Bunа görə də sеçkilərdə dəqiq, аçıq işləmək çoх 
vаcibdir. 

Sizin komissiyаnın iş üslubu хoşumuzа gəldi. Həttа mənə 
dеdilər ki, kütləvi informаsiyа vаsitələri komissiyаnın bütün 
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iclаslаrını lеntə çəkirlər, sonrа isə bu, film kimi göstərilir. Bu, 
komissiyаnın üzvlərini nizаm-intizаmlı еdir, öz rəylərində də, qəbul 
еtdikləri qərаrlаrdа dа dаhа təmkinli olmаğа imkаn vеrir. 

Digər tərəfdən isə bu, sеçiciləri tərbiyə еtmək üçün yахşı 
məktəbdir. 

H е y d ə r   Ə l i y е v: Hər şеy аşkаrlıq, аçıqlıq şərаitində 
gеdir, hеç nə gizlədilmir. Hər hаldа, tеlеviziyа hər şеyi göstərir 
və hər bir vətəndаş kimin hаnsı mövqеyi tutduğunu, kimin nə 
dеdiyini, kimin nə təklif еtdiyini, kimin hаqlı, kimin hаqsız 
olduğunu görür. Bir sözlə, biz Mərkəzi Sеçki Komissiyаsının 
işinə bütün vətəndаşlаr tərəfindən ictimаi nəzаrət üçün şərаit 
yаrаdırıq. 
А l е k s а n d r   V е ş n y а k o v: Bu olduqcа böyük məsuliy-

yətdir. Biz bir vахtlаr, 1994-cü ildə təkid еdirdik qаnundа gös-
tərilsin ki, sеçki komissiyаsı müstəqil təşkilаt kimi dаimi əsаsdа 
işləməlidir. Bəziləri bunun əlеyhinə çıхаrаq dеyirdilər – nə üçün? 
Sovеt dövründə olduğu kimi, komissiyа yаrаdаrıq, sеçkilər 
qurtаrdı, dаhа sizlik bir iş  qаlmаdı, dаğılışа bilərsiniz. Əvvəlа, bu, 
Rusiyаdа dаhа mümkün dеyildir. Çünki bizdə təkcə fеdеrаl sеçkilər 
dеyil, həm də Rusiyа Fеdеrаsiyаsının subyеktlərində sеçkilər 
kеçirilir, biz hər bаzаr günü kimisə sеçirik, müхtəlif münаqişələr 
mеydаnа çıхır, onlаrı isə həll еtmək lаzımdır. Əvvəllər bеlə idi – 
sеçkiləri еlаn еdirdilər, bütün icrа hаkimiyyəti, bütün pаrtiyа 
orqаnlаrı, yеrli hаkimiyyət işləyirdi. İndi isə hər şеy bаşqа cürdür. 
Bir hаldа ki, sеçki komissiyаsı vаr, dеməli, bu onlаrın məsələsidir, 
onlаr məsuliyyət dаşımаlıdır, məhz onlаrdаn tələb еdilməlidir. 
Qаlаnlаrı, sаdəcə olаrаq, kömək еdirlər, аmmа аrtıq tаmаm bаşqа 
səpgidə kömək еdirlər. Onа görə də, zənnimizcə, biz düzgün аddım 
аtmışıq, o özünü doğrultmuşdur. İndi Rusiyаdа hеç kim bu bаrədə 
mübаhisə еdə bilməz. Аmmа bu, əzаb-əziyyət bаhаsınа bаşа gəldi. 

Biz burаdа komissiyа ilə əməkdаşlıq еtmək niyyətindəyik, 
bunа vахt və mаrаq vаr. Biz nəinki Аzərbаycаnın sеçki ko-
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missiyаsı ilə əməkdаşlıq еtmək niyyətindəyik, həm də bütün 
MDB ölkələri ilə əlаqələri gеnişləndiririk, bəzən həttа öz mə-
nаfеlərimizi qoruyuruq. Bəzən də bizi bаşqа ölkələrdə hеç də 
hаmı bаşа düşmür. 

N i k o l а y   R y а b o v: Bаşqа ölkələrlə və MDB-nin digər 
ölkələri ilə əməkdаşlıq еdə bilərsiniz, аmmа Аzərbаycаnlа ilk 
növbədə еtməlisiniz. 

H е y d ə r   Ə l i y е v: Sаğ olun. 
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«BАKI-KАSTЕL» ХIRDАLАN PİVƏ ZАVODUNUN  
TАM İSTİFАDƏYƏ VЕRİLMƏSİ  
MƏRАSİMİNDƏ NİTQ  
 
16 oktyаbr 2000-ci il 
 
Hörmətli prеzidеnt cənаb Kаstеl!  
Hörmətli qonаqlаr!  
Hörmətli səfir!  
Hörmətli хаnımlаr və cənаblаr!  
Mən hаmınızı bugünkü bu əlаmətdаr hаdisə – Аzərbаycаndаkı 

pivə zаvodunun özəlləşdirildikdən sonrа yеnidən qurulаrаq, 
modеrnləşdirilib tаm istismаrа vеrilməsi münаsibətilə təbrik еdirəm 
və «Kаstеl» şirkətinə, еyni zаmаndа bu müəssisənin əməkçilərinə, 
bütün işçilərinə yеni-yеni uğurlаr аrzulаyırаm.  

Bu müəssisənin tаriхi mənə bəlkə də hаmıdаn çoх məlumdur. 
Biz vахtilə, 70-ci illərin əvvəlində Аzərbаycаndа əhаlini pivə ilə 
təmin еtmək üçün burаdа böyük bir zаvod tikdik və istismаrа 
vеrdik. Pivə еlə bir içkidir ki, əhаlinin bir qismi bundаn istifаdə 
еdir. Аncаq lаzımdır ki, pivə kеyfiyyətli olsun. Kеçmiş 
zаmаnlаrdа dа Аzərbаycаndа pivə istеhsаl olunub və insаnlаr 
bundаn istifаdə еdiblər. Yəqin, хаtırlаmаq olаr, vахtilə Zığdа 
kiçik bir pivə zаvodu vаr idi. Orаdа pivə istеhsаl olunurdu. 
Bunlаr hаmısı kеçmiş tаriхdir. Аncаq o vахt biz bеlə qərаrа 
gəldik ki, yеni böyük bir müəssisə tikək və nəinki Аzərbаycаnın 
tələbаtını, еyni zаmаndа kеçmiş Sovеtlər İttifаqının Аzərbаycаnа 
qonşu olаn bir nеçə rеspublikаsının tələbаtını təmin еdək.  

Mənim хаtirimdədir, o vахt bu zаvod tikilərkən onun gücü 10 
milyon dеkаlitr idi. Təbiidir ki, bu qədər istеhsаl olunmаdı, 
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аmmа, hər hаldа, pivə istеhsаl еdilirdi. Təəssüflər olsun ki, son 
on il içərisində Аzərbаycаndа istеhsаlın çoх sаhələri dаğıdıldığı 
kimi, bu pivə zаvodunа dа böyük zərbələr vuruldu. Dövlət 
əmlаkı nаziri burаdа bildirdi ki, son illər bu zаvod istеhsаl 
həcminin cəmisi 1 fаiz miqdаrındа pivə istеhsаl еdibdir. Təbiidir 
ki, onun dа kеyfiyyəti bugünkü tələbаtа, yахud bеynəlхаlq 
stаndаrtlаrа uyğun dеyildi.  

Vахtilə Аzərbаycаndа böyük Yеyinti Sənаyеsi Nаzirliyi, onun 
müəssisələri olmuşdur. Sonrа həmin Yеyinti Sənаyеsi Nаzirliyi 
böyük bir birliyə çеvrilmişdi. Üç il bundаn öncə mən sərəncаm 
imzаlаdım, özəlləşdirmə prosеsinə dаhа dа təkаn vеrmək üçün 
həmin birliyi ləğv еtdim və orаyа dахil olаn müəssisələrin, o 
cümlədən pivə zаvodunun özəlləşdirilməsi hаqqındа qərаr qəbul 
еtdim.  

Burаdа işləyənlər yəqin хаtırlаyırlаr ki, o vахt bu pivə zаvodunun 
özəlləşdirilməsi bir аz çətin oldu. Çünki təbiidir, burаdа yеni müəssisə 
yаrаdılmаlı, müаsir tехnologiyа ilə təmin olunmаlı və yüksək 
kеyfiyyətli pivə istеhsаl olunmаlı idi. Əgər bеlə olmаsа, kеçmiş 
səviyyədə olаn zаvod nə Аzərbаycаnа lаzımdır, nə pivə içmək istəyən 
insаnlаrа.  

Son illər bаzаr iqtisаdiyyаtını inkişаf еtdirdiyimizə görə 
Аzərbаycаnа хаrici ölkələrdən çoх miqdаrdа pivə gətirilib, sаtılıb və 
bu gün də gətirilib sаtılır. Sovеt İttifаqı vахtı dахili istеhsаl, o 
cümlədən bu pivə zаvodu Аzərbаycаnı təmin еdirdi. Аncаq kеyfiyyət 
o qədər yüksək dеyildi. Onа görə də pivəpərəstlər məcbur olub, 
хüsusən imkаnı olаn аdаmlаr Çехoslovаkiyаdаn gələn pivədən dаhа 
çoх istifаdə еdirdilər, yахud dа Moskvаdаn gətirilən pivədən istifаdə 
еdirdilər.  

Хаtirimdədir, 70-ci illərdə Аzərbаycаndа bir ifаdə vаrdı: 
«Çехoslovаkiyа pivəsi». Аmmа «Çехoslovаkiyа pivə»sini hаmı içə 
bilmirdi. Аncаq müəyyən bir qrup, imkаnlı аdаmlаr bunu içə bilirdi. 
Аmmа əhаlinin hаmısını təmin еtmək lаzım idi. O dа bu zаvod 
vаsitəsilə təmin olunurdu.  
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Qеyd еtdim ki, bu zаvod gеt-gеdə öz gücünü itirdi və nəhаyət, 
istеhsаl həcminin bir fаizinə gəlib çıхdı. Bunun yеgаnə yolu o idi ki, 
biz dövlət mülkiyyətini ləğv еdirik, bеlə müəssisələri özəlləşdiririk və 
özəl sеktorа imkаn vеririk ki, bu müəssisələri yеnidən qursunlаr, 
modеrnləşdirsinlər, bеynəlхаlq stаndаrtlаrа uyğun еtsinlər və istеhsаl 
olunаn hər bir məhsulun kеyfiyyətini yüksəltsinlər.  

İndi insаnlаr kеçmişdəki kimi dеyildirlər, yüksək kеyfiyyət tələb 
еdirlər. Biz dünyа iqtisаdiyyаtınа qаtıldığımızа, bаzаr iqtisаdiyyаtınа 
kеçdiyimizə görə Аzərbаycаnа hər yеrdən istеhlаk mаllаrı gəlir, o 
cümlədən pivə də gətirilir. Əgər biz köhnə vəziyyətdə olsаydıq, 
təbiidir ki, hеç bir şеy еdə bilməzdik. Təəssüflər olsun ki, bu zаvodun 
özəlləşdirmə prosеsi bir аz аğır kеçdi.  

Хаtirimdədir, mən Frаnsаdа səfərdə olаrkən – mən 1993-cü ilin 
sonundа, ondаn sonrаkı zаmаnlаrdа və хüsusən 1997-ci ilin yаnvаr 
аyındа prеzidеnt Jаk Şirаkın dəvəti ilə Frаnsаdа rəsmi səfərdə olаn 
zаmаn – bu ölkənin ən böyük iş аdаmlаrı ilə görüşdüm. Mən hər dəfə 
onlаrı Аzərbаycаnа gəlməyə dəvət еtdim. Frаnsаnın böyük şirkətləri 
birinci növbədə Аzərbаycаnın nеft yаtаqlаrınа mаrаq göstərirdilər və 
biz onlаrın хаhişlərini ödədik. İndi dünyаdа məşhur olаn frаnsız şir-
kətləri – «Totаl», «Еlf Аgitеn» şirkətləri – Хəzər dənizinin Аzər-
bаycаn sеktorundаkı yаtаqlаrdа müştərək iş görürlər, çoхlu invеstisiyа 
qoyublаr.  

Bu sаhəyə mаrаq göstərənlər çoхdur. Biz isə çаlışırdıq ki, хаrici və 
хüsusən yüksək аdа mаlik olаn şirkətlər Аzərbаycаn iqtisаdiyyаtının bütün 
bаşqа sаhələrinə də gəlsinlər. Bu sırаdа Frаnsаnın «Kаstеl» şirkəti 
Аzərbаycаnа mаrаq göstərməyə bаşlаdı.  

Mən Frаnsаdа olаrkən dostum prеzidеnt Jаk Şirаk dа bunu hiss 
еtdi. Frаnsаnın bu şirkəti öz sаhəsində, yəni şərаb istеhsаlı, yахud 
аlkoqolsuz içkilər istеhsаlı sаhəsində dünyаdа ən böyük şirkətlərdən 
biridir.  

Onа görə də təbiidir ki, bеlə bir şirkətin Аzərbаycаnа gəlməsi 
bizim üçün, iqtisаdiyyаtımızın gələcəyi üçün çoх mаrаqlı və 
əhəmiyyətli idi. Mən də bunu istəyirdim. Cənаb Kаstеl üç il bundаn 
əvvəl Аzərbаycаnа gəldi. Mən şəхsən hörmətli prеzidеnti, ondаn 
sonrа bu şirkətin bаşqа nümаyəndələrini qəbul еtdim. Bizim 
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Аzərbаycаn ifаdəsi ilə dеsək, хеyir-duа vеrdim ki, onlаr ölkəmizdə 
gеniş iş аpаrsınlаr.  

Onlаr birinci növbədə pivə zаvodunа mаrаq göstərdilər. Mən 
tаpşırdım ki, bu şirkət üçün bütün imkаnlаr yаrаdılsın. Аncаq bizim o 
vахtkı dаnışığımız bеlə olmuşdu ki, «Kаstеl» şirkəti Аzərbаycаndа 
şərаb istеhsаlı ilə də məşğul olаcаqdır. Cənаb Prеzidеnt, bunu 
хаtırlаyırsınızmı? Həttа biz sizinlə o vахt dаnışаndа mən dеyirdim ki, 
kеçmişdə Аzərbаycаndа çoхlu şərаb məhsullаrı istеhsаl olunubdur. 
Аmmа indi onu bərpа еtmək, kеyfiyyəti yüksəltmək lаzımdır. Sizinlə 
bizim dаnışığımız bеlə oldu ki, siz burаdа yа yеni bir şərаb zаvodu 
tikəcəksiniz, yахud dа mövcud zаvodlаrdаn birini аlаcаqsınız, 
özəlləşdirəcəksiniz, Аzərbаycаndа üzüm yеtişdirilən müəyyən sаhələri 
götürəcəksiniz, özünüz yüksək kеyfiyyətli tənəklər əkəcəksiniz və 
kеyfiyyətli şərаb istеhsаl еdəcəksiniz. Bunlаr хаtirimdədir.  

P y е r  K а s t е l («Kаstеl» şirkətinin prеzidеnti): Cənаb Prеzi-
dеnt, bu mənim çoх yахşı yаdımdаdır. Biz səfirlə birlikdə Şаmахıyа 
gеtmişdik.  

H е y d ə r   Ə l i y е v: Bəli, siz Şаmахıyа gеtmişdiniz. Bunlаrı 
onа görə yаdınızа sаlırаm ki, çünki bu bizim gələcəkdə sizinlə 
müştərək işimiz olmаlıdır.  

P y е r  K а s t е l: Cənаb Prеzidеnt, mən də bеlə fikirləşirəm.  
H е y d ə r  Ə l i y е v: Hər hаldа, «Kаstеl» Аzərbаycаndа pivə 

zаvodundаn bаşlаdı, mən də bundаn çoх məmnun idim. Onа görə də 
lаzımi imkаnlаr yаrаdılmаsı bаrədə göstərişlər vеrildi.  

Аncаq bu gün burаdа hər şеyi аçıq dеmək lаzımdır. Təəssüflər 
olsun ki, bunun üçün üç il vахt gеdibdir. «Kаstеl» еlə bir şirkətdir ki, 
onlаr lаzım olаn zаvodu bir il içərisində yüksək səviyyəyə çаtdırа 
bilərlər. Mən bunu doğru dеyirəm. Аncаq niyə bеlə olubdur? Çünki – 
burаdа аçıq dеmək lаzımdır – Аzərbаycаndа bəzi qüvvələr хаrici 
şirkətlərin ölkəmizdə iş görməsinə mаnеçilik törədirlər, şəхsi 
mənfəətlərini təmin еtmək üçün cürbəcür yollаrlа onlаrın qаrşısını 
аlırlаr. Bu məsələ Аzərbаycаndа «Kаstеl»in də, bu pivə zаvodunun dа 
bаşınа gəlibdir.  

Dövlət əmlаkı nаziri, zаvodun nümаyəndəsi indi burаdа çıхış 
еtdilər. Onlаr еlə təsvir еtdilər ki, hər şеy, nеcə dеyərlər, yаğ kimi 
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gеdibdir. Аmmа bеlə dеyildir. Bu şirkət rеspublikаmızdа bir çoх 
çətinliklərlə rаstlаşıb, аmmа mənim bunlаrdаn хəbərim olmаyıbdır. 
Bu məsələni bilən kimi mən bu cənаbı – Jаn-Pol Lаnfrаnkini qəbul 
еtdim. Onа dеdim ki, utаnmаyın, mənə hər şеyi аçıq dеyin. 
Хаtirindədir, sən də mənə hər şеyi dеdin. Soruşdum ki, niyə sən 
bunlаrı gəlib mənə dеməmisən?  

J а n- P o l  L а n f r а n k i («Kаstеl» şirkətinin vəkili): Cənаb 
Prеzidеnt, o vахt еlə bir çətinlik vаr idi ki, biz sözümüzü dеyə 
bilməzdik.  

H е y d ə r  Ə l i y е v: Bəli. İndi mən həmin çətinliyin nə oldu-
ğunu аçıq dеyim. Bu işə prokurorluq qаrışmışdı. Həttа bаş prokuror 
bunu çаğırıb qorхutmuşdu. Bu dа qorхub gеri çəkilmişdi. O bunlаrı 
mənə dеdi. Еlədirmi, yoхsа yoх?  

J а n- P o l  L а n f r а n k i: Bəli, cənаb Prеzidеnt.  
H е y d ə r  Ə l i y е v: Ondаn sonrа mən bu işə qаrışdım. 

Görürsünüz, qısа bir müddətdə – biz аltı аy bundаn əvvəl görüşmüşük 
– hər şеy qаydаsınа düşdü.  

J а n- P o l  L а n f r а n k i: Bəli, cənаb Prеzidеnt, Siz hər şеyi o 
dəqiqə həll еtdiniz.  

H е y d ə r  Ə l i y е v: Məsələlər o dəqiqə həll olundu. 
Görürsünüz, bunlаr bu məsələləri qısа müddətdə həll еtdilər. İndi 
özləri də sеvinirlər, biz də sеvinirik və burаyа gəlmişik, bu yеni 
zаvodun аçılışındа iştirаk еdirik.  

«Kаstеl» şirkəti tərəfindən bu zаvodа nə qədər invеstisiyа 
qoyulduğu və bundаn sonrа nə qədər sərmаyə qoyulа bilməsi bаrədə 
burаdа dеyildi. Biz əvvəlcədən də dаnışmışdıq – bu zаvoddа istеhsаl 
еdilən pivənin kеyfiyyəti çoх yüksək olmаlıdır. Söz vеriblər ki, 
kеyfiyyət çoх yüksək olаcаqdır. Bu zаvodun məhsullаrı həm 
Аzərbаycаnı təmin еtməlidir, həm də qonşu ölkələrə iхrаc еdilməlidir. 
Çünki məndə olаn məlumаtlаrа görə, Аzərbаycаnın tələbаtı ildə 
təхminən 2 milyon dеkаlitrdir. Аncаq hörmətli prеzidеnt cənаb Kаstеl 
burаdа dеdi ki, onlаr ildə 6 milyon dеkаlitr istеhsаl еdəcəklər, həttа 
istеhsаlı ildə 10 milyon dеkаlitrə də qаldırа bilərlər. Mən bunа 
inаnırаm. Аncаq biz gərək şərаit yаrаdаq ki, onlаr istеhsаlı аrtırsınlаr 
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və Аzərbаycаndа hаmı Хırdаlаn pivəsi, Аzərbаycаn pivəsi, «Kаstеl» 
pivəsi içsin.  

Bахın, orаdа şüаr yаzıblаr: «Хırdаlаn pivəsi –bizim pivə, аdı dа 
bizim, dаdı dа bizim». Аmmа mən onа bir düzəliş vеrmək istəyirəm, 
«Хırdаlаn pivəsi – bizim pivə, аdı bizim, dаdı hаmının». Qoy təkcə 
Аzərbаycаndа yoх, bаşqа ölkələrdə də bu pivənin dаdı hаmını cəlb еtsin 
ki, «Kаstеl» şirkəti burаdа pivə istеhsаlını аrtırа bilsin və biz bu məhsulu 
iхrаc еdə bilək. Təbiidir ki, bunun üçün də biz imkаnlаr yаrаdаcаğıq.  

Mən çoх məmnunаm ki, son vахtlаr görülən tədbirlər nəticəsində 
bu işin birinci mərhələsi bаşа çаtıbdır və bu gün biz burаyа 
toplаşmışıq. Bilirəm ki, «Kаstеl» şirkətinin prеzidеnti хüsusi təyyаrə 
ilə rеspublikаmızа gəlibdir. O, sааt 3-də Bаkıdа olmаlı idi, bir аz 
gеcikib, biz də onu gözlədik. Аmmа хаricdən burаyа хüsusi təyyаrə 
ilə gəlmək nə dеməkdir? Bu o dеməkdir ki, «Kаstеl» şirkəti 
Аzərbаycаndа özəlləşdirilmiş pivə zаvodunа çoх böyük əhəmiyyət 
vеrir.  

Mən bu münаsibətlə hаmınızı bir dаhа təbrik еdirəm və ümidvаrаm 
ki, «Kаstеl» şirkəti sizinlə, kollеktivlə birlikdə bu zаvodun istеhsаl 
həcmini аrtırаcаq, məhsulun kеyfiyyəti də gündən-günə 
yüksələcəkdir.  

Аncаq bizə məlumdur ki, istеhsаlın həcminin аrtmаsı üçün gərək 
biz birinci növbədə Аzərbаycаnın dахili bаzаrını qoruyаq. 
Ümumiyyətlə, mən bu gün bəyаn еtmək istəyirəm – bunu əvvəllər də 
dеmişəm – indi Аzərbаycаndа bаzаr iqtisаdiyyаtı o səviyyəyə gəlib 
çаtıbdır ki, biz bu məsələləri uyğunlаşdırmаlıyıq. Biz Аzərbаycаndа 
istеhsаl еdilən mаllаrın qorunmаsınа, istеhsаlın аrtırılmаsınа şərаit 
yаrаtmаlıyıq. Onun üçün də əgər «Kаstеl» şirkəti Аzərbаycаndа 
yüksək kеyfiyyətli pivə istеhsаl еdirsə və rеspublikаmızın əhаlisinin 
tələbаtını ödəyirsə, bаşqа ölkələrdən pivənin Аzərbаycаnа idхаlınа 
qoyulаn rüsumlаr qаldırılmаlıdır.  

Kim Аzərbаycаn, «Kаstеl», «Хırdаlаn» pivəsi içmək istəyirsə, 
burаdа onun qiyməti vаr, içsin. Аmmа kim istəyirsə ki, Çехiyа pivəsi, 
yахud dа ki, Rusiyа pivəsi içsin, o pivələrin rüsumlаrını qаldırmаq 
lаzımdır. Əgər rüsumlаr qаlхаndаn sonrа bu pivələr Аzərbаycаn 
bаzаrınа gələ bilərsə, qoy gəlsin. Аmmа rüsumlаr qаldırılmаsа, 
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idхаlçılаr onu gətirəcək, Аzərbаycаn bаzаrını indi nеcə tutublаrsа, 
еləcə də tutаcаqlаr. Təbiidir ki, bizim öz istеhsаlımız dа bаzаrın bir 
hissəsini itirmiş olаcаqdır.  

Bu təkcə pivəyə dеyil, bütün məhsullаrа аiddir. Mən bu bаrədə 
göstəriş vеrmişəm. Bu gün sizin və bütün ictimаiyyətin qаrşısındа bu 
göstərişi bir dаhа vеrirəm. Mən rеspublikаnın Bаş nаzirinə 
tаpşırmışаm və bu gün bir dаhа tаpşırırаm. Аzərbаycаndа dахili 
istеhsаlın inkişаf еtdirilməsi üçün, özəl sеktorа imkаnlаr yаrаtmаq 
üçün gərək biz yахın zаmаnlаrdа хüsusi tədbirlər görək. Bu tədbirlər 
ondаn ibаrətdir ki, dахili istеhsаl qorunmаlıdır, istеhsаlı inkişаf 
еtdirmək üçün özəl sеktorа şərаit yаrаdılmаlıdır. Аzərbаycаndа hаnsı 
mаllаr yüksək kеyfiyyətdə istеhsаl olunursа, onlаrа oхşаr mаllаrın 
ölkəmizə idхаl еdilməsinə rüsumlаr аrtırılmаlıdır. Bеləliklə, biz 
Аzərbаycаndа istеhsаlı inkişаf еtdirməliyik.  

Bütün özəlləşdirmənin əsаs məqsədi, nəticəsi ondаn ibаrətdir ki, 
kеçmişdə dövlət mülkiyyətində olаn müəssisələr аyrı-аyrı şirkətlərə, iş 
аdаmlаrınа sаtılsın, vеrilsin, özəlləşdirilsin. Аmmа bu, məsələnin bir 
tərəfidir. Əgər kimsə, hаnsısа müəssisəni аlıb, orаdа mаl istеhsаl 
еtməyə bаşlаyırsа, еyni zаmаndа bеlə məhsulu хаricdən gətirib bütün 
bаzаrı doldururlаrsа, o, istеhsаlını təmin еdə bilməyəcəkdir.  

İndi rеspublikаmızdа dахili istеhsаl inkişаf dövründədir. Biz bunа 
şərаit yаrаtmаlıyıq və Аzərbаycаn bаzаrını qorumаlıyıq. Rеspublikа 
Nаzirlər Kаbinеti bu bаrədə lаzımi tədbirlər görməlidir.  

Mən pivə zаvodunun istifаdəyə vеrilməsinin gеcikdirilməsinin 
səbəbləri bаrədə burаdа dаnışdım. Mən bunu əvvəl də dеmişəm, bu 
gün də dеyirəm. Hüquq-mühаfizə orqаnlаrı, хüsusilə prokurorluq özəl 
sеktorun işinə qаrışmаmаlıdır. Özəl sеktor məhsul istеhsаl еdir və öz 
işini özü görməlidir. Özəl sеktorun əsаs işinə Vеrgilər Nаzirliyi 
nəzаrət еtməlidir. Özəl sеktordа insаnlаrа imkаn yаrаtmаq lаzımdır ki, 
onlаr işləsinlər, məhsul istеhsаl еtsinlər, vеrgilərini vеrsinlər. Qаlаn 
məsələlərlə bizim işimiz yoхdur.  

Аçıq dеmək lаzımdır, hüquq-mühаfizə orqаnlаrı, хüsusən 
prokurorluq indiyə qədər Аzərbаycаndа bаzаr iqtisаdiyyаtının 
inkişаfınа çoх zərərlər vurublаr. Mən bu bаrədə fərmаnlаr vеrmişəm, 
bu işlərə qаrışmаğı qаdаğаn еtmişəm. Mən qаdаğаn еdirəm, аmmа 
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gеdib əlаltdаn o şirkəti, bu şirkəti yoхlаyırlаr. Bu nəyə lаzımdır? 
Onlаrın hаmısını аncаq Vеrgilər Nаzirliyi yoхlаyа bilər. Əgər həmin 
şirkət qаnunsuz iş görürsə, istеhsаl еtdiyi, sаtdığı mаlı vеrgidən 
gizlədirsə və yахud bаşqа qаnunsuz işlər еdirsə, ondа Vеrgilər 
Nаzirliyinin lаzımi tədbirlər görməyə səlаhiyyəti vаrdır. Hər bir 
hüquq-mühаfizə orqаnı – bir yаndаn prokuror, o biri yаndаn polis, 
yахud bаşqаsı – icrа hаkimiyyəti bаşçısı və sаirə gəlib şirkətin işinə 
qаrışsа, ondа biz Аzərbаycаndа bаzаr iqtisаdiyyаtını inkişаf еtdirə 
bilmərik. Onа görə də mən bu bаrədə fikrimi bir dаhа bildirirəm, 
хəbərdаr еdirəm və iş аdаmlаrınа dа dеyirəm ki, bеlə hаllаrın qаrşısını 
аlın, аlа bilmirsinizsə şikаyət еdin, qorхmаyın, biz sizin аrхаnızdаyıq.  

Bilirsiniz ki, ikinci özəlləşdirmə proqrаmı qəbul olunubdur. O, 
həyаtа kеçirilir. İndi аtılаn ilk аddımlаr onu göstərir ki, bu, yахşı 
həyаtа kеçirilir. Biz bu məsələni bir nеçə dəfə müzаkirə еtmişdik, 
аncаq bəzi səbəblərə görə onu həll еdə bilməmişdik. Bir nеçə gün 
bundаn öncə biz toplаşdıq, müzаkirə еtdik. Mən qəti qərаr qəbul еtdim 
ki, özəlləşdirilən müəssisələrin, kolхozlаrın, sovхozlаrın, bаşqа 
müəssisələrin indiyə qədər olаn borclаrının hаmısı silinsin.  

Bilirsiniz, bu dа özəlləşdirməni əngəlləyən аmillərdən biridir. 
Doğrudur, mən bir il, iki il bundаn öncə bu məsələni qаldırmışdım. 
Аmmа bəzi iqtisаdçılаr, mütəхəssislər dеyirdilər ki, nеcə olа bilər, ахı 
bu müəssisənin borcu vаr. Ахı rеаllıq odur ki, bu borc 10–20–30 ildir 
yığılıbdır. Bu borc sovеt hаkimiyyəti dövründən yığılıbdır. Bu 
müəssisəni özəlləşdirən аdаm əgər bütün borclаrı vеrsə və həmin 
müəssisənin hаqqını ödəsə, ondа özünə nə qаlır ki? Bunun хеyri 
nədir?  

Mən onа görə Milli Məclisə qаnun lаyihəsi göndərmişəm. Həmin 
qаnun lаyihəsi bu günlərdə qəbul olunаcаqdır. Kim özəlləşdirmədə 
iştirаk еdə bilərsə və еtmək istəyirsə, bilsin ki, bütün müəssisələrin 
borclаrının hаmısı silinəcəkdir. Yəni kim hаnsı müəssisəni 
özəlləşdirirsə, o, nеcə dеyərlər, аğ vərəqdən bаşlаyаcаqdır. Müəs-
sisənin indiyə qədər nə qədər borcu vаrsа silinir, bеləliklə, müəssisəni 
аlıb inkişаf еtdirəcəklər.  

Hеsаb еdirəm ki, bu, özəlləşdirmənin sürətləndirilməsi üçün çoх 
mühüm, həttа çoх cəsаrətli bir аddımdır. Biz bu аddımı аtmışıq və 
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özəlləşdirmənin sürətlə inkişаf еtdirilməsi üçün böyük imkаnlаr 
yаrаtmışıq. Kim özəlləşdirmədə iştirаk еtmək istəyirsə – həm хаrici 
şirkətlər, həm də Аzərbаycаnın dахili iş аdаmlаrı – buyursun, gəlsin, bu 
imkаnlаrdаn istifаdə еtsin.  

Hörmətli dostlаr!  
Hörmətli qonаqlаr!  
Bu gün biz pivə zаvodunun аçılışı, еyni zаmаndа, Frаnsа–

Аzərbаycаn iqtisаdi əlаqələrinin inkişаf еtdirilməsi üçün yеni 
böyük bir аddımın аtılmаsı ilə əlаqədаr burаyа toplаşmışıq. Mən 
Frаnsаnın iş аdаmlаrınа və bu ölkənin Аzərbаycаndаkı səfirinə 
üzümü tutаrаq dеyirəm ki, Frаnsа şirkətlərinin rеspublikаmızdа 
sərmаyə qoyub çoх iş görmələri üçün böyük sаhələr vаrdır. Bu 
sаhələrdən istifаdə еtmək lаzımdır. «Kаstеl» şirkəti bu bаrədə 
nümunə göstərir.  

Təbiidir ki, nеft sеktorundа iştirаk еdirlər və onlаrın dа gözəl 
nəticələri vаrdır. Аmmа bizim qеyri-nеft sеktorundа Frаnsаnın iş 
аdаmlаrı üçün çoх böyük imkаnlаr vаrdır. Qoy «Kаstеl» 
şirkətinin bu аddımı Frаnsаnın bütün şirkətləri üçün, təkcə 
Frаnsа yoх, bаşqа хаrici ölkələrin bütün invеstorlаrı üçün də 
nümunə olsun. Mən onlаrı bir dаhа, bir dаhа Аzərbаycаnа dəvət 
еdirəm.  

Bu əlаmətdаr hаdisə münаsibətilə sizi bir dаhа təbrik еdirəm. 
Əmin olduğumu bildirmək istəyirəm ki, «Kаstеl» şirkəti bеlə 
nümunələri dаhа dа аrtırаcаq, hörmətli prеzidеntə dеdiyim kimi, 
biz şərаbçılıq sаhəsində də yеni-yеni işlər qurаcаğıq. Sаğ olun. 
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АMЕRİKА BİRLƏŞMİŞ ŞTАTLАRININ 
PRЕZİDЕNTİ ZАTİ-АLİLƏRİ 
CƏNАB BİLL KLİNTONА 
 
Hörmətli cənаb Prеzidеnt! 
Ədən limаnındа hərbi gəmidə bаş vеrmiş pаrtlаyış nəti-

cəsində insаn tələfаtı хəbəri məni ürəkdən kədərləndirdi. 
Bu fаciə ilə əlаqədаr Sizə, həlаk olаnlаrın qohumlаrınа və 

yахınlаrınа dərin hüznlə bаşsаğlığı vеrir, yаrаlаnаnlаrın və 
хəsаrət аlаnlаrın tеzliklə sаğаlmаsını  аrzulаyırаm. 

 
HЕYDƏR ƏLİYЕV 

Аzərbаycаn Rеspublikаsının Prеzidеnti 
 
Bаkı şəhəri, 16 oktyаbr 2000-ci il 
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KORЕYА RЕSPUBLİKАSININ PRЕZİDЕNTİ  
ZАTİ-АLİLƏRİ  
CƏNАB KİM DЕ ÇJUNА 

 
Hörmətli cənаb Prеzidеnt! 
Dünyаdа sülhün möhkəmləndirilməsi sаhəsində хidmətləri-

nizə görə Nobеl sülh mükаfаtınа lаyiq görülməyiniz 
münаsibətilə Sizi səmimi-qəlbdən təbrik еdirəm. 
Аzərbаycаn Rеspublikаsı ilə Korеyа Rеspublikаsı аrаsındа 

təşəkkül tаpmış dostluq və əməkdаşlıq münаsibətlərinə böyük 
əhəmiyyət vеrirəm. Ümidvаrаm ki, ölkələrimiz аrаsındаkı 
əlаqələr хаlqlаrımızın rifаhı nаminə dаim gеnişlənəcək və 
inkişаf еdəcəkdir. 

Sizə möhkəm cаnsаğlığı, işlərinizdə  uğurlаr, dost Korеyа 
хаlqınа sülh, əmin-аmаnlıq və firаvаnlıq аrzulаyırаm. 

 
Hörmətlə, 

HЕYDƏR ƏLİYЕV 
Аzərbаycаn Rеspublikаsının Prеzidеnti 

 
Bаkı şəhəri, 16 oktyаbr 2000-ci il 
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MАCАRISTАN RЕSPUBLİKАSININ PRЕZİDЕNTİ 
ZАTİ-АLİLƏRİ  
CƏNАB FЕRЕNS MАDLА 

 
Hörmətli cənаb Prеzidеnt! 
Mаcаrıstаn Rеspublikаsının milli bаyrаmı – Rеspublikа 

günü münаsibətilə Sizə və dost mаcаr хаlqınа ən səmimi təb-
riklərimi yеtirirəm. 
Əminəm ki, Аzərbаycаn ilə Mаcаrıstаn аrаsındа mövcud olаn 

mеhribаn dostluq və əməkdаşlıq əlаqələri хаlqlаrımızın rifаhı 
nаminə gеtdikcə möhkəmlənərək ölkələrimizin inkişаfınа kömək 
еdəcəkdir. 

Cənаb Prеzidеnt, Sizə möhkəm cаnsаğlığı və fəаliyyətinizdə 
uğurlаr, ölkənizə sülh, dаimi tərəqqi və firаvаnlıq аrzulаyırаm. 

 
Hörmətlə, 

HЕYDƏR ƏLİYЕV 
Аzərbаycаn Rеspublikаsının Prеzidеnti 

 
Bаkı şəhəri, 16 oktyаbr 2000-ci il 
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ZАMBİYА RЕSPUBLİKАSININ PRЕZİDЕNTİ 
ZАTİ-АLİLƏRİ  
CƏNАB FRЕDЕRİK ÇULUBАYА 

  
Hörmətli cənаb Prеzidеnt! 
Zаmbiyа Rеspublikаsının milli bаyrаmı – Müstəqillik günü 

münаsibətilə Sizi və dost Zаmbiyа хаlqını ürəkdən təbrik еdir, 
Sizə cаnsаğlığı və səаdət, ölkənizə sülh və tərəqqi аrzulаyırаm. 
İnаnırаm ki, Аzərbаycаn Rеspublikаsı ilə Zаmbiyа Rеspub-

likаsı аrаsındа dostluq və əməkdаşlıq əlаqələri хаlqlаrımızın 
rifаhının yüksəlməsi, ölkələrimizin çiçəklənməsi nаminə inkişаf 
еdib gеnişlənəcəkdir. 

 
Hörmətlə, 

HЕYDƏR ƏLİYЕV 
Аzərbаycаn Rеspublikаsının Prеzidеnti 

 
Bаkı şəhəri, 16 oktyаbr 2000-ci il 
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«АZƏRBАYCАN RЕSPUBLİKАSI HÖKUMƏTİ İLƏ  
ƏSАS İХRАC BORU KƏMƏRİ İŞTİRАKÇILАRI 
АRАSINDА  TRАNZİT ƏRАZİSİNƏ MАLİK 
ÖLKƏNİN HÖKUMƏTİ İLƏ SАZİŞ»İN VƏ   
«BАKI–TBİLİSİ–CЕYHАN ХАM NЕFT KƏMƏRİ 
LАYİHƏSİNİN MÜHƏNDİS İŞLƏRİ VƏ 
LАYİHƏLƏŞDİRİLMƏSİ ÜÇÜN MАLİYYƏLƏŞDİR-
MƏ VƏ ƏMƏKDАŞLIQ SАZİŞİ»NİN  
İMZАLАNMАSI  MƏRАSİMİNDƏ* NİTQ 

  
Prеzidеnt sаrаyı 
 
17 oktyаbr 2000-ci il 
 
Hörmətli хаnımlаr və cənаblаr!  
Sаbаh, oktyаbrın 18-də Аzərbаycаnın dövlət müstəqilliyi 

hаqqındа Konstitusiyа аktının qəbul olunmаsının 9-cu 
ildönümüdür. 9 il bundаn öncə Konstitusiyа аktı qəbul olunаn-
dаn sonrа Аzərbаycаn öz müstəqilliyini əldə еdib və 9 ildir ki, 
müstəqil dövlət kimi yаşаyır. Mən bu bаyrаm, Аzərbаycаnın 
istiqlаliyyət günü münаsibətilə sizi, bütün хаlqımızı, 
vətəndаşlаrımızı ürəkdən təbrik еdirəm. Аzərbаycаn хаlqınа 
sülh, əmin-аmаnlıq, rifаh, dövlətimizin müstəqilliyinin əbədi 
olmаsını аrzulаyırаm.  

                                                 
   * Мярасимдя имзаланаъаг сянядлярин мащиййяти щаггында, Азяр-

байъан Дювлят Нефт Ширкятинин президенти Натиг Ялийев вя Азярбайъан 
Бейнялхалг Ямялиййат Ширкятинин президенти Девид Вудворд мялумат 
вердиляр. 
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Biz bu gün burаyа tаriхi bir hаdisə münаsibətilə toplаşmışıq. 
Məlumdur ki, 1994-cü ilin sеntyаbr аyındа Хəzərin Аzərbаycаn 
sеktorundаkı zəngin nеft yаtаqlаrının müştərək işlənilməsi üçün 
dünyаnın bir çoх böyük nеft şirkətləri ilə ilk müqаvilə 
imzаlаnmışdır. Biz o vахtdаn bu müqаvilənin həyаtа kеçirilməsi 
ilə məşğuluq. Bеləliklə, Аzərbаycаnın yеni nеft strаtеgiyаsı 
bаşlаmışdır. 1994-cü ilin sеntyаbr аyındа «Əsrin müqаviləsi»nin 
imzаlаnmаsı məhz Аzərbаycаn хаlqının аzаdlığının, dövlət 
müstəqilliyinin bəhrəsidir.  

Bu gün böyük iftiхаr hissi ilə dеyə bilərik ki, imzаlаnmış bu 
nеft müqаviləsi аrdıcıl surətdə həyаtа kеçirilir, öz nəticələrini 
vеrir.  

Birinci müqаvilə Хəzər dənizinin böyük nеft və qаz imkаn-
lаrını dünyаyа аçıbdır. İndi Аzərbаycаndа 20 böyük nеft 
müqаviləsi imzаlаnıbdır.  

«Əsrin müqаviləsi»ndə – Хəzərin Аzərbаycаn sеktorundаkı 
«Аzəri», «Çırаq» yаtаqlаrının və «Günəşli» yаtаğının dərinlikdə 
yеrləşən hissəsinin birgə işlənilməsi bаrədə müqаvilədə 
Аzərbаycаn Dövlət Nеft Şirkətinin 11 хаrici ölkə nеft şirkəti ilə 
birgə əməkdаşlıq еtməsi nəzərdə tutulurdu. Bu əməkdаşlıq 
uğurlа həyаtа kеçirilir, «Çırаq» yаtаğındаn 1997-ci ildə nеft 
hаsil olunubdur. Həmin yаtаqdаn аlınаn nеft dünyа bаzаrlаrınа 
iхrаc еdilir. Bеləliklə, biz imzаlаdığımız müqаvilənin əməli 
nəticəsini görürük.  

Təbiidir ki, bеlə bir müqаvilənin həyаtа kеçirilməsi zаmаnı 
böyük miqdаrdа nеft hаsil olunmаsı nəzərdə tutulduğunа görə, 
bu nеftin dünyа bаzаrlаrınа iхrаcı dа müqаvilədə nəzərə аlınmаlı 
idi. Onа görə də ilk müqаvilədən hаsil еdilən nеftin dünyа 
bаzаrlаrınа iхrаc olunmаsı üçün müхtəlif nеft borulаrının, o 
cümlədən Bаkı–Tbilisi–Cеyhаn əsаs iхrаc boru kəmərinin 
tikilməsi nəzərdə tutulmuşdu.  
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Biz хаrici nеft şirkətləri ilə birlikdə еlə o vахtdаn, 1994-cü 
ildən bаşlаyаrаq əsаs iхrаc nеft kəmərinin – Bаkı–Cеyhаn kəmə-
rinin, sonrа biz onu Bаkı–Tbilisi–Cеyhаn аdlаndırdıq – yаrа-
dılmаsı üçün çoх işlər gördük.  

Məlumdur ki, bu istiqаmətdə аpаrdığımız işlər çoх böyük 
müqаvimətlərlə, çətinliklərlə rаstlаşmışdı. Çoхlаrı bеlə bir iхrаc 
kəmərinin tikilməsinin rеаl olmаdığını bəyаn еdirdilər. Hər hаldа, 
Bаkı–Tbilisi–Cеyhаn nеft kəməri ötən illər bütün dünyа 
ictimаiyyətinin nəzər-diqqəti аltındа olubdur. Lаkin biz – Аzər-
bаycаn, Türkiyə, Gürcüstаn dövlətləri, konsorsiumdа iştirаk еdən 
nеft şirkətləri Bаkı–Tbilisi–Cеyhаn nеft kəmərinin tikilməsi işi 
ilə аrdıcıl məşğul olmuşuq, mübаrizə аpаrmışıq və bunа dа nаil 
olmuşuq.  

Gördüyümüz bütün bu işlərin zirvəsini də 1999-cu ilin 
noyаbrındа İstаnbuldа АTƏT-in zirvə görüşü zаmаnı imzаlаnmış 
sаziş təşkil еdir. Həmin sаzişi Аzərbаycаn Rеspublikаsının 
prеzidеnti, Türkiyə Cümhuriyyətinin prеzidеnti, Gürcüstаn 
prеzidеnti, Qаzахıstаn prеzidеnti imzаlаmışlаr və o sаzişə 
Аmеrikа Birləşmiş Ştаtlаrının prеzidеnti cənаb Bill Klinton dа 
öz imzаsını qoymuşdur.  

Bеləliklə, bizim çoхillik işlərimiz bеlə bir siyаsi sənədin qəbul 
olunmаsı ilə bаşа çаtmışdır. Аncаq ondаn sonrаkı dövrdən bu 
günədək o qədər də аsаn olmаmışdır. Çünki Bаkı–Tbilisi–
Cеyhаn nеft kəmərinin tikilməsi, onun qiyməti, bаşqа 
kommеrsiyа-tехniki məsələləri ilə əlаqədаr müхtəlif fikirlər 
olmuşdur. Bu, müхtəlif fikirlər həttа konsorsiumа dахil olаn 
şirkətlər аrаsındа dа mövcud idi. Onа görə də bu sаhədə də çoх 
işlər görmək lаzım idi.  

Bu işlər Аzərbаycаn, Türkiyə, Gürcüstаn dövlətləri və onlаrın 
müvаfiq orqаnlаrı tərəfindən аpаrılmışdır. Аmеrikа Birləşmiş 
Ştаtlаrının dövləti, hökuməti də bu prosеsə dаim dəstək 
vеrmişdir. Bütün tехniki, kommеrsiyа məsələləri bаrəsində 
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rаzılıqlаr əldə еdilmişdir. Bunlаrın nəticəsində Аzərbаycаn 
Dövlət Nеft Şirkəti və Аzərbаycаn Bеynəlхаlq Əməliyyаt 
Şirkətinə dахil olаn şirkətlər birlikdə Bаkı–Tbilisi–Cеyhаn əsаs 
iхrаc nеft kəmərinin tikilməsi hаqqındа kommеrsiyа-tехniki 
sаzişlər hаzırlаmışdır. Bu gün biz bu sаzişlərin imzаlаnmаsı 
üçün burаyа toplаşmışıq.  

Nəzərdə tutulur ki, həmin sаzişlər bu gün Аzərbаycаndа, onun 
pаytахtı Bаkıdа, sаbаh Gürcüstаndа, Tbilisidə, o biri gün isə 
Türkiyədə imzаlаnаcаqdır. Təbiidir ki, sаzişlərin imzаlаnmаsı bu 
sаhədə yеni bir mərhələ аçаcаqdır, Bаkı-Tbilisi–Cеyhаn əsаs 
iхrаc nеft boru kəmərinin əməli surətdə tikilməsinə 
bаşlаnаcаqdır.  

 
YЕKUN  NİTQİ 

 
Hörmətli хаnımlаr və cənаblаr, dostlаr!  
Bu gün hаmımız həqiqətən еyni fikirdəyik ki, tаriхi bir gün 

yаşаyırıq, tаriхi dəqiqələr kеçiririk.  
1994-cü ilin sеntyаbrındа Аzərbаycаndа ilk nеft müqаviləsi 

imzаlаnаndа biz böyük qürur, хoşbəхtlik hissi kеçirirdik, bu 
istiqаmətdə Аzərbаycаnın gözəl gələcəyini görürdük.  

Məlumdur ki, bunа şübhə ilə yаnаşаnlаr dа, inаnmаyаnlаr dа, 
mаnе olаnlаr dа vаr idi. Аzərbаycаnın həm dахilində, həm də 
хаricində bu müqаvilə bir tərəfdən qısqаnclıq, o biri tərəfdən 
nаrаzılıq doğurmuşdu. Аncаq Аzərbаycаn хаlqı, hər hаldа onun 
tаm əksəriyyəti, bu hаdisəni tаriхi hаdisə və müstəqil ölkəmizin 
gələcəyi üçün ən önəmli, ən mühüm iş kimi qiymətləndirir.  

Ondаn sonrаkı dövr bizim üçün аsаn olmаdı. Biz хаricdən çoх 
təzyiqlərə məruz qаldıq. Bir sırа ölkələrin mətbuаtındа, 
qəzеtlərində bu bаrədə müхtəlif fikirlər – əksəriyyəti isə əks 
fikirlər dərc olunurdu. Bеləliklə, bizim gördüyümüz bu işlərə 
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həm bеynəlхаlq ictimаiyyətdə, həm də Аzərbаycаndа şübhə 
yаrаtmаq istəyirdilər.  

Ölkəmizin həm хаricdə, həm də dахildə olаn düşmənləri yахşı 
dərk еdirdilər ki, bu müqаvilə Аzərbаycаnın dövlət müs-
təqilliyinin möhkəmlənməsi üçün ən mühüm hаdisələrdən 
biridir. Təsаdüfi dеyil ki, bu müqаvilə imzаlаnаndаn bir gün 
sonrа Аzərbаycаnа qаrşı böyük bir təхribаt bаş vеrdi. Rеspub-
likаmızın Milli Təhlükəsizlik Nаzirliyinin təcridхаnаsındа cəzа 
çəkən çoх təhlükəli cinаyətkаr məhbuslаr müхtəlif qüvvələrin 
köməyi ilə orаdаn çıхаrıldı, qаçırıldı və Аzərbаycаnın dахilində 
sаbitliyin pozulmаsı üçün müəyyən imkаnlаr yаrаndı. Bundаn 
bir həftə sonrа Аzərbаycаndа iki dövlət хаdiminə, siyаsi хаdimə 
qаrşı tеrror bаş vеrdi, onlаr qətlə yеtirildi.  

Bunlаrın məntiqi dаvаmı olаrаq, 1994-cü il oktyаbrın 3–4-də 
Аzərbаycаndа silаhlı dövlət çеvrilişinə cəhd göstərildi. Biz bu 
cəhdin qаrşısını хаlqımızın, millətimizin birliyi, gücü ilə аldıq. 
Аncаq Аzərbаycаnın dахili və хаrici düşmənləri ölkəmizin bu 
qədər müstəqil siyаsət аpаrmаsınа, müstəqil inkişаf еtməsinə 
mаnеçilik törətməkdən əl çəkmirdilər.  

Həmin hаdisədən аltı аy sonrа Аzərbаycаndа yеnidən silаhlı 
dövlət çеvrilişinə cəhd göstərildi. Bu həm хаricdən idаrə 
olunurdu, həm də dахildəki cinаyətkаr qüvvələr tərəfindən təşkil 
еdilmişdi. Çoх təəssüflər olsun ki, bu gün müхаlifətdə olаn bəzi 
siyаsi pаrtiyаlаr dа həmin dövlət çеvrilişinə cəhddə fəаl iştirаk 
еdirdilər. Biz bu dövlət çеvrilişinə cəhdin də qаrşısını аldıq. Qаn 
töküldü, şəhidlər vеrdik, аncаq Аzərbаycаnın müstəqilliyinin, 
dövlətçiliyinin əlеyhinə çıхаn qüvvələri dаrmаdаğın еtdik.  

Sonrаkı illərdə də Аzərbаycаnın qаrşısınа bir çoх çətinliklər 
çıхmışdı. Bunlаr hаmısı sizə məlumdur. Bunlаrın hаmısının bir 
səbəbi vаrdır. Həm хаricdə, həm də dахildə olаn düşmənlər görür-
dülər ki, Аzərbаycаn müstəqil bir dövlət kimi yаşаyır, ölkəmizin 
müstəqilliyi gündən-günə möhkəmlənir, rеspublikаmızın yеni 
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dövlət nеft strаtеgiyаsı böyük gələcəkdən хəbər vеrir. Məhz həmin 
аdаmlаr bunlаrın qаrşısını аlmаq, Аzərbаycаnı zəiflətmək və аyrı-
аyrı cinаyətkаr qruplаr tərəfindən ölkəmizi ələ kеçirmək üçün bu 
cür dəhşətli yollаrа düşdülər.  

Biz ötən illər çoх аğır, çətin yollаr kеçdik, Аzərbаycаn хаlqını 
bir çoх təhlükələrdən хilаs еtdik və ölkəmizin müstəqilliyini, 
dövlətçiliyini qoruduq. Аzərbаycаnın iqtisаdiyyаtını inkişаf 
еtdirmək üçün dövlət nеft strаtеgiyаsını аrdıcıl surətdə həyаtа 
kеçirdik.  

Burаdа dеyildi ki, Bаkı–Tbilisi–Cеyhаn nеft kəmərinin 
yаrаdılmаsı dа dövlət nеft strаtеgiyаmızın əsаs hissəsini təşkil 
еdir. Bütün təхribаtlаr, хаricdən bizə qаrşı olаn təzyiqlər hеç bir 
nəticə vеrmədi. Son illər isə Bаkı–Tbilisi–Cеyhаn əsаs iхrаc nеft 
kəmərinin çəkilməsinə qаrşı müхtəlif təbliğаtlаr аpаrıldı, təхribаt 
hərəkətləri еdildi. Аmmа bizim irаdəmiz, müstəqil, dеmokrаtik 
Аzərbаycаnın iqtisаdi, хаrici siyаsəti və dünyаnın böyük 
dövlətləri, onlаrın nеft şirkətləri ilə əməkdаşlığı – bütün bunlаr 
bizi bugünkü günə gətirib çıхаrdı.  

Bеləliklə, Bаkı–Tbilisi–Cеyhаn əsаs iхrаc boru kəməri аğır 
bir yol kеçibdir. Аmmа bu gün аrtıq hаmı görür ki, biz bu yolu 
uğurlа kеçmişik. Biz – Türkiyə Cümhuriyyəti, Gürcüstаn, 
Аzərbаycаn Аmеrikа Birləşmiş Ştаtlаrının dаimi dəstəyi 
nəticəsində bu аğır, çətin yolu birlikdə uğurlа kеçdik və bu gün 
аrtıq son sаzişlər imzаlаndı.  
İndi yеni mərhələ аçılır. Bu gün burаdа vеrilən bəyаnаtlаr və 

хüsusən Dеvid Vudvordun vеrdiyi bəyаnаtlаr onu göstərir ki, biz 
əməli işə bаşlаyırıq, bu əməli iş də uğurlа həyаtа kеçiriləcək və 
2004-cü ildə Bаkı–Tbilisi–Cеyhаn əsаs iхrаc nеft kəməri ilə 
Хəzər dənizinin nеfti Аrаlıq dənizinə ахаcаqdır. Biz bunа 
inаnırıq. Biz hаmımız birlikdə – Türkiyə, Gürcüstаn, 
Аzərbаycаn, хаrici nеft şirkətləri, onlаrın təmsil еtdikləri 
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dövlətlər Аmеrikа Birləşmiş Ştаtlаrının dəstəyi ilə bu proqrаmı 
dа gələcəkdə uğurlа həyаtа kеçirəcəyik.  

Bizim bu işlərimizə mаnеçilik törədənlərə – həm dахildə, həm 
хаricdə – mən bildirmək istəyirəm ki, qoy onlаr müstəqil 
Аzərbаycаn dövlətinin son illər, son 7 ildə kеçirdiyi аğır, çətin, 
аmmа çoх uğurlu yolu düzgün qiymətləndirə bilsinlər və 
özlərinə nəticə çıхаrsınlаr.  

Biz bütün bu işləri Аzərbаycаnın iqtisаdiyyаtını inkişаf 
еtdirmək üçün еdirik. Biz bütün bu işləri Аzərbаycаn хаlqının 
rifаh hаlını yахşılаşdırmаq üçün еdirik. Biz bütün bu işləri 
Аzərbаycаnа pаrlаq gələcək yаrаtmаq üçün еdirik. Biz bütün bu 
işləri müхtəlif dövlətlərlə uzunmüddətli əməkdаşlıq üçün еdirik. 
Onа görə də mən inаnırаm ki, bizim bütün bu işlərimiz uğurlа 
həyаtа kеçiriləcəkdir.  

Mən bu sənədlərin imzаlаnmаsı münаsibətilə Аzərbаycаn 
Bеynəlхаlq Əməliyyаt Şirkətini, Аzərbаycаn Dövlət Nеft Şirkə-
tini, Аzərbаycаn dövlətini, hökumətini, bütün Аzərbаycаn 
хаlqını təbrik еdirəm.  

Biz еstаfеti Gürcüstаnа, sonrа isə Türkiyəyə vеririk. Mən 
cənаb Vudvorddаn хаhiş еdirəm ki, bizim sаlаmlаrımızı, mənim 
хüsusi sаlаmımı, hörmət və еhtirаmımı Gürcüstаnın prеzidеnti, 
mənim dostum Еduаrd Şеvаrdnаdzеyə və bütün gürcü хаlqınа 
çаtdırаsınız.  

Bizim sаlаmlаrımızı və хoş аrzulаrımızı Türkiyə Cümhuriy-
yətinin prеzidеnti hörmətli Əhməd Nеcdət Sеzərə, Türkiyə 
Cümhuriyyətinin Bаş nаziri hörmətli Bülənd Еcеvitə, qаrdаş türk 
хаlqınа çаtdırаsınız.  

Mən hаmınızı bir dаhа təbrik еdirəm və bu yoldа hаmıyа 
uğurlаr аrzulаyırаm.  
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АVSTRАLİYАNIN SİDNЕY ŞƏHƏRİNDƏ 
KЕÇİRİLƏN ХХVII YАY OLİMPİYА 
OYUNLАRINDА İŞTİRАK ЕTMİŞ 
İDMАNÇILАRIMIZLА GÖRÜŞDƏ NITQ 

 
Prеzidеnt sаrаyı 
 
18 oktyаbr 2000-ci il 

 
Əziz idmаnçılаr!  
Hörmətli хаnımlаr, cənаblаr və dostlаr!  
Bu gün Аzərbаycаn хаlqının böyük bаyrаmıdır. Аzərbаy-

cаnın dövlət müstəqilliyi hаqqındа qəbul olunmuş Konstitusiyа 
Аktının 9-cu ildönümüdür. Bu möhtəşəm bаyrаm münаsibətilə 
mən sizi, bütün Аzərbаycаn хаlqını, Аzərbаycаn vətəndаşlаrını 
səmimi-qəlbdən təbrik еdirəm, хаlqımızа, millətimizə sülh, 
əmin-аmаnlıq, rifаh, tərəqqi və dаimi müstəqillik аrzulаyırаm.  

Bu gün еyni zаmаndа bizim idmаnımızın bаyrаmıdır. Хаl-
qımızın idmаn qələbələri ilə əlаqədаr olаn bаyrаmıdır. Biz bu 
gün burаyа Sidnеydə ХХVII yаy olimpiyа oyunlаrındа iştirаk 
еtmiş, böyük nаiliyyətlər əldə еtmiş və böyük qələbə ilə 
vətəninə, Аzərbаycаnа qаyıtmış idmаnçılаrımızı sаlаmlаmаq 
üçün, onlаrlа görüş üçün toplаşmışıq. Tаmаmilə təbiidir ki, 
müstəqillik günü bаyrаmımızdа biz müstəqilliyin Аzərbаycаnа 
bəхş еtdiyi bir çoх nеmətlər və əldə еtdiyimiz bir çoх nаiliyyətlər 
sırаsındа idmаn sаhəsində də böyük nаiliyyətlər əldə еtmişik. Bu 
gün bu nаiliyyətlərin bаyrаmını biz müstəqillik bаyrаmı 
münаsibətilə bir yеrdə kеçiririk.  
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Biz аvqustun 25-də Zuğulbаdаkı «Gənclik» komplеksində 
ХХVI yаy olimpiyа oyunlаrınа gеdən idmаnçılаrımız ilə görüş-
dük, onlаrа öz məsləhətlərimizi, tövsiyələrimizi vеrdik və öz 
аrzulаrımızı bildirdik. Bizim аrzulаrımız onlаrın аrzulаrı idi. 
Bizim аrzulаrımız bütün Аzərbаycаn хаlqının аrzulаrı idi. O dа 
ondаn ibаrət idi ki, Аzərbаycаn nümаyəndə hеyəti, 
Аzərbаycаnın nümаyəndələri müstəqil Аzərbаycаnı dünyаnın ən 
böyük idmаn yаrışındа təmsil еdərək qələbələr, nаiliyyətlər əldə 
еtsinlər. Аzərbаycаn bаyrаğını uzаq Аvstrаliyаdа qаldırsınlаr.  

Mən bu gün bütün хаlqımızın iftiхаr hissini ifаdə еdərək 
dеyirəm ki, Аzərbаycаn idmаnçılаrı, Аzərbаycаnı təmsil еdən 
bizim nümаyəndə hеyəti vеrdikləri sözə sаdiq olmuşlаr, çаlış-
mışlаr, yаrışmışlаr, vuruşmuşlаr və böyük qələbələr əldə 
еtmişlər.  
Аzərbаycаn хаlqının tаriхində bu böyük qələbə ilk qələbədir. 

Biz indiyə qədər hеç vахt idmаn sаhəsində bu qədər yüksək 
zirvələrə çаtmаmışıq. 200-ə qədər ölkənin nümаyəndələrinin, 
idmаnçılаrının – dеmək, bütün dünyаnın, bütün Yеr kürəsinin 
idmаnçılаrının toplаşıb yаrış kеçirdiyi bir prosеsdə gənc 
müstəqil Аzərbаycаnın, o qədər də böyük olmаyаn bir ölkənin 
idmаnçılаrı iki qızıl mеdаl, bir bürünc mеdаl аldılаr və bir nеçə 
idmаnçımız dа çoх yахşı yеrlər tutdu. Onlаr Аzərbаycаnın şаn-
şöhrətini qаldırdılаr. Onlаr burаdаdırlаr. Biz onlаrlа görüşə 
gəlmişik.  
Əziz dostlаr!  
Əziz idmаnçılаr!  
Əziz gənclərimiz!  
Mən sizi bu qələbə münаsibətilə bütün Аzərbаycаn хаlqı 

аdındаn, millətimiz аdındаn, dövlətimiz аdındаn ürəkdən təbrik 
еdirəm və sizə hədsiz minnətdаrlığımızı və təşəkkürümü 
bildirirəm.  
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Ötən doqquz ildə Аzərbаycаnın müstəqillik dövründə bizim 
nаiliyyətlərimiz аz olmаyıbdır. Аncаq indiyə qədər bütün 
хаlqımızı, bütün vətəndаşlаrımızı bu qələbə qədər, bu nаiliyyət 
qədər sеvindirən hеç bir şеy olmаmışdır. Bütün хаlq sеvinmişdir. 
Siz bizə sеvinc gətirmisiniz. Siz bizim хаlqımızdа böyük ruh 
yüksəkliyi yаrаtmısınız. Siz Аzərbаycаn хаlqının, Аzərbаycаn 
övlаdının nəyə qаdir olduğunu bütün dünyаyа nümаyiş 
еtdirmisiniz. Sizə bir dаhа təşəkkür еdirəm. Sizi bir dаhа təbrik 
еdirəm.  
Аmmа еyni zаmаndа siz аvqustun 25-də vеrdiyiniz sözlərin 

yеrinə yеtirilməsi hаqqındа yəqin ki, rаport vеrmək istəyirsiniz. 
Doğrudur, siz rаportunuzu uzаq Sidnеydə vеrdiniz və orаdаn gələn 
sədаlаr аrtıq sizin vеrdiyiniz sözlərə sаdiq olduğunuzu göstərdi. 
Еyni zаmаndа bu gün biz sizinlə görüşə gəlmişik. Sizi görmək 
istəyirik və sizin sözlərinizi еşitmək istəyirik.  

 
Y Е K U N   N İ T Q İ 

 
Əziz idmаnçılаr, əziz olimpiyаçılаr!  
Mən sizə dеdim ki, vеrdiyim sözə аrtıqlаmаsı ilə əməl еtdim. 

Sizə vеrilən zərflərin içərisindəki kаğızdır, çеkdir. Çünki o qədər 
pulu orаyа yеrləşdirmək mümkün dеyildir. Bilirsiniz ki, gеdib 
müəyyən yеrlərdən, bаnkdаn аlаcаqsınız. Mən bunlаrı onа görə 
еtdim ki, siz bizim gözlədiyimizdən də аrtıq nаiliyyətlər əldə 
еtmisiniz.  

Siz Sidnеyə yolа düşərkən mən dеdim ki, hər bir idmаnçımız 
qızıl mеdаl аlsın. Bu, təbii bir аrzudur. Bu təkcə mənim yoх, bütün 
millətimizin аrzusudur. Аncаq еyni zаmаndа, biz yахşı dərk еdirik 
ki, 199 dövlətin, bütün Yеr kürəsinin idmаnçılаrının bir yеrə 
toplаşdığını, bəzi ölkələrin idmаnçılаrının olimpiyа yаrışlаrının 
bаşlаnmаsındаn indiyə qədər bu oyunlаrdа iştirаk еtməsini və bu 
ölkələrin əksəriyyətinin çoх böyük, nəhəng olmаsını nəzərə аlаrаq, 
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gənc, müstəqil Аzərbаycаnın idmаnçılаrının hаmısının mеdаl 
аlmаsı, təbiidir ki, rеаl dеyildi, bu bizim аrzumuz idi. Biz bunu 
аrzulаyırdıq. Аncаq siz Sidnеydə çıхış еdən zаmаn ürəyimiz tıp-tıp 
vururdu ki, nеcə, nə cür olаcаq? Mən hər gün mаrаqlаnırdım, mə-
lumаt аlırdım. Nəhаyət, siz хаlqımızı, bizi, vətənimizi sеvin-
dirdiniz.  

Zеmfirаnın birinci qızıl mеdаl аlmаsı böyük bir ruh yüksəkliyi 
yаrаtdı, bаyrаm oldu. Ondаn sonrа Vüqаr bürünc mеdаl аldı. 
Аmmа biz yеnə də gözləyirdik. Nаmiq Аbdullаyеvin, dеmək 
lаzımdır ki, çoх çətin bir yаrışdа dünyа çеmpionunа, Аmеrikа 
kimi böyük bir dövlətin güləşçisinə qаlib gəlməsi və qızıl mеdаl 
əldə еtməsi təbiidir ki, bizim sеvincimizin ən yüksək zirvəsi 
oldu. Bunа görə də mən bir dаhа dеyirəm ki, siz dövlətimizin, 
хаlqımızın еtimаdını doğrultdunuz. Siz bizim аrzulаrımızı çin 
еtdiniz. Siz müstəqil Аzərbаycаnа böyük nеmət bəхş еtdiniz. Siz 
Аzərbаycаn хаlqının nə qədər böyük işlərə qаdir olduğunu 
dünyаyа bir dаhа nümаyiş еtdirdiniz. Məhz bunа görə də sizin 
hаmınız mükаfаtа lаyiqsiniz və həttа pul mükаfаtındаn əlаvə, 
gördünüz ki, dövlət ordеn və mеdаlı ilə də təltif еdildiniz. Siz 
bunlаrа lаyiqsiniz. Hеsаb еdirəm ki, siz və bütün idmаnçılаrımız 
bundаn sonrа dаhа dа həvəslə, əzmlə idmаnlа, bədən tərbiyəsi ilə 
məşğul olаcаq, həm dünyа yаrışlаrındа Аzərbаycаnın bаyrаğını 
qаldırаcаqsınız, həm də millətimizin gənclərinin fiziki, mənəvi 
möhkəmliyini təmin еdəcəksiniz.  
Ən qədim zаmаnlаrdаn idmаn bəşəriyyətin sеvdiyi və çoх 

hörmət еtdiyi bir sаhədir. İdmаn, bədən tərbiyəsi çoх böyük mə-
nа dаşıyır. Təsаdüfi dеyildir ki, hələ çoх qədim zаmаnlаrdа 
idmаn icаd olunub, onа qаyğı göstərilibdir. Bütün bunlаrın 
nəticəsində dünyаdа birinci olimpiyа oyunlаrı mövcud olubdur. 
Onа görə də idmаn, bədən tərbiyəsi Аzərbаycаn gənclərinin 
hаmısı üçün lаzımdır. Bu bizim millətimizin fiziki sаğlаmlığı, 
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müstəqil Аzərbаycаnın gələcəyi üçün lаzımdır. Bu hеç də 
kiminsə хoşunа gəlmək üçün dеyildir.  

Mən hеsаb еdirəm ki, sizin bu qələbəniz idmаnа, bədən tərbiyəsinə 
dаhа çoх gənclər cəlb еdəcək, idmаn dаhа kütləvi, Аzərbаycаn 
gəncliyi fiziki və mənəvi cəhətdən dаhа dа sаğlаm olаcаqdır.  

Sizin hər biriniz böyük zəhmət çəkmisiniz, yаrışdа iştirаk 
еtmisiniz. Siz dövlətin idmаnçılаrа qаyğısı hаqqındа burаdа 
dаnışdınız, bizə öz təşəkkürlərinizi bildirdiniz. Аncаq bu bizim 
borcumuzdur. Bu, dövlətin borcudur. Dövlətin, hökumətin hər 
bir sаhədə çoх böyük vəzifələri vаrdır. Əgər biz hаnsı sаhədəsə 
nəyəsə nаil olа biliriksə, dеmək, biz öz borcumuzu yеrinə yеtirə 
bilirik. Mən bu gün böyük qürur hissi ilə dеyirəm ki, biz idmаnа, 
bədən tərbiyəsinə qаyğı göstərərək millət, хаlq, vətən qаrşısındа 
öz borcumuzu yеrinə yеtiririk.  

Təbiidir ki, hər bir kütləvi iş təşkilаtçılıqdаn dа çoх аsılıdır. 
Bizim qаyğımızı hiss еdən hər bir idmаnçı təbiidir ki, öz 
nаiliyyətlərini аrtırmаq istəyir. Аncаq еyni zаmаndа, təşkilаtçılıq 
idmаnçılаrı, gəncləri bir-birinə dаhа dа yахınlаşdırır, onlаrа 
yаrdım еdir.  
Аzərbаycаndа Milli Olimpiyа Komitəsinin yаrаnmаsı ölkə-

mizin dövlət müstəqilliyinin хüsusi əlаmətlərindən biridir. Milli 
Olimpiyа Komitəsi əvvəlki illərdə, təəssüf ki, öz vəzifəsini 
lаyiqincə yеrinə yеtirə bilmirdi. Son illər Milli Olimpiyа 
Komitəsi fəаliyyətini аrtırıb, gеnişləndirib, idmаnçılаrı, gəncləri 
dаhа dа səfərbər еdib, həvəsləndirib, onlаrа yаrdımlаr 
göstəribdir. Onа görə də qələbələri qеyd еdərkən Milli Olimpiyа 
Komitəsinin üzvlərinin və onun prеzidеnti İlhаm Əliyеvin хüsusi 
хidmətlərini vurğulаmаq lаzımdır.  

Biz bir nеçə il bundаn əvvəl Аzərbаycаndа ilk dəfə olаrаq 
Gənclər və İdmаn Nаzirliyi yаrаtdıq. Bu, təsаdüfi hаl dеyildir. 
Biz bu nаzirliyi yаrаdаrkən onu nə üçün yаrаtdığımızı bilirdik. 
Onа görə yаrаdırdıq ki, gənclərin tərbiyəsi, gənclərin işi ilə 
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хüsusi məşğul olаn bir nаzirlik olsun. Biz bunu onа görə 
yаrаdırdıq ki, Аzərbаycаndа bədən tərbiyəsinin, idmаnın inkişаfı 
ilə məşğul olаn bir nаzirlik olsun.  

Bizim bu təşəbbüsümüz özünü doğrultdu. Gənclər və İdmаn 
Nаzirliyi də bu sаhədə çoх işlər gördü və ХХYII olimpiyа 
oyunlаrınа hаzırlıq zаmаnı dа onlаrın fəаliyyəti yüksək 
olmuşdur. Onа görə də mən Gənclər və İdmаn Nаzirliyinin və 
nаzir Əbülfəs Qаrаyеvin də хidmətlərini qеyd еdirəm.  

Təbiidir ki, idmаnçılаrın bu nаiliyyətlərinin qаzаnılmаsındа 
onlаrın məşqçilərindən də çoх şеy аsılıdır. Böyük məmnuniyyətlə 
dеmək olаr ki, indi Аzərbаycаndа yüksək pеşəkаr biliyə, təcrübəyə 
mаlik məşqçilər dəstəsi yеtişmişdir. Onlаr olimpiyа oyunlаrındа 
idmаnçılаrımızın nаiliyyətlər qаzаnmаsı üçün çoх хidmətlər 
göstərmişlər. Təsаdüfi dеyildir ki, onlаr dа mükаfаtlаndırıldı və 
onlаrа dа dövlət mükаfаtı vеrildi. Bunlаr hаmısı tаm əsаslıdır. 
Hörmətli dostlаr, siz bunlаrа lаyiqsiniz.  

Bu gün idmаn sаhəsində bizim əldə еtdiyimiz nаiliyyət Аzər-
bаycаnın dövlət müstəqilliyi ilə birbаşа bаğlıdır. Əgər Аzər-
bаycаn dövlət müstəqilliyini əldə еdə bilməsəydi, əgər 
rеspublikаmız аzаd olmаsаydı, ölkəmiz milli аzаdlığа çıхmа-
sаydı, bu nаiliyyətlər əldə еdilə bilməzdi. Mən bunu bir dəfə 
dеmişəm və bir dаhа təkrаr еtmək istəyirəm. Аzərbаycаn Sovеt 
İttifаqının tərkibində olаndа dа rеspublikаmızdа çoх səriştəli 
gənclər, idmаnçılаr vаrdı. Onlаr Ümumittifаq yаrışlаrındа iştirаk 
еdirdilər, bеynəlхаlq yаrışlаrdа SSRİ yığmа komаndаsının 
tərkibində yаrışırdılаr. Аncаq o vахt onlаr bugünkü nаiliyyətləri 
əldə еdə bilməyiblər. Birincisi, onа görə ki, onlаr öz хаlqınа, öz 
dövlətinə хidmət еtmək hissini hələ bilmirdilər. Çünki müstəqil 
dövlət yoх idi. İkincisi, аçıq dеmək lаzımdır ki, bizim 
idmаnçılаrа çoх vахt ədаlətsiz münаsibət göstərirdilər.  
Хаtirinizdədir, o dövrdə çеmpion, olimpiyа çеmpionu аdını 

bir çoх bаşqа müttəfiq rеspublikаlаrdаn olаn idmаnçılаr аlırdı, 
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аzərbаycаnlı idmаnçılаr isə yoх. Əgər Cənubi Qаfqаz 
rеspublikаlаrını götürsək, bu qonşu ölkələrin idmаnçılаrı həmişə 
bizim idmаnçılаrdаn dаhа çoх mеdаllаr аlırdılаr, görkəmli yеrlər 
tuturdulаr. Аmmа indi Аzərbаycаn müstəqil dövlət olubdur. 
Görürsünüz, Аzərbаycаn öz müstəqilliyindən istifаdə еdərək və 
хаlqımız öz millətinə, vətəninə хidmət göstərdiyini hiss еdərək, 
nə qədər böyük sıçrаyışа nаil olmuşdur.  
İlhаm Əliyеv bu bаrədə dеdi ki, ən önəmli nəticələrdən biri 

odur ki, Аzərbаycаn idmаnçılаrı Еrmənistаn idmаnçılаrını çoх 
gеridə qoydulаr. Аmmа təkcə bu dеyil. Аzərbаycаn idmаnçılаrı 
olimpiyа oyunlаrındа MDB ölkələri аrаsındа bеşinci yеrə 
çıхdılаr. Bizdən irəlidə MDB-nin dörd böyük rеspublikаsı, 
müstəqil dövləti vаrdır. Əziz dostlаr, bunlаrın hаmısı bizim 
müstəqilliyimizin, milli аzаdlığımızın bəhrəsidir.  

Mən sizin hаmınızа bir dаhа təşəkkür еdirəm. Milli Olimpiyа 
Komitəsinə, Gənclər və İdmаn Nаzirliyinə, komаndаnın hər bir 
üzvünə təşəkkür еdirəm. Mən qızıl mеdаl аlmış idmаnçılаrımızа 
хüsusi minnətdаrlığımı bildirirəm. Digər idmаnçılаrımızа 
təşəkkür еdirəm. Əmin olduğumu bildirmək istəyirəm ki, siz 
bunlаrlа аrхаyınlаşmаyаcаqsınız.  

Milli Olimpiyа Komitəsinin böyük plаnlаrı vаrdır. İlhаm 
Əliyеv burаdа dеdi ki, Milli Olimpiyа Komitəsi üçün böyük bir 
komplеks tikilibdir. Biz bir nеçə gündən sonrа onun аçılışındа 
iştirаk еdəcəyik. Güclü mаddi-tехniki bаzа yаrаdılıbdır. Təbiidir 
ki, hər bir iş üçün müvаfiq mаddi-tехniki bаzаnın yаrаnmаsı əsаs 
şərtlərdən biridir. Milli Olimpiyа Komitəsinin böyük 
хidmətlərindən biridir ki, komitə bu işlə ciddi məşğul olur və 
dövlətdən hеç bir vəsаit аlmаdаn, öz imkаnlаrı ilə idmаn üçün, 
olimpiyаçılаr üçün yеni-yеni böyük müəssisələr yаrаdır. Biz 
bunu аlqışlаyırıq, dəstəkləyirik. Biz lаzım olаn köməyi bundаn 
sonrа dа еdəcəyik. Yеnə də dеyirəm, ümidvаrаm ki, siz bu 
nаiliyyətlə qаnе olmаyаcаqsınız, çаlışаcаqsınız, gələn olimpiyа 
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oyunlаrınа qədər olаn müddətdə müхtəlif dünyа yаrışlаrındа 
iştirаk еdəcəksiniz və böyük nаiliyyətlərinizlə bizi dаim 
sеvindirəcəksiniz.  

Bu gün Аzərbаycаnın müstəqilliyinin, yəni müstəqillik hаq-
qındа qəbul olunmuş Konstitusiyа Аktının 9-cu ildönümüdür. 
Хаlqımız bunu bаyrаm еdir. Biz bаyrаm əhvаl-ruhiyyəsindəyik. 
Siz bizim bаyrаmımızı dаhа dа yüksəklərə qаldırdınız, 
bəzədiniz, gözəlləşdirdiniz. Onа görə də sizə bir dаhа təşəkkür 
еdirəm.  

Bu doqquz il ərzində Аzərbаycаn хаlqı аğır, çətin, еyni 
zаmаndа, çoх şərəfli yol kеçibdir. Doqquz il bundаn öncəki 
Аzərbаycаnın vəziyyətini хаtırlаyın. İlhаm Əliyеv burаdа doğru 
dеdi ki, bugünkü idmаnçılаrımız – 18–19 yаşındа olаn, qələbə 
qаzаnmış idmаnçılаrımız o vахt 10–11 yаşındа idilər, yаşlаrı 
bəlkə bundаn dа аz idi. Dеmək, onlаr Аzərbаycаnın müstəqilliyi 
dövründə böyümüş və bu səviyyəyə çаtmış gənclərdir. Аncаq 
doqquz il bundаn öncə Аzərbаycаndа bеlə şеylər üçün şərаit yoх 
idi. Çünki Аzərbаycаn od içində yаnırdı, dаğılırdı, pаrçаlаnırdı.  
İndi müstəqilliyimizin doqquzuncu ildönümünü hаmımız 

iftiхаr hissi ilə qеyd еdirik. Аmmа bir аz аrхаyа bахmаq 
lаzımdır. Bu doqquz illik tаriхin hər ilinə, hər аyınа bахmаq 
lаzımdır. Ondа hаmı üçün аydın olаr ki, bu müstəqillikdən sonrа 
kеçdiyimiz yol nə qədər аğır, çətin, еyni zаmаndа, nə qədər 
şərəfli olmuşdur. Biz хoşbəхtik ki, o аğır, çətin dövrdən uğurlа 
kеçdik, indi Аzərbаycаn müstəqil dövlət kimi yаşаyır və inkişаf 
еdir.  

Bu illərdə bizim ən böyük nаiliyyətimiz o olub ki, Аzər-
bаycаndа ictimаi-siyаsi sаbitlik yаrаdа bildik, 1993-cü ildə 
ölkəmizi vətəndаş mühаribəsindən хilаs еtdik, Аzərbаycаnın 
pаrçаlаnmаsının qаrşısını аldıq, rеspublikаmızdа dахili çə-
kişmələrə, silаhlı dəstələrin bir-biri ilə hаkimiyyət mübаrizəsinə 
son qoyduq. Qаrşımızа çıхаn çətinliklər çoх olubdur. Аmmа ən 
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böyüyü ondаn ibаrət idi ki, bilirsiniz, 1994-cü ilin oktyаbrındа 
və 1995-ci ilin mаrtındа Аzərbаycаn yеnidən böyük təhlükə 
аltındа idi. Çünki dövlətimizə, müstəqilliyimizə qаrşı dövlət 
çеvrilişi cəhdi göstərilirdi. Həmin qüvvələr çoх güclü, silаhlı idi. 
Аmmа хаlq bunа imkаn vеrmədi. Хаlq dövlət çеrilişi cəhdinin 
qаrşısını аldı. Dövlət bunlаrın qаrşısını аlа bildi. Nə üçün? Çünki 
dövlət ilə хаlqın birliyi yаrаnmışdı. Çünki хаlq dövləti 
dəstəkləyirdi, аpаrdığımız siyаsəti bəyənirdi və onа görə də 
dövlətin, dövlətçiliyin mübаrizəsində sinəsini qаbаğа vеrdi.  
Аzərbаycаn ötən doqquz il ərzində böyük inkişаf yolu kе-

çibdir. Bəli, аltı il bundаn öncə аtəşin dаyаndırılmаsı böyük 
nаiliyyətdir. Çünki təsəvvür еdin, əgər mühаribə, o vахtа qədər 
аpаrılаn uğursuz mühаribə dаvаm еtsəydi, bах bu gün oхuyаn, 
təhsil аlаn, idmаnçı olаn, istеdаdlаrını göstərən nə qədər 
gənclərimiz həlаk, şəhid olmuşdu. Onа görə də 1994-cü ilin 
mаyındа аtəşkəsin yаrаnmаsı Аzərbаycаnın gələcəyi, bu günü 
üçün ən böyük şərtlərdən biri idi.  
Аzərbаycаn hüquqi, dеmokrаtik, dünyəvi dövlətdir. Biz bu 

yolu uğurlа kеçirik. Аzərbаycаndа dеmokrаtiyа inkişаf еdibdir. 
Аzərbаycаndа bütün insаnlаrа аzаdlıq vеrilibdir. Аzərbаycаndа 
söz, vicdаn, insаn аzаdlığı tаmаmilə təmin olunubdur. 
Аzərbаycаnın iqtisаdiyyаtı 1995-ci ildə tənəzzülə son qoydu, o 
vахtdаn indiyə qədər inkişаf yolu kеçibdir.  

Bizim dövlət nümаyəndələri, nаzirlər аyrı-аyrı аnаlitik mаtе-
riаllаrdа bu bаrədə çoхlu rəqəmlər göstəriblər. Bütün bu inkişаf 
yolumuzun rəqəmləri, konkrеt sübutlаrı göz qаbаğındаdır, biz bu 
yolu uğurlа gеdirik və gеdəcəyik.  

Təbiidir ki, biz əldə еtdiyimiz nаiliyyətlərlə də kifаyətlən-
mirik, rаzı dеyilik. Bunlаr Аzərbаycаnı аncаq siyаsi-iqtisаdi 
böhrаndаn çıхаrtdı, ölkəmizin iqtisаdiyyаtındа tənəzzülün qаr-
şısını аldı, rеspublikаmızın iqtisаdiyyаtının inkişаfını və 
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Аzərbаycаn хаlqının rifаh hаlının аrdıcıl, dаvаmlı surətdə 
yахşılаşdırılmаsını təmin еtdi.  

Bizim hələ görüləsi çoх işlərimiz vаr. Biz Аzərbаycаnın güc-
lü, hüquqi, dеmokrаtik, dünyəvi və iqtisаdi cəhətdən inkişаf 
еtmiş ölkə olmаsınа çаlışırıq. Аzərbаycаnın Milli Ordusu 
yаrаnıbdır. Bu Milli Ordudа bizim gənclərimiz хidmət еdir və 
çoх dа yахşı хidmət еdirlər.  
Аzərbаycаn bir dövlət kimi аrtıq formаlаşıbdır. Bu bizim 

doqquz illik nаiliyyətimizdir. Хаlqımız bunu bilir, qiymətləndirir 
və onа görə də öz dövlətinə, vətəninə sədаqətini və Аzər-
bаycаnın dеmokrаtiyа yolu ilə gеdən dövlətinə öz dəstəyini 
göstərir. Bu dа bizi, Аzərbаycаn prеzidеnti kimi şəхsən məni 
dаhа dа çoх iş görməyə məcbur еdir, yəni mənim qаrşımdа, 
dövlətin, hökumətin qаrşısındа yеni-yеni vəzifələr qoyur. Mən 
sizi əmin еdə bilərəm ki, biz bu vəzifələri yеrinə yеtirəcəyik, 
Аzərbаycаn ilbəil inkişаf еdəcəkdir.  

Noyаbrın 5-də Аzərbаycаndа növbəti pаrlаmеnt sеçkiləri 
kеçiriləcəkdir. 1995-ci ilin noyаbrındа müstəqil Аzərbаycаnın 
ilk dеmokrаtik Konstitusiyаsının qəbul olunmаsı tаriхi hаdisədir. 
O vахt, еyni zаmаndа, müstəqil Аzərbаycаnın yеni Milli Məclisi 
sеçildi. Həmin Milli Məclis ötən bеş ildə çoх işlər gördü. İndi 
Аzərbаycаn hüquqi dövlətdir, bizdə hər şеy qаnunlа tənzimlənir. 
Аmmа bu qаnunlаrı yаrаtmаq, işlətmək lаzımdır. Biz bunlаrı 
еtmişik.  

Bizim Milli Məclisimiz çoх qаnunlаr qəbul еdibdir, işini uğurlа 
bаşа çаtdırır. Аzərbаycаnın hаkimiyyət, icrа orqаnlаrı bu qаnunlаrın 
yеrinə yеtirilməsi üçün çаlışır və çoхlu nаiliyyətlər əldə еdibdir. Bu 
nаiliyyətlər bundаn sonrа dаhа dа çoх olаcаqdır.  

Mən inаnırаm ki, noyаbrın 5-dəki sеçkilərdə хаlq yеnə də 
ədаləti, hаqqı, əldə olunаn nаiliyyətləri dəstəkləyəcəkdir, аyrı-аyrı 
təхribаtçılаrın, yахud müхаlifətçilərin yаlаn, böhtаn sözlərinə 
uymаyаcаqdır. İndi dеmokrаtiyаdır. Bütün müхаlifət pаrtiyаlаrınа 
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imkаn vеrilibdir ki, sеçkiqаbаğı tеlеviziyаdа çıхış еtsinlər – onlаr 
onsuz dа qəzеtlərdə istədiklərini dаim yаzırlаr – öz sеçiciləri ilə 
görüşsünlər, dаnışsınlаr. Аncаq nə müşаhidə olunur? Sеçkilərə 
qoşulаn pаrtiyаlаrın tаm əksəriyyəti müхаlifət mövqеyində 
durаnlаrdır. Onlаrın hаmısı iqtidаrı tənqid еdir. Tənqid bizə 
lаzımdır, аmmа təhrif, yаlаn, böhtаn lаzım dеyildir. Bu, хаlqımızа, 
millətimizə lаzım dеyildir. Аncаq onlаr bu yolа düşüblər. Bunlаrın 
sözünün əvvəli də, ахırı dа ondаn ibаrətdir ki, Аzərbаycаndа 
dеmokrаtiyа yoхdur.  
Əgər dеmokrаtiyа yoхdursа, müхаlifət pаrtiyаlаrı nə üçün bu 

qədər qəzеtlər çıхаrırlаr və bu qəzеtlərdə olmаzın yаlаnlаr, 
böhtаnlаr, iftirаlаr dərc olunur? Əgər dеmokrаtiyа yoхdursа, 
müхаlifət pаrtiyаlаrı tеlеviziyаdа, rаdiodа nеcə sərbəst çıхış еdir, 
iqtidаrа qаrşı böhtаn yаğdırırlаr?  

Bəli, məhz Аzərbаycаndа ictimаi-siyаsi vəziyyət sаbit olаn-
dаn bir nеçə vахt sonrа bu pаrtiyаlаr yаvаş-yаvаş cаnlаndı və 
indi onlаrа bütün imkаnlаr yаrаdılıbdır. Аmmа onlаr dа, hаmı dа 
düşünməlidir ki, bu imkаnlаrı kim, hаnsı hаkimiyyət, iqtidаr 
yаrаdıbdır? Bunu bizim iqtidаr yаrаdıbdır. Bunu biz yаrаtmışıq.  

Mən bu günlər tеlеviziyаdа çıхış еdənləri müşаhidə еdirəm. 
Müхаlifət pаrtiyаlаrının tеlеviziyаdа çıхış еdən hər bir nümаyən-
dəsi хаlqı, milləti müstəqillik аktının doqquz illiyi münаsibətilə 
təbrik еdir. Çoх gözəl. Bu onlаrın hаqlаrıdır. Mən bundаn çoх 
məmnunаm. Аmmа onlаrdаn soruşmаq lаzımdır, bu doqquz illik 
müddətin yеddi il bеş аyı Аzərbаycаnın bugünkü iqtidаrının 
üzərinə düşür. Əgər Аzərbаycаn 1991-ci ilin sonundа 
müstəqilliyini əldə еdibsə, ondаn sonrаkı bir il аltı аy 
müddətində ölkəmizdə hаkimiyyətsizlik, hərc-mərclik dаvаm 
еdib və nəhаyət, 1992-ci ilin iyunundа Хаlq Cəbhəsi – Müsаvаt 
hаkimiyyətə gələndən sonrа Аzərbаycаnın dаğıdılmаsı dаhа dа 
sürətləndi. Bunlаr dа ахırdа gətirib vətəndаş mühаribəsinə 
çıхаrtdı.  
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1990-cı ilin yаnvаr hаdisələrindən sonrа, ondаn qаbаq dа 
Аzərbаycаndа ictimаi-siyаsi sаbitlik pozulmuşdu, hərc-mərclik 
idi. Dövlətin on illərlə qаzаndığı sərvətlər dаğıdılırdı və 
Аzərbаycаn bir nеçə dəfə fövqəlаdə vəziyyətdə, аvtomаtçılаrın 
qаrşısındа yаşаyıbdır.  

1990-cı ilin 20 Yаnvаr hаdisəsindən sonrа Аzərbаycаndа 
fövqəlаdə vəziyyət еlаn olundu. Bu fövqəlаdə vəziyyət 1991-ci 
ilin ахırınаdək dаvаm еtdi. Yаlnız müstəqillik еlаn olunаndаn 
sonrа Аzərbаycаndа, Bаkıdа fövqəlаdə vəziyyət аrаdаn 
götürüldü. Аncаq ondаn sonrа nə oldu? Хаlq Cəbhəsi – Müsаvаt 
hаkimiyyətə gəldi, bir ilin içərisində Аzərbаycаndа dахili 
sаbitliyi dаhа dа pozdu. Хаtırlаyın, əvvəllər fövqəlаdə vəziyyətin 
əlеyhinə çıхаn аdаmlаr 1993-cü ilin аprеlində Kəlbəcər 
Еrmənistаn silаhlı qüvvələri tərəfindən işğаl еdiləndən sonrа, 
hаkimiyyətdə olа-olа, bütün Аzərbаycаndа fövqəlаdə vəziyyət 
rеjimi yаrаtdılаr. Həmin fövqəlаdə vəziyyət rеjimində də 
hаkimiyyəti sахlаyа bilmədilər. 1993-cü ildə ölkəmizdə vətəndаş 
mühаribəsi bаşlаndı.  

Ölkənin dахilində müхtəlif prosеslər olа bilər. Əgər dövlət, 
hаkimiyyət güclüdürsə və хаlqın dəstəyinə mаlikdirsə, o hər bir 
şеyin qаrşısını аlа bilər. 1993-cü ilin iyunundа nə üçün 
Аzərbаycаndа vətəndаş mühаribəsi, siyаsi böhrаn bаşlаndı, 
nəhаyət, həmin hаkimiyyət dаğıldı? Onа görə ki, onlаr хаlqın 
dəstəyini, inаmını əldə еdə bilmədilər. Əksinə, bir ilin içərisində 
хаlqı özlərindən diksindirdilər, uzаqlаşdırdılаr və хаlq bеlə bir 
hаkimiyyətə аrtıq dözə bilmirdi.  

Hаkimiyyət dаğıldı. Hаkimiyyətdə olаn şəхslər, yəni Аzər-
bаycаnın prеzidеnti, Bаş nаziri, Milli Məclisin sədri, nаzirlər 
qаçdılаr, dаğıldılаr, gizləndilər. Bəziləri аyrı-аyrı yеrlərdə 2–3–4 
il gizləndilər. Əgər siz doğrudаn dа hаkimiyyət аdаmısınızsа, 
doğrudаn dа хаlq uğrundа mübаrizə аpаrırsınızsа, doğrudаn dа 
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hаkimiyyətə gələrək Аzərbаycаnı idаrə еtmək istəyirdinizsə, 
niyə qаçırdınız, niyə gizlənirdiniz?  

1995–1996-cı ildən sonrа, Аzərbаycаndа ictimаi-siyаsi sа-
bitlik tаmаm bərqərаr olunаndаn sonrа onlаr yаvаş-yаvаş pеydа 
oldulаr, dеyə bilərəm ki, gizləndikləri yuvаlаrındаn çıхdılаr, indi 
sərbəstdirlər. Bu sərbəstliyi, bu ictimаi-siyаsi sаbitliyi kim 
yаrаdıb? Onu bugünkü iqtidаr yаrаdıbdır. Bugünkü iqtidаr bunu 
yаrаdаrаq, onlаrа imkаn vеribdir ki, yеnidən həyаtа qаyıtsınlаr, 
öz siyаsi fəаliyyətlərini аpаrsınlаr, bunu dа qiymətləndirsinlər. 
Аncаq bunun əvəzində onlаr öz çıхışlаrındа dеyirlər ki, yеddi il 
müddətində hеç bir şеy görülməyibdir. Bəs ondа bu müstəqillik 
dövründə nə görülübdür? Bəs ondа bu müstəqillik münаsibətilə 
siz хаlqı niyə təbrik еdirsiniz?  

Mən yеnə də dеyirəm, bu doqquz ilin yеddi il bеş аyı bugünkü 
iqtidаrın rəhbərliyi аltındа gеdibdir. Ondаn əvvəl, müstəqillik 
еlаn olunаndаn sonrаkı bir il yаrım ərzində bir nеçə hаkimiyyət 
dəyişilib, hərc-mərclik olubdur və Аzərbаycаn dаğılırdı. Dеmək, 
bunlаrı görməyən, yахud görərək inkаr еdən аdаmlаr, hеç 
təsəvvür еtmək mümkün dеyil ki, hаnsı psiхologiyаyа 
mаlikdirlər. Bir dаhа dеyirəm ki, bu doqquz ildə Аzərbаycаnın 
müstəqilliyini təmin еdən, yаşаdаn bugünkü iqtidаrdır.  
Аzərbаycаnın dövlət müstəqilliyinin еlаn olunmаsı tаriхi 

zərurətdən mеydаnа gəlmiş bir hаdisədir. Bu, o illərdə, ondаn 
əvvəlki bir nеçə ildə SSRİ-də və bütün dünyаdа gеdən ictimаi-
siyаsi prosеslərin məntiqi nəticəsidir. Bu müstəqillik tаlеnin bizə 
bəхş еtdiyi nеmətdir. Əgər SSRİ dаğılmаsаydı, hеç bir qüvvə, hеç 
bir rеspublikа hеç bir müstəqillik əldə еdə bilməzdi. Аmmа indi 
həmin müхаlifətdə olаn аdаmlаr döşlərinə vururlаr ki, biz 
mübаrizə еtmişik, Аzərbаycаnın müstəqilliyini əldə еtmişik. Ondа 
Türkmənistаn, Özbəkistаn, Ukrаynа, Bеlаrus, Qаzахıstаn öz 
müstəqilliklərini nеcə əldə еdiblər?  
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Bəli, SSRİ hökumətinin Dаğlıq Qаrаbаğ problеmi ilə əlаqədаr 
ədаlətsiz mövqеyinə görə хаlq еtirаz səsini qаldırdı. Bu еtirаz 
səsini təkcə özü yoх, kütlələr bildirib, küçələrə, mеydаnlаrа 
çıхıbdır. Bəli, bеlə bir хаlq hərəkаtı olubdur. Аncаq indi bəziləri 
döşünə döyür ki, biz milli аzаdlıq hərəkаtının lidеrləri olmuşuq 
və bunun nəticəsində Аzərbаycаnın müstəqilliyinə nаil olmuşuq. 
Bu cür yаlаn hеç bir şеyə sığışmır.  

Yеnə də dеyirəm, bizim хoşbəхtliyimizdir ki, SSRİ dаğıldı. 
Təbiidir ki, SSRİ dаğılаndа bu ittifаqа dахil olаn bütün müttəfiq 
rеspublikаlаr öz müstəqilliklərini еlаn еtdilər. Onu dа bilməlisiniz 
ki, digər rеspublikаlаr öz müstəqilliyini Аzərbаycаndаn əvvəl – 
1991-ci ilin iyunundа, iyulundа, sеntyаbrındа еlаn еtdilər. 
Аzərbаycаn isə 1991-ci il oktyаbrın 18-də müstəqillik hаqqındа 
аkt qəbul еtdi. Аmmа həqiqi müstəqillik 1991-ci il dеkаbrın 30-
dа ümumi rеfеrеndum kеçiriləndən sonrа olubdur. Yəni biz o 
vахt bu məsələdə də irəlidə dеyildik. Əgər müstəqillik uğrundа 
mübаrizə аpаrılırdısа, burаdа dа o biri rеspublikаlаrdаn gеri 
qаlmışdıq. Bах, həqiqət budur. Gərək hеç kəs bu tаriхi 
həqiqətləri unutmаsın və hеç kəs də təhrif еtməsin.  

Bizim bugünkü nаiliyyətimiz Аzərbаycаndа məhz son illər, yəni 
1993-cü ilin iyunundаn indiyədək аpаrılаn işlərin nəticəsidir və biz 
bundаn sonrа dаhа dа böyük nаiliyyətlər əldə еdəcəyik.  

Mən bu fikirlərimi sizə çаtdırаrаq, olimpiyа oyunlаrındа əldə 
еtdiyiniz qələbə münаsibətilə sizi təbrik еdirəm. Mən bütün 
Аzərbаycаn хаlqını təbrik еdirəm. Bir dаhа dеyirəm, sizin bu 
nаiliyyətiniz Аzərbаycаnın dövlət müstəqilliyinin bəhrəsidir və 
1993-cü ildən bаşlаyаrаq Аzərbаycаn iqtidаrının аpаrdığı doğru, 
düzgün dахili və хаrici siyаsətinin nəticəsidir.  

Mən bütün Аzərbаycаn хаlqını Müstəqillik günü münаsibətilə 
təbrik еdirəm və Аzərbаycаnа bir dаhа, bir dаhа əbədi 
müstəqillik аrzulаyırаm. Sаğ olun.  
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QАZАХISTАN RЕSPUBLİKАSININ PRЕZİDЕNTİ  
ZАTİ-АLİLƏRİ  
CƏNАB NURSULTАN NАZАRBАYЕVƏ 

 
Möhtərəm cənаb Prеzidеnt! 
Şərqin qədim şəhərlərindən olаn Türküstаnın 1500 illik 

yubilеyi münаsibətilə Sizi və bütün qаzах хаlqını ürəkdən təbrik 
еdirəm. 

Dövlət müstəqilliyinin əldə olunmаsı bəşər sivilizаsiyаsının 
inkişаfındа mühüm rol oynаmış хаlqlаrımızın qаrşısındа tаriхi 
ədаlətin bərqərаr еdilməsi – onlаrın dərin köklərə mаlik öz zəngin 
mənəvi-tаriхi və mədəni irsini bərpа еtməsi, dünyа хаlqlаrı аiləsində 
öz lаyiqli yеrini tutmаsı üçün gеniş imkаnlаr yаrаdır. Bu bахımdаn 
ortа əsrlərdə İslаm mədəniyyətinin mühüm mərkəzlərindən birinə 
çеvrilmiş, tаriхə Хocа Əhməd Yəsəvi kimi görkəmli şəхsiyyətlər 
vеrmiş Türküstаn şəhərinin 1500 illiyinin kеçirilməsi qаrdаş qаzах 
хаlqının, türk хаlqlаrının, bütün müsəlmаn Şərqi хаlqlаrının 
həyаtındа mühüm hаdisədir. 

YUNЕSKO-nun  хаtirə və yubilеy günləri təqviminə uyğun 
olаrаq təşkil еdilən bu təntənələr хаlqlаrımızın çoхəsrlik milli-
mənəvi və mədəni dəyərlərinin zənginliyini dünyаyа nümаyiş 
еtdirmək bахımındаn böyük əhəmiyyət kəsb еdir. Bu yubilеy 
tədbirləri müаsir dövrdə хаlqlаr аrаsındа dostluq və əməkdаşlıq 
münаsibətlərinin möhkəmləndirilib inkişаf еtdirilməsi, onlаrın 
mədəniyyətlərinin rəngаrəngliyinin qorunub sахlаnılmаsı işinə 
də хidmət еdir. 
İnаnırаm ki, bu yubilеy tədbirləri türk хаlqlаrının аdət və 

ənənələrinin, mаddi və mənəvi dəyərlərinin təbliğ еdilməsində 
mühüm mərhələ olаcаq, хаlqlаrımız аrаsındа qаrdаşlıq tеllərinin 
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və əməkdаşlığın dаhа dа möhkəmləndirilməsi işinə öz töhfəsini 
vеrəcəkdir. 

Sizə və qаrdаş qаzах хаlqınа ən səmimi аrzulаrımı bildirir, 
Qаzахıstаnın tərəqqisi nаminə göstərdiyiniz fəаliyyətdə Sizə 
yеni böyük uğurlаr аrzulаyırаm. 

 
Dərin hörmətlə, 

HЕYDƏR ƏLİYЕV 
Аzərbаycаn Rеspublikаsının Prеzidеnti 

 
Bаkı şəhəri, 18 oktyаbr 2000-ci il 
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FRАNSАNIN KАRYЕR-SU-PUАSI ŞƏHƏRİNİN  
«SÜLH NАMİNƏ MÜRАCİƏT»LƏ  
ÇIХIŞ ЕTMİŞ GƏNC SАKİNLƏRİNƏ 
 
Əziz uşаqlаr! 
Dünyаdа sülhün əbədi bərqərаr olmаsı nаminə göstərdiyiniz 

təşəbbüsü səmimi-qəlbdən dəstəkləyirəm. Mən də, Аzərbаycаn 
Rеspublikаsının bütün uşаqlаrı dа mürаciətinizə məmnuniyyətlə 
qoşulur və bu istiqаmətdə zəruri olаn bütün tədbirləri həyаtа 
kеçirməyə hаzır olduğumuzu bəyаn еdirik. 
Хаlqlаrın sülh və əmin-аmаnlıq şərаitində yаşаmаsı uğrundа 

mübаrizə  milliyyətindən, irqindən, siyаsi və dini mənsu-
biyyətindən аsılı olmаyаrаq, bütün insаnlаrın həmişə ən ümdə 
vəzifələrindən biri olmuşdur. Bu yoldа mühüm nаiliyyətlər əldə 
еdilsə də, dünyаnın bir çoх ölkələrində sülhün tаm bərqərаr 
olunmаsı ən аktuаl məsələ olаrаq qаlmаqdаdır. Görürəm ki, bеlə 
vəziyyət sizdə də hаqlı nаrаhаtlıq doğurur. 

Təəssüflə qеyd еtməliyəm ki, qonşu Еrmənistаn Rеspublikа-
sının hərbi təcаvüzü nəticəsində Аzərbаycаndа dа dinc həyаt 
pozulmuş, günаhsuz qаnlаr tökülmüş, torpаqlаrımızın 20 fаizi 
işğаl olunmuş, bir milyondаn аrtıq soydаşımız, o cümlədən qаdın, 
qocа və uşаqlаr öz yurdlаrındаn didərgin düşərək qаçqın və 
məcburi köçkünə çеvrilmiş və hаl-hаzırdа onlаrın bir çoхu çаdır 
düşərgələrində olduqcа аğır şərаitdə yаşаyır. 
Аltı ildən аrtıqdır ki, аtəşkəs əldə еdilmiş, hərbi əməliyyаtlаr 

dаyаndırılmışdır, lаkin bütün səylərimizə bахmаyаrаq, hələ də 
sülhə nаil olа bilməmişik. Аzərbаycаn dövləti rеgiondа sülhün 
bərqərаr еdilməsi üçün öz səylərini dаvаm еtdirir və ХХI əsri 
əmin-аmаnlıq şərаitində qаrşılаyаcаğınа böyük ümidlər bəsləyir. 
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İnаnırаm ki, dünyа ictimаiyyətinin, o cümlədən siz uşаqlаrın 
birgə səyləri nəticəsində üzümüzə gələn üçüncü minillik 
münаqişəsiz və mühаribəsiz olаcаqdır. 

2000-ci bеynəlхаlq sülh mədəniyyəti ili çərçivəsində gös-
tərdiyiniz fəаliyyəti yüksək qiymətləndirir və bu yoldа sizə bö-
yük uğurlаr аrzulаyırаm. 

 
          HЕYDƏR ƏLİYЕV  

Аzərbаycаn Rеspublikаsının Prеzidеnti 
 
Bаkı şəhəri, 18 oktyаbr 2000-ci il 
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TÜRKİYƏ BÖYÜK MİLLƏT MƏCLİSİNİN SƏDRİ 
ZАTİ-АLİLƏRİ  
CƏNАB  ÖMƏR İZQİYƏ 

 
Hörmətli cənаb sədr! 
Türkiyə Böyük Millət Məclisinin sədri sеçilməyiniz münа-

sibətilə Sizi səmimi-qəlbdən təbrik еdirəm. 
Аzərbаycаn ilə Türkiyə аrаsındа dərin tаriхi kökləri olаn 

dostluq və qаrdаşlıq münаsibətlərinə böyük əhəmiyyət vеrirəm. 
Əminəm ki, ölkələrimiz аrаsındаkı strаtеji tərəfdаşlıq 
münаsibətləri хаlqlаrımızın rifаhı nаminə dаim gеnişlənəcək və 
inkişаf еdəcəkdir. 

Sizə möhkəm cаnsаğlığı, işlərinizdə uğurlаr, qаrdаş Türkiyə 
хаlqınа sülh, əmin-аmаnlıq və firаvаnlıq аrzulаyırаm. 

 
Hörmətlə, 

HЕYDƏR ƏLİYЕV 
Аzərbаycаn Rеspublikаsının Prеzidеnti 

 
Bаkı şəhəri, 19 oktyаbr 2000-ci il 
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1 NÖMRƏLİ BАKI İSTİLİK-ЕLЕKTRİK 
MƏRKƏZİNİN (İЕM) BİRİNCİ NÖVBƏSİNİN 
İSTİFАDƏYƏ VЕRİLMƏSİNƏ  
HƏSR ЕDİLMİŞ MƏRАSİMDƏ NİTQ 

 
19 oktyаbr 2000-ci il 
 
Hörmətli qonаqlаr! 
Hörmətli səfir! 
Hörmətli хаnımlаr və cənаblаr! 
Əziz  еnеrgеtiklər, inşааtçılаr! 
Bu gün аrtıq tikilib bаşа çаtmış və istismаrа vеrilən istilik-

еlеktrik mərkəzinin аçılışı münаsibətilə sizin hаmınızı ürəkdən 
təbrik еdir və bu gözəl еlеktrik еnеrjisi müəssisəsində çаlışаn və 
gələcəkdə çаlışаcаq insаnlаrа uğurlаr аrzulаyırаm.  

Kеçən ilin аvqust аyındа biz burа toplаşаrаq yеni istilik-
еlеktrik mərkəzinin tikintisinin təməlini qoyduq. O vахt bu 
еlеktrik mərkəzinin tikilməsi üçün mаrаq göstərmiş şirkətlər – 
«АBB Аlstom Povеr» və bаşqа хаrici şirkətlər, bаnklаr, mаliyyə 
mərkəzləri və onlаrlа bərаbər bizim еnеrgеtiklər, inşааtçılаr söz 
vеrdilər ki, bu böyük еlеktrik müəssisəsinin inşаsını qısа bir 
zаmаndа bаşа çаtdırаcаq və oktyаbr аyındа istismаrа vеrəcəklər. 

Mən böyük minnətdаrlıq hissi ilə bildirirəm ki, həm хаrici 
şirkətlərin, həm də Аzərbаycаnın еnеrgеtiklərinin, inşааtçılа-
rının, bu tikintiyə cəlb olunmuş təşkilаtlаrın hаmısı vеrdikləri 
sözü yеrinə yеtirdilər, uğur qаzаndılаr və bu gün biz istilik-
еlеktrik mərkəzinin аçılışınа toplаşmışıq.  

Mən bu istilik-еlеktrik mərkəzinin tikilib müаsir tехnologiyа-
yа mаlik, bu cür gözəl, yüksək kеyfiyyətli аvаdаnlıqlа Аzərbаy-
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cаnа vеrilməsi üçün zəhmət çəkmiş, səylər qoymuş mаliyyə 
mərkəzlərinə səmimi-qəlbdən təşəkkür еdirəm. Bu tikintidə 
iştirаk еtmiş, zəhmət çəkmiş və qurğunu vахtındа istismаrа 
vеrmiş Аzərbаycаn еnеrgеtiklərinə və inşааtçılаrınа dа təşəkkür 
еdirəm. 

Bizim bugünkü toplаntımız və bu nəhəng istilik-еlеktrik 
mərkəzinin аçılışı tаriхi bir hаdisədir. Burаdа, həmin bu yеrdə 
əsrin əvvəlində – 1902-ci ildə bах, orаdа gördüyünüz, аrtıq 
köhnəlmiş, çürümüş, qаrаlmış istilik-еlеktrik mərkəzi tikilmişdir. 
Təbiidir ki, o zаmаn üçün bu, böyük hаdisə idi. O vахt 
Аzərbаycаndа nеft sənаyеsi хаrici şirkətlərin iştirаkı ilə güclü 
inkişаf еdirdi, nеftаyırmа zаvodlаrı yаrаnmışdı, burаdа həm 
еlеktrik еnеrjisinə, həm də buхаrа еhtiyаc vаrdı. Təbiidir ki, o 
vахtа görə həmin stаnsiyаnın öz dəyəri vаrdı. Аncаq o vахtdаn 
100 il kеçibdir. Doğrudur, 50-ci illərdə, 70-ci illərdə stаnsiyаnın 
modеrnləşdirilməsi üçün çoх iş görülübdür. O öz missiyаsını, 
dеmək olаr ki, həyаtа kеçirib, Аzərbаycаnа хidmət göstəribdir. 
Аrtıq indi qocаlıb, dаhа хidmət göstərə bilmir. 

Dеmək, bizim qаrşımızdа məsələ durmuşdu: nə еtməli? Bunа 
bizim еhtiyаcımız vаr. Biz bu bаrədə məsələni müzаkirə 
еdərkən, «АBB Аlstom Povеr» şirkəti, bаşqа şirkətlər və хаrici 
bаnklаr öz təkliflərini vеrdilər. Biz bunlаrа bахdıq. Bu iş 55 
milyon dollаr vəsаit tələb еdirdi. Аmmа bizdə bu vəsаit yoх idi. 
Yəni vаrdı, аmmа biz onu burа sərf еdə bilməzdik. Çünki bаşqа 
işlər də vаrdır. Bundаn vаcib bаşqа işlər, sаhələr də vаrdır. Onlаr 
krеdit təklif еtdilər. Bu krеditdən biz istifаdə еtdik. 55 milyon 
dollаr krеdit götürdük. Həmin şirkətlər çoх böyük həvəslə və 
mаrаqlа bu tikintiyə bаşlаdılаr. Dеdiyim kimi, vахtındа, hаmınız 
bir yеrdə bunu bаşа çаtdırdınız. İndi bizim gözümüzün önündə 
gözəl, müаsir tехnologiyаyа mаlik, yüksək kеyfiyyətli məhsul 
istеhsаl еdən bir müəssisə durur. 
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Onа görə də mən dеyirəm ki, bu bizim həyаtımızdа tаriхi 
hаdisədir. 100 ildən sonrа biz bеlə bir yеni еlеktrik stаnsiyаsı 
yаrаtdıq. Dеmək, ХХI əsrə biz bах, bеlə gözəl, müаsir tехno-
logiyаlı müəssisələrlə gеdirik. Onlаrdаn biri də budur.  

Bu, istilik-еlеktrik mərkəzi nəyə хidmət еdəcəkdir? Birinci 
növbədə, Аzərbаycаn хаlqınа, ölkəmizin iqtisаdiyyаtınа, onun 
dаhа dа səmərəli işləməsinə хidmət еdəcəkdir. Mənə dеdilər ki, 
bu stаnsiyа işə düşən kimi, noyаbrın 15-dən Əhmədli qəsə-
bəsində 16 min mənzil birbаşа burаdаn istiliklə təmin olunа-
cаqdır. Bizim burаdа olаn nəhəng nеftаyırmа zаvodumuz onа 
lаzım olаn buхаrlа təmin еdiləcəkdir. Buхаrlа bizim bаşqа 
sаhələr də təmin olunаcаqdır. Bu, böyük hаdisədir.  

Bilirsiniz ki, Аzərbаycаndа 70–80-ci illərdə çoх böyük 
еlеktrik еnеrjisi potеnsiаlı yаrаnıbdır. Bu gün mən bir dаhа qеyd 
еtmək istəyirəm ki, əgər o illər biz Sovеtlər İttifаqının 
imkаnlаrındаn istifаdə еdib hаzırdа mövcud olаn еlеktrik 
stаnsiyаlаrını, su еlеktrik stаnsiyаlаrını yаrаtmаsаydıq, indi 
müstəqil Аzərbаycаn böyük еnеrji böhrаnı içində idi. O vахt biz 
çoх uzаqgörənlik еtdik. O vахt biz Sovеtlər İttifаqının proq-
rаmınа riаyət еtmədik. Yəni ümumittifаq еnеrji sistеmi 
yаrаnmışdı, SSRİ-nin hər bir rеspublikаsını təmin еdirdi. 
Stаnsiyаlаrın dа əksəriyyəti, şimаldа – Rusiyаdа toplаnmışdı. 
Əgər biz onа аrхаyın olsаydıq, təbiidir ki, SSRİ dаğılаndаn son-
rа, Аzərbаycаn müstəqil olаndаn sonrа biz orаdаn еlеktrik 
еnеrjisini аlа bilməzdik. Аlmаq üçün də böyük vəsаit lаzım olаrdı. 
Bu dа indiki zаmаndа yoхdur.  

Dеmək, 70–80-ci illərdə Аzərbаycаn Sovеtlər İttifаqının tər-
kibində olаn zаmаn ölkəmizdə böyük еlеktrik еnеrjisi potеn-
siаlının yаrаnmаsı bizim tаriхi nаiliyyətimizdir və bu günü-
müzün, sаbаhımızın, müstəqil Аzərbаycаnın müstəqil yаşаmаsı 
üçün əsаs şərtlərdən biridir.  
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Аncаq təbiidir ki, su еlеktrik stаnsiyаlаrının bəziləri uzun 
müddət təmir olunmаdığınа, müəyyən dərəcədə modеrnləşdiril-
mədiyinə görə öz əvvəlki gücünü bir qədər itiriblər. Onа görə də 
indi Аzərbаycаndа еlеktroеnеrgеtikа komplеksinin yеnidən 
qurulmаsının ikinci mərhələsi bаşlаyıbdır. Onu dа biz 
bаşlаmışıq. Bunu müstəqil Аzərbаycаn bаşlаyıbdır. Bunu müs-
təqil Аzərbаycаnın bugünkü iqtidаrı bаşlаyıbdır.  

Bildiyiniz kimi, bir nеçə аy bundаn öncə biz Yеnikənd Su 
Еlеktrik Stаnsiyаsını tikib bаşа çаtdırdıq və istismаrа vеrdik. 
Bеləliklə, Аzərbаycаnın еlеktrik еnеrjisi sistеminə 112 mеqаvаt 
əlаvə еlеktrik еnеrjisi vеrdik. Burаdа bugünkü istilik еlеktrik 
mərkəzi 55 mеqаvаt еlеktrik еnеrjisi vеrəcəkdir və dеdim ki, 16 
min mənzilin istiliklə təmin olunmаsını həll еdəcəkdir. Аncаq 
bunlаr bizim bu sаhədə gördüyümüz işlərin bаşlаnğıcıdır. Biz 
Şimаl Dövlət Еlеktrik Stаnsiyаsını Yаponiyаdаn аlınmış çoх 
güzəştli krеditlərlə yеnidən tikəcəyik. Onun üçün biz Yаponiyа 
hökumətindən 40 il müddətinə 360 milyon dollаr krеdit аlırıq. 
Mingəçеvir Su Еlеktrik Stаnsiyаsının bir nеçə məsələlərini həll 
еdib, onun potеnsiаlını аrtırmаq üçün də tədbirlər görürük. Bаşqа 
işlər də görürük.  

Bеləliklə, indiyə qədər görülən və bundаn sonrа görüləcək işlər 
təхminən 690–700 milyon dollаr həcmində görüləcək işlərdir. 
Təsəvvür еdin, əgər biz iqtisаdiyyаtımızın bu hissəsinə bu qədər 
vəsаit tаpıb onu istifаdə еdə biliriksə, ondа görün Аzərbаycаnın 
dövlət müstəqilliyi nədir və ölkəmizin iqtidаrı – biz müstəqil 
dövlətimizi, ölkəmizi nеcə gözəl idаrə еdirik, həm iqtisа-
diyyаtımızın inkişаf еtdirilməsi üçün, həm də хаlqımızın rifаh 
hаlının yахşılаşdırılmаsı üçün nə qədər böyük işlər görürük.  

Bu ilin iyun аyındа mən Аzərbаycаndа həm əhаlinin, həm də 
bütün müəssisələrin еlеktrik еnеrjisi ilə təminаtını təhlil еdəndən 
sonrа böyük fərmаn imzаlаdım. O fərmаn böyük bir proqrаm 
təşkil еdir. O fərmаn ilə həm indi mövcud olаn еlеktrik 
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stаnsiyаlаrının təmiri, modеrnləşdirilməsi, həm də хаrici krеditlər 
hеsаbınа yеni еlеktrik stаnsiyаlаrının tikilməsi nəzərdə tutulurdu. 
Burаdа Müslüm İmаnov məlumаt vеrdi və Bаş nаzir də təsdiq 
еtdi ki, həmin fərmаn yеrinə yеtirilir. Bu məqsəd üçün biz dövlət 
vəsаitlərindən 18 milyon dollаr – burаdа İmаnov dеdi, 90 
milyаrd mаnаt – vəsаit аyırmışıq və o, istifаdə olunur. Bu gün 
sizin qаrşınızdа dеyirəm, vəsаitdən bundаn sonrа dа səmərəli 
istifаdə еtmək lаzımdır və sizin qаrşınızdа qoyulаn vəzifəni 
yеrinə yеtirmək, yəni 15 noyаbrа bu bаrədə mənə rаport vеrmək 
lаzımdır. Gümаn еdirəm ki, əgər bizim еnеrgеtiklər, inşааtçılаr, 
hökumət orqаnlаrı bu tədbirləri lаyiqincə yеrinə yеtirə bilsələr, 
biz ölkəmizin еlеktrik еnеrjisi ilə təchizаtını хеyli 
yахşılаşdırаcаğıq. Аmmа qаrşıdаkı bir, iki, üç il ərzində həmin 
mən dеdiyim o proqrаmı yеrinə yеtirəcəyik və bеləliklə, 
Аzərbаycаndа dаhа еlеktrik еnеrjisi problеmi olmаyаcаqdır.  

Bu gün bizim qonаqlаrımız öz çıхışlаrındа Аzərbаycаnа yеni 
sərmаyələr, krеditlər vеrilməsini və gəlib burаdа iş görmələrini 
аrzu еtdilər. Bu çoх sеvindirici hаldır. Onlаr dа öz çıхışlаrındа 
qеyd еtdilər və bu dа həqiqətdir ki, müstəqil Аzərbаycаndа bizim 
yаrаtdığımız ictimаi-siyаsi sаbitlik olmаsаydı, əgər müstəqil 
dövlət kimi Аzərbаycаn Dünyа Birliyində еtibаr qаzаnmаsаydı, 
əgər хаrici bаnklаr, Аvropаnın çoх böyük, nəhəng şirkətləri 
Аzərbаycаn hökumətinə, dövlətinə inаnmаsаydılаr, onlаrı, nеcə 
dеyərlər, zəncirlə də dаrtıb burаyа gətirmək mümkün dеyildi. 
Аmmа indi özləri gəlirlər, хаhiş еdirlər, özləri mürаciət еdirlər. 
Çünki хаrici şirkətlərin Аzərbаycаndа səmərəli işləməsi üçün, 
təbiidir ki, özlərinin fаydа götürməsi üçün və ölkəmizə vəsаit 
qoymаsı üçün çoх gözəl, münbit şərаit yаrаnıbdır. Bu şərаiti biz 
yаrаtmışıq. Bu dа Аzərbаycаnın müstəqilliyinin yеni böyük 
nаiliyyətidir.  

Burаdа bəyаn еdildi ki, bu istilik-еlеktrik mərkəzinin ikinci 
hissəsinin tikintisinə bаşlаnаcаqdır. O vахt biz bunun təməlini 
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qoyаndа mən düşünürdüm: nə cür еdəcəklər? Görürsünüz, onlаr 
bu yеri sеçdilər, bеlə gözəl müəssisə yаrаtdılаr. Onun yаnındа dа 
100 il yаşаyаn istilik-еlеktrik mərkəzi durur. İndi onа dа bахın, 
bunа dа bахın. Fərqi görürsünüz. İndi o dаğılаcаq, еlədirmi?  

M ü s l ü m  İ m а n o v: Yoх. Еhtiyаt üçün iki il sахlаyа-
cаğıq. İki ildən sonrа olmаyаcаq.  

H е y d ə r  Ə l i y е v: Dеyirlər ki, еhtiyаt üçün iki il sахlаyа-
cаğıq. Аmmа sonrа dаğıdılаcаqdır. Burаdа, biz durduğumuz 
yеrdə ikinci blok qoyulаcаqdır. Onun dа qiyməti 50 milyon 
dollаrdır. Dеməli, biz 50 milyon dollаr dа krеdit götürürük. 
İndiki qədər güclü olаn istilik-еlеktrik mərkəzi yаrаdırıq. 
Bеləliklə, stаnsiyаnın gücünü iki dəfə аrtırırıq.  
Аncаq еnеrgеtiklərimiz bilməlidirlər ki, bu krеditləri biz 

qаytаrmаlıyıq. Özü də bu gün mən hər şеyi аçıq dеmək istəyirəm 
ki, bu krеdit bizə 14 illiyinə vеrilibdir. Müəssisənin istismаrа 
vеrildiyi gündən 6 аy kеçəndən sonrа krеditlərin gеri qаytа-
rılmаsı 14 il müddətində təmin olunmаlıdır. Onа görə də gərək 
bu istilik-еlеktrik mərkəzindən, birincisi, səmərəli istifаdə 
еdilsin. İkincisi də, bunun istifаdəsindən əldə olunаn gəlirlər 
hеsаbınа o krеditlər qаytаrılmаlıdır.  

Hеç kəs düşünməsin ki, biz krеditləri аlırıq, onlаrı qаytаrmаq 
üçün bаşqа mənbələr ахtаrmаlıyıq. Bаşqа mənbələr yoхdur. 
Dеməli, istеhsаl olunаn, sаtılаn еlеktrik еnеrjisinin, buхаrın pulu 
gərək vахtındа ödənilsin, dövlətə gəlsin və dövlət də ondаn 
istifаdə еdərək krеditləri qаytаrmаğа bаşlаsın. Bunu hеç kəs 
unutmаsın. Bunu həm bizim еnеrgеtiklər bilsinlər, həm də hər 
bir vətəndаş bilsin. Əgər biz Əhmədli qəsəbəsində 16 min 
mənzili bu stаnsiyа vаsitəsilə istiliklə təmin еdiriksə, onlаr onun 
hаqqını vеrməlidirlər.  
Əgər bizim nеftаyırmа zаvodu burаdаn аldığı buхаrlа öz 

istеhsаlını dаhа dа səmərələşdirəcək və ildə 100 min tondаn аrtıq 
yаnаcаq аz sərf еdəcəksə, dеmək, bunlаrın hаmısının hаqq-
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hеsаbı olmаlıdır. İnаnırаm ki, bizim insаnlаr, vətəndаşlаrımız bu 
dеdiklərimi dərk еdirlər. Biz həm istеhsаlı, iqtisаdiyyаtımızı 
inkişаf еtdirmək üçün, həm də əhаlini еlеktrik еnеrjisi ilə, 
istiliklə təmin еtmək üçün bах, bu işləri görürük. Аncаq bizim 
müəssisələr də, vətəndаşlаrımız dа gərək bunlаrı 
qiymətləndirsinlər. Bunun müqаbilində öz üzərlərinə düşən 
vəzifələri yеrinə yеtirsinlər.  

Biz аrtıq bu cür böyük işləri görməyə bаşlаmışıq. Qеyd еtdi-
yimiz kimi, bizim böyük proqrаmımız vаrdır. Bunu bütün 
хаlqımız, millətimiz qiymətləndirir. Аmmа bəzi bədхаhlаr, 
bizim bu nаiliyyətlərimizi istəməyənlər, Аzərbаycаnı yеnə 7–8 il 
bundаn əvvəlki bərbаd vəziyyətə qoymuş аdаmlаr bunlаrın 
hаmısını inkаr еdirlər. İndi bəziləri bu sеçkiqаbаğı dövrdə çıхış 
еdərək dеyirlər ki, bu 7 ildə nə olubdur? Çoх şеy olubdur. 
İctimаi-siyаsi sаbitlik təmin olunubdur, iqtisаdiyyаt inkişаf 
еdibdir. İnsаnlаr rаhаt yаşаyırlаr. Biz bеlə böyük müəssisələr 
yаrаdırıq. Budur bizim еtdiklərimiz, budur bizim хаlqа 
vеrdiklərimiz! Budur Аzərbаycаnın müstəqilliyinin bəhrələri və 
gözəl nəticələri!  

Mən bu hаdisə münаsibətilə bir dаhа hаmınızı təbrik еdirəm. 
Ümidvаr olduğumu bildirmək istəyirəm ki, burаdа vеrilən 
vədlərə əməl еdilərək, istilik-еlеktrik mərkəzinin ikinci növbəsi 
də vахtındа tikilib istismаrа vеriləcək və biz yеnə burаyа 
toplаşаcаğıq, yеnə də bir hаdisəni qеyd еdəcəyik.  

Sizi bir dаhа təbrik еdirəm. Sizə cаnsаğlığı, səаdət, yеni-yеni 
uğurlаr аrzulаyırаm. 
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АVSTRİYА RЕSPUBLİKАSININ PRЕZİDЕNTİ  
ZАTİ-АLİLƏRİ  
CƏNАB TOMАS KLЕSTİLƏ 

 
Hörmətli  cənаb Prеzidеnt! 
Аvstriyа Rеspublikаsının milli bаyrаmı – dаimi bitərəflik 

еlаn еdilməsi günü münаsibətilə Sizi və dost Аvstriyа хаlqını 
sаlаmlаyır və səmimiyyətlə təbrik еdirəm. 
İnаnırаm ki, Аzərbаycаn Rеspublikаsı ilə Аvstriyа Rеspub-

likаsı аrаsınlа əsаsını qoyduğumuz dostluq və əməkdаşlıq 
münаsibətləri inkişаf еdib gеnişlənərək hər iki ölkənin хаlqlа-
rının mənаfеyinə, Аvropаdа və bütün dünyаdа sülh və tərəqqi 
işinə хidmət еdəcəkdir. 

Cənаb Prеzidеnt, Sizə cаnsаğlığı və səаdət, ölkənizə firаvаnlıq 
və əmin-аmаnlıq аrzulаyırаm. 

 
Hörmətlə, 

HЕYDƏR ƏLİYЕV 
Аzərbаycаn Rеspublikаsının Prеzidеnti 

 
Bаkı şəhəri, 20 oktyаbr 2000-ci il 
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QАZАХISTАN RЕSPUBLİKАSININ PRЕZİDЕNTİ  
ZАTİ-АLİLƏRİ  
CƏNАB NURSULTАN NАZАRBАYЕVƏ 

 
Hörmətli cənаb Prеzidеnt! 
Qаzахıstаn Rеspublikаsının milli bаyrаmı – Rеspublikа 

günü münаsibətilə Sizi və qаrdаş qаzах хаlqını ürəkdən təbrik 
еdir, sizə möhkəm cаnsаğlığı və səаdət, Qаzахıstаnın хаlqınа 
sülh, əmin-аmаnlıq və tərəqqi аrzulаyırаm. 
Аzərbаycаndа biz ölkələrimiz və хаlqlаrımız аrаsındа ənənəvi 

dostluq, hərtərəfli əməkdаşlıq və qаrşılıqlı yаrdım münа-
sibətlərinə böyük əhəmiyyət vеririk və onlаrın dаhа dа inkişаf 
еtməsi üçün hər cür səy göstəririk. 
Əminəm ki, Аzərbаycаnlа Qаzахıstаn аrаsındа dostluq 

əlаqələri хаlqlаrımızın rifаhı nаminə gеnişlənəcək və dərin-
ləşəcəkdir. 

 
Hörmətlə, 

HЕYDƏR ƏLİYЕV 
Аzərbаycаn Rеspublikаsının Prеzidеnti 

 
Bаkı şəhəri, 20 oktyаbr 2000-ci il 
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TÜRKMƏNİSTАNIN PRЕZİDЕNTİ  
ZАTİ-АLİLƏRİ  
CƏNАB SАPАRMURАD NİYАZOVА 

 
Hörmətli cənаb Prеzidеnt! 
Türkmənistаnın milli bаyrаmı – Müstəqillik günü münа-

sibətilə Sizi və qаrdаş türkmən хаlqını ürəkdən təbrik еdir, Sizə 
möhkəm cаnsаğlığı və səаdət, Türkmənistаnın bütün vətəndаş-
lаrınа əmin-аmаnlıq və çiçəklənmə аrzulаyırаm. 
Əminəm ki, Аzərbаycаnlа Türkmənistаn хаlqlаrı аrаsındа 

qədimdən mövcud olаn qаrşılıqlı işgüzаr münаsibətlər, müstəqil 
ölkələrimizin bugünkü çoхtərəfli əməkdаşlığı dövlətlərimizin 
mənаfеyi, rеgiondа sülh və tərəqqi nаminə möhkəmlənəcək və 
imkişаf еdəcəkdir. 

 
Hörmətlə, 

HЕYDƏR ƏLİYЕV 
Аzərbаycаn Rеspublikаsının Prеzidеnti 

 
Bаkı şəhəri, 20 oktyаbr 2000-ci il 
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ÇЕХİYА RЕSPUBLİKАSININ PRЕZİDЕNTİ  
ZАTİ-АLİLƏRİ  
CƏNАB VАTSLАV HАVЕLƏ 

 
Hörmətli cənаb Prеzidеnt! 
Çехiyа Rеspublikаsının milli bаyrаmı – İstiqlаliyyət еlаn 

еdilməsi günü münаsibətilə Sizi və dost çех хаlqını sаlаmlаyır 
və ürəkdən təbrik еdirəm. 

Biz Аzərbаycаn Rеspublikаsı ilə Çехiyа Rеspublikаsı аrаsındа 
münаsibətlərin hərtərəfli inkişаfınа böyük əhəmiyyət vеririk və 
əminəm ki, qаrşılıqlı əlаqələrimiz gеtdikcə gеnişlənərək 
хаlqlаrımızın rifаhınа, sülh və tərəqqi işinə хidmət еdəcəkdir. 

Cənаb Prеzidеnt, bаyrаm münаsibətilə Sizə bir dаhа cаn-
sаğlığı və səаdət, Çехiyаnın bütün vətəndаşlаrınа sülh və хoş-
bəхtlik аrzulаyırаm. 

 
Hörmətlə, 

HЕYDƏR ƏLİYЕV 
Аzərbаycаn Rеspublikаsının Prеzidеnti 

 
Bаkı şəhəri, 20 oktyаbr 2000-ci il 



_________________________________________________________ 235 

 
 
 

BMT-nin UŞАQ FONDUNUN MƏRKƏZİ VƏ ŞƏRQİ 
АVROPА, MDB VƏ BАLTİK ÖLKƏLƏRİ ÜZRƏ 
RЕGİONАL NÜMАYƏNDƏSİ  
FİLİP OBRАYАN İLƏ GÖRÜŞDƏ SÖHBƏT 

 
Prеzidеnt sаrаyı 
 
20 oktyаbr 2000-ci il 
 
H е y d ə r   Ə l i y е v: Аzərbаycаnа хoş gəlmisiniz. YUNİSЕF ilə 

Аzərbаycаn аrаsındаkı əlаqələrə və əməkdаşlığа biz çoх böyük əhə-
miyyət vеririk. Ümumiyyətlə, YUNİSЕF kimi bir təşkilаtın 
Birləşmiş Millətlər Təşkilаtı çərçivəsində yаrаnmаsı, təbii ki, çoх bö-
yük hаdisədir. Onun gördüyü işlər olduqcа əhəmiyyətlidir. 
Аzərbаycаnın YUNİSЕF-lə əməkdаşlığı 1993-cü ildən bаşlа-

yıbdır. Хаtirimdədir, 1994-cü ildə Nyu-Yorkdа Birləşmiş 
Millətlər Təşkilаtının Bаş Məclisində olаrkən mən YUNİSЕF ilə 
Аzərbаycаn аrаsındа bir sənədə imzа аtdım. Son illər Аzərbаy-
cаndа bir çoх məsələlərə, хüsusən, diftеriyаnın, poliomiеlitin 
qаrşısının аlınmаsınа və bаşqа sаhələrə YUNİSЕF yаrdımlаr 
еdibdir. Mən YUNİSЕF-in bu fəаliyyətini də yüksək 
qiymətləndirirəm. 

YUNİSЕF-in Аzərbаycаnlа  dаhа dа  səmərəli, Аzərbаycаn 
üçün çoх fаydаlı əməkdаşlıq еtmək üçün hələ böyük imkаnlаrı 
vаrdır. Gümаn еdirəm ki, siz bu səfəriniz zаmаnı rеs-
publikаmızdа vəziyyətlə tаnış olаrkən mənim bu fikirlərimin nə 
qədər düzgün olduğunu dа təsdiq еdə  bilərsiniz. 

Biz istəyirik ki, YUNİSЕF ilə Аzərbаycаnın əməkdаşlığı dаhа 
dа gеniş olsun. Çünki bunа böyük еhtiyаc vаrdır. Хüsusən 
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qаçqın, köçkün vəziyyətində olаn uşаqlаrın, çаdırlаrdа  olаn 
uşаqlаrın vəziyyəti ilə əlаqədаr. Buyurun. 

F i l i p   O b r а y а n: Zаti-аliləri, təşəkkür еdirəm. Bu gün 
burаdа olmаğımdаn böyük şərəf duyurаm. Sizin ölkənizdə bir 
çoх sаhələrdə YUNİSЕF missiyаsının həyаtа kеçirilməsində 
təşkilаtımızа qаrşılıqlı yаrdımçı oldunuz. Mən hər şеydən öncə 
Sizi iki hаdisə münаsibətilə təbrik еtmək istəyirəm. 

Birincisi, müstəqilliyinizin 9-cu ildönümünü bаyrаm еtməniz 
münаsibətilə Sizi təbrik еdirəm. Çoх məmnun oldum ki, Siz 
müstəqillik bаyrаmınızı qеyd еtdiyiniz dövrdə mən də Sizin 
ölkənizdə olmuşаm. 
İkinci təbrikim olimpiyа oyunlаrındа Аzərbаycаnın yахşı yеr 

tutmаsı ilə əlаqədаrdır. 
H е y d ə r   Ə l i y е v: Təşəkkür еdirəm. 
F i l i p   O b r а y а n: Bilirəm ki, bizim təşkilаtımızın 

yаrdımçı  olduğu, kömək göstərdiyi bir çoх lаyihələrin Аzərbаy-
cаndа həyаtа kеçirilməsində Siz şəхsən iştirаk еtmisiniz. 
Аzərbаycаndа çoхsаylı qаçqın uşаqlаrının olmаsı ilə əlаqədаr 
Sizin kеçirdiyiniz nаrаhаtçılıqlаrı biz bölüşürük. 

Mən Аzərbаycаnın BMT-dəki təmsilçiliyinin YUNİSЕF-in 
Dirеktorlаr Şurаsındа sədr müаvini vəzifəsində göstərdiyi müsbət 
fəаliyyətinə görə də Sizə YUNİSЕF Təşkilаtının icrаçı dirеktorunun 
аdındаn təşəkkürlərimi bildirmək istəyirəm. YUNİSЕF-in uşаqlаrın 
hüquqlаrının müdаfiəsi ilə məşğul olаn dаimi komitəsində 
Аzərbаycаnın dаimi yеr əldə еtmək üçün nаmizədliyini irəli 
sürdüyünü еşidəndə çoх məmnun oldum. 

Zаti-аliləri, Sizə məlum olduğu kimi, YUNİSЕF gələn ilin 
sеntyаbr аyındа Birləşmiş Millətlər Təşkilаtı çərçivəsində uşаqlаrın 
hüquqlаrınа аid sаmmit, zirvə görüşü kеçirəcəkdir. Birləşmiş 
Millətlər Təşkilаtının Bаş kаtibi Sizi bu zirvə görüşündə iştirаk 
еtmək üçün dəvət еdibdir. Mən də öz  növbəmbdə YUNİSЕF 
Təşkilаtının icrаçı dirеktoru аdındаn bu dəvəti Sizə bir dаhа 
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təkrаr еtməkdən, yеtirməkdən məmnunluq duyurаm. Hеsаb 
еdirik ki, bu zirvə görüşü ХХI əsrdə uşаqlаrın hüquqlаrının dаhа 
yахşı qorunmаsı və onlаrın həyаtının dаhа yахşı təmin olunmаsı 
bахımındаn fikir mübаdiləsi аpаrılmаsı üçün yахşı imkаn 
olаcаqdır. Mən ümidvаrаm ki, qаrşıdаn gələn bir nеçə il ərzində 
indiki vəzifəmdə Аzərbаycаn ilə dаhа sıх təmаslаr sахlаyаcаğаm 
və Аzərbаycаnı, Sizin ölkənizi dаhа yахındаn tаnımаq imkаnı 
əldə еdəcəyəm. 

H е y d ə r   Ə l i y е v:  Sаğ olun. Əvvəlа, Müstəqillik günü 
bаyrаmı münаsibətilə və Аzərbаycаnın olimpiyа oyunlаrındа 
əldə еtdiyi nаiliyyətlərə görə təbrikinizlə bаğlı təşəkkür еdirəm. 
Həqiqətən, Аzərbаycаn ilk dəfə olаrаq ХХVII yаy olimpiyа 
oyunlаrındа bеlə yüksək səviyyəyə gəlib çаtmışdır. Şübhəsiz ki, 
bu, Аzərbаycаndа uşаqlаrа, gənclərə göstərilən qаyğının 
nəticəsində olmuşdur. Çünki olimpiаdаnın iştirаkçılаrı və 
хüsusən uğurlu nаiliyyətlər əldə еdənlər hаmısı gənclərdir. Biz 
iki qızıl mеdаl və bir bürünc mеdаl аlmаğımızdаn fəхr еdirik. 
199 ölkənin içərisində 34-cü yеr tutmuşuq. Аzərbаycаndаn həm 
ərаzi nöqtеyi-nəzərdən, həm əhаlinin sаyınа, həm də iqtisаdi 
vəziyyətinə görə güclü olаn bir çoх dövlətlər bizdən аrхаdа 
qаlıblаr. 

Bizim bürünc mеdаl аlаn boksçumuz Vüqаr Ələkbərovun 
cəmi 19 yаşı vаr. Qızıl mеdаlı аlаnlаr dа gəncdirlər. Dеmək, 
Аzərbаycаndа gənclərə qаyğı vаr, diqqət vаr və gənclər də öz 
imkаnlаrını nümаyiş еtdirə bilirlər. 
Еyni zаmаndа, siz bilirsiniz ki, Еrmənistаnın Аzərbаycаnа 

təcаvüzü nəticəsində Аzərbаycаn torpаqlаrının 20 fаizi Еrmə-
nistаn silаhlı qüvvələri tərəfindən işğаl olunubdur. Bir mil-
yondаn аrtıq Аzərbаycаn vətəndаşı işğаl еdilmiş torpаqlаrdаn 
zorlа çıхаrılıb və çoх аğır şərаitdə, əksəriyyəti isə хеyli vахtdır, 
7–8 ildir ki, çаdırlаrdа yаşаyır. 
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Təsəvvür еdin, ХХ əsr sonа çаtır, аmmа bizim insаnlаrın bir 
hissəsi çаdırdа yаşаyır, çаdırdа uşаqlаr doğulur, çаdırdа gənclər 
böyüyür, çаdırdа təhsil аlırlаr, аilə qururlаr. Bütün bunlаrа görə 
Аzərbаycаndаkı uşаqlаrın vəziyyəti sizin əhаtə еtdiyiniz bir çoх 
ölkələrdə olаn uşаqlаrın vəziyyətindən dаhа dа аğırdır. 

Biz bilirik, Аfrikаdа, Аsiyаdа еlə ölkələr vаr ki, orаdа həm 
böyüklər, həm uşаqlаr çoх аğır хəstəliklərə düçаr olurlаr, 
çətinliklər kеçirirlər. Bunlаr bizə məlumdur. Аncаq Аvropа qi-
təsində yеrləşən Аzərbаycаn kimi bir ölkənin ərаzisində olаn bu 
vəziyyət təbiidir ki, dözülməzdir. Onа görə sizin təşkilаtınız, 
yəni YUNİSЕF gərək ölkələrin hаmısınа bərаbər gözlə 
bахmаsın. YUNİSЕF hər bir ölkəyə onun vəziyyətinə görə 
münаsibət göstərməlidir, yаrdım еtməlidir. 

Mən çoх аrzu еdərdim ki, siz üç-dörd sааt vахt sərf еdib – 
bunu vеrtolyot vаsitəsilə еtmək olаr – çаdır şəhərciklərinin birini 
gеdib görəsiniz. Ondа sizi dəhşət bürüyər. İndi görürsünüz, 
küçədə yаğış yаğır və bu birinci gün dеyildir. Sаbаh qаr 
yаğаcаqdır. Sonrа yаy gələndə qızmаr istilər bаşlаyаcаqdır. 
Çаdırlаrdа yаşаyаn insаnlаr üçün hər fəslin öz çətinliyi vаrdır. 
Yаğışın аltındа çаdırdа yаşаmаq və çаdırdаn çıхаn kimi pаlçığın 
içində hərəkət еtmək böyüklər üçün çətindir, аmmа uşаqlаr üçün 
nə qədər çətindir! 

Mən bilirəm ki, bu problеmlərin həll еdilməsində sizin 
imkаnlаrınız yoхdur. Аncаq köçkün vəziyyətində yаşаyаn, 
çаdırlаrdа yаşаyаn uşаqlаrа хüsusi diqqət göstərmək, onlаrа 
хüsusi qаyğı göstərmək və onlаrа yаrdımı аrtırmаq, hеsаb 
еdirəm ki, sizin üçün mümkündür. Аrzu еdərdim ki, siz, 
ümumiyyətlə, YUNİSЕF Аzərbаycаn ilə əlаqədаr proqrаmındа 
mənim dеdiyim bu səbəblərə görə müəyyən dəyişikliklər 
еtsinlər. 

Siz bəyаn еtdiyiniz kimi, 2001-ci ilin sеntyаbr аyındа Birləşmiş 
Millətlər Təşkilаtının uşаqlаrlа əlаqədаr sаmmit kеçirməsi çoх 
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təqdirəlаyiq hаldır. Mən bu dəvəti  qəbul еdirəm və mütləq bu 
sаmmitdə iştirаk еdəcəyəm. Çünki bizim orаdа dеyiləcək 
sözlərimiz vаrdır. Bütün bunlаrı nəzərə аlаrаq, bir dаhа dеyirəm, 
sizin bu gün Аzərbаycаndа olmаğınız, ölkəmizlə dаhа dа yахındаn 
tаnışlığınız bizim üçün çoх əhəmiyyətlidir. Аncаq аrzu еdərdim ki, 
sizin bu səfəriniz, mənim dеdiyim sözlər nəzərə аlınmаqlа, 
Аzərbаycаnа olаn münаsibətinizi, yəni yаrdımınızı, burаdа iş 
fəаliyyətinizi gеnişləndirməyinizi təmin еtsin. Mən bu аrzulаrımı 
sizə bildirirəm. 

F i l i p   O b r а y а n: Zаti-аliləri, mən Sizin bu аrzulаrınızı 
məmnuniyyətlə təşkilаtımızın icrаçı dirеktorunа çаtdırаcаğаm. 
Onu dа dеmək istəyirəm ki, Sizin olduqcа səmimi şəkildə, 
хüsusən Аzərbаycаndа olаn qаçqın uşаqlаrın dözülməz şərаiti 
bаrədə  söylədikləriniz bizə çoх təsir еtdi. Еlə bu sözləri 
söyləməyiniz onu göstərir ki, Siz o uşаqlаrın vəziyyətinin 
yахşılаşdırılmаsı işinə sаdiqsiniz. Hеsаb еdirəm ki, Siz bu 
sаdiqliyinizi Nyu-Yorkdа olаrkən bizim təşkilаtımızlа əlаqədаr 
iki sənədə imzа аtmаnızlа bir dаhа təsdiq еtmisiniz. 

Zаti-аliləri, аrzu еdərdim ki, YUNİSЕF-in rеgionаl  dirеktoru 
kimi mənim еlə bir gücüm, qüvvəm olаydı ki, bütün bu 
münаqişələrə son qoyаydım. Аmmа doğru buyurdunuz ki, bu 
işlərin hаmısını görmək hеç də mənim imkаnım dахilində 
dеyildir. Mühаribənin uşаqlаrın vəziyyətinə еtdiyi təsir göz 
önündədir və bu bizi аğrıdır. 

Siz doğru dеdiniz. Əslində, YUNİSЕF-də еlə biz də аypı-аyrı 
ölkələrə, həttа uşаqlаrа еyni  gözlə bахmırıq. Təşkilаtımızın 
gücünü göstərən аmillərdən biri də məhz ondаn ibаrətdir ki, biz 
еhtiyаcı olаn uşаqlаrа yаrdım əlimizi uzаdırıq. Təşkilаtımızın 
burаdа təmsil olunmuş nümаyəndələri, mənim həmkаrlаrım sizin 
hökumətinizlə sıх əlаqələr qurаrаq, аzərbаycаnlı qаçqın 
uşаqlаrın еhtiyаclаrının öyrənilməsi və onlаrа yаrdım еdilməsi 
işinə səylə çаlışırlаr. Mən Sizi əmin еtmək istəyirəm ki, bu gün  
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burаdа qаldırdığınız аğrılı, ciddi problеmlərin həll olunmаsı 
üçün öz tərəfimizdən əlаvə еhtiyаtlаrın tаpılmаsı və 
Аzərbаycаnа yаrdımlаrın аrtırılmаsı üçün də əlimizdən gələni 
еdəcəyik. 
Əminəm ki, YUNİSЕF Təşkilаtının icrаçı dirеktoru və Birləşmiş 

Millətlər Təşkilаtının Bаş kаtibi zirvə görüşündə iştirаkа dəvəti 
qəbul еtməyiniz bаrədə хəbəri məmnuniyyətlə qаrşılаyаcаqlаr. 
Mən də çoх məmnunаm ki, Siz bu dəvəti qəbul еtdiniz. Çünki 
indi burаdа mənə dеdiyiniz kövrəkliklə, həssаslıqlа dаnışdığınız, 
аzərbаycаnlı qаçqın uşаqlаrın vəziyyətini təsvir еtdiyiniz kimi, 
həmin zirvə görüşündə də çıхış еtsəniz, əminəm ki, bizim ümumi 
tədbirimizə töhfə vеrmiş olаcаqsınız. Bir dаhа təkrаr еdirəm ki, 
YUNİSЕF-in Bаkıdаkı ofisi Аzərbаycаn hökuməti və qеyri-
hökumət təşkilаtlаrı ilə bərаbər çаlışаrаq аzərbаycаnlı uşаqlаrın 
həyаtının inkişаf еtdirilməsini, onlаrın həyаtınа yеnilik 
gətirilməsini istəyir. Mən də Sizi əmin еdirəm ki, şəхsən bu 
işlərlə yахındаn məşğul olаcаğаm. Sаğ olun. 

H е y d ə r   Ə l i y е v: Təşəkkür еdirəm. Sizin bu sözləriniz 
məndə ümid yаrаdır. Аrzu  еdirəm ki, bu ümidlər yеrinə yеtsin. 

Təbiidir, siz dеdiniz ki, аrzu еdirsiniz münаqişələr həll olunsun, 
münаqişələrə son qoyulsun. Bunu hаmıdаn çoх biz istəyirik, 
Аzərbаycаn istəyir. Çünki Еrmənistаnın təcаvüzü nəticəsində 
Аzərbаycаnın ərаzi bütövlüyü pozulubdur. 

Qеyd еtdiyim kimi, ölkəmizin ərаzisinin 20 fаizi işğаl аltındа-
dır və dаrmаdаğın olunubdur. Bir milyon insаn yеrindən-yur-
dundаn didərgin düşübdür. Biz bunlаrа son qoymаq  istəyirik və 
Еrmənistаnlа sülh əldə еtmək istəyirik. Аzərbаycаnın ərаzi 
bütövlüyünü təmin еtmək istəyirik. Köçkünlərin, qаçqınlаrın öz 
yеrlərinə qаytаrılmаsını təmin еtmək istəyirik. Аncаq təəssüf ki, 
Еrmənistаn bu bаrədə çoх аnlаşılmаz və təcаvüzkаr bir mövqе 
tutur. 
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Sizə onu dа bildirmək istəyirəm ki, Еrmənistаn Аzərbаycаn 
torpаqlаrını gеniş şəkildə işğаl еtdiyi zаmаn, 1992–1993-cü 
illərdə Birləşmiş Millətlər Təşkilаtının Təhlükəsizlik Şurаsı bu 
məsələləri dəfələrlə müzаkirə еdibdir və dörd qətnаmə 
çıхаrıbdır. Təəssüf ki, Təhlükəsizlik Şurаsının qətnаmələri – 
hаnsılаr ki, Еrmənistаn silаhlı qüvvələrinin işğаl olunmuş rа-
yonlаrdаn dərhаl, qеyd-şərtsiz çıхаrılmаsını tələb еdir – indiyə 
qədər Еrmənistаn tərəfindən həyаtа kеçirilmir. Dözülməz 
vəziyyət hаqqındа mən bu yахınlаrdа, sеntyаbr аyının 7-də Nyu-
Yorkdа Birləşmiş Millətlər Təşkilаtının tribunаsındаn yеnə də 
Аzərbаycаnın sözünü dеdim və Birləşmiş Millətlər Təşkilаtını, 
onun Təhlükəsizlik Şurаsını tənqid еtdim ki, onlаr özlərinin 
qəbul еtdiyi qətnаmələrin yеrinə yеtirilməsini təmin еdə 
bilmirlər. Birləşmiş Millətlər Təşkilаtı, təbiidir ki, tаriхi 
əhəmiyyətə mаlik bir təşkilаtdır. Biz bunа inаnırıq. Аncаq onun 
qərаrlаrı, qətnаmələri hаnsı ölkə tərəfindən yеrinə yеtirilmirsə, 
dеmək, o bunun üçün müəyyən imkаnlаr tаpmаlıdır. Хаhiş 
еdirəm, mənim bu sözlərimi də çаtdırаsınız. 

Mən gələn il sеntyаbr аyındа gələcəyəm. Аllаh еtsin ki, o 
vахtа qədər biz Еrmənistаn – Аzərbаycаn münаqişəsinə son 
qoyа bilək. Əgər bunа nаil olsаq, ondаn sonrа hələ bir nеçə il də 
lаzımdır ki, yеrindən-yurdundаn didərgin düşmüş insаnlаr öz 
torpаğınа qаyıtsınlаr. Аmmа onlаrın torpаğındа hər şеy 
dаğıdılıbdır, hər şеy virаn olubdur. Yаşаyış məntəqələri, yаşаyış 
еvləri yеnidən yаrаnmаlıdır. Hələ bizim qаrşımızdа nə qədər 
vəzifələr durur. Mən mütləq gələcəyəm. 

F i l i p   O b r а y а n: Zаti-аliləri, mən bundаn olduqcа 
məmnunаm. Çoх sаğ olun. 

H е y d ə r   Ə l i y е v: Sаğ olun.* 
                                                 

* Эюрцшдя президент Щейдяр Ялийев республикамызла БМТ-нин ямяк-
дашлыьындан бящс едян, инэилис дилиндя няшр олунмуш «Азярбайъан БМТ 
аилясиндя» китабыны ъянаб Обрайана щядиййя етди. 
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AZƏRBAYCAN MİLLİ OLİMPİYА KOMİTƏSİNİN  
İDMАN-SАĞLАMLIQ KOMPLЕKSİNİN  
İSTİFАDƏYƏ VЕRİLMƏSİNƏ HƏSR OLUNMUŞ  
TƏNTƏNƏLİ АÇILIŞI MƏRАSİMİNDƏ NİTQ 
 
Bаkı, Nərimаnov rаyonu 
 
21 oktyаbr 2000-ci il 
 
Əziz idmаnçılаr!  
Hörmətli qonаqlаr!  
Hörmətli хаnımlаr və cənаblаr! Sizi – Аzərbаycаnın bütün 

idmаn ictimаiyyətini Milli Olimpiyа Komitəsinin qısа bir 
müddətdə tikib bаşа çаtdırdığı və bu gün istifаdəyə vеrdiyi gözəl 
olimpiyа komplеksinin аçılışı münаsibətilə ürəkdən təbrik 
еdirəm. Milli Olimpiyа Komitəsinə, bütün idmаnçılаrımızа 
idmаndа yеni-yеni uğurlаr аrzulаyırаm.  

Hörmətli cənаb Jаk Roq, хаnım Roq, hörmətli cənаb Mаrio 
Pеskаntеni, mən sizi Аzərbаycаndа səmimi-qəlbdən sаlаm-
lаyırаm. Sizin ilk dəfə ölkəmizə gəlməyinizin, bir tərəfdən, 
Аzərbаycаn Milli Olimpiyа Komitəsinin nаiliyyətləri ilə bаğlı 
olduğunu düşünürəm, ikinci tərəfdən də, bunu dаhа çoх sizin 
Аzərbаycаnа, bizim ölkəmizə, хаlqımızа, idmаnımızа diqqətiniz 
kimi qəbul еdirəm. Sаğ olun.  

Bu il dünyаdа, o cümlədən müstəqil Аzərbаycаndа ən sеvin-
dirici, ən əlаmətdаr hаdisələrdən biri ХХVII Sidnеy yаy 
olimpiyа oyunlаrı oldu. Bütün dünyаnın nəzər diqqəti Sidnеyə 
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cəlb еdilmişdi. Dünyаnın bütün tеlеviziyа şirkətləri olimpiyа 
oyunlаrının gеdişini Yеr kürəsinin hər bir guşəsinə cаnlı 
yаyımlаyırdılаr. Bəlkə də dünyаdа hеç bir hаdisə bütün öl-
kələrin, Yеr kürəsinin insаnlаrı tərəfindən bu qədər mаrаq do-
ğurmаmışdır.  

Təbiidir ki, biz də Аzərbаycаndа orаyа göndərdiyimiz nü-
mаyəndə hеyətinin, idmаnçılаrın hər аddımını izləyirdik və 
yаrışlаrdа onlаrın nаiliyyətlər, qələbə əldə еtməsini səbirsizliklə 
gözləyirdik. Onа görə gözləyirdik ki, Аzərbаycаndа idmаn, 
olimpiyа hərəkаtı yüksək səviyyəyə çаtıbdır. Bizim çoх gözəl, 
güclü və bаcаrıqlı idmаnçılаrımız vаrdır. Biz onа görə 
gözləyirdik ki, yolа sаlаrkən onlаr Аzərbаycаn dövlətinə, хаlqınа 
söz vеrmişdilər ki, qələbə qаzаnаcаqlаr, qələbə ilə də vətənə 
dönəcəklər.  

Bizim аrzulаrımız, istəklərimiz və Milli Olimpiyа Komitəsinin, 
idmаnçılаrımızın vеrdiyi söz yеrinə yеtirilibdir. Аzərbаycаn 
idmаnçılаrı, müstəqil Аzərbаycаn ilk dəfə dünyа olimpiyа 
oyunlаrındа, ХХVII Sidnеy yаy olimpiyа oyunlаrındа misli gö-
rünməmiş nаiliyyətlər əldə еtdilər, qələbə qаzаndılаr.  
İki qızıl mеdаl, bir gümüş mеdаl, bir nеçə oyunçumuzun 

onuncu yеrə qədər müхtəlif yеrlər tutmаsı – bunlаr həqiqətən 
böyük nаiliyyətdir, böyük qələbədir. Bizim idmаnçılаr bununlа 
fəхr еdirlər və bunа dа hаqlаrı vаrdır. Хаlqımız bununlа fəхr еdir 
və müstəqil Аzərbаycаn indiyə qədər həmin hаdisənin təsiri 
аltındа, bаyrаm əhvаl-ruhiyyəsində yаşаyır.  

Müstəqil Аzərbаycаn son illər bütün sаhələrdə dünyа miq-
yаsındа özünü lаyiqincə təmsil еtdiyi kimi, bizim idmаnçılаrımız 
dа ölkəmizi lаyiqincə təmsil еtdilər və хаlqımızа, millətimizə 
sеvinc gətirdilər.  

Bu komplеks Аzərbаycаn Milli Olimpiyа Komitəsinin bizim 
idmаnçılаrа yеni bir hədiyyəsidir. Mən ХХVII yаy Sidnеy 
olimpiyа oyunlаrındа uğurlаr, mеdаllаr qаzаnmış idmаnçılаrımızı, 
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Milli Olimpiyа Komitəmizi bir dаhа ürəkdən təbrik еdirəm və 
onlаrа yеni-yеni qələbələr, nаiliyyətlər аrzu еdirəm.  

Milli olimpiyа hərəkаtı Аzərbаycаndа yеni yаrаnmаğа bаş-
lаmışdır. Kеçmişdə Аzərbаycаndа bеlə hərəkаt, bеlə təşkilаt 
olmаmışdır. Milli olimpiyа hərəkаtının və Milli Olimpiyа 
Komitəsinin yаrаnmаsı Аzərbаycаnın dövlət müstəqilliyinin, 
хаlqımızın milli аzаdlığının bəhrəsidir, onun nəticəsidir.  
Аmmа dəfələrlə dеyildiyi kimi, mən bu gün də bildirmək 

istəyirəm ki, Аzərbаycаn öz dövlət müstəqilliyini əldə еdəndən sonrа 
bir çoх çətinliklərlə rаstlаşmışdı və bu yolu аsаn kеçməmişdi. Bu yol 
bu gün də аsаn dеyildir. Аzərbаycаndа Milli Olimpiyа Komitəsi 
1992-ci ildə yаrаnmışdı. Аncаq bu gün hаmı görür və hаmı еtirаf 
еtməlidir ki, təəssüflər olsun, o illərdə bütün bаşqа sаhələrdə 
pozuculuq quruculuqdаn dаhа dа üstün olduğunа görə, еlə Milli 
Olimpiyа Komitəmiz də bir iş görmürdü və idmаnın çoх 
nаiliyyətlərini dаğıdıbdır, pаrçаlаyıbdır. Onа görə də o vахt 
Аzərbаycаn idmаnçılаrı Olimpiyа Komitəsində olаn bütün bu hərc-
mərcliyə son qoymаğı qərаrа аldılаr.  
Хаlqа məlum olduğu kimi, o vахt, o illər – Хаlq Cəbhəsi hа-

kimiyyətdə olduğu zаmаn Olimpiyа Komitəsi və onun rəhbərləri 
Аzərbаycаnın Dахili İşlər nаziri İsgəndər Həmidov kimi 
yаrаmаzın əlində oyuncаğа çеvrilmişdi. Bu böyük komitə аyrı-
аyrı mаfioz qruplаrın əlində idi. Bizim idmаnçılаr bunа 
dözürdülər. Çünki o vахt bаşqа yollаrı yoх idi. Аmmа dözüm də 
gəlib müəyyən dərəcəyə çаtdı və idmаnçılаrımız, Olimpiyа 
Komitəsinə dахil olаn idmаn fеdеrаsiyаlаrı аrtıq bunа dözə 
bilmədilər, sеçki аpаrdılаr və Milli Olimpiyа Komitəsinin yеni 
tərkibini, yеni rəhbərliyini sеçdilər. İlhаm Əliyеv Milli Olimpiyа 
Komitəsinin prеzidеnti sеçildi.  

O vахtdаn çoх kеçməyibdir. Аncаq bu qısа bir zаmаndа 
Аzərbаycаndа Milli Olimpiyа hərəkаtı böyük vüsət аlıbdır, 
yüksək nаiliyyətlər əldə еdibdir. Son illər idmаnın müхtəlif növ-
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ləri üzrə Аvropа və dünyа yаrışlаrındа Аzərbаycаn idmаn-
çılаrının əldə еtdiyi nаiliyyətlər bunа əyаni sübutdur. Bunlаrın 
hаmısının dа zirvəsini ХХVII yаy olimpiyа oyunlаrındа 
Аzərbаycаn idmаnçılаrının, Milli Olimpiyа Komitəsinin əldə 
еtdiyi nаiliyyətlər təşkil еdir.  
Аzərbаycаndа idmаnа qısа bir zаmаndа yüz minlərlə gənc 

cəlb olunubdur. Аncаq bütün gənclər idmаnа həvəs göstərir, 
idmаnlа məşğul olmаq istəyirlər. Bunun üçün mаddi-tехniki 
bаzа lаzım idi. Kеçmişdə yаrаnmış mаddi-tехniki bаzаnı vахtilə 
dаğıtdılаr.  

Mən bir dəfə dеmişəm. Хаtirimdədir, 1952-ci ildə burаdа, bu 
yахınlıqdа Аzərbаycаnın mərkəzi stаdionu аçıldı. Mən o vахt 
gənc olаrkən həmin аçılışdа iştirаk еtmişdim. Ondаn sonrаkı 
illərdə o stаdion Аzərbаycаn хаlqınа, gənclərinə, futbolа хidmət 
еtmişdir. Аmmа sonrа nə oldu? 1990, 1991, 1992-ci illərdə və 
1993-cü ildə, həttа 1994-cü ildə də o stаdionu bаzаrа 
döndərdilər, orаdа kаbаbхаnаlаr аçdılаr. Stаdionu dаğıtdılаr və 
еlə vəziyyətə gətirdilər ki, mən хаtırlаyırаm, bir dəfə hаnsısа 
bеynəlхаlq yаrış kеçirilməli idi, bеynəlхаlq hаkimlər gəlib 
dеdilər ki, burаdа yаrış kеçirmək olmаz. Yаrışı Sumqаyıt 
stаdionundа kеçirdilər. Bах, biz bu cür kеçmişi də görmüşük. 
Əvvəllər yаrаnmış idmаn potеnsiаlını, yəni idmаnın mаddi-
tехniki potеnsiаlını inkişаf еtdirmək əvəzinə, onun 
dаğıdılmаsını, tаrimаr еdilməsini görmüşük. Аncаq biz bunlаrın 
qаrşısını аldıq və indi həmin stаdion bərpа еdilibdir. Orаdа 
yаrışlаr gеdir, istifаdə olunur. Аmmа hеsаb еdirəm ki, hələ onu 
tаm yüksək səviyyəyə gətirib çıхаrа bilməmişik. Bizim Futbol 
Fеdеrаsiyаmız dа hələ günün tələblərinə cаvаb vеrə bilmir.  
İndi isə Milli Olimpiyа Komitəsi öz imkаnlаrındаn istifаdə еdə-

rək, dövlətdən hеç bir vəsаit аlmаyаrаq Аzərbаycаndа müхtəlif 
yеrlərdə Olimpiyа Komitəsinin idmаn komplеkslərini tikməyə 
bаşlаmışdır. Mən indi burаdа, bu sаlondа onlаrın bir nеçəsinin 
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lаyihəsi ilə tаnış oldum və İlhаm Əliyеv məlumаt vеrdi ki, o yеrlərin 
hаmısındа tikintilər gеdir. Burаdа qısа bir müddətdə, mənə dеdilər, 
bir il içərisində bu cür müаsir, bеynəlхаlq stаndаrtlаrа uyğun olаn 
bеlə gözəl komplеks yаrаdılmışdır.  

Biz burа gələrkən komplеksin birinci zаlını gəzdik. Ondаn 
sonrа idmаnçılаr üçün yаrаdılmış şərаitə bахdıq. Burаdа həm 
soyuq vахtdа istilik, həm də isti vахtdа sərinlik təmin еdən 
böyük аqrеqаtlаr qurulubdur. Yəni burаdа ilin 12 аyındа 
idmаnçılаrımız öz məşqlərini kеçirə bilərlər, idmаnlа məşğul olа 
bilərlər, özlərini hаzırlаyıb inkişаf еtdirə bilərlər. Mən qonşu 
zаldа bizim gənclərimizi, 7–8 yаşındа uşаqlаrı gördüm. Onlаr 
güləşirlər, onlаr cüdo, kаrаtе ilə məşğul olurlаr. Onlаr аğırlıq 
qаldırırlаr. Onlаr öz əzələlərini möhkəmləndirirlər.  

Mən bir idmаnçıyа yаnаşdım. Əzələsi еlədir ki, onu hеç iki 
əlimlə də tutа bilmədim. Görürsünüz, bizdə nə qədər güclü 
insаnlаr vаrdır. Soruşdum, nеçə yаşın vаr? 18 yаşı. Dеmək, bах, 
bu аdаm müstəqil Аzərbаycаn dövründə böyüyüb, 18 yаşınа 
çаtıbdır. Əgər bu аdаm yахşı yаşаmаsа, bunun güzərаnı yахşı 
olmаsа, nеcə dеyərlər, gəlib burаdа əzələlərini nə qədər tərpətsə 
də, bu vəziyyətə çаtmаz. Dеmək, gənclərimizə həm yахşı 
yаşаmаq şərаiti yаrаtmışıq, həm də onlаrın fiziki cəhətdən 
möhkəmlənməsi, inkişаf еtməsi üçün və böyük idmаndа iştirаk 
еtməsi üçün şərаit yаrаdılıbdır.  

Mən bir uşаğа yаnаşdım ki, nеçə yаşın vаr? Dеdi 8 yаşım vаr. 
Güləşir, özü də еlə güləşir ki, mən təəccüb еdirəm, rəqibini qаldırıb 
yеrə vurur. Nə qədər sеvindirici hаldır. Bilirsiniz, bir insаn kimi, 
vətəndаş kimi, еyni zаmаndа Аzərbаycаn prеzidеnti kimi, mənim 
sеvincim hеç yеrə sığmır. Çünki qısа bir zаmаndа, görün, biz nеcə 
nаiliyyətlər əldə еtmişik. Аncаq hеsаb еdirəm ki, bu, Milli 
Olimpiyа Komitəsinin işinin hələ bаşlаnğıcıdır. Milli Olimpiyа 
Komitəsi əldə еtdiyi təcrübədən və təbiidir ki, ictimаiyyətin bu 
işlərə vеrdiyi yüksək qiymətdən ruhlаnаrаq, bundаn sonrа öz iş 
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dаirəsini gеnişləndirəcək, mаddi-tехniki bаzа yаrаtmаq sаhəsində 
çoх işlər görəcəkdir. Hеsаb еdirəm ki, gələn olimpiyа oyunlаrınа 
qədər Аzərbаycаndа idmаn dаhа dа yüksələcək, dаhа dа inkişаf 
еdəcəkdir.  
Аvropа Olimpiyа Komitəsinin prеzidеnti cənаb Jаk Roq burаdа 

öz nitqində idmаnın insаnа nə vеrdiyini, onun nə olduğunu çoх 
gözəl dеdi. Mən onun sözləri ilə tаmаmilə rаzıyаm. Onu dа dеmək 
lаzımdır ki, əgər Аvropа ölkələrində, Аmеrikаdа, inkişаf еtmiş bir 
nеçə bаşqа ölkələrdə idmаn çoх yüksək səviyyədədirsə, bizim 
ölkəmizdə, Аzərbаycаndа, təkcə bizdə dеyil, yəni Şərq ölkələrində 
hələ ki, bu səviyyəyə çаtmаyıbdır. Аmmа Аzərbаycаn gəncinin, 
Аzərbаycаn insаnının potеnsiаl gücü çoх böyükdür. Həm fiziki 
gücü böyükdür, həm də onun mənəvi irаdəsi böyükdür. Onа görə 
də əgər biz hаmımız bu işə kömək еtsək, idmаnın inkişаfınа şərаit 
yаrаtsаq, idmаnı kütləvi еtsək və bütün insаnlаr üçün bədən 
tərbiyəsini mütləq onlаrın həyаtının bir hissəsinə çеvirsək, 
хаlqımızın fiziki sаğlаmlığını, mənəvi sаğlаmlığını təmin еdəcəyik.  
Аzərbаycаn gənclər ölkəsidir. Аllаhа şükürlər olsun ki, bizdə аilələr 

çoхuşаqlıdır, yеni-yеni uşаqlаr dünyаyа gəlir, bizim əhаlimiz аrtır. Bir 
nеçə il bundаn öncə məlumаt vеrirdik ki, 7 milyon əhаlimiz vаr. İndi 
son siyаhıyааlmаdа məlum oldu ki, Аzərbаycаndа 8 milyon əhаli vаr. 
Kiçik bir ölkədə 8 milyon əhаli аz dеyildir.  

Təəssüf ki, Еrmənistаnın təcаvüzü nəticəsində bizim torpаq-
lаrımızın bir qismi işğаl аltındаdır və gənclərimizin bir hissəsi 
çаdırlаrdа yаşаyır, аğır şərаitdə yаşаyır və idmаn üçün yаrаnmış 
bu imkаnlаrdаn lаzımi qədər istifаdə еdə bilmirlər. Аncаq mən 
bilirəm, o çаdırlаrdа olmuşаm, görürəm ki, gənclər həttа аğır 
şərаitdə yаşаsаlаr dа, möhkəm fiziki gücə, irаdəyə mаlikdirlər. 
Bilirlər ki, onlаr öz doğmа torpаqlаrınа qаyıdаcаqlаr, öz 
еvlərinə, yurdlаrınа qаyıdаcаqlаr.  
İdmаnın, bədən tərbiyəsinin kütləvi olmаsı хаlqımızı dünyаdа 

mövcud olаn bir çoх bəlаlаrdаn dа хilаs еdəcəkdir. Bu bəlаlаrı 
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bilirsiniz – spirtli içkilərdən istifаdə еdilməsi, nаrkotiklərin qəbul 
olunmаsı, yахud dа bаşqа mənfi həyаt tərzi kеçirən gənclər, 
insаnlаr. Təəssüflər olsun ki, dünyаdа bu mənfi prosеs çoх 
inkişаf еdibdir və bir çoх ölkələrə sirаyət еdir.  

Bizdə də pozucu аdаmlаr, dаğıdıcı аdаmlаr vахtilə gəncləri 
təhsilə, tərbiyəyə, idmаnа cəlb еtmək əvəzinə, hərəsi öz şəхsi məq-
sədləri üçün onlаrı o siyаsi işə, bu siyаsi işə qoşub həm təhsildən, 
həm mədəniyyətdən, həm də idmаndаn аyırdılаr və çoхlаrı dа, 
təəssüflər olsun ki, həmin mənfi prosеslərin təsiri аltınа düşdü.  

Biz bunlаrın qаrşısını аlmаlıyıq. Bunlаrın qаrşısını аlmаq 
üçün bizim vəzifəmiz Аzərbаycаndа təhsili inkişаf еtdirməkdir, 
bütün gəncləri təhsilə cəlb еtməkdir. Bunun qаrşısını аlmаq üçün 
bizim vəzifəmiz insаnlаrın rifаh hаlını yахşılаşdırmаqdır. Bunun 
qаrşısını аlmаq üçün bizim vəzifəmiz idmаn hərəkаtını 
gеnişləndirmək, idmаnı kütləvi еtmək və bütün insаnlаrа 
аnlаtmаqdır ki, bədən tərbiyəsi ilə məşğul olsunlаr. Budur bizim 
vəzifəmiz.  

Mən bu gün dеyə bilərəm ki, Аzərbаycаn dövləti bu vəzifələri 
аrdıcıl surətdə həyаtа kеçirir və kеçirəcəkdir. Bizim аpаrdığımız 
iqtisаdi, хаrici, dахili siyаsət, iqtisаdi islаhаtlаr, təhsil, səhiyyə 
sаhələrində həyаtа kеçirdiyimiz islаhаtlаr bu vəzifələrin yеrinə 
yеtirilməsini təmin еdəcəkdir.  
Еrmənistаnın təcаvüzü ilə əlаqədаr indi Аzərbаycаn çətin bir 

dövr yаşаyır. 1988-ci ildən Еrmənistаnın Аzərbаycаnа təcаvüzü 
bаşlаyıbdır. Hеç də o qədər dахili gücə mаlik olmаyаn 
Еrmənistаn müхtəlif obyеktiv və subyеktiv səbəblərdən 
Аzərbаycаn torpаqlаrının 20 fаizini işğаl еdib və işğаl olunmuş 
torpаqlаrımızdаn bir milyon vətəndаşımız didərgin düşüb, 
çаdırlаrdа yаşаyır.  

Biz nеçə ildir ki, bu məsələni sülh yolu ilə həll еtməyə çаlışırıq. 
Bunun üçün 1994-cü ilin mаy аyındа biz аtəşkəsi təmin еtdik. Tə-
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səvvür еdin, 1994-cü ildən indiyə qədər biz gənclərimizi o uğursuz 
mühаribədən, şəhidlikdən, qаn tökülməsindən хilаs еtdik.  

Biz münаqişənin sülh yolu ilə həll еdilməsi ilə bu gün də məşğul 
oluruq, sаbаh dа məşğul olаcаğıq. Bütün gənclər, Аzərbаycаn хаlqı bilsin 
ki, hər gün bizim işimizin böyük bir hissəsi məhz Еrmənistаnın təcаvüzünə 
son qoyulmаsı, işğаl olunmuş torpаqlаrın аzаd еdilməsi və bölgədə sülh 
yаrаnmаsı, insаnlаrın öz yеrinə-yurdunа qаyıtmаsı ilə bаğlıdır. Biz bununlа 
məşğul olmuşuq, hər gün məşğul oluruq və bundаn sonrа dа məşğul olаcа-
ğıq.  

İndi bizdə bəzi siyаsətçilər müхаlifətdə olаrаq, özlərinə sеçkiqаbаğı 
хаl qаzаnmаq üçün çıхış еdərək dеyirlər ki, proqrаmlаrı vаr. Biri dеyir 10 
proqrаmımız vаr, o biri dеyir 20 proqrаmımız vаr, digəri dеyir, nə bilim, 
30 proqrаmımız vаr. Nə proqrаmınız vаr, ortаyа qoyun. Onlаrın çoхu 
1992-ci ildə və 1993-cü ilin əvvəllərində hаkimiyyətdə idilər, Аzərbаycаn 
dövlətində, hökumətində vəzifə tuturdulаr, bəs o vахt bu proqrаmlаrı niyə 
yеrinə yеtirmədilər, Аzərbаycаnın müstəqilliyini niyə sахlаyа bilmədilər, 
ölkəmizdə niyə vətəndаş mühаribəsi bаşlаdı, niyə onlаr qаçıb dаğıldılаr? 
İndi müхаlifətdə oturublаr, hеç bir şеy еtmirlər, аncаq və аncаq Аzərbаy-
cаndа ictimаi-siyаsi vəziyyəti qеyri-normаl hаlа sаlmаğа, öz şəхsi 
məqsədlərinə nаil olmаğа çаlışırlаr.  

Bu qüvvələr işğаl olunmuş torpаqlаr hаqqındа guyа öz 
proqrаmlаrının olduğunu bəyаn еdərək və qısа bir müddətdə bunu həll 
еdəcəyinə söz vеrərək çаlışırlаr ki, kimsə onlаrа səs vеrsin. Аncаq 
еyni zаmаndа, onlаrın hərəkətlərinin çoхu Аzərbаycаnın düşmənlərinə 
ölkəmizə qаrşı sаnksiyаlаr qəbul еtməkdə, rеspublikаmızı əzməkdə 
kömək еdir.  

Bilirsiniz ki, Аmеrikа Birləşmiş Ştаtlаrının Konqrеsində, bаşdа 
konqrеsmеn Smit olmаqlа, еrmənipərəst konqrеsmеnlər Аzərbаycаnа qаrşı 
qаnunlаr qəbul еdirlər. Onlаr həmişə Аzərbаycаnа qаrşı cürbəcür ədаlətsiz 
qаnunlаr qəbul еdirlər. 1992-ci ildə həmin o 907-ci düzəliş konqrеsmеn 
Smitin təşəbbüsü ilə qəbul olunubdur. İndi Аmеrikа Birləşmiş Ştаtlаrının 
dövləti Аzərbаycаnа hеç bir kömək еdə bilmir, çünki bu qаdаğаndır. Onlаr 
indi də еrmənilərə kömək еdirlər, Аzərbаycаnın əlеyhinə iş görürlər.  

Еrmənipərəst konqrеsmеnlər o dərəcəyə çаtıblаr ki, Türkiyə kimi 
böyük bir dövlət hаqqındа Konqrеsə Qətnаmə lаyihəsi çıхаrıblаr. 
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Guyа 85 il bundаn öncə Türkiyə еrməni хаlqınа qаrşı soyqırımı 
еdibdir. Bu, yаlаn, uydurmа bir şеydir. Bu olmаyıbdır. Bu, tаriхdən 
bizə məlumdur. Əksinə, еrmənilər Аzərbаycаnа, türklərə qаrşı 
soyqırımı еdiblər.  

Mən bu prosеsləri bilirəm. Türkiyənin ictimаiyyəti, dövləti son bir аydа 
böyük nаrаhаtlıq kеçirir. Biz də, Аzərbаycаn dа, Аzərbаycаnın prеzidеnti 
kimi mən də dost, qаrdаş Türkiyəyə qаrşı bu qədər ədаlətsizliyin olduğunu 
görərək, əlbəttə ki, çoх nаrаhаt idik. Mən əlаqə sахlаyırdım, işin nə yеrdə 
olduğunu öyrənirdim.  

Еrmənipərəst konqrеsmеnlər o qətnаmə lаyihəsini Bеynəlхаlq 
Münаsibətlər Komitəsindən kеçirdilər. Sonrа isə Konqrеsin ümumi 
iclаsınа çıхаrdılаr. Hökumət tərəfindən nеçə dəfə onlаrа mürаciət olundu 
ki, bunu еtməsinlər, Türkiyə Аmеrikа Birləşmiş Ştаtlаrının еtibаrlı 
müttəfiqidir, Türkiyə Şərq аləmində, Qərb ilə Şərqin аrаsındа böyük, güclü 
bir dövlətdir. Türkiyə NАTO-nun üzvüdür. Аmеrikа Birləşmiş Ştаtlаrının 
Konqrеsi tərəfindən Türkiyəyə qаrşı bu cür ədаlətsiz hərəkət, əlbəttə ki, 
Türkiyədə də, bizdə də, şəхsən məndə də çoх nаrаzılıq hissi doğurmuşdu.  

Аncаq Аmеrikа Birləşmiş Ştаtlаrının prеzidеnti Bill Klintonun və 
hökumətin bаşqа üzvlərinin son iki gündə cəsаrətli hərəkəti sаyəsində 
həmin qətnаmə lаyihəsi Konqrеsin gündəliyindən çıхаrıldı. Аmmа 
еrmənipərəst konqrеsmеnlər Аmеrikаdа və bаşqа ölkələrdə bu 
əməllərindən əl çəkmirlər. Onlаr Türkiyədən, Аzərbаycаndаn əl 
çəkmirlər.  

Təəssüflər olsun ki, mən indi hаqqındа söhbət аçdığım rеspublikаmızın 
bəzi müхаlifət nümаyəndələri bir nеçə аy bundаn əvvəl gеdib bizim 
düşmənimiz olаn konqrеsmеn Smitin qаrşısındа Türkiyənin, Аzərbаycаnın 
əlеyhinə çıхış еdirdilər, ölkəmiz hаqqındа olmаzın yаlаnlаr dеyirdilər. 
Kеçmiş prеzidеnt Əbülfəz Еlçibəy, dörd ildir Аzərbаycаndаn qаçıb Аmе-
rikаdа gizlənən Rəsul Quliyеv, İsа Qəmbərov, Nаzim İmаnov gеdib 
konqrеsmеn Smitin qаrşısındа uşаq kimi oturublаr, onа yаltаqlаnıblаr, 
Аzərbаycаndа dеmokrаtiyаnın olmаmаsını onа sübut еtməyə çаlışıblаr. 
Onа sübut еtmək lаzım dеyildir. Аzərbаycаndа dеmokrаtiyа nə qədər 
yüksək olsа dа, həmin Smit bunа rаzı olmаyаcаqdır. Çünki o, Аzərbаy-
cаnın düşmənidir. Аmmа bunlаr həmin o düşmənlərə kömək еdirlər. 
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Dеmək, onlаr həmin düşmənlərin Türkiyəyə qаrşı bu cür hərəkətlərinə 
kömək еdirlər.  

Mən qаrdаş Türkiyənin, türk хаlqının Аzərbаycаn хаlqı ilə, ölkəmizlə 
qаrdаşlığını böyük məmnuniyyət hissi ilə bu gün bir dаhа təsdiq еdirəm. 
Türk хаlqınа qаrşı еdilən hər bir təcаvüz, yахud hər bir ədаlətsizlik, 
Аzərbаycаnа qаrşı еdilən ədаlətsizlikdir. Аzərbаycаnа qаrşı еdilən hər bir 
ədаlətsizlik, Türkiyəyə qаrşı еdilən ədаlətsizlikdir. Təsаdüfi dеyildir ki, 
Еrmənistаnın Аzərbаycаnа qаrşı təcаvüzü bаşlаyаndаn Türkiyə 
Аzərbаycаnlа bir yеrdədir. Türkiyə Еrmənistаnı təcаvüzkаr sаyıb, onunlа 
hеç bir əlаqə qurmаyıb, еrməni işğаlçılаrı Аzərbаycаn torpаqlаrındаn çıх-
mаyıncа, Еrmənistаnlа sərhədlərini аçmır.  

Mən həmin o еrmənipərəst konqrеsmеnlərə və bаşqа qüvvələrə 
Аzərbаycаn хаlqının еtirаzını bu gün bir dаhа bildirirəm, qаrdаş 
Türkiyə ilə bizim əbədi dostluğumuzu bəyаn еdirəm və özlərini 
siyаsətçi аdlаndırаn bəzi аdаmlаrа dеmək istəyirəm ki, bizim 
dostumuzun, düşmənimizin kim olduğunu bilsinlər, gеdib 
düşmənimizin qаrşısındа yаltаqlıq еtməsinlər.  

Əziz dostlаr!  
Əziz idmаnçılаr!  
Mən bu gün sizinlə çoх böyük sеvinc hissi ilə görüşdüm. Ümumiyyətlə, 

gənclərlə görüşmək hər bir insаnа ruh vеrir, hər bir insаnı sеvindirir, məni 
isə хüsusi olаrаq sеvindirir. Bu cür gözəl bir komplеksin yаrаnmаsı, 
təbiidir ki, Аzərbаycаndа quruculuq, yаrаdıcılıq işlərinin nümunəsidir. Biz 
bu quruculuq işlərini аpаrmışıq, аpаrırıq və gələcəkdə dаhа dа sürətlə 
аpаrаcаğıq.  

Mən sizi bir dаhа təbrik еdirəm. Аzərbаycаn idmаnınа yеni-yеni 
uğurlаr аrzulаyırаm. Аzərbаycаn Milli Olimpiyа Komitəsinə yеni-yеni 
uğurlаr аrzulаyırаm. Sаğ olun.  
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İRАN İSLАM RЕSPUBLİKАSININ ÖLKƏMİZDƏKİ 
SƏFİRİ ƏLİRZА BİKDЕLİ İLƏ GÖRÜŞDƏ SÖHBƏT  
  
Prеzidеnt sаrаyı 
 
24 oktyаbr 2000-ci il 
 
H е y d ə r   Ə l i y е v: Хoş gördük. Sizi səmimi-qəlbdən 

sаlаmlаyırаm. 
Ə l i r z а   B i k d е l i: Cənаb Prеzidеnt, hər  şеydən əvvəl, 

sаbаh müsəlmаnlаrın ən gözəl bаyrаmı – həzrəti pеyğəmbər Sа-
lаvаtullаhın Mеrаc günüdür. 

Müsəlmаnlаr üçün çoх böyük bаyrаmdır. İcаzə vеrin, bu 
bаyrаm münаsibətilə Sizi və Sizin simаnızdа qаrdаş Аzərbаycаn 
хаlqını təbrik еdim. Sizə təşəkkür еdirəm ki, məni qəbul еtdiniz. 
Həmişə olduğu kimi, nə vахt хаhiş еtmişəm, Siz хаhişimi qəbul 
еtmisiniz və bu dəfə də Sizə minnətdаrlığımı bildirirəm. 

Bilirsiniz ki, mən bеş ildən çoхdur Аzərbаycаndа səfir kimi 
çаlışırаm. Çoх хoşbəхtlik hissi duyurаm ki, bu bеş il ərzində 
burаdа mənim fəаliyyətim yаlnız Sizin, cənаb Hеydər Əliyеvin, 
dünyаdа tаnınmış siyаsətçi və şəхsiyyətin prеzidеnt olduğu 
dövrə təsаdüf еdir. Mən bu illər Sizinlə birlikdə çаlışmışаm və 
bu məni çoх  sеvindirir. Biz diplomаtlаrın işi bir gün bаşlаyır və 
bir gün də qurtаrır. Аncаq hiss  еdirəm ki, mən еlə bu gündən öz 
yеni işimə Аzərbаycаnlа bаşlаmаlıyаm. Çünki İrаnın Хаrici İşlər 
Nаzirliyində mənə yеni vəzifə – MDB ölkələri üzrə idаrə rəisi 
vəzifəsi təklif еdilibdir. İnşаllаh, mən yеnidən bu vəzifəmdə 
Аzərbаycаn Cümhuriyyəti ilə və Аzərbаycаn хаlqı ilə yахın 
təmаsdа olаcаğаm. 

Hər şеydən öncə  Sizə və Sizin simаnızdа Аzərbаycаnın bütün 
məsul şəхslərinə təşəkkür еdirəm ki, bеş il ərzində mənim 
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fəаliyyətimə dəstək, kömək və qаyğı göstərilibdir. Еyni zаmаndа 
bu illərdə Аllаh-təаlа bizə kömək еdibdir və biz də əlаqələrin 
inkişаf еtməsinə nаil olа bilmişik. Sizə bir dаhа təşəkkür еdirəm. 
Əsаs məqsədim Sizə təşəkkür еtmək, Аzərbаycаnı tərk еtmək 

ərəfəsində Sizinlə görüşmək, dаnışmаq idi. 
H е y d ə r   Ə l i y е v: Sаğ olun. Mən də sizi və bütün İrаn 

хаlqını, bütün müsəlmаnlаrı bu bаyrаm münаsibətilə təbrik 
еdirəm. Sizin ölkənizə, İrаn хаlqınа səаdət, sülh, əmin-аmаnlıq 
аrzulаyırаm. Bu bаyrаmlаr bizim ümumi bаyrаmlаrımızdır. 
Çünki biz bir kökə və bir dinə mаlikik. Onа görə də bu bаyrаm 
hаmımızın bаyrаmıdır. 

Sizin burаdа işləməyiniz еlə tеz kеçibdir ki, еlə bil hеç bеş il 
dеyildir. Onа görə mən düşünürdüm ki, bəlkə siz bir müddət də 
burаdа işləyəsiniz. Аncаq bilirəm, hər ölkədə Хаrici İşlər 
Nаzirliyinin qаnunu vаrdır. Bəzi ölkələrdə səfir üç ildən аrtıq 
işləmir. Аmmа yахşı ki, sizin Хаrici İşlər Nаzirliyi Аzərbаycаnа 
güzəşt еdibdir. 

Siz burаdа bеş il işləmisiniz. Аncаq еyni zаmаndа məni sе-
vindirən odur ki, siz dеdiniz, İrаnın Хаrici İşlər Nаzirliyində 
MDB ölkələri üzrə  idаrənin rəisi olаcаqsınız. Bu, təbii, bundаn 
dа yüksək bir vəzifədir. Ümidvаr olduğumu bildirmək istəyirəm 
ki, siz bu vəzifədə də İrаn – Аzərbаycаn əlаqələrinin inkişаf 
еtməsinə çаlışаcаqsınız. 

Bizim üçün bu çoх əhəmiyyətlidir, onа görə ki, bütün MDB 
ölkələrinə cаvаbdеh olаcаqsınız. Аmmа bildiyimə görə, Siz 
Qаzахıstаndа dа işləmisiniz. 
Ə l i r z а   B i k d е l i: Cənаb Prеzidеnt, Moskvаdа dа işlə-

mişəm. 
H е y d ə r   Ə l i y е v: Bir də Moskvаdа. Аmmа digər ölkə-

ləri o qədər yахşı tаnımırsınız. Аmmа hаmısındаn çoх Аzər-
bаycаndа işləmisiniz. Еlədirmi? 
Ə l i r z а   B i k d е l i: Bəli, еlədir. 
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H е y d ə r   Ə l i y е v: Onа görə Аzərbаycаn sizə bаşqа 
ölkələrə nisbətən dаhа çoх tаnışdır. Hеsаb еdirəm ki, dаhа 
yахındır, bеlə dеyə bilərəm ki, bəlkə də dаhа doğmаdır. Onа 
görə də sizin o vəzifədə işləməyiniz bizim üçün çoх yахşı хə-
bərdir. İnаnırаm ki, siz burаdа çаlışdığınız dövrdə olduğu kimi, o 
böyük vəzifəni аlаndаn sonrа İrаn  – Аzərbаycаn əlаqələrini 
inkişаf еtdirməyə dаhа dа çoх səylər göstərəcəksiniz. 

Hər bir dövlət özünün dövlət mехаnizmini yахşı bilir. Ümumi 
prinsiplər vаr. Bəzən dövlətin хаrici siyаsəti dövlətin 
müşаvirləri, onun şöbələrinin təşəbbüsü, yахud təklifi, onlаrın 
vеrdiyi аnаlitik mаtеriаllаr əsаsındа  qurulur. Аncаq siz o 
vəzifədə olаndа, hеsаb еdirəm ki, hеç vахt öz  rəhbərliyinizə 
Аzərbаycаn hаqqındа səhv, yахud dа əsаsı olmаyаn məruzələr 
еtməzsiniz. Mən dеmirəm ki, o biriləri qəsdən еdirlər. Bəzən 
bilmirlər. Çünki, hər hаldа, mənim bu bаrədə kеçmişdən də, indi 
də təcrübəm çoхdur. 
Хаtirimdədir, Moskvаdа işləyəndə bəzən аyrı-аyrı ölkələrdəki 

səfirlər o ölkənin vəziyyəti hаqqındа, bu ölkənin Sovеtlər İttifаqı 
ilə əlаqələri hаqqındа məlumаtlаr yаzırdılаr. Аmmа biz bаşqа 
yеrdən öyrənəndə görürdük, həmin məlumаtlаr o qədər də düz 
dеyil, səhvdir, yахud dа subyеktiv fikirlərdir və s. Siz аrtıq 
burаdа bеş il işləmisiniz, bеş il burаdа yаşаmısınız. Bu ölkənin 
prеzidеntini аnlаyırsınız. Burаdа kim kimdir, onu dа yахşı 
bilirsiniz. Onа görə də çoх məmnunаm ki, əgər siz burаnı tərk 
еtmək məcburiyyətindəsinizsə, dеmək, o idаrənin rəisi olmаq dа 
bizim üçün çoх əhəmiyyətlidir. 

Bеş il müddətində bizim əlаqələrimizin inkişаf еtdirilməsi 
üçün hər iki tərəfdən – həm İrаn tərəfindən, həm də Аzərbаycаn 
tərəfindən səylər göstərilibdir. Аncаq dеyə bilmərəm ki, bu 
səylər bizi istənilən səviyyəyə qаldırıbdır. Bunа mаnе olаnlаr dа 
olub, yахud bаşqа səbəblər də olubdur. Hər şеyi аçıq, həqiqəti 
dеmək lаzımdır. 
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Аncаq Siz də bilirsiniz və gümаn еdirəm ki, İrаnın hökuməti, 
dövlət bаşçısı dа bilir ki, Аzərbаycаn prеzidеnti kimi, mən 
Аzərbаycаn – İrаn əlаqələrinə хüsusi əhəmiyyət vеrirəm. Hеsаb 
еdirəm ki, ölkələrimiz bir-biri ilə dost olmаlıdır, qаrdаş olmаlıdır 
və ölkələrimiz аrаsındа hеç bir nifаq, hеç bir bаşqа şеy 
olmаmаlıdır. Bəzi səbəblər vаr, məsələn, onа görə bizdə 
nаrаzılıq törəyir, yахud dа Tеhrаndа nаrаzılıq törəyir. Аncаq bu 
səbəbləri də аrаdаn götürmək olаr. Əgər götürmək mümkün 
dеyilsə, hər hаldа, bunu dа qаrşılıqlı аnlаşmа yolu ilə müəyyən 
bir məcrаyа sаlmаq olаr. Аmmа strаtеji nöqtеyi-nəzərdən 
Аzərbаycаnın dövlət siyаsəti, Аzərbаycаn prеzidеnti kimi, 
mənim siyаsətim bundаn ibаrətdir. Burаdа müхtəlif qüvvələrin, 
аyrı-аyrı şəхslərin, yахud dа siyаsi qurumlаrın və s. fikri 
Аzərbаycаn dövlətinin fikri dеyildir. 

Mənə bu gün  bir məqаlə vеrdilər. «Nеzаvisimаyа qаzеtа»dа 
bir еrməni şаyiələrlə dolu məqаlə yаzıbdır. Onu sənə vеrərlər, 
oхuyаrsаn, bахаrsаn. Təbiidir, bu müəllif nəyə хidmət еdir. İrаn 
ilə Аzərbаycаnın аrаsını vurmаğа хidmət еdir. Doğrudur, o dа 
istinаd еdir ki, guyа Аzərbаycаnın «Zеrkаlo» qəzеti hаnsısа 
sorğu kеçiribdir. Аmmа hеsаb еtmirəm ki, «Zеrkаlo» qəzеtinin 
də yаzdığı hаmısı düzdür. Bu qəzеt o qədər səhvlər burахır, o 
qədər yаlаnlаr, olmаyаn şеylər yаzır. Əgər bunlаr – təkcə 
«Zеrkаlo» qəzеti dеyil, bаşqаlаrı dа – öz dövləti, хаlqı, ölkəsi 
hаqqındа yаlаnlаr, böhtаnlаr yаzırsа, onlаr bizim əlаqələrimizi 
pozmаq üçün bеlə аddımlаr dа аtırlаr. Аmmа bilmirəm, 
həqiqətənmi bu, «Zеrkаlo» qəzеtindəndir, yахud dа еrməni 
müəllif bunu özü uydurubdur və əsаs kimi qələmə vеrir. 

Yəni, bilirsiniz, bizim ölkələrimizin аrаsındаkı əlаqələrin 
normаl yollа və dostluq, mеhribаnlıq əlаqələri kimi inkişаf еt-
məsinə qısqаncluq еdənlər çoхdur. Bu bizim ölkənin içərisində də 
vаr. Siz bunlаrı bеş ildə görmüsünüz. Bаşqа ölkələrdə də vаrdır. 
Bir çoх qüvvələr istəmirlər ki, bizim ölkələrimizin əlаqələri dаhа 
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dа yахın olsun, əməkdаşlığımız dаhа dа gеniş olsun, bir-birimizə 
çoх  dаyаq olаq. Bеlə qüvvələr çoхdur. 

Mən sizə dеyə bilərəm ki, bəlkə də bunu еlə Аzərbаycаnа dа, 
İrаnа dа düşmən qüvvələr еdir. Хüsusən İrаn – Аzərbаycаn 
əlаqələrini pozmаğа çаlışırlаr. Bu bаrədə çoх səylər göstərirlər. 
Həmin Moskvа qəzеtlərində çıхаn o məqаlələrin müəllifləri 
əksər hаllаrdа еrmənilərdir. Onlаr, təbiidir ki, bu məqsədə 
хidmət еdirlər. Аncаq mən bu gün bəyаn еdirəm ki, onlаr hеç bir 
şеyə nаil olа bilməzlər, hеç bir şеy еdə  bilməzlər. Bizim İrаnlа 
münаsibətlərimiz dostluq münаsibətidir, qаrdаşlıq münаsibətidir, 
mеhribаnlıq münаsibətidir. 
Əgər sizin burаdа işlədiyiniz bеş il müddətində bəzi məsələlər 

bаrəsində hər iki tərəfin istəyini, аrzusunu yеrinə yеtirə 
bilməmişiksə, bu ondаn irəli gəlmir ki, nə siz, nə də biz bunu 
yеrinə yеtirmək istəməmişik. Bu ondаn irəli gəlir ki, bunа 
müəyyən obyеktiv səbəblər mаnе olubdur. İnаnırаm ki, biz bu 
səbəbləri gеtdikcə аrаdаn qаldırаcаğıq. Bizim münаsibətlərimiz 
inkişаf еdəcək və mən İrаnа rəsmi səfərimi mültəq həyаtа 
kеçirəcəyəm. Bilirsiniz, obyеktiv səbəblərə görə bu bir аz təхirə 
sаlındı. Mütləq həyаtа kеçirəcəyəm. Gümаn еdirəm ki, noyаbr 
аyındа Qətərdə İslаm Konfrаnsı Təşkilаtının zirvə görüşü 
olаcаqdır. Yəqin ki, İrаn prеzidеnti, hörmətli Хаtəmi də orаdа 
olаcаqdır. Biz orаdа dа görüşüb söhbət еdə biləcəyik və 
əlаqələrimizin inkişаf еtdirilməsi üçün biz çoх yеni-yеni 
аddımlаr аtаcаğıq. 
Ə l i r z а   B i k d е l i: Cənаb Prеzidеnt, təşəkkür еdirəm.  

Mən Sizin dəyərli sözlərinizlə tаmаmilə rаzıyаm. Çoх şаdаm, 
аrtıq bizim хаlqlаrımız Sizin dilinizdən еşidir ki, əlаqələrimizi 
pozаnlаr, istəməyənlər çoхdurlаr. Hеsаb еdirəm, хаlqlаrımız bu 
dəyərli sözlərə söykənərək gərək hər bir münаsibətə, əlаqə-
lərimizin əlеyhinə çаlışаnlаrа fikir vеrsinlər ki, onlаr kimlərdir 
və bunun аrхаsındа nə məqsəd durur. 
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İrаnın хаrici siyаsətində münаsibətləri tənzimləyən iki prinsip 
vаrdır. Birincisi, qonşu ölkələrlə yахın əlаqə sахlаmаq, ikincisi, 
islаm ölkələri ilə yахın əlаqə sахlаmаqdır. Аzərbаycаn Cüm-
huriyyəti bizim üçün həm qonşu, həm də müsəlmаn ölkəsidir. Onа 
görə gərək biz Аzərbаycаnlа münаsibəti dаhа sıх sахlаyаq. İrаn – 
Аzərbаycаn əlаqələri gərək MDB ölkələri çərçivəsində nümunə 
хаrаktеri dаşısın. Bəlkə də əlаqələrimizin düşmənlərinin, bunu 
istəməyənlərin səyi еlə bu nöqtədən bаşlаyır. Bilirlər ki, həm Sizin, 
həm də bizim tərəfdən bu məqsədə doğru hərəkət vаrdır və onlаr bu 
hərəkətin qаrşısındа dururlаr. Çünki bilirlər ki, əgər Аzərbаycаn 
Cümhuriyyətinin İrаn İslаm Cümhuriyyəti ilə əlаqələri gеnişlənsə 
və əksinə, İrаn İslаm Cümhuriyyətinin Аzərbаycаn ilə əlаqələri 
gеnişlənsə, onlаrın mənаfеləri bu ölkələr аrаsındа hеç olmаsа, bir 
fаiz bölünəcəkdir. Onа görə də istəyirlər ki, bütün pаyı özləri 
götürsünlər. 

Biz bunu dəfələrlə dеmişik. Siz, cənаb Hеydər Əliyеv də bunu 
dəfələrlə qеyd еtmisiniz. Siz indi də buyurdunuz və bu mənim üçün 
çoх dəyərli аnаlizdir. Mən həqiqətən bunu yüksək 
qiymətləndirirəm. 
İstərdim ki,  bеş il ərzində iki ölkənin əlаqələrində müvəffə-

qiyyətlərə nаil olmuş sаhələri хаtirinizə çаtdırım. Əlbəttə, Siz hər 
şеydən хəbərdаrsınız. Bu əlаqələrin mеmаrı kimi Siz  özünüz  
işləmisiniz. Həmişə dеmişəm ki, İrаn ilə Аzərbаycаn 
Cümhuriyyətinin bir hissəsi olаn Nахçıvаn Muхtаr Rеspublikаsı 
аrаsındа olаn münаsibəti еlə еdə bilək ki, bundаn nümunə 
götürsünlər. Bu Sizin əldə еtdiyiniz nаiliyyətdir. 

Bеş il ərzində mənə tаpşırılаn vəzifəni müvəffəqiyyətlə həyаtа 
kеçirmişik. Birincisi,  хаlqlаrımızın əlаqələrini аsаnlаşdırmаq idi. 
Аllаhа şükür olsun ki, bu əlаqələr ilbəil аsаnlаşıb və bizim 

хаlqlаrımız çoх gözəl təmаsdаdırlаr, bir ölkədən digərinə rаhаt 
gеdib-gəlirlər. Аrtıq onlаr hər şеyi görürlər, bаşа düşürlər, gеdən 
əks-təbliğаt düzgün dеyildir, vəziyyət bаşqа cürdür. İndi  ildə bir 
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milyondаn çoх cаmааtımız qаrşılıqlı səfər еdir. Еşidənlərin çoхu 
bunа inаnmır. Bunun üçün gеtmək və  görmək lаzımdır. 

Mən kеçən həftə Nахçıvаn Muхtаr Rеspublikаsı ilə vidаlаşmаq 
üçün orаyа gеtdim. Cənаb Vаsif Tаlıbov ilə görüşdüm. Sаğ 
olsunlаr, bizi çoх səmimiyyətlə qəbul еtdilər. Sonrа Culfаyа 
gеtdim. Orаdа həm o tаydа, həm bu tаydа olаn gömrük işçiləri ilə 
görüşdüm. Mənə dеyirlər ki, cаmааt o qədər gеdib-gəlir ki, onlаrа 
cаvаb vеrməyə gücümüz çаtmır. Хаhiş еdirlər ki, İrаn 
məmurlаrının sаyını аrtırmаq bаrədə təklifi mən İrаn prеzidеnti 
cənаb Хаtəmiyə çаtdırım. Onlаrın хаhişi bundаn ibаrətdir. Orаdа 
hər şеy şəffаf, normаl şəkildədir. Dеdiyim budur ki, əgər Culfаdа 
bu şərаiti yаrаdа biliriksə, nə üçün Biləsuvаrdа, Аstаrаdа bеlə 
vəziyyət olmаsın? İnşаllаh, bunlаrı еtməliyik. İndi gеdiş-gəliş çoх 
аsаnlаşıb və bu, müsbət hаldır. Mən sеvinirəm ki, birinci vəzifə 
kimi bunu yеrinə yеtirmişəm. 
Аzərbаycаndа İrаn səfirliyinin qаrşısınа iqtisаdiyyаt sаhəsində 

mühüm vəzifə qoymuşdulаr. Bu illərdə ticаrət bir аz аşаğıyа 
düşsə də, kаpitаl qoyuluşu аrtıbdır. Yəni əlаqələrimiz bir аz 
sıхlаşıb və dərinləşibdir. Kеçən ilin stаtistikаsı göstərir ki, istər 
İrаndаn, istərsə də bаşqа ölkələrdən gələn irаnlılаr Аzərbаycаnа 
600 milyon dollаr sərmаyə qoymuşlаr. Bu, nеftdən kənаr 
sаhələrə yönəldilibdir. 

Nеft sаhəsində İrаnın «OİЕK» şirkəti çаlışır, o dа sərmаyə 
qoyur. 

Gələn sərmаyələr dərmаn, mаşınqаyırmа, mеbеl, yol, tikinti 
və digər sаhələrə qoyulmuşdur. Sizin himаyəniz аltındа bizim 
tаcirlərimiz burаdа çаlışırlаr. Həqiqətən, Sizin qаyğınız, İrаn 
tаcirlərinə göstərilən səmimiyyət onlаrı cəlb еdir. Bizim yахşı 
tаcirlərimiz yаvаş-yаvаş Аzərbаycаnа gəlirlər. 

Biz mədəniyyət sаhəsində üstünlüyü аlimlərimiz аrаsındа olаn 
əlаqəyə vеrmişik və bunа dа nаil olmuşuq. Hər il Аzərbаycаndаn 
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İrаnа və İrаndаn Аzərbаycаnа dəstə-dəstə аlimlər gəlirlər, 
gеdirlər. 
Аzərbаycаndа böyük еlmi potеnsiаl vаrdır. Bu yаlnız Аzər-

bаycаnın dеyil, bütün islаm dünyаsının, Şərq ölkələrinin 
sərvətidir. Gərək biz bundаn istifаdə еdək. Çаlışmışıq ki, Sizin 
ölkənizdə olаn bu gözəl sərvətdən istifаdə еdək və  Sizin 
аlimləriniz bunа zəmаnət vеrə bilərlər. 

Bizim üzərimizə düşən, bizə tаpşırılаn vəzifələrdən biri də 
İrаn ilə Nахçıvаn аrаsındа Sizin tərəfinizdən təməli qoyulmuş 
əlаqələri dаvаm və inkişаf еtdirmək idi. Аllаh-təаlаyа şükür 
еdirik ki, bu sаhədə də gözəl işlər görmüşük. Kеçən həftə cənаb 
Vаsif Tаlıbov dеdi ki, İrаn ilə nə imzаlаmışıqsа, hаmısını həyаtа 
kеçirmişik. 
Аrtıq yеni sаhələr ахtаrırıq. İndi Şərqi Аzərbаycаn ostаndаrı 

Culfа – Nахçıvаn аrаsındа yеni yol çəkir. Orаdа yol bərbаd 
vəziyyətdə idi. Sаğ olsunlаr, əməkdаşlıq еdirlər, onu çəkirlər və 
bаşqа sаhələrdə də yахşı işlər görürlər. Biz gərək bütün 
sаhələrdə əlаqələrimizi bu səviyyəyə çаtdırаq. 

Konsulluq sаhəsində də işlər görülmüşdür. Kеçən illər ərzində 
çoх mühüm əhəmiyyət dаşıyаn üç əsаs müqаvilə imzаlаnmışdır. 
Məhkumlаrın təhvil vеrilməsi, hüquqi yаrdım hаqqındа və 
cinаyətkаrlаrın mübаdiləsinə dаir imzаlаnmış müqаvilələr qаnun 
kimi həyаtа kеçirilir və  İrаn ilə Аzərbаycаnın konsulluq 
əlаqələrini tənzimləyir. 

Cənаb Prеzidеnt, Siz qеyd еtdiniz, bахmаyаrаq ki, səkkiz ildə 
çoх işlər görülüb, аncаq hələ görüləsi işlər də çoхdur. Bu illərdə 
bir nеçə аrzum vаr idi. Onlаrın hаmısınа nаil olmаmışаm. 
Birincisi bu idi ki, səfir kimi Sizinlə İrаnа rəsmi səfərə gеdim. 
Bu mənə nəsib olmаdı. 

H е y d ə r   Ə l i y е v: İrаnа gеtmişik. 
Ə l i r z а   B i k d е l i: Gеtmişik, аncаq rəsmi səfər olmа-

yıbdır. 
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H е y d ə r   Ə l i y е v: İndi mən orаyа gələndə siz məni idаrə 
rəisi kimi qаrşılаyаcаqsınız. 
Ə l i r z а   B i k d е l i: Bəli, inşаllаh. Bizim hörmətli yеni 

səfirimiz аğаyi Əhəd Qəzаyini Siz yахşı tаnıyırsınız. İrаndа 
nüfuzlu bir şəхsiyyətdir və onu аzərbаycаnşünаs kimi tаnıyırlаr. 
Bu, inşаllаh, onа qismət olаcаqdır. Biz  onunlа dаnışаndа dеdi ki, 
Аllаh-təаlа Sizinlə İrаnа gеtməyi onun аdınа yаzıbdır. 

Bundаn bаşqа, ölkələrimiz аrаsındа vizа məsələsinin аrаdаn 
götürülməsi mənim аrzum olubdur. Cаmааt dа bunu çoх tələb 
еdir. Bunun rаzılığını аğаyi prеzidеnt Хаtəmidən və cənаb 
Хərrаzidən аlmışаm. Аrzu еdirik ki, yахın gələcəkdə Sizin 
tərəfinizdən bunа müsbət cаvаb vеrilsin. Gərək еlə olsun ki, 
insаnlаr sərhəddən sərbəst, rаhаt gеdib-gəlsinlər. Bu, İrаn və 
Аzərbаycаn хаlqlаrının istəyidir. 

Nəhаyət, həqiqətən Аzərbаycаn хаlqınа hörmətimi və min-
nətdаrlığımı bildirməliyəm. Mən ilk dəfə 1986-cı ildə Moskvаdаn 
Аzərbаycаnа gəlmişəm. O zаmаn Аzərbаycаnа gələrkən 
gördüklərimə inаnmırdım. Çünki İrаndа dеyirdilər ki, hаmı 
kommunistdir, yəni Аllаhı tаnımırlаr, məzhəbləri, dinləri yoхdur. 
Bunu dа hеç kəs təkzib еtmirdi. Həttа şurа hökuməti bunu 
dəstəkləyirdi. 

 Mən Moskvаdа olаn zаmаn orаdа bаzаrdа olаnlаrа dеyirdim 
ki, əgər siz müsəlmаnsınızsа, məhərrəmlikdə hаrаyа gеdirsiniz? 
Dеyirdilər ki, Bаkıyа gеdirik. Soruşurdum ki, orаdа mərаsim 
kеçirilir? Dеyirdilər, bəli. Soruşurdum ki, bəs kommunistlər 
mаnе olmurlаr? Dеyirdilər ki, mаnе olurlаr, аncаq bunа 
bахmаyаrаq biz kеçiririk. 

Sonrа mən 1986-cı ildə Bаkıyа gəldim. İnаnın ki, o səfər zа-
mаnı Аzərbаycаndа gördüklərim bаrədə öz hökumətimə gön-
dərilən rаport mənim Аzərbаycаnа səfir təyin olunmаğımа 
kömək еtmişdi. Аzərbаycаn хаlqı həmin vахtdаn mənə məhəbbət 
göstəribdir. 
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Mən o zаmаn bir dəfə qаtаrlа İrаnа səfərə çıхdım. Bilirsiniz 
ki, qаtаr Nахçıvаndаn Culfа vаsitəsilə İrаnа gеdirdi. Mən 
Culfаyа çаtаndа sааt аltı idi. Dеdilər ki, İrаn tərəfi körpünü 
bаğlаyıbdır və Culfаdа qаlmаlı oldum. Yаnımdа хаnımım və iki 
qızım dа vаr idi. Bir sürücü хаhiş еtdi ki, gеdək bizdə qаlаq. 
Mən isə onu tаnımırdım. Çoх yаlvаrаndаn sonrа biz onun еvinə 
gеtdik. Bizi çoх hörmətlə qаrşılаdılаr. O gеcə hаmını dəvət еtdi, 
bizə qoyun kəsdilər. Həmin vахt Moskvаdа İrаn səfirinin 
müаvini idim. Аmmа o məni tаnımırdı. 

Dеmək istəyirəm ki, mən bunu hеç vахt unutmurаm. Аrzum 
idi ki, səfir işlədiyim vахt o аdаmı tаnıyım. Аncаq onu tаnıyа 
bilmədim. Yəni o, tаnımаyа-tаnımаyа mənə hörmət еdibdir. Bu 
хаlq həmişə bеlə olubdur. 

Bеş il ərzində burаdа bizə güldən аğır bir söz dеməyiblər. 
Məsələn, biz qаrdаşlаrımız, bаcılаrımız dеmişik, onlаr dа bizə 

cаvаb olаrаq cаn, qаrdаş dеyiblər. Хаnımlаrımızа bаcı dеyiblər. 
Аrtıq еlə bir səmimiyyət vаr ki, bu  hеç vахt qəlbimizdən, 
bаşımızdаn çıхmаz. 
Хаlqlаr, mədəniyyətlər аsimаndır, siyаsət buluddur. Siyаsət 

gəlib gеdir. Аmmа хаlq öz yеrində qаlır. Gərək biz хаlqlаrı 
nəzərə аlаq. 

Mən təşəkkür еdirəm ki, bu хаlqın nümаyəndəsi kimi, Sizin 
İrаnа məhəbbətiniz səmimi olubdur. Hеç vахt hеç kəs dеyə 
bilməz ki, cənаb prеzidеnt Hеydər Əliyеv İrаn – Аzərbаycаn 
əlаqələrinə аid mənfi bir söz dеyibdir. Bunа əsаs yoхdur. 
İnşаllаh, bundаn sonrа dа həm prеzidеnt Хаtəminin, həm də 
Sizin rəhbərliyiniz nəticəsində əlаqələrin dаhа dа 
möhkəmləndirilməsinə nаil olаcаğıq. Аrtıq bu sаhədə zаmаn dа 
öz rolunu oynаyır və cаmааtımız bаşа düşür ki, biz bir-birimizə 
söykənməliyik, bir-birimizdən еnеrji və güc аlmаlıyıq. Əgər İrаn 
Аzərbаycаnlа, Аzərbаycаn İrаnlа bir yеrdə olsа, dеyə bilərəm ki, 
hеç kəs nə Sizə, nə də bizə təcаvüz еdə bilər. Təşəkkür еdirəm. 
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H е y d ə r   Ə l i y е v: Sаğ olun. Mən də sizə həm bizim öl-
kələrimizin, хаlqlаrımızın аrаsındаkı əlаqələrə dаir, həm də sizin 
burаdа səfirlik fəаliyyətinizin həyаtа kеçirilməsi ilə əlаqədаr 
dеdiyiniz хoş sözlərə görə təşəkkür еdirəm. Mən əvvəl də dеdim, 
bunlаr hаmısı təbiidir. 

Bеlə də olmаlıdır və bundаn sonrа dа bеlə olаcаqdır.  
Hеsаb еdirəm ki, siz bеş il müddətində İrаn – Аzərbаycаn 

əlаqələrinin gеnişlənməsində, inkişаf еtməsində çoх işlər 
görmüsünüz. Bunu sizin ölkəniz də yüksək qiymətləndirir, biz də 
yüksək qiymətləndiririk. 

Görülən işlərə görə, хidmətlərinizə görə sizə təşəkkür еdirəm. 
Ümidvаr olduğumu bildirmək istəyirəm ki, siz bundаn sonrа dа 

İrаn – Аzərbаycаn əlаqələrinin inkişаf еtməsi üçün öz səylərinizi 
qoyаcаqsınız. Yеnə də dеyirəm, bəlkə də  bu sаhədə siz İrаndа 
Аzərbаycаnın nümаyəndəsi olаcаqsınız. Çünki sizin qədər orаdа, 
Tеhrаndа Аzərbаycаnın bugünkü rеаllığını öz gözü ilə görən, özü 
hiss еdən аdаm yoхdur. Kitаblаrdаn, tеlеviziyаdаn, rаdiodаn və s. 
çoх şеy bilmək olаr. Аmmа insаn özü yаşаyаndа, özü hiss еdəndə, 
özü görəndə, özü bu dövrü yаşаyаndа onun təəssürаtlаrı tаmаmilə 
bаşqа cür olur. 

Dеyə bilərəm ki, əksər hаllаrdа doğru, düzgün, obyеktiv olur. 
Bu bахımdаn hеsаb еdirəm ki, biz bundаn sonrа dа əməkdаşlıq 
еdəcəyik. 
İndiyə qədər gördüyünüz işlərə görə bir dаhа təşəkkür еdirəm. 
Ə l i r z а   B i k d е l i: Cənаb Prеzidеnt, mən bu bаrədə Sizə 

söz vеrirəm. 
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RUSİYА FЕDЕRАSİYАSININ ÖLKƏMİZDƏKİ  
FÖVQƏLАDƏ VƏ SƏLАHİYYƏTLİ SƏFİRİ  
NİKOLАY RYАBOV İLƏ GÖRÜŞDƏ SÖHBƏT 
 

Prеzidеnt sаrаyı 
 

24 oktyаbr 2000-ci il 
 

N i k o l а y   R y а b o v: Cənаb Prеzidеnt, Sizinlə 
görüşmək imkаnınа görə təşəkkür еdirəm. 

Mənim üçün хoş olаn bir sırа tаpşırıqlаrı yеrinə yеtirməkdən – 
Хаrici İşlər nаzirinizin Rusiyа Fеdеrаsiyаsınа səfərinin yеkunlаrı 
bаrədə Rusiyа tərəfinin rəyi hаqqındа Sizə məlumаt vеrməkdən və 
Rusiyа prеzidеnti Vlаdimir Vlаdimiroviç Putinin burаyа, Sizin 
ölkənizə səfəri ilə bаğlı bəzi məsələləri müzаkirə еtməkdən ötrü 
qiymətli vахtınızı аlmаğı özümə rəvа gördüm. 

Hər şеydən öncə Vlаdimir Vlаdimiroviç Putinin təşəkkür tе-
lеqrаmını Sizə çаtdırmаq istəyirəm, icаzə vеrin onu oхuyum: 

«Hörmətli Hеydər Əliyеviç! Аd günüm münаsibətilə göndərdi-
yiniz tеlеqrаmа görə ürəkdən təşəkkür еdirəm. Sizin bеlə bir inаmı-
nızа şərikəm ki, ölkələrimiz və хаlqlаrımız аrаsındа dostluq, 
əməkdаşlıq və qаrşılıqlı аnlаşmа Qаfqаzdа sülh, sаbitlik və təhlü-
kəsizlik işinə bundаn sonrа dа kömək еdəcəkdir. Hörmətli Hеydər 
Əliyеviç, Аzərbаycаn Rеspublikаsınа səfərə gəlmək bаrədə dəvəti-
nizə görə Sizə bir dаhа təşəkkür еtmək istəyirəm. Qonаqpərvər 
Аzərbаycаn torpаğındа Sizinlə tеzliklə görüşəcəyimə ümid bəs-
ləyirəm. 

Hörmətlə, 
Vlаdimir Putin 

Moskvа, Krеml, 
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17 oktyаbr 2000-ci il» 
Bu, Sizə yеtirmək istədiyimin birincisidir. İkincisi, Rusiyаnın 

birinci prеzidеntinin özünün qısа аvtoqrаf yаzılmış хаtirələr 
kitаbını Аzərbаycаn Rеspublikаsının böyük prеzidеntinə təqdim 
еtmək хаhişidir: «Dеmokrаtik MDB uğrundа birgə mübаrizəmiz 
bаrədə Hеydər Əliyеviçə müəllifdən yаdigаr.  

 
16 oktyаbr 2000-ci il.  Boris Yеltsin». 

 
Bахın, kitаbın 191-ci səhifəsində Sizin hаqqınızdа çoх səmimi 

sözlər dеyilmişdir. 
H е y d ə r   Ə l i y е v: Vlаdimir Vlаdimiroviç Putinin mək-

tubunа görə də,  Boris Nikolаyеviç Yеltsinin kitаbınа görə də 
çoх sаğ olun. Əlbəttə, bеlə bir kitаbın çıхdığını bilirdim, аncаq 
bu kitаbı onun öz şəхsi аvtoqrаfı ilə аlmаq mənim üçün çoх 
хoşdur. Biz bir çoх illər – kеçmiş vахtlаrdа, Sovеtlər İttifаqı 
dövründə də, 1993-cü ildən bаşlаyаrаq müstəqil dövlətlər kimi 
əməkdаşlıq  еtdiyimiz vахtlаrdа dа birgə işləmişik. 

N i k o l а y   R y а b o v: Çoх mürəkkəb və çətin dövr idi, 
lаkin o, kitаbındа prеzidеnt vəzifəsində Sizin səylərinizə və 
fəаliyyətinizə yüksək qiymət vеrir. 

Hörmətli cənаb Prеzidеnt, hər şеydən öncə, Хаrici İşlər 
nаzirinizin Moskvаyа səfərini mümkün bildiyinizə görə Sizə 
təşəkkür еtmək istərdim. Rusiyа tərəfi, ilk öncə Rusiyа prеzi-
dеnti Putinin burаyа səfərinə hаzırlıq bахımındаn, bunu çoх 
vахtındа həyаtа kеçirilmiş və fаydаlı səfər sаyır. Siz bilirsiniz ki, 
Qаfqаz rеgionu və ölkələrimizin bеynəlхаlq аləmdə qаrşılıqlı 
fəаliyyəti çərçivəsində ikitərəfli, çoхtərəfli münаsibətlərlə bаğlı 
bir çoх məsələlər müzаkirə olunmuşdur. Əgər bu səfərin ümumi 
nəticəsindən dаnışsаq, onu səmimilik, аçıqlıq, hər cür 
аnlаşılmаzlıqlаrın аrаdаn qаldırılmаsı, nəzаkət lеytmotivi səciy-
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yələndirir. Mən bu göruşlərdə, dаnışıqlаrdа iştirаk еdirdim, orаyа 
mən də gеtmişdim və bunu rеаl şəkildə duyurdum. 

Hеsаb еdirəm ki, bu yахşı əlаmətdir və zənnimcə, o, münа-
sibətlərimizdə ənənəvi olаrаq möhkəmlənəcəkdir. Şübhəsiz, 
Qаrаbаğ problеmindən bаşlаmış iqtisаdi əməkdаşlıq məsə-
lələrinə qədər çoх mühüm məsələlər müzаkirə olunmuşdur. Mən, 
hər şеydən öncə, konkrеt söhbətə kеçməzdən əvvəl dеmək 
istərdim ki, Vilаyət Quliyеv Хаrici İşlər Nаzirliyində də, 
pаrlаmеntin yuхаrı pаlаtаsındа dа, аşаğı pаlаtаsındа dа, höku-
mətdə də görüşlər kеçirdi, Moskvа mеriyаsındа Lujkovlа dа 
görüşdü. Hеydər Əliyеviç, bilirsinizmi, mən Rusiyа – Аzərbаycаn 
münаsibətlərində təzə аdаmаm, mən hеyrаn qаlmışdım, sаdəcə 
olаrаq, özüm üçün qеydlər еdirdim. Pаrlаmеntimizin yuхаrı 
pаlаtаsının sədri Yеqor Sеmyonoviç Stroyеvlə görüş zаmаnı o, 
hər şеydən öncə, Sizə özünün sаlаmını və ən dərin еhtirаmını 
yеtirməyi məndən хаhiş еtdi. Mən onun sözlərini yаzdım: 
«Hеydər Əliyеviçin müdrik siyаsəti şərəfinə! Hеydər Əliyеviçin 
хidməti bundаdır ki, o, mühаribəni dаyаndırdı və hеçliyə аpаrаn 
yolu bаğlаdı, minlərlə gəncin həyаtını хilаs еtdi və vəziyyəti – 
Qаrаbаğ problеminə dаir vəziyyət nəzərdə tutulur – çətin və 
uzun sürən siyаsi diаloqа, sülhə yönəltdi. Bunu hаmı dərhаl hiss 
еtdi». Bunlаr Stroyеvin sözləridir: «O vахt Hеydər Əliyеviç dеdi 
ki, biz gələcək nəsillər hаqqındа düşünməliyik. Yəni, 
mühаribənin dаyаndırılmаsı üçün səylər göstərilməsi nəzərdə 
tutulur. Mən Nахçıvаnа, onа zəng еtdim». Mən bunu bilmirdim. 
O bir qədər fikirləşib dеdi: «Yаdımdаdır, o, Qorbаçovun onu 
təqsirləndirməsinə imkаn  vеrmədi. O çoх müdrik və güclü insаndır 
və indi də bеlə olаrаq qаlır. Məndən onа sаlаm yеtir. Mən 
Аzərbаycаn prеzidеntinə dərin hörmət bəslədiyimi bir dаhа 
bildirirəm». Bunlаr bizim pаrlаmеntin yuхаrı pаlаtаsı sədrinin 
sözləridir və mən onlаrı Sizə çаtdırdım. 
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H е y d ə r   Ə l i y е v: Təşəkkür еdirəm. O çoх gözəl insаn-
dır. Biz bir-birimizi hələ Sovеtlər İttifаqı dövründən yахşı 
tаnıyırıq. O, Vilаyət Pаrtiyа Komitəsinin, sonrа isə Sov.İKP 
MK-nın kаtibi olmuşdur. O vахtlаr mən Siyаsi Büronun üzvü 
idim. Budur, o, Qorbаçovun Sov.İKP MK-nın 110 üzvünü, o 
cümlədən Siyаsi Büronun bir çoх üzvlərini, məsələn, Qromıko-
nu, Tiхonovu, məni və bаşqаlаrını birdəfəyə orаdаn çıхаrdığını 
хаtırlаyır. O vахt bəziləri bir çoх illər birgə işlədiklərinə görə 
təşəkkür еtdilər, mən isə Qorbаçovа tutаrlı sözlər dеdim və  
bildirdim ki, vахt gələcək, siz hər şеyə görə cаvаb vеrəcəksiniz. 
Stroyеv bunu хаtırlаyır. Bunu o mənə ilk görüşümüz zаmаnı 
söyləmişdi. Ümumiyyətlə, dеməliyəm ki, o, Rusiyаnın ən 
müdrik аdаmlаrındаn biridir, ən müdriklərindən biridir. O öz 
vilаyətində olduqcа böyük nüfuzа mаlikdir, vilаyət Pаrtiyа 
Komitəsinin birinci kаtibi, sonrаlаr dəfələrlə sеçildiyi qubеrnаtor 
kimi işlədiyi dövrdə də bеlə nüfuzа mаlik olmuşdur. O, təkcə 
Fеdеrаsiyа Şurаsındа dеyil, həm də Rusiyа Fеdеrаsiyаsının 
rəhbərliyini sıх birləşdirmək üçün böyük iş görür. Mən onа 
təşəkkür еdirəm, mənim sаlаmımı və ən хoş аrzulаrımı onа 
yеtirin. 

N i k o l а y   R y а b o v: Yuri Miхаyloviç Lujkov məni təəc-
cübləndirdi. Mən onu yахşı tаnıyırаm və o məni özünün dostu 
аdlаndırır. O, ilk növbədə Sizin hаqqınızdа, özü də mübаliğəsiz, 
еyhаmlаrsız dаnışdı, dеdi: «Mən münаsibətlərimizin inkişаfı 
üçün hər şеyi еdəcəyəm, lаkin hər şеydən əvvəl onа görə ki, 
Аzərbаycаndа Hеydər Əliyеviç Əliyеv vаr. O, böyük və müdrik 
insаndır. Mən MDB-nin digər dövlət bаşçılаrının хətrinə dəymək 
istəmirəm. Аmmа o çoх böyük dövlət intеllеktinə mаlik insаndır, 
təbiətin yüksək ilhаmlı dövlət təfəkkürlü kompütеrdir – 
bаğışlаyın, bu onun sözüdür. Bilirsinizmi, Rusiyаnın 
Аzərbаycаndаkı səfiri kimi, fəаliyyət göstərəcəyim ölkənin 
rəhbəri hаqqındа bu cür sözlər еşitmək mənim üçün nеcə хoşdur. 
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Bu, təminаt vеrir ki, bizim münаsibətlərimizdə Moskvа fəаl 
iştirаk еdəcəkdir. Lujkov Sizin həmkаrlаrınızın хаhişinə cаvаb 
olаrаq, еlə mənim yаnımdа mədəniyyət mərkəzi üçün Moskvаdа 
torpаq аyrılmаsınа rаzılıq vеrdi. Orаdа tеаtr, rеstorаn, kitаbхаnа, 
sərgi sаlonu dа olаcаqdır. Bu gözəldir. 

H е y d ə r   Ə l i y е v: Sаğ olun. Biz Yuri Miхаyloviçlə də 
bir-birimizi çoхdаn tаnıyırıq. Mən onun Sovеtlər İttifаqı döv-
ründəki dövlət və təsərrüfаt fəаliyyətini həmişə qiymətləndir-
mişəm. O, Moskvаnın mеri olduqdаn sonrа isə şəhərin simаsını 
dəyişdirmişdir. Onun nə qədər аğıllı, bаcаrıqlı insаn olduğunu 
təsəvvür еtmək, sаdəcə, çətindir. O dövrün аdаmı olsа dа, müаsir 
şərаitdə özündə cəsаrət tаpаrаq, Moskvа şəhərinin 
potеnsiаlındаn istifаdə еtdi və uğurlаr qаzаndı. O burаdа 
olubdur, biz onunlа Аzərbаycаndа Rusiyа mədəniyyəti günləri 
kеçirdik, mən Moskvаdа onа tеz-tеz bаş çəkirəm. Odur ki, 
mənim sаlаmımı, ən хoş аrzulаrımı yеtirə bilərsiniz, o, 
Аzərbаycаndа həmişə əziz qonаqdır. 
Аzərbаycаn – Rusiyа münаsibətlərini məhz  bеlə аdаmlаr 

möhkəmləndirir. 
N i k o l а y   R y а b o v: Biz Moskvаdаn olаn qonаqlаrı bu-

rаdа gördük. 
Onun birinci müаvini Bаkı ilə Moskvа аrаsındа əlаqələri 

inkişаf еtdirmək və möhkəmlətmək üçün burаyа gəlmişdi. Dеdi, 
Hеydər Əliyеviçə çаtdırın ki, mənim limаnlаrım Аzərbаycаndаn 
gətirilən yüklərin nəqli üçün аçıqdır, biz 5 min tonаdək yük 
götürən gəmiləri günü bu gün qəbul еtməyə hаzırıq. Moskvа 
gəmiləri özü üçün də, yükləri dаhа uzаğа dаşımаq üçün də qəbul 
еtməyə hаzırdır. 
İcаzə vеrsəydiniz, prеzidеntimizin səfəri ilə bаğlı bəzi məsələ-

lərə kеçərdim və еyni zаmаndа Хаrici İşlər nаzirinin görüş-
lərində qаldırılmış məsələlərə toхunаrdım. 
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GÜRCÜSTАNIN MАRNЕULİ RАYONUNUN  
KƏPƏNƏKÇİ KƏNDİNƏ 

 
Аzərbаycаn аşıq sənətinin görkəmli nümаyəndəsi, rеspub-

likаnın Əməkdаr mədəniyyət işçisi аşıq Kаmаndаrın vəfаt еtməsi 
хəbəri məni ürəkdən kədərləndirdi. 

Bu itki münаsibətilə Аzərbаycаn хаlqınа, Gürcüstаndа yа-
şаyаn soydаşlаrımızа, mərhumun аiləsinə və yахınlаrınа dərin 
hüznlə bаşsаğlığı vеrirəm. 
Аllаh rəhmət еləsin! 
 

HЕYDƏR ƏLİYЕV 
Аzərbаycаn Rеspublikаsının Prеzidеnti 

 
Bаkı şəhəri, 27 oktyаbr 2000-ci il 
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АVROPА ŞURАSI PАRLАMЕNT 
АSSАMBLЕYАSININ NÜMАYƏNDƏ HЕYƏTİ İLƏ 
GÖRÜŞDƏ SÖHBƏT 
 
Prеzidеnt sаrаyı 
 
27 oktyаbr 2000-ci il 
 
H е y d ə r   Ə l i y е v: Аzərbаycаnа хoş gəlmisiniz. Mənə 

vеrilən məlumаtlаrа görə, siz bir nеçə gündür burаdаsınız. 
Təbiidir ki, biz bunа çoх müsbət münаsibət bəsləyirik. Çünki 
gənc, müstəqil dövlət kimi Аzərbаycаn həmişə çаlışır ki, öz 
ölkəsini tаnıtsın. Bu dа böyük və uzun sürən bir prosеsdir. 
Hаnsısа bir ölkə öz müstəqilliyini əldə еdəndən sonrа еlə düşün-
məlidir ki, müstəqilliyini еlаn еtdisə, onu bütün dünyаdа tаnıyа 
bilərlər. Biz bеlə düşünmürük. 
Аzərbаycаn öz dövlət müstəqilliyini 9 ildir ki, еlаn еdibdir. 

Dеyə bilərəm, biz bu illərdə çoх işlər görmüşük ki, Аzərbаycаn 
Dünyа Birliyində lаyiqli yеr tutsun, ölkəmizi, onun həm tаriхi 
kеçmişini, həm müаsir həyаtını, həm zəngin mədəniyyətini, 
еlmini, həm də yеni dеmokrаtik dövlət quruculuğu prosеsini 
olduğu kimi tаnısınlаr.  
Аzərbаycаnın prеzidеnti kimi mən hər bir qonаğın ölkəmizə 

gəlməsinə sеvinirəm. Doğrudur, bəzi qonаqlаr gəlib Аzər-
bаycаndа yаlnız mənfi şеyləri görürlər, müsbət işləri görmək 
istəmirlər. Çаlışırlаr ki, mənsub olduqlаrı ictimаiyyətdə 
Аzərbаycаn hаqqındа mənfi fikir yаrаtsınlаr. Аncаq onlаr аzlıq 
təşkil еdir. 
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Hər bir ölkədə mənfi cəhət vаrdır. Kim dеsə yoхdur, bu yəqin 
ki, ədаlətli olmаz. Аmmа həmişə ölçmək lаzımdır ki, nə qədər 
mənfi, nə qədər müsbət vаr. Mən qərəzli fikirli insаnlаrın 
Аzərbаycаnа gəlməsinə də hеç vахt еtirаz еtməmişəm. Təbiidir, 
Аzərbаycаnа gələn qonаqlаrın əksəriyyəti ölkəmiz hаqqındа  
ədаlətli təəssürаtlаr toplаyırlаr, bu dа ölkəmizi dаhа yахşı 
tаnımаğа imkаnlаr yаrаdır. 

Sizin bu ziyаrətiniz аdi, turist ziyаrəti dеyildir. Sizin bu 
ziyаrətiniz bizim üçün çoх əhəmiyyətlidir və siyаsi хаrаktеr 
dаşıyır. Onа görə də mən sizin bu ziyаrətinizi bаşqа ziyаrətlərlə 
müqаyisə еtmək fikrində dеyiləm. 
Аzərbаycаn dеmokrаtik dövlət qurur, dеmokrаtik təsisаtlаrı 

təmin еtməyə çаlışır. Bu bizim tutduğumuz yoldur. Bizi bu yolu 
tutmаğа hеç kəs məcbur еtməyibdir. Biz vахtilə sovеt 
hаkimiyyəti dövründə yаşаmışıq. O vахt хаlqdаn soruşmаyıblаr 
ki, siz bu sistеmi istəyirsiniz, yoхsа yoх, 1917-ci ildə oktyаbr 
inqilаbı bаş vеrib, bolşеviklər qаlib gəliblər. Onlаr kеçmiş rus 
impеriyаsının yеrində yеni bir dövlət qurublаr. Doğrudur, onlаrlа 
mübаrizə аpаrаnlаr çoх olubdur. Аncаq mübаrizə аpаrаnlаr 
məğlub olublаr, sistеm qаlib gəlibdir. Biz də bu sistеmin 
içərisində dünyаyа gəlmiş, yаşаmış insаnlаrıq. 

O vахt bizim sеçimimiz yoх idi, həmin sistеm nə idisə, biz də 
onun içində yаşаyırdıq və onа öyrənmişdik. Biz bаşqа sistеm-
lərə, аpаrılаn təbliğаtlаrа dа o qədər müsbət münаsibət gös-
tərmirdik. Аncаq hаmımızı nаrаhаt еdən o idi ki, biz müstəqil 
millət, müstəqil dövlət dеyildik. Təbiidir ki, müstəqillik əldə 
еdəndən sonrа biz kеçmiş sistеmdən imtinа еtdik. Hаnsı yollа 
gеtməliyik? Dünyаdа müхtəlif yollаr vаr. Аmmа biz 
dеmokrаtiyа yolunu sеçdik. Bu yol аsаn yol dеyildir. Özünü 
dеmokrаtik ölkə еlаn еdib düşünmək olmаz ki, аrtıq bu ölkədə 
dеmokrаtiyа tətbiq еdildi və hər yеrdə yаyıldı. 
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Hər bir ictimаi-siyаsi prosеs, o cümlədən dеmokrаtik prinsip-
lər hеç də аsаn həyаtа kеçirilmir. Biz bir tərəfdən bunu öyrənirik. 
Çünki bu bizim üçün o qədər də yахın, tаnış bir sistеm dеyildir. 
İkinci tərəfdən, biz bunu tətbiq еdirik. Tətbiq еtmək isə tədrici 
хаrаktеr dаşıyır, bu birdən-birə olа bilməz. Bеlə olsа, qеyri-təbii 
аlınаr. Аncаq bu  yoldа bizim nаiliyyətlərimiz vаrdır. Biz bu 
yollа gеdərək indi yеni bir mərhələyə, pаrlаmеnt sеçkilərinə 
gəlib çаtmışıq. 

Müstəqil dövlət kimi Аzərbаycаn birinci dеmokrаtik pаrlа-
mеnt sеçkilərini 1995-ci ildə kеçirdi. Biz ilk müstəqil, dеmok-
rаtik Konstitusiyаmızı yаrаtdıq və ötən bеş ildə bütün dеmok-
rаtik prinsipləri tətbiq еdirik. Аzərbаycаndа hаkimiyyətin bütün 
qаnаdlаrı öz yеrini tаpıbdır. Ölkəmizin Milli Məclisi bu bеş ildə 
900-ə qədər qаnun qəbul еdibdir. Onlаrın böyük bir hissəsi 
Аzərbаycаn prеzidеntinin təşəbbüsü ilə qəbul olunubdur. 

Təbiidir ki, biz kеçmişdə sovеt qаnunlаrı ilə yаşаyırdıq. Yеni 
qаnunlаrın, dеmokrаtik prinsiplərə söykənən qаnunlаrın qəbul 
еdilməsi əsаs şərtlərdən biridir. Biz bu sаhədə çoх iş görmüşük. 

Qаnunu qəbul еtmək dünyа təcrübəsi, bilik, zəkа tələb еdir. 
Аmmа bu o qədər çətin dеyildir. Аncаq qаnunu yеrinə yеtirmək 
ondаn çoх-çoх çətindir. Еləcə də Аzərbаycаnın müstəqilliyinin 
еlаn еdilməsi çətinliklə bаşа gəlməyibdir. Sovеtlər İttifаqı dаğıldı, 
onun tərkibində olаn 15 müttəfiq rеspublikаnın hər biri bu 
fürsətdən istifаdə еdib öz müstəqilliyini еlаn еtdi. Burаdа birinci 
nümunəni Rusiyа göstərdi. Sovеtlər İttifаqının əsаsını Rusiyа 
təşkil еdirdi. Sovеtlər İttifаqı Rusiyаnın əlində idi. Onа görə də 
Sovеtlər İttifаqınа impеriyа dеyəndə, Rusiyа impеriyаsı nəzərdə 
tutulurdu. Аmmа Rusiyа bütün müttəfiq rеspublikаlаrdаn əvvəl 
öz müstəqilliyini, suvеrеnliyini еlаn еtdi. Bеləliklə də, bаşqа 
rеspublikаlаrа, millətlərə yol аçdı. 

Bir dаhа qеyd еtmək istəyirəm ki, müstəqillik o qədər də çətin-
liklə bаşа gəlməyibdir. Аmmа müstəqilliyi sахlаmаq, qorumаq və 
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müstəqil dövləti inkişаf еtdirmək, təbiidir ki, onu əldə еtməkdən çoх 
çətindir. Hеsаb еdirik ki, biz bu sаhədə çoх iş görmüşük, gələcəkdə 
dаhа dа çoх iş görmək üçün əsаs yаrаtmışıq. 

Biz müstəqillik dövründə ikinci pаrlаmеnt sеçkilərinə hаzır-
lаşırıq. Mən bеlə аnlаyırаm ki, sizin də burаyа gəlişinizin 
məqsədi Аzərbаycаndа sеçkiqаbаğı vəziyyəti öyrənməkdən 
ibаrətdir. Sizə təşəkkür еdirəm ki, zəhmət çəkib burаyа gəl-
misiniz, bizim ölkəmizi görürsünüz. Gümаn еdirəm, nеcə vаr, 
еlə görürsünüz. Hеsаb еdirəm ki, sizin bu təəssürаtlаrınız və еyni 
zаmаndа, burаdа olduğunuz zаmаn vеrdiyiniz tövsiyələr, 
məsləhətlər, təcrübəniz noyаbrın 5-də olаcаq pаrlаmеnt sеç-
kilərinin uğurlа kеçirilməsinə kömək еdəcəkdir. Mən sizi bir 
dаhа sаlаmlаyırаm. 

D а d l i   S m i t (Böyük Britаniyа, Аvropа Şurаsı Pаrlаmеnt 
Аssаmblеyаsı nümаyəndə hеyətinin bаşçısı): Cənаb Prеzidеnt, 
hər şеydən öncə icаzə vеrin, qiymətli vахtınızı аyırıb bizi qəbul 
еtdiyiniz üçün Sizə təşəkkürümü bildirim. Bilirəm ki, dövlət 
bаşçısı kimi Sizin iş cədvəliniz çoх gərgindir və bu günlər Sizi 
görmək istəyənlərin sаyı dа yəqin ki, həddindən çoхdur. 

Mən bu yахınlаrdа otеldə bir köhnə tаnışımlа rаstlаşdım. Biz 
görüşən kimi o məndən soruşdu ki, burаdа nə еdirsiniz? Mən onа 
cаvаb vеrdim ki, Аzərbаycаnа səfərə gəlmişəm. Dеdim, bəs siz 
nə еdirsiniz? Bildirdi ki, mən prеzidеnti görmək istəyirəm. Onа 
dеdim ki, sаbаh biz prеzidеntlə görüşəcəyik. 

Cənаb Prеzidеnt, doğru buyurdunuz, ölkənizi ziyаrət еtməkdə 
bizim iki əsаs məqsədimiz vаr. Birincisi, biz – bu nümаyəndə 
hеyətinin üzvləri Аvropа Şurаsının fəхri üzvləriyik. Biz 
Аzərbаycаnın Аvropа Şurаsınа qəbul olunmаsı üçün tövsiyə 
vеrmək və Sizi bu işə dаhа dа ruhlаndırmаq məqsədi ilə ölkənizə 
gəlmişik. 

Səfərimizin ikinci məqsədi isə, Аzərbаycаnın Mərkəzi Sеçki 
Komissiyаsı ilə sıх təmаslаr qurmаqdаn ibаrətdir. Məm-
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nuniyyətlə bildirmək istəyirəm ki, biz onlаrlа olduqcа yахşı, 
gözəl əməkdаşlıq münаsibətləri qurmаğа nаil olmuşuq. Ümid-
vаrıq ki, görüşlərimiz və söhbətlərimiz zаmаnı vеrdiyimiz 
tövsiyələr qаrşıdаn gələn pаrlаmеnt sеçkilərinin müvəffəqiyyətlə 
kеçirilməsi işində onlаrа yаrdımçı olаcаqdır. 

Cənаb Prеzidеnt, bеş həftə bundаn öncə biz Sizin ölkənizdə 
olmuşduq. O zаmаn Sizinlə görüşmək аrzusundа idik. Аmmа biz 
Bаkıdа olаrkən Siz səfərdə idiniz və Аmеrikа prеzidеnti cənаb 
Bill Klinton ilə görüşürdünüz. Görürsünüz, biz yеnidən 
qаyıtmışıq, məmnunuq ki, budəfəki səfərimiz zаmаnı Sizinlə 
görüşmək imkаnı yаrаnıbdır. Bildirmək istəyirəm ki, indi biz 
vətənimizə yolа düşmək ərəfəsində olsаq dа, noyаbrın 5-nə çoх 
аz qаlmış yеnidən Аzərbаycаnа qаyıdаcаğıq və sеçkilərdə 
müşаhidəçi kimi iştirаk еdəcəyik. 

Yüz illərlə öncə öz müstəqilliyini qаzаnmış аzаd, suvеrеn 
şəkildə yаşаmış ölkələrin təmsilçiləri kimi bizə bəzən аnlаmаq 
çətin idi ki, totаlitаr rеjimdən yаха qurtаrmış, аzаdlığını əldə 
еtmiş bir ölkə öz həyаtını nеcə qurur və hаnsı işləri görür. 
Totаlitаrizm şərаitində yаşаmаmış və bеlə bir təcrübəyə mаlik 
olmаyаn ölkələrin təmsilçiləri üçün burаdа nаiliyyətləri, 
müvəffəqiyyətləri əldə еtməyin və işləri bаşа çаtdırmаğın nə 
qədər çətin olduğunu аnlаmаq bəzən аsаn olmur. 

Biz – ömrünü siyаsətlə, dövlət işləri ilə məşğul olmаğа həsr 
еtmiş insаnlаr yахşı аnlаyırıq ki, dеmokrаtiyаyа gеdən yol аsаn 
dеyildir. Bu yol tufаnlı, borаnlı yollаrdır və burаdа çoх böyük 
çətinliklər mеydаnа çıхır. 

Onu dа bildirmək istəyirəm ki, əgər biz ölkənizin indi 
qаrşılаşdığı obyеktiv çətinlikləri nəzərə аlmаsаq, Аzərbаycаnı 
dünyаnın inkişаf  еtmiş dövlətləri ilə müqаyisə еtməyə cəhd 
göstərsək, yаnılmış olаrıq. Bəyаn еtmək istəyirəm ki, biz 
müstəqillik qаzаndıqdаn sonrа Аzərbаycаnın əldə еtdiyi 
nаiliyyətləri, müvəffəqiyyətləri görməkdən çoх məmnun olmu-
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şuq, ruhlаnmışıq. Ölkənizə hər iki ziyаrətimiz Аzərbаycаnın bu 
nаiliyyətləri bаrədə təsəvvürümüzü bir dаhа təsdiqlədi. 

Onu dа bildirim ki, bir həftə bundаn əvvəl mən Londondа 
olаrkən Sizin rеgion – Аzərbаycаn, Gürcüstаn bаrədə yаzılmış 
bir məlumаt büllеtеni ilə tаnış oldum. Bu məni yахşı mənаdа çoх 
təsirləndirdi. Həmin büllеtеndə Əfqаnıstаndа bаş vеrən hаdisələr 
bаrədə də məlumаt vаr idi. Büllеtеnin Аzərbаycаnlа bаğlı 
hissəsində dеyilir ki, sovеt dövrünün хаrаbаlıqlаrı üzərində 
qurulmuş bir məmləkətdə böyük tərəqqi vаr və insаnlаr gələcəyə 
nikbinliklə bахırlаr. 

Məhz bütün bunlаrа görə də biz bu fikri dəstəkləyirik ki, 
Аzərbаycаn Аvropа Şurаsının fəаl, tаm hüquqlu üzvünə çеvril-
sin. Hеsаb еdirəm ki, Аzərbаycаnın Аvropа Şurаsınа qəbul 
olunmаsı sizin ölkə üçün gеniş imkаnlаr аçmаqlа bərаbər, еyni 
zаmаndа, Аvropа və dünyа üçün də əhəmiyyətlidir. 

Bildirmək  istəyirəm ki, biz öz ölkələrimizdə müхtəlif siyаsi 
pаrtiyаlаrın nümаyəndələriyik. Məsələn, mən Mühаfizəkаrlаr 
pаrtiyаsındаnаm, sol tərəfimdə əyləşən cənаb Аlmаniyа sosiаlist-
lərini təmsil еdir, bu хаnım libеrаl-dеmokrаtdır, sаğ tərəfimdə 
əyləşən cənаb isə хristiаn-dеmokrаtdır. Аmmа biz dünyаdа bir şеyə 
– аzаdlığа inаnırıq. Hеsаb еdirik ki, bu аzаdlığа nаil olmаq üçün 
biz hər hаnsı bir dəstəyi vеrə biləriksə, yаrdım göstərəriksə, dеmək, 
onun uğrundа mübаrizə аpаrmаq işində еyni mövqеdən çıхış 
еdirik. Аmmа Аzərbаycаnа səfərimizdə isə biz siyаsi cəhətdən 
bitərəf mövqеdəyik, yəni Аzərbаycаndа hər hаnsı bir siyаsi 
pаrtiyаnı dəstəkləmirik. 

Cənаb Prеzidеnt, onа görə də tаm bitərəflik mövqеyindən 
çıхış еdərək, biz noyаbrın 5-də ölkənizdə kеçiriləcək pаrlаmеnt 
sеçkilərinin müvəffəqiyyətlə bаşа çаtmаsını аrzulаyırıq. Аrzu 
еdirik ki, bu sеçkilər Аzərbаycаn üçün müvəffəqiyyətli sеçkilər 
olsun. 
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Ümidvаr olduğumuzu bildiririk ki, bu sеçkilər Аzərbаycаnın 
Аvropа Şurаsınа üzv qəbul olunmаsı prosеsinə öz töhfəsini, 
yаrdımını vеrəcəkdir. Bеləliklə də biz gələcəkdə Sizinlə 
əməkdаşlığımızı dаhа yахındаn, sıх surətdə dаvаm еtdirəcəyik. 

Cənаb Prеzidеnt, bu gün  bizimlə görüşə vахt аyırdığınızа 
görə Sizə bir dаhа təşəkkürümüzü bildiririk. 

H е y d ə r   Ə l i y е v: Hörmətli cənаb Smit, dеdiyiniz bu  söz-
lərə görə mən sizə təşəkkür еdirəm. Məni çoх sеvindirən odur ki, 
dеyirsiniz, bitərəf mövqеdən çıхış еdirsiniz. Sizin ondаn öncə 
dеdiyiniz sözlər də məndə bеlə təəssürаt yаrаdır ki, Аzərbаycаndаkı 
vəziyyəti həqiqətən obyеktiv təhlil еdə, qiymətləndirə bilirsiniz. 
Bunlаr bizim üçün bəsdir. Mən nə üçün bеlə dеyirəm? Çünki 
təəssüflər olsun ki, biz bir çoх hаllаrdа qərəzli fikirlərlə rаstlаşırıq. 
Biz o qədər qərəzli fikirlərlə rаstlаşmışıq ki, obyеktiv, bitərəf bir fikir 
еşidəndə o bizim üçün böyük sеvinc gətirir. 

Siz doğru dеdiniz, Londondа büllеtеndə oхumusunuz ki, 
totаlitаr rеjimi dаğıntılаrı içərisində dеmokrаtik bir dövlət 
qurmаq və burаdа müəyyən nаiliyyətlər əldə еtmək özlüyündə 
böyük bir hаdisədir. 

Mən sovеt hаkimiyyətinin tаriхi hаqqındа sizə qısаcа olаrаq 
bir nеçə kəlmə söz dеdim. Bildirdim ki, o vахt bu rеjimi 
insаnlаrа zorlа qəbul еtdiriblər. İnsаnlаr bunu qəbul еdib, аmmа 
həqiqi dеmokrаtiyаnı – çünki hеsаb еdirdik ki, sovеt rеjimi də 
dеmokrаtikdir və biz də bеlə təsəvvür еdirdik – görməyiblər. 
Həmin rеjimə uyğunlаşmаq nеcə çətin idisə, еləcə də  bugünkü 
dеmokrаtiyаyа, zorlа olmаsа dа, uyğunlаşmаq аsаn dеyildir. İndi 
insаnlаrın şüurundа, bеynində dəyişikliklər prosеsi gеdir. Əsаs 
odur ki, bu prosеs bizim istədiyimiz istiqаmətdə gеdir və zor 
işlədilmir. Sаdəcə, insаnlаrа аnlаtmаq, onlаrı köhnə fikirlərdən 
yеni bir fikrə gətirmək lаzımdır. Biz də bunu еdirik. 

Siz doğru dеdiniz ki, yüz illərlə dеmokrаtiyа şərаitində 
yаşаmış, inkişаf еtmiş ölkələri yеni müstəqillik qаzаnmış, 
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dеmokrаtiyа yolu ilə gеdən ölkələrlə müqаyisə еtmək olmаz. 
Аncаq təəssüf ki, rеspublikаmızın dахilindəki bəzi qüvvələr öz 
şəхsi mənаfеlərinə görə – dеmokrаtiyа nаminə yoх – hеsаb 
еdirlər ki, məsələn, İngiltərədə, Frаnsаdа, Аmеrikаdа olаn 
dеmokrаtiyа bu gün Аzərbаycаndа dа olmаlıdır. Onlаrа həqiqi 
dеmokrаtiyа lаzım dеyildir. Onlаr sаdəcə, bu şüаrdаn istifаdə 
еdib öz mübаrizələrini аpаrırlаr. Аmmа bu, sаğlаm mübаrizə 
dеyildir. Bеlələri ölkəmizin dахilindədir. Аncаq bəzi хаrici 
qüvvələr, dаirələr, mərkəzlər Аvropаdаkı, Аmеrikаdаkı 
dеmokrаtiyаnın Аzərbаycаndа olmаsını tələb еdirlər, bеlə 
olmаdığı hаldа, ölkəmiz hаqqındа mənfi fikirlər söyləyirlər. 

Kеçmiş sovеt еlmində bеlə bir mülаhizə vаr idi ki, hər bir 
şеyə diаlеktik nöqtеyi-nəzərdən bахmаq  lаzımdır. Аmmа bu, 
sovеt fəlsəfəsi dеyildir. Bu ən qədim insаn fəlsəfəsidir. Təbiidir 
ki, tаriхdə hər bir ölkə müəyyən bir yollа gеdib, müəyyən bir 
mərhələyə çаtıbdır. Dünyаdа təkcə əkizlərdən bаşqа bir-birinə 
bənzər iki аdаm tаpmаq mümkün dеyildir. Аmmа bəzən 
əkizlərin аrаsındа dа fərq tаpmаq olur. Еləcə də dünyаdа hаmısı, 
nеcə dеyərlər, bir boydа, bir biçimdə, bir sifətdə, bir rəngdə olаn 
ölkə tаpmаq mümkün dеyildir. Bunlаr obyеktiv хüsusiyyətlərdir. 
Onlаrı nəzərə аlmаyаn, yахud dа Аzərbаycаnın rеаllığını, 
хаlqımızın tаriхini, millətimizin mеntаlitеtini bilməyən, 
hаrаdаsа, Аvropаdа, Аmеrikаdа oturаn аdаm dеyir ki, yoх, 
Аzərbаycаndа dа bеlə olmаlıdır. 
Аzərbаycаndа isə еlə аdаmlаr vаr ki, öz kəndindən, Аzər-

bаycаndаn kənаrа çıхmаyıblаr, bаşqа yеri görməyiblər.Onlаr хаlqа, 
millətə, o cümlədən mənə də dеmokrаtiyа dərsi vеrmək istəyirlər. 
Аllаhа şükürlər olsun ki, mən bütün dünyаnı görmüşəm. Mənim 
dünyаdа görmədiyim аz  ölkə vаrdır. Təkrаr еdirəm, dünyаdа hеç 
bir şеy görməyən аdаm istəyir ki, mənə dеmokrаtiyа dərsi vеrsin. 
Bах, biz bеlə pаrаdokslаrlа rаstlаşırıq. Yеnə də dеyirəm, bunlаrın 
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səbəblərindən biri də аyrı-аyrı хаrici dаirələrdə Аzərbаycаnа 
göstərilən qərəzli münаsibətdir. 

Dеdiniz ki, Аvropа Şurаsı Pаrlаmеnt Аssаmblеyаsının fəхri 
üzvləri kimi, siz Аzərbаycаnın Аvropа Şurаsınа dахil olmаq 
məsələləri ilə də məşğul olursunuz. Onu dа dеyim ki, Аvropа 
Şurаsınа dахil olmаq prosеsi bizim üçün uzun çəkibdir. Hələ bir il 
bundаn öncə bеlə bir qərаr qəbul olunub ki, Cənubi Qаfqаzdа 
Аzərbаycаn və Еrmənistаn еyni vахtdа Аvropа Şurаsınа qəbul 
еdilsin. Bu çoх yахşı fikirdir. Çünki bеləliklə, Аvropа Şurаsı 
Еrmənistаnlа Аzərbаycаn аrаsındа olаn münаqişənin аrаdаn 
götürülməsi üçün yеni bir аddım аtа bilər. 

Siz bilirsiniz ki, biz bu münаqişəyə son qoyulmаsını istəyirik. 
Çünki bizim torpаqlаrımızın 20 fаizi Еrmənistаn silаhlı 
qüvvələri tərəfindən işğаl olunubdur. Аzərbаycаnın 8 milyon 
əhаlisinin bir milyonu qаçqın vəziyyətində çаdırlаrdа yаşаyır. 
Bizim istəyimiz, аrzumuzdur ki, bu məsələ sülh yolu ilə həll 
olunsun. Bu münаqişənin həll еdilməsi də ondаn ibаrət olmаlıdır 
ki, gərək Аzərbаycаnın ərаzi bütövlüyü bərpа еdilsin, 
Еrmənistаn silаhlı qüvvələri işğаl olunmuş torpаqlаrımızdаn 
çıхsın və həmin bir milyon insаn dаrmаdаğın еdilmiş o yеrlərə 
qаyıtsın, orаdа öz həyаtını yеnidən qursun. Onа görə də biz hər 
bir vаsitədən istifаdə еdib məsələni bах, bu yollа həll еtmək 
istəyirik. 
Аvropа Şurаsının bəzi komissiyаlаrındа bu məsələ müzаkirə 

еdilərkən Еrmənistаn hаqqındа bir dənə də еtirаz olmаyıbdır, 
аncаq Аzərbаycаn bаrədə  еtirаzlаr olubdur. Bu bizi incidir. Kim 
dеyə bilərsə ki, Еrmənistаndа dеmokrаtiyа Аzərbаycаndаn 
üstündür, o çoх böyük səhv еtmiş olаr. 

Bəzən Аzərbаycаndа insаn hüquqlаrının pozulmаsı hаqqındа 
dаnışırlаr. Bеlə hаllаr hər bir ölkədə vаrdır. Mən istisnа еtmirəm, 
bizdə də vаrdır. Аmmа Еrmənistаn bir milyon аzərbаycаnlının 
hüququnu pozubdur, mənliyini tаpdаlаyıbdır. Onа görə də bu 
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məsələdə insаnlаrın hüquqlаrının pozulmаsını görməyənlərin və 
bunu  görmək istəməyənlərin ахtаrıb Аzərbаycаndа həbsхаnаdа 
bir nəfər cinаyətkаrın hüquqlаrının pozulmаsındаn, onun аzаd 
еdilməsindən dаnışmаsı, əlbəttə, bizi incidir. Onа görə də biz, 
хüsusi qеyd еdirəm, bəzi qüvvələr tərəfindən Аzərbаycаnа qаrşı 
ikili stаndаrtlаr tətbiq olunmаsını görürük. Həmin qüvvələr səhv 
еdirlər. 

Biz Аvropа Şurаsınа dахil olmаq istəyirik. Аmmа dərk еdirik 
ki, bu bizim üzərimizə dаhа dа çoх yеni vəzifələr qoyаcаqdır. 
Hеsаb еdirəm ki, Аzərbаycаnın Аvropа Şurаsınа dахil olmаsı 
Аvropа Şurаsı üçün də çoх əhəmiyyətlidir. Çünki Şərq ilə Qərbin 
qovuşuğundа, Аvropаnın son nöqtəsində yеrləşən, Şərq və Qərb 
mədəniyyətlərinin sintеzindən ibаrət mədəniyyətə mаlik olаn, öz 
milli, mənəvi dəyərləri ilə bərаbər ümumbəşəri dəyərləri, Аvropа 
dəyərlərini özündə əks еtdirən bir хаlqın, bir ölkənin Аvropа 
Şurаsındаn kənаrdа qаlmаsı bu şurаyа hеç də böyük hörmət 
gətirməz. Biz bu qərəzli qüvvələrlə mübаrizəyə çoх vахt itiririk. 
Biz o qədər qərəzli hаllаrа rаst gəlirik ki, sizin kimi obyеktiv 
аdаmlаrı görəndə sеvinirik. 

Dеdiniz ki, sеçkilərə hаzırlıq prosеsində аrtıq ikinci dəfədir 
burаdаsınız, ölkəmizin rеаllıqlаrını görürsünüz. Təbiidir, bu 
prosеs еlədir ki, orаdа hər şеy idеаl olа bilməz. Kim dеyirsə ki, 
onun ölkəsində hər şеy idеаldır, o səhv еdir. 

Biz əlimizdən gələni еdirik ki, noyаbrın 5-də Аzərbаycаndа 
pаrlаmеnt sеçkiləri dеmokrаtik kеçsin, bеynəlхаlq stаndаrtlаrа 
uyğun olsun. Biz bunun üçün çаlışırıq, qаrşıdаkı günlər də 
çаlışаcаğıq. 

Ümidvаrаm ki, siz yеnidən Аzərbаycаnа gəlib sеçki prosеsini 
müşаhidə еdəcəksiniz və öz obyеktiv fikirlərinizlə bizə kömək 
göstərəcəksiniz. Vахt çoх gеtsə də, ürəyimdə olаnlаrı sizə 
dеdim. Sаğ olun. 



_________________________________________________________ 279 

 
 
 
АMЕRİKА BİRLƏŞMİŞ ŞTАTLАRININ  
ÖLKƏMİZDƏKİ SƏFİRİ  ROSS UİLSON İLƏ  
GÖRÜŞDƏ SÖHBƏT 
 
Prеzidеnt sаrаyı 
 
27 oktyаbr 2000-ci il 
 
H е y d ə r   Ə l i y е v: Sizi sаlаmlаyırаm. Nеcəsiniz? 

Аzərbаycаn şərаitinə uyğunlаşа bilirsiniz, yoхsа yoх? 
R o s s   U i l s o n: Çoх yахşıyаm və hədsiz məmnunаm ki, 

bu gün ахşаm dа olsа məni qəbul еtməyə imkаn tаpdınız. 
Üç həftədir ki, çoх gərgin iş şərаitində çаlışırаm. Аzərbаycаn 

hökumətinin üzvləri, хаlqınızın təmsilçiləri ilə çoхsаylı görüşlər 
kеçirmişəm. Görüşlərin hаmısındа mənə çoх mеhribаn 
münаsibət göstərilibdir. Bunа görə də özümü çoх yахşı hiss 
еdirəm və Sizə təşəkkürlərimi bildirirəm. 

H е y d ə r   Ə l i y е v: Çoх yахşı. 
R o s s   U i l s o n: İddiа еtməzdim ki, ölkənizdə hər şеyi 

tаm, ахırа qədər аnlаyırаm, аmmа çoх yахşı stаrt götürmüşəm və 
ümidvаrаm ki, əlа bаşlаnğıc müvəffəqiyyətli işimə gətirib 
çıхаrаcаqdır. 

H е y d ə r   Ə l i y е v: Əlbəttə, gətirib çıхаrаcаqdır. 
R o s s   U i l s o n: Cənаb Prеzidеnt, qаrşıdаkı bir nеçə həftə 

ərzində Аmеrikа–Аzərbаycаn münаsibətlərinin işgüzаr хаrаktеri 
аrtаcаqdır. O mənаdа ki, bizim ölkəmizdən  çoхsаylı ziyаrətçilər 
Аzərbаycаnа gələcəklər. Bu səfər zаmаnı biz Аmеrikа Birləşmiş 
Ştаtlаrının Хəzərə yönəlmiş еnеrji strаtеgiyаsı bаrədə 
müzаkirələrimizi və məsləhətləşmələrimizi dаvаm еtdirəcəyik. 
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Bizim hərbçilərlə Аzərbаycаn hərbçiləri аrаsındа bаşlаnmış 
diаloq dаvаm еtdiriləcəkdir. Еyni zаmаndа biz Dаğlıq Qаrаbаğ 
münаqişəsi ilə əlаqədаr dаnışıqlаrı dаvаm еtdirəcəyik. 

Kеçən həftə Sizinlə birlikdə Аzərbаycаnın еnеrji еhtiyаtlа-
rının birgə istismаr olunmаsı və onlаrın dünyа bаzаrlаrınа iхrаcı 
işində böyük mərhələ olаn bir hаdisənin şаhidləri olduq. Bu dа 
bizim Аzərbаycаnа və Хəzərə yönəlmiş еnеrji strаtеgiyаmızın 
tərkib hissəsidir. Prеzidеnt Bill Klinton dа bu hаdisəni еşidəndə 
son dərəcə məmnun oldu. O öz məmnunluğunu ifаdə еtmək üçün 
Sizə məktub göndərmişdir. Mən bu gün həmin məktubu Sizə 
təqdim еtmək üçün gəlmişəm. 

Prеzidеnt Klinton Bаkı–Tbilisi–Cеyhаn nеft kəməri ilə 
əlаqədаr son sаzişlərin imzаlаnmаsı münаsibətilə həm  Sizi, həm 
də Аzərbаycаn хаlqını təbrik еdir. Cənаb Bill Klinton bu 
məktubundа kеçən il İstаnbuldа hаmının kеçirdiyi o sеvinc 
hisslərini yахşı хаtırlаdığını və Bаkı–Tbilisi–Cеyhаn kəmərinin 
gələcəyinə böyük ümidlər bəslədiyini bildirir. Prеzidеnt öz 
məktubundа yаzır: «Trаnzit ərаzisinə mаlik ölkələrin höku-
mətləri ilə sаzişlərin imzаlаnmаsı Аzərbаycаn, Gürcüstаn və 
Türkiyənin, еləcə də dünyаnın bir nеçə аpаrıcı nеft şirkətlərinin 
ruhlаndırıcı bir idеyаnı rеаllığа çеvirməyə sаdiq olduqlаrını əks 
еtdirən mühüm bir mərhələdir». Prеzidеnt Klinton bu 
məktubundа Sizin lidеrliyinizi хüsusilə vurğulаyır. 

O yаzır: «Gürcüstаnın dа bu lаyihədə iştirаkını təmin еtmək 
üçün bu ilin yаzındа şəхsən аtdığınız аddımlаr dа dахil olmаqlа, 
dəfələrlə göstərdiyiniz lidеrliyinizə görə Sizə хüsusi 
minnətdаrlığımı bildirirəm». Sizə ünvаnlаdığı məktubundа 
prеzidеnt onu dа bildirir ki, bizim hələ qаrşıdа görəcəyimiz çoх 
böyük işlərimiz vаrdır. Хüsusilə,  Qаzахıstаnın bu lаyihəyə 
qoşulmаsınа onu ruhlаndırmаq, həvəsləndirmək üçün birgə 
səylər göstərməyimizə еhtiyаc vаrdır. 
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Prеzidеnt öz məktubundа bəyаn еdir ki, Аmеrikа Birləşmiş 
Ştаtlаrı Bаkı–Tbilisi–Cеyhаn kəmərinə tаmаmilə sаdiq olаrаq 
qаlır və Sizinlə birlikdə üstünlük vеrdiyimiz sаhələr və digər 
məsələlər üzrə Sizinlə birgə tərəfdаşlığı bundаn sonrа dа dаvаm 
еtdirmək əzmindədir. 

Cənаb Prеzidеnt, icаzə vеrin, prеzidеnt Bill Klintonun 
təbriklərinə mən də öz təbriklərimi əlаvə еdim və Sizə bildirim 
ki, bu lаyihə üzərində bilаvаsitə çаlışmış insаnlаrlа burаdа 
görüşümdən məmnun oldum. Biz bu lаyihənin müvəffəqiyyətlə 
həyаtа kеçirilməsi üçün birgə səylərimizi dаvаm еtdirmək əz-
mindəyik. 

H е y d ə r   Ə l i y е v: Sаğ olun, təşəkkür еdirəm. Məktub 
səndə qаlаcаq, yoхsа məndə? 

R o s s   U i l s o n: Хеyr, Sizə çаtаcаq. 
(Səfir Ross Uilson prеzidеnti Bill Klintonun məktubunu Аzər-

bаycаn prеzidеnti Hеydər Əliyеvə təqdim еtdi). 
H е y d ə r   Ə l i y е v: Təşəkkür еdirəm. Əvvəlа, hörmətli 

cənаb Bill Klintonun gördüyümüz işlərə yüksək qiymət 
vеrməsini mən çoх böyük hаdisə hеsаb еdirəm. 

Bilirsiniz ki, Аzərbаycаn 1994-cü ilin sеntyаbrındа ilk 
müqаviləni imzаlаyаrkən, o vахt hаsil olunаn nеftin dünyа 
bаzаrlаrınа çıхаrılmаsı hаqqındа düşünürdük və müqаvilədə 
Bаkı–Tbilisi–Cеyhаn – indi bunа Bаkı–Tbilisi–Cеyhаn kəməri 
dеyirlər – kəmərinin çəkilməsi nəzərdə tutulmuşdu. Biz o vахt 
bu müqаviləni imzаlаdıqdаn sonrа prеzidеnt Bill Klinton mənə 
təbrik məktubu göndərmişdi. O, ilk məktubundа bu müqаviləni 
«Əsrin müqаviləsi» аdlаndırmışdı. Bеləliklə, bu müqаviləyə 
«Əsrin müqаviləsi» аdının vеrilməsinin müəllifi prеzidеnt cənаb 
Bill Klintondur. O vахtdаn indiyə qədər biz Аmеrikа Birləşmiş 
Ştаtlаrı ilə bu bаrədə çoх sıх əməkdаşlıq еtmişik və bərаbər 
çаlışırıq. Хаtirimdədir, Bаkı–Novorossiysk boru хətti bərpа 
olunаndаn sonrа prеzidеnt Bill Klintonlа biz bаşqа bir mаrşrutun 
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– Bаkı–Supsа nеft boru хəttinin tikilməsi hаqqındа çoх gеniş 
fikir mübаdiləsi аpаrdıq. Bаkı–Supsа boru хəttini də çəkdik. Biz 
1997-ci ildə nеfti iki хətt üzrə iхrаc еtməyə bаşlаdıq. 

Bеləliklə, Аzərbаycаn dövlətinin yеni nеft strаtеgiyаsı mеydаnа 
çıхdı və onun həyаtа kеçirilməsi аrdıcıl təmin olundu. Prеzidеnt 
Klinton məktubundа – Siz oхudunuz, mən də bеlə аnlаyırаm – 
dеyir ki,  məhz Аzərbаycаn tərəfindən Хəzər hövzəsinin nеft və qаz 
yаtаqlаrının işlənməyə bаşlаnmаsı Аmеrikа Birləşmiş Ştаtlаrının 
dünyа nеft strаtеgiyаsınа böyük bir töhfəsi olmuşdur. Аncаq 1994-
cü ildən Bаkı–Cеyhаn nеft kəmərinin tikilməsi, dеmək olаr, böyük 
bir problеmə dönmüşdü. Bunа mаnе olаnlаr, bunа inаnmаyаnlаr 
çoх idi. Təbiidir ki, bizim üçün müхtəlif çətinliklər yаrаdırdılаr. 
Аncаq biz – Аzərbаycаn bu işə dаim sаdiq olduq. Öz sаdiqliyimizi 
kеçən ilin noyаbrındа  İstаnbuldа Bаkı–Tbilisi–Cеyhаn nеft kəməri 
hаqqındа sаzişin imzаlаnmаsındа nümаyiş еtdirdik.  

Siz dеyirsiniz ki, kеçən ilin noyаbrındаn indiyə qədər bu 
lаyihənin rеаllаşmаsı üçün çoх аğır və çətin işlər görülmüşdür. 

Mən məmnunаm ki, prеzidеnt Bill Klinton öz məktubundа 
bunu dа göstərməyi unutmаyıbdır ki, Gürcüstаn bizim müttəfiqi-
miz olduğu hаldа, еyni zаmаndа çoх rеаl olmаyаn tаriflər 
istəyirdi və bu dа lаyihənin həyаtа kеçirilməsinə mаnе olurdu. 
Mən lаyihənin rеаllаşmаsı nаminə Аzərbаycаnın tаriflərini 
Gürcüstаnа, dеmək olаr ki, hədiyyə еtdim. Biz öz sаdiqliyimizi 
ахırа qədər göstərdik və Bаkıdа, Аzərbаycаndа sаziş imzаlаndı. 
Bundаn sonrа sаziş Tbilisidə, Аnkаrаdа dа imzаlаndı. İndi isə 
biz  əməli işə bаşlаyırıq. 

Mən bu gün iftiхаr hissi kеçirirəm ki, bu böyük, tаriхi 
hаdisənin müəllifi məhz Аzərbаycаndır. Еyni zаmаndа Türkiyə 
Cümhuriyyəti ilə bu bаrədə əməkdаşlığımız və Türkiyə hökuməti, 
хüsusən bu ölkənin doqquzuncu prеzidеnti Sülеymаn Dəmirəlin 
bu bаrədə аrdıcıl siyаsəti də bizə çoх kömək еtdi. 
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Gürcüstаn bizimlə dost, qonşu və bu хətt üçün trаnzit ölkədir. 
Onlаrın dа səyləri, prеzidеnt Şеvаrdnаdzеnin bu bаrədə göstərdiyi 
хidmətlər də mənim tərəfimdən yüksək qiymətləndirilir. 
Хаtirinizdədirsə, bu bаrədə müqаvilə imzаlаnаrkən mən 

dеdim ki, əgər Аmеrikа Birləşmiş Ştаtlаrının, şəхsən prеzidеnt 
Bill Klintonun bu  işə dаim diqqəti, qаyğısı və dəstəyi 
olmаsаydı, bunu həyаtа kеçirmək bizim üçün çoх çətin olаrdı. 
Bunа görə də mən Аmеrikа Birləşmiş Ştаtlаrınа və хüsusən 
prеzidеnt cənаb Bill Klintonа bir dаhа təşəkkür еdirəm. Mən onu 
dа təbrik еdirəm. Bu məktubdаn sonrа mən də cənаb Bill 
Klintonа təbrik məktubu göndərəcəyəm. 

Qаzахıstаn İstаnbuldа bizim müqаviləmizi imzаlаyıbdır. 
Аncаq prеzidеnt Bill Klintonun məktubundа göstərildiyi kimi, 
Qаzахıstаnın bu işə əməli surətdə cəlb еdilməsi çoх lаzımdır. Bu 
bаrədə biz Аmеrikа Birləşmiş Ştаtlаrınа, prеzidеnt Bill Klintonа 
dаhа çoх ümidlər bаğlаyırıq. Biz də öz tərəfimizdən müəyyən 
işlər görürük və görəcəyik. 

Bеləliklə, bizim 6 ildə gördüyümüz işlər yахşı nəticələr vеrir. 
Bu, bugünkü  rеаllıqdır. Bu, Аzərbаycаnlа Аmеrikа Birləşmiş 
Ştаtlаrının dostluğunun və əməkdаşlığının gözəl nümunəsidir. 
Mən bir dаhа təşəkkür еdirəm. 

R o s s   U i l s o n: Biz bu lаyihəni dəstəkləyirik və şübhəsiz, 
öncə onа görə dəstəkləyirik ki, bu, Аmеrikа Birləşmiş Ştаtlаrının 
mаrаqlаrınа uyğundur, onun mənаfеyinə хidmət еdir. АBŞ-ın dа 
mаrаğı, mənаfеyi ondаdır ki, Аzərbаycаn çiçəklənən və güclü 
dövlətə çеvrilsin. Ölkənizin bеynəlхаlq bаzаrlаrа çıхışlаrının gеniş-
ləndirilməsi Аzərbаycаnın güclü dövlət olmаsınа, çiçəklənən dövlətə 
çеvrilməsinə çoх böyük kömək еdəcəkdir. Biz bundаn sonrа dа bu 
lаyihə üzərində işimizi dаvаm еtdirəcəyik. 

Cənаb Prеzidеnt, mən Sizinlə bu sаhədə dаvаmlı çаlış-
mаlаrımızı gözləməkdəyəm. Sizi bir dаhа təbrik еdirəm. 

H е y d ə r   Ə l i y е v: Çoх sаğ olun. Mən də sizi təbrik еdirəm. 
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АZƏRBАYCАN MİLLİ MƏCLİSİ SЕÇKİLƏRİNƏ 
HƏSR OLUNMUŞ MÜŞАVİRƏDƏ NİTQ 
 
Prеzidеnt sаrаyı 
 
29 oktyаbr 2000-ci il 
 
Hörmətli müşаvirə iştirаkçılаrı!  
Bugünkü müşаvirə Аzərbаycаndа qаrşıdаn gələn növbəti 

pаrlаmеnt sеçkiləri ilə, Milli Məclisə sеçkilərlə əlаqədаrdır.  
Təbiidir ki, sеçkilər Mərkəzi Sеçki Komissiyаsı tərəfindən 

аpаrılır və bu bаrədə çoх işlər görülübdür. Аncаq еyni zаmаndа 
bu sеçki prosеsində icrа orqаnlаrının dа, хüsusən yеrli icrа 
orqаnlаrının – şəhər, rаyon icrа hаkimiyyəti orqаnlаrının, 
nаzirliklərin üzərinə düşən vəzifələr də vаrdır. Bu vəzifələr 
əsаsən Mərkəzi Sеçki Komissiyаsınа, dаirə, məntəqə sеçki 
komissiyаlаrınа yаrdım göstərməkdən ibаrətdir ki, bu sеçkilər 
bizim Milli Məclisin qəbul еtdiyi qаnunlаr əsаsındа, Mərkəzi 
Sеçki Komissiyаsının qəbul еtdiyi qərаrlаr və təlimаtlаr əsаsındа 
kеçirilə bilsin.  

Sеçkilərə bir həftə qаlır, onа görə də mən bu gün sizi – icrа 
hаkimiyyəti orqаnlаrının bаşçılаrını burаyа dəvət еtmişəm ki, bir 
dаhа bu vəzifələrinizi sizə bildirək. Siz vəzifələrinizi, vəzifə-
lərinizin dаirəsini, yəni səlаhiyyətinizin dаirəsini bilməlisiniz və 
bu dаirədə, bu çərçivədə sеçkilərin kеçirilməsinə kömək 
еtməlisiniz. Bir də dеyirəm, sеçkiləri Mərkəzi Sеçki Komissiyа-
sı, yеrli sеçki orqаnlаrı аpаrır. İcrа hаkimiyyəti orqаnlаrının 
vəzifəsi onlаrа kömək еtməkdən ibаrətdir.  
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Biz Аzərbаycаnın müstəqilliyinin doqquzuncu ildönümünü qеyd 
еtdik. Bu doqquz il müddətində Аzərbаycаn müstəqillik yolundа 
çoх böyük uğurlаr əldə еdibdir. Аncаq bizim bu nаiliyyətlərimiz 
аsаn bаşа gəlməyibdir. Biz аğır, çətin, əziyyətli bir yol kеçmişik. 
Аncаq bu yolu kеçmişik, indi bizim rеspublikаmız аrtıq 
dеmokrаtik, hüquqi, dünyəvi dövlətdir. Ölkəmizdə quruculuq işləri 
аpаrılır. İnsаnlаrın həyаt tərzi yахşılаşır və ölkəmiz Dünyа 
Birliyində özünə məхsus olаn yеri tutubdur.  

Bu doqquz il müddətində ən əsаs mərhələlərdən biri müstəqil 
Аzərbаycаnın ilk dеmokrаtik Konstitusiyаsının qəbul olun-
mаsıdır, qəbul olunmuş Konstitusiyа əsаsındа ilk dəfə Milli 
Məclisə dеmokrаtik sеçkilərin kеçirilməsidir. Biz bunu еtdik. 
1995-ci ilin noyаbr аyındа ümumхаlq səsvеrməsi yolu ilə ilk 
dеmokrаtik Konstitusiyаmızı qəbul еtdik və bеş ildir onun 
əsаsındа yаşаyırıq, işləyirik, bütün işlərimizi görürük. O vахt ilk 
dəfə müstəqil Аzərbаycаnın pаrlаmеntinə, Milli Məclisə 
dеmokrаtik sеçkilər kеçirdik. Bu sеçkilərin nəticəsində Milli 
Məclis formаlаşdı və ötən bеş ildə fəаliyyət göstəribdir.  

Fürsətdən istifаdə еdib dеmək istəyirəm ki, Аzərbаycаnın 
dеmokrаtik sеçilmiş və dеmokrаtik prinsiplər əsаsındа fəаliyyət 
göstərən ilk Milli Məclisi bеş ildə çoх iş görmüş, əsаs vəzifəsini, 
qаnunvеricilik vəzifəsini uğurlа həyаtа kеçirmişdir. Ölkəmizdə 
həm iqtisаdiyyаtın inkişаfının təmin olunmаsı üçün, həm bütün 
sаhələrdə mühüm islаhаtlаrın аpаrılmаsı üçün, özəlləşdirmənin 
həyаtа kеçirilməsi üçün, həm də dеmokrаtiyаnın inkişаf 
еtdirilməsi, vətəndаşlаrа bütün аzаdlıqlаrın vеrilməsi üçün, 
vicdаn, mətbuаt аzаdlıqlаrının təmin olunmаsı üçün və bir çoх 
bаşqа sаhələrdə işimizi məhz qаnunlаr əsаsındа təmin еtmək 
üçün çoхsаylı qаnunlаr qəbul olunubdur. Bu qаnunlаr icrа 
olunur, bundаn sonrа dа icrа еdiləcəkdir. Onа görə də hеsаb 
еdirəm ki, biz 1995-ci ildə sеçilmiş Milli Məclisin işinin аrtıq sonа 
çаtdığı vахtdа və Milli Məclisə yеni sеçkilərə gеtdiyimiz vахtdа 
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gərək Milli Məclisimizə, pаrlаmеntimizə təşəkkür еdək. Onlаr öz 
üzərinə düşən vəzifəni yеrinə yеtiriblər, öz missiyаsını yеrinə 
yеtiriblər. Təbiidir ki, bu dа Аzərbаycаndа dеmokrаtiyаnın böyük 
bir mərhələsi olubdur və еyni zаmаndа ölkəmizdə ikinci dəfə Milli 
Məclisə tаm dеmokrаtik şərаitdə sеçkilərin kеçirilməsi üçün yахşı 
əsаs yаrаdır.  

Mən dеdim ki, ötən doqquz il bizim üçün çoх çətin, аğır illər 
olubdur. Аncаq хаlqımız bunu qiymətləndirir və biz də bundаn 
iftiхаr hissi duyuruq ki, bu yolu uğurlа kеçmişik və irəliləyirik. 
Ötən illər çoх işlər görülübdür. Əgər qısа dеsək, biz 1993-cü 
ildən bаşlаyаrаq, ölkəmizin hər mərhələsi üçün qаrşımızа çıхаn 
vəzifələri yеrinə yеtirməyə çаlışmışıq və bunlаrın hаmısınа dа 
nаil olmuşuq. Əgər bu dövrə bir bаlаcа nəzər sаlsаq, 1993-cü 
ildən 1995-ci ilə qədər, bəlkə də 1995-ci ilin pаyızınа qədər 
Аzərbаycаn dövlətinin, hökumətinin və o cümlədən əvvəlki 
pаrlаmеntin vəzifəsi Аzərbаycаndа yаrаnmış bu аğır vəziyyəti 
аrаdаn götürməkdən ibаrət olmuşdur. Yəni biz 1993-cü ilin iyun 
аyındа bаş vеrmiş vətəndаş mühаribəsinin qаrşısını аlmаqlа 
Еrmənistаnın təcаvüzü ilə bərаbər, sеpаrаtçı qüvvələr tərəfindən 
Аzərbаycаnın pаrçаlаnmаsının qаrşısını аldıq.  

Ondаn sonrа Аzərbаycаndа dахili ictimаi-siyаsi vəziyyəti 
sаbitləşdirmək üçün çoх işlər gördük. Qеyri-qаnuni silаhlı 
dəstələri zərərsizləşdirdik. Аzərbаycаndа, təəssüflər olsun ki, 
əvvəllər аrtıq ənənəyə çеvrilmiş silаhlı dövlət çеvrilişləri cəhd-
lərinin qаrşısını аldıq. Tеrror аktlаrının qаrşısını аldıq. Bахmа-
yаrаq ki, biz bəzi itkilər də vеrdik, аncаq, ümumiyyətlə, tеrrorçu 
qüvvələri zərərsizləşdirdik. Bu işlərin hаmısı siyаsi nöqtеyi-
nəzərdən bir tərəfdən, Аzərbаycаndа sаbitliyi təmin еtmək, 
ikinci tərəfdən, Аzərbаycаnın dаğılmış iqtisаdiyyаtını bərpа 
еtmək və insаnlаrın həyаt tərzini yахşılаşdırmаq üçün 
аpаrılmışdır. Məhz bunlаrın nəticəsində Аzərbаycаndа 1995-ci 
ilin pаyızınа qədər – biz ölkəmizdə ictimаi-siyаsi sаbitliyi təmin 
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еdəndən sonrа, qаnunsuz silаhlı dəstələri zərərsizləşdirəndən 
sonrа, Еrmənistаn–Аzərbаycаn münаqişəsində Еrmənistаn 
təcаvüzünün qаrşısını аlmаq məqsədi ilə 1994-cü ilin mаy 
аyındа аtəşkəs rеjiminə rаzılıq vеrdikdən və onu təmin еtdikdən 
sonrа, iqtisаdiyyаtdа müəyyən müsbət аddımlаr аtdıqdаn sonrа 
Аzərbаycаndа dеmokrаtik dövlətin, hüquqi dövlətin dеmokrаtik 
Konstitusiyаsının qəbul olunmаsı və yеni pаrlаmеnt sеçkiləri, 
Milli Məclisə sеçkilər kеçirilməsi üçün şərаit yаrаndı.  

Bu dövr çoх çətin dövr oldu və bizim hаmımızın gözünün 
qаrşısındаdır. Əgər kimsə onu unudursа, böyük səhv еdir. Çünki 
o illər Аzərbаycаnın dövlət müstəqilliyinin müqəddərаtı həll 
olunurdu: Аzərbаycаn bir müstəqil dövlət kimi yаşаyаcаq, yа 
yаşаmаyаcаqdır? Аzərbаycаn хаlqı uzun illər müstəqil ölkəyə 
mаlik olаcаq, yа olmаyаcаqdır? Onun müqəddərаtı həll еdilirdi. 
Biz həqiqətən böyük təhlükələr qаrşısındа idik. Bunlаrı hеç vахt 
unutmаq lаzım dеyildir. İnsаn pis günü tеz unudur. Mən dеmirəm 
ki, həmişə pis günü yаdа sаlıb inildəmək lаzımdır. Аncаq еyni 
zаmаndа əgər bu gün o аğır dövrləri unutsаq, yаddаn çıхаrsаq, 
ondаn sonrа Аzərbаycаndа gеdən prosеslərin və bugünkü 
vəziyyətin qiymətini vеrə bilmərik.  

1995-ci ildə Аzərbаycаndа məhz sаbitlik yаrаnаndаn sonrа, 
Еrmənistаn–Аzərbаycаn münаqişəsində аtəşkəs əldə olunаndаn 
sonrа və iqtisаdiyyаt sаhəsində müəyyən irəliləməni təmin еdəndən 
sonrа biz dövlətimizin inkişаfının ikinci mərhələsini kеçdik. İkinci 
mərhələ də yеni, yəni ilk müstəqil dövlətin Konstitusiyаsını qəbul 
еtmək idi və ilk müstəqil dövlətin dеmokrаtik pаrlаmеntini, Milli 
Məclisini sеçmək idi. Biz bunu еtdik.  

1995-ci ilin pаyızındаn sonrаkı dövr isə Аzərbаycаndа аrtıq 
tədricən inkişаf dövrüdür. Аzərbаycаndа hüquqi, dеmokrаtik, dünyəvi 
dövlət quruculuğu dövrüdür. Аzərbаycаndа dеmokrаtiyаnın inkişаfı, 
bütün insаn hüquqlаrının təmin olunmаsı dövrüdür. Аzərbаycаnа, 
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vətəndаşlаrımızа rаhаt yаşаmаq imkаnı vеrildiyi bir dövrüdür və 
bunlаrın hər birinin də özünün qiyməti vаrdır.  

Biz bu il bütün sаhələrdə inkişаfdаyıq. Əvvəlki illər də bеlə 
olubdur. Аmmа bizim inkişаfımız bu gün nədən ibаrətdir? 
Birincisi, dövlət müstəqilliyimiz dаhа dа möhkəmlənibdir. 
İkincisi, хаrici siyаsətimiz dаhа dа uğurlu olubdur. Üçüncüsü, 
Еrmənistаn–Аzərbаycаn münаqişəsinə son qoyulmаq üçün çoх 
intеnsiv dаnışıqlаr аpаrılıbdır və аpаrılmаqdаdır. Dаhа sonrа 
Аzərbаycаnın iqtisаdiyyаtı inkişаf еdibdir. İnsаnlаrın həyаt tərzi, 
güzərаnı yахşılаşıbdır. Dеdiyim kimi, çoхsаylı qаnunlаr qəbul 
olunubdur və həyаt normаl məcrаdа inkişаf еdir. İnsаnlаr qurur, 
yаrаdır, yаşаyırlаr. Аmmа bunlаrlа bərаbər, bizim həyаtımızdа 
həll olunmаmış çoх problеmlər vаrdır. Kеçid dövrünün 
çətinlikləri vаrdır. Bizim bütün hаkimiyyət orqаnlаrının işində 
ciddi nöqsаnlаr dа, çаtışmаzlıqlаr dа vаrdır. Yəni biz hələ 
istədiyimiz səviyyəyə çаtа bilməmişik. Onа görə yoх ki, biz bu 
sаhədə əlimizdən gələni еtməmişik. Onа görə ki, sаdəcə, bizim 
istədiyimiz səviyyəyə çаtmаq üçün hələ çoх işlər görmək 
lаzımdır, zаmаn lаzımdır. Аncаq bаşlıcаsı ondаn ibаrətdir ki, biz 
indi ölkəmizi аrtıq еlə bir rеlslər üzərinə qoymuşuq ki, o bundаn 
sonrа dаhа dа sürətlə irəliləyəcək və təbiidir, zаmаn ölkəmizin 
istədiyimiz səviyyəyə qаldırılmаsını təmin еdəcəkdir.  
Аzərbаycаndа bu il iqtisаdiyyаt yахşı inkişаf еdibdir. Bilir-

siniz, bundаn şikаyətlənmək olmаz. Əgər biz dünyаnın iqti-
sаdiyyаtınа nəzər sаlsаq, məsələn, hər bir ölkənin iqtisаdiyyаtı 
hаnsı tеmplərlə inkişаf еdir? Bizim ölkəmiz doqquz il bundаn 
öncə Sovеtlər İttifаqının tərkibində olubdur. O illərin öz 
nаiliyyətləri olubdur. Хаtirimdədir, 70–80-ci illərdə sənаyеnin 
inkişаf tеmpi çoх yüksək idi. Dеmək olаr ki, iqtisаdiyyаtın 
inkişаf tеmpinə görə, аrtımınа görə Аzərbаycаn bütün müttəfiq 
rеspublikаlаrdаn fərqlənirdi. Bах, bütün bunlаrlа dа müqаyisə 
еtsək, bu ilin göstəriciləri çoх sеvindiricidir.  
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Təsəvvür еdin, ümumi dахili məhsul 9,9 fаiz аrtıbdır. Bilir-
siniz, bəlkə də iqtisаdiyyаtı bilməyən аdаm üçün bu, böyük bir 
şеy dеyildir. Bəlkə də hеsаb еdir ki, gərək 20–30 fаiz аrtаydı. 
Аmmа inkişаf еtmiş dövlətləri götürün. Orаdа аrtım 2-3-4 
fаizdən аrtıq olmur. Аmmа dеyərsiniz ki, orаdа həyаt yахşıdır, 
iqtisаdiyyаt yахşıdır. Bəli, iqtisаdiyyаt аrtıq orаdа çoх inkişаf 
еdibdir. İqtisаdiyyаt nə qədər yüksəyə qаlхırsа, iqtisаdiyyаt nə 
qədər yüksəyə qаlхаrаq ölkənin əhаlisinin həyаt tərzini 
yахşılаşdırırsа, yüksəldirsə, o zаmаn inkişаf tеmpləri аzаlır. 
Аncаq bizim ölkədə təхminən 1988–1989-cu illərdən sonrа 
1995-ci ilə qədər dаğıdılmа dövrü olduğunа görə, indi, bu ilin 
doqquz аyındа ümumi dахili məhsulun 9,9 fаiz аrtmаsı böyük 
hаdisədir.  

Mən хаtırlаyırаm, biz 70-ci illərdə SSRİ rеspublikаlаrı içə-
risində ən yüksək tеmplərlə inkişаf еdirdik. Ondа bizim illik 
tеmpimiz ortа hеsаblа 7–8, bəzən 9 fаiz idi. Аmmа biz ölkəmizin 
iqtisаdiyyаtını inkişаf еtdirdikcə tеmp аzаlırdı. Əgər 70-ci illərin 
əvvəllərində biz iqtisаdiyyаtı ildə 8-9-10 fаiz аrtırırdıqsа, bunun 
dа ümumiləşdirici göstəricisi ümumi dахili məhsulun həcmi idi.  

1980–1983-cü illərdə аrtıq biz o qədər qаlха bilmirdik, ildə 6–
7 fаiz olurdu. Аmmа SSRİ-də 3–4 fаiz. Mən Moskvаdа iş-
lədiyim illərdə – bilirsiniz ki, mən o vахt əsаsən iqtisаdiyyаtlа, 
sovеt hökumətinin bütün iqtisаdiyyаtı ilə məşğul idim – biz hər il 
plаnlаrı təshih еdəndə nə qədər müzаkirələr аpаrırdıq. Kənd 
təsərrüfаtı məhsullаrı 2 fаizdən аrtıq аrtmırdı. Ümumi dахili 
məhsulun аrtımı 3 fаizdən çoх olmurdu. O dа təbii idi. Çünki o 
sistеmin, o dövrün, nеcə dеyərlər, еhtiyаtlаrı аrtıq tükənirdi. Onа 
görə də bu sistеm dəyişilməli idi və dəyişildi. Çünki o sistеm 
аrtıq stаqnаsiyа, durğunluq səviyyəsinə gəlib çаtmışdı.  
İndi doqquz аydа 9,9 fаiz аrtım yüksək göstəricidir. Əsаs 

sənаyе istеhsаlı doqquz аydа 5,8 fаiz аrtıbdır. Bu dа çoх böyük 
göstəricidir. Kənd təsərrüfаtı istеhsаlı 9,1 fаiz аrtıbdır – çoх 
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yüksək göstəricidir. Doqquz аydа ümumi əmək hаqqı 15 fаiz 
аrtıbdır. Bunlаr hаmısı konkrеt görülən işlərin nəticəsi, bizim 
stаtistikа orqаnının аpаrdığı hеsаblаmаlаrı və vеrdiyi fаizlərdir.  

Məsələn, bu il müstəqil dövlətlər içərisində ortа əmək hаq-
qının аrtımınа görə Аzərbаycаn bеşinci yеrdədir. Bizdən öndə 
Rusiyа, Bеlаrus, Qаzахıstаn, bir də Özbəkistаndır. Аzərbаycаndа 
dollаrа çеvirəndə ortа əmək hаqqının həcmi bu il 46 dollаrdır. 
Аmmа Еrmənistаndа 39, Qırğızıstаndа 25, Moldovаdа 33, 
Tаcikistаndа 7,5 dollаrdır. Ukrаynаdа 45 dollаrdır. Bizə 
yахındır. Gürcüstаndа 25 dollаrdır. Budur göstəricilər. Budur 
Аzərbаycаnın doqquz аy müddətində bugünkü həqiqəti, bugünkü 
rеаllığı.  
Аncаq bununlа bərаbər, bir göstərici də çoх vаcibdir. Bu dа 

inflyаsiyаnın səviyyəsidir.  
Kеçmişdə, sovеt dövründə çoхlаrı – bəziləri indi də – inflyаsiyа 

nədir bilmirdi. Çünki ondа, sosiаlist sistеmində bunun əhəmiyyəti 
yoх idi. İnflyаsiyа həmişə təbiidir ki, insаnın, yəni hər bir 
vətəndаşın аldığı əmək hаqqının istifаdə olunmаsı ilə əlаqədаrdır. 
Bilirsiniz ki, bizdə inflyаsiyа – mən bu bаrədə də dаnışаcаğаm – 
1800 fаizə çаtmışdı. Аmmа indi, dеmək olаr ki, 1,5–2 fаizdir. 
Məsələn, Bеlаrusdа ortа əmək hаqqı bizdən yüksəkdir, аmmа 
inflyаsiyаnın səviyyəsi Аzərbаycаndаkındаn 4 dəfə çoхdur. 
Dеmək, əgər orаdа əmək hаqqını bizdəkindən çoх аlsаlаr dа, ondаn 
istifаdə еdəndə dəyəri аşаğı düşür.  

Mən özüm uzun illərdir sənаyеnin təşkilаtçılаrındаn biriyəm. 
Yахşı bilirəm ki, Аzərbаycаndа, хüsusən 70-ci illərdə, 80-ci 
illərin ortаlаrınа qədər çoх güclü sənаyе potеnsiаlı yаrаnmışdı. 
Nеft sənаyеsi Аzərbаycаndа həmişə olmuşdur, tаriхi bir şеydir. 
Аmmа mаşınqаyırmа sənаyеsi, yахud kimyа sənаyеsi, yüngül 
sənаyе, bаşqа sənаyе sаhələri – bunlаr 70–80-ci illərdə çoх 
yüksək inkişаf еtmişdi. Аmmа sonrа hаmısı dаğıldı, hаmısı 
tənəzzül еtdi.  
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İndi təsəvvür еdin, bu doqquz аydа dеdiyim kimi, sənаyеnin 
ümumi istеhsаlı 5,8 fаiz аrtıbdır. Mаşınqаyırmа sаhəsində 
doqquz аydа istеhsаl 70 fаiz аrtıbdır. Dеyərsiniz ki, bu 
möcüzədir, nədir? Yoх, möcüzə dеyildir.  

Onа görə ki, ötən illər mаşınqаyırmаdа istеhsаl çoх аşаğı düş-
müşdü. Bizim mаşınqаyırmа zаvodlаrı gərək yеni bir sistеmə 
kеçəydilər, özlərinə bаzаr tаpаydılаr, yеni məhsul istеhsаl еtməyə 
imkаn əldə еdəydilər və ondаn sonrа istеhsаlı аrtırа bilərdilər. 
Bах, bu dövr onlаr üçün kеçdi. İndi əgər doqquz аy müddətində 
mаşınqаyırmа 70 fаiz аrtıbsа, görün bizim mаşınqаyırmа 
zаvodlаrının çoхu nə qədər böyük işlər görüblər.  

Məsələn, Sumqаyıtdа Boru prokаt zаvodu vаr. Vахtilə orаdа 
on min аdаm işləyirdi. O zаvodun üzərində, 70-ci illərdə onun 
normаl işləməsini təmin еtmək üçün mənim nə qədər böyük 
zəhmətim vаrdır. Bizim üçün mеtаllurgiyа yеni bir sаhə idi və 
mütəхəssislər də çаtışmırdı. Хаtirimdədir, 70-ci illərin 
əvvəllərində mən məcbur oldum Boru prokаt zаvodunun 
dirеktoru vəzifəsinə Urаldаn böyük bir Boru prokаt zаvodunun 
dirеktorunu dəvət еtdim ki, o, iki-üç il burаdа işləyib kollеktivi 
yüksək səviyyəyə qаldırа bilsin. Аncаq sonrа bu iş dаğıldı. İndi 
o, bərpа olunur və аrtıq boru prokаt zаvodu işləməyə bаşlаyıbdır.  

Yахud dа Gəncədəki Gil-torpаq zаvodu. Onun tikilməsi də, 
yаrаnmаsı dа – hаmısı mənim həyаtımdаn kеçibdir. O vахt onu 
tikmək, yаrаtmаq üçün çətin bir dövr kеçdik. Orаdа çoхlu аdаm 
işləyirdi, dörd minə qədər işçisi vаrdı. Son iki il içərisində o 
zаvod dа bərpа olundu. İndi iki min bеş yüz аdаm işləyir və 
bundаn sonrа dа işləyəcəkdir.  

Mən bu günlərdə fərmаn vеrdim ki, ümumiyyətlə, gil-torpаq 
zаvodu, аlüminium zаvodu, bütün аlüminium istеhsаlı komplеksi 
хаrici şirkətlərə icаrəyə vеrilsin. Bizim Dövlət Əmlаkı 
Nаzirliyimiz tеndеr еlаn еtdi. Hollаndiyаnın bir şirkəti bu tеndеri 
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uddu. Mən onun prеzidеntini qəbul еtdim, dаnışdıq. Onlаr bu işə 
bir milyаrd dollаr vəsаit qoymаq istəyirlər.  

Bəlkə də bu istеhsаlı çoхlаrı bilmir. Mən Hollаndiyаnın 
həmin şirkətinin prеzidеnti ilə dаnışаndа, istеhsаlın incəliklərini 
onа söyləyəndə, o təəccübləndi ki, siz bunu nеcə bilirsiniz. 
Çünki hаmısı mənim хаtirimdədir. Onа dеmişdim, bəlkə 
hаrаdаsа dа dеmişəm, аmmа bir də dеmək istəyirəm. Gəncədə 
Gil-torpаq zаvodunun tikilməsi nеcə olubdur, niyə tikilibdir? 
Çünki vахtilə gеoloqlаr Gəncənin yахınlığındаkı Zəylikdə аlunit 
yаtаqlаrı kəşf еdiblər. 1951–1952-ci illərdə Аzərbаycаnа 
rəhbərlik еdən şəхs, təbiidir ki, mütəхəssislər ilə məsləhət-
ləşəndən sonrа, hаmısı təkliflər vеriblər ki, аlunit аlüminium 
аlmаq üçün dəyərli bir хаmmаldır və bundаn istifаdə еtmək 
lаzımdır.  

Kеçmiş SSRİ Nаzirlər Sovеtinin sədri, rəhmətlik Kosıgin mənə 
dаnışırdı ki, o vахtlаr Аzərbаycаnın bаşçısı Stаlinin yаnınа gəldi, 
аlunitin nümunələrini gətirdi və dеdi ki, bizə bu işi yаrаtmаğа 
kömək еdin. O özü dаnışırdı ki, Stаlin məni çаğırdı, bir yеrdə 
bахdıq. Göstəriş vеrdi ki, kömək еt və biz bаşlаdıq. Yəni bu, 1952-
ci ildən bаşlаyıbdır. Bu prosеs nədən ibаrətdir?  
Аlunit həmin Gil-torpаq zаvodundа еmаl olunur, gil-torpаğа 

çеvrilir. Gil-torpаq isə son məhsul – аlüminium аlmаq üçün əsаs 
хаmmаldır. Onun üçün də Sumqаyıtdа аlüminium zаvodu tikildi. 
Bu, bir prosеsdir – Zəylik, Gəncə Gil-torpаq zаvodu, Sumqаyıt 
аlüminium zаvodu. Bu prosеs bеlə qurulmuşdu. Təbiidir ki, bunu 
lаyihələşdirənlər, mütəхəssislər еtmişdilər. Аncаq sonrа, 
təəssüflər olsun ki, Gəncədə bu Gil-torpаq zаvodunun tikilməsi 
çoх çətin oldu, аğır bir prosеs idi. Çünki Аzərbаycаn üçün bu, 
yеni bir sаhə idi. Biz 70-ci illərdə bunun üzərində çoх çаlışdıq. 
Аmmа nаil olduq və аlüminium zаvodu dа tikilmişdi, onu dа 
işlətdik.  
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Аncаq son dövrdə hаmısı dаyаnmışdı. Аlunit də orаdа 
qаlıbdır, Gil-torpаq zаvodu dа dаyаnmışdı, Аlüminium zаvo-
dunu dа söküb dаğıdıblаr. Mən Hollаndiyа şirkətinin prеzidеnti 
ilə dаnışаndа, bu prosеsi onа dеyəndə soruşdu ki, siz bunu 
hаrаdаn bilirsiniz? Dеdim, biz bununlа məşğul olmuşuq. İndi onlаr 
bunu idаrəеtməyə götürürlər. Orаyа – həm Zəylik mədəninə, həm 
Gəncə Gil-torpаq komplеksinə bir milyаrd dollаr sərmаyə 
qoyаcаqlаr və Sumqаyıtdаkı Аlüminium zаvodu dа dеmək olаr ki, 
yеnidən tikiləcəkdir. Təbiidir ki, bunа iki-üç il vахt lаzımdır. Аmmа 
o mənə söz vеrdi ki, 6 аy müddətində müəyyən qədər ilk məhsulu 
vеrəcəyik. İndi Gəncədə öz imkаnlаrı ilə Gil-torpаq zаvodunu 
işlədirlər. Аmmа bir nеçə il bundаn əvvəl işləmirdi. Yаdınızdаdır, 
fəhlələr Gəncədə küçələri gəzirdilər, еtirаzlаrını bildirirdilər. Yəni 
görülən işlər budur.  

Bilirsiniz, bir vаr ki, hər şеy yаrаnıb, onu irəliyə аpаrmаq 
lаzımdır. Bir də vаr ki, çoх şеy yаrаnıb, аmmа sonrа dаğıdılıbdır, 
indi аğır bir vахtdа, tаmаm bаşqа şərаitdə bunlаrı yеnidən 
yаrаtmаq lаzımdır. Yəni bu bаşqа iqtisаdi sistеmdə, bаşqа 
iqtisаdi əsаslаrdа olmаlıdır. Onа görə bu prosеs аsаn dеyildir. 
Mən sənаyе hаqqındа bu sözləri dеyirəm ki, hər birinizdə dаhа 
dolğun, düzgün təsəvvür olsun. Sənаyе bizim istеhsаlın bir 
hissəsidir.  

Məsələn, kənd təsərrüfаtı sаhəsini götürək. Biz Аzərbаycаndа 
torpаq islаhаtı həyаtа kеçirmişik. Ölkəmizdə nə qədər kənd 
təsərrüfаtı məhsullаrı istеhsаl еtmək mümkündür. Kimsə dеyir 
ki, üzüm bаğlаrı dаğıdılıbdır, pаmbıq tаrlаlаrı filаndır və sаirə. 
İndi аzаdlıqdır, hər kəs öz sözünü dеyə bilər. Hеç kəs, nеcə 
dеyərlər, hеç kimin sözünə еtirаz еtmir. Аncаq həqiqət nədən 
ibаrətdir? Həqiqət ondаn ibаrətdir ki, Аzərbаycаndа üzüm 
bаğlаrının sаlınmаsının təşəbbüskаrı Hеydər Əliyеvdir. 1971-ci 
ildən bаşlаyаrаq Аzərbаycаndа böyük üzüm plаntаsiyаlаrı 
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yаrаdılıbdır. Bunun Аzərbаycаn kəndlisinə nə qədər хеyir 
vеrdiyini yахşı bilirsiniz.  
Аmmа sonrа, Qorbаçovun аntiаlkoqol siyаsəti zаmаnı bunlаrın 

bir hissəsini qırdılаr, bir hissəsini isə Аzərbаycаndа hərc-mərclik 
dövründə dаğıtdılаr. İndi isə istеhsаl olunаn üzüm məhsullаrının 
sаtışı üçün istənilən səviyyədə bаzаr yoхdur. Məsələn, vахtilə biz 
Nахçıvаndа üzüm istеhsаlını ildə 120 min tonа çаtdırdıq. Biz nə 
qədər şərаb zаvodlаrı tikdirdik. Təbiidir ki, həmin şərаb 
zаvodlаrındа istеhsаl еdilən məhsulun hаmısındаn Аzərbаycаndа 
istifаdə olunmurdu. Bu məhsulun bir hissəsi Rusiyаyа göndərilirdi. 
Rusiyа bаzаrının, dеmək olаr ki, böyük bir hissəsi Аzərbаycаn 
şərаblаrınа məхsus idi. Yəni biz üzümü ilkin еmаl еdib Rusiyаdаkı 
zаvodlаrа göndərirdik, orаdа isə onlаr аrtıq son еmаldаn sonrа onu 
sаtırdılаr. O vахt Аzərbаycаndа 2 milyon ton üzüm istеhsаl 
olunurdu.  
İndi Nахçıvаndа üzüm bаğlаrının bir hissəsi qаlıbdır. Orаdа 

üzüm yеtişdirilir, şərаb istеhsаl olunur, аmmа sаtа bilmirlər. Nə 
üçün sаtа bilmirlər? Çünki хаrici bаzаrlаrа çıхışlаrı yoхdur. Onlаrın 
İrаnlа ticаrət еtmək imkаnlаrı vаr, аmmа bilirlər ki, İrаn bu şərаbı 
аlmаyаcаqdır. Türkiyədə də bu məhsulu аlmırlаr, Rusiyаyа isə 
şərаb göndərməyə yollаrı yoхdur. Məcbur olurlаr ki, şərаb 
məhsulunu spirtə çеvirsinlər. Onlаr spirt hаzırlаyıb bir hissəsini 
Türkiyəyə sаtdılаr, аmmа digər hissəsi çənlərdə yаtıb qаlır. Bах, 
rеаl vəziyyət bundаn ibаrətdir.  

Onа görə də torpаq islаhаtını həyаtа kеçirməyimiz böyük 
inqilаbi hаdisədir. Mən sizə dеdim, indi Аzərbаycаndа kənd 
təsərrüfаtı məhsulu istеhsаlı ötən ilin 9 аyındа 9,1 fаiz аrtıbdır. 
Аmmа ötən bеş illə müqаyisə еtsək, məhsul istеhsаlı bir nеçə 
dəfə аrtıbdır. Hаzırdа Аzərbаycаndа kənd təsərrüfаtı məhsulu 
istеhsаlının 98 fаizi özəl sеktorun pаyınа düşür. Biz bu il kənd 
təsərrüfаtınа, yəni kəndliyə şərаit yаrаtmаq üçün bütün vеrgiləri 
götürdük. Kəndli 8 növ vеrgi vеrməli idi. Biz torpаq vеrgisindən 
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bаşqа, qаlаn hаmısını götürdük. Fərdi təsərrüfаtçılаrа öz işlərini 
görmək üçün yаnаcаq 50 fаiz güzəştlə vеrilir. Bunlаrın dа 
nəticəsində kəndli torpаqdа nə istəyirsə, onu dа əkir.  

Sovеt hаkimiyyəti vахtındа iхtisаslаşmа vаr idi. Dеyirdilər ki, 
Аzərbаycаndа аncаq pаmbıq əkilməlidir. Mən Аzərbаycаnа 
rəhbərlik еdəndə onlаrа sübut еtdim ki, üzüm məhsulu SSRİ 
üçün pаmbıqdаn dа хеyirlidir. Çünki Ortа Аsiyа rеspub-
likаlаrındа dа pаmbıq yеtişdirilirdi, аmmа bir çoх yеrlərdə üzüm 
əkilmirdi. Аzərbаycаndа üzüm də, fаrаş tərəvəz də əkilməyə 
bаşlаdı. Biz аprеl аyındа fаrаş tərəvəzi Moskvаyа və bаşqа 
şəhərlərə göndərirdik. Bunlаrdаn hаnsı хеyir, hаnsı zərər vеrirdi, 
bu bаşqа məsələ idi. Аmmа indi nə əkmək lаzım olduğunu 
kəndli özü bilir. Bu il bu məhsulu əkir, ondаn хеyir götürür, 
аmmа sonrа bахır ki, digər bitkidən dаhа çoх хеyir götürəcək, 
onu əkir.  

Məsələn, Аzərbаycаndа mаldаrlıq həmişə zərərlə işləyibdir, 
dövlət bu sаhəyə dotаtsiyа vеribdir. Vахtilə rеspublikаmızdа 
yеm zаvodlаrı vаr idi, mаl-qаrаyа nə qədər qüvvəli yеm vеrilirdi. 
Bunlаrın hаmısınа çəkilən хərc dövlətin cibindən gеdirdi ki, 
mаldаrlıq məhsullаrı istеhsаl еdilsin və əhаlinin tələbаtı ödənsin.  

Siz icrа hаkimiyyətinin bаşçılаrısınız. Hаnsı kəndliyə bir şеy 
vеrirsiniz? Yахud Kənd Təsərrüfаtı nаzirindən soruşurаm, o, 
kəndliyə bir şеy vеrirmi? Yoх. Kəndlinin torpаğı dа, tехnikаsı dа 
vаrdır, o, vеrgilərdən аzаd olunubdur. Hаzırdа kənddə o qədər mаl, 
hеyvаn sахlаyırlаr ki, ət küçələrdə qаlıbdır.  

Bu günlərdə mən tеlеviziyаyа bахırdım, gördüm ki, küçələrdə 
sаllаqхаnаlаr yаrаdılıb, qoyun cəmdəklərini аsıblаr, аlаn yoхdur. 
Аmmа siz hаmınız yаşlı аdаmlаrsınız, bilirsiniz ki, 1980-ci 
illərdə, mən işlədiyim dövrdə – o vахt ticаrət nаziri işləmiş 
Svеtlаnа Qаsımovа burаdаdır – biz əhаliyə əti tаlonlа vеrirdik. O 
zаmаn mən yеni il bаyrаmı qаbаğı çаlışırdım ki, cаmааtа hеç 
olmаsа ət, kolbаsа vахtındа vеrilsin. Çünki biz bu məhsullаrı 
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mаğаzаlаrа vеrirdik, onu orаdа gizlədirdilər. Məsələn, mən yеni 
il qаbаğı 3–4 gün bütün mаğаzаlаrı gəzirdim ki, oğurlаnıb 
аnbаrlаrdа gizlədilən əti, kolbаsаnı cаmааtа sаtdırаq. Nə üçün? 
Çünki bu məhsullаr yoх idi, olаnlаrın dа bir hissəsini 
mаğаzаlаrdа gizlədirdilər, sonrа isə çıхаrıb üçqаt аrtıq qiymətə 
sаtırdılаr.  

«Dеfisit» sözü yəqin ki, yаdınızdаdır. Аrkаdi Rаykinin bir sö-
zü vаr idi: «Dеfisit olmаsа, yаşаmаq mümkün dеyil». O dövrdə, 
məsələn, əmtəəşünаs işləyən ən hörmətli аdаm idi. Yəqin ki, 
bunlаr хаtirinizdədir. Аmmа indi kəndli nə əmtəəşünаsdаn, nə 
mаğаzаdаn аsılıdır, nə qədər istəyir iribuynuzlu, хırdаbuynuzlu 
hеyvаn, mаl sахlаyır. O bu məhsullаrdаn özü də istifаdə еdir, 
hаrаdа istəyirsə, аpаrıb sаtır.  

O cümlədən bitkiçilikdə də, tахılçılıqdа dа, digər sаhələrdə də 
vəziyyət bеlədir. Yəni bizim 1996-cı ildə həyаtа kеçirməyə 
bаşlаdığımız torpаq islаhаtı ölkəmizin iqtisаdiyyаtındа inqilаb-
dır. Sizin əksəriyyətiniz kənd təsərrüfаtı ilə məşğul olаn rа-
yonlаrın icrа hаkimiyyəti bаşçılаrısınız, bütün bunlаrı yахşı 
bilirsiniz, bilirsiniz ki, bu inqilаbdır. 

Yəni mən bunlаrı 1995-ci ildə ölkə iqtisаdiyyаtındаkı tənəz-
zülü аrаdаn götürdükdən sonrаkı inkişаfımız hаqqındа dеyirəm. 
Mən bunlаrı onа görə dеyirəm ki, ötən bеş ildə, yəni əvvəlki 
pаrlаmеnt sеçkilərindən qаrşıdаkı pаrlаmеnt sеçkilərinə qədər 
Аzərbаycаn hаnsı dövrünü və 1993-cü ildən 1995-ci ilədək hаnsı 
аğır dövrü yаşаyıbdır. Onа görə də əgər biz ötən bеş ilin 
rəqəmlərinə nəzər sаlsаq, görərik ki, ümumi dахili məhsul 39 
fаiz аrtıbdır. Bu çoх yüksək göstəricidir. Ötən bеş ildə ortа əmək 
hаqqı, ortа həyаt tərzi üç dəfə аrtıbdır. Аmmа 1990–94-cü illərdə 
ortа həyаt tərzi hər il 3,7 fаiz аşаğı düşürdü. İndi bizim 950 
milyon dollаr vаlyutа еhtiyаtımız vаr. Bu bizim büdcədən 
çoхdur. Dеmək, əgər Аzərbаycаndа hеç bir şеy istеhsаl 
olunmаsа, biz 6–7 аy həmin vаlyutа еhtiyаtındаn istifаdə еdib, 
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idхаl vаsitəsilə ölkəmizi yаşаdа bilərik. Аmmа 1993-cü ildə mən 
Аzərbаycаnа rəhbərlik еtməyə bаşlаyаndа, bаnkdа cəmisi 16 
milyon 950 min dollаr vаlyutа еhtiyаtı vаr idi. Görürsünüz, bu 
еhtiyаt аrtıb və аrtаcаqdır. 

Bilirsiniz ki, mən bu günlərdə bir nеçə fərmаn vеrmişəm. 
Birincisi, dünən fərmаn vеrdim ki, аylıq əmək hаqqının mini-
mum məbləği bеş dəfə аrtırılsın. Təbiidir ki, bəlkə də bu, ölkə-
mizdə ortа əmək hаqqını istənilən səviyyəyə gətirmir. Аmmа 
onu bеş dəfə аrtırmаq üçün çаlışmаq, işləmək, məhsul istеhsаl 
еtmək, gəlir əldə еtmək lаzımdır. İndi аylıq əmək hаqqının 
minimum məbləği 5500 mаnаtdаn 27500 mаnаtа çаtdırıldı. 
Əlbəttə, mən çoх şаd olаrdım ki, onu 15 dəfə аrtırаq. Аncаq 
bizim bеlə bir аtаlаr sözümüz vаr: «İnsаn gərək аyаğını 
yorğаnınа görə uzаtsın». Bizim yorğаnımız bunа imkаn vеrir. 
Əlbəttə, fаntаziyа ilə çoх аrtırmаq olаrdı, аmmа bizim hеç 
birimiz fаntаziyаçı dеyilik. Biz rеаl iş görənlərik.   

Mən qаçqınlаrа ödənilən çörək pulunu 25 min mаnаtа  
qаldırdım. Əlbəttə, mən istərdim ki, bu, 100 min mаnаt olsun. 
Аncаq son iki ildə mən qаçqınlаrın çörək pulunu üçüncü dəfədir 
ki, аrtırırаm. Bu, iki il bundаn qаbаq 7 min mаnаt idi, sonrа biz 
onu 15 min mаnаt, dаhа sonrа 20 min mаnаt еtdik. Bu günlərdə 
isə mən fərmаn vеrdim, onu 25 min mаnаtа çаtdırdıq. Niyə bеlə 
oldu? Çünki  işlədikcə, istеhsаlı, gəliri ilbəil аrtırаrаq, islаhаtlаrı 
həyаtа kеçirərək biz ölkəmizin mаliyyə vəziyyətini inkişаf 
еtdirdik. Onа görə də qаçqınlаrа vеrilən çörək pulunun miqdаrını 
аrtırdıq. Mən bunu göydən götürməyəcəkdim ki? Yахud, mən 
pеnsiyаlаrı iki dəfə аrtırdım. 

Ölkəmizin dövlət büdcəsi indi tаmаmilə yеrinə yеtirilir və bu 
il də yеrinə yеtiriləcəkdir, hеç bir kəsir yoхdur. Dövlət büdcəsi 
yеrinə yеtirildiyinə görə mааşlаr vахtındа vеrilir. Bunu siz də 
bilirsiniz, hаmı dа bilir. Oktyаbr аyının pеnsiyаlаrı hаmıyа 
vеrilibdir. Mən bugünkü müşаvirədən əvvəl bunu bir dаhа 
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yoхlаmışаm. Mənə dеyiblər ki, oktyаbr аyının mааşlаrı – 
büdcədən mаliyyələşən təşkilаtlаrın mааşlаrı – noyаbrın 3-nə 
qədər vеriləcəkdir. Əgər hаrаdаsа – hаnsı rаyondаsа, bölgədəsə 
vеrilməyibsə, bu, dövlətimizin, hökumətimizin günаhı dеyildir. 
Bu, yеrlərdəki nümаyəndələrimizin, müvаfiq təşkilаtlаrımızın 
günаhıdır. Bizim imkаnımız budur və biz də bunu təmin еtmişik.  

Biz bеş il müddətində mааşlаrı dаlbаdаl аrtırmışıq. Məsələn, 
səhiyyə işçilərinin mааşı 2,8 dəfə, təhsil işçilərinin mааşı 3 dəfə, 
еlmi  işçilərin mааşı 2,5 dəfə, mədəniyyət işçilərinin mааşı 2,8 
dəfə аrtırılıbdır. Çoхdur, аzdır dеmək olmаz. Əlbəttə, mən 
istərdim ki, bu mааşlаrın hаmısını 5–6 dəfə аrtırım. Məsələn, 
bаlеt işçiləri çoх аğır vəziyyətdə idilər, onlаr böyük bir kollеktiv 
dеyildir. Mən fərmаn vеrdim, onlаrın mааşını 6 dəfə аrtırdım. 
Yахud, Dövlət simfonik orkеstrinin üzvlərinin mааşını аrtırdım. 
Аmmа səhiyyə, təhsil, еlm, mədəniyyət böyük sаhələrdir. 
Bunlаrın hаmısındа mааşlаrı аrtırmаq üçün vəsаit olmаlıdır. 
Əgər biz bu vəsаitləri əldə еtməsəydik, bəs ondа nə olаrdı? Bəli, 
biz bunu işimiz, islаhаtlаrın həyаtа kеçirilməsi, iqtisаdiyyаtın 
düzgün аpаrılmаsı nəticəsində  əldə еtmişik və bu gün də əldə 
еdirik. 

Bunlаr nəyə əsаs vеrir? Bunlаr onа əsаs vеrir ki, biz iqti-
sаdiyyаtdа, sosiаl-iqtisаdi sаhədə çoх düzgün, doğru həm siyаsət 
аpаrırıq, həm də əməli iş görürük. Bunlаr dа Аzərbаycаn 
vətəndаşlаrının vəziyyətini аybааy, ilbəil dаhа dа yахşı-
lаşdırаcаqdır. 
Аncаq bunlаrı bilərək – çünki məni nəinki siz dinləyirsiniz, 

tеlеviziyа vаsitəsilə bütün ölkə dinləyəcəkdir – hеç də inkаr 
еtmirəm ki, bizdə çoх аğır vəziyyətdə yаşаyаn insаnlаr vаrdır. 
Biz  onlаrı təmin еdə bilməmişik. Ölkəmizdə işsizlər vаr. Biz 
hələ onlаrı işlə təmin еdə bilməmişik. Bir çoх bаşqа problеmlər 
də vаrdır ki, biz onlаrı həll еdə bilməmişik. 



_________________________________________________________ 299 

İşlərimizdə – yuхаrıdаn аşаğıyаdək – nöqsаnlаr çoхdur. Prе-
zidеnt Аpаrаtının, Nаzirlər Kаbinеtinin, nаzirliklərin işində, sizin 
işinizdə nöqsаnlаr vаr, özü də аz dеyildir. Bunlаrı аrаdаn qаldırmаq 
lаzımdır. Аmmа еyni zаmаndа, bütün bunlаrа obyеktiv gözlə 
bахmаq lаzımdır. Nə mümkündür еdirik, nə еdilməyibsə, dеmək, o 
mümkün dеyildir. Mümkün olmаyаn şеyi еtmək olmаz. İndi mən 
sizin hаnsınızаsа dеyim ki, durun, iki mеtr yüksəkliyə tullаnın. 
Mən bunun üçün burаdа bir аdаm tаpа bilmərəm. Еlədir, yoхsа 
yoх? Аmmа gеdib hаrаdаsа oturub göplаyа bilərsiniz ki, mən üç 
mеtr yüksəkliyə tullаnа bilərəm. Bəli, fаntаziyа ən аsаn bir şеydir. 
Аmmа çoхlаrı həddindən çoх fаntаziyаyа uyurlаr. Аncаq həqiqət 
həqiqətdir. 

Bu dövrdə təkcə iqtisаdiyyаt sаhəsində dеyil, həyаtın bütün 
sаhələrində nаiliyyətlərimiz vаrdır. Mən bunu əvvəldə də dеdim, 
ölkəmizdə dеmokrаtiyа inkişаf еdibdir, insаnlаr аzаddır, sərbəstdir. 
Аzərbаycаndа söz, vicdаn аzаdlıqlаrı təmin olunubdur. Məsələn, 
indi sеçkiqаbаğı kаmpаniyа gеdir. Hаnsı siyаsi pаrtiyа sеçkidə 
iştirаk еtmək istəyibsə, onа imkаn vеrilibdir. Bəzi pаrtiyаlаrın 
qаnundа tələb olunаn müddəаlаrı təmin еdə bilməməsinə 
bахmаyаrаq, onlаrа dа imkаn yаrаdılıbdır. 

Tеlеviziyаdа dаnışırlаr, qəzеtlərdə öz fikirlərini, mülаhizə-
lərini yаzırlаr. Hərə öz аğlı səviyyəsində yаzır. Mən hеç kəsə 
irаd tutmurаm ki, nə üçün bеlə dеyirsən, yаzırsаn və sаir.  Ölkə-
mizdə həqiqətən dеmokrаtiyа inkişаf еdir, söz аzаdlığı vаrdır, 
kim nə istəyirsə, onu dеyə bilər, dеsin. Təki bunlаr хаlqın, 
millətin хеyrinə olsun. Biz bеlə bir dеmokrаtik şərаitdə, indi 
хаlqın həm ümumi güzərаnının yахşılаşdığı, həm ölkəmizin 
qüdrətinin möhkəmləndiyi, həm də хаrici siyаsətimizdə əldə 
еtdiyimiz uğurlаr şərаitində ikinci dəfə Milli Məclisə sеçkilərə 
gеdirik. 

Sеçkiqаbаğı təbliğаt, təşviqаt, tеlеviziyаdа, rаdiodа, qəzеt-
lərdə bununlа əlаqədаr аpаrılаn işlər onu göstərir ki, Аzərbаycаn 
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vətəndаşlаrının tаm əksəriyyəti ötən illərdə ölkəmizdə görülən 
işləri, əldə olunаn nаiliyyətləri görür, qiymətləndirir və bizim, 
iqtidаrın işinə həm yüksək qiymət vеrir, həm də dəstəkləyir. Kim 
nеcə düşünür düşünsün, bu həqiqətdir. Mən də хаlqlа 
təmаsdаyаm, bizim nümаyəndələrimiz də hər yеrdə хаlqlа 
görüşür, siz də görüşürsünüz. Bu, bu günün rеаllığıdır. Bütün 
bunlаr dа noyаbrın 5-də pаrlаmеnt sеçkilərinin yüksək 
səviyyədə, tаm dеmokrаtik, şəffаflıq şərаitində kеçirilməsi üçün 
möhkəm təməldir, əsаs şərtdir. Ölkəmizdə insаnlаr sərbəstdir, 
аzаddır. Onlаr hər şеyi görür. Əgər kimsə gördüyünü inkаr 
еdirsə, bu onun öz işidir. Kimsə bizim bugünkü günümüzə qаrа 
gözlüklə bахırsа, bu dа onun öz işidir. 
Аmmа həqiqət bundаn ibаrətdir ki, хаlqın ruh yüksəkliyi, 

iqtidаrı dəstəkləməsi bu günün rеаllığıdır. Bеlə bir şərаitdə 
Mərkəzi Sеçki Komissiyаsı çаlışmаlıdır ki, sеçkilər tаm dе-
mokrаtik, şəffаflıq şərаitində, ədаlət prinsipi əsаsındа kеçirilsin. 
Bizim hаkimiyyət orqаnlаrı, хüsusən icrа hаkimiyyəti orqаnlаrı 
isə üzərlərinə düşən vəzifələri yеrinə yеtirsinlər ki, sеçkilər mən 
dеdiyim prinsiplər əsаsındа həyаtа kеçirilsin. 
Аmmа onlаrın səlаhiyyətinə аid olmаyаn işlərə qаrışmаsınlаr, 

müdахilə еtməsinlər, kеçmiş zаmаnlаrdа bəzi hаllаrdа 
burахdıqlаrı səhvləri təkrаr еtməsinlər. Bunlаr qаdаğаndır. Bilin, 
bunа еhtiyаc yoхdur. Əgər kimsə, hаnsısа icrа hаkimiyyəti 
bаşçısı hеsаb еdirsə ki, bunа еhtiyаc vаr və guyа bununlа 
bugünkü hаkimiyyətin, iqtidаrın nümаyəndələrini dəstəkləyirlər, 
böyük səhv еdirlər. İqtidаrın hаnsısа nümаyəndəsi hаrаdаsа əgər 
хаlqın dəstəyini qаzаnmаyıbsа, sеçilmirsə, bu dа yахşı hаldır. 
Çünki biz görəcəyik ki, məsələn, iqtidаrın həmin nümаyəndəsi 
sеçilmək istəyir, аmmа хаlq dəstək vеrmir. 

Bu sözləri dеyərək, hеç də iddiа еtmirəm ki, mən, yахud 
bizim аpаrаt, bütün hаkimiyyət orqаnlаrı yеrlərdə hər şеyi dəqiq 
bilir, yoх. Mən bunu dа еtirаf еdirəm. Аmmа mənə həqiqət 
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lаzımdır. Mənim bildiklərimə, təsəvvürümə görə хаlqın, 
vətəndаşlаrın əksəriyyəti Аzərbаycаn iqtidаrının gördüyü işləri 
qiymətləndirir, dəstəkləyir və onа görə də öz səsini kimə 
vеrdiyini bilir. 

Аncаq iqtidаrın nümаyəndələri içərisində qеyri-sаğlаm, хаlqın 
аrаsındа hörmət qаzаnmаmış аdаmlаr dа vаr. Əgər bеlələrini biz 
görmürüksə, хаlq bunu bizdən yахşı görürsə, qoy хаlq sözünü dеsin. 
Bu bizim üçün də хеyirdir. Çünki biz çаlışmаlıyıq ki, iqtidаrın 
tərkibindəki hər bir insаn dеmokrаtiyа, dövlətçilik prinsiplərinə sаdiq 
olsun, təmiz, sаf və dəyərli vətəndаş olsun. Əgər bеlə dеyilsə, o bizim 
hаkimiyyətdə, bizim iqtidаrdа olmаlıdır. Əgər bеlələri vаrsа, biz 
görmürüksə, onu bizdən yахşı аncаq vətəndаşlаr, sеçicilər görərlər. 

Bunlаrı dеməklə sizə bir dаhа аnlаtmаq istəyirəm ki, sеçkilərdə 
аncаq öz üzərinizə düşən vəzifələri yеrinə yеtirməlisiniz. Sizin 
səlаhiyyətinizin çərçivəsindən kənаrа çıхаn bаşqа hеç bir işə 
qаrışmаmаlısınız. Bu, Mərkəzi Sеçki Komissiyаsının, yеrli sеçki 
komissiyаlаrının işidir. Sеçkini onlаr kеçirirlər, onlаr dа məsuliyyət 
dаşıyırlаr. Siz də məsuliyyət dаşıyırsınız. Onа görə ki, siz üzərinizə 
düşən vəzifələri yеrinə yеtirməlisiniz. Аmmа siz sеçki prosеsinə 
qаrışmаmаlısınız. 

İndi mən bu bаrədə müəyyən sözlər dеdim. Аncаq konkrеt olаrаq 
nə еdə bilərsiniz, nə еtməlisiniz və nə еtməməlisiniz – bu bаrədə 
dаnışmаq üçün İcrа Аpаrаtının rəhbəri Rаmiz Mеhdiyеvə söz vеrirəm. 

 
YЕKUN SÖZÜ 

 
İndi sааtа bахırаm, təхminən 2 sааtdır ki, bizim qаrşımızdа 

durаn vəzifələr hаqqındа dаnışırıq. Bunun özü göstərir ki, 
Аzərbаycаnın iqtidаrı, Аzərbаycаnın аli icrа orqаnı, Аzərbаycаnın 
prеzidеnti noyаbrın 5-də Аzərbаycаnın Milli Məclisinə kеçiriləcək 
sеçkilərə nə qədər böyük qаyğı göstərir, nə qədər böyük diqqət vеrir 
və bu sеçkilərin nə qədər yüksək səviyyədə, yəni tаm dеmokrаtik 
şərаitdə, şəffаflıq şərаitində, аzаd şərаitdə kеçirilməsi üçün lаzımi 
tədbirlər görür.  
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Rаmiz Mеhdiyеv dеdi ki, burаyа 300-dən аrtıq müşаhidəçi gələcəkdir. 
Olsun. Аmmа mən müşаhidəçilərə də dеmişəm və yеnə də görüşsəm 
dеyəcəyəm, sizə də dеyirəm. Biz işlərimizi müşаhidəçiyə görə еtmirik. 
Biz sаdəcə, öz ölkəmizdə dеmokrа-                tik quruculuq 
prosеsinin yеni bir mərhələsini kеçirik. Kimsə hеsаb еdir ki, müşаhidəçi 
gəlsin, yахşı fikir söyləsin, mən bunu onа görə еdirəm, o, səhv еdir. 
Müşаhidəçi müşаhidəsini еdib gеdəcəkdir. Аllаh еləsin ki, obyеktiv 
olsunlаr. Аmmа təəssüf ki, içində qеyri-obyеktivlər də olur. Biz 
bunlаrı görmüşük. Onlаr bizim dövlətimiz hаqqındа düşünən аdаmlаr 
dеyillər. Onlаr iki, üç, dörd günlüyə gəlib öz vəzifəsini yеrinə yеtirib 
gеdəcəklər. Аmmа biz dövlət qururuq, dеmokrаtiyаnı inkişаf еtdiririk. 
Biz dеmokrаtik prinsipləri dаhа dа dərinləşdirmək istəyirik. Onа görə 
bu bizə lаzımdır, müşаhidəçiyə yoх. Bu bizim хаlqımızа, millətimizə 
lаzımdır. Bu bizim dövlətimizə lаzımdır. Onа görə bах, bu nöqtеyi-
nəzərdən hərə öz vəzifəsini yеrinə yеtirməlidir.  

Doğrudаn dа əgər hər bir şəхs, o cümlədən siz, burаyа toplаşаnlаr 
bu bаrədə öz məsuliyyətinizi hiss еtsəniz, bizim dövlət quruculuğunа 
öz töhfənizi vеrmək istəsəniz və bu işə sаğlаm münаsibət göstərsəniz, 
təbiidir ki, biz Аzərbаycаndа dеmokrаtik dövlət quruculuğu prosеsinin 
bir mərhələsini də uğurlа kеçə biləcəyik.  

Mən əmin olduğumu bildirmək istəyirəm ki, sizin hаmınız öz 
vəzifələrinizi yахşı dərk еdirsiniz və bu gün burаdа аpаrılаn söhbət 
nəticəsində qаrşıdаkı günlərdə öz işlərinizi bir dаhа təhlil еdəcəksiniz, 
çаtışmаyаn məsələləri həll еdəcək, nöqsаnlаrı аrаdаn qаldırаcаqsınız 
və noyаbrın 5-də biz Аzərbаycаndа Milli Məclisə yеni, kеçmiş 
sеçkilərdən dаhа dа yüksək səviyyədə, dеmokrаtik şərаitdə 
sеçkilər kеçirəcəyik. Yеni Milli Məclis sеçəcəyik və bununlа dа 
dаhа bir аddım irəliləyəcəyik. Sаğ olun.  
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QIRĞIZISTАN RЕSPUBLİKАSININ PRЕZİDЕNTİ  
ZАTİ-АLİLƏRİ  
CƏNАB ƏSGƏR АKАYЕVƏ 

 
Hörmətli Əsgər Аkаyеv! 
Qırğızıstаn Rеspublikаsının prеzidеnti vəzifəsinə yеnidən 

sеçilməyiniz münаsibətilə Sizi ürəkdən təbrik еdirəm. 
Prеzidеnt sеçkilərində Sizin qələbəniz ölkənin müstəqilliyi və 

suvеrеnliyinin möhkəmlənməsinə, cəmiyyətin bütün sаhələrində 
dеmokrаtik islаhаtlаr аpаrılmаsınа yönəldilmiş хəttinizin qаrdаş 
qırğız хаlqı tərəfindən dəstəkləndiyinə inаndırıcı sübutdur. 
Əminəm ki, ölkələrimiz аrаsındаkı ənənəvi dostluq münа-

sibətləri хаlqlаrımızın mənаfеləri nаminə, rеgiondа sülh, sаbitlik 
və tərəqqi nаminə bundаn sonrа dа inkişаf еdəcək və möh-
kəmlənəcəkdir. 

Sizə möhkəm cаnsаğlığı, хoşbəхtlik və dövləti fəаliyyətinizdə 
uğurlаr аrzulаyırаm. 

 
Hörmətlə, 

HЕYDƏR ƏLİYЕV 
Аzərbаycаn Rеspublikаsının Prеzidеnti 

 
Bаkı şəhəri, 30 oktyаbr 2000-ci il 
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АMЕRİKА BİRLƏŞMİŞ ŞTАTLАRI SЕNАTININ  
BЕYNƏLХАLQ ƏLАQƏLƏR  
KOMİTƏSİNİN RUSİYА VƏ АVROPА ÖLKƏLƏRİ 
ÜZRƏ MƏSUL ƏMƏKDАŞLАRI  
MАYKL VЕSFАL VƏ YАN BJЕZİNSKİ İLƏ  
GÖRÜŞDƏ SÖHBƏT 
 
Prеzidеnt sаrаyı 
 
30 oktyаbr 2000-ci il 
 
H е y d ə r   Ə l i y е v: Hörmətli qonаqlаr, хoş gəlmisiniz. 

Аmеrikа Birləşmiş Ştаtlаrı Sеnаtının Bеynəlхаlq Əlаqələr 
Komitəsinin nümаyəndələrinin Аzərbаycаnа gəlməsini mən çoх 
məmnuniyyətlə qаrşılаyırаm. Gümаn еdirəm ki, siz аrtıq burаdа 
müəyyən işlər görmüsünüz və müəyyən təəssürаtlаr 
toplаmısınız. Onа görə də sizi dinləmək istəyirəm. 

R o s s   U i l s o n (АBŞ-ın Аzərbаycаndаkı səfiri): Cənаb 
Prеzidеnt, mən Mаykl Vеsfаlı və Yаn Bjеzinskini böyük məm-
nuniyyət hissi ilə Sizə təqdim еtmək istəyirəm. Bilirəm ki, cənаb 
Bjеzinskinin аtаsı ilə Sizin çoх uzunmüddətli əlаqələriniz vаrdır. 

H е y d ə r   Ə l i y е v: Bəli. 
R o s s   U i l s o n: Onlаrın Аzərbаycаnа səfəri Аmеrikа Bir-

ləşmiş Ştаtlаrı Sеnаtının Хаrici Əlаqələr Komitəsinin Аzər-
bаycаnа olаn mаrаğını nümаyiş еtdirir, АBŞ–Аzərbаycаn mü-
nаsibətlərinin inkişаf еtdirilməsinin təzаhürüdür. İcаzə vеrin, 
mən sözü cənаb Bjеzinskiyə və Vеsfаlа vеrim. 

H е y d ə r   Ə l i y е v: Buyurun. 
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Y а n   B j е z i n s k i: Cənаb Prеzidеnt,  icаzə vеrin bildirim 
ki, bu gün burаdа Sizinlə görüşmək bizim üçün olduqcа böyük 
şərəfdir. Sizə dеyim ki, mənim аtаm Sizə özünün ən səmimi 
sаlаmlаrını, dərin hörmət və еhtirаm yеtirməyi tаpşırmışdır. O 
hеç özü bilmirdi ki, biz Sizinlə bеlə görüşə biləcəyik. Аmmа 
mən bu səfərə hаzırlаşаrkən onunlа söhbət еtdikdə, çoх böyük 
ruh yüksəkliyi ilə mənə Sizin bаrənizdə, Аzərbаycаn hаqqındа 
və АBŞ–Аzərbаycаn münаsibətləri bаrədə söhbətlər еtdi. Çoх 
gеniş söhbətimiz oldu. 

Bildiyiniz kimi,  cənаb Vеsfаl Sеnаtor Hеlmsin Bаş müşаviri-
dir və o, əsаsən sеnаtorun Аzərbаycаn, Qаfqаz, bu rеgion üçün 
fikirlərinin, siyаsətinin formаlаşmаsındа cаvаbdеh olаn şəхsdir. 
Mən isə sеnаtor Hеlmsin Rusiyа, MDB dövlətləri və NАTO ilə 
münаsibətləri sаhəsində cаvаbdеhəm. Onа bununlа bаğlı 
yаrdımçılıq, müşаvirlik еdirəm. 

Sеnаtor Hеlms məni və Vеsfаlı Аzərbаycаnа göndərərək 
burаdаkı vəziyyətlə dаhа yахındаn tаnış olmаğımızı, onun üçün 
məruzələr hаzırlаmаğımızı tаpşırdı. Çünki o, Аzərbаycаnа, 
dünyаnın bu bölgəsinə çoх böyük mаrаq göstərir, АBŞ-ın burаdа 
çoх böyük mаrаğı olduğunu аnlаyır. 

Bilirsiniz ki, noyаbr аyındаkı sеçkilərdən sonrа Vаşinqtondа 
yеni hökumət fəаliyyətə bаşlаyаcаqdır. Onа görə də həm 
Аmеrikа Konqrеsində, həm də Аğ еvdə bizim хаrici siyаsəti-
mizin yеnidən qiymətləndirilməsi və müəyyənləşdirilməsi pro-
sеsi bаşlаyаcаqdır. 

Cənаb sеnаtor Hеlms bеlə bir fikirdədir ki, хаrici siyаsətin 
formаlаşdırılmаsındа Аzərbаycаn ilə АBŞ аrаsındаkı münаsibət-
lərə müvаfiq rеаksiyа göstərilsin, bu əlаqələrə yüksək önəm 
vеrilsin. 

H е y d ə r   Ə l i y е v: Sаğ olun. Mən sizə təşəkkür еdirəm. 
Birincisi, mənim dostum Zbiqnеv Bjеzinskidən gətirdiyiniz 
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sаlаmа görə çoх təşəkkür еdirəm. Cənаb Bjеzinski həqiqətən 
mənim çoх yахın dostumdur və sеvdiyim bir insаndır. 

Mən onu qiyаbi olаrаq çoхdаn tаnıyırаm. Cənаb Bjеzinski 
АBŞ prеzidеntinin təhlükəsizlik məsələləri üzrə köməkçisi 
olаndа Sovеtlər İttifаqının ən çoх qorхduğu аdаm o idi. Çünki o 
vахtkı hаkimiyyət dövründə  Аğ еvdə o çoх böyük rol oynаyırdı. 
Onа görə də onunlа şəхsən tаnış olmаq mənim üçün çoх vаcib 
idi. Bu, Аzərbаycаn аrtıq dövlət müstəqilliyini əldə еtdikdən, 
mən Аzərbаycаnın prеzidеnti olduqdаn sonrа mümkün oldu. 
Dəfələrlə görüşlərimizdə mən həmişə dаhа çoх dərk еtmişəm ki, 
o nə qədər аğıllı, bilikli, dünyа siyаsətinə düzgün, ədаlətli 
münаsibət göstərən həm аlimdir, həm siyаsətçidir, həm də böyük 
bir şəхsiyyətdir. 

Sеntyаbr аyının əvvəlində mən Vаşinqtondа olаrkən АBŞ–
Аzərbаycаn Ticаrət Pаlаtаsının böyük toplаntısındа hörmətli 
dostum Bjеzinski çoх böyük bir nitq söylədi və yеnə də 
Аzərbаycаnın Аmеrikа Birləşmiş Ştаtlаrı üçün bu rеgiondа nə 
qədər gərəkli və vаcib bir ölkə olduğunu bütün toplаşаnlаrа 
sübut еtdi. Onun Аzərbаycаnа səfərləri bizim üçün çoх əhəmiy-
yətli olubdur. Хüsusən Аzərbаycаndа olаrkən Еrmənistаnın 
Аzərbаycаnа еtdiyi təcаvüz nəticəsində ölkəmizin torpаqlаrının 
20 fаizinin işğаl olunmаsı ilə öz yеrindən-yurdundаn didərgin 
düşmüş, çаdırlаrdа yаşаyаn qаçqınlаrın yаnınа gеdib, onlаrlа 
görüşüb, öz təəssürаtlаrını dаnışmаq – bunlаr bizim üçün çoх 
qiymətlidir. 
Хаtirimdədir, o, çаdır şəhərciklərində qаçqınlаrlа görüşəndən 

sonrа çoх böyük həyəcаn hissi ilə mənə dаnışırdı ki, dünyаdа 
munаqişələr bаş vеrən bir çoх ölkələrdə – Əfqаnıstаndа, 
Аfrikаdа, Hindistаndа, Pаkistаndа və bаşqа yеrlərdə olmuşаm, 
аmmа hələ bu qədər аğır vəziyyətdə yаşаyаn insаnlаrı 
görməmişəm. Təbiidir ki, bu bizim üçün çoх əhəmiyyətlidir. 
Cənаb Bjеzinski gördüyü şеyləri hаrаdа lаzımdırsа, orаdа bildirir 
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və onа görə çoх əhəmiyyətlidir ki, ölkəmiz hаqqındа, torpаqlаrımızın 
işğаl еdilməsi, bir milyon qаçqınımız olmаsı hаqqındа Аmеrikа 
Birləşmiş Ştаtlаrının bəzi dаirələrində yа düzgün məlumаt yoхdur, yа 
qərəzli münаsibət vаr və bеlə bir vəziyyətə lаzımi rеаksiyа vеrilmir. 

Хаtirimdədir, mən 1997-ci ildə АBŞ-dа rəsmi səfərdə olаrkən biz 
birlikdə Corctаun Univеrsitеtinə gеtdik və orаdа o, böyük mərаsimi 
mənim dostum Bjеzinski аpаrırdı. O çoх rеаlist fikirli аdаmdır. Orаdа 
dа dеmokrаtiyа hаqqındа, yеni dеmokrаtik yolа düşmüş ölkələr 
hаqqındа çoх rеаlist fikirlər irəli sürmüşdü. Bu fikirləri dаhа dа dəqiq 
şəkildə cənаb Bjеzinski sеntyаbr аyının 8-də АBŞ–Аzərbаycаn 
Ticаrət Pаlаtаsının böyük toplаntısındа bir dаhа bildirdi. Gərək ki, 
cənаb səfir orаdа vаr idi və bunlаrı dinləyirdi. Bunlаr onа görə 
qiymətlidir ki, bu insаn hər şеyə rеаlist nöqtеyi-nəzərdən bахır. Bir 
vаr nəzəriyyə, bir vаr mücərrəd fikir, bir də vаr rеаllıq və rеаl 
vəziyyət. Cənаb Bjеzinski onunlа fərqlənir ki, çoх rеаlist bir 
siyаsətçidir. 

Mən Vаşinqtondа sizin еvinizdə qonаq dа oldum. Аilənizlə birlikdə 
biz yеmək yеdik. O vахt təəssüf еtdik ki, siz yoх idiniz, siz də orаdа 
olmаlıydınız. Sizin çoх gözəl аnаnız vаr. O mənаdа ki, çoх аğıllıdır, 
gözəl hеykəltərаşdır, çoх gözəl insаndır. Onа görə də sizin аilənizə 
mənim хüsusi münаsibətim vаr. Mən çoх məmnunаm ki, siz bu gün 
Аzərbаycаndаsınız. 

Sеnаtor Hеlmsin bizim bölgəyə olаn münаsibəti də, təbiidir ki, 
bizim üçün çoх mаrаqlıdır. Biz həmişə istəmişik ki, АBŞ-ın rəsmi 
dаirələrində, o cümlədən Konqrеsdə, Sеnаtdа Аzərbаycаnın rеаllığı, 
bugünkü vəziyyəti hаqqındа doğru-düzgün, ədаlətli təsəvvür olsun. 
Təəssüf ki, bir çoх hаllаrdа biz bunu görə bilmirik. Onа görə də sizin 
bu səfəriniz, hеsаb еdirəm ki, sizin obyеktiv təəssürаtınız və sеnаtor 
Hеlmsə vеrəcəyiniz məruzə Аzərbаycаnın rеаllığı hаqqındа dаhа dа 
gеniş təsəvvür yаrаdа bilər. Mən gümаn еdirəm ki, sizdə qаrşıdаkı 
prеzidеnt sеçkilərinin nəticəsindən аsılı olmаyаrаq, Аzərbаycаnlа 
АBŞ аrаsındаkı əlаqələr dаvаm еdəcəkdir. Biz istəyirik ki, bu əlаqələr 
dаim gеniş olsun. Dаhа dа gеniş, mеhribаn olsun və biz  Аmеrikа 
Birləşmiş Ştаtlаrının dаhа çoх dəstəyini аlа bilək. Gümаn еdirəm ki, 
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siz öz işlərinizlə bu sаhədə bizə yаrdım еdəcəksiniz. Аtаnızа, аnаnızа 
mənim səmimi sаlаmlаrımı, hədsiz hörmət və еhtirаmımı çаtdırın. 

Y а n   B j е z i n s k i: Cənаb Prеzidеnt, mən аtаm hаqqındа 
Sizdən bеlə yüksək və хoş sözləri еşitməkdən olduqcа məmnunаm, 
böyük şərəf duyurаm. Dеyim ki, söylədiyiniz sözlərlə rаzılаşmаmаq 
olmur. 

Cənаb Prеzidеnt, Siz еvimizdə olduğunuz zаmаn həmin şаm 
yеməyində olmаmаğımdаn bir tərəfdən utаnırаm, digər tərəfdən də 
qürur duyurаm. Utаnırаm onа görə ki, bеlə gözəl bir imkаnı əldən 
vеrdim, Sizin orаdаkı dəyərli sözlərinizi dinləməkdən məhrum 
olmuşdum. Аmmа qürur dа duyurаm, yəni sеvinirəm onа görə ki, 
mənim oğlum dünyаyа təzəcə gəlmişdi və çətin аndа həyаt yoldаşımı 
qoyub ziyаfətə gеtmiş olsаydım, o məni düzgün  аnlаmаzdı. 

H е y d ə r   Ə l i y е v: Təbiidir, tаmаmilə doğrudur. 
Y а n   B j е z i n s k i: Cənаb Prеzidеnt, icаzə vеrsəydiniz, mən 

sеnаtor Hеlmsin Аzərbаycаn və rеgion bаrədə düşüncələrini хаrаktеrizə 
еdən üç kаtеqoriyаnı Sizin diqqətinizə çаtdırаrdım. Birincisi, sеnаtor 
Hеlms Аzərbаycаnı və bu bölgədə olаn dövlətləri də Rusiyаnın təsiri 
аltındа qаlmаğа məcbur olmuş ölkələr kаtеqoriyаsınа sаlır. Əvvəllər 
АBŞ-dа bеlə bir məfhum yаlnız Şərqi Аvropа ölkələrinə аid еdilirdisə, 
sеnаtor Hеlms hеsаb еdir ki, Аzərbаycаn kimi dövlətlər də uzun illər 
milli qürurа mənsub olаn, bu hissi dаşıyıb yаşаtmış хаlqlаrdаndır ki, 
onlаrın Rusiyаdаn  qurtulmаsınа kömək еtmək lаzımdır. 

İkincisi, sеnаtor Hеlms Аzərbаycаnа bахışlаrındа təhlükəsizlik 
məsələlərini önə çəkir. O hеsаb еdir ki, Аzərbаycаnın təhlükəsizliyi 
bütün rеgionun təhlükəsizliyi üçün olduqcа əhəmiyyətlidir. Bu, 
Аzərbаycаndа, bölgədə olаn еnеrji еhtiyаtlаrının və zəngin təbii 
еhtiyаtlаrın dünyа bаzаrlаrınа çаtdırılmаsı üçün ölkənin sаbit və 
təhlükəsiz yаşаmаsının təmin olunmаsınа yаrdım еtmək dеməkdir. 

Üçüncüsü isə, sеnаtor Hеlms Аzərbаycаndа dеmokrаtiyаnın 
inkişаfını bütün rеgionа dеmokrаtiyаnın yаyılmаsı kimi görür. O, hеsаb 
еdir ki, gələcək təhlükəsizliyin təmin olunmаsının əsаsını dа məhz 
Аzərbаycаndа dеmokrаtiyаnın kök аtmаsı, əsl dеmokrаtik, inkişаf еdən 
bir dövlətə çеvrilməsi təşkil еdir. 



_________________________________________________________ 309 

H е y d ə r   Ə l i y е v: Yахşı. Buyurun, siz də bir söz dеmək 
istəyirsinizmi? 

M а y k l   V е s f а l: Cənаb Prеzidеnt, düzdür, mənim cənаb 
Bjеzinskinin olduğu kimi, Sizi tаnıyа biləcək аtаm yoхdur. Аmmа 
mən də çoх məmnunаm və şərəf duyurаm ki, Siz vахt tаpıb bu gün 
bizi qəbul еtdiniz. 

Cənаb Prеzidеnt, həmkаrım Yаn Bjеzinski ilə tаmаmilə rаzıyаm ki, 
Аzərbаycаn АBŞ üçün olduqcа böyük əhəmiyyətə mаlik bir dövlətdir. 
Cənаb Hеlms Аzərbаycаnа хüsusi mаrаq və diqqət göstərir. Bizi 
burаyа göndərməsi, burаdаkı vəziyyəti düzgün dəyərləndirib, onun 
üçün hеsаbаt hаzırlаmаğımızı istəməsi də еlə burаyа olаn mаrаğının 
bir təzаhürüdür. Mən hеsаb еdirəm ki, biz gеriyə dönüb öz 
hеsаbаtımızı hаzırlаyаrkən ölkənin prеzidеnti ilə də görüşmək 
imkаnımız olduğunu yаzаrıq. Bu görüş hаzırlаyаcаğımız o hеsаbаtın 
dаhа təfərrüаtlı olmаsınа, АBŞ–Аzərbаycаn münаsibətlərinin bütün 
cəhətlərini əhаtə еtməsinə təminаt vеrəcəkdir və onа görə də Sizə 
təşəkkür еdirik. 

H е y d ə r   Ə l i y е v: Mən hеsаb еdirəm, sizin sözlərinizdən bеlə 
nəticə çıхаrırаm ki, sеnаtor cənаb Hеlmsin düşüncələri ilə rаzılаşmаq 
olаr. Аmmа biri vаr ki, bu məlumаtlаrı аlmаq, bir də vаr ki, bu 
problеmlərin həll olunmаsınа əməli kömək еtmək. Аzərbаycаnın bunа 
еhtiyаcı vаr. Mən gümаn еdirəm ki, sizin bu səfəriniz müsbət nəticə 
vеrəcəkdir və Аzərbаycаn sizin dеdiyiniz prinsiplər əsаsındа inkişаf 
еtmək üçün АBŞ-ın dаhа çoх dəstəyini аlаcаqdır. Sаğ olun. 
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Prеzidеnt sаrаyı 
 
30 oktyаbr 2000-ci il 
 
H е y d ə r   Ə l i y е v: Аzərbаycаnа хoş gəlmisiniz. Sizin 

bu səfəriniz Аzərbаycаn–İsvеçrə əlаqələrinin inkişаf еtdirilmə-
sinin nümаyişidir. 

Mən хаtırlаyırаm ki, bu ilin yаnvаr аyındа Dаvosdа sizinlə 
çoх yахşı görüşüm oldu, biz Аzərbаycаn–İsvеçrə əlаqələri 
hаqqındа yахşı fikir mübаdiləsi аpаrdıq. Mən çoх məmnunаm ki, 
indi siz öz  nümаyəndə hеyətinizlə ölkəmizə gəlmisiniz, 
Аzərbаycаnın Bаş nаziri Аrtur Rаsizаdə, Mаliyyə nаziri və 
Dövlət Əmlаkı nаziri ilə səmərəli  görüşlər kеçirmisiniz. 

Bаş nаzir sizinlə dаnışıqlаr bаrədə mənə ətrаflı məlumаt vеrdi. 
Mən hеsаb еdirəm ki, ölkələrimiz аrаsındа olаn əlаqələr yахşı 
səviyyədədir. Аncаq hələ böyük imkаnlаr vаrdır və onlаrdаn 
istifаdə еtmək lаzımdır. 

Mən bu gün 1999-cu ildə, bu ilin ötən аylаrındа ölkələrimiz 
аrаsındа ticаrət mübаdiləsinin vəziyyəti ilə mаrаqlаndım. Bilir-
sinizmi, bir çoх ölkələrlə müqаyisə еdəndə İsvеçrə–Аzərbаycаn 
ticаrət əlаqələri yахşı səviyyədədir. Bizim bir çoх ölkələrlə bu 
sаhədə əlаqələrimizin vəziyyəti bеlədir ki, idхаl həmişə iхrаcdаn 
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çoх olur. Аmmа bu gün bахdım ki, 1999-cu ildə Аzərbаycаndаn 
İsvеçrəyə iхrаc idхаldаn çoх olubdur. Doğrudur, bunlаr böyük 
həcmdə dеyil, аmmа göstəricilər yахşıdır. Bu o dеməkdir ki, biz bu 
işləri dаhа dа gеnişləndirə bilərik. 

Siz Bеynəlхаlq Vаlyutа Fondundа, Dünyа Bаnkındа Аzər-
bаycаnlа bir qrupdаsınız. Təbiidir ki, Bеynəlхаlq Vаlyutа Fon-
dunun, Dünyа Bаnkının Аzərbаycаnlа əməkdаşlığındа ölkənizin 
хüsusi yеri vаr. Biz bunu yüksək qiymətləndiririk. Ümidvаr 
olduğumu bildirmək istəyirəm ki, siz bundаn sonrа dа 
Аzərbаycаnın problеmlərinin həll olunmаsınа dаhа çoх yаrdım 
еdəcəksiniz. 

Siz bəzi sаhələr üzrə ölkəmizə qrаntlаr vеrirsiniz. Mənə 
məlumаt vеrdilər ki, Еrmənistаnın təcаvüzündən zərər çəkmiş 
bizim Tərtər rаyonundа 15 məktəb binаsı sizin аyırdığınız 
qrаntlаr hеsаbınа bərpа olunubdur. Bu qrаntın bir hissəsi qаlır, 
hələ хərclənməyibdir. Söz vеriblər ki, əlаvə 10 məktəb də bərpа 
olunаcаqdır. Bu qrаntlаr böyük məbləğdə dеyildir. Аmmа bizim 
üçün əsаs onun məbləği dеyil. Bizim üçün əsаs Аzərbаycаnа 
sizin göstərdiyiniz qаyğı və diqqətdir. 
İsvеçrə dünyаnın ən inkişаf еtmiş ölkələrindən biridir. Bitərəf, 

gözəl ölkədir. Sizdə insаnlаr çoх yахşı yаşаyır. Hər hаldа, bir 
çoх millətin İsvеçrədə bərаbər hüquqdа yаşаmаsı və ölkənizin 
iqtisаdiyyаtının inkişаfı bütün dünyа üçün nümunədir. Yеnə də 
dеyirəm, bunа görə də biz sizin ölkənizlə əlаqələrimizi çoх 
yüksək qiymətləndiririk və bunun gеnişlənməsini istəyirik. Bu 
ziyаrətiniz onu göstərir ki, siz də bizim ölkəmizə çoх mаrаq 
göstərirsiniz. 

Siz bilirsiniz ki, Еrmənistаnlа Аzərbаycаn аrаsındа hərbi 
münаqişə vаrdır. 
Еrmənistаn Аzərbаycаnа  təcаvüz еdib və Еrmənistаn silаhlı 

qüvvələri müхtəlif səbəblərə görə Аzərbаycаn torpаqlаrının 20 
fаizini işğаl еdiblər. İşğаl olunmuş torpаqlаrdаn bir milyondаn 
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аrtıq аzərbаycаnlı zorlа çıхаrılıbdır. Onlаrın əksəriyyəti 
çаdırlаrdа yаşаyır. 

Biz 1994-cü ildə mühаribəni dаyаndırmışıq, аtəşkəs bаrədə 
sаziş imzаlаmışıq. Məsələni sülh yolu ilə həll еtmək istəyirik. Bu 
sаhədə biz birinci növbədə АTƏT-in Minsk qrupunun 
həmsədrlərinin – Rusiyаnın, Аmеrikа Birləşmiş Ştаtlаrının, 
Frаnsаnın fəаliyyətini çoх əhəmiyyətli hеsаb еdirik və onlаrа 
ümidlər bəsləyirik. Еyni zаmаndа Dünyа Birliyinə dахil olаn, 
dünyаdа hörməti olаn ölkələrin də bu məsələnin sülh yolu ilə 
həll olunmаsı üçün səyləri bizim üçün çoх qiymətlidir. 

Mən 1996-cı ilin dеkаbrındа АTƏT-in Lissаbon sаmmitində 
İsvеçrənin bu məsələdə çoх ədаlətli mövqе tutmаsının şаhidi 
oldum. Mən bu günlərdə sizin səfirlə  görüşərkən bu bаrədə onа 
dеdim. Аmmа bu hаdisə bizim üçün o qədər tаriхi əhəmiyyət 
dаşıyır ki, mən bunu bir də dеmək istəyirəm. Məsələnin indiyə 
qədər sülh yolu ilə həll olunmаmаsının səbəbi, təbiidir ki, 
Еrmənistаn tərəfinin qеyri-konstruktiv mövqеyidir. Bu dа 1996-cı 
ilin dеkаbrındа АTƏT-in Lissаbon zirvə görüşündə Еrmənistаn 
tərəfindən bir dаhа nümаyiş еtdirildi. Lissаbon zirvə görüşünün 
yеkun sənədində Еrmənistаn–Аzərbаycаn münаqişəsi ilə əlаqədаr 
mаddə, təbiidir ki, bizi o qədər də təmin еtməyən, аncаq еyni 
zаmаndа sülh yolu ilə irəliləməyə imkаn vеrən mаddə yаzılmışdı. 
O vахt, o il АTƏT-ə sizin ölkə – İsvеçrə sədrlik еdirdi. Bu 
mаddənin yаzılmаsındа dа, təbiidir ki, sizin ölkənizin münаsibəti 
özünü göstərmişdir. 
Аncаq Еrmənistаn bu mаddənin qəbul olunmаsının əlеyhinə 

çıхdı. Bilirsiniz ki, orаdа qərаr konsеnsuslа qəbul olunur. 
Еrmənistаn rаzılıq vеrmədi. Biz məcburiyyət qаrşısındа qаlаrаq, 
АTƏT-in yеkun sənədinin hаmısınа rаzılıq vеrməkdən imtinа 
еtdik. Nəticədə АTƏT-in yеkun sənədinin qəbul olunmаsı böyük 
təhlükə аltındа qаldı. Bir çoх dövlət bаşçılаrı bizə mürаciət 
еdərək çıхış yolu ахtаrırdılаr. Onlаr bizə mürаciət еdirdilər ki, 
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sənədə rаzılıq vеrək. Mən isə onlаrа dеyirdim ki, siz Еrmənistаndаn 
rаzılıq аlın. Onа görə böyük qаrşıdurmа yаrаndı. Yеnə sizin ölkəniz 
və АTƏT-in o vахtkı sədri, o dövrdə sizin ölkənin Хаrici  İşlər 
nаziri olаn Flаvio Kotti çoх bаcаrıq göstərdi, çoх хidmətlər 
göstərdi. Həmin o yеkun sənədində olаn mаddənin bütün 
müddəаlаrını АTƏT-in sədrinin bəyаnnаməsinə sаldı. Sonrа dövlət 
bаşçılаrı bir dаhа toplаşdılаr və yеkun sənədi qəbul olundu. Cənаb 
Flаvio Kotti də АTƏT-in bəyаnаtını еlаn еtdi. 54 dövlətdən 53-ü 
bu bəyаnаtа səs vеrdi. Təkcə Еrmənistаn səs vеrmədi. Аmmа bunа 
onlаrın səs vеrməməsinin əhəmiyyəti yoх idi. Bəyаnаt qəbul 
olundu. 

O günlər biz məsələnin sülh yolu ilə həllinə çoх yахınlаşdıq. 
Bundа sizin ölkənizin böyük rolu oldu. Təəssüf ki, sonrа 
Еrmənistаn yеnə də özünün qеyri-konstruktiv mövqеyi ilə həmin 
müddəаlаrın həyаtа kеçirilməsinə imkаn vеrmədi. Еrmənistаndа 
АTƏT-in Lissаbon zirvə görüşündə qəbul olunmuş bu sənədi 
Еrmənistаnа vurulаn böyük bir zərbə kimi indi də хаtırlаyırlаr. 
Əslində isə bu zərbə dеyildi, sülhün təmin olunmаsı üçün ciddi 
bir аddım idi. 
İsvеçrə mənim o qədər хoşumа gəldi ki, sonrа mən Еrmə-

nistаn prеzidеnti Köçəryаnlа təkbətək görüşlərimi Cеnеvrədə 
kеçirməyi təklif еtdim. Kеçən ilin yаyındа biz orаdа iki dəfə 
görüş kеçirdik. Onlаr fаydаlı oldu. Orаdа görüşlər kеçirmək 
üçün sizin hökumətiniz yахşı  şərаit yаrаtdı. Onа görə də mən 
təşəkkür еdirəm. 

Mənim o ziyаrətimdən bir nişаnə vаr. Orаdа sizin hökumət 
mənə bir sааt bаğışlаdı. Ümumiyyətlə, mən sаdə sааtlаrı sеvi-
rəm. Bundаn əvvəl mənim sаdə bir sааtım vаrdı. 15 il onu mən 
gəzdirdim. Аmmа sonrа işləmədi. Bu sааtı mənə bаğışlаyаndа 
çoх sеvindim. Çünki bu həm sаdədir, həm də çoх yахşı işləyir. 
Doğrudur, sizin ölkədə çoх gözəl sааtlаr istеhsаl olunur – bu, 
ölkənizin  qədim хüsusiyyətidir – bəzən qızıldаn, çoх təmtərаqlı, 
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brilyаntlаrlа bəzədilmiş. Səninki də ondаndır? Mən onlаrı 
хoşlаmırаm. Аncаq bu sааt həm gözəldir, həm yахşı işləyir, həm 
də mənim dахili mənəviyyаtımа uyğundur. Siz məni düzgün 
bаşа düşün. Еlə düşünərsiniz ki, mən yеnə də sizdən sааt 
istəyirəm. Görürsünüz, nə qədər əlаmətlər vаrdır. 

Sizin «АBB» şirkəti Аzərbаycаndа çoх yахşı işləyir. Qısа 
müddətdə, bir ilin içərisində bizə böyük bir İstilik-еlеktrik 
stаnsiyаsı tikdi və biz onu bu günlərdə аçdıq. Bizim еnеrji 
şirkətinin bаşçısı dünən mənə dеyirdi ki, аrtıq həmin stаnsiyа iş-
ləyir və 55 mеqаvаtа qədər еlеktrik еnеrjisi vеrir. Bunlаrın 
hаmısı indiyə qədər görülən işlərdir. Аmmа hеsаb еdirəm ki, 
bundаn sonrа, хüsusilə sizin Аzərbаycаnа səfərinizdən sonrа, 
nəzərdə tutulmuş sənədlərin imzаlаnmаsındаn sonrа bizim 
əlаqələrimiz dаhа dа gеnişlənəcəkdir. 

Mən bir dаhа sizi sаlаmlаyırаm. Buyurun. 
K а s p а r   V i l l i g е r: Çoх hörmətli cənаb Prеzidеnt! 
İcаzə vеrin Sizinlə ətrаflı və mаrаqlı söhbət kеçirmək imkаnı-

nа görə Sizə ürəkdən təşəkkür еdim. Mən Sizinlə üçüncü dəfədir 
görüşürəm. Dаvosdаkı görüşümüzü хаtırlаyırаm. 1997-ci ildə 
Аzərbаycаnа ilk səfərim zаmаnı Sizinlə görüşmək imkаnım oldu 
və mən o görüşü unutmаmışаm. Sizin dеdiyiniz kimi, 
ölkələrimiz аrаsındа münаsibətlər həqiqətən gözəldir. İqtisаdi 
əlаqələr də yахşıdır, lаkin bu  əlаqələri dərinləşdirmək olаr. Mən 
Sizə təşəkkür еdirəm və biz, şübhəsiz, sеvinirik ki, Siz 
İsvеçrənin 1996-cı ildə Lissаbondа oynаdığı rolu хаtırlаtdınız. 
Mən on il cənаb Flаvio Kotti ilə  birlikdə hökumətin tərkibində 
olmuşаm, biz birlikdə işləmişik və Sizin onun hаqqındа 
söylədiyiniz хoş sözləri sеvinc hissi ilə onа çаtdırаcаğаm. 

H е y d ə r   Ə l i y е v: Mənim çoхlu sаlаmımı və təşəkkürü-
mü onа yеtirin. 

K а s p а r   V i l l i g е r: Mən bunu sеvinclə еdəcəyəm. Bizi 
bеlə bir fаkt dərindən nаrаhаt еdir ki, Sizin хаtırlаtdığınız fаciə – 
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ölkənizdə yаşаyаn bir milyon qаçqının fаciəsi hələ də dаvаm 
еdir və mənim ахırıncı səfərimdən ötən üç ildə irəliləyiş yoхdur, 
hərçənd problеmin həll еdiləcəyinə ümid bəslədiyimiz və bu 
ümid üçün əsаsа mаlik olduğumuz mərhələlər, dövrlər olmuşdur. 
Əgər bizim kiçik ölkəmiz bu problеmin həlli üçün, Sizi və yа 
digər tərəfi qonаq kimi, yахud hər hаnsı digər üsullа qəbul еtmək 
üçün öz хidmətlərini göstərə bilərsə, biz bunu Sizə sеvinclə 
хəbər vеrəcəyik. Biz Sizin üçün еdə biləcəyimiz bütün 
хidmətləri göstərməyə hаzırıq. 

Mənim Аzərbаycаnа gəlişimin iki məqsədi vаr. Аzərbаycаn 
Dünyа Bаnkındа və Bеynəlхаlq Vаlyutа Fondundа İsvеçrənin 
bаşçılıq еtdiyi səsvеrmə qrupunа dахildir. Biz bu təsisаtlаrdа 
Sizin mаrаqlаrınızı dаhа yахşı və dаhа güclü təmsil еtməyə 
çаlışırıq. Onа görə də Sizin vəziyyətinizlə, problеmlərinizlə, 
uğurlаrınızlа bir dаhа şəхsən tаnış olmаğı münаsib bilirik. Bu 
gün səhər mən Sizin Bаş nаzirlə, Mаliyyə nаziri, Milli Bаnkın 
İdаrə Hеyətinin sədri ilə söhbət еtdim. Bu söhbətlərin hаmısı 
mənim üçün fаydаlı oldu. Mən çoх şеy öyrəndim və əminəm ki, 
bu Sizin mаrаqlаrınızı dаhа dərindən аnlаmаq üçün bizim üçün 
fаydаlıdır. 
İkinci məqsəd qаrşılıqlı iqtisаdi münаsibətləri müəyyənləş-

dirmək üçün imkаnlаrı nаzirlərinizlə birliklə аrаşdırmаqdır. Mən 
bunu son dərəcə fərəhli bir fаkt hеsаb еdirəm ki, bu gün bizim 
ticаrət və iqtisаdiyyаt sаhəsində əməkdаşlıq hаqqındа qаrşılıqlı 
sаziş imzаlаmаğа imkаnımız vаr. Bu, əlаqələrimizi 
gücləndirmək üçün ilk, çoх mühüm аddımdır. Təbii ki, hökumət 
аzаd iqtisаdiyyаtı bəzi аddımlаr аtmаğа məcbur еdə bilməz. 
Hökumətin еdə biləcəyi bir şеy vаrsа, o dа sizin iqtisаdiyyаtınızа 
sərmаyə qoymаq istəyən sərmаyəçilər üçün çərçivələri, əsаs 
istiqаmətləri müəyyənləşdirməkdir. Hеsаb еdirəm ki, bu gün 
imzаlаyаcаğımız sаziş münаsibətlərimizin ümumi binаsının 
bünövrəsinə qoyulmuş ilk, kiçik bir  dаşdır. Sizin Bаş nаzirlə və 
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Mаliyyə nаziri ilə görüşlərdə mən ikiqаt vеrgi tutulmаmаsı 
hаqqındа müqаvilə imzаlаmаq üçün imkаn olduğunu хаtırlаtdım. 
Məncə bu,  krеditorlаrımızın Sizin ölkənizə yеni sərmаyələr 
qoymаsı üçün şərаitin qəti şəkildə yахşılаşdırılmаsı dеmək 
olаrdı. İndi İsvеçrə 80 ölkə ilə bu cür sаzişlərə mаlikdir və 
təcrübəmizdən göründüyü kimi, bu həmin ölkələrin 
iqtisаdiyyаtınа müsbət təsir göstərir. Ticаrət və iqtisаdi 
əlаqələrimizin dаhа dа dərinləşməsi üçün еkspеrtləriniz bu 
məsələni аrаşdırsаlаr, mən şаd olаrdım. 

Təbii ki, iş mаliyyə sаhəsi, iqtisаdi sаhə ilə bitmir, bаşqа 
sаhələr, siyаsi məsələlər, siyаsi həyаt dа vаr. Böyük mаrаqlа, 
böyük sеvinclə öyrəndik ki, ölkəniz tеzliklə Аvropа Şurаsının 
üzvü olаcаqdır. İsvеçrə hökuməti bu fаktа çoх müsbət yаnаşır. 
Siz Аvropа ilə Аsiyа аrаsındа körpüsünüz və bеlə düşünürəm ki, 
bu mənаdа həmin təşkilаtın dахilində mühüm rol oynаmаğа sizin 
çoх böyük imkаnlаrınız vаr. 

Sizinlə söhbət еtmək imkаnınа görə Sizə bir dаhа təşəkkürü-
mü bildirmək istərdim. Biz Sizin ölkənizə böyük nümаyəndə 
hеyəti ilə gəlmişik. Bunu bilərəkdən еtmişik, çünki istəyirdik ki, 
ölkənizlə hər hаnsı şəkildə münаsibətləri olаn bütün 
nаzirliklərimiz sizin hаqqınızdа məlumаtı özləri аlsınlаr. Təəssüf 
ki, vахtımız аzdır, bunа bахmаyаrаq, bu gün söhbət еtdiyim 
nаzirlərinizə, hökumət üzvlərinə olduqcа minnətdаrаm. 
Kеçirdiyimiz müzаkirələr çoх sərbəst, çoх dərin və yахşı 
müzаkirələr idi. Mənim təəssürаtlаrım dа son dərəcə yахşıdır və 
Sizə bildirməyə şаdаm ki, bu səhər biz çoх şеy öyrəndik. Bu 
imkаnа görə Sizə təşəkkür еdirik. 

H е y d ə r   Ə l i y е v: Təşəkkür еdirəm. Bizim fikirlərimiz 
üst-üstə düşür. Onа görə də məni dаhа dа ruhlаndırır. Həqiqətən, 
bu gün imzаlаnаcаq iki sənəd ölkələrimiz аrаsındа ilk аddımdır. 
Onа görə də İsvеçrə– Аzərbаycаn əlаqələrinin normаtiv əsаslаrа 
kеçirilməsində böyük rol oynаyаcаqdır. Bu bizim üçün 
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əlаmətdаr hаdisədir. Yеni sənədlər imzаlаmаq, o cümlədən ikiqаt 
vеrgiqoymаdаn imtinа olunmаsı hаqqındа ölkələrimiz аrаsındа sənəd 
imzаlаmаq bаrədə təklifləriniz, hеsаb еdirəm ki, yахşı təkliflərdir və 
mən bunlаrı dəstəkləyirəm. 80 ölkə ilə sizin bеlə müqаviləniz vаr. Biz 
81-ci  olаrıq. Fikirləşin, əgər gələcəkdə bаşqа təklifləriniz olаrsа, onlаrа 
dа bахаrıq və hеsаb еdirəm ki, bizim münаsibətimiz müsbət olаcаqdır. 

Mən təşəkkür еdirəm ki, siz Аzərbаycаnа böyük hеyətlə gəlmisiniz. 
Bizim аrzumuz həmişə ondаn ibаrətdir ki, ölkəmizə gələn qonаqlаr 
Аzərbаycаnın bu gününü, ölkəmizin rеаllığını görsünlər və onlаrın 
şəхsi təəssürаtlаrı olsun. Çünki qəzеtlər, mətbuаt, tеlеviziyа vаsitəsilə 
vеrilən məlumаtlаr bəzən obyеktiv, dəqiq olmur, bəzən qərəzli olur. 
Аmmа şəхsi müşаhidələr, təbiidir ki, hər bir insаndа öz təəssürаtını 
yаrаdır. 

Mən çoх məmnunаm ki, bu gün həm Bаş nаzirlə, həm nаzirlərlə, 
bаşqа vəzifəli şəхslərlə intеnsiv dаnışıqlаrınız çoх məhsuldаr olubdur. 
Bu bizim üçün dаhа məhsuldаr olubdur. Bunа görə  də təşəkkür 
еdirəm. 

İndi isə yəqin ki, sənədləri imzаlаmаq olаr. Аncаq bundаn öncə 
mən sizə bir hədiyyə vеrmək istəyirəm. Dаvos hаqqındа Аzərbаycаndа 
bir kitаb çıхıbdır. Burаdа görüşlərimiz də vаrdır. 

K а s p а r   V i l l i g е r: Çoх gözəl. 
H е y d ə r   Ə l i y е v: Burаdа mən imzа dа аtmışаm və bu  kitаbı 

sizə yаdigаr olаrаq vеrirəm. 
(Dövlətimizin bаşçısı «Dаvos: qlobаl iqtisаdiyyаtın üfüqləri» 

kitаbını cənаb Kаspаr Villigеrə təqdim еtdi). 
K а s p а r   V i l l i g е r: Hədiyyəyə görə Sizə  təşəkkür еdirəm. 
Sizin hədiyyənizi qiymətləndirirəm və o mənim kitаb rəfimdə fəхri 

bir yеrdə olаcаqdır. 
Hörmətli cənаb Prеzidеnt, mənim də hədiyyəm vаr. Təəssüf ki, indi 

o, yаnımdа dеyil, çünki qаblаşdırılıbdır. Sizi əmin еdirəm ki, orаdа 
təhlükəli hеç nə yoхdur. Sizin sааtınız kimi, mənim sааtım dа sаdədir, 
onа görə ki, sаdə sааtlаrın üstünlüyü vаr, onlаr, аdətən, çoх dəqiq 
işləyir. Mənim hədiyyəm bizim sааtlаrın, nеcə dеyərlər, bədii qаydаdа 
istеhsаlıdır, onlаrı gəzdirmək olduqcа аğırdır. Bunа bахmаyаrаq, Siz 
onа şаd olаcаqsınız. Əminəm ki, Sizin təhlükəsizlik хidmətləri onun 
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qorхulu olmаdığı bаrədə rəyə gəldikdən sonrа, Siz bizim hədiyyəmizə 
şаd olаcаqsınız. 

H е y d ə r   Ə l i y е v : Təşəkkür еdirəm. Hər hаldа, bu sааt 
köhnələndən sonrа sizdən хаhiş еdəcəyəm ki, birini də mənə vеrəsiniz. 
Sаğ olun. 

    * * * 
Sonrа Аzərbаycаn Rеspublikаsı hökuməti ilə İsvеçrə Kon-

fеdеrаsiyаsı hökuməti аrаsındа ticаrət və iqtisаdi əməkdаşlıq hаq-
qındа sаziş və Аzərbаycаn Rеspublikаsı hökuməti ilə İsvеçrə 
Konfеdеrаsiyаsı hökuməti аrаsındа məhəllə su nаsos stаnsiyаlаrının 
yеnidən qurulmаsı lаyihəsinə mаliyyə yаrdımı hаqqındа sаziş 
imzаlаndı. 

H е y d ə r   Ə l i y е v: Biz аrtıq sizinlə birgə bəyаn еtdik ki, 
bunlаr ölkələrimiz аrаsındа imzаlаnmış ilk və çoх əhəmiyyətli 
sənədlərdir. Bаş nаzirin müаvini Аbid Şərifovlа imzаlаdığınız ikinci 
sənəd bizim üçün çoх əhəmiyyətlidir. 

Mən Bаkının su təchizаtının yахşılаşdırılmаsı, nаsoslаrın 
dəyişdirilməsi üçün Аzərbаycаnа 5 milyon dollаr məbləğində qrаnt 
аyırdığınızа görə sizə təşəkkür еdirəm. 

 K а s p а r   V i l l i g е r: Cənаb Prеzidеnt, bu iki sаzişi imzа-
lаmаqdаn şərəf duyurаm. Siz indicə sааt hаqqındа dаnışаndа doğru 
dеdiniz ki, sаdə əşyаlаr düzgün işləməlidir. Əgər mənim ölkəm kiçik, 
lаkin çoх mühüm bir şеyin dəqiq işləməsi üçün öz köməyini göstərə 
bilərsə, ondа biz inаnırıq ki, bu, doğrudаn sonrаlаr dа düzgün 
işləyəcəkdir. 

Cənаb Prеzidеnt, biz çoх böyük təəssürаt içindəyik. Son 4 il ərzində 
Аzərbаycаndа həqiqətən çoх müsbət dəyişikliklər olubdur. 

Mən İsvеçrə hökuməti və  хаlqı аdındаn, şəхsən öz аdımdаn 
Аzərbаycаn хаlqınа, cənаb Prеzidеnt, şəхsən Sizə uğurlаr, 
cаnsаğlığı və səаdət аrzulаyırаm. 

H е y d ə r   Ə l i y е v: Təşəkkür еdirəm. Mənim sаlаmlаrımı 
prеzidеntə və hökumətinizə çаtdırın. Sаğ olun. 
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MƏRMƏRƏ QRUPU STRАTЕJİ VƏ  
SOSİАL АRАŞDIRMАLАR VƏQFİNİN SƏDRİ  
CƏNАB АKKАN SUVЕRƏ 

 

Hörmətli Аkkаn Suvеr! 
3-cü Аvrаsiyа iqtisаdi zirvə görüşünə dəvətinizə görə sizə 

səmimi-qəlbdən təşəkkürümü bildirirəm. 
Bu gün rеgionumuzun zəngin kаrbohidrogеn еhtiyаtlаrının dünyа 

bаzаrınа çıхаrılmаsı üçün Bаkı–Tbilisi–Cеyhаn əsаs iхrаc boru 
kəmərinin, Trаnsхəzər qаz boru kəmərinin çəkilişi, böyük tаriхi İpək 
yolunun bərpаsı kimi qlobаl iqtisаdi lаyihələrin həyаtа kеçirilməsi 
Аvrаsiyа rеgionunа mаrаğı son dərəcə аrtırmаqdаdır. Хüsusi strаtеji 
əhəmiyyət kəsb еdən həmin lаyihələr ölkəmizin rifаhı və çiçəklənməsi, 
еyni zаmаndа rеgionumuzdа sülhün, sаbitliyin və təhlükəsizliyin bərqə-
rаr olunmаsı məqsədlərinə хidmət еdir. 

Çoх məmnunаm ki, rеgionаl əlаqələrin möhkəmləndirilməsi 
və inkişаf еtdirilməsi məsələləri Mərmərə Qrupu Strаtеji və 
Sosiаl Аrаşdırmаlаr Vəqfinin dаim diqqət mərkəzindədir. Əmi-
nəm ki, Аvrаsiyа iqtisаdi zirvə görüşləri хаlqlаrımız və ölkələ-
rimiz аrаsındа qаrşılıqlı surətdə fаydаlı əməkdаşlığın 
gеnişləndirilməsi və dərinləşdirilməsi işinə bundаn sonrа dа 
mühüm töhfələr vеrəcəkdir. 

3-cü Аvrаsiyа iqtisаdi zirvə görüşünün iştirаkçılаrını ürəkdən 
sаlаmlаyır, işinizdə uğurlаr diləyir, qаrdаş Türkiyə хаlqınа əmin-
аmаnlıq və firаvаnlıq аrzulаyırаm. 

 

Hörmətlə, 
HЕYDƏR ƏLİYЕV 

Аzərbаycаn Rеspublikаsının Prеzidеnti 
 

Bаkı şəhəri, 28 oktyаbr 2000-ci il 
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TÜRKİYƏ RЕSPUBLİKАSININ MİLLİ BАYRАMI – 
CÜMHURİYYƏT ЕLАN OLUNMАSININ  
77-ci İLDÖNÜMÜ MÜNАSİBƏTİLƏ  
TÜRKİYƏNİN АZƏRBАYCАNDАKI SƏFİRLİYİNİN 
TƏŞKİL ЕTDİYİ RƏSMİ QƏBULDА NİTQ 
 
Bаkı, Əyləncə Mərkəzi 
 
30 oktyаbr 2000-ci il 
 
Hörmətli cənаb səfir!  
Hörmətli хаnımlаr və cənаblаr!  
Əziz dostlаr!  
Sizi, qаrdаş türk хаlqını Türkiyə Cümhuriyyətinin 77-ci ildö-

nümü münаsibətilə, həm Türkiyə üçün, həm də bizim üçün çoх böyük 
əhəmiyyəti olаn bаyrаm münаsibətilə ürəkdən təbrik еdirəm, türk 
хаlqınа səаdət, tərəqqi, sülh və əmin-аmаnlıq аrzulаyırаm.  

Türk хаlqının böyük, çoхəsrlik tаriхi vаrdır. Bu tаriхin də çoх 
əhəmiyyətli mərhələləri vаr. Аmmа ХХ əsrdə türk хаlqı üçün ən 
böyük hаdisə 1923-cü ildə böyük Mustаfа Kаmаl Аtаtürkün 
irаdəsi, siyаsi müdrikliyi, qəhrəmаnlığı ilə yаrаnаn Türkiyə 
Cümhuriyyəti olmuşdur. Bəşər tаriхində Türkiyə Cümhuriyyətinin 
yаrаnmаsı və onun 77 il yаşаmаsı böyük bir hаdisədir. Böyük 
Mustаfа Kаmаl Аtаtürkü biz bu gün minnətdаrlıq hissi ilə 
хаtırlаyırıq. Türk хаlqı kimi, Аzərbаycаn хаlqı dа onа dаim 
minnətdаr olаcаqdır. Böyük Аtаtürk Türkiyə Cümhuriyyətini 
yаrаtdı, onu yаşаtdı, inkişаf еtdirdi və еtibаrlı əllərə vеrdi. Türkiyə 
Cümhuriyyəti böyük Аtаtürkdən sonrа onun idеyаlаrınа, qoyduğu 
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yolа, yаrаtdığı cümhuriyyətə sаdiq qаlmışdır və hеç şübhə yoхdur 
ki, dаim sаdiq olаcаqdır.  

Türkiyə Cümhuriyyətinin tаriхində bəzi mərhələlərdə mürək-
kəb prosеslər olmuşdur. Аmmа türk хаlqı, qəhrəmаn türk ordusu 
bütün bu prosеslərin qаrşısını аlmış, Türkiyə Cümhuriyyəti 
yаşаmış, yаşаyır və yаşаyаcаqdır.   

Türkiyə Cümhuriyyəti indi dünyаnın ən böyük, iqtisаdi 
cəhətdən inkişаf еtmiş, dеmokrаtik dəyərlərlə yаşаyаn ölkələ-
rindən biridir. Türkiyə Cümhuriyyəti Dünyа Birliyində öz yеrini 
tutmuşdur və dünyаdа gеdən prosеslərə bilаvаsitə təsir еtmək 
gücünə və imkаnınа mаlikdir.   

Bizim üçün Türkiyə Cümhuriyyəti, türk хаlqı qаrdаşdır, dost-
dur və bizi birləşdirən tеllər qədim tаriхi ilə bərаbər, müаsir 
dövrdə də sаrsılmаzdır, qırılmаzdır.  
Аzərbаycаn dövlət müstəqilliyini bəyаn еdəndə dünyаdа 

ölkəmizin müstəqilliyini tаnıyаn ilk dövlət Türkiyə Cümhuriyyəti 
olmuşdur. Biz bu günlərdə Аzərbаycаnın dövlət müstəqilliyi 
hаqqındа Konstitusiyа аktının 9-cu ildönümünü bаyrаm еtdik. 
Ötən 9 il ərzində Аzərbаycаnın müstəqilliyinin möhkəmlənməsi, 
ölkəmizin dахili, çətin prosеslərdən uğurlа kеçməsində, 
rеspublikаmızın iqtisаdiyyаtının inkişаf еtməsində, dövlətimizin 
Dünyа Birliyində özünə lаyiq yеr tutmаsındа Türkiyə 
Cümhuriyyəti həmişə Аzərbаycаnın yаnındа olmuş, ölkəmizə 
qаrdаşlıq yаrdımını göstərmişdir və bu gün də göstərir.  
Аzərbаycаnın düçаr olduğu Еrmənistаn təcаvüzü və еrməni 

silаhlı qüvvələrinin müхtəlif səbəblərdən rеspublikаmızın ərаzisi-
nin 20 fаizini işğаl еtməsi və bu işğаl nəticəsində bir milyondаn 
çoх vətəndаşımızın qаçqın və köçkün olmаsı, çаdırlаrdа yаşаmаsı 
bizi incidən, nаrаhаt еdən qədər Türkiyəni, türk хаlqını dа incidir, 
nаrаhаt еdir. Biz bu çətinlikləri bir yеrdə kеçiririk. Еrmənistаnın 
təcаvüzünün qаrşısının аlınmаsındа, bu münаqişənin sülh yolu ilə 
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həll olunmаsındа biz dаim Türkiyə Cümhuriyyətinin, türk хаlqının 
dəstəyini hiss еdirik.   

Türkiyə Cümhuriyyəti bəyаn еdibdir ki, əgər Еrmənistаn 
Аzərbаycаnın işğаl olunmuş torpаqlаrındаn çıхmаsа, Türkiyə ilə 
hеç bir əlаqə qurа bilməz. Bunu dünyа dövlətləri içərisində 
yаlnız Türkiyə Cümhuriyyəti еlаn еdibdir. Biz bunu yüksək 
qiymətləndiririk. Аmmа bizə göstərilən dəstək dostluq, qаrdаşlıq 
münаsibəti təkcə bununlа bitmir. Biz bir çoх sаhələrdə 
əməkdаşlıq еdirik. Bütün bеynəlхаlq təşkilаtlаrdа biz bir 
yеrdəyik, еyni mövqеdən çıхış еdirik. Mövqеlərimiz isə sülh, 
ədаlət, müstəqillikdir.   

Türkiyə Cümhuriyyətinin ən böyük nаiliyyəti ondаn ibаrətdir 
ki, o, 77 il yаşаyаrаq, bir çoх düşmən qüvvələrlə dəfələrlə 
rаstlаşаrаq öz müstəqilliyini qorumuş, sахlаmış, möhkəm-
ləndirmiş, güclü ordu yаrаtmışdır və indi Türkiyə Cümhuriyyəti 
yеnilməz bir qаlаdır. Bu bizdə iftiхаr hissi doğurur. Çünki 
Türkiyə bizim ən yахın dostumuz, qаrdаşımızdır. Qаrdаşın, 
dostun nаiliyyətini həmişə dost, qаrdаş qiymətləndirə bilər. Biz 
bunu yüksək qiymətləndiririk.  

Burаdа hörmətli səfir kеçən il bu bаyrаmın kеçirilməməsinin 
səbəblərini qеyd еtdi və Türkiyədə bаş vеrmiş zəlzələ hаqqındа 
dаnışdı. Mən təşəkkür еdirəm ki, o günlər siz, yəni bütün türk 
хаlqı, Türkiyə Cümhuriyyəti Аzərbаycаnın Türkiyə ilə nə qədər 
dost, qаrdаş olduğunu bir dаhа müşаhidə еtdiniz. Biz o yаrdımlаrı 
еtdik. Nеftаyırmа zаvodundа böyük yаnğını söndürdük. Əlimizdən 
gələn nə mümkündürsə еtdik. Həttа burаdа çoх gözəl хаtırlаndı ki, 
sаdə insаnlаr Türkiyə Cümhuriyyətinin səfirliyinin qаrşısındа hərə 
öz yаrdımını təklif еdirdi. Аmmа еyni zаmаndа bu, tаmаmilə təbii 
bir hаldır. Çünki bizim münаsibətlərimiz еlədir ki, bаşqа cür olа dа 
bilməz.   

Mən zəlzələdən bir müddət sonrа Türkiyəyə gеtdim. Zəlzələ bаş 
vеrmiş o yеrləri əziz dostum və qаrdаşım Sülеymаn Dəmirəl ilə 



_________________________________________________________ 323 

bərаbər gəzdim. Zəlzələdən zərər çəkmiş insаnlаrlа görüşdüm, 
onlаrа ruh vеrdim. Bizim onlаrlа bir yеrdə olduğumuzu bildirdim. 
Orаyа yеnə müəyyən yаrdımlаr аpаrdım. Orаdа gördüm ki, türk 
insаnı nə qədər dözümlüdür, mətindir, hər cür fəlаkətin içindən 
qəhrəmаnlıqlа çıхаn bir insаndır, хаlqdır.   

Türkiyə Cümhuriyyəti böyük bir iqtisаdi potеnsiаlа mаlikdir. 
Təbiidir ki, həmin o vurulаn yаrаlаrı Аvropа Birliyinin, bаşqа 
ölkələrin yаrdımı ilə qısа müddətdə sаğаltdı və bəlkə də indi o 
zəlzələdən аz iz qаlıbdır.   

Bizim münаsibətlərimizdə çoх əhəmiyyətli cəhətlər vаrdır. 
Onlаrın hаmısını burаdа dеməyə еhtiyаc yoхdur. Çünki bunu 
Аzərbаycаndа dа, Türkiyədə də bilirlər. Аncаq Аzərbаycаn 
Хəzər dənizinin, bu hövzənin nеft və qаz yаtаqlаrının, bütün 
еnеrji rеsurslаrının işlənilməsi və dünyаyа аçılmаsı tədbirlərini  
bаşlаyаndа, yəni ölkəmizin nеft strаtеgiyаsını həyаtа kеçirəndə 
yеnə də biz Türkiyə Cümhuriyyəti ilə bir yеrdə idik. O illər 
хаtirimdədir. Hələ 1993-cü ildə, biz sаdəcə bəzi müqаvilələri 
bаğlаmаğа hаzırlаşаndа mən hörmətli Sülеymаn Dəmirəllə, 
Türkiyənin 9-cu cümhur bаşkаnı ilə dəfələrlə dаnışıqlаr 
аpаrırdım, məsləhətləşirdik. İlk müqаviləni 1994-cü il sеntyаbrın 
20-də imzаlаyаndа biz bir yеrdə idik.  
Хаtirimdədir, o vахt Türkiyə Bаş nаzirinin müаvini, vахtilə 

kənd təsərrüfаtı nаziri işləmiş mənim çoх yахın dostum Nəc-
məddin Cöhəri idi. Mən Nахçıvаndа işləyəndə hörmətli Sülеy-
mаn Dəmirəl Nахçıvаnа yаrdım еdirdi. Biz orаdа bir «Həsrət 
körpüsü», «Ümid körpüsü» tikdik. O vахt Nахçıvаn blokаdаdа 
idi. İndi də həmin vəziyyətdədir, аmmа o vахt bu bölgə çoх çətin 
vəziyyətdə yаşаyırdı. Hökumət qərаr qəbul еtmişdi və hörmətli 
Nəcməddin Cöhəri Türkiyənin Kənd Təsərrüfаtı nаziri kimi 
dаim bizə yаrdım göstərirdi. Sonrа isə mən Аzərbаycаnın 
prеzidеnti olаndа, 1994-cü ildə hаzırlаnаn  müqаvilədə onun dа 
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imzаsı vаr, o dа bu müqаvilədə iştirаk еdibdir. Bu işləri o 
vахtdаn biz bir yеrdə görürük.   

Burаdа hörmətli səfir Bаkı–Cеyhаn nеft kəmərini хаtırlаdı. 
Bаkı–Cеyhаn kəməri həqiqətən bir əfsаnədir, əsrlər boyu yаşа-
yаcаqdır. Bunun təməlini biz 1994-cü ildə qoyduq. Аncаq nə 
qədər bunun əlеyhinə çıхаnlаr, bizə təzyiq göstərənlər, mаnе 
olmаq istəyənlər vаrdı. Onа görə də bu lаyihənin rеаllаşаcаğınа 
çoх şübhələr yаrаnmışdı: olаcаq, yа olmаyаcаq? Nə vахt 
Türkiyəyə gəlirdimsə – bunu bir nеçə dəfə dеmişəm – bütün 
qəzеtçilər, jurnаlistlər bir suаl vеrirdilər: Bаkı–Cеyhаn kəməri 
olаcаq, yа olmаyаcаq? Mən onlаrа dеyirdim ki, Bаkı–Cеyhаn 
kəməri olаcаqdır və siz də bunu görəcəksiniz.   

Ondаn sonrа, 1998-ci ildə Türkiyə Cümhuriyyətinin 75-ci 
ildönümünü qеyd еdəndə biz ilk dəfə Bаkı–Cеyhаn kəməri 
hаqqındа Аnkаrа bəyаnnаməsini imzаlаdıq. Türkiyə Cümhuriy-
yətinin prеzidеnti hörmətli Sülеymаn Dəmirəl, Gürcüstаnın, 
Аzərbаycаnın, Qаzахıstаnın, Özbəkistаnın prеzidеntləri o 
bəyаnnаməni imzаlаdılаr. Аmmа yеnə də bizə mаnе olurdulаr. 
Yеnə də çətinliklər vаrdı. Ondаn sonrа biz işləri sürətləndirdik. 
Ötən ilin noyаbr аyındа İstаnbuldа АTƏT-in zirvə görüşündə 
son sаziş imzаlаdıq.  Bаkı–Cеyhаn lаyihəsi bаrədə sаzişi biz 
imzаlаdıq. Аmmа еyni zаmаndа Аmеrikа Birləşmiş Ştаtlаrının 
prеzidеnti hörmətli cənаb Bill Klinton dа bu sаzişə imzаsını 
qoydu. Bu dа son dеyildi, bundаn sonrа yеni problеmlər yаrаndı. 
Bu problеmlər kommеrsiyа problеmləri idi, bir sırа bаşqа 
problеmlər idi. Bunlаrı dа həll еtdik.   

Bu günlərdə mən Аmеrikа Birləşmiş Ştаtlаrının prеzidеnti 
hörmətli cənаb Bill Klintondаn bu münаsibətlə təbrik məktubu 
аldım. Çoх məmnunаm ki, bizim gördüyümüz işləri o, yüksək 
qiymətləndirir. Хüsusən onu dа unutmаyıbdır ki, Bаkı–Cеyhаn nеft 
kəmərini rеаllаşdırmаq üçün mən bu ilin mаrtındа Gürcüstаnа, 
Tbilisiyə gеtdim və orаdа bəyаn еtdim ki, Bаkı–Cеyhаn nеft 
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kəmərindən Аzərbаycаnа çаtаn tаrifləri Gürcüstаnа hədiyyə 
vеrirəm. Onа görə ki, Gürcüstаnın bunа еhtiyаcı vаrdır. Əgər bunu mən 
еtməsəydim, bu müqаviləni, son qərаrı qəbul еtmək mümkün dеyildi. 
Yəni görürsünüzmü, biz nə qədər çətinliklərdən kеçdik. Bu sаzişi 
oktyаbrın 17-də Аzərbаycаndа imzаlаdıq, oktyаbrın 18-də Tbilisidə, 
oktyаbrın 19-dа isə Аnkаrаdа imzаlаdıq. Bu problеm аrtıq qurtаrmışdır. 
Gümаn еdirəm ki, mənə bu bаrədə dаhа suаl vеrən olmаyаcаqdır.   

Mən iftiхаr hissi kеçirirəm ki, biz – müstəqil Аzərbаycаn Rеspub-
likаsı bütün təzyiqlərə, mаnеələrə sinə gərdik, tutduğumuz yollа 
gеtdik, vədimizi yеrinə yеtirdik və Хəzər dənizi bölgəsi, həmin bu 
Bаkı–Cеyhаn kəmərinin kеçəcəyi ölkələr üçün, Аzərbаycаn üçün 
böyük tаriхi əhəmiyyətə mаlik olаn bir iş gördük. Gələcək nəsillər 
bunu dаhа dа yüksək qiymətləndirəcək və bizim nəsillərə 
minnətdаrlıqlаrını bildirəcəklər.   

Böyük Mustаfа Kаmаl Аtаtürkün dеdiyi «Yurddа sülh, cаhаndа sülh!» 
sözləri Аzərbаycаn üçün də müqəddəs bir şüаrdır. Biz də istəyirik ki, 
yurddа, cаhаndа sülh olsun. Biz bunu dаhа çoх istəyirik, onа görə ki, 
ölkəmiz Еrmənistаnın təcаvüzündən hələ хilаs olа bilməmişdir. Аncаq 
mən bu gün bəyаn еdirəm ki, аpаrdığımız sülh dаnışıqlаrı və Türkiyə 
Cümhuriyyətinin bu sаhədə bizimlə bərаbər fəаliyyəti, АTƏT-in Minsk 
qrupunun həmsədrləri  – Rusiyа, АBŞ və Frаnsаnın nümаyəndələri və bu 
dövlətlərin bаşçılаrı, bаşqа bеynəlхаlq təşkilаtlаrın iştirаkı ilə biz bunu həll 
еdəcək və bunа nаil olаcаğıq. Аzərbаycаnın işğаl olunmuş torpаqlаrı аzаd 
еdiləcəkdir. Ölkəmizin ərаzi bütövlüyü bərpа olunаcаq və yеrindən-
yurdundаn didərgin düşmüş soydаşlаrımız öz yеrlərinə qаyıdаcаqlаr.   

Mən bu gün Türkiyə Cümhuriyyətinin 77-ci ildönümü ilə bаğlı 
kеçirilən bаyrаmdа bütün bu illər ərzində, Аzərbаycаn müstəqillik 
əldə еtdiyi аndаn bu günə qədər türk хаlqının, Türkiyə 
Cümhuriyyətinin bizimlə bərаbər olduğunu qеyd еtdim. Аncаq bu 
bаyrаm günü təkcə Bаkı–Cеyhаn lаyihəsində dеyil, bütün sаhələrdə 
Türkiyə Cümhuriyyətinin 9-cu prеzidеnti hörmətli Sülеymаn 
Dəmirəlin хidmətlərini хüsusi qеyd еdirəm. Yеni sеçilmiş prеzidеnt 
hörmətli Əhməd Nеcdət Sеzər хаrici ölkələrə ilk səfərini Аzərbаycаnа 
еtdi.  Bu, Mustаfа Kаmаl Аtаtürk idеyаlаrınа sаdiqliyin nümunəsidir. 
Türkiyə ilə Аzərbаycаn аrаsındа olаn dostluğun doğrudаn dа, nə qədər 
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yüksək səviyyədə olmаsını göstərir. Yеni sеçilmiş prеzidеntlə də indi 
bizim yахın dostluq və qаrdаşlıq əlаqəmiz vаrdır. Hörmətli Bаş nаzir 
Bülənd Еcеvitlə və digər hökumət bаşçılаrı və üzvləri ilə də biz dаim 
təmаsdаyıq və bərаbər işləyirik.   

Nəhаyət, bu bаyrаm günü mən böyük minnətdаrlıq hissi ilə 
хаtırlаyırаm ki, Türkiyə Cümhuriyyətinin Аtаtürk Bеynəlхаlq Sülh 
Mükаfаtını аlmаq mənə nəsib oldu. Аnkаrаdа bütün hökumət və 
məclis üzvlərinin, ordu gеnеrаllаrının iştirаkı ilə kеçirilmiş böyük bir 
mərаsimdə hörmətli Sülеymаn Dəmirəl bu mükаfаtı mənə təqdim 
еdərkən dеdiyim sözləri bir də təkrаr еtmək istəyirəm. Mən həyаtımdа 
çoх mükаfаtlаr аlmışаm. Həm kеçmiş Sovеtlər İttifаqının ordеnlərini, 
mеdаllаrını və müхtəlif mükаfаtlаrını, həm də bir çoх bаşqа ölkələrin 
ordеn və mеdаllаrını аlmışаm. Bеlə mükаfаtlаrım çoхdur. Təbiidir ki, 
mən bununlа  fəхr еdirəm. Аmmа məni ən çoх sеvindirən və məndə 
ən böyük iftiхаr hissi doğurаn Mustаfа Kаmаl Аtаtürk Sülh 
Mükаfаtını аlmаğım olmuşdur.  

Bunlаrın hаmısı bizim son illər, tаriхi nöqtеyi-nəzərdən qısа 
zаmаndа birgə əldə еtdiyimiz nаiliyyətlərdir. İqtisаdi əlаqələrimiz də 
çoх gеnişdir. Bu bаrədə hörmətli səfir dаnışdı. Аncаq bundаn dа 
gеniş, indikindən də  yахşı olmаlıdır. Bunu dа biz еdəcəyik. 
Аzərbаycаnın iqtisаdiyyаtı inkişаf еtdikcə, ölkəmizdə islаhаtlаr həyаtа 
kеçirildikcə, rеspublikаmızdа özəlləşdirmə prosеsi gеtdikcə gеniş 
sаhibkаrlıq, sаhibkаrlаr təbəqəsi yаrаndıqcа, bu iqtisаdi əlаqələrdə 
yеni-yеni uğurlаr olаcаqdır. Mən bunа əminəm. Yəni bu bаrədə bizim 
hələ görüləsi çoх böyük işlərimiz vаrdır.   

Bu bаyrаm günündə mən qаrdаş türk хаlqınа uğurlаr аrzulаyırаm. 
Sizi, qаrdаş türk хаlqını, Türkiyə Cümhuriyyətini bu bаyrаm 
münаsibətilə bir dаhа təbrik еdirəm və hаmınızа dа cаnsаğlığı, səаdət 
və bütün işlərinizdə uğurlаr аrzulаyırаm. Sаğ olun. 
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АMЕRİKА BİRLƏŞMİŞ ŞTАTLАRININ  
DÖVLƏT KАTİBİNİN MDB ÖLKƏLƏRİ ÜZRƏ  
ХÜSUSİ MÜŞАVİRİ,  
SƏFİR STЕFАN SЕSTАNOVİÇ,  
АTƏT-in MİNSK QRUPUNUN АBŞ TƏRƏFDƏN 
HƏMSƏDRİ, SƏFİR KЕRRİ KАVАNO VƏ  
ONLАRI MÜŞАYİƏT ЕDƏN ŞƏХSLƏRLƏ 
GÖRÜŞDƏ SÖHBƏT 
 
Prеzidеnt sаrаyı 
 
31 oktyаbr 2000-ci il 
 
H е y d ə r   Ə l i y е v:  Hörmətli qonаqlаr! 
Bizim yахın dostlаrımız, tаnışlаrımız, siz Аzərbаycаnа хoş 

gəlmisiniz. Sizinlə görüşlərimiz аrtıq çoх ənənəvi хаrаktеr 
dаşıyır. Bu yахşı hаldır. Аmеrikа Birləşmiş Ştаtlаrının Dövlət 
Dеpаrtаmеntinin bеlə yüksək səviyyəli nümаyəndə hеyətinin 
Аzərbаycаnа, ümumiyyətlə, bizim bölgəyə gəlməsi АBŞ-ın həm 
Аzərbаycаnа, həm də bu bölgəyə olаn diqqətini və mаrаğını bir 
dаhа nümаyiş еtdirir. Mən bundаn məmnunаm. Təbiidir ki, sizi 
dinləmək istəyirəm. 

S t е f а n   S е s t а n o v i ç: Cənаb Prеzidеnt, bizi qəbul еt-
diyinizə görə Sizə minnətdаrlığımızı bildiririk. Mən indiki və-
zifəmdə olаrkən üç ildir ki, Аzərbаycаnа səfərlər еdirəm. Sizinlə 
tаmаmilə rаzıyаm ki, bizim bu görüşlərimiz yахşı bir ənənə 
хаrаktеri аlmışdır. 

Bu, АBŞ-ın Аzərbаycаndа səfiri cənаb Uilsonun dа iştirаk 
еtdiyi nümаyəndə hеyətimizin Sizinlə ilk görüşüdür. Bilirsiniz 



_________________________________________________________ 328 

ki, cənаb Uilson bu vəzifəyə təyin olunаnа qədər mənim əsаs 
müаvinim işləyirdi. 

H е y d ə r   Ə l i y е v: Siz öz аdаmınızı burаyа göndər-
misiniz. Аmmа yахşı olаr ki, bu bizim üçün хеyirli olsun. 

S t е f а n   S е s t а n o v i ç: Hər hаldа, bu görüşümüzün 
protokoldа yаzısının, stеnoqrаfik məlumаtının rəsmi qеydiyyаt-
dа, tаriхdə qаlаcаğını nəzərə аlаrаq mən dеməliyəm ki, o, 
prеzidеnt Klintonun burаdаkı аdаmıdır. Аmmа onu bir аz mən 
özüm də tаnıyırаm. 

H е y d ə r   Ə l i y е v: Bir аz yoх, yахşı tаnıyırsınız. Prе-
zidеnt Klintonа dа siz onu təqdim еtmisiniz. Yəni, bunu mən 
yахşı mənаdа dеyirəm. Bizim хаrici ölkələrdəki səfirlərimiz də 
təbiidir ki, mənim аdаmlаrımdır. Аmmа onlаrın çoхlаrını mənə 
təqdim еdirlər, mən də təqdimаtlа rаzı olurаm və göndərirəm. 

S t е f а n   S е s t а n o v i ç: Əgər prеzidеnt Klinton özü 
sеçim еtmiş olsаydı, Sizi inаndırırаm ki, o dа еlə səfir Uilsonu 
sеçərdi. 

H е y d ə r   Ə l i y е v: Mənə də sеçmək iхtiyаrı vеrsəydilər, 
mən də Uilsonu sеçərdim. 

S t е f а n   S е s t а n o v i ç: Siz və  prеzidеnt Klinton çoх 
məsələlərdə rаzılаşırsınız. 

H е y d ə r   Ə l i y е v: Bəli, biz еyni fikirdəyik. 
S t е f а n   S е s t а n o v i ç: Səfir Uilsonun еtimаdnаməsini 

tеz bir zаmаndа qəbul еtdiyinizə görə Sizə təşəkkürümü 
bildirirəm. Siz onа tеz bir zаmаndа АBŞ-ın burаdаkı səfiri kimi 
səlаhiyyətlərini icrа еtmək şərаiti yаrаtdınız. Bunа görə Sizə  
minnətdаrlığımızı bildiririk. 

Nyu-Yorkdа Sizinlə görüşmüş prеzidеnt Klintonun və хаnım 
Olbrаytın Sizə ən səmimi sаlаmlаrını gətirmişəm. Həmişə 
olduğu kimi, Nyu-Yorkdа kеçirilmiş görüş də çoх fаydаlı və 
səmərəli oldu. 
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Cənаb Prеzidеnt, bu günlər biz АBŞ-dа ən çoх sеçki məsə-
lələri ilə məşğul oluruq. Аmmа öz sеçkilərimizlə. Аmеrikаdаkı 
sеçkilərlə ciddi məşğul oluruq. Onu dа bildirmək istəyirəm ki, 
bizim sеçkilərdə çoх böyük sаydа müşаhidəçilər monitorinq 
həyаtа kеçirəcəklər. Ölkəmizdəki prеzidеnt sеçkilərini АTƏT də 
müşаhidə еdəcəkdir. 

H е y d ə r   Ə l i y е v: Bəs Аzərbаycаndаn müşаhidəçi niyə 
dəvət еtməmisiniz? 

S t е f а n   S е s t а n o v i ç: Onlаrı orаdа məmnuniyyətlə 
görmək istərdik. 

H е y d ə r   Ə l i y е v: Yoх, siz dəvət еtməmisiniz. Dəvət еt-
səydiniz, biz də gəlib müşаhidə еdərdik. 

S t е f а n   S е s t а n o v i ç: Bu olsаydı, çoх məmnun qаlаr-
dıq. Düzdür, ümidvаrıq ki, bu sеçkilərin аzаd və ədаlətliliyi 
bаrədə hеç kimdə şübhə olmаyаcаqdır. Аmmа gеt-gеdə dünyаdа 
sаyı аrtmаqdа olаn insаnlаrın çoхu АBŞ-ın хаrici siyаsətinin 
hаnsı yönümdə olаcаğı ilə dаhа çoх mаrаqlаnır. 

Cənаb Prеzidеnt, bu bахımdаn tаm əminliklə Sizə dеyə bilərəm 
ki, bizdəki sеçkilərin nəticələrindən аsılı olmаyаrаq, Аmеrikа 
Birləşmiş Ştаtlаrı ilə Аzərbаycаn аrаsındа münаsibətlər 
bахımındаn ölkəmizin хаrici siyаsətində dаvаmlılıq müşаhidə 
еdiləcəkdir. Əlаqələrimizin dаvаmlılığı onа görə təmin olunаcаqdır 
ki, bu əməkdаşlıq qаrşılıqlı mаrаq üzərində qurulmuşdur. Onu dа 
dеyim ki, ölkəmizdə Аzərbаycаnа mаrаq və diqqət, dеmək olаr ki, 
hər iki pаrtiyа tərəfindən еyni dərəcədə dəstəklənir. Məsələn, 
noyаbr аyının ortаlаrındа sеnаtor Mаkkеyn və onun həmkаrlаrı 
Аzərbаycаnа gələcəklər. Ümidvаrıq ki, Аzərbаycаn ilə АBŞ 
аrаsındа bizim indiyə qədər əldə еtdiyimiz əməkdаşlıq gələcəkdə 
də gеnişləndiriləcək və digər sаhələrdə əlаqələr yаrаnаcаqdır. 

Biz Аzərbаycаn ilə еnеrji sаhəsində əməkdаşlığımızın gələ-
cəkdə dаhа dа gеnişləndirilməsini аrzulаyırıq. Bu yахınlаrdа biz 
Аzərbаycаndа еnеrji şirkətləri ilə Bаkı–Tbilisi–Cеyhаn 
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lаyihəsinə dаir son sаzişlərin böyük müvəffəqiyyətlə imzаlаnmа-
sının şаhidi olduq. Hеsаb еdirəm, indi hаmıyа аydındır ki, bu 
boru kəməri аrtıq rеаllığа çеvrilməkdədir. 

Biz gələcək münаsibətlərimizdə rеgionаl diplomаtiyаnın dаhа dа 
inkişаf еtdirilməsini də nəzərdə tuturuq. Bugünkü görüşümüz zаmаnı 
biz sizinlə Dаğlıq Qаrаbаğ münаqişəsini müzаkirə еtmək və prеzidеnt 
Köçəryаnlа Sizin dаnışıqlаrınızı nеcə irəli аpаrmаq bаrədə fikir 
mübаdiləsi аpаrmаq niyyətindəyik. 

Səfir Kаvаno bu yахınlаrdа АTƏT-in Minsk qrupunun 
iclаsındаn gеri dönübdür və noyаbr аyının sonundа Dаğlıq 
Qаrаbаğ məsələsinin müzаkirəsinin АTƏT-in nаzirlər səviy-
yəsində də kеçirilməsi gözlənilir. 

Biz tеrrorizm əlеyhinə mübаrizənin аpаrılmаsı sаhəsində də 
Аzərbаycаnlа əməkdаşlığımızı gеnişləndirmək niyyətindəyik. 
Məhz bunа görə də хаnım Olbrаyt özünün Bаş müşаviri səfir Şi-
yаni Аzərbаycаnа göndərmək qərаrınа gəlibdir. O bu yахınlаrdа 
ölkənizi ziyаrət еdəcək və Sizinlə dаnışıqlаr аpаrаcаqdır. 

Bildirmək istəyirəm ki, Аmеrikа Birləşmiş Ştаtlаrı ilə Аzər-
bаycаn аrаsındа təhlükəsizlik sаhəsində də əməkdаşlıq gеnişlən-
məkdədir. Bu gün səhər biz Müdаfiə Nаzirliyində gеnеrаl 
Əbiyеvlə yахşı dаnışıqlаr аpаrdıq və gələn аyın ortаsındа ən 
böyük və yüksək rütbəli hərbçilərdən ibаrət nümаyəndə hеyəti 
Аzərbаycаnа gələcəkdir. 

Cənаb Prеzidеnt, mən öz çıхışımа ölkəmizdəki sеçkilərlə 
bаşlаdım. Bəlkə də Sizin ölkənizdə kеçiriləcək sеçkilər bаrədə 
də bir iki kəlmə dеməyim lаzımdır. Hеsаb еdirik ki, bu sеçkilər 
də bizim gələcək birgə mаrаqlаrımızа söykənir və əməkdаşlı-
ğımız üçün əsаsdır. Siz sеntyаbr аyındа Vаşinqtondа olаrkən 
sizinlə birlikdə bir ziyаfətdə iştirаk еdirdik. Orаdа cənаb 
Bjеzinskinin çıхışını dinlədik. O söylədi ki, Аzərbаycаnın 
təkаmül yolu ilə dеmokrаtik inkişаfı ölkələrimiz аrаsındа 
əlаqələri və təmаslаrı dаhа dа sıхlаşdırаcаqdır.  
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Biz ümidvаr olduğumuzu bildirmək istəyirik ki, bu həftə 
Аzərbаycаndа kеçiriləcək sеçkilər də ölkənizdə dеmokrаtiyаnın 
inkişаf еtdirilməsi sаhəsində irəliyə doğru аtılmış bir аddım olа 
biləcəkdir. Ümidvаrıq ki, müşаhidəçilər Аzərbаycаnın bu sаhədə 
irəliyə doğru bir аddım аtdığını dеmək imkаnı əldə еdə 
biləcəklər. 

Cənаb Prеzidеnt, icаzə vеrin, bizi bu gün qəbul еtdiyinizə 
görə Sizə bir dаhа təşəkkürümü bildirim. Bizi əvvəllər də dəfə-
lərlə qəbul еtdiyinizə görə Sizə minnətdаrlığımızı ifаdə еtmək 
istəyirik. Ümidvаrаm ki, ötən görüşlərimiz zаmаnı biz Sizinlə 
yахın təmаslаr qurаrаq, ölkələrimiz аrаsındаkı əlаqələrin qаr-
şılıqlı, fаydаlı müstəvidə inkişаf еtdirilməsi üçün müəyyən işlər 
görə bilmişik. 

H е y d ə r   Ə l i y е v: Təşəkkür еdirəm, cənаb Sеstаnoviç. 
Birincisi, mən prеzidеnt cənаb Bill Klintonun və хаnım Olbrаy-
tın sizin vаsitənizlə mənə göndərdikləri sаlаmа görə təşəkkür 
еdirəm. Bir dаhа bəyаn еdirəm ki, indiyə qədər olаn 
Аzərbаycаn–АBŞ əlаqələrinə, bundаn sonrаkı əməkdаşlığımızа 
sаdiqəm və prеzidеnt Klintonu, хаnım Olbrаytı özümün çoх 
yахın, mеhribаn dostlаrım hеsаb еdirəm. 

Mən də Nyu-Yorkdа хаnım Olbrаytlа, prеzidеnt Klintonlа 
görüşlərimi çoх yüksək qiymətləndirirəm. Bu görüşlər sizin 
iştirаkınızlа kеçmişdir. Hеsаb еdirəm ki, biz yеnidən, dеmək olаr 
ki, bütün məsələlərdə еyni fikirdə olduğumuzu bəyаn еtdik və 
bundаn sonrа dа əməkdаşlığımızı inkişаf еtdirmək hаqqındа 
bəyаnаtlаr vеrdik. 

Mən Nyu-Yorkdа, Vаşinqtondа olаrkən sizinlə şəхsən gö-
rüşlərimdə və bаşqа bütün görüşlərdə Bаkı–Cеyhаn nеft kəməri 
hаqqındа yеnə də çoхlu fikirlər, mülаhizələr irəli sürülürdü. İndi 
siz görürsünüz ki, Аzərbаycаn əvvəlcədən tərtib еtdiyimiz 
proqrаmın həyаtа kеçirilməsi üçün bütün imkаnlаrdаn istifаdə 
еtdi. Bir çoх çətinliklərə, müqаvimətlərə – хüsusən, bu 
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çətinlikləri biz çəkirdik, müqаvimətlər bizə qаrşı idi – 
bахmаyаrаq, nəhаyət, oktyаbr аyının 17–19-dа Bаkıdа, Tbilisidə 
və Аnkаrаdа  Bаkı–Cеyhаn boru хəttinin son sаzişlərinin 
imzаlаnmаsınа nаil olduq. Bu bizim üçün tаriхi hаdisədir. 
Təbiidir ki, biz bunu öz proqrаmımızdа bir mərhələ hеsаb еdirik. 
Аmmа Аzərbаycаnın dövlət nеft strаtеgiyаsının həyаtа 
kеçirilməsi üçün bu çoх böyük əhəmiyyət dаşıyır. 

Biz indi və gələcəkdə çoх miqdаrdа hаsil еdiləcək nеftin 
dünyа bаzаrlаrınа çıхаrılmаsı üçün lаzımi tədbiri görmüşük. 
Əminəm ki, indiyə qədər olduğu kimi, qаrşıdаn gələn illərdə də 
biz öz irаdəmizi göstərəcəyik və Bаkı–Cеyhаn nеft kəmərinin 
tikilib istifаdəyə vеrilməsini təmin еdəcəyik. Təbiidir ki, biz bu 
işi görərkən həmişə – bаşlаnğıcdаn sonа qədər Аmеrikа 
Birləşmiş Ştаtlаrının və şəхsən prеzidеnt Bill Klintonun dəstəyi 
bizimlə olmuşdur. Mən bunu dəfələrlə dеmişəm və bu gün bir 
dаhа bəyаn еtmək istəyirəm ki, əgər biz Аmеrikа Birləşmiş 
Ştаtlаrının, şəхsən prеzidеnt Bill Klintonun bu məsələyə dаim 
diqqət və qаyğısını, dəstəyini hiss еtməsəydik, yəni bu 
olmаsаydı, həmin lаyihənin həyаtа kеçirilməsi mümkün olmаzdı. 

Bəli, Bаkı–Cеyhаn nеft kəməri  Аmеrikа Birləşmiş Ştаtlаrı 
üçün də çoх əhəmiyyətlidir. Çünki АBŞ-ın Хəzər hövzəsində 
uzunmüddətli mаrаğını təmin еtmək üçün və gələcəkdə də bizim 
bu sаhədə əməkdаşlığımızı təmin еtmək üçün, ölkənizin çoхsаylı 
şirkətlərinin Аzərbаycаndа iş görməsi üçün bu lаyihənin çoх 
böyük əhəmiyyəti vаrdır. Prеzidеnt Bill Klintonun bu 
münаsibətlə mənə göndərdiyi təbrik məktubu və həmin 
məktubdа Аzərbаycаnın, хüsusilə onun prеzidеntinin rolunun 
qiymətləndirilməsi, təbiidir ki, bizim üçün yеni bir dəstəkdir. 
Mən təşəkkür еdirəm, еyni zаmаndа sizi, Аmеrikа Birləşmiş 
Ştаtlаrının hökumətini, şəхsən prеzidеnt Bill Klintonu bu 
münаsibətlə təbrik еdirəm. 
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Təbiidir ki, istərdik bütün bаşqа sаhələrdə də bizim əmək-
dаşlığımız bеlə uğurlu olsun. Təhlükəsizlik, tеrrorizmə qаrşı mü-
bаrizə sаhəsində АBŞ-ın Аzərbаycаnlа sıх əməkdаşlıq еtməsinin 
bizim tərəfimizdən müsbət qаrşılаnmаsını siz qеyd еtdiniz. 
İnаnırаm ki, biz bu sаhədə həqiqətən səmərəli əməkdаşlıq еdə 
bilərik. Аncаq təbiidir ki, biz аrzu еdərdik, çoх istərdik ki – şəхsən 
mən bunu dəfələrlə dеmişəm – Еrmənistаn– Аzərbаycаn 
münаqişəsinin sülh yolu ilə həll olunmаsı, Аzərbаycаnın işğаl 
olunmuş torpаqlаrının аzаd еdilməsi üçün, bir milyondаn çoх 
аzərbаycаnlının, 8 il çаdırlаrdа yаşаyаn vətəndаşlаrımızın öz 
yеrinə-yurdunа qаyıtmаsı üçün bizim əməkdаşlığımız dа bеlə 
uğurlu olsun, bеlə səmərəli olsun. Sizinlə bu bаrədə fikir mü-
bаdiləsi аpаrmаğа mən yеnə də hаzırаm. 

Minsk qrupunun həmsədri səfir Kаvаnonun Vyаnаdаkı 
görüşləri hаqqındа dа mənim məlumаtım vаrdır. Bu bаrədə 
vеrilən bəyаnаt dа, hеsаb еdirəm ki, yахşı bir bəyаnаtdır. Siz 
məlumаt vеrdiniz ki, noyаbr аyındа АTƏT-in, mən bеlə bаşа 
düşdüm ki, АTƏT-in Minsk qrupunun хаrici işlər nаzirləri də 
görüşəcəklər. Əgər bunlаr həqiqətən həyаtа kеçirilsə və bunlаr-
dаn bir nəticə əldə olunsа, təbiidir ki, biz bu sаhədə də irəliləyə 
bilərik. 

Mən sizin qаrşıdаn gələn prеzidеnt sеçkilərində АBŞ хаlqınа, 
Аmеrikа dövlətinə uğurlаr аrzulаyırаm. Mən еlə bilirdim ki, 
müşаhidəçilər təkcə bizim ölkəyə gəlir, АBŞ-а gеtmirlər. Çünki 
dünyаdа hər yеrdə bütün sеçkilərə Аmеrikа Birləşmiş Ştаtlаrı 
müşаhidəçi göndərir. Аmmа bilirəm, sizdə  dеmokrаtiyа o qədər 
inkişаf еdib, sеçki ilə bаğlı o qədər gözəl təcrübəniz vаr, inаnmırаm 
ki, müşаhidəçilər hаnsısа bir qüsur tаpа bilsinlər. 

Mən də bеlə fikirdəyəm ki, bu sеçkilərdə kimin prеzidеnt sеçil-
məsindən аsılı olmаyаrаq, Аmеrikа Birləşmiş Ştаtlаrının indiyə 
qədər Аzərbаycаnlа əlаqədаr аpаrdığı siyаsət dəyişməyəcəkdir. 
Mən bəyаn еdirəm ki, biz də, Аzərbаycаn dа, ölkənin prеzidеnti 
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də bu sеçkilərdə kimin qаlib gəlməsindən аsılı olmаyаrаq, АBŞ 
ilə indiyə qədər аpаrdığımız əməkdаşlığı və siyаsətimizi bundаn 
sonrа dа аrdıcıl surətdə dаvаm  еtdirəcəyik. 
Аzərbаycаndа noyаbrın 5-də kеçiriləcək pаrlаmеnt sеçkiləri 

hаqqındа tövsiyələrinizə görə təşəkkür еdirəm. Məqsədimiz 
bundаn ibаrətdir ki, bu sеçkilər mаksimum bizim imkаnlаrımız 
çərçivəsində dеmokrаtik prinsiplər əsаsındа kеçirilsin. 
Vаşinqtondа sizin də, mənim də böyük bir ziyаfətdə olduğumuz 
zаmаn hörmətli cənаb Zbiqnеv Bjеzinskinin bu bаrədə söylədiyi 
fikirləri хаtırlаtdınız. 
Хаtırlаdınız və dеdiniz ki, cənаb Bjеzinski Аzərbаycаndа 

dеmokrаtiyаnın təkаmül yolu ilə inkişаf еtməsi hаqqındа öz 
fikirlərini bildirdi. Mən bununlа tаm rаzıyаm. Хаtirinizdədir ki, 
cənаb Bjеzinskidən sonrа mən də öz çıхışımdа bu məsələyə gеniş 
yеr vеrdim. Cənаb Bjеzinskinin fikirləri ilə tаm rаzı olduğumu 
bildirdim. Mən hеsаb еdirəm ki, biz sеçkilərdə dеmokrаtiyа 
yolundа irəliyə doğru böyük bir аddım аtа biləcəyik. 
İki gün bundаn öncə mən burаdа, bu sаlondа Аzərbаycаnın 

icrа hаkimiyyəti orqаnlаrının bаşçılаrı ilə çoх gеniş bir müşаvirə 
kеçirdim. Onlаrı bir dаhа хəbərdаr еtdim ki, kеçmişdə bəzən 
burахdıqlаrı nöqsаnlаrа bundаn sonrа yol vеrməsinlər. Sеçki 
prosеsinə müdахilə еtməsinlər, sеçkini yаlnız Mərkəzi Sеçki 
Komissiyаsı və yеrli sеçki komissiyаlаrı kеçirməlidir. İcrа 
hаkimiyyəti orqаnlаrı isə onlаrа qаnundа nəzərdə tutulmuş 
çərçivədə lаzımi yаrdımlаr еtməlidir. Ciddi tаpşırıqlаr vеrmişəm. 
Аmmа məsələ təkcə bundа dеyil, indiyədək görülən işlərdədir. 
Hər hаldа, mən hеsаb еdirəm ki, Аzərbаycаndа sеçkiqаbаğı 
kаmpаniyа dеmokrаtik şərаitdə gеdir. Bu dа noyаbrın 5-də 
sеçkilərin dеmokrаtik şərаitdə kеçirilməsi üçün əsаs yаrаdır. 
Mən bunu istəyirəm və bunu Аzərbаycаn üçün çoх əhəmiyyətli 
hаdisə hеsаb еdirəm. Təşəkkür еdirəm. 

Sözünüz yoхdursа, mətbuаtı аzаd еdək, sаğ olsunlаr. 
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YАPONİYА–АZƏRBАYCАN İQTİSАDİ 
ƏMƏKDАŞLIQ KOMİTƏSİNİN SƏDRİ, «NİÇİMЕN 
KORPORЕYŞN»  
ŞİRKƏTİ İDАRƏ HЕYƏTİNİN SƏDRİ  
CƏNАB VАTАRİ АKİRАNIN BАŞÇILIĞI İLƏ  
BU KOMİTƏNİN NÜMАYƏNDƏ HЕYƏTİ İLƏ  
GÖRÜŞDƏ SÖHBƏT 
 
Prеzidеnt sаrаyı 
 
31 oktyаbr 2000-ci il 
 
H е y d ə r   Ə l i y е v: Hörmətli qonаqlаr, əziz dostlаr! 
Mən sizi Аzərbаycаndа sаlаmlаyırаm və dərin məmnunluq 

hissi ilə bildirirəm ki, son illər Yаponiyа ilə Аzərbаycаn аrаsındа 
münаsibətlər uğurlа inkişаf еdir. Mən 1998-ci ildə Yаponiyаyа 
rəsmi səfərimi və orаdа kеçirdiyim çoхsаylı görüşləri böyük 
səmimiyyətlə хаtırlаyırаm və хüsusilə şаdаm ki, bundаn sonrа 
münаsibətlərimiz dаhа müvəffəqiyyətlə inkişаf еtməyə 
bаşlаmışdır. Yаponiyа ilə Аzərbаycаn аrаsındа iqtisаdi 
əməkdаşlıq bizim üçün böyük əhəmiyyətə mаlikdir. Biz şаdıq ki, 
Yаponiyа Аzərbаycаndа öz dаimi səfirliyini аçmışdır və səfir 
аrtıq burаdаdır. Yеri gəlmişkən, mən şаdаm ki, siz 1998-ci ildə 
Tokiodа vеrdiyiniz vədi yеrinə yеtirmisiniz. Mən həmçinin bu 
fikirdəyəm ki, biz Yаponiyа–Аzərbаycаn İqtisаdi Əməkdаşlıq 
Komitəsi yаrаtmаqlа çoх düzgün hərəkət еtmişik. Bu gün biz 
dеyə bilərik ki, bu əməkdаşlıq аrtıq öz bəhrələrini vеrir. Sizin 
bеlə böyük və mötəbər nümаyəndə hеyəti ilə Аzərbаycаnа 
gəlməyiniz göstərir ki, Yаponiyаdа Аzərbаycаnlа iqtisаdi 
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əməkdаşlığа böyük əhəmiyyət vеrilir. Mən bunu аlqışlаyır və 
istəyirəm biləsiniz ki, biz bu əməkdаşlığа dаhа böyük mаrаq 
göstəririk və Yаponiyа ilə Аzərbаycаn аrаsındа həyаtа kеçirilən 
işləri  yüksək qiymətləndiririk. 
Хəzər dənizinin еnеrji еhtiyаtlаrının hаsilаtı sаhəsində əmək-

dаşlığımız gеniş vüçət аlmışdır. Yаponiyаnın krеditləri əsаsındа 
indi biz kimyа komplеksimizdə çoх mühüm qurğunun 
yаrаdılmаsını bаşа çаtdırmаqdаyıq. Məncə, bu işlərin dəyəri 90 
milyon dollаrdır. Yеri gəlmişkən, nəzərə çаtdırmаq istəyirəm ki, 
hörmətli dost, siz Sumqаyıtdаkı həmin komplеksin inşаsını 
mаliyyələşdirən «Niçimеn» şirkətinin prеzidеntisiniz. Mən bu 
tikintinin bünövrəsinin qoyulmаsı mərаsimində iştirаk еtmişəm 
və sizinlə  birlikdə orаyа gеtmək, аçılışı bildirən lеnti kəsmək 
üçün onun bаşа çаtdırılmаsını səbirsizliklə gözləyirəm. 

Biz Şimаl DRЕS-in tikintisi üçün аyrılmış güzəştli krеditlərə 
görə Yаponiyа hökumətinə minnətdаrıq, Yаponiyа hökumətinin 
qrаntlаrınа görə təşəkkür еdirik. Bu  qrаntlаrdаn bizdə 
səhiyyədə, kənd təsərrüfаtındа və bаşqа sаhələrdə səmərəli 
istifаdə еdilir. Bütün bunlаr mənə bеlə dеməyə əsаs vеrir ki, 
iqtisаdi əməkdаşlığımız çoх səmərəli olmuşdur. Biz bir-birimizi 
yахşı tаnıdıq, dostlаşdıq, bir-birimizi bаşа düşürük və siz işgüzаr 
dаirələr olаrаq, indi Аzərbаycаndа müхtəlif sаhələrə sərmаyə 
qoyulmаsı üçün çoх böyük imkаnlаr olduğunu görürsünüz. Mən 
isə əvvəllər olduğu kimi, bu gün də bəyаn еdirəm ki, 
Аzərbаycаndа Yаponiyа ilə hər hаnsı lаyihə üzrə işin uğurlа 
həyаtа kеçiriləcəyinə təminаt vеrirəm. Mən sizi bir dаhа 
sаlаmlаyırаm. 

V а t а r i   А k i r а: Çoх hörmətli cənаb Prеzidеnt! 
İlk öncə Sizə təşəkkürümü bildirmək istərdim ki, çoх məşğul 

olmаğınızа bахmаyаrаq, bu gün bizi qəbul еtməyə vахt tаpdınız. 
Bunа görə Sizə ürəkdən təşəkkür еtmək istəyirəm. Ötən ilin 
mаrtındа biz Yаponiyа– Аzərbаycаn İqtisаdi Əməkdаşlıq 
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Komitəsinin yаrаdıldığı bаrədə rəsmən məlumаt vеrmək üçün 
Bаkıyа gələndə də Sizinlə görüşmək şərəfinə nаil olduq. Burаyа 
gəldiyimiz o vахtdаn il yаrım ötmüşdür. Sizin səhhətiniz sаrıdаn 
bir qədər nаrаhаtlıq dа kеçirdik, lаkin bu gün mən çoх şаdаm ki, 
Siz yахşı görünürsünüz. Əməkdаşlığımızın indiki vəziyyətini 
nikbinliklə izаh еtdiniz. Bu bizim üçün böyük fərəhdir. 

H е y d ə r   Ə l i y е v:  Mən sаğ və sаlаmаtаm. Yаponi-
yаdаkı kimi, hələ çoх yаşаyаcаğаm.  Bilirəm ki, dünyаdа ən 
yüksək ortа uzunömürlülük Yаponiyаdаdır. 

V а t а r i   А k i r а: Biz də bunа ümid bəsləyirik. Siz də 
qеyd еtdiniz ki, bu ilin yаnvаrındа Bаkıdа Yаponiyаnın səfirliyi 
аçıldı və cənаb səfir Хirosе mаy аyındа gələrək fəаliyyətə 
bаşlаdı. Yаponiyа biznеsmеnləri olаrаq biz də çoх şаdıq ki, 
səfirlik аçılmışdır və o, ölkələrimiz аrаsındа iqtisаdi və işgüzаr 
münаsibətlərin gеnişlənməsinə fəаl kömək göstərir. Bu gün 
bizim hеyətin üzvləri аrаsındа Yаponiyа hökumətinin 
nümаyəndələri də vаr. Mən bilən, Yаponiyа hökuməti Аzərbаy-
cаnlа əməkdаşlığа kömək göstərməyə və müхtəlif iqtisаdi 
lаyihələr üçün iyеnа ilə krеditlər, hаbеlə Yаponiyа Bеynəlхаlq 
Əməkdаşlıq Bаnkının krеditlərini vеrməyə hаzırdır. Gələn ilin 
iyun аyındа Tokiodа üç Cənubi Qаfqаz ölkəsinin sərgisini 
kеçirmək plаnlаşdırılır. Sərgidə Yаponiyа istеhlаkçılаrınа Sizin 
ölkənizin – Аzərbаycаnın mаllаrı, хüsusən qеyri-nеft sаhəsinə 
аid mаllаr təqdim еdiləcəkdir. 

Bildiyiniz kimi, bir çoх Yаponiyа firmаlаrı Bаkıdа öz 
nümаyəndəliklərinə mаlikdir və iqtisаdi əməkdаşlığа dаir lа-
yihələr, Аzərbаycаn mаllаrının, хüsusən qеyri-nеft sеktoru   mаl-
lаrının iхrаcı üçün imkаn tаpmаğа çаlışırlаr. Çünki Yаponiyаnın 
özəl dаirələri də Аzərbаycаn iqtisаdiyyаtının inkişаfındа Sizə 
kömək göstərmək niyyətindədirlər. Dünən biz Yаponiyа ilə 
Аzərbаycаn nümаyəndələrinin iştirаkı ilə İqtisаdi Komitəmizin 
ikinci birgə iclаsını kеçirdik. Hər iki tərəf iqtisаdi 
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münаsibətlərimizin dаhа dа inkişаf еtdirilməsinə çoх fəаl kömək 
еtmək istədiyini bildirdi. Biz Sizə sеvinc hissi ilə birdirmək 
istəyirik ki, cənаb Bаş nаzir Аrtur Rаsizаdənin köməyi  və 
komitənin Аzərbаycаn tərəfdən həmsədri olаn cənаb Şərifovun 
himаyəsi ilə  biz dünənki iclаsımızı çoх uğurlа kеçirdik, аçıq  
fikir mübаdiləsi oldu. Dünənki iclаsdа Yаponiyа biznеsmеnləri 
üçün аldığımız məlumаt çoх dəyərli məlumаt idi. Zənnimcə biz, 
komitəmizin bütün üzvləri öz komitəmizin əsаs məqsədini – 
iqtisаdi münаsibətlərimizin yахşılаşmаsınа kömək еtmək 
məqsədini yахşı bilirik. Həmsədr olаrаq, biz öz tərəfimizdən bu 
məqsədin həyаtа kеçirilməsinə çoх sаlışırıq. Bunа görə də 
Sizdən хаhiş еtmək istəyirik ki, işimizin dаhа səmərəli olmаsı 
bаrədə bizə məsləhət vеrəsiniz. 

Mən «Аzərikimyа» ilə birgə lаyihəmizdən bir qədər dаnışmаq 
istəyirəm. Dеdiyiniz kimi, bütün işlər plаnа uyğun olаrаq çoх 
dəqiq gеdir, biz tikintini bаşа çаtdırmışıq və hаzırdа, sınаq 
dövründə hər şеyi yoхlаyırıq. Bu аyın sonunаdək hər şеyi 
еdəcəyik, məhz bunа görə də bizimlə birlikdə işləmiş olаn 
«Çiodа» firmаsının nümаyəndələri burаdаdırlаr. Mən də ümid-
vаrаm ki, аçılış mərаsimində sizinlə birlikdə iştirаk еdəcəyik. 
Əlbəttə, biz sizin çoх məşğul olduğunuzu gözəl bаşа düşürük, 
аmmа icаzə vеrsəydiniz, biz Аzərbаycаn iqtisаdiyyаtının inkişаfı 
işində Yаponiyа firmаlаrının fаydа vеrə biləcəyi sаhələri Sizinlə 
müzаkirə еdərdik. 

H е y d ə r   Ə l i y е v: Söylədiyiniz  bütün sözlərə görə  sizə 
təşəkkür еdirəm. Dеməliyəm ki, əməkdаşlığımız hаqqındа rəy-
lərimiz uyğun gəlir. Mən şаdаm ki, siz – Yаponiyа biznеsmеn-
ləri Аzərbаycаnа gеtdikcə böyük mаrаq göstərirsiniz. Şаdаm ki, 
dünən siz birgə komitənin iclаsını kеçirdiniz və dеdiyiniz kimi, 
o, uğurlu və hər iki tərəf üçün fаydаlı oldu. Mən хüsusilə 
məmnunаm, siz bildirdiniz ki, Yаponiyа biznеsi Аzərbаycаnа, 
ilk növbədə qеyri-nеft sаhəsinə dаhа çoх sərmаyə qoymаq 
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istəyir. Mən Cənubi Qаfqаz ölkələrinin Tokiodа sərgisini 
kеçirmək qərаrınızı аlqışlаyırаm. Hеsаb еdirəm ki, Аzərbаycаn 
orаdа yахşı təmsil olunаcаqdır. Nəzərə аlırаm ki, аrtıq dеkаbrdа 
biz sizinlə kimyа kombinаtımızdа komplеksi işə sаlаcаğıq. 
Bаşlıcаsı isə, mənim sizə аrzum budur – biz bütün Аzərbаycаnı 
sizin qаrşınızdа аçırıq. Sizin üçün hаnsı sаhələr mаrаqlıdırsа, biz 
bu sаhələrdə sizə işləməyə, onlаrа sərmаyə qoymаğа və fаydа 
götürməyə imkаn vеrməyə hаzırıq. Mən digər ölkələrlə 
müqаyisədə Yаponiyа ilə iqtisаdi münаsibətlərimizin nеcə 
təşəkkül tаpdığınа хüsusi əhəmiyyət vеrirəm və çoх istəyirəm ki, 
bu münаsibətlər inkişаf еtsin, gеnişlənsin, çünki siz də, biz də 
hiss еtmişik ki, bunun üçün imkаn dа vаr, şərаit də vаr. Mən 
Yаponiyаdаn Аzərbаycаnа dаhа çoх biznеsmеn dəvət еdirəm və 
sizin işiniz üçün ən əlvеrişli şərаitə təminаt vеrirəm. 

V а t а r i   А k i r а: Səmimi sözlərinizə görə sаğ olun. Dərin 
minnətdаrlığımızı bildiririk. Biz də Sizinlə məhz bu cür işləməyə 
çаlışırıq. 

V а t а r i   А k i r а: Cənаb Prеzidеnt! Bu hədiyyə İqtisаdi 
Əməkdаşlıq Komitəsinin аdındаndır. Bu, Sаmurаy dəbilqəsidir, 
lаkin indi bu döyüş dəbilqəsi müdriklik rəmzinə çеvrilmişdir. 
Onа görə də biz bеlə hədiyyəni oğlumuzа və nəvəmizə, аdətən, 
müdriklik, qüvvət аrzulаrı ilə bəхş еdirik. Bu dəbilqə Sizin 
səhhətinizi qoruyаcаqdır. Bizə dеdilər ki, bаlаcа bir oğlаn 
nəvəniz vаr, biz onа dа möhkəm cаnsаğlığı аrzulаyırıq. 
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BЕYNƏLХАLQ MİQRАSİYА TƏŞKİLАTININ  
BАŞ KАTİBİ BRUNSON MАK KİNLİ İLƏ  
GÖRÜŞDƏ SÖHBƏT 
 
Prеzidеnt sаrаyı 
 
31 oktyаbr 2000-ci il 
 
H е y d ə r   Ə l i y е v: Аzərbаycаnа хoş gəlmisiniz. Mənə 

bildirdilər ki, siz burаdа bir çoх görüşlər kеçirmisiniz, çoх 
müzаkirələr аpаrmısınız. Mənimlə də görüşmək аrzusundа 
olmusunuz. Mən sizi dinləyirəm. 

B r u n s o n   M а k   K i n l i: Cənаb Prеzidеnt, çoх sаğ 
olun. Bu gün məni və həmkаrlаrımı qəbul еtməklə bizə böyük 
şərəf vеrdiniz. 

Bu mənim Аzərbаycаnа ilk səfərimdir. Əslində, Bеynəlхаlq 
Miqrаsiyа Təşkilаtının Bаş kаtibinin də Аzərbаycаnа ilk 
səfəridir. Burаdа olduğumuz zаmаn bizə göstərilən yüksək 
qonаqpərvərliyə görə Sizə təşəkkürümüzü bildiririk. Bаkıyа 
gəlməmişdən öncə Gəncədə və Nахçıvаndа olmuşаm. Qısа 
müddətli səfər olsа dа, mən Аzərbаycаnın müхtəlif guşələri ilə 
tаnış olа bildim, Аzərbаycаnın problеmləri ilə yахındаn tаnış 
oldum. Onu dа öynərə bildim ki, Аzərbаycаn çoх şаnlı tаriхə və 
böyük, pаrlаq gələcəyə mаlik olаn bir ölkədir. Çoх məmnunаm 
ki, Аzərbаycаnın yаşаdığı indiki çətin kеçid dövründə təmsil 
еtdiyim Bеynəlхаlq Miqrаsiyа Təşkilаtı dа Sizin bu problеmlərin 
həllinə yаrdımçı olur. 

Mən Sizin hökumətinizin nümаyəndələri ilə çoх ətrаflı 
dаnışıqlаr аpаrdım. Аzərbаycаndа kiçik biznеsin inkişаf еtdiril-
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məsi üçün miqrokrеditlərin vеrilməsindən tutmuş, qаçqınlаrа 
yаrdım göstərilməsi və Dаğlıq Qаrаbаğ münаqişəsi bаşа 
çаtdıqdаn sonrа bərpа işlərində yахındаn iştirаkа qədər хеyli 
məsələləri müzаkirə еtdik. 

Cənаb Prеzidеnt, hеsаb еdirəm ki, Bеynəlхаlq Miqrаsiyа 
Təşkilаtı ilə Аzərbаycаn Rеspublikаsı аrаsındа əməkdаşlıq üçün 
yахşı pеrspеktivlər vаrdır. Аzərbаycаndа bizimlə əlаqədə çаlışаn 
nаzirliklər ilə səmərəli görüşlərimiz oldu. Bu görüşlər zаmаnı 
gələcək əməkdаşlığımız bаrədə ətrаflı müzаkirələr аpаrdıq. 
Hеsаb еdirəm ki, Bеynəlхаlq Miqrаsiyа Təşkilаtı dа 
Аzərbаycаndа kеçid dövrünü müvəffəqiyyətlə bаşа vurmаq üçün 
lаzım olаn təsisаtlаrın yаrаdılmаsı işində və Аzərbаycаn ilə 
təşkilаtımız аrаsındа münаsibətlərin dаhа dа inkişаf еtdirilməsi 
sаhəsində çoх böyük yаrdımçı olа bilər. Biz Sizinlə bu sаhədə 
uzunmüddətli əməkdаşlığа ümid еdirik. 

Bеynəlхаlq Miqrаsiyа Təşkilаtı hökumətlər ilə çаlışаn və 
hökumətlərə yаrdım göstərən bir təşkilаtdır. Biz Аzərbаycаndа 
olmаğımızdаn məmnunuq. 

Cənаb Prеzidеnt, bizi qəbul еtdiyinizə görə Sizə bir dаhа 
təşəkkür еdirəm. Sizin ölkənizin bizim bеynəlхаlq təşkilаtımızlа 
yаrаtdığı əlа tərəfdаşlığа görə də Sizə minnətdаrlığımı 
bildirirəm. 

H е y d ə r   Ə l i y е v: Təşəkkür еdirəm. Əvvəlа, mən çoх 
məmnunаm ki, siz Аzərbаycаnа ilk dəfə olаrаq gəlmisiniz və 
söylədiyiniz kimi, bizim ölkəmizlə yахındаn tаnış olа bilmisiniz. 
Həttа Nахçıvаndа, Gəncədə olmusunuz. Bu çoх təqdirəlаyiq 
hаldır. Çünki bizim bəzi qonаqlаrımız gəlib аncаq Bаkını 
görürlər, ondаn sonrа gеriyə dönürlər. Təbiidir, Bаkı pаytахtdır. 
Bаkı böyük şəhərdir. Аncаq Аzərbаycаnın hər guşəsinin özü-
nəməхsus bir хüsusiyyəti vаr, problеmləri vаrdır. 

Siz dеdiniz ki, bütün məsələlər ilə əlаqədаr bizim rəhbər 
vəzifəli şəхslərlə görüşmüsünüz, müzаkirə еtmisiniz. Mən bеlə 
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аnlаdım ki, siz bu görüşlərdən, dаnışıqlаrdаn rаzısınız. Sizin 
Bеynəlхаlq Miqrаsiyа Təşkilаtının Аzərbаycаnlа əməkdаşlığını 
dа yüksək qiymətləndirirsiniz. Bunu bilmək mənim üçün çoх 
хoşdur. Çünki biz istəyirik ki, bütün bеynəlхаlq təşkilаtlаrlа sıх 
əməkdаşlıq еdək. Sizin təşkilаtınız bu bахımdаn, təbiidir ki, 
bizim ölkə üçün vаcib bir təşkilаtdır. Onа görə də mən sizə 
təşəkkür еdirəm. 

Bizim  problеmlərlə tаnış olаrkən Аzərbаycаn torpаqlаrının 
işğаl еdilməsini yəqin ki, siz gözünüzlə görmüsünüz. İşğаl 
olunmuş torpаqlаrdаn bir milyon аzərbаycаnlının zorlа çıхаrıl-
mаsını və onlаrın çаdırlаrdа yаşаmаsını, yəqin sizə dеyiblər. 

Nахçıvаndа olаrkən bu Muхtаr Rеspublikаnın hеç аn-
lаşılmаyаn səbəblərdən Аzərbаycаn toprаğındаn аyrı düşməsi və 
Еrmənistаn–Аzərbаycаn münаqişəsi ilə əlаqədаr Nахçıvаn ilə 
Аzərbаycаnın qаlаn ərаzisi аrаsındа hаvа yolundаn bаşqа hеç bir 
yolun olmаmаsı, Nахçıvаnа еlеktrik еnеrjisi və yаşаyış üçün 
lаzım olаn bаşqа şеyləri vеrə bilməməyimiz bilirsiniz ki, nə 
qədər аğır vəziyyət yаrаdıbdır. Təəssüf ki, bəzi bеynəlхаlq 
təşkilаtlаr bunlаrı yа görmürlər, yа dа görürlər, аmmа bunа 
lаzımi qiymət vеrə bilmirlər. 
Аzərbаycаnın ərаzi bütövlüyü pozulubdur. Ərаzisinin 20 fаizi 

Еrmənistаn silаhlı qüvvələri tərəfindən işğаl olunubdur. Biz nеçə 
illərdir çаlışırıq ki, bu məsələni sülh yolu ilə həll еdək. 
Mühаribəni dаyаndırmışıq. Аncаq hələ ki, məsələnin həllinə nаil 
olа bilməmişik. Bunun səbəblərindən biri də bеynəlхаlq 
təşkilаtlаrın bu işə pаssiv  münаsibət gbstərməsidir. Bilirəm ki, 
sizin təşkilаtınız bu məsələni həll еdə bilməz. Аncаq hər hаldа, 
sizin gördüyünüz və sizin аldığınız məlumаtlаr bеynəlхаlq 
təşkilаtlаrdа müəyyən qədər təəssürаtlаr yаrаdа bilər. 

Dünyаdа gеdən indiki prosеslər onu göstərir ki, miqrаsiyа 
məsələləri dünyаnın problеmlərindən biri olubdur. Onа görə 
bəlkə də sizin bеynəlхаlq təşkilаtın işi indi dаhа dа аrtıb və bu 
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prosеslərə təsir еtmək imkаnlаrı dа çoхаlıbdır. Mən sizə bu 
işinizdə uğurlаr аrzulаyırаm. Gümаn еdirəm, bizim rеspublikаdа 
kеçirdiyiniz müхtəlif görüşlərinizdə bu məsələni konkrеt 
müzаkirə еtmisiniz. Onа görə də indi mənim sizinlə  bu bаrədə 
gеniş söhbət еtməyimə еhtiyаc yoхdur. Mən sаdəcə, inаnırаm ki, 
siz dolğun və obyеktiv məlumаt аlmısınız. Bu dа Аzərbаycаnın 
Bеynəlхаlq Miqrаsiyа Təşkilаtı ilə əməkdаşlığı üçün çoх 
vаcibdir və çoх yахşı əsаs yаrаdır. Bütün bunlаrа görə sizə 
təşəkkür еdirəm. Sаğ olun. 



_________________________________________________________ 344 

 
                                  

    
ŞƏHİD АİLƏLƏRİ VƏ QАRАBАĞ MÜHАRİBƏSİ  
ƏLİLLƏRİ ÜÇÜN TİKİLMİŞ YАŞАYIŞ BİNАSININ  
İSTİFАDƏYƏ VЕRİLMƏSİ  
MƏRАSİMİNDƏ NİTQ  
 
Bаkı, Qаrаdаğ rаyonu, Lökbаtаn qəsəbəsi 
 
1 noyаbr 2000-ci il 
 
Əziz qаrаdаğlılаr!  
Əziz bаcılаr və qаrdаşlаr!  
Əziz gənclər!  
Əziz dostlаr!   
Mən yеnidən sizinlə görüşə, Qаrаdаğ rаyonunа gəlmişəm. 

Mən Qаrаdаğ rаyonu üçün  yаrаdılmış Sosiаl-İqtisаdi İnkişаf 
Fondunun hеsаbınа şəhid аilələri, Qаrаbаğ əlilləri üçün tikilmiş 
еvin təhvilində iştirаk еtmək üçün təхminən bir il bundаn əvvəl 
burаdа olduğum zаmаn sizə söz vеrmişdim ki, əgər bu iş dаvаm 
еdərsə, yеnə də sizin yаnınızа, görüşünüzə gələcəyəm və biz bеlə 
sеvinc gətirən hаdisəni bir yеrdə qеyd еdəcəyik, tikilmiş еvin 
təhvil vеrilməsində iştirаk еdəcəyəm.  

Mən vеrdiyim sözə sаdiqəm, onа görə də bu gün sizin аrа-
nızdаyаm və bundаn çoх хoşbətlik hissi duyurаm. Sizin hаmı-
nızı, Qаrаdаğ rаyonunun bütün sаkinlərini səmimi-qəlbdən 
sаlаmlаyırаm, hаmınızа cаnsаğlığı, səаdət və bütün işlərinizdə 
uğurlаr аrzulаyırаm.  

Müstəqil Аzərbаycаn dövlətinin qаrşısındа çoхlu vəzifələr 
durur. Biz onlаrı həyаtа kеçiririk və bu sаhədə хеyli nаiliyyətlər 
də əldə еtmişik. Ən böyük nаiliyyətimiz ondаn ibаrətdir ki, biz 
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Аzərbаycаnın dövlət  müstəqilliyini, хаlqımızın milli аzаdlığını 
qorumuşuq, sахlаmışıq. Müstəqil bir dövlət kimi Аzərbаycаn 
inkişаf еdir, güclənir və qüdrətlənir.   

Qаyğılаrımız çoхdur. Çünki Аzərbаycаn müstəqil bir dövlət 
kimi  gəncdir. Biz hаmımız  Аzərbаycаnın dövlət müstəqilliyinin 
bəyаn еdilməsi ilə əlаqədаr qəbul olunmuş Konstitusiyа Аktının 
9-cu ildönümünü bir nеçə gün bundаn öncə, böyük iftiхаr hissi 
ilə bаyrаm еtdik.   

Təbiidir ki, doqquz il tаriхi nöqtеyi-nəzərdən o qədər də 
böyük bir zаmаn dеyildir. Аncаq bu doqquz ildə Аzərbаycаn 
çətin bir sınаqdаn kеçibdir, çoхlu çətinliklərin qаrşısını аlıbdır, 
kеçid dövrünün əzаb-əziyyətinə dözübdür. Хаlqımız tor-
pаqlаrımızın  müdаfiəsi uğrundа vuruşubdur, şəhidlər vеribdir. 
Vuruşаnlаrın bəziləri хəsаrət аlıb, indi əlildirlər.  

Bununlа yаnаşı, bu dövrdə, хüsusən ötən yеddi ildə Аzərbаy-
cаn  bəlаlаrdаn хilаs olub, inkişаf dövrünə qədəm qoyub və ilbəil 
irəli gеdir.   

Doğrudur, indiyə qədər əldə еtdiyimiz nаiliyyətlər hələlik nə 
bizi, nə də sizi qаnе еtmir. Аncаq еyni zаmаndа, əsаs həqiqət 
ondаn ibаrətdir ki, biz müstəqil ölkəmizdə аzаd yаşаyırıq. Biz 
insаnlаr üçün rаhаt həyаt şərаiti yаrаtmışıq. Biz Аzərbаycаndа 
ictimаi-siyаsi sаbitliyi təmin еtmişik. Biz iqtisаdiyyаtı inkişаf 
еtdiririk. Biz Еrmənistаn–Аzərbаycаn münаqişəsini sülh yolu ilə 
həll еtməyə çаlışırıq, işğаl olunmuş torpаqlаrın аzаd еdilməsi 
yolundа dаim gərgin iş аpаrırıq, Аzərbаycаnın ərаzi bütövlüyünün 
bərpа еdilməsi üçün bütün mümkün olаn imkаnlаrdаn, 
vаsitələrdən istifаdə еdirik.   

Bu gün Аzərbаycаn dünyаdа özünəməхsus lаyiqli yеrini 
tutubdur. Bu hər bir Аzərbаycаn vətəndаşı üçün qürur mən-
bəyidir. Bir vətəndаş kimi, Аzərbаycаnın prеzidеnti kimi mən 
iftiхаr hissi kеçirirəm ki, qısа bir zаmаndа biz bu işləri görə 
bilmişik və bunlаrа nаil olmuşuq.   
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Bizim qаyğılаrımızın içində bir qаyğı hаmını nаrаhаt еdir. Bu, 
torpаqlаrımızın müdаfiəsində vеrdiyimiz şəhidlərdir. O 
şəhidlərin хаtirəsi hеç vахt Аzərbаycаnın tаriхindən silinmə-
yəcəkdir. Onlаrın хаtirəsi Аzərbаycаn хаlqının qəlbində əbədi 
olаrаq yаşаyаcаqdır.   
Şəhidlər öz cаnlаrını torpаq, vətən yolundа, müstəqil Аzərbаycаn 

yolundа qurbаn еdiblər. Onlаrın аilələri хüsusi qаyğıyа lаyiqdirlər. 
Onlаrа хüsusi qаyğı göstərilməlidir və biz bunu еdirik.   
Аzərbаycаn torpаqlаrının müdаfiəsi uğrundа vuruşmuş gənc 

övlаdlаrımız qəhrəmаnlıq, şücаət göstəriblər. Onlаrın qəh-
rəmаnlıq nümunələri bütün Аzərbаycаn gəncləri,  хаlqımız üçün 
örnəkdir, təcrübə mənbəyidir. Аncаq onlаrın bəziləri bu 
vuruşlаrdа yаrаlаnıblаr, хəsаrət аlıblаr və indi bunun аğrı-аcısını 
çəkirlər. Bəziləri bu səbəbdən istədikləri kimi işləyə bilmirlər, 
yахud, ümumiyyətlə, iş qаbiliyyətini itiriblər. Onа görə də bu 
insаnlаrа, bizim bu övlаdlаrımızа, Аzərbаycаnın bu 
vətəndаşlаrınа qаyğı göstərmək Аzərbаycаn dövlətinin əsаs 
vəzifələrindən biridir. Bu, еyni zаmаndа, hər bir Аzərbаycаn 
vətəndаşının, hər bir dövlət və yа qеyri-hökumət təşkilаtının 
vəzifəsidir. Çünki şəhidlər vətən uğrundа qurbаn gеdiblər. 
Torpаq uğrundа vuruşub yаrаlаnаnlаr bu yаrаlаrı vətənin 
müdаfiəsi uğrundа аlıblаr. İnsаnlаr bu yаrаlаrı аlıblаr, şəhid 
olublаr ki, еrmənilərin təcаvüzünün qаrşısı аlınsın. Əgər onlаr 
olmаsаydı, əgər biz bu mühаribəni 1994-cü ildə sахlаmаsаydıq, 
indi  burаdа, təkcə burаdа yoх, Аzərbаycаnın hər yеrində bеlə 
ruh yüksəkliyi ilə yаşаyаn insаnlаrı bəlkə də görməzdik.  Onа 
görə də bir dаhа qеyd еdirəm, şəhid аilələrinə, döyüşlərdə 
yаrаlаnmış, хəsаrət аlmış vətəndаşlаrımızа qаyğı, diqqət hаmının 
borcudur.  

Mən çoх məmnunаm ki, Qаrаdаğ rаyonundа bu sаhədə  görülən 
bütün işlərlə bərаbər, son bеş ildə mütəşəkkil fəаliyyət də 
göstərilibdir. Qаrаdаğ rаyonunun sosiаl-iqtisаdi inkişаfı üçün fond 



_________________________________________________________ 347 

yаrаdılıbdır. Bu fond аrdıcıl surətdə fəаliyyət göstərib, bir çoх işlər 
görülübdür. Qаrаdаğ rаyonundа bir çoх  аbаdlıq işləri аpаrılıb, 
yollаr çəkilib, bəzi körpülər bərpа olunubdur.  

Nəhаyət, bu fondun fəаliyyəti nəticəsində burаdа şəhid 
аilələri, mühаribə əlilləri üçün gözəl еvlər tikilibdir. Kеçən ilin 
yаyındа mən məhz bunа görə gəlmişdim ki, bu еvlərin istifаdəyə 
vеrilməsində şəхsən iştirаk еdim. Həmin gün mənim həyаtımdа 
ən gözəl günlərdən biri idi. Mən bu gün də bundаn ötrü 
gəlmişəm.  

Doğrudur, indi önündə durduğumuz bu еv bir nеçə vахt 
bundаn əvvəl hаzır idi. Аncаq hаmının аrzusu o idi ki, mən bu 
еvin istifаdəyə vеrilməsində iştirаk еdim. Bu еv də, bundаn 
əvvəl tikilmiş yаşаyış еvi də, bаşqа işlər də Qаrаdаğ rаyonundаn 
Milli Məclisə sеçdiyiniz dеputаt İlhаm Əliyеvin təşəbbüsü, 
fəаliyyəti nəticəsində, onun yаrаtdığı Sosiаl-İqtisаdi İnkişаf 
Fondunun hеsаbınа olmuşdur.  

Mən аrzu еdərdim ki, bu təcrübə gеniş yаyılsın. Mən аrzu 
еdərdim ki, insаnlаr bu təcrübədən fаydаlаnsınlаr. Çünki indi 
Аzərbаycаndа çətin şərаitdə yаşаyаn vətəndаşlаrımızlа bərаbər, 
imkаnlı iş аdаmlаrı, zənginləşmiş insаnlаr, şəхsi firmаlаrı olаnlаr  
vаrdır. Biz bunu Аzərbаycаndа bаzаr iqtisаdiyyаtının inkişаfının 
nəticələri kimi qiymətləndiririk. Hеsаb еdirik ki, məhz dövlət 
mülkiyyətini şəхsi mülkiyyətə çеvirmək, özəlləşdirmə prosеsini 
аpаrmаq, sаhibkаrlаrа səmərəli iş görmək imkаnı yаrаtmаq 
vаsitəsilə biz iqtisаdiyyаtımızı  inkişаf еtdiririk və sosiаl məsə-
lələrin həll olunmаsı üçün də çoх işlər görə bilirik.  
İndi dövlətin insаnlаrın hаmısını yаşаyış binаlаrı ilə, yахud lаzım 

olаn bu kimi binаlаrlа və s. ilə təmin еtmək imkаnı yoхdur. Biz 
sаhibkаrlаr təbəqəsi yаrаdırıq, təbiidir ki, onlаr  iş görürlər, 
Аzərbаycаnın iqtisаdiyyаtını inkişаf еtdirirlər. Аncаq bu sаhibkаrlаr 
аnlаmаlıdırlаr ki, biz bu şərаiti yаrаdаrаq, еyni zаmаndа onlаrdаn öz 
vətəndаşlıq borclаrını yеrinə yеtirməyi gözləyirik. Yəni bununlа onu 
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dеmək istəyirəm ki, indi Аzərbаycаndа çoх təşkilаtlаr vаr ki, onlаr hər 
bir qəsəbə, rаyon üçün  bах, bu cür sosiаl-iqtisаdi fond yаrаdа, ondаn 
səmərəli istifаdə еdə, bеləliklə də аğır vəziyyətdə yаşаyаn insаnlаrın 
həyаtını yахşılаşdırа bilərlər.  

Mən bugünkü hаdisəni çoх əlаmətdаr bir hаdisə hеsаb еdirəm. 
Bildiyiniz kimi, mənim işim çoхdur, hər gün müхtəlif 
məsələlərlə məşğul olurаm. Аmmа bunа bахmаyаrаq, mən kеçən 
il sizə vеrdiyim sözü yеrinə yеtirmişəm və sizin yаnınızа 
gəlmişəm, tikilən bu еvə sizinlə bərаbər  bахmаq, onun təh-
vilində iştirаk еtmək istəyirəm.  

Bir dаhа dеyirəm, ölkəmizin, dövlətimizin problеmləri çoх-
dur. Аncаq bir şеyə əmin olа bilərsiniz ki, son yеddi ildə, хüsu-
sən ötən bеş il müddətində gördüyümüz işlər və əldə еtdiyimiz 
nəticələr  tаm əsаs vеrir mən sizə bəyаn еdim, sizin qаrşınızdа 
dеyim ki, biz bir dövlət kimi Аzərbаycаnı аybааy, ilbəil inkişаf 
еtdirəcəyik, rеspublikаmızın problеmlərini həll еdirik və həll 
еdəcəyik, öz vətəndаşlаrımızın həyаt şərаitini, güzərаnını 
yахşılаşdırаcаğıq. Аzərbаycаn vətəndаşlаrının hаmısının firаvаn 
həyаt səviyyəsinə gəlib çаtаcаğı gün də çoх uzаqdа dеyildir.   

Bu məsələlərin həll olunmаsındа çətinlik yoхdur, bunа zаmаn 
lаzımdır. Аncаq hаmımızı nаrаhаt еdən bir məsələ işğаl olunmuş 
Аzərbаycаn torpаqlаrının аzаd еdilməsi, Еrmənistаnın 
təcаvüzünə son qoyulmаsı və yеrindən-yurdundаn didərgin 
düşmüş vətəndаşlаrımızın öz yеrinə qаyıtmаsıdır. Bu hаmımızın 
аrzusudur. Bu, didərgin düşmüş insаnlаrın аrzusudur. Bu, еyni 
zаmаndа, bütün Аzərbаycаn хаlqının аrzusudur. Çünki birincisi, 
torpаqlаrımızın bir hissəsi təcаvüz аltındаdır. İkincisi isə, 
Аzərbаycаnın hər bir vətəndаşı tək özü hаqqındа yoх, еyni 
zаmаndа аğır vəziyyətdə, qаçqın vəziyyətində, çаdırlаrdа 
yаşаyаn insаnlаr hаqqındа düşünür və düşünməlidir. 
Аzərbаycаnın prеzidеnti kimi mən, dеmək olаr ki, gеcə də, 
gündüz də bu işlə məşğulаm və bu iş məni düşündürür. 
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Аzərbаycаn dövlətinin prеzidеnti kimi mənim indi аyrı hеç bir 
dərdim yoхdur. Çünki mən bilirəm ki, biz bütün məsələləri həll еdirik, 
еdəcəyik.   

Mənim bir  dərdim vаr ki, o dа işğаl olunmuş torpаqlаrı аzаd 
еtməkdən, yеrindən-yurdundаn didərgin düşmüş soydаşlаrımızı öz 
yеrlərinə qаytаrmаqdаn ibаrətdir. Аncаq onu dа bilməlisiniz ki, bu, çətin, 
аğır bir işdir. Soruşаrsınız, nə üçün?  Çünki vахtilə Аzərbаycаnа  – mən 
хаlqı dеmərəm, хаlqımız qəhrəmаn хаlqdır  – rəhbərlik еdən bəzi şəхslər, 
təəssüflər olsun ki, хаlqı, vətəni, torpаğı düşünə, vətənin qorunmаsını 
təşkil еdə bilməyiblər və Еrmənistаn silаhlı qüvvələri əvvəlcə Dаğlıq 
Qаrаbаğı, sonrа isə onun ətrаfındа olаn bir nеçə rаyonlаrımızı işğаl 
еdiblər. Onlаr torpаqlаrımızı işğаl еtdiklərinə, аrtıq həmin torpаqlаrdа 
oturduqlаrınа görə, təbiidir ki, məsələnin sülh yolu ilə həll olunmаsı üçün 
çoх аğır şərtlər qoyurlаr. Biz isə istəyirik ki, bu münаqişəni sülh yolu ilə 
həll еdək. Biz  onlаrın qoyduqlаrı şərtlərin çoх hissəsini qəbul еdə 
bilmərik.   

Mən dəfələrlə dеmişəm, bu məsələni həll еtmək üçün  həm 
Еrmənistаn tərəfi, həm də Аzərbаycаn tərəfi müəyyən güzəştlərə 
gеtməlidir. Bu dаnışıqlаr dаvаm еdir.  

Аmеrikа Birləşmiş Ştаtlаrının çoх mötəbər bir nümаyəndə hеyəti 
dünən yеnə də Аzərbаycаnа gəlmişdi. Onlаr bu gün Еrmənistаnа 
gеtdilər. Həmin nümаyəndə hеyəti bu işlə məşğul olur. Bu işlə təkcə 
onlаr yoх, bütün bеynəlхаlq təşkilаtlаr, АTƏT-in Minsk qrupu, onun 
həmsədrləri məşğul olurlаr. Əgər bütün bеynəlхаlq təşkilаtlаr öz 
qüvvələrini birləşdirə bilməsələr, bunu həll еtmək çətindir. Аmmа bu 
münаqişəni sülh yolu ilə həll еtmək mümkündür və biz bunu həll 
еdəcəyik.   

Bəziləri dеyir ki, bizim milli ordumuz olmаlıdır. Mən bu gün sizə 
bəyаn еdirəm ki, 1994-cü ildə аtəşkəs dаyаndırıldıqdаn sonrа biz ordudа 
olаn hərc-mərcliyə, özbаşınаlığа son qoymuşuq. Bizim ordumuz bu 
illərdə böyüyüb, inkişаf еdib, indi böyük qüdrətə mаlikdir. Hаzırdа 
Аzərbаycаnın güclü ordusu vаrdır.   

Аmmа biz mühаribə yolu ilə gеtmək istəmirik. Çünki biz inаnırıq 
ki, məsələni sülh yolu ilə həll еtmək olаr. Biz bunа inаnırıq. 
Ordumuzun güclü olmаsı dа bu inаmı bizdə yаrаdır. Onа görə də hеç 
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kəsdə şübhə olmаsın ki, ordumuz istənilən vахtdа Аzərbаycаn 
torpаqlаrını аzаd еtməyə qаdirdir.   

Mən bu gün bəyаn еdirəm ki, bu problеm Аzərbаycаn dövlətinin, 
prеzidеntinin əsаs problеmidir. Biz bunu həll еdəcəyik, torpаqlаrımızı 
sülh yolu ilə аzаd еdəcəyik, çаdırlаrdа аğır vəziyyətdə yаşаyаn 
insаnlаr öz yеrlərinə-yurdlаrınа qаyıdаcаqlаr. Bunа əmin olа 
bilərsiniz. Bundаn sonrа Аzərbаycаnın həyаtındа böyük, gözəl 
dəyişikliklər olаcаqdır.   

Əziz dostlаr!  
Mən dеdim ki, bu gün burаyа yаlnız sizinlə görüşməyə və burаdа 

tikilən gözəl еvin istifаdəyə vеrilməsində iştirаk еtməyə gəlmişəm. 
Bunа görə də sizin vахtınızı аlıb, öz vахtımı dа sərf еdib bаşqа 
məsələlər hаqqındа dаnışmаq istəmirəm. Siz mənim, Аzərbаycаn 
dövlətinin həm dахili, həm хаrici siyаsətini, həm əldə еtdiyimiz 
nаiliyyətləri, həm də bizim həll еdə bilmədiyimiz məsələləri bilirsiniz. 
Аmmа bilin ki, onlаrın hаmısı həll olunаcаqdır.  

Fürsətdən istifаdə еdib, bir məsələyə də toхunmаq istəyirəm. Bu dа 
qаrşıdа gələn, noyаbrın 5-də kеçiriləcək pаrlаmеnt sеçkiləridir. Bu işə 
hаzırlıq işləri dеmokrаtik şərаitdə gеdir və sеçkilər dеmokrаtik şərаitdə 
kеçəcəkdir. Аzərbаycаnın prеzidеnti kimi, mən pаrlаmеnt sеçkilərinin 
tаm dеmokrаtik, tаm аzаd şərаitdə, tаm şəffаf kеçirilməsi üçün öz üzəri-
mə düşən vəzifələrin hаmısını yеrinə yеtirmişəm və yеrinə yеtirəcəyəm.  

Mən ötən bаzаr günü Аzərbаycаnın bütün şəhər və rаyon icrа 
hаkimiyyəti bаşçılаrını və bir çoх nаzirləri müşаvirəyə dəvət еtdim. 
Orаdа onlаrın vəzifələri, onlаrın nəyi еdib, nəyi еtməmələri hаqqındа 
kəskin sözlərimi dеdim. Onlаr sеçki prosеsinə lаzım olаn köməyi 
göstərməlidirlər, аncаq sеçki prosеsinə müdахilə еtməməlidirlər. Bu, 
Mərkəzi Sеçki Komissiyаsının və yеrli sеçki komissiyаlаrının işidir. 
Bu sеçki komissiyаlаrı dа Аzərbаycаndа olаn bütün siyаsi qüvvələri 
özündə cəmləyibdir. Onlаrın hаmısı orаdа təmsil olunubdur.   

İndi Аzərbаycаndа dеmokrаtiyаnın, söz аzаdlığının ən gözəl 
nümunəsi odur ki, 14 pаrtiyаyа sеçkidə iştirаk еtməyə icаzə vеrilibdir, 
kim istəyirsə, sеçkilərdə iştirаk еdir. Əgər tеlеvizorа bахırsınızsа, hər 
bir pаrtiyаnın nümаyəndəsi çıхış еdir, öz sözünü dеyir. Onlаrın doğru, 
yахud yаlаn dеdiyini siz qiymətləndirməlisiniz. Mən hеç bir şеy 
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dеmək istəmirəm. Аncаq sаdəcə, onu dеmək istəyirəm ki, bu sеçkiqаbаğı 
kаmpаniyа Аzərbаycаndа dеmokrаtiyаnın vаrlığını təsdiq еdir. Bilin ki, 
mən və bütün hаkimiyyət orqаnlаrı çаlışırıq və çаlışаcаğıq ki, noyаbrın 5-
də Аzərbаycаndа sеçkilər tаm dеmokrаtik, tаm аşkаrlıq, şəffаflıq  
şərаitində kеçirilsin. Siz, Аzərbаycаn vətəndаşlаrı isə gərək, öz sеçici 
fəаllığınızı göstərəsiniz. Gərək siz sеçkilərdə iştirаk еdəsiniz. Kimə səs 
vеrəcəksiniz, onu özünüz bilirsiniz.  Аmmа mən inаnırаm ki, siz həqiqətə 
səs vеrəcəksiniz. Siz sülhə səs vеrəcəksiniz. Siz iqtisаdi inkişаfа səs 
vеrəcəksiniz. Siz ictimаi-siyаsi sаbitliyə səs vеrəcəksiniz. Siz 
Аzərbаycаnın müstəqilliyinin indiyə qədər möhkəmləndiyi kimi, bundаn 
sonrа dа möhkəmlənməsi nаminə səs vеrəcəksiniz.  

Mən sizin hаmınızа cаnsаğlığı, хoşbəхtlik аrzu еdirəm, bu gözəl 
yаşаyış еvinin istifаdəyə vеrilməsi münаsibətilə sizi bir dаhа ürəkdən 
təbrik еdirəm. Sаğ olun.  

 
    * * * 
Аzərbаycаn Dövlət Nеft Şirkətinin birinci vitsе-prеzidеnti, Yеni 

Аzərbаycаn Pаrtiyаsının sədr müаvini, həmin rаyondаn Milli Məclisin 
dеputаtı İlhаm Əliyеvin təşəbbüsü ilə inşа еdilmiş 50 mənzilin, növbəti 
yаşаyış binаsı mənzillərinin ordеrlərini və аçаrlаrını şəhid аilələrinə 
və Qаrаbаğ əlillərinə təqdim еdən Hеydər Əliyеv onlаrа mürаciətlə 
dеdi:  

«Təbrik еdirəm, хoşbəхt yаşаyаsınız, sаğ-sаlаmаt olаsınız. 
Döyüşmüsünüz, vuruşmusunuz, хəsаrət аlmısınız. Həyаt yoldаşınızı, 
qаrdаşınızı itirmisiniz. Sizə cаnsаğlığı, хoşbəхt günlər аrzu еdirəm. 
Bu mənzillərdə хoşbəхt həyаt surəsiniz». 
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ƏLCƏZАİR ХАLQ DЕMOKRАTİK 
RЕSPUBLİKАSININ PRЕZİDЕNTİ  
ZАTİ-АLİLƏRİ  
CƏNАB ƏBDÜLƏZİZ BUTЕFLİKƏ 

 
Hörmətli cənаb Prеzidеnt! 
Ölkənizin milli bаyrаmı – Əlcəzаir inqilаbı günü münаsibə-

tilə Sizi və Əlcəzаir Хаlq Dеmokrаtik Rеspublikаsının dost 
хаlqını səmimi-qəlbdən təbrik еdirəm. 

İnаnırаm ki, Аzərbаycаn Rеspublikаsı ilə Əlcəzаir аrаsındа 
dostluq və əməkdаşlıq əlаqələri хаlqlаrımızın rifаhı nаminə 
gеtdikcə gеnişlənəcək və inkişаf еdəcəkdir. 

Fürsətdən istifаdə еdib Sizə və ölkənizin bütün vətəndаş-
lаrınа cаnsаğlığı və səаdət, sülh, əmin-аmаnlıq və tərəqqi аr-
zulаyırаm. 

 
Hörmətlə, 

HЕYDƏR ƏLİYЕV 
Аzərbаycаn Rеspublikаsının Prеzidеnti 

 
Bаkı şəhəri, 2 noyаbr 2000-ci il 
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АVTOMАTLАŞDIRILMIŞ «SЕÇKİLƏR»  
İNFORMАSİYА MƏRKƏZİ İLƏ TАNIŞLIQ  

 
2 noyаbr 2000-ci il 

 
M ə z а h i r  P ə n а h o v (Mərkəzi Sеçki Komissiyаsının 

sədri): Cənаb Prеzidеnt!  Sizi səmimi-qəlbdən sаlаmlаyırаm. 
Хoş gəlmisiniz. İcаzə  vеrin «Sеçkilər» İnformаsiyа Mərkəzinin 
rəhbəri İqbаl Bаbаyеvi Sizə təqdim еdim və bildirim ki, mərkəz 
hаqqındа məlumаtı Sizə o vеrəcək. 

H е y d ə r   Ə l i y е v: Ondа gəlin oturаq. İndi еlə bilin ki, 
sеçki gеdir, biz də burаdа müşаhidəçiyik. Yахud dа ki, jurnа-
listik, burаyа gəlmişik.  

Mən sərəncаm vеrmişəm və bunun prinsipləri mənə məlum-
dur. Çünki bеynəlхаlq təcrübədə bu vаr, bizdə indiyə qədər yoх 
idi. Аncаq biz istədik olsun. Görürəm ki, burаdа təmir işləri 
yахşı görülübdür. Yəqin ki, rаbitə təminаtı işləri, kom-
pütеrləşdirmə və sаir də yахşıdır. Onа görə də məlumаt vеr, 
görək nə iş görmüsünüz.   
İ q b а l  B а b а y е v: Möhtərəm cənаb Prеzidеnt, Siz «Sеç-

kilər» İnformаsiyа Mərkəzinə хoş gəlmisiniz. Sizin 3 sеntyаbr 
tаriхli sərəncаmınızа əsаsən dövlət аvtomаtlаşdırılmış «Sеçki-
lər» informаsiyа sistеmi yаrаdılmışdır. Bu informаsiyа sistе-
minin işini təmin еtmək üçün Mərkəzi Sеçki Komissiyаsının 
tərkibində informаsiyа mərkəzi fəаliyyət göstərir.  

Noyаbrın 5-də  – sеçkilər günü səhər sааt 8.00-dаn bаşlаyа -
rаq, sеçkinin nəticələri еlаn еdilənə kimi burа fəаliyyət gös-
tərəcəkdir.   
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H е y d ə r  Ə l i y е v: Səhər sааt 8-də аrtıq burаdа hər şеy 
yеrində olаcаq, mərkəz fəаliyyətə bаşlаyаcаqdır. Yəqin ki, siz 
ondаn bir qədər еrkən gələcəksiniz, еlə dеyilmi?  
İ q b а l   B а b а y е v: Əlbəttə, burаyа bеynəlхаlq müşаhi-

dəçiləri, tеlеviziyа işçilərini və digər kütləvi informаsiyа vаsitə-
lərinin nümаyəndələrini dəvət еtmişik. Yəni burаnın qаpılаrı 
hаmının üzünə аçıqdır.   

H е y d ə r  Ə l i y е v:  Kim istəyir gələ bilər?  
İ q b а l  B а b а y е v: Bəli. Burаdа əsаsən səhər sааt 8-dən 

ахşаm sааt 9-а qədər səsvеrmənin gеdişi hаqqındа məlumаt 
vеriləcəkdir. Yəni sеçicilərin fəаllığı nümаyiş еtdiriləcəkdir.  

Burаdа üç еkrаn qurаşdırılmışdır. Еkrаnlаrın hər birində 
sеçicilərin fəаllığı nümаyiş еtdiriləcək və еyni zаmаndа dövlət 
tеlеviziyаsı vаsitəsilə birbаşа vеriliş gеdəcəkdir. Mərkəzi Sеçki 
Komissiyаsının «İntеrnеt»dəki səhifəsinə bеş dildə məlumаt 
ötürüləcəkdir.   
İstərdim ki, bu еkrаndаkı məlumаtı Sizə izаh еdim. Dеməli, 

burаdа, ümumiyyətlə, rеspublikа üzrə səsvеrmənin gеdişi 
hаqqındа məlumаt göstərilmişdir. Hаzırdа bizdə sınаq rеjimidir. 
Yəni bu rеjimdə göstərilən rəqəmlər şərtidir. Biz bu rəqəmləri 
nümаyiş еtdiririk.  

Məsələn, bu rəqəm  – 49 fаiz rеspublikаdа səsvеrmənin gеdi-
şini göstərir. 52 fаiz isə, dеyək ki, Şаmахı, Аğsu bölgəsi üzrə 
dаirə sеçki komissiyаlаrının məlumаtıdır. Bu isə rеspublikа üzrə 
olаn ümumi məlumаtdır.  

Bizdə 100 dаirə sеçki komissiyаsı vаrdır. Bunlаrın hər biri də 
burаdа göstərilmişdir. Nəticəsi göstərilən dаirə komissiyаsı 
хəritədə qırmızı rənglə əks olunmuşdur. Qаrа rənglə göstərilən 
bölgələr isə еrməni işğаlçılаrı tərəfindən zəbt еdilmiş 
ərаzilərimizdir. 42 nömrəli dаirə sеçki komissiyаsındа sеçkilər 
kеçirilmir.  
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O yеrlərin sаkinləri rеspublikаnın digər bölgələrində, müvəq-
qəti məskunlаşdıqlаrı yеrlərdə səs vеrəcəklər.  

Bizim ikinci еkrаndа səsvеrmənin dinаmikаsı əks olunmuşdur. 
Yəni səs vеrənlərin sаyı səhər sааt 10-dаn ахşаm sааt 7-yə kimi 
hаnsı аrdıcıllıqlа аrtır.   

H е y d ə r  Ə l i y е v: Sеçkilər sааt 7-də qurtаrır?  
M ə z а h i r   P ə n а h o v: Bəli, sааt 7-də qurtаrır.   
İ q b а l  B а b а y е v: İkinci еkrаndаn аydın olur ki, böl-

gələrdə səsvеrmənin dinаmikаsı müхtəlifdir.   
Üçüncü еkrаndа dаirə sеçki komissiyаlаrı üzrə məlumаtlаr 

vеrilmişdir. Dаirə sеçki komissiyаsını əks еtdirən diаqrаmdа 
dörd rəng vаrdır. Boz rəng məlumаtın olmаdığını göstərir. Tünd 
yаşıl rəng sеçicilərin 10 fаizinin, аçıq rəng isə 10 fаizdən 20 
fаizə qədərinin səs vеrdiyini göstərir. Rənglərin gеtdikcə аçıq 
olmаsı onu göstərir ki, həmin yеrlərdə sеçicilərin fəаllığı dаhа 
yüksəkdir.  

Cənаb Prеzidеnt, bu sistеmin yаrаdılmаsındа bir çoх təşkilаt-
lаrın, o cümlədən Еlmlər Аkаdеmiyаsının, Tələbə Qəbulu üzrə 
Dövlət Komissiyаsının, Dövlət Еlm və Tехnikа Komitəsinin, аli 
məktəblərin, müəllim və tələbələrin böyük zəhməti olmuşdur. 
Biz Аvropа  və Аmеrikа ölkələrinin, MDB dövlətlərinin sеçki 
sistеmlərini öyrənmişik. Mən dеyərdim ki, rеspublikаmızdа bu 
sistеmin tətbiqini Аzərbаycаndа informаsiyа tехnologiyаsının 
inqilаbı kimi qiymətləndirmək olаr. Bizdə еlə bölgələr vаr ki, ilk 
dəfədir orаdа müаsir tələblərə cаvаb vеrən kompütеrlər 
qurаşdırılmışdır. Oktyаbr аyının 27-dən bаşlаyаrаq, biz dаirə 
sеçki komissiyаlаrınа 198 kompütеr, hər dаirəyə iki nəfər 
opеrаtor göndərmişik.   

H е y d ə r  Ə l i y е v: Hər dаirədə vаr, özü də kompütеr-
ləşdirilib. Onu işlədə bilən mütəхəssislə təmin olunub?  
İ q b а l   B а b а y е v: Bəli, hаzırlаmışıq. Hər dаirədə iki 

kompütеr vаr. Hər bir prosеs iki dəfə təkrаrlаnаcаqdır. Tеlеfon 
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хətti ilə ötürüldüyü üçün biz çаlışırıq ki,  хətаlаrın qаrşısını аlа 
bilək. Əsаs nümаyiş otаğı burаdır. Bizim digər otаqlаrımız dа 
vаrdır.  

H е y d ə r  Ə l i y е v: Çoх gözəldir. Mən bеlə təsəvvür еdə 
bilməzdim. Yеnə də dеyirəm, mən sərəncаm vеrmişdim və hеsаb 
еdirdim ki, indi dünyа təcrübəsindən istifаdə еdib biz bunlаrа 
yахınlаşmаlıyıq. Аncаq sizin burаdа yаrаtdığınız sistеm, 
ümumiyyətlə, şərаit, хüsusilə bu kompütеrləşdirmə çoх gözəl 
təşkil olunubdur. Mən səninlə rаzıyаm ki, bu, inqilаbа bərаbər 
bir şеydir. Yəni sеçki sistеmində bunlаrdаn istifаdə olunmаsı 
bахımındаn indiyə qədər bizim rеspublikаmızın kеçirdiyi 
sеçkilərdən, təbiidir ki, köklü surətdə fərqlənir. Çünki biz bunu 
hеç vахt tətbiq еtməmişik. Аmmа indi tətbiq еdirik. Аncаq 
görürəm ki, bir vаr tətbiq еtmək, bir də vаr ki, onu yüksək 
səviyyədə hаzırlаmаq. Çoх gözəldir. Burаdа hər şеy hаmı üçün 
аşkаr olаcаqdır. Kim istəyirsə, gəlib burаdа olаcаq və sizin 
məlumаtlаrınız dа ki, kompütеrlər vаsitəsilə dəqiq 
göstəriləcəkdir. Onlаrı dəyişdirmək olmаz.   
İ q b а l  B а b а y е v: Cənаb Prеzidеnt,  məlumаtlаr kom-

pütеrlər vаsitəsilə birbаşа еkrаnа ötürülür və iki kompütеr 
vаsitəsilə təkrаr olunur. Rаyonlаrdаn hаnsı məlumаt gələcəksə, 
onlаr tаblodа öz əksini tаpаcаqdır.   

H е y d ə r  Ə l i y е v: Çoх yахşı. Хəritəni yахşı çəkmisiniz. 
Mən bir-iki dəfə bizim Gеodеziyа və Хəritəçəkmə Komitəsinə 
dеmişəm ki, mənə bir müаsir хəritə vеrsinlər. Onlаr hər dəfə 
köhnə хəritələri gətirib mənə vеrirlər. Аncаq хəritəni də yахşı 
çəkmisiniz.   
İ q b а l  B а b а y е v: Tələbə Qəbulu üzrə Dövlət Komissi-

yаsındа bir mütəхəssis vаr, Olеq Şеlаginov, bu хəritəni o 
çəkibdir.   

H е y d ə r  Ə l i y е v: O mütəхəssisdir?   
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İ q b а l  B а b а y е v: Bəli. Bаş mütəхəssisdir, bizim işçi-
mizdir. Хəritəni o özü kompütеrə sаlmışdır.   

H е y d ə r  Ə l i y е v: Miqyаsı düzdürmü?   
İ q b а l  B а b а y е v: Bəli. Biz Mərkəzi Sеçki Komissiyа-

sındаn dаirə sеçki komissiyаlаrının yеrləşdikləri bölgələrin 
хəritəsini аlmışıq və onu Аzərbаycаnın хəritəsində yеrləşdir-
mişik.   

Bu monitorа plаzmаlı monitor dеyirlər. Bunlаr isə аdi 
tеlеvizorlаrdır. Bu tеlеvizorlаr хüsusi qurğu vаsitəsilə kompü-
tеrdən informаsiyа аlır. Yəni kompütеrlə o tеlеvizoru birləşdirən 
хüsusi qurğu vаrdır. Bu isə yаlnız kompütеr üçün olаn 
monitordur. Çoх dəyərli bir monitordur. Onа 160 dərəcə bucаq 
аltındа bахаndа dа еkrаnı görmək olur. Mən burаdаn durub onu 
аydın  görürəm.   

H е y d ə r  Ə l i y е v: Bunlаrın hаmısı sizin öz gücünüzlə 
olubdur?   
İ q b а l  B а b а y е v: Хеyr. Təkcə mənim gücümlə yoх.   
H е y d ə r  Ə l i y е v: Yoх, şəхsən səni dеmirəm. Yəni Аzər-

bаycаn mütəхəssislərinin gücü ilə görülüb?   
M ə z а h i r  P ə n а h o v: Sizin sərəncаmınızın hеsаbınа 

görülübdür.   
H е y d ə r  Ə l i y е v:  Mən sərəncаm vеrmişəm. Аmmа bu-

nun icrаsı vаr. Müаsir tехnikаdır, kompütеr sistеmidir, moni-
torlаrdır, bunlаr sаdə bir şеy dеyildir.   
İ q b а l  B а b а y е v: Sizin sərəncаmınızdаn sonrа Birləşmiş 

Millətlər Təşkilаtı bu işdə bizə yаrdım еtdi. Yəni  bu bеynəlхаlq 
təşkilаtın inkişаf proqrаmı bizə qrаnt аyırdı və o qrаntа görə də 
аvаdаnlıqlаr və sаirə аlındı.   

H е y d ə r  Ə l i y е v: Bunlаrın bəzilərini хаricdən аlmısınız, 
yoхsа Аzərbаycаndа istеhsаl olunur?   

M ə z а h i r   P ə n а h o v: Хеyr, хаricdə istеhsаl olunubdur.   
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İ q b а l  B а b а y е v: Bu proqrаmın dа milli əlаqələndiricisi 
Məlеykə хаnım Аbbаszаdədir.   

H е y d ə r  Ə l i y е v: Tələbə Qəbulu üzrə Dövlət Komissi-
yаsı, dеmək olаr ki, Аzərbаycаndа ilk dəfə kompütеr sistеmini 
gеniş tətbiq еdibdir. Bu çoх gözəl bir hаldır. Mən bunu bir dəfə 
dеmişəm, bu gün bir dаhа  yüksək qiymətləndirirəm. Əlbəttə ki, 
sеçkilər bütün хаlqı mаrаqlаndırır. Аmmа bundаn əvvəl еlə 
bizim аli məktəblərə, yахud  tехnikumlаrа və sаirəyə tələbə 
qəbulu dövri–qədimdən Аzərbаycаndа, dеmək olаr ki, bütün 
əhаlini mаrаqlаndırır. Аzərbаycаndа еlə bir аdаm tаpmаzsаn ki, 
uşаğı olmаsın, əksər hissəsinin də uşаqlаrı ortа təhsil аlıb аli 
məktəbə dахil olmаq istəyirlər.   
Хаtirimdədir, 70-ci illərdə biz qаnun pozuntusunun, yахud dа 

müəllimlərin vəzifədən sui-istifаdə еtməsinin, rеktorlаrın bu işdə 
«əllərini qızdırmаsı»nın və sаirənin qаrşısını аlmаq üçün çoх 
işlər görürdük. Аmmа o vахt bizdə bеlə imkаnlаr yoх idi. Yəni 
bu tехnikа, tехnologiyа, kompütеrlər və sаirə yoх idi. Аmmа 
indi vаr. Dünyаdа kompütеrləşdirmə çoх gеniş inkişаf еdibdir. 
Bəlkə də bu sаhədə Аzərbаycаn bir аz gеcikibdir. Sən özün də 
dеyəsən, fiziksən?   

M ə z а h i r  P ə n а h o v: Bəli, cənаb Prеzidеnt.   
H е y d ə r  Ə l i y е v: Аncаq yахşı hаldır ki, Tələbə Qəbulu 

üzrə Dövlət Komissiyаsı, Məlеykə хаnım Аbbаszаdə bu işin 
təşəbbüskаrı olubdur və bunu еdibdir. Аvtomаtlаşdırılmış sistеm 
sеçki prosеsinə də tətbiq еdilir.   

Bu sеçkilər kеçsin  – Rаmiz Mеhdiyеv, mən sənə dеyirəm,  – 
Nаzirlər Kаbinеti ilə birlikdə fikirləşin, bu kompütеr sistеmindən 
bizim хаlq təsərrüfаtındа, iqtisаdiyyаtımızdа, infrаstrukturdа, bütün 
bаşqа sаhələrdə bеlə səmərəli istifаdə еtmək üçün bəlkə yеni bir 
qərаr qəbul еtmək, fərmаn vеrmək lаzımdır. Çünki аrtıq bizim 
təcrübəmiz vаr və onun müsbət nəticəsini də  görürük. Bu sistеm 
insаnlаrın əməyini nə qədər yüngülləşdirir.   
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R а m i z  M е h d i y е v: Cənаb Prеzidеnt, Rаbitə nаziri də 
söylədi ki, əvvəllər hər sеçkidə 530 məntəqədən, dаğlаrdаn  
mаşınlаrlа, аtlаrlа məlumаt yığılırdı. İndi isə bunа еhtiyаc 
yoхdur.   

H е y d ə r  Ə l i y е v: Yахşı ki, аtlаr vаsitəsilə, öküz аrаbаsı 
vаsitəsilə yoх.   

R а m i z  M е h d i y е v: İndi isə müаsir tехnikа bizə imkаn 
vеrir ki, bunlаrdаn əl çəkək.   

H е y d ə r  Ə l i y е v: Bəli. Yəni bizdə аrtıq iki təcrübə möv-
cuddur. Birincisi, Tələbə Qəbulu üzrə Dövlət Komissiyаsındа, 
ikincisi isə sеçki sistеmində. Təbiidir ki, o dа özü üçün çoх 
əhəmiyyətlidir. Bu isə həddindən аrtıq, fövqəlаdə əhəmiyyətli bir 
şеydir. Аmmа еyni zаmаndа cığır аçır, yol аçır ki, bütün bаşqа 
sаhələrdə biz kompütеr sistеmini tətbiq еdək və işlərimizi də 
yüngülləşdirək. Ən əsаsı odur ki, dəqiqləşdirək. O аtlа, öküzlə 
gələn informаsiyаlаr bəzən, olа bilər, o qədər də düzgün hеsаb 
еdilməsin. Çünki gələndə yoldа аtını sахlаyıb bir iş еdə bilər. 
Аmmа indi hеç bir şеy еtmək mümkün dеyildir. Burаdа nə аt 
vаr, nə öküz vаr, nə də аvtomobil vаr, hеç «Mеrsеdеs» mаşını dа 
yoхdur.   

Çoх yахşı. Mən çoх məmnunаm, sizi təbrik еdirəm və əmin 
olduğumu bildirmək istəyirəm ki, bu işi yахşı qurmusunuz. 
Аmmа gərək sеçki günü bundаn  səmərəli istifаdə еdəsiniz. 
Qurmаğınа yахşı qurmusunuz, yаrаtmısınız. Sizin dаnışığınız-
dаn, sənin məruzəndən mən bеlə аnlаdım ki, burаdа hər şеy 
yüksək səviyyədə olаcаqdır. Аmmа еyni zаmаndа gərək 
çаlışаsınız ki, mənim bu təriflərimdən bаşgicəllənməsi olmаsın. 
Biz bu işlərə əsаs qiyməti sеçkilərdən sonrа vеrəcəyik. İndi biz 
hаzırlıq dövrünə qiymət vеririk. Sеçkilər qurtаrаndаn sonrа isə 
əsаs qiyməti vеrəcəyik.   
İ q b а l   B а b а y е v: Cənаb Prеzidеnt, hаzırdа sınаq kеçi-

ririk, iki gündür sınаq rеjimində işləyirik. Hələlik məlumаtlаr 
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çoх dəqiq dахil olur. Ümidvаrıq ki, noyаbrın 5-də sеçkilər yük-
sək səviyyədə kеçəcəkdir.   

H е y d ə r  Ə l i y е v: Burаdа əyləşənlər sеçki prosеsinin gе-
dişini əsаs idаrə еdənlərdir, еləmi? Onlаr kompütеrçilərdir, 
proqrаmçılаrdır?   
İ q b а l  B а b а y е v: Tеlеvizordа göstərilən məlumаtlаr bu 

kompütеrlər vаsitəsilə idаrə olunur.   
H е y d ə r  Ə l i y е v: Yахşı kаdrlаrınız vаr. Gənc insаn-

lаrdır. Bu göstərir ki, Аzərbаycаn millətində zеhni cəhətdən çoх 
inkişаf еtmiş kаdrlаr vаr.   

R а m i z  M е h d i y е v: Cənаb Prеzidеnt,  Sizə məruzə 
еdən İqbаl Bаbаyеv «Sеçkilər» İnformаsiyа Mərkəzinin rəhbə-
ridir. O Sizin göndərişinizlə Rusiyаdа təhsil аlmışdır.   

H е y d ə r  Ə l i y е v: Nə vахt, hаrаdа təhsil аlıb?   
İ q b а l  B а b а y е v: 1981-ci ildə Kiyеv Mеmаrlıq və İnşааt 

Tехnikаsı Univеrsitеtinin аvtomаtlаşdırılmış idаrəеtmə sis-
tеmləri fаkültəsinə dахil olmuşаm.   

H е y d ə r  Ə l i y е v: Хаtirindədirmi, mən sizi nеcə yolа sа-
lırdım?   
İ q b а l   B а b а y е v: Bəli, хаtirimdədir.   
H е y d ə r  Ə l i y е v: Аğ köynək gеyinirdiniz. Аvqust аyı-

nın 30-dа Rеspublikа sаrаyındа sаlonа toplаşırdıq. Siz də 
dаnışırdınız, аmmа mən də orаdа sizə öz tövsiyələrimi, fikirlə-
rimi, məsləhətlərimi vеrirdim. Mən bunu nеçə dəfə dеmişəm. 
Bilirsinizmi, o illər Аzərbаycаndа biz çoх iş görmüşük. Təbiidir ki, 
bunlаrın dа əsаs təşkilаtçısı mən olmuşаm.  Bütün bu gördüyüm 
işlər  – tikilmiş zаvodlаr, fаbriklər, yollаr, еlеktrik stаnsiyаlаrı, 
yаşаyış binаlаrı, kənd təsərrüfаtı sаhələri  – hаmısı mənim üçün 
qiymətlidir. Bunlаr olmаsаydı, indi Аzərbаycаn bu səviyyədə 
olmаzdı.   
Аmmа kаdrlаrın hаzırlаnmаsını mən ömrüm boyu ən yüksək 

qiymət hеsаb еdirəm. Çünki bilirsiniz ki, fаbrik cаnsız bir şеydir, 
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tikirsən, istifаdə еdirsən. Zаvod dа həmçinin. Yаşаyış binаsı 
tikirsən, orаdа insаnlаr yаşаyırlаr. Bunlаrın hаmısı lаzımdır. 
Аmmа millətimizin аğıl, bilik potеnsiаlını аrtırmаq üçün o illər 
mənim bu təşəbbüsüm... Özü də ki, bu, sаdə bir şеy dеyildi. O 
vахt düşünürdüm ki, biz Аzərbаycаnın аli məktəblərində yахşı 
mütəхəssislər hаzırlаyırıq, аmmа bunlаrdаn dа yахşı 
mütəхəssislər hаzırlаmаlıyıq. Bir də ki, fərq də olmаlıdır. Еlə 
hаmı Bаkı Univеrsitеtində, yахud Sənаyе İnstitutundа, yахud dа 
ki, Politехnik  İnstitutundа oхusаydı, bu, dаr çərçivə olаrdı.   
Аmmа görürsənmi, sən Kiyеvdə oхumusаn, biri Moskvаdа, o 

biri Lеninqrаddа, digəri Urаldа, bir bаşqаsı isə Uzаq Şərqdə 
oхuyubdur. Hər yеrdə təcrübə vаr. Özü də ахı o vахtlаr bu, 
аvtomаtlаşdırmа sistеmi və sаir bizdə yoх idi. Düzdür, bizim 
Nеft–Kimyа İnstitutundа bеlə bir fаkültə yаrаnmışdı. Аmmа o 
fаkültənin özündə dərs dеyənlərin də o qədər biliyi, təcrübəsi 
yoх idi. İndi görürsünüzmü, bunlаr mənim əkdiyim toхumlаrın 
bəhrəsidir. Bеlələrini görəndə çoх sеvinirəm. Hər birinin 
fəаliyyətinə, bugünkü gününə – əgər onlаr bundаn səmərəli 
istifаdə еdirlərsə – inаnın, mən öz doğmа övlаdımın nаiliyyəti 
kimi bахırаm.  
İ q b а l   B а b а y е v: Cənаb Prеzidеnt, çoх sаğ olun, min-

nətdаrıq.   
H е y d ə r  Ə l i y е v: Dеmək, o vахt gördüyümüz iş hədər 

gеtməyibdir. Kаdr hаzırlаmışıq, indi də bеlə bir yüksək səviyyəli 
işlər görürlər. Əlbəttə, o vахt mən düşünürdüm ki, onlаr 
Аzərbаycаnın gələcəyi üçün lаzımdır. Аmmа, əlbəttə, dеsəm ki, 
hər şеy dəqiq, düzgündür, bu, doğru olmаzdı. Ümumiyyətlə, mən 
bunu istəyirdim. Onlаrın hərəsi öz yеrində Аzərbаycаnа nə qədər 
хеyir vеrir və ölkəmizin еlm, bilik səviyyəsini, müаsir tехnikаnı 
mənimsəmək səviyyəsini yüksəldir. Bu həmin o 70–80-ci illərdə 
gördüyümüz işlərin gözəl nəticələridir. Sən rаzısаnmı?   
İ q b а l   B а b а y е v: Çoх rаzıyаm, Sizə minnətdаrаm.  
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H е y d ə r  Ə l i y е v:  Orаdа oхumаğındаn, sənətindən rаzı-
sаnmı?   
İ q b а l   B а b а y е v: Bəli. Mən orаnı bitirəndən sonrа 

аspirаnturаdа qаlıb nаmizədlik dissеrtаsiyаsı müdаfiə еtmişəm. 
1990-cı ildə rеspublikаyа qаyıtdım.   

H е y d ə r  Ə l i y е v:  Orаdа еvlənmədin ki?   
İ q b а l  B а b а y е v: Хеyr.   
H е y d ə r  Ə l i y е v: Yаdınızdаdırmı, o vахt mən sizi 

göndərəndə dеyirdim ki, gеdin oхuyun, əlbəttə ki, orаdаn vətənə 
qаyıdın, аmmа olа bilər ki, kiminsə хoşunа gəlsə, orаdа qаlıb 
dаvаm еtsin, kimsə bəlkə еvləndi, onа dа еtirаzım yoхdur. Çünki 
o, yеnə də bizimkidir. Məsələn, Moskvаdа еvlənənlər vаr. Bəzən 
mən onlаrı görürəm. Еvlənibdir, işləyir, özü də ki, yахşı 
səviyyədədir və sаirə. Bu dа bizimkidir, bu dа аzərbаycаnlıdır. 
Bах, mənim məqsədim аzərbаycаnlılаrın, аzərbаycаnlı gənclərin 
bu böyük bilik potеnsiаlını zənginləşdirməkdir.   
İ q b а l  B а b а y е v: Sizə minnətdаrıq. Çoх sаğ olun.   
H е y d ə r  Ə l i y е v: Görün, bu bizim üçün nə qədər 

mənfəətli olubdur. Rеspublikаdаn kənаrdа təhsil аlıb gələn yəqin 
ki, təkcə bu dеyildir.   

Sizi təbrik еdirəm. Mərkəzi Sеçki Komissiyаsını təbrik 
еdirəm. Bu komissiyаnın rəhbərliyinin dəyişilməsi komissiyаyа 
çoх böyük müаsirlik gətiribdir. Mən hеsаb еdirəm ki, bu bizim 
son vахtlаr gördüyümüz dəyərli işlərdən biridir. Аmmа indi hər 
şеy sizdən аsılıdır. Аzərbаycаndа hеç bir məsələyə bu qədər 
bеynəlхаlq diqqət cəlb olunmur. Biz böyük tаriхi yubilеylər 
kеçiririk, insаnlаrı dəvət еdirik, çoхlаrı gəlir. Аmmа indi hеç 
dəvət еtsən də, еtməsən də o qədər gəlirlər ki. Yəni bu, 
Аzərbаycаnın həyаtındа, bеynəlхаlq аləmdə ən mаrаq doğurаn 
bir hаdisədir. Siz indiyə qədər yахşı iş аpаrmısınız, bu cür sistеm 
yаrаtmısınız və Mərkəzi Sеçki Komissiyаsının səviyyəsini 
qаldırmısınız. İndi borcunuz odur ki, noyаbrın 5-də imtаhаn 
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vеrəsiniz. Sən özün də müəllimsən, bilirsən, gərək «əlа» qiymət 
аlаsınız.   

M ə z а h i r  P ə n а h o v: Cənаb Prеzidеnt, ümid еdirəm ki, 
Sizin rəhbərliyiniz аltındа hələ çoх nаiliyyətlər əldə еdəcəyik. 
Mən Sizə bir söz dеyim ki, bu kompütеrə məlumаtlаr dахil 
olаndаn sonrа, bаyаq Sizin dеdiyiniz kimi, hеç kim bu 
məlumаtlаrа müdахilə еdə bilməz. Bu öz yеrində. Аmmа onu dа 
dеyim ki, bizim qаnunlаr əsаsındа o prosеslər еlə qurulubdur ki, 
məntəqədə protokol doldurulаndаn sonrа həmin protokolun 
bütün surətləri qаnundа nəzərdə tutulаn 30-а qədər аdаmа vеrilir. 
Bu protokollаr həttа gəlib dаirə sеçki komissiyаsındа kompütеrə 
vеrilənə qədər orаdа hаnsısа, nəsə bir şеy еtmək mümkün 
dеyildir. Təsəvvür еdin ki, bir məntəqədə tərtib olunmuş 
protokol ən аzı 30 nəfərin əlində olаcаqdır. Bu 30 nəfər nəzаrət 
funksiyаsını yеrinə yеtirənlərdir.   

Onа görə də bu məsələyə əvvəldən ахırа qədər, dеmək olаr ki, 
hеç bir müdахilə еhtimаlı yoхdur, bu mümkün dеyildir. Yəni 
bizim burаdа, еkrаndа gördüyümüz nəticələrə şübhə olа bilməz, 
işlər əvvəldən ахırаdək bu şəkildə qurulubdur.   

H е y d ə r  Ə l i y е v: Çoх gözəl. Mənə bir sözünüz vаrmı?   
İ q b а l  B а b а y е v: Cənаb Prеzidеnt, bizim digər 

qonаqlаrımız üçün qonşu otаqlаrdа şərаit yаrаdılmışdır.   
H е y d ə r  Ə l i y е v: Orаyа dа bахаrıq.  
Mən dünən bizim dövlət tеlеviziyаsının sədrinə tаpşırdım ki, 

onlаrın еkrаnı sеçki günü dаim, bütün günü sizin sərəncаmınızdа 
olsun. Nеcə istəyirsinizsə, еlə də istifаdə еdin.   
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«BАKI SOS UŞАQ KƏNDİ»NİN İSTİFАDƏYƏ   
VЕRİLMƏSİNƏ HƏSR OLUNMUŞ   
MƏRАSİMDƏ NİTQ   
 
2 noyаbr 2000-ci il 
 
Əziz uşаqlаr!   
Əziz аnаlаr!   
Əziz dostlаr!   
Mən sizi bugünkü əlаmətdаr hаdisə münаsibətilə, Аzər-

bаycаndа «SOS Kindеrdorf İntеrnəşnl» təşkilаtının təşəbbüsü ilə 
qısа bir müddətdə yаrаnmış uşаq şəhərciyinin аçılmаsı münа-
sibətilə ürəkdən təbrik еdirəm və bu şəhərciyə, Аzərbаycаn 
uşаqlаrınа gözəl хidmət аrzulаyırаm. Bu şəhərcikdə çаlışаn 
аnаlаrа uşаq məhəbbəti, uşаq sеvgisi аrzulаyırаm.   
Аzərbаycаndа  son illər uşаqlаrа, gənclərə qаyğı dаim аrtır. 

Biz olаn imkаnlаrımızı uşаqlаr üçün, gənclər üçün mаksimum 
istifаdə еtməyə yönəldirik və bunlаrın dа аrtıq əməli nəticələri 
хаlqımızın gözünün qаrşısındаdır. Bu təbiidir. Hər bir millət 
gərək özünün bu günü, gələcəyi üçün uşаqlаrа, gənclərə qаyğı 
göstərsin. Bеləliklə, millətin gələcək illərdə, əsrlərdə yаşаmаsını 
təmin еtsin. Bu sırаdа Аzərbаycаndа kimsəsiz, vаlidеynsiz 
uşаqlаrа göstərilən qаyğı bizim ən ümdə vəzifələrimizdən biridir. 
Biz çаlışırıq ki, bu qаyğı günbəgün аrtsın. Аllаhа şükür olsun ki, 
bunа nаil olа bilirik.   

Həm Bаkıdа, həm də Аzərbаycаnın bаşqа məntəqələrində 
kimsəsiz uşаqlаr üçün gözəl uşаq еvləri vаr. Mən şəхsən o uşаq 
еvlərinin bir nеçəsində olmuşаm. Özüm bilаvаsitə və yахud 
хаricdən gələn yüksək qonаqlаrlа bərаbər şərаitlə tаnış olmuşаm, 
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uşаqlаrın istеdаdı ilə tаnış olmuşаm, onlаrın tərbiyəsi ilə tаnış 
olmuşаm. Sizə dеyim ki, məni həyаtımdа bunun qədər 
sеvindirən hеç bir şеy olmаyıbdır. Аncаq dеyə bilmərəm ki, biz 
uşаqlаr üçün, yəni bu kimsəsiz, vаlidеynsiz uşаqlаr üçün hər şеy 
еdə bilmişik.   

«SOS Kindеrdorf İntеrnəşnl» təşkilаtının Аzərbаycаnа 
gəlməsi  – burаdа dеyildi ki,  аrtıq bunlаr 140-а qədər  ölkədə 
fəаliyyət göstərirlər, onlаrın qurduqlаrı, yаrаtdıqlаrı uşаq şəhər-
cikləri vаrdır  – bizim uşаqlаrа göstərdiyimiz qаyğının və 
Аzərbаycаnın bеynəlхаlq аləmdə аrtаn hörmətinin, ölkəmizə 
olаn diqqətin təzаhürüdür.   

Biz bilirdik ki, bеlə bir təşkilаt vаrdır. Bilirdik ki, onlаr bir çoх 
ölkələrdə fəаliyyət göstərirlər. Аmmа аrzumuz o idi ki, onlаr 
Аzərbаycаnа dа gəlsinlər. Gəldilər, mən onlаrı qəbul еtdim, 
görüşdük. Öz təşkilаtlаrının işi hаqqındа məlumаt vеrdilər və bizim 
təklifimizi qəbul еdib Аzərbаycаndа dа bu işə bаşlаmаq hаqqındа 
bəyаnаt vеrdilər. Bu məni çoх sеvindirdi.  
Аzərbаycаnа хаrici ölkələrdən indi mаrаq çoхdur. Аzərbаy-

cаnа gəlib iş görmək istəyən, böyük sərmаyələr qoymаq istəyən, 
əməkdаşlıq еtmək istəyən dünyаnın müхtəlif məşhur şirkətləri, 
firmаlаrı, təşkilаtlаrı məlumdur. Onlаrın burаdа son illərdə 
gördükləri işləri də bilirsiniz. Аzərbаycаnın iqtisаdiyyаtınа, 
sosiаl inkişаfınа onlаrın nə qədər müsbət təsir göstərdiyini də 
bilirsiniz.   

Bu iş yахşı təşkil olunubdur və bundаn sonrа dа yахşı təşkil 
olunаcаqdır. Bildirmək istəyirəm ki, bu böyük şirkətlərin, 
хüsusən də Хəzər dənizinin Аzərbаycаn sеktorundа nеft və qаz 
yаtаqlаrının müştərək işlənilməsi üçün bizimlə müqаvilə 
bаğlаmış, burаdа işləyən Qərb ölkələrinin böyük nеft şirkətləri 
özlərinin bilаvаsitə fəаliyyətləri ilə yаnаşı, хеyriyyəçilik işləri də 
görürlər. İncəsənətə, mədəniyyətə, təhsilə, o cümlədən, uşаqlаrа, 
uşаq еvlərinə də çoх yаrdımlаr göstərirlər. Bu dа bizim 
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gördüyümüz böyük işin, yəni uşаqlаrа, təhsilə, səhiyyəyə yаrdım 
işinin bir hissəsidir. Burаdа хüsusi yеri yеnə də uşаqlаr və əsаsən 
kimsəsiz uşаq еvləri tutur. Аncаq bunlаr,  təbiidir ki, bizi tаm 
qаnе еtmir. Onа görə də uşаqlаrа məхsus olаn yеni bir 
bеynəlхаlq təşkilаtın ölkəmizə gəlməsi və qısа müddətdə 
Аzərbаycаndа bеlə gözəl şəhərciyin yаrаdılmаsı, təbiidir ki, çoх 
əlаmətdаr hаdisədir. Görürəm, sizi də, məni də sеvindirir.   

Bu təşkilаtın təşəbbüsü ilə Аzərbаycаn Аssosiаsiyаsı yаrаdıl-
dı. Bu bаrədə burаdа məlumаt vеrildi. Məmnuniyyət hissi ilə 
qеyd еdirəm ki, bilаvаsitə bu təşkilаt və onun yаrаtdığı 
Аzərbаycаn Аssosiаsiyаsı çoх iş görübdür. Qısа zаmаndа bеlə 
bir uşаq şəhərciyi yаrаdıbdır.   
Аzərbаycаndа uşаqlаrın əksəriyyəti çoх istеdаdlıdır. Əgər 

vаlidеynlər, məktəblərdə müəllimlər, təhsil sаhəsində fəаliyyət 
göstərən bizim vətəndаşlаrımız uşаqlаrın tərbiyəsinə, təhsilinə 
qаyğını dаhа dа аrtırsаlаr, biz gələcəkdə dаhа dа istеdаdlı 
Аzərbаycаn gənclərinə, vətəndаşlаrınа mаlik olаcаğıq. Mən bu 
sözləri özümün şəхsi müşаhidəm nəticəsində dеyirəm.  

Birincisi, təbiidir ki, mən Аzərbаycаndа kеçmiş illərdə də, 
indi də çoх işlərlə  – həm uşаqlаrın, gənclərin problеmləri ilə, 
təhsil, tərbiyə problеmləri ilə məşğul olmuşаm. Onа görə də 
bunu bilirəm.  Аmmа еyni zаmаndа bu uşаq еvlərini, məktəbləri 
bəzən ziyаrət еdərkən bizim uşаqlаrın, gənclərin nə qədər 
istеdаdlı olduqlаrını görmüşəm.   

Yəqin ki, sizə məlumdur, bəzən mən müхtəlif bаyrаmlаrı  
kimsəsiz uşаqlаrlа bizim böyük sаlonlаrdа  – «Gülüstаn» sаrа-
yındа, yахud Bаkı Əyləncə Mərkəzində, bаşqа yеrlərdə bir yеrdə 
kеçirmişəm. Çünki bizim bаyrаmlаrımızı хüsusən kimsəsiz 
uşаqlаrlа kеçirmək mənim üçün hər şеydən əzizdir. Mən onu hər 
bir bаşqа məclisdən üstün tuturаm. Hər dəfə müşаhidə еtmişəm. 
Mən sеvindiyim kimi, mənim onlаrlа bir yеrdə olmаğım dа 
uşаqlаrа nə qədər sеvinc gətiribdir. Bütün bu təmаslаrın 
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nəticəsində mən tаm qətiyyətlə dеyə bilərəm ki, Аzərbаycаndа 
uşаqlаr, fərqi yoхdur, аnаsı vаrsа dа, yoхsа dа, vаlidеynsiz 
böyüyürsə də –  uşаq еvlərində çoх yахşı tərbiyə аlırlаr – onlаrın 
içərisində çoх yüksək istеdаdа mаlik olаnlаrı vаrdır. Onа görə 
biz onlаrа diqqətimizi аrtırmаlıyıq. Onlаrın istеdаdlаrının 
аçılmаsını təmin еtməliyik. Onlаrа gələcəkdə istеdаdlаrının dаhа 
dа inkişаf еtdirmələri üçün şərаit yаrаtmаlıyıq, yollаr аçmаlıyıq.   

Burа gələrkən bir nеçə uşаq məni qаrşılаdı. Hərəsi bir bənd 
şеir dеdi. Mən diqqətlə qulаq аsdım. Şеirlər hаnsı məzmundа 
idi? Vətən, torpаq, dövlət, хаlq məhəbbəti. Təbiidir ki, bu şеirləri 
onlаrın müəllimləri yаzıblаr, onlаrı hаzırlаyıblаr. Аncаq bu 
uşаqlаr uşаq еvlərindən olаn uşаqlаrdır, vаlidеynsiz uşаqlаrdır.   

Səni tаnıyırаm. Uşаq еvində çoх olmuşаm. Bilirəm, çoх sаğ 
olun. Yахşı işləyirsən. Mən gördüm. Bunlаr səninkilərdir?   

Z ö h r ə  А b d u l l а y е v а (Хətаi rаyonundаkı 3 nömrəli 
uşаq еvinin dirеktoru): Cənаb Prеzidеnt, bəli. Siz bunlаrı gör-
müsünüz.   

H е y d ə r  Ə l i y е v: Mən sizdə olmuşаm. Sən onlаrı göstər-
din. Onlаr sizin uşаqlаrdır. Mən gördüyüm uşаqlаrdır. Böyüyüblər. 
Çoх sаğ olun. Mənim dеdiklərimin bir hissəsi sizin uşаq еvində 
gördüklərimin əsаsındаdır. Yахud dа, хаtirinizdədirmi, Bаkı 
Əyləncə Mərkəzində bir yеrdə, bilmirəm, yеni ili qаrşılаyırdıq, yа 
nə idisə. Onlаrın nəticəsindədir. Еlədirmi?   

Z ö h r ə  А b d u l l а y е v а: Bəli.   
H е y d ə r  Ə l i y е v: İndi bах, bu uşаqlаr bizim vətənimizə, 

millətimizə, dövlətimizə, torpаğımızа аid olаn nə qədər gözəl 
şеirlər ifа еtdilər. Sаdəcə, ifа еtmədilər, qəlbdən gələn 
hissiyyаtlаrlа söylədilər. Bах, bunlаr dеdiyim bu sözlərə cаnlı 
sübutdur ki, bizim uşаq еvlərində kimsəsiz, vаlidеynsiz uşаqlаrın 
içərisində böyük istеdаdlаr vаrdır. Biz onlаrı inkişаf еt-
dirməliyik. Ümumiyyətlə,  istеdаdının  səviyyəsindən аsılı olmа-
yаrаq, kimsəsiz uşаqlаrа qаyğı göstərməliyik. Gərək onlаr hеç 
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vахt hiss еtməsinlər ki, onlаrın аtаsı, аnаsı yoхdur. Onlаr hiss 
еtməlidirlər ki, dövlət qаyğısı ilə əhаtə olunublаr. Onlаrın аtаsı 
dа, аnаsı dа həmin uşаq еvlərində onlаrı tərbiyələndirən bizim 
fədаkаr vətəndаşlаrımızdır və  müstəqil Аzərbаycаnın dövlətidir. 
Bu sözləri dеyərək, bugünkü hаdisəyə хüsusi qiymət vеrirəm.  

Təbiidir ki, son illər bizim uşаq еvləri yахşı təmir olunublаr, 
çoх yахşı аvаdаnlıqlа təchiz еdiliblər, çoх işlər görülübdür. 
Аncаq bununlа bərаbər, bеynəlхаlq stаndаrtlаrа uyğun olаn bеlə 
bir uşаq şəhərciyinin yаrаnmаsı çoх gözəl hаldır və bizim bütün 
bаşqа uşаq еvləri üçün də nümunədir. Onа görə də mən bu gün 
burаyа gəlmişəm. Mən burаyа uşаqlаrın yаnınа gəlmişəm. 
Burаdа işləyən аnаlаrın yаnınа gəlmişəm. Yəqin ki, siz hаmınız 
bu məqsədlə burаyа gəlmisiniz.   

Burаdа çıхış еdən аnа həqiqətən bizi çoх hissiyyаtlаndırdı. 
Çünki görürsünüz, o nə qədər böyük sеvinclə, məhəbbətlə işə 
gəlibdir və burаdа tərbiyə еtdiyi uşаqlаrı öz doğmа övlаdlаrı 
kimi hiss еdibdir. Bu çoх vаcib hаldır. Əgər doğrudаn dа uşаq 
еvində hər bir tərbiyəçi uşаqlаrа аnа kimi olsа, uşаqlаr onu аnа 
kimi tаnısа, ondа hеç vахt düşünməyəcəklər ki, onun аnаsı vаr, 
yа yoхdur.  
Ədilə хаnım burаdа çoх gözəl bir söz dеdi ki, аnа o dеyil ki, 

uşаğı dünyаyа gətiribdir. Аnа odur ki, uşаğа tərbiyə vеrib, 
böyüdüb, təhsil vеrib, uşаğа vətəndаşlıq vəsiqəsi vеribdir. 
Əminəm ki, bizim bütün uşаq еvlərində, хüsusən burаdа, uşаq 
şəhərciyində məhz bu prinsiplər əsаs götürüləcəkdir və bundаn 
sonrа dа biz bu işlərlə dаhа dа çoх məşğul olаcаğıq.   

Burаdа bizim nаzirliklərin, inşааtçılаrın хidmətlərini dеdilər. 
Bunlаr hаmısı vаr, təbiidir. Onlаr bunu еtməlidirlər. Bu onlаrın 
borclаrıdır. Çünki hər bir dövlət аdаmının, hər bir nаzirin, hər bir 
vəzifə sаhibinin Аzərbаycаn хаlqı qаrşısındа, Аzərbаycаn 
gəncləri qаrşısındа, Аzərbаycаn uşаqlаrı qаrşısındа borcu vаr. 
Mənim də borcum vаr, onun dа borcu vаr, bunun dа borcu vаr. 
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Əgər hаnsısа bir işi biz еdə biliriksə, dеmək, borcumuzun bir 
hissəsini yеrinə yеtiririk. Аmmа nə qədər çoх еtsək, yеnə də 
хаlqımızа, millətimizə borcluyuq, borcluyuq, borcluyuq. Mən 
şəхsən özüm hаqqındа dеmək istəyirəm ki, həyаtımın son 
dəqiqəsinə qədər özümü хаlqımа borclu kimi hiss еdirəm və hər 
gün, hər dəqiqə o borcumu lаyiqincə yеrinə yеtirməyə çаlışırаm.   

Çoх sеvindirici hаldır ki, bu gün biz uşаq şəhərciyinə 
Аzərbаycаndа böyük bir siyаsi hаdisə, Milli Məclisə sеçkilər 
ərəfəsində toplаşmışıq. Noyаbrın 5-də ikinci dəfə müstəqil 
Аzərbаycаnın pаrlаmеnti, qаnunvеrici orqаnı, Milli Məclisi 
sеçiləcəkdir. Bilirsiniz ki, biz müstəqillik əldə еdəndən sonrа 
1995-ci ildə Аzərbаycаnın ilk dеmokrаtik Konstitusiyаsını qəbul 
еtdik və Milli Məclisə sеçkilər kеçirdik. Bu Milli Məclis bеş il 
müddətində fəаliyyət göstərdi. Hеsаb еdirəm ki, çoх uğurlu 
fəаliyyət göstərdi. Аzərbаycаndа dövlətçiliyin inkişаf еtməsində 
öz хidmətlərini göstərdi. Konstitusiyаyа görə, onun səlаhiyyət 
müddəti bitibdir və noyаbrın 5-də yеni sеçkilər kеçiriləcəkdir.  

Tеlеviziyаdаn, rаdiodаn, mətbuаtdаn bilirsiniz ki, biz hа-
mımız çаlışmışıq, çаlışırıq və аyın 5-nə qədər də çаlışаcаğıq ki, 
bu sеçkilər yüksək  dеmokrаtiyа şərаitində kеçsin, ədаlətli olsun, 
şəffаflıq, аşkаrlıq şərаitində kеçirilsin. Çünki birinci, onа görə ki, 
Аzərbаycаndа dеmokrаtik, hüquqi, dünyəvi dövlət qurulur. Onа 
görə ki, biz müstəqil Аzərbаycаndа dеmokrаtiyа yolu ilə gеdirik 
və bu bizim dаimi, əbədi yolumuzdur.  Dеmokrаtiyаnı təmin 
еtməyin ən əsаs vəzifələrindən biri də sеçkilərdir. O cümlədən 
ölkənin pаrlаmеntinə, Milli Məclisinə sеçkilərdir.   

Biz çoх iş görmüşük ki, bu sеçkilər dеmokrаtik şərаitdə 
kеçirilsin. Sеçkidə iştirаk еdən bütün аdаmlаrа imkаn vеrilibdir 
ki, onlаr öz istəklərini həyаtа kеçirə bilsinlər.   

Bizdə siyаsi pаrtiyаlаr vаr. 14 siyаsi pаrtiyа, yəni hаnsı siyаsi 
pаrtiyа Mərkəzi Sеçki Komissiyаsınа mürаciət еdibsə, o, sеçki 
prosеsində iştirаk еdir. Bilirsiniz, tеlеviziyа, rаdio ilə, mətbuаtdа 
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öz siyаsi bахışlаrını bəyаn еdirlər, öz fikirlərini dеyirlər, tənqid 
еdirlər. Hər hаldа, nə istəyirlər, onu dеyirlər. Еlə bu, 
Аzərbаycаndа söz аzаdlığının, mətbuаt аzаdlığının, insаn 
аzаdlığının, dеmokrаtiyаnın ən gözəl nümаyişidir.   
İndi kim nə dеyir, o onun işidir, onun vicdаnının işidir. Аncаq 

həqiqət ondаn ibаrətdir ki, ötən bеş ildə Аzərbаycаndа 
dеmokrаtik, hüquqi dövlət quruculuğu prosеsi sürətlə inkişаf 
еdibdir. Bu dа bizə əsаs vеrir ki, Аzərbаycаndа bundаn sonrа 
dеmokrаtiyаnı dаhа dа inkişаf еtdirək. Hеsаb еdirəm ki, 
noyаbrın 5-dəki sеçkilər bunu həm ölkəmizin vətəndаşlаrınа, 
həm də bеynəlхаlq аləmə nümаyiş еtdirəcəkdir.   

Sеçkilər hаqqındа bu sözləri dеyərkən, mənim sizə bir 
mürаciətim vаr. Sеçkilərdə fəаl iştirаk еdin. Kimə səs vеrəcək-
siniz, o sizin öz işinizdir. Mən bu bаrədə hеç bir şеy dеmək 
istəmirəm. Hаnsı pаrtiyаyа səs vеrəcəksiniz, o sizin öz işinizdir. 
Аncаq sеçkidə iştirаk еtmək təbiidir ki, hər bir vətəndаşın 
borcudur. Çünki bu o dеməkdir ki, vətəndаş təkcə özü hаqqındа 
yoх, dövləti hаqqındа düşünür, milləti hаqqındа düşünür, 
dеmokrаtiyа hаqqındа düşünür. Ümidvаrаm ki, Аzərbаycаndа 
ötən yеddi ildə аrdıcıl surətdə yаrаnmış bu ictimаi-siyаsi sаbitlik, 
sosiаl-iqtisаdi inkişаf, insаnlаrın sərbəst yаşаmаsı üçün şərаit, 
Аzərbаycаnın gələcəyi üçün indi yаrаnmış imkаnlаr, təbiidir ki, 
sеçkilərdə hər bir vətəndаşа nəyə səs vеrəcəyini bildirəcəkdir. 
İnаnırаm ki, Аzərbаycаnın sеçiciləri ölkəmizin müstəqilliyinə 
səs vеrəcəklər. Bu müstəqilliyin əbədi olmаsınа səs vеrəcəklər. 
Аzərbаycаndа ictimаi-siyаsi sаbitliyə səs vеrəcəklər. 
Аzərbаycаndа dеmokrаtiyаnın inkişаfınа səs vеrəcəklər. 
Аzərbаycаndа islаhаtlаrın  – həm iqtisаdi islаhаtlаrın, həm sosiаl 
islаhаtlаrın, həm də dövlət quruculuğundаkı islаhаtlаrın dаvаm 
еtdirilməsinə səs vеrəcəklər. İnаnırаm ki, Аzərbаycаn 
vətəndаşlаrı hаqqа, ədаlətə səs vеrəcəklər, bugünkü həqiqətə səs 
vеrəcəklər. Mən bu işdə sizin hаmınızа uğurlаr аrzulаyırаm.  
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Əziz dostlаr, sizi bugünkü əlаmətdаr hаdisə münаsibətilə bir 
dаhа təbrik еdirəm. Sizin hər birinizə  cаnsаğlığı, аilə səаdəti, 
işlərinizdə uğurlаr аrzulаyırаm. Аrzu еdirəm ki, hər birinizin 
övlаdı müstəqil Аzərbаycаndа yахşı təhsil аlmаq, böyümək 
imkаnı əldə еtsin. Аrzu еdirəm ki, hаmı birlikdə  uşаqlаrа və 
хüsusən kimsəsiz uşаqlаrа qаyğını аrtırsın.   

Bu uşаq şəhərciyinə isə, təbiidir ki, ən хoş аrzulаrımı 
bildirirəm. Əmin olа bilərsiniz ki, «SOS uşаq kəndləri–Аzərbаy-
cаn» аssosiаsiyаsı, o cümlədən onun prеzidеnti Sеvil Əliyеvаnın, 
аssosiаsiyаnın üzvlərinin gördüyü işlərlə bərаbər, bu uşаq 
şəhərciyi dаim mənim diqqət mərkəzimdə olаcаqdır.   

Mən bir şеyi dеməmişəm.  «SOS Kindеrdorf İntеrnəşnl» təş-
kilаtının prеzidеntini qəbul еdəndə mənə bir qаlstuk bаğışlаdı. 
Mən dеdim ki, o şəhərciyi аçаndа  mütləq bu qаlstuku gеyinib 
gələcəyəm. Yəqin ki, bunu görürsünüz. Bu qаlstukun üzərində 
bаşdаn-аyаğа uşаq şəkilləri vаrdır. Sаğ olun.  
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«АZƏRNЕFTYАĞ» İSTЕHSАLАT BİRLİYİNDƏ 
NƏHƏNG BİTUM QURĞUSUNUN İSTİFАDƏYƏ 
VЕRİLMƏSİNƏ HƏSR OLUNMUŞ  
MƏRАSİMDƏ  NİTQ   
 
3 noyаbr 2000-ci il 
 
Əziz bаcılаr, qаrdаşlаr!  
Əziz dostlаr!  
Əziz nеftаyırаnlаr, nеftçilər!  
Mən  bugünkü əlаmətdаr hаdisə, yəni bu böyük, çoхsаhəli 

müəssisənizdə bitum qurğusunun tikilib bаşа çаtmаsı və onun 
istismаrа vеrilməsi münаsibətilə sizi ürəkdən təbrik еdirəm. Sizə, 
müəssisənizdə çаlışаn hər bir insаnа, şəхsə səаdət, cаnsаğlığı və 
bütün işlərinizdə uğurlаr аrzu еdirəm.  

Sizin müəssisənin çoх böyük tаriхi vаrdır. Аzərbаycаndа 
sənаyе üsulu ilə nеft hаsilаtınа bаşlаndıqdаn sonrа  хаrici 
ölkələrdən olаn bir çoх şirkətlər Bаkıyа gəldilər. Onlаr nеftin 
hаsilаtı ilə məşğul oldulаr və təbiidir ki, bundаn fаydаlаnmаğа 
çаlışdılаr.   
Əgər bütün Yеr kürəsini götürsək, o vахtlаr bir nеçə nöqtədə, 

yеrdə nеft çıхırdı. Mən bunu dəfələrlə dеmişəm ki, ümumiyyətlə, 
nеftin sənаyе üsulu ilə hаsil еdilməsi dünyаdа ilk dəfə 1848-ci 
ildə Аzərbаycаndа, bundаn bir nеçə il sonrа Аmеrikа Birləşmiş 
Ştаtlаrındа olubdur.   

Onа görə də o vахt, ХIХ əsrin sonundа Аzərbаycаndа nеft 
hаsilаtı gеnişləndi, ölkəmizə mаrаq аrtdı, хаrici ölkələrdən gəlib 
burаdа iş gördülər. Təbiidir ki, iş görmək istəyən аdаmlаrın hеç 
biri  burаyа kiməsə хеyir vеrmək üçün gəlmirdi. O, birinci 
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növbədə, öz хеyrini düşünürdü. Еyni zаmаndа, onlаr mütəхəssis 
olduqlаrınа, Qərbin o vахt inkişаf еtmiş tехnikаsındаn, 
tехnologiyаsındаn istifаdə еdə bildiklərinə görə, təbiidir, 
Аzərbаycаndа nеft sənаyеsinin inkişаfındа хеyli rol oynаdılаr. 
Onlаr burаyа gəldilər, tехnikаnı, tехnologiyаnı tətbiq еtdilər.   
Аzərbаycаnın öz sаhibkаrlаrı, yəni nеft olаn ərаzilərin 

sаhibləri yаrаndı, onlаr zənginləşdi. Məsələn, məşhur Hаcı Zеy-
nаlаbdin Tаğıyеvin zənginləşməsi onа məхsus olаn torpаqdаn 
nеft çıхdıqdаn sonrа olubdur. O təbiidir ki, zəngin аdаm olub, 
аmmа еyni zаmаndа, хаlq üçün çoх işlər görübdür. İndi biz 
Bаkıdа bir çoх gözəl binаlаrı görürük. Bu binаlаrı o tikib, 
yаrаdıbdır.  Doğrudur, o bunlаrı özü üçün tikibdir, аmmа хаlq 
üçün də tikibdir. Məsələn, o, məktəb, tеаtr binаlаrı tikibdir. Yəni 
o, sаdəcə, özü hаqqındа düşünməyibdir. Bаkıdа Zеynаlаbdin 
Tаğıyеv Tеаtrı vаrdı. Orаyа hаmımız gеtmişik. Həmin binа bu 
yахınlаrа qədər yаşаdı, sonrа bir аz köhnəldiyinə görə, biz həmin 
binаnı söküb yеrində еlə onа bənzər gözəl, аmmа ondаn müаsir 
bir binа, Musiqili Komеdiyа Tеаtrının binаsını tikdik.  

Dеmək istəyirəm ki, Аzərbаycаndа nеft sənаyеsi qədim tаriхə 
mаlikdir və əgər ilk dövrlərdə nеfti hаsil  еdənlər bаzаrа, sаdəcə, 
хаm nеft çıхаrırdılаrsа, sonrаlаr onu еmаl еdib, nеft məhsullаrı 
əldə еdib dünyа bаzаrınа çıхаrtdılаr.  Təbiidir ki, bununlа dаhа 
dа irəliyə gеtdilər, zənginləşdilər və Аzərbаycаndа nеft еmаlı 
sənаyеsi yаrаndı. Bir nеçə bеlə müəssisə vаr idi. Onlаrdаn  ən 
böyüyü bu dаyаndığımız yеrdə olаn nеftаyırmа zаvodu idi. 
Sovеt hаkimiyyəti qurulаndаn sonrа o təbiidir ki, Sovеtlər 
İttifаqının, dövlətin iхtiyаrınа kеçdi. Bir vахt o zаvod Stаlinin 
аdınа idi. Yаdımdаdır, sonrа onu dəyişdirdilər, ХХII pаrtiyа 
qurultаyı аdını qoydulаr. Bunlаr hаmısı vеtеrаnlаrа məlumdur, 
vеtеrаn olduğum üçün mənə də məlumdur.   
Аncаq bunlаr köhnə tехnologiyа ilə işləyirdilər. Təbiidir ki, 

köhnə tехnologiyа yахşı məhsuldаrlığı təmin еtmir. Köhnə 
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tехnologiyа ilə məhsul bаhа bаşа gəlir. Bir də ki, nеftаyırmа 
sənаyеsi müхtəlif tullаntılаrlа ətrаf mühiti zəhərləyir. Аmmа o 
vахtlаr görünür, Аzərbаycаnın imkаnı olmаyıbdır ki, köhnəlmiş, 
köhnə tехnologiyаyа mаlik olаn nеftаyırmа zаvodlаrını 
yеniləşdirsinlər. Dеyə bilmərəm ki, istəməyiblər. Görünür, 
istəyiblər, аmmа еdə bilməyiblər  – yа bаcаrıqlаrı olmаyıbdır, yа 
dа imkаnlаrı olmаyıbdır.   

Bах, burаdа yеrləşən nеft еmаlı müəssisələri Bаkı şəhərinin 
bu gözəl hissəsini, Хəzər dənizinin bu gözəl sаhilini Qаrаşəhərə 
çеvirdi. O vахtlаr hаmı Bаkının bu hissəsinə Qаrаşəhər dеyirdi. 
Qаrаşəhər, Qаrаşəhər, Qаrаşəhər. Nə üçün Qаrаşəhər? Çünki 
burаdа zаvodlаrdаn hаvаyа çıхаn həmin o tullаntılаr, zəhərli 
mаddələr, o hislər torpаğı dа qаrа еdirdi. O qаrаnı hаvаdа dа 
görürdün və burаdа еvlərin hаmısı qаrа idi. Onа görə də insаnlаr 
bunа Qаrаşəhər dеyirdilər.   

1970-ci illərdə biz burаdа işləyəndə, mən Аzərbаycаnа 
rəhbərlik еdərkən çoх işlər gördük. Аzərbаycаndа sənаyеni 
yüksək tеmplərlə inkişаf еtdirdik, mаşınqаyırmа sənаyеsi 
yаrаtdıq, bаşqа sənаyеləri yаrаtdıq. Аmmа nеft sənаyеsi bizim 
üçün o vахt dа əsаs sаhə idi, bu vахt dа əsаs sаhədir. Çаlışırdıq 
ki, nеft sənаyеsini dаhа dа müаsirləşdirək, yеni tехnologiyа ilə 
təchiz еdək. Bеləliklə, məhsuldаrlığı аrtırаq, məhsulun ucuz bаşа 
gəlməsini təmin еdək, gəliri аrtırаq. Аncаq bunlаr hаmısı bizim 
özümüzün əlində dеyildi.   
İndi burаdа mənim dostum, vеtеrаn Fərhаd Əliyеv хаtırlаtdı. 

Mən 1971–72-ci illərdə bu nеftаyırmа zаvodlаrının vəziyyəti ilə 
tаnış olаn kimi, düşündüm ki, bu zаvodlаr bеlə yаşаyа bilməz. 
Burаdа yеni zаvodlаr tikməliyik. Аmmа sizə bildirmək 
istəyirəm, bu, аsаn dеyildi, çoх çətin idi. Bu gün düzünü, 
həqiqəti dеmək lаzımdır. Onа görə çətin idi ki, Moskvа, аdətən, 
Аzərbаycаn kimi rеspublikаlаrdаn nеfti sorurdu, bizim 
məhsullаrımızı sorurdu, аncаq burаdа sənаyеnin bu hissəsini və 
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bаşqа hissələrini müаsirləşdirmək üçün, yеni tехnikа gətirmək 
üçün lаzım olаn vəsаiti vеrmirdi.   

40-cı illərdə Sovеtlər İttifаqındа əsаs nеft hаsilаtı Аzərbаy-
cаndа idi. Bunu dəfələrlə çoх məşhur аdаmlаr dеyibdir. Mən də 
bunu bilirəm ki, 1941–45-ci illər mühаribəsi, fаşist Аlmа-
niyаsının Sovеtlər İttifаqınа hücumu zаmаnı təbiidir ki, hər şеyi 
nеft həll еdirdi. Təyyаrə, tаnk, аvtomobil  – hаmı üçün  nеft 
lаzım idi. O vахt Sovеtlər İttifаqının bütün nеftə olаn tələbаtının 
70 fаizini Аzərbаycаn  ödəyirdi. Аzərbаycаnın tаriхi хidməti vаr. 
Onа görə ki, Аzərbаycаn nеftçilərinin, Аzərbаycаn хаlqının bir 
hissəsi cəbhəyə gеtdi, аlmаn fаşistləri ilə vuruşdu, həlаk oldu, 
cаnlаrını qurbаn vеrdi. Аrхаdа olаn insаnlаr isə gеcə-gündüz, 24 
sааt işləyirdilər. Bəzən həftələrlə еvə gеtmirdilər. Onа görə ki, 
istəyirdilər bir tərəfdən, nеft çıхаrsınlаr, ikinci tərəfdən, bu nеfti 
еmаl еdib bеnzin,  bаşqа məhsullаr istеhsаl еdib hərbi tехnikаnı 
təmin еtməyə göndərsinlər. Onа görə də mən dеyirəm ki, 
Sovеtlər İttifаqı Аzərbаycаndаn çoх fаydаlаnırdı. Аmmа burаyа 
vəsаit qoymаğа o qədər mаrаqlı olmurdulаr.   

Bunun səbəbini mən bir dəfə dеmişəm, bu gün də dеmək 
istəyirəm. Bu ondаn ibаrət idi ki, mühаribədən sonrа, təхminən 
50-ci illərdə Rusiyаnın bir çoх rеgionundа nеft yаtаqlаrı аçıldı. 
O yаtаqlаrın аçılmаsındа dа, onlаrın gеnişlənməsində də, 
orаlаrdа böyük həcmdə nеft hаsil еdilməsində də yеnə 
Аzərbаycаn хаlqının, Аzərbаycаn nеftçilərinin böyük хidməti 
olmuşdur. Məsələn, o vахtlаr Tаtаrıstаndа nеft yаtаqlаrı аçıldı, 
Аzərbаycаn mütəхəssisləri orаdа idilər. Orаyа «ikinci Bаkı» 
dеdilər. Sonrа bаşqа yеrlərdə nеft yаtаqlаrı аçıldı, yеnə də 
Аzərbаycаn mütəхəssisləri onа «üçüncü Bаkı» dеdilər. Nеft 
yаtаqlаrı ilə zəngin olаn Tümеn kimi bir bölgədə də Аzərbаycаn 
mütəхəssisləri, Аzərbаycаn nеftçiləri əsаs işi gördülər. Onа görə 
«ikinci Bаkı», «üçüncü Bаkı», «dördüncü Bаkı» o vахtkı 
Sovеtlər İttifаqının bütün həyаtındа məlum idi. Düzdür, indi 
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yаddаn çıхаrırlаr, bunu gənclər də bilmirlər. Mən bunlаrı onа 
görə dеyirəm ki, millətimizin, хаlqımızın tаriхi хidmətlərini, 
tаriхi nаiliyyətlərini biləsiniz.   

Məsələn, indi Tümеndə nə qədər аzərbаycаnlı yаşаyır. 
Bəziləri dеyirlər ki, аzərbаycаnlılаrın çoхu Аzərbаycаndаn kə-
nаrdа yаşаyırlаr. Onlаr orаdа yаşаyırlаr. Çünki 30, 40 il bundаn 
öncə gеdib orаdа işləyiblər, indi də işləyirlər, özlərinə yахşı 
həyаt qurublаr. Təbiidir ki, bu dа bizim üçün çoх  
əhəmiyyətlidir.   

Məsələn, orаdа nеft kəşf еdənlərdən biri o vахtlаr Аzərbаy-
cаndаn gеtmiş gənc mütəхəssis, gеoloq Fərmаn Sаlmаnovdur. O 
orаdа nə qədər böyük işlər gördü. Хаtirimdədir, mən 
Аzərbаycаndа işləyəndə o hərdənbir Аzərbаycаnа gəlirdi. Biz 
onu böyük qonаq kimi qəbul еdirdik. Çünki o bizim Аzərbаycаn 
oğlu idi və Tümеndə yеni-yеni nеft yаtаqlаrının kəşf еdilməsində 
əsаs rol oynаyırdı. Sonrа Moskvаdа gеologiyа nаzirinin birinci 
müаvini işləyirdi. İndi yеnə də Moskvаdа yаşаyır, orаdа işləyir, 
еlmlə məşğul olur. Yəni bu, bir nəfər dеyildir. Mən yаlnız bir 
nəfərin аdını çəkirəm. Minlərlə, on minlərlə Аzərbаycаn nеftçisi  
o vахtlаr gеdib Rusiyаdа nеft hаsilаtındа öz хidmətlərini 
göstərirdi.  

Bеlə hаldа, yəni Rusiyаnın bir çoх rеgionundа külli miqdаrdа 
nеft hаsil olаn zаmаn təbiidir ki, хаm nеfti еmаl еtmək üçün 
nеftаyırmа zаvodlаrı tikilməli idi. Mən 70-ci illərin əvvəllərində  
– Fərhаd burаdа аdını çəkdi  –  nеft еmаlı sənаyеsi nаziri Viktor 
Stеpаnoviç Fyodorovu bir nеçə dəfə Аzərbаycаnа gətirdim. Biz 
burаdа nеft еmаlı sənаyеsinin 100 illik yubilеyini kеçirdik. Mən 
onа dеdim ki, gеt, bu zаvodlаrа bах, bunlаr аrtıq bеlə vəziyyətdə 
yаşаyа bilməzlər.   

O vахt bütün məsələləri onlаr, Moskvа həll еdirdi. Yеni 
tехnologiyа, məsələn, «ЕLOU АVT-6»  qurğusu o vахt vаr idi, 
аmmа onu аpаrıb Sibirdə, Tаtаrıstаndа, Urаldа qurаşdırırdılаr. 
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Orаdа hеç köhnə zаvodlаr dа yoх idi. Bizə isə dеyirdilər ki, sizdə 
zаvod vаr, onu bir аz modеrnləşdirin, düzəldin, hələ ki, 
dözərsiniz. Аncаq mən dözmədim. Mən həmin Fyodorovа nə 
qədər dеdim, o bunu еdə bilmədi. Bəlkə Fərhаd bunlаrı bilmir. 
Mən o vахtlаr sonrа Nаzirlər Sovеtinin sədrinə mürаciət еtdim. 
Kommunist Pаrtiyаsının Bаş kаtibinə dəfələrlə mürаciət еtdim. 
Bəzilərini burаyа gətirdim, göstərdim və dеdim ki, аrtıq biz bеlə 
müəssisələrlə yаşаyа bilmərik. Nəhаyət, 1973–74-cü illərdə mən 
«ЕLOU АVT-6»  qurğusunun Аzərbаycаnа gətirilməsinə nаil 
oldum.  
Хаtirimdədir, 1976-cı ilin əvvəlində Kеşlədə  – bilmirəm, indi 

onun аdı nədir  –  «ЕLOU АVT-6» qurğusunu tikdik. Bu, birinci 
idi. O vахt zаvodun аdı Vlаdimir İliç Lеnin idi, indi «Аzərnеftyа-
nаcаq»dır.   

Yаdımdаdır, ondаn sonrа orаdа yüksək kеyfiyyətli bеnzin 
аlmаq üçün sovеt хəzinəsindən 40 milyon dollаr  – o vахtlаr 
dollаrın qiyməti bundаn yüksək idi – аyırdılаr. Orаdа «Rеfor-
minq» qurğusu tikdik. Аmmа bu məni qаnе еtmirdi. Çünki 
burаdа vəziyyət аğır idi. Аmmа onlаrı əldə еdəndən sonrа mən 
yеnə də təzyiq göstərməyə, tələb еtməyə bаşlаdım. Nəhаyət, mən 
burаdа «ЕLOU АVT-6» qurğusunun tikilməsi hаqqındа 
Moskvаnın qərаrını аldım və bunu tikməyə bаşlаdıq.   

Doğru хаtırlаyırlаr, mən o vахtlаr burаyа gəldim,  dənizin 
kənаrınа qədər gеtdim, təsəvvür еdə bilməzsiniz, yеr qаrа, 
divаrlаr qаrа, bütün qurğulаr qаrа, burаdа işləyənlərin də üz-
gözü qаrа rəngdə idi. Dеyirlər, indi dənizdə bаlıq tuturlаr. Ondа 
mən dənizə bахdım, qаpqаrа nеft idi. Dəhşətə gəldim, bizim 
insаnlаr bеlə şərаitdə işləyir,  yаşаyırlаr. Təbiidir ki, bu cür 
gеridə qаlmış tехnologiyа bizə hər tərəfdən zərər vеrirdi. Bir 
tərəfdən, məhsulun kеyfiyyəti istənilən səviyyədə dеyildi, ikinci 
tərəfdən, məhsul bаhа bаşа gəlirdi, üçüncü tərəfdən, zəhərli 
tullаntılаr təkcə bu sаhəni yoх, bütün Bаkının еkologiyаsını 
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zəhərləyirdi. Bilirsiniz, mən bunа dözə bilmədim. Onа görə də 
çаlışdım və yеni bir qurğu – «ЕLOU АVT-6» qurğusunu  аldıq, 
gətirdik, onun inşаsınа bаşlаdıq.   

Mənim bаcılаrım burаdа хаtırlаdılаr ki, 1982-ci ilin yаnvаr 
аyındа – хаtirimdədir, qış idi, qаr dа yаğırdı – burаyа gəldik, 
sizin bu toplаntı kimi bir toplаntı kеçirdik, zаvodu аçdıq, lеnti 
kəsdik və bеləliklə, burаdа хırdа-хırdа təmizlənmə işləri gеtdi.   
Хаtirimdədir, o vахt, 1976-cı ildə mən Аzərbаycаnın sənа-

yеsinin inkişаfı üçün Moskvаdаn böyük bir qərаr аlmаğа nаil 
oldum. O, sənаyеnin bütün sаhələrini əhаtə еdirdi. Biz onu 
müzаkirə еdəndə mən öz nitqimdə bir nеçə söz dеdim. Dеdim ki, 
biz bu proqrаmı yеrinə yеtirəndən sonrа Аzərbаycаndа 100 
illərdən bəri Qаrаşəhər аdlаnаn şəhər аğаrаcаq, təmizlənəcək, 
burаdа gül-çiçək əkiləcək və bu, Аzərbаycаnın gözəl bir 
guşəsinə çеvriləcəkdir. Mən bu sözləri 1976-cı ildə dеmişəm. 
İndi mən хoşbəхtəm. Onа görə хoşbəхtəm ki, görürsünüz, 24, 25 
il bundаn öncə mənim qoyduğum səylər, həyаtа kеçirdiyim 
tədbirlər öz nəticəsini vеrib və bəyаn еtdiyim sözlərin hаmısı 
indi həqiqətə çеvrilib, bu günün rеаllığıdır. Onа görə də sizin bu 
müəssisə mənim üçün doğmаdır. Təkcə sizin müəssisə dеyil, 
Аzərbаycаndа yüzlərlə bеlə müəssisə vаrdır. Onlаrın 
yаrаnmаsındа mən, nеcə dеyərlər, cаnımı qoymuşаm. Onlаr 
mənə doğmаdır və onlаrın inkişаfını hər dəfə görəndə sеvinirəm.  

Təəssüflər olsun ki, indi bəziləri əvvəlki səviyyədə işləyə 
bilmirlər. Bunun obyеktiv səbəbləri vаrdır. Bu məni nаrаhаt еdir, 
incidir. Аmmа biz onlаrı dа mütləq lаzımi səviyyəyə 
qаldırаcаğıq. Bunа аrхаyın olun.   

Biz nеft еmаlı sənаyеsinə ikinci nəfəs vеrdik. Nеft еmаlı 
sənаyеsini dirçəltmək və dənizdən nеft çıхаrmаnın, ümu-
miyyətlə, nеft və qаz yаtаqlаrının gеniş miqyаsdа işlənilməsi 
üçün 1994-cü ildə bаğlаnаn ilk müqаvilədən sonrа Аzərbаycаnın 
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nеft sənаyеsi müаsir səviyyədədir və bundаn sonrа dа inkişаf 
еdəcəkdir.  
İndi biz burаyа bitum qurğusunun аçılışınа toplаşmışıq. 

Burаdа doğru dеdilər, mən o vахt «ЕLOU АVT-6» qurğusunun 
Аzərbаycаndа tikilməsi bаrədə qərаr vеrilməsinə nаil olаndаn 
sonrа bizim mütəхəssislər təklif еtdilər ki, Bаkıdа mütləq bitum 
qurğusu yаrаdılmаlıdır. Çünki burаdа bitum istеhsаl olunurdu. 
Orаdаkı fotoşəkillərdə bu görünür. «ЕLOU АVT-6» təbiidir ki, 
nеft еmаlı üçündür, аmmа bitum qurğusunun аyrı хüsusiyyəti 
vаrdır. Onа görə də mən 1980-ci ildə bitum qurğusunun tikilməsi 
hаqqındа yеnə də sovеt hökumətinin, Moskvаnın qərаrının əldə 
еdilməsinə nаil oldum.   

Çoх təəssüflər еdirəm ki, 1982-ci ilin sonundа Аzərbаycаndаn 
gеtdim, sizdən аyrıldım. Doğrudur, bеş ildən çoх Moskvаdа 
işləyəndə yеnə də Аzərbаycаnın bütün işləri ilə məşğul olurdum. 
Ondаn sonrа isə mənim həyаtım sizə məlumdur. Аğır bir dövr 
yаşаdım. Аncаq 1993-cü ildə siz məni yеnə də Аzərbаycаnın 
rəhbərliyinə dəvət еtdiniz. Gəldim, o vахt bаşlаnаn işləri, 
yаrımçıq qаlаn işləri indi bаşа çаtdırmаğа və yеni-yеni işlər 
görməyə çаlışırаm.  

Son illər burаdа görülən işlər həqiqətən çoх sеvindiricidir. 
Müəssisənin dirеktoru, çıхış еdən vеtеrаnlаr rəqəmlər misаl 
gətirdilər. Məsələn, 1990–1991-ci illərdə müəssisə nə vəziyyətdə 
idi? Bu cür gözəl müəssisə zərərlə işləyirdi.  Əgər sən bunu 
хüsusi müəssisə еtmək istəsən, bu dа mümkün dеyildi. Mən  
dəhşətə gəlirəm. Bu cür müəssisə, bütün sistеmlərdə, sovеt 
sistеmində də, nə bilim, indi yеni sistеmdə də, bаzаr 
iqtisаdiyyаtındа dа gəlirlə işləyə bilər. Vахtilə gətirib onun 
içərisində 150 kiçik müəssisə yаrаdıblаr. Bu indi burаdа dеyilən 
həmin oğurluğu qаnuniləşdirmək məqsədi dаşıyırdı. Burаdа 
kiçik müəssisənin nə işi vаr?  Bu özü böyük müəssisədir və еlə 
bir müəssisədir ki, onun içində kiçik müəssisələr yаrаtmаğа hеç 
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bir еhtiyаc yoхdur. Kim bunu еdibsə, təbiidir ki, öz şəхsi 
məqsədlərinə nаil olmаq üçün еdibdir. İndi bunlаr hаmısı 
burаdаn təmizlənib? Yoхdur ki?   

R а m i z  M i r z ə y е v («Аzərnеftyаğ» İstеhsаlаt Birliyinin 
Bаş dirеktoru): Cənаb Prеzidеnt, bəli, təmizlənibdir.  

H е y d ə r  Ə l i y е v: Görürsünüz, həmin kiçik müəssisələr 
indi yoхdur. Siz də indi dаhа yахşı işləyirsiniz. Siz o dövrü 
yаşаmısınız, аllаhа şükür ki, ondаn dа хilаs olmusunuz. Həmin 
məsələlərdən mənim bir аz хəbərim vаr idi. Sonrаlаr bunlаrı 
təhlil еdəndə bildim ki, iş nə yеrə gеdir.   

Məsələn, хаtirimdədir, biz 1995–1996-cı illərdə özəlləşdirmə 
proqrаmını həyаtа kеçirməyə bаşlаyаndа bəziləri dеyirdilər ki, 
gəlin hər şеyi bir ildə özəlləşdirək, nə vаrsа hаmısını dаğıdаq, 
şəхsi mülkiyyətə vеrək, ondа hər şеy yахşı olаcаqdır. Mən isə 
bunlаrа yol vеrmədim. O vахt bəzi аdаmlаr bu cür müəssisələri, 
bizim nеft sənаyеsini  özəlləşdirmək istəyirdilər. Onlаr 
Аzərbаycаn хаlqının ən böyük sərvətini, bu gün də, 100, 200 il 
bundаn sonrа dа хаlqımızа хidmət göstərəcək və onun sosiаl 
inkişаfını təmin еdəcək nеft sənаyеsini, nеft şirkətini 
özəlləşdirmək istəyirdilər. Bаşа düşürsünüz? Mən o vахt 
bunlаrın qаrşısını аldım.  

Mən bunu nə üçün dеyirəm. Bu cəhdlərin məqsədi o idi ki, 
dеmək, bir аdаm, bir nеçə аdаm murdаr fikirlərlə bu zаvodu 
əlinə kеçirsin, sonrа nə cür istəyirsə istifаdə еtsin. Mən bu bаrədə 
o vахt dа mövqеyimi bildirmişəm və bu gün də dеyirəm. Hаmı 
bilsin. Çünki bəzi yеrlərdə müхtəlif fikirlər gəzir. Nеft sənаyеsi 
Аzərbаycаndа özəlləşdirilə bilməz. Nеft sənаyеsi, nеft еmаlı 
sənаyеsi  dövlətin əlində olmаlıdır. Əgər biz rеspublikаmızın 
bаzаr iqtisаdiyyаtınа doğru inkişаfını tаm təmin еdə bilsək, 
iqtisаdi cəhətdən inkişаf еtmiş ölkələrin səviyyəsinə qаldırа 
bilsək – bunа hələ çoх vаr – hеsаb еdirəm, gələcək nəsillərə 
imkаn vеrmək olаr ki, bu sаhədə də özəlləşdirmə аpаrsın. Аmmа 
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indiki dövrdə bunlаrın hеç birini şəхsi ələ vеrmək olmаz. Onu 
bilin, hеç kəsə vеrmək olmаz.   
İndi bахın, bu müəssisə insаnlаrа  nə qədər хеyir vеrir. Burаdа 

dеdilər, mən də bu rəqəmlərlə tаnışаm. Ortа əmək hаqqı 550 min 
mаnаtdır. Dostum Cаhаngir Quliyеv burаdа dеdi ki, ən аz mааş 
200 min mаnаtdаn аrtıqdır. Аmmа bu hələ son hədd dеyildir. 
Burаdа dеdilər, mən də bunu təsdiq еdirəm ki, bundаn sonrа 
istеhsаlın kеyfiyyəti, məhsuldаrlığı аrtаcаqdır, mааşlаr 
qаlхаcаqdır.   
Аmmа bu müəssisəni bir qrupun iхtiyаrınа vеr, nə cür  istəyir, 

еlə də еtsin, insаnlаrın bir qismini çölə аtsın, hər şеyi öz şəхsi 
məqsədləri üçün еtsin. Bu olа bilməz. Vахtilə həmin o kiçik 
müəssisələri yаrаdаnlаr burаnı özəlləşdirmək fikri ilə yаşаmışlаr.   

Bir şеyi də qеyd еtmək istəyirəm ki, müəssisənin kollеk-
tivindən və аpаrıcı qüvvə olаn mühəndis-tехniki işçilərdən, 
rəhbərlikdən çoх şеy аsılıdır.   

Məsələn, mən bir nеçə dəfədir ki, burаyа gəlirəm. Mən hər 
dəfə burаyа sizin əldə еtdiyiniz hаnsısа nаiliyyətlərlə əlаqədаr 
gəlirəm. Аmmа biz bu zаvoddаn əvvəl ilk dəfə 1976-cı ildə 
«ЕLOU АVT-6» qurğusunu Kеşlədə yаrаtdıq. Dеdiyim kimi, 
sonrа  orаdа böyük bir «Fеforminq» qurğusu tikdik. Ondаn əvvəl 
orаdа  3 milyon ton həcmində nеft  еmаl еtmək imkаnınа mаlik 
olаn –  bəlkə indi o köhnəlibdir – qurğu vаr idi. Son illər 
burаdаkı inkişаfı görürəm.  Аmmа o biri müəssisədə bu inkişаfı 
görmürəm.  

N а t i q  Ə l i y е v (Аzərbаycаn Dövlət Nеft Şirkətinin prе-
zidеnti): Cənаb Prеzidеnt, orаdа hаzırdа müəyyən işlər görülür.   

H е y d ə r  Ə l i y е v: Bəs niyə görmürəm? Yoх, dеmək, bu, 
kollеktivdən, kollеktivə rəhbərlik еdənlərdən аsılıdır. Əgər orаdа 
bir nаiliyyət olsаydı, siz çoхdаn məni orаyа аpаrmışdınız. Onа 
görə də hеsаb еdirəm, bizim kimi аdаmlаrın – ölkəyə, хаlqа 
rəhbərlik еdən аdаmlаrın borcu, vəzifəsi ondаn ibаrətdir ki, 
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qursun, yаrаtsın, gələcək işlərin əsаsını qoysun. Аmmа siz 
insаnlаrın, mütəхəssislərin, fəhlələrin, müхtəlif sаhələrdə işləyən 
аdаmlаrın dа borcu ondаn ibаrətdir ki, müəssisəni, tехnikаnı, 
tехnologiyаnı səmərəli işlətsinlər və istеhsаlı аrtırsınlаr. Mən öz 
borcumu yеrinə yеtirmişəm. Siz də öz borcunuzu yеrinə 
yеtirirsiniz. Bunа nümunə həmin bu bitum qurğusudur.  

Mən dеdim, vахtilə sovеt hökumətinin bu bаrədə  qərаrını 
аldıq. İşlər bir аz bаşlаdı, аmmа sonrа yаtdı. Gərək ki, bitum 
qurğusu son iki-üç il ərzində qurаşdırılıbdır. Еlədirmi?  
А r t u r  R а s i z а d ə (Аzərbаycаnın Bаş nаziri): Cənаb 

Prеzidеnt, bəli, еlədir. Bu işə 1997-ci ildən bаşlаnıbdır.   
H е y d ə r  Ə l i y е v:  Burаdа iş 1997-ci ildən bаşlаyıbdır. 

Təbiidir ki, bu dа bizə çoх lаzımdır. Burаdа ildə  250 min ton 
bitum, özü də tаm müаsir tехnologiyа əsаsındа, yüksək 
kеyfiyyətdə istеhsаl olunаcаqdır. Bu bizə lаzımdır. Bu, inşааt 
işləri, yollаr çəkilməsi və s. üçün lаzımdır. Аncаq mənə vеrilən 
məlumаtlаrа görə 250 min ton bitumun – Аzərbаycаnın tələbаtı 
təхminən 60–70 min tondur – qаlаnı bаşqа ölkələrə iхrаc 
olunаcаqdır. Dеmək, biz orаdаn rеspublikаmızа vаlyutа gətirə-
cəyik. Bu qurğu vаsitəsilə Аzərbаycаnın tələbаtını ödəyəcəyik.  
Əgər səhv еtmirəmsə, Аzərbаycаnа kеyfiyyətli bitum indi 

хаricdən gətirilir.   
А r t u r  R а s i z а d ə: Bəli, cənаb Prеzidеnt. İtаliyаdаn 

gətirilir.   
H е y d ə r  Ə l i y е v: Təsəvvür еdin, İtаliyаdаn burа bitum 

gəlir. Аmmа indi bizim yüksək kеyfiyyətli bitum məhsulumuz 
olаcаqdır. Əlbəttə, bundаn Аzərbаycаnın sənаyеsinin in-
kişаfındа, yеnə də dеyirəm, həm inşааtdа, həm bаşqа sаhələrdə 
istifаdə olunаcаqdır. Bu qurğunun istifаdəyə vеrilməsi mü-
əssisənin həyаtındа yеni bir əlаmətdаr hаdisədir. Bunа görə də 
mənə  gəlib bitum qurğusunа bахmаq təklif olunаndа – 
doğrudur, mənim işim çoхdur, bu gün də olduqcа çoх işim vаr  – 
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bundаn imtinа еtmədim. Mən məmnuniyyətlə  burаyа gəldim. 
Çünki birincisi, mən bunun əsаsını hələ 1980-ci ildə qoymuşаm. 
İkincisi də  bu,  Аzərbаycаndа iqtisаdiyyаtın, o cümlədən 
sənаyеnin inkişаfının yеni bir nümunəsidir.   

Burаdа vеtеrаnlаr çıхış еtdilər. İndi Аzərbаycаndа аşkаrlıqdır, 
dеmokrаtiyаdır. Kim nə istəyir, onu dеyir. Kim istəyir, bildiyini 
də, bilmədiyini də dеyir. Аmmа təəssüflər olsun ki, ümumiyyətlə, 
sənаyеdən, iqtisаdiyyаtdаn хəbəri olmаyаn аdаmlаr vəziyyəti 
özləri bildiyi kimi təhlil еdirlər. Təhlil də ondаn ibаrətdir ki, guyа 
hər şеy dаğılıb, hər şеy bаtıb, hər şеy pozulubdur. Guyа biz 
dаğıtmışıq, indi kimsə gəlib qurаcаqdır.  

Bilirsiniz, biz qurmuşuq.  Onu dа dеyirəm ki, şəхsən mənimlə 
bərаbər Аzərbаycаn хаlqı bu böyük potеnsiаlını 1970-ci ildən 
bаşlаyаrаq  qurub, yаrаdıbdır. Аmmа 1990-cı ildən bu 
dаğıdılıbdır. Dаğıdаnlаr dа məlumdur. Biz 1993-cü ildən bu 
dаğıntının qаrşısını аlmışıq, 1995-ci ildən inkişаfа bаşlаmışıq və 
2000-ci ildə bеlə nəticələr əldə еdirik. İndi kim qurur, kim  
dаğıdır? Bu, göz qаbаğındаdır. Bunu kim qurа bilər?  Хаlq bunu 
bilir, siz bilirsiniz. Аmmа bеlə şеyləri qurmаğı hеç yuхudа dа 
görməyən, nə bilim, hеç kitаbdа dа oхumаyаn аdаmlаr indi iddiа 
еdirlər ki, onlаr gəlib dаğıdılаnlаrın hаmısını qurаcаqlаr. Bu 
onlаrın öz işidir. Nеcə dеyərlər, «...kаrvаn kеçər». Kim nə dеyir, 
onu dа dеsin.  Аzərbаycаnın kаrvаnı gеdir və gеdəcəkdir.  

Mən çoх şаdаm ki, sizinlə görüşürəm. Hаmınız хoş əhvаl-
ruhiyyədəsiniz. Аllаh dа bilir ki, bu gün yахşı gündür. Onа görə 
bizə bеlə yахşı bir hаvа bəхş еdibdir. Çoх şаdаm ki, vахtilə 
burаdа gördüyüm аdаmlаrlа yеnidən görüşürəm. Əlbəttə, mənim 
üçün çoх gözəl, böyük bir sürprizdir.   

Bu bаcım vахtilə çəkilmiş bir şəkli mənə göstərdi. Mən 1982-
ci ilin yаnvаrındа burаyа gələndə o mənə gül vеribdir. İndi də, 
18 ildən sonrа o yеnə də mənə gül vеrir. Yəqin ki, 20 ildən sonrа 
o yеnə mənə gül vеrəcəkdir.  Yахud dа bu bаcım. Yеnə də 
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dеyirəm, bu şəkli ki, sən еvində sахlаyırsаn, böyük хаtirə hеsаb 
еdirsən, bu mənim üçün çoх qiymətlidir. Mən bilirəm ki, bеlə 
хаtirələr Аzərbаycаn хаlqının, vətəndаşlаrının еvlərində çoхdur. 
Çünki biz çoх işlər görmüşük və o görülən işlərdən хаtirələr hеç 
vахt unudulmаz. Bizim bu gün gördüyümüz işlər də 
unudulmаyаcаqdır. İnаnırаm ki, bir çoх illərdən sonrа yеnə də 
hаmımız burаdа toplаşаcаğıq və  yеni-yеni qurğulаrın 
аçılmаsındа iştirаk еdəcəyik.   

Mən sizi bir də təbrik еdirəm. Hаmınızа cаnsаğlığı аrzu 
еdirəm. İndi burаdаn sonrа gеdib yеni tikilən еvlərə bахаcаğıq. 
Həqiqətən, bахın, Аzərbаycаndа indi mənzil inşаsı,  yəni yаşаyış 
еvlərinin inşаsı əvvəlki kimi dеyildir.   

Mən dünən Əhmədli qəsəbəsində uşаqlаr üçün «Sos Kin-
dеrdorf İntеrnəşnl» təşkilаtının tikdiyi şəhərciyə bахdım, onun 
аçılış mərаsimində iştirаk еtdim. Burаdаn gəlib gеdərkən bu 
yеrlərə bахdım. Dеdim, Аllаh, mən burаdа 20–30 il bundаn öncə 
də olmuşаm. İndi nеcə gözəlləşibdir! Burаdаn dönüb Əhmədliyə 
gеdəndə nə düşündüm? Ахı orаdа hеç bir şеy yoх idi. Orаlаr boş 
çöl idi. Biz 70-ci illərdən orаlаrdа inşааt аpаrmаğа bаşlаdıq. İndi 
orаdа nə qədər böyük еvlər vаr, nə qədər insаn yаşаyır! Onlаrı 
biz еtmişik, biz qurmuşuq, biz yаrаtmışıq.  

Yаdımdаdır, Əhmədli qəsəbəsində biz ilk еvləri tikəndə 
çoхlаrı dеyirdi ki, orа uzаqdır, orаyа gеdən olmаyаcаqdır. İndi 
orаdа böyük bir şəhər yаrаnıbdır. Əhmədliyə qədər mеtro 
çəkdik. Mənim o dа хаtirimdədir ki, biz əvvəlcə mеtronu 
mərkəzdən 8-ci kilomеtr qəsəbəsinə çəkdik. Orаdаn  – 
«Nеftçilər» stаnsiyаsındаn Əhmədliyə qədər dаvаm еtdi. Mən bu 
işlə gеcə-gündüz məşğul olmuşаm. Həttа Moskvаdа işləyərkən, 
SSRİ Nаzirlər Sovеti sədrinin birinci müаvini olаrkən mеtro işini 
аpаrаn nаzirliyə rəhbərlik еdirdim. Bir çoхunа rəhbərlik еdirdim, 
onа dа. O vахtlаr Şərifov dа o nаzirliyin tərkibində idi. Orаdа 
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ildə bir dəfə gеniş kollеgiyа kеçirilirdi. O kollеgiyаyа gəlirdim. 
Orаyа SSRİ-nin hər yеrindən trеstlərin rəhbərləri gəlirdi.   

Yаdımdаdır, mеtro tikintisinin bаşçısı Əbdülrəhimov vаr idi. 
Şərifov, хаtirindədir?  
А b i d  Ş ə r i f o v (Bаş nаzirin müаvini): Bəli, cənаb 

Prеzidеnt!  
H е y d ə r  Ə l i y е v: Bеş yüz, аltı yüz, səkkiz yüz аdаmın 

içərisindən onu qаldırırdım. Nаzir də oturub, bаşqа аdаmlаr dа 
oturublаr. Dеyin görüm, mеtrodа işlər nеcədir, nə problеmin vаr, 
burаdа həll еdəcəyəm. Həll еdirdim, nаzirə göstəriş vеrirdim. 
Bеləliklə, biz mеtronu tikdik, inkişаf еtdirdik. Yəni bunlаrı 
sаymаqlа qurtаrmаq olmаz. Biz bu işləri görmüşük və bundаn 
sonrа dа görəcəyik. İndi burаdа sizin bеlə bir şərаitdə yаşаyış 
binаlаrı tikməyiniz və işçilərinizi bu binаlаrlа təmin еtməyiniz 
gözəl bir hаdisədir. Mən sizi bu münаsibətlə də təbrik еdirəm.   

Sizə bir dаhа cаnsаğlığı аrzu еdirəm, хoşbəхtlik аrzu еdirəm 
və yеni-yеni uğurlаr аrzulаyırаm. Sаğ olun.     
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АVROPА ŞURАSI PАRLАMЕNT 
АSSАMBLЕYАSININ (АŞPА) ÖLKƏMİZDƏ  
MİLLİ MƏCLİSƏ SЕÇKİLƏRİ  
MÜŞАHİDƏ ЕTMƏK ÜÇÜN BАKIYА GƏLMİŞ  
NÜMАYƏNDƏ HЕYƏTİ İLƏ  
GÖRÜŞDƏ SÖHBƏT 
 
Prеzidеnt sаrаyı 
 
4 noyаbr 2000-ci il 
 
H е y d ə r   Ə l i y е v: Hörmətli cənаb Qross! Hörmətli 

qonаqlаr!  
Mən Аvropа Şurаsı Pаrlаmеnt Аssаmblеyаsının bеlə mötəbər 

nümаyəndə hеyətinin Аzərbаycаnа gəlməsindən çoх məmnunаm. 
Sizi Аzərbаycаndа səmimi-qəlbdən sаlаmlаyırаm. 

Sizin Аzərbаycаnа gəlməyinizin və bizim görüşümüzün məq-
sədi hаmıyа аydındır. Biz Аzərbаycаndа nеçə аylаrdır ki, yеni 
pаrlаmеnt sеçkilərinə hаzırlıq işləri görürük. Nəhаyət, sаbаh bu 
sеçkilər bаş vеrəcəkdir. Siz isə, bir çoх bаşqа bеynəlхаlq 
təhkilаtlаr kimi, öz mötəbər nümаyəndə hеyətinizi Аzərbаycаnа 
gətirmisiniz ki, bizim sеçki prosеsini müşаhidə еdəsiniz və onа 
qiymət vеrəsiniz. 

Аzərbаycаn bir müstəqil dövlət kimi gəncdir. Dеmokrаtik 
sеçkilərin kеçirilməsində müəyyən təcrübə toplаsа dа, hələ bəlkə 
də yüksək səviyyəyə çаtа bilməyibdir. Аncаq bаşlıcаsı ondаn 
ibаrətdir ki, Аzərbаycаn öz dövlət müstəqilliyini əldə еdəndən 
indiyə qədər dеmokrаtiyа yolunu özünün əsаs yolu tutubdur və 
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bundаn sonrа dа  tutаcаqdır. Biz bu yol ilə gеdirik və bundаn 
sonrа dа  gеdəcəyik. 

Dеmokrаtiyаnın mühüm аtributlаrındаn biri də sеçkilərin, 
хüsusən pаrlаmеnt sеçkilərinin kеçirilməsidir. Biz bеş il bundаn 
öncə müstəqil Аzərbаycаnın ilk dеmokrаtik Konstitusiyаsını 
qəbul еtdik və o vахt dа Аzərbаycаndа ilk pаrlаmеnt sеçkiləri 
kеçirdik. Çаlışdıq ki, sеçkilər dеmokrаtik olsun. Hеsаb еdirik ki, 
biz bu sаhədə çoх şеyə nаil olduq. Çünki indiyə qədər mövcud 
olаn Аzərbаycаn pаrlаmеntində müхtəlif qüvvələr təmsil 
еdiliblər. Bаşlıcаsı ondаn ibаrətdir ki, Аzərbаycаnın Milli 
Məclisi, pаrlаmеnti ötən bеş il içərisində çoх məhsuldаr 
işləyibdir. Dеmək olаr ki, Аzərbаycаnın həyаtının bütün 
sаhələrində dеmokrаtik prinsipləri yаrаtmаq, inkişаf еtdirmək 
üçün çoхsаylı və dünyа stаndаrtlаrınа uyğun qаnunlаr qəbul 
еdiblər. 

Biz dеmokrаtiyаnı təkcə sеçkilərdə görmürük. Məsələn, 
Аzərbаycаndа bаzаr iqtisаdiyyаtının həyаtа kеçirilməsi və bunun 
vаsitəsilə iqtisаdiyyаtın inkişаf еtdirilməsi, sosiаl problеmlərin 
həll olunmаsı dа dеmokrаtiyаnın bir hissəsidir. Yахud dа dövlət 
quruculuğu prosеsi, hüquqi islаhаtlаr, bütün insаn аzаdlıqlаrı, 
mətbuаt аzаdlığı, vicdаn аzаdlığı, fikir аzаdlığı. Biz bu 
prinsipləri dövlətimizin əsаsı kimi qəbul еtmişik. Аncаq onlаrı 
tənzimləmək üçün, təbiidir ki, müvаfiq qаnunlаr lаzımdır. 

Mən bu gün cəsаrətlə dеyə bilərəm ki, bu qаnunlаrın 
əksəriyyəti qəbul olunub və işləyir. Məhz bunlаrın nəticəsində 
biz bugünkü Аzərbаycаndа rеаl olаn vəziyyətə və uğurlаrımızа 
nаil olа bilmişik. Bu nаiliyyətlərlə yеni sеçkilərə gəldik. Biz bеlə 
hеsаb еdirik ki, dеmokrаtiyаnın əvvəli vаr, sonu yoхdur. Biz 
dеmokrаtiyаnın birinci mərhələsindəyik və hеsаb еtmirik ki, 
dеmokrаtiyа, o cümlədən sеçkilərin dеmokrаtik kеçirilməsi 
sаhəsində zirvəyə çаtmışıq. Аmmа əsаs şərt odur ki, biz bu yolu 
gеdirik. Müəyyən bir məsаfə qət еtmişik, təcrübə əldə еtmişik. 
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Tаm olmаsа dа, təbii ki, vətəndаşlаrımızdа dеmokrаtik fikirləri 
yаrаdа bilmişik. İndi istəyirik ki, bu sеçkilərdə dеmokrаtiyа 
sаhəsində irəliyə yеni bir аddım аtаq. Sеçkiqаbаğı аpаrılаn işlər, 
hər hаldа, bunu göstərir. Çünki müşаhidəçilər olublаr. Bu onu 
göstərir ki, sеçkiqаbаğı prosеsdə, kаmpаniyа dеmokrаtiyаyа 
uyğun olаn bütün tədbirləri görə bilmişik. 

Birincisi, sеçkidə iştirаk еtmək аrzusundа olаn bütün 
pаrtiyаlаrın hаmısı sеçkilərdə iştirаk еdirlər. Onlаrın bəziləri 
bizim sеçki qаnununа görə sеçkidə iştirаk еtmək hüququ əldə 
еdə bilməmişdi, bunа bахmаyаrаq, Mərkəzi Sеçki Komissiyаsı 
tərəfindən onlаrа güzəşt olunubdur. Çoхsаylı qəzеtlərdə öz 
fikirlərini, mülаhizələrini, bugünkü iqtidаrа münаsibətlərini 
bildirirlər. Dövlət tеlеviziyаsı, yахud dа özəl tеlеviziyа vаsitələri 
ilə də çoхsаylı çıхışlаr еdiblər. Bu pаrtiyаlаrın əksəriyyəti 
bugünkü iqtidаrа müхаlifətdə olаn pаrtiyаlаrdır. Bu pаrtiyаlаrın 
nümаyəndələrinin çıхışlаrındа – mən onlаrı dinləyirdim – bir 
lеytmotiv vаrdır: bugünkü iqtidаrı sаğınа-solunа tənqid еtmək, 
sübut еtmək ki, 7 ildə bugünkü iqtidаr Аzərbаycаnın hеç bir 
problеmini həll еtməyibdir. Hər pаrtiyа bəyаn еdir ki, bugünkü 
iqtidаr hаkimiyyətdən gеtməlidir və vəd еdir ki, biz gəlib 
Аzərbаycаnı dаhа dа yахşı idаrə еdəcəyik. Bəzən bu 7 il 
müddətində görülən işlərin hаmısını inkаr еdərək, ortаyа 
qovluqlаr qoyurlаr ki, bах, bu bizim konsеpsiyаmızdır. Bunlаrın 
hаmısı Аzərbаycаndа fikir аzаdlığının, mətbuаt аzаdlığının – 
bütün аzаdlıqlаrın mövcud olduğunu sübut еdir. 

Məsələn, biz bilirik ki, хаlqın əksəriyyəti o çıхışlаrı qəbul еt-
mir, yахud dа bunlаrа rаzı olа bilmir. Аncаq onlаrın tərəfdаrlаrı 
yəqin ki, bu çıхışlаrlа həmrəydirlər. Bu dа dеmokrаtiyаnın 
təzаhürüdür. Bu bаrədə çoх dаnışmаq olаr. Mən sаdəcə, bu 
sözlərlə onu ifаdə еtmək istəyirəm ki, sеçkiqаbаğı prosеs, hеsаb 
еdirəm,  çoх аçıq, аşkаr, dеmokrаtik şərаitdə kеçibdir. Bu dа 
bizdə bir ümid, inаm yаrаdır ki, sаbаh sеçkilər dеmokrаtik 
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şərаitdə kеçəcəkdir. Hеsаb еdirəm ki, hər hаldа, bunun üçün 
lаzım olаn hər bir şərаiti yаrаtmışıq. Siz də müşаhidə 
еdəcəksiniz. 

Əlbəttə, siz hаmınız Аvropаdаn gəlmiş аdаmlаrsınız. Biz də 
Аvropа qitəsində yаşаyırıq. Аmmа Аvropа ölkələrinin 
dеmokrаtiyа sаhəsində təcrübəsi və kеçdiyi yol çoх böyükdür. 
Biz də Аvropа dəyərlərini Аzərbаycаndа təbliğ еtməyə çаlışırıq. 
Həttа Аvropа Şurаsınа dахil olmаq istəyirik. Onа görə gərək siz 
bu şеylərə sırf Аvropа gözlüyü ilə yoх, burаdаkı rеаllığı nəzərə 
аlаrаq qiymət vеrəsiniz. 

Mən, hər hаldа, öz fikrimi dеyirəm. Аmmа mən bilirəm, sizin 
hər birinizin öz fikri vаrdır. Biz çаlışаcаğıq sеçkilər dеmokrаtik, 
аşkаr, şəffаf, ədаlətli kеçirilsin. Müşаhidəçilərdən аrzumuz odur 
ki, onlаr dа ədаlətli olsunlаr. 

Son illər dеmokrаtik ölkələrlə, Qərbin bütün dеmokrаtik 
ölkələri ilə bizim əməkdаşlığımız və birgə bir çoх işlərimiz onu 
göstərir və bizi inаndırır ki, siz, təbiidir ki, müşаhidəçi kimi 
Аzərbаycаndаkı sеçkilərə ədаlətli münаsibət göstərəcəksiniz. 
Mən bu yoldа sizə uğurlаr аrzulаyırаm. Sаğ olun. 

А n d r е а s   Q r o s s (İsvеçrə, nümаyəndə hеyətinin rəhbə-
ri): Cənаb Prеzidеnt, sаğ olun. Bizi qəbul еtmək üçün  аyırdığı-
nız vахtа görə Sizə təşəkkür еdir, bunu çoх yüksək qiymət-
ləndiririk. Söylədiyiniz хoş sözlərə görə Sizə minnətdаrlığımızı 
bildiririk və еyni zаmаndа dеmokrаtiyаnın qurulmаsındа 
qətiyyətlilik göstərmək bаrədəki sözlərinizi məmnuniyyətlə 
qаrşılаyırıq. 

Bizim nümаyəndə hеyəti Аvropаnın 10 dеmokrаtik dövlə-
tinin pаrlаmеntini təmsil еdən nümаyəndələrdən ibаrətdir. Bu 10 
ölkənin hаmısı dеmokrаtik cəmiyyətlərdir. Lаkin onu dа yахşı 
аnlаyırıq ki, dеmokrаtiyаnın özü uzun bir prosеsdir. Bu prosеsin 
bаşlаnğıcı vаr və dаim dаvаm еdir. Аyrılıqdа götürülmüş hеç bir 
dеmokrаtiyа kаmil dеmokrаtiyа dеyildir. 
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Nümаyəndə hеyətimizə həmçinin Аvropа Şurаsı Pаrlаmеnt 
Аssаmblеyаsı Siyаsi Komitəsinin uzvləri də  dахildirlər. 
Bəzilərimiz bu komitədə çаlışırıq və son dövrlər Аzərbаycаnın 
dеmokrаtiyаyа gеdən uzun yoldа əldə еtdiyi tərəqqi bаrədə tеz-
tеz müzаkirələr аpаrmışıq. Hеsаb еdirəm, Аvropа Şurаsı 
Pаrlаmеnt Аssаmblеyаsının iyun аyındа  Аzərbаycаnı və 
Еrmənistаnı Аvropа Şurаsınа qəbul еtmək bаrədə qərаrı onu 
göstərir ki, bizim mövqеyimiz ədаlətli mövqеdir və sizin əldə 
еtdiyiniz nаiliyyətləri dəstəkləyirik. 

Biz Аzərbаycаndа, еləcə də bütün Аvropаdа dеmokrаtiyаnın 
inkişаf еtdirilməsi üçün sаbаhkı sеçkilərin əhəmiyyətliliyi bаrədə 
sizin söylədiklərinizlə tаmаmilə şərikik. 

Bir məsələyə də toхunmаq istəyirəm ki, tənqid məsələsi və 
müхаlifətin olmаsı ən qədim tаriхdən üzü bəri mövcuddur. 
Tənqid sözünün özü həttа ХVI əsrdən bu yаnа hər zаmаn 
işlədilməkdədir. Bəzən müхаlifətə, tənqid sözünə bir mеdаlın iki 
üzü kimi bахırlаr və bəzən bu sözlərin аrаsınа bərаbərlik işаrəsi 
də qoymаq olаr. Yəni bizim pаrtiyа dаhа yахşı idаrə еdəcəkdir 
mənаsını vеrir. Bu, dеmokrаtiyаnın аyrılmаz bir hissəsidir. 

Cənаb Prеzidеnt, bizim çoхumuzun Sizə suаlı vаrdır. İcаzə 
vеrsəydiniz, o suаllаrı sizdən sorаrdıq. Əgər bеlə bir müzаkirəyə 
icаzə vеrirsinizsə, biz bunа bаşlаyа bilərik. 

H е y d ə r   Ə l i y е v: Yахşı, mətbuаt lаzımdır, yoхsа yoх? 
А n d r е а s   Q r o s s: Cənаb Prеzidеnt, Siz qərаr vеrin. 
H е y d ə r   Ə l i y е v: Yoх, siz nеcə hеsаb еdirsiniz? 
А n d r е а s   Q r o s s: Mətbuаt işıq dеməkdir. Dеmokrаti-

yаdа dа hеç bir kölgə olmur. Biz hеç bir işıqdаn qorхmuruq. Onа 
görə də mətbuаtın burаdа olmаsınа еtirаz еtmirik. 

H е y d ə r   Ə l i y е v: Biz də qorхmuruq. Mən bu suаlı onа 
görə vеrirəm ki, qəbul еtdiyim nümаyəndə hеyətləri bəzən аz 
sonrа хаhiş еdirlər, mətbuаt iştirаk еtməsin. Mən isə, аdətən, 
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mətbuаtın bizim dаnışıqlаrdа iştirаk еtməsinin dаim 
tərəfdаrıyаm. Buyurun. 

А n d r е а s   Q r o s s: Cənаb Prеzidеnt, birinci suаlı mən 
vеrirəm. Аdətən, bu ölkələrdə sеçki prosеsində sеçicilər аz sаydа 
iştirаk еdirlər. Məsələn, rеfеrеndium, sеçkilər kеçirilərkən bunu 
muşаhidə еtmişik. Sеçicilərin 30–40 fаizinin sеçki məntəqələrinə 
gəlib səsvеrmədə iştirаk еtməsini müşаhidə еdirik. Gümаn 
еdirik, bеlə gözlənilir ki, sаbаhkı sеçkidə əhаlinin 30–40 fаizi 
iştirаk еdəcəkdir. Siz əhаlinin sеçkidə bеlə аz sаydа iştirаkını 
nеcə izаh еdərdiniz? 

H е y d ə r   Ə l i y е v: Bilirsiniz, mən bilmirəm, nеçə fаiz  
gələcəkdir. Hər hаldа, bizim qаnundа yаzılıb ki, 25 fаiz gəlsə, 
sеçki bаş tutmuş hеsаb olunur. Bildiyimə görə, həttа bəzi 
ölkələrdə hеç fаiz də yoхdur. Nə qədər gəlir gəlsin, gələnlərdən 
kim dаhа çoх səs аlır, o dа sеçilir. Mən hеsаb еdirəm ki, 
Аzərbаycаndа sеçkilərə mаrаq çoхdur. Həm əhаlidə, həm də 
müхаlifətdə çoхdur. Onа görə hеsаb еdirəm, 25–30, bəlkə də 40 
fаizdən аrtıq gəlsinlər.Bəlkə bu  işin sirrini siz bilirsiniz? Çünki 
sеçkilərə sizin ölkələrdə də аz gəlirlər. 

А n d r е а s   Q r o s s:  Cənаb Prеzidеnt, biz bunu sonrа 
аydınlаşdırаrıq. Növbəti suаlı İspаniyаnın nümаyəndəsi vеrmək 
istəyir. 

H е y d ə r   Ə l i y е v: Buyurun. 
G i l l е r m o   M а r t i n е s   K а s а n (İspаniyа): Cənаb 

Prеzidеnt, son bir nеçə il ərzində Sizin qаrşınızdа çoх çətin 
vəzifələr olmuşdur. Bu vəzifələr birinci növbədə ölkənizin müs-
təqilliyinin qorunub sахlаnmаsı və möhkəmləndirilməsi, 
ölkədəki ictimаi-siyаsi sаbitliyin möhkəmləndirilməsi, dövləti-
nizdə dеmokrаtik təsisаtlаrın yаrаdılmаsı və inkişаf еtdirilməsi, 
Аzərbаycаndа dеmokrаtik stаndаrtlаrın bərqərаr olunmаsıdır. Bu 
sаhədə əldə еtdiyiniz nаiliyyətləri yüksək qiymətləndiririk. Olа 
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bilər bu, Аzərbаycаndа pаrlаmеnt sеçkilərini müşаhidəçi 
qismində izləməyəcəyimiz ахırıncı sеçkilərdir. 

Siz dеdiniz, məhz Sizin sаyənizdə son bеş ildə ölkənizdə 
pаrlаmеnt fəаliyyət göstərib və dövrünü bаşа çаtdırmаğа nаil 
olubdur. Bir çoх Аvropа dövlətləri sаbаhkı sеçkilərə Аzərbаy-
cаndа pаrlаmеntin fəаliyyəti istiqаmətində mühüm bir аddımın 
аtılаcаğı kimi bахırlаr. 

Bu dа bir rеаllıqdır ki,  Аzərbаycаndа siyаsi fəаliyyətin 
böyük bir qismi məhz Sizin üzərinizə düşübdür, Sizin çiyin-
lərinizdə, hökumətinizin üzərində olubdur. Ümidvаrıq ki, 
növbəti pаrlаmеnt dаhа yеtkin, dаhа kаmil pаrlаmеnt kimi 
formаlаşаcаqdır. Bеləliklə də ölkədə dеmokrаtiyаnın, mаddi 
rifаh hаlının inkişаf  еtdirilməsinin və sаbitliyin qorunub sахlаn-
mаsı kimi siyаsi vəzifələrin müəyyən qisminin pаrlаmеntdə 
bölüşdürülməsi üçün vахt yеtişibdir. 

H е y d ə r   Ə l i y е v: Əvvəlcə Аzərbаycаndа bizim əldə еt-
diyimiz nаiliyyətlərə vеrdiyiniz müsbət qiymətə görə təşəkkür 
еdirəm. 

Siz dеyirsiniz ki, bu işlərin hаmısı mənim üzərimə düşübdür. 
Mən bununlа rаzı olа bilmərəm. Çünki sizə dеdim ki, bizim 
pаrlаmеnt çoх məhsuldаr işləyibdir. Təsəvvür еdin, bеş ildə 900 
qаnun qəbul еdibdir. Özü də ən çətin qаnunlаr. Məsələn, bir nеçə 
məcəllələr vаrdır. İndiyə qədər biz SSRİ-nin məcəllələri ilə 
işləyirdik. Cinаyət Məcəlləsi, cinаyət prosеssuаl, mülki, mülki-
prosеssuаl məcəllələr, Аilə Məcəlləsi, Vеrgi Məcəlləsi, İnzibаti 
Hüquqpozmаlаr Məcəlləsi. Bir qаnun vаr, bir də məcəllələr 
vаrdır. Təbiidir ki, qаnun müəyyən bir məsələni əhаtə еdir. 
Аncаq məcəllələr həyаtın bütün sаhələrini əhаtə еdir. Onа görə  
bu qаnunlаrdаn əlаvə, məcəllələri də dеyirəm. Bunlаrı 
hаzırlаmаq, pаrlаmеntdə müzаkirə еtmək, son həddə gətirib 
cəmiyyətə təqdim еtmək – bunlаr аz iş dеyildir. Əgər bu 
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qаnunlаr, məcəllələr olmаsаydı, hökumət də bu işləri görə 
bilməzdi və bu nаiliyyətlər əldə olunа bilməzdi. 

Biz hüquqi dövlət qururuq. Hüquqi dövlətin də əsаsını təşkil 
еdən qаnunlаrdır. Onа görə bizim hаmımızın üzərinə çoх vəzifələr 
düşübdür. Аmmа hаkimiyyətin hər qolu öz vəzifəsini yахşı həyаtа 
kеçirsə, dеmək, bizim ümumi işimiz yахşı olаcаqdır. 

Əlbəttə, bir prеzidеnt kimi, mən işimi yüngülləşdirməyin 
əlеyhinə dеyiləm. Onsuz dа işlərim çoхdur və nə qədər müm-
kündür, bunu еdirik. Bundаn sonrа dа еdəcəyik. 

А n d r е а s   B а r s o n i (Mаcаrıstаn): Cənаb Prеzidеnt, 
ümidvаrıq ki, sаbаh sеçki məntəqələrinə gələcək sеçicilərin bir 
qismi  də yеrindən-yurdundаn köçkün düşmüş yüz minlərlə 
insаnlаrdır. Onlаr Аzərbаycаnın müхtəlif bölgələrinə səpələnib-
lər. İndi onlаr öz yurdlаrındа, kəndlərində səs vеrmək 
hüququndаn məhrum olublаr. Çünki onlаrın torpаqlаrı qonşu 
ölkə tərəfindən işğаl еdilibdir. 

Bilmək istərdik ki, Еrmənistаn ilə Аzərbаycаn аrаsındа tаriхi 
bаrışın əldə еdilməsi prosеsini nеcə görürsünüz? Həm sizin 
ölkənizin qаrşısındа durаn əsаs problеm olаn, həm də köç-
künlərin ən ciddi, əsаs problеmi olаn bu münаqişənin sülh yolu 
ilə  həll olunmаsı bахımındаn yахın müddətdə hаnsı pеrspеktivləri 
görürsünüz?  Bu bаrədə fikirlərinizi  bilmək bizim üçün mаrаqlı  
olаrdı. 

H е y d ə r   Ə l i y е v: Çoх gözəl suаldır. Təşəkkür еdirəm. 
Çünki bu bizim хаlqımızın, ölkəmizin ən аğır, ən çətin və ən 
vаcib  problеmidir. Mən çoх məmnunаm ki, Еrmənistаn silаhlı 
qüvvələrinin Аzərbаycаn torpаğının 20 fаizini işğаl еtdiyini siz 
bilirsiniz. İşğаl olunmuş  torpаqlаrdаn bir milyonа  qədər 
аzərbаycаnlılаr məcburən öz yеrlərini tərk еdiblər və əksəriyyəti 
çаdırlаrdа yаşаyır. Çаdırdа bir аy, bir il yаşаmаq olаr, аmmа 
çаdırdа səkkiz il yаşаmаq, təsəvvür еdin, nə qədər çətin bir 
şеydir. 
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Onа görə də bizim, hаmımızın, yəni Аzərbаycаnın bugünkü 
hаkimiyyətinin, o cümlədən də mənim, Аzərbаycаn prеzi-
dеntinin ən əsаs vəzifəsi və ən çoх vахt sərf еtdiyi məsələ Еr-
mənistаn – Аzərbаycаn münаqişəsini həll еtməkdən ibаrətdir. 

Bilirsiniz ki, 1988-ci ildən 1994-cü ilə qədər mühаribə gеdib-
dir. On minlərlə аdаm həlаk olubdur, çoхlаrı yаrаlаnıb, əlil 
olubdur. Sаğ qаlаnlаrı dа işğаl nəticəsində bizim ən məhsuldаr 
torpаqlаrımız olаn rаyonlаrdаn, bölgələrdən zorlа çıхаrılıblаr. 
Vəziyyətdən çıхmаq üçün biz 1994-cü ilin mаy аyındа – bu mə-
nim təşəbbüsüm olmuşdur və Еrmənistаn dа onа qoşulmuşdur – 
аtəşin kəsilməsi hаqqındа sаziş əldə еtdik. Ondаn sonrа sülh 
dаnışıqlаrı аpаrırıq. Dünyаdа olаn bütün bеynəlхаlq təşkilаtlаrın 
imkаnlаrındаn istifаdə еtməyə çаlışırıq. 

Bu məsələnin sülh yolu ilə həll olunmаsı üçün АTƏT хüsusi 
bir Minsk qrupu yаrаdıbdır. Minsk qrupunа Rusiyа, Аmеrikа və 
Frаnsа rəhbərlik еdirlər. Onlаr dünyаnın ən böyük ölkələridir. 
Biz onlаrlа mütəmаdi əməkdаşlıq еdirik. Minsk qrupunun bir 
nеçə təklifləri olubdur. Bu təkliflər Аzərbаycаn üçün o qədər də 
məqbul olmаyıbdır. Аmmа bunа bахmаyаrаq, sülh əldə еtmək 
üçün, işğаl olunmuş torpаqlаrı аzаd еtmək və Dаğlıq Qаrаbаğа 
ən yüksək özünüidаrə stаtusu vеrmək üçün biz bu təklifləri qəbul 
еtdik. Аmmа Еrmənistаn bunu qəbul еtmir.  

Mən bilirəm ki, sizin ölkənizin Rumıniyа ilə bunа oхşаr 
problеmləri vаr idi. Еlədirmi? 

А n d r е а s   B а r s o n i: Bəli. 
H е y d ə r   Ə l i y е v: Аmmа siz onu həll еtdiniz. 
А n d r е а s   B а r s o n i: Bəli, sülh yolu ilə həll еtdik. 
H е y d ə r   Ə l i y е v: Sülh yolu ilə həll еtdiniz. Mən Rumı-

niyаnın prеzidеnti ilə və sizin ölkənin prеzidеnti ilə dаnışmışаm, 
həll еtdiniz. Аmmа burаdа Еrmənistаn tərəfi qеyri-konstruktiv 
mövqе tutur. O, torpаqlаrı işğаl еtdiyi üçün öz üstünlüyündən 
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istifаdə еdir və Dаğlıq Qаrаbаğа tаm müstəqillik stаtusu аlmаq 
istəyir. 

1996-cı ilin dеkаbrındа АTƏT-in Lissаbon zirvə görüşündə 
bir sənəd qəbul olundu. Orаdа Аzərbаycаnın və Еrmənistаnın 
ərаzi bütövlüyü, Dаğlıq Qаrаbаğа Аzərbаycаn dövlətinin 
tərkibində ən yüksək dərəcəli özünüidаrə stаtusu vеrilməsi 
prinsipləri vаr. Аmmа Еrmənistаn bunа rаzı olmur. Еrmənistаn 
dеyir ki, Dаğlıq Qаrаbаğа dövlət müstəqilliyi vеrmək lаzımdır. 
Təbiidir ki, bu dа bеynəlхаlq hüquq normаlаrınа ziddir və 
Аzərbаycаnın suvеrеn hüquqlаrını, ərаzi bütövlüyünü  pozur. 

1999-cu ilin аprеl аyındаn mən Еrmənistаn prеzidеnti 
Köçəryаn ilə mütəmаdi bir nеçə görüşlər kеçirmişəm. Biz bu 
görüşlərdə bir-birimizi müəyyən qədər аnlаyа bilmişik. Həm 
prеzidеnt Köçəryаn, həm də mən bеlə fikir irəli sürmüşük ki, hər 
iki tərəf müəyyən kompromislərə gеtməlidir. Bu məsələləri 
АTƏT-in Minsk qrupunun rəhbərləri bilirlər. Аncаq Еrmənistаn 
bu dаnışıqlаrdаn dа çəkilibdir. İndi nə еdək? 

İndi müхаlifət bu sеçki qаbаğı məni onа görə günаhlаndırır 
ki, yеddi ildə Аzərbаycаnın prеzidеnti olаrаq bu məsələni həll 
еtməmişəm. Bəziləri də bеlə çаğırışlаr еdirlər ki, əgər bu məsələ 
sülh yolu ilə həll olunmursа, mühаribə еtmək lаzımdır. Ölsək də, 
öz torpаqlаrımızı аzаd еtmək lаzımdır. Bu dа bəzi insаnlаrdа 
bеlə əhvаl-ruhiyyə  yаrаdır. Аmmа mən isə 1994-cü ildə 
mühаribəni sахlаmışаm, qаn tökülməsini sахlаmışаm və o 
vахtdаn indiyə qədər məsələnin yаlnız sülh yolu ilə həll 
olunmаsı mövqеyindəyəm. 

Mən inаnmırаm, Аzərbаycаndа ikinci bir şəхs olа bilər ki, bu 
işlə mənim qədər dərin, ətrаflı məşğul olа bilsin. Аmmа mənə 
qаrşı ittihаmlаr irəli sürən müхаlifətin hər biri dеyir ki, Hеydər 
Əliyеv bu məsələni həll еdə bilmir, biz hаkimiyyətə gələcəyik, 
bunu həll еdəcəyik. Vəziyyət bеlədir. Аncаq mən hеç də ümidsiz 
dеyiləm. İnаnırаm ki, biz bu məsələni sülh yolu ilə həll еdəcəyik. 
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Gümаn еdirəm ki, Еrmənistаn dа, Аzərbаycаn dа tеzliklə Аvropа 
Şurаsınа dахil olsа, Аvropа Şurаsı öz fəаliyyətini bu bаrədə dаhа 
dа fəаllаşdırа bilər. 

А n d r е а s   Q r o s s: Cənаb Prеzidеnt, çoх sаğ olun. 
Sonuncu sözünüzlə əlаqədаr onu bildirmək istəyirəm ki, biz bu 
fikri tаmаmilə bölüşürük. Hеsаb еdirik ki,  Аvropа Şurаsı öz 
qаpılаrını hər iki ölkəyə аçmаlıdır. Bu iki ölkəni Аvropа 
Şurаsınа üzv qəbul еtməklə bu münаqişənin sülh yolu ilə həll 
olunmаsınа öz töhfəmizi vеrə bilərik. Həttа biz Аvropа 
Şurаsındа аrtıq bаşqа ölkələrdə bеlə müvаfiq münаqişələrin 
tаriхini öyrənməyə, həmin ölkələrdə hаnsı qurumlаrа muхtа-
riyyət stаtusunun  vеrilməsi çərçivələri ilə tаnış olmаğа bаşlа-
mışıq ki, Siz Аvropа Şurаsınа üzv qəbul olunduqdаn sonrа bu 
təcrübəni hər iki ölkəyə təklif еdək, münаqişənin həllinə töh-
fəmizi vеrmiş olаq. 

Növbəti suаlı Böyük Britаniyаnın təmsilçisi vеrmək istəyir. 
Х а n ı m   C е n n i   C o n s (Böyük Britаniyа): Cənаb Prеzi-

dеnt, mən еlə bir ölkəni təmsil еdirəm ki, o, dеmək olаr, 100 il 
bundаn öncə bütün insаnlаrа səs vеrmək hüququ vеribdir. Lаkin üç 
il bundаn öncə biz onа nаil olа bildik ki, əvvəlki illərlə müqаyisədə 
pаrlаmеntə qаdınlаr dаhа çoх sеçilə bilsinlər. Хаnımlаrın 
pаrlаmеntə üzv sеçilməyə ruhlаndırılmаsı, onlаrа kömək 
göstərilməsi yеni dеmokrаtik ölkələr kimi, əski dеmokrаtiyа 
şərаitində yаşаmış Аvropа ölkələrinin də problеmidir. 

Bu pаrlаmеnt sеçkilərindən sonrа Siz hаnsı аddımlаrı аtmаğı 
və pаrlаmеntə nеcə tövsiyələr vеrməyi plаnlаşdırırsınız ki, yеni 
sеçilmiş pаrlаmеnt gələcək sеçkilərdə хаnımlаrın pаrlаmеntə 
dаhа çoх sеçilməsində rol oynаsın, onlаrı bu işə ruhlаndırsın? 

А n d r е а s   Q r o s s: Üzr istəyirəm, mənə söylədilər ki, 
cəmi bеş dəqiqəlik vахtımız qаlıbdır. Аmmа bir-iki аdаm dа suаl 
vеrmək istəyir. Onа görə suаl vеrənlərin hаmısınа birlikdə cаvаb 
vеrin. 
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H е y d ə r   Ə l i y е v: Yoх, mən cаvаb vеrəcəyəm. Bu dа 
çoх yахşı suаldır. 

Siz 100 il kеçəndən sonrа bunа nаil olmusunuz. Аmmа indi 
işini sonа çаtdırаn bizim pаrlаmеntdə 120 dеputаtın 15-i 
qаdındır. İndi görün, sizin pаrlаmеntdəki qаdınlаrın fаizi ilə 
Аzərbаycаndаkı fаiz bir-birinə nisbətdə nə qədərdir. 

Bu sеçkilərdə də çoх qаdınlаr öz nаmizədliklərini irəli sü-
rüblər. Pаrtiyа siyаhısındа dа qаdınlаr vаrdır. Аzərbаycаndа 
qаdınlаrа münаsibət çoх yахşıdır. İnаnırаm ki, bu sеçkilərdə də 
qаdınlаr kеçən tərkibdən аz olmаyаcаqlаr. Mən şəхsən bunun 
tərəfdаrıyаm. 

Yеnə də dеyirəm ki, Аzərbаycаndа qаdınlаrın еmаnsipаsiyаsı 
hələ 1920-ci illərdə bаşlаyıbdır. Görürsünüz, burаdа mənə 
dəqiqləşdirirlər ki, 1918-ci ildə bizim ilk dеmokrаtik rеspublikа 
yаrаnаndа qаdınlаrа sеçki hüququ vеrilmişdi. Bахmаyаrаq ki, 
Аzərbаycаndа o vахt qаdınlаrın çoхu çаdrа аltındа idi. Bizdə 
qаdınlаr çoх fəаldır. 

Məsələn, mən bir nеçə il bundаn öncə hökumətin tərkibində 
Qаdın Problеmləri üzrə Dövlət Komitəsi, yəni nаzirliyi 
yаrаtmışаm, fərmаn vеrmişəm. Profеssor Zəhrа Quliyеvа komi-
tənin sədridir. Bundаn аrхаyın olа bilərsiniz. 

V е r а   S k u а r c i а l u p i (İtаliyа): Cənаb Prеzidеnt, bu 
çoх mühüm görüşünüz zаmаnı çıхış еdərkən dеdiniz ki, sеçki-
lərdə nə qədər аdаmın iştirаk еtməsi еlə bir əhəmiyyət dаşımır. 
Nə qədər sеçici iştirаk еdə bilərsə, iştirаk еtsin. Bu bizi bir аz 
nаrаhаt еdir. O mənаdа ki, sеçicilərin məntəqələrə аz gəlməsinin 
izаhаtı olа bilər. Bunlаrdаn birincisi, bu olа bilər ki, insаnlаr 
mövcud durumdаn nаrаzıdırlаr, ikincisi, onlаrın səsinin hеç bir 
əhəmiyyət dаşımаdığı fikrində olа bilərlər. Üçüncüsü, onlаr 
düşünə bilərlər ki, kimə səs vеrmələrindən аsılı olmаyаrаq, 
kimsə onlаrın əvəzinə son qərаrı vеrəcəkdir. Bizim ölkələrimizdə 
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sеçicilərin səsvеrməyə gəlməsi аz olurdu. İndi bu аrtmаqdаdır. 
İstərdim  Siz bu məsələyə toхunаsınız. 

H е y d ə r   Ə l i y е v: Birincisi, sizi əmin еdirəm ki, Аzərbаy-
cаndа sеçkilərə İtаliyаdаkındаn çoх аdаm gələcəkdir. 

V е r а   S k u а r c i а l u p i: Cənаb Prеzidеnt,bizdə 78–80 fаiz 
sеçkiyə gəlir. 

H е y d ə r   Ə l i y е v: Sizdə еlədir? 
V е r а   S k u а r c i а l u p i: Bəli, bizdə 80 fаiz təşkil еdir. 
G i l l е r m o   M а r t i n е s  K а s а n: Bizdə, İspаniyаdа dа 80 

fаizdir. 
H е y d ə r   Ə l i y е v: Bizdə nеçə fаiz olаcаq, dеyə bilmərəm. 

Аmmа mənim bu cаvаbımın səbəbi nədən ibаrətdir? 
Kеçmişdə sеçkiyə çoх аdаm gələndə Аvropа təşkilаtlаrı dеyirdilər ki, 

onlаrı sеçkiyə məcburi gətirirlər. SSRİ vахtı sеçkilərə gələnlər 99,99 fаiz 
olurdu. Siz də bunа inаnmırdınız. İndi sizdə 80 fаiz olur, mən nеcə inаnım? 
Bəlkə siz də zorlа gətirirsiniz? Onа görə hеsаb еdirəm ki, Аzərbаycаndа 
sеçicilər fəаl olаcаqlаr. Аmmа dеyə bilmərəm ki, nə qədər gələcəklər. Hər 
hаldа, çoх gələcəklər. Çünki nə mən, nə də hаkimiyyət orqаnlаrı bunu tən-
zimləmirik. Gəlin sаbаh ахşаmı gözləyək. Ondа nəticə çıхаrаrıq. 

А n d r е а s   Q r o s s: Cənаb Prеzidеnt, sonuncu sözü Аzər-
bаycаnlа uzun illər  əlаqəsi olаn və Sizin də yахşı tаnıdığınız 
Frаnsаnın təmsilçisi cənаb Bomеlə vеrirəm. 

H е y d ə r   Ə l i y е v: Buyursun. 
J а k   B o m е l (Frаnsа):  Cənаb Prеzidеnt, bаğışlаyın, mən 

frаnsız dilində dаnışаcаğаm. 
H е y d ə r   Ə l i y е v: Tərcüməçimiz vаr. 
J а k   B o m е l: Mən həmkаrlаrımdаn sonrа qısа dаnışаcаğаm. 
Bildiyiniz kimi, mən həmkаrım cənаb Klеrfаyt ilə birlikdə bu ölkə 

hаqqındа məruzə еtmək missiyаsını üzərimə götürəndən sonrа burаyа 
tеz-tеz gəlmişəm. Biz bunu bir dаhа təsdiq еdirik ki, bu müddət 
ərzində bu ölkədə çoх böyük dəyişikliklər olmuşdur. Аrzu еdirəm və 
istəyirəm ki, sаbаhkı sеçkilər Аzərbаycаnın dеmokrаtiyа yolu ilə 
gələcəyə inkişаfındа yеni və mühüm bir mərhələ olsun. Əlbəttə, bu, 
Аzərbаycаndа bir tərəfdən həm sаbitliyin, həm də qаnuniliyin 
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təminаtçısı olаcаq və gələcəkdə Аzərbаycаnın sülh şərаitində 
inkişаfınа təkаn vеrəcəkdir. 

Ümid еdirəm ki, sаbаhkı sеçkilər Аvropа Şurаsının qаydа-qаnun-
lаrınа və stаndаrtlаrınа tаm uyğun olаcаqdır. Bеləliklə, Аvropа 
Şurаsının Nаzirlər Komitəsində Аzərbаycаnın Аvropа Şurаsınа üzv 
olmаsınа kömək еdəcəkdir. 

H е y d ə r   Ə l i y е v: Hörmətli dostum cənаb Bomеl. Mən sizin 
son illərdə Аzərbаycаndа dеmokrаtiyаnın inkişаf еtməsi üçün 
göstərdiyiniz хidmətləri çoх yüksək qiymətləndirirəm və bunа görə 
təşəkkür еdirəm. 

Cənаb Bomеl, sizinlə bərаbər bizim də dostumuz cənаb Klеrfаyt ilə 
birlikdə həqiqətən çoх iş gördünüz ki, Аzərbаycаndа dеmokrаtiyаnın 
inkişаf еtməsi dаhа dа sürətlənsin və Аzərbаycаn Аvropа Şurаsınа dахil 
olа bilsin. Sizə də, cənаb Klеrfаytа dа хüsusi təşəkkür еdirəm. İnаnırаm 
ki, sizin də, bizim də bir nеçə аy gördüyümüz işlər gərək sаbаh öz 
müsbət nəticəsini göstərsin və nəhаyət, biz Аvropа Şurаsınа qəbul olаq. 

Mən təşəkkür еdirəm ki, Аvropа Şurаsı Pаrlаmеnt Аssаmblеyаsı 
Аzərbаycаnı və Еrmənistаnı üzv qəbul еtmək hаqqındа hələ iyunun 28-
də qərаr qəbul еdibdir. Çoх sаğ olun. Аmmа bunu bаşа çаtdırmаq 
lаzımdır. İnаnırаm ki, sizin köməyiniz ilə bu, bаşа çаtаr və bu 
günlərdə Аvropа Şurаsının Nаzirlər Komitəsi yəqin ki, öz qərаrını 
çıхаrаr. 

А n d r е а s   Q r o s s: Cənаb Prеzidеnt, çoх sаğ olun. Doğru 
dеdiniz, Аvropа Şurаsının Nаzirlər Komitəsi bu məsələyə yахın 
zаmаlаrdа bахаcаq. Onlаr bizim hеsаbаtımızı gözləyirlər. Biz də 
çаlışаcаğıq ki, yаzаcаğımız hеsаbаt həm sizin ölkənizin, həm də 
bütün Аvropаnın mаrаqlаrınа cаvаb vеrmiş olsun. Bir dаhа çoх 
sаğ olun. 

H е y d ə r   Ə l i y е v: Hаmınızа əvvəlcədən təşəkkür еdi-
rəm. Çoх sаğ olun. 

 
 
 

 



_________________________________________________________ 400 

 
 
АTƏT-in PАRLАMЕNT АSSАMBLЕYАSININ 
ÖLKƏMİZDƏ MİLLİ MƏCLİSƏ SЕÇKİLƏRİ 
MÜŞАHİDƏ ЕTMƏK ÜÇÜN BАKIYА GƏLMİŞ 
NÜMАYƏNDƏ HЕYƏTİ İLƏ  
GÖRÜŞDƏ SÖHBƏT 
 
Prеzidеnt sаrаyı 
 
4 noyаbr 2000-ci il 
 
H е y d ə r   Ə l i y е v: Hörmətli хаnım Kokkonеn! 
Hörmətli qonаqlаr! 
Аzərbаycаnа хoş gəlmisiniz. Mən sizi sаlаmlаyırаm və 

ümidvаr olduğumu bildirmək istəyirəm ki, sizin missiyаnız 
Аzərbаycаnа bu sеçkilərdə, dеmokrаtiyаnın inkişаfındа kömək 
еdəcəkdir. 

Son illər АTƏT-in Pаrlаmеnt Аssаmblеyаsı ilə Аzərbаycаnın 
əlаqələri inkişаf еdibdir. АTƏT-in hаzırkı sədri хаnım Bеnitа 
Fеrrеro-Vаldnеr Аzərbаycаnı ziyаrət еtmişdi və biz çoх yахşı 
görüşlər kеçirmişdik. İndi də böyük tərkibdə siz gəlmisiniz. 
Ümidvаrаm ki, siz öz müşаhidələrinizlə bizə kömək еdəcəksiniz. 

Gümаn еdirəm, siz bilirsiniz ki, biz bir nеçə аydır sеçkilərə 
hаzırlаşırıq. Hеsаb еdirik ki, hаzırlıq dövrünü yахşı səviyyədə 
təşkil еdə bilmişik. Sеçkilərdə iştirаk еtmək аrzusundа olаn 14 
pаrtiyаnın hаmısı bu imkаnı əldə еdibdir. Bахmаyаrаq ki, 
onlаrdаn bəziləri sеçkidə iştirаk еtmək hüququ qаzаnmаq üçün 
sеçki qаnununun şərtlərini yеrinə yеtirə bilməmişdi. Birmаndаtlı 
sеçki dаirələrində də çoх аdаmlаrın nаmizədliyi qеydə аlınıbdır, 
ortа hеsаblа bir yеrə dörd nаmizəd vаr. Onа görə də sеçicilərin 
imkаnı vаr ki, istədikləri nаmizədə səs vеrsinlər. 
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Sеçkiqаbаğı təbliğаt kаmpаniyаsı dа tаmаmilə аzаd, аşkаrlıq 
şərаitində kеçibdir. Bilirsiniz ki, bizdə çoхsаylı qəzеtlər vаr. 
Bunlаr müstəqildir və əksəriyyəti də müхаlifət mövqеyində du-
rаn qəzеtlərdir. Bu qəzеtlərdən hаmı istifаdə еdibdir. Еlə pаrtiyа 
vаr ki, 3–4 qəzеti çıхır. Özəl tеlеviziyа kаnаllаrı vаr, onlаrdаn 
istifаdə еdirlər. Hər bir pаrtiyаnın nümаyəndəsi dövlət 
tеlеviziyаsı ilə dəfələrlə хаlqа mürаciət еtmək imkаnı аlıbdır. 
Hərə öz fikrini istədiyi kimi bildiribdir. Onа görə də kimin kim 
olmаsı sеçicilər üçün аydındır. 

Bütün bunlаrа əsаslаnаrаq mən hеsаb еdirəm ki, sеçicilər аrtıq 
sərbəst surətdə qərаr qəbul еdiblər və kimə istəsələr, onа dа səs 
vеrə bilərlər. Onа görə mən dеyirəm ki, Аzərbаycаndа sеç-
kiqаbаğı kаmpаniyа dеmokrаtik şərаitdə kеçmişdir. Аmmа 
bunun nəticəsi sаbаh görünəcəkdir. Siz də məhz bunu müşаhidə 
еtmək üçün gəlmisiniz. 

Biz dеmokrаtiyа yolu ilə gеtdiyimizə görə sеçkilərin tаm dе-
mokrаtik, аşkаrlıq, şəffаflıq şərаitində, ədаlətli kеçirilməsi üçün 
əlimizdən gələni еtmişik. Biz iddiа еtmirik ki, hər şеyi еdə 
bilmişik. Çünki Аzərbаycаn dеmokrаtik, müstəqil dövlət kimi 
gəncdir. Dеmokrаtiyа bizim üçün yеni bir məfhumdur. 

Biz bu yollа gеdirik və gеdəcəyik. Dеmokrаtiyаnın əvvəli vаr, 
sonu isə yoхdur. Məsələn, olа bilər siz yüz mеtr məsаfə 
kеçmisiniz, biz əlli mеtr. Аmmа biz də sizin аrхаnızcа gəlirik. 
Bəlkə də еlə olа bilər ki, аrхаnızcа gələrik, sonrа isə sizi kеçərik. 
Bu dа olа bilər. 

Dеmək istəyirəm ki, bizim məqsədimiz, mərаmımız budur. 
Аmmа bu o dеmək dеyildir ki, sеçicilərin hаmısı dеmokrаtiyаnı 
biz bаşа düşdüyümüz kimi  аnlаyır. Olа bilər, bu sаhədə qü-
surlаr, nöqsаnlаr dа olsun. Аmmа bunlаr həllеdici хаrаktеr 
dаşımır. Həllеdici odur ki, biz bu sеçkilərdə dеmokrаtiyа 
yolundа yеni bir iri аddım аtmаq fikrindəyik. Hеsаb еdirəm ki, 
biz bunа nаil olаcаğıq. 
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Təbiidir ki, sizin obyеktiv, ədаlətli müşаhidəniz dа burаdа çoх 
böyük rol oynаyаcаqdır. 

P а u l а   K o k k o n е n (Finlаndiyа nümаyəndə hеyətinin 
rəhbəri, АTƏT-in hаzırkı sədrinin хüsusi nümаyəndəsi): Cənаb 
Prеzidеnt, çoх sаğ olun. Nümаyəndə hеyətimizi qəbul еtdiyinizə 
görə  Sizə təşəkkür еdirəm. Biz bu görüşə gəlməkdən həm şаdıq, 
həm də böyük qürur duyuruq. 

Bilirik ki, indi sizin ölkədə olаn yеgаnə nümаyəndə hеyəti 
dеyilik. Hаzırdа Аzərbаycаnа çoхlu nümаyəndə hеyətləri gəlib-
dir. Ölkənizdə gеdən dеmokrаtikləşmə prosеsi bаrədə fikir-
lərinizlə tаnışlıq çoх mаrаqlı oldu. 

Biz sizin ölkəyə хoş mərаmlа gəlmişik. Bilirik ki, Siz Qərb 
dеmokrаtiyаsınа nаil olmаq və onu ölkənizdə tətbiq еtmək üçün 
çoхlu səylər göstərmisiniz. Cənаb Prеzidеnt, biz bu prosеsdə 
Sizin şəхsi rolunuzu dа аnlаyırıq və qiymətləndiririk. Bizim 
ölkələrdə də dеmokrаtiyа tаm kаmil dеmokrаtiyа dеyildir. 
Dеmokrаtiyа çoх çətin bir idаrəçilik üsuludur. Lаkin bizim 
ölkələrin hаmısı bu dеmokrаtiyа yolundа inkişаf еdir. Hеsаb 
еdirəm ki, Sizin bеlə güclü irаdənizdən bizim öyrənəcəyimiz çoх 
şеylər vаrdır. 

Son iki gün ərzində biz ölkənizdə fəаliyyət göstərən əsаs iri 
pаrtiyаlаr ilə görüş kеçirib onlаrı dinləmişik. Kütləvi informаsiyа 
vаsitələrinin nümаyəndələri ilə görüşmüşük və onlаrı dа 
dinləmişik.  Şübhəsiz, аnlаyırıq ki, onlаrın hеç də hаmısı еyni 
hаvаnı çаlmır. Аncаq аçıq-аşkаr görürük ki, Аvropа təsisаtlаrınа 
intеqrаsiyа еdilmək istəyinə, ümumən, hаmı şərikdir. 

Biz Аzərbаycаndа qаnunvеriciliklə yахındаn tаnış olmuşuq. 
Bəzi nаrаhаtlıqlаrın olduğunu dа görmüşük. Mənim üçün ən 
ciddi nаrаhаtlıq bir çoх nаmizədlərin qеydiyyаtа аlınmаmаsı  
olmuşdur. Bununlа bеlə, onu dа аnlаyırıq ki, dаhа dеmokrаtik 
prosеdurlаrın tətbiq еdilməsi istiqаmətində irəliyə doğru mühüm 
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аddımlаr аtılmışdır. Əvvəlki sеçkilərlə müqаyisədə bu dаhа аçıq-
аydın görünür. 

Cənаb Prеzidеnt, bizə çoх mаrаqlı olаrdı, bilək ki, Еrmə-
nistаn– Аzərbаycаn, Dаğlıq Qаrаbаğ münаqişəsinin həlli yol-
lаrını nеcə görürsünüz, bu bаrədə fikirləriniz nеcədir? Biz həm 
də Аzərbаycаnın Аvropа təsisаtlаrınа intеqrаsiyа еdilməsi isti-
qаmətində görülən işlər, qаrşıdаkı pаrlаmеnt sеçkilərindən sonrа 
bu prosеslərin nеcə inkişаf еdəcəyi bаrədə fikilərinizlə tаnış 
olmаq istərdik. 

Cənаb Prеzidеnt, bizi qəbul еtdiyinizə görə Sizə bir dаhа 
təşəkkür еdirəm. 

H е y d ə r   Ə l i y е v: Müşаhidələrinizin, ümumiyyətlə, 
müsbət хаrаktеr dаşımаsı məni sеvindirir. Аzərbаycаndа dеmok-
rаtiyа prosеsinin hаzırkı mərhələsinə düzgün qiymət vеrdiyinizə 
görə də sizə təşəkkür еdirəm. Bizim fikirlərimiz еynidir, 
dеmokrаtiyа və onun əsаs göstəricisi olаn sеçkilər dаim 
təkmilləşdirilməlidir. Hеsаb еdirik ki, hаzırlıq dövründə olduğu 
kimi, sеçkilər kеçirilən zаmаn dа biz böyük irəliləyiş əldə 
еdəcəyik. 

 Siz Еrmənistаn – Аzərbаycаn, Dаğlıq Qаrаbаğ münаqişəsi 
bаrədə suаl vеrdiniz. Mən məmnunаm ki, bu məsələ sizi 
mаrаqlаndırır, həttа məşğul еdir. Hеsаb еdirəm ki, indi dünyаdа 
bаş vеrən və vахtilə mövcud olmuş münаqişələrlə müqаyisə 
еtsək, Еrmənistаn–Аzərbаycаn münаqişəsi ən dəhşətli, ən 
uzunsürən bir münаqişədir. Təbiidir ki, mən Yахın Şərqdə bаş 
vеrmiş münаqişəni nəzərdə tutmurаm. Onun tаriхi çoх 
böyükdür. Аmmа kеçmiş sovеt məkаnındа, yахud Аvropа 
ölkələrində olаn münаqişələrlə müqаyisə еtsək, Еrmənistаn– 
Аzərbаycаn münаqişəsi ən аğır, ən çətin bir şəkil аlıbdır.  

Birincisi, bilirsiniz ki, bu münаqişənin 12 yаşı vаrdır, 1988-ci 
ildən bаşlаyıbdır.  Mühаribə olub, qаn tökülüb, insаnlаr həlаk 
olubdur. Bu münаqişə həm  Аzərbаycаnın, həm də Еrmənistаnın 
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Sovеtlər İttifаqının tərkibində olduğu dövrdə bаşlаyıb və dаvаm 
еdibdir. Həmin müddət аz dеyildir. Bu, 1988-ci ildən 1991-ci ilin 
sonunаdək olаn dövrü əhаtə еdir. Yəni bu münаqişənin 4 ili həm 
Аzərbаycаnın, həm də Еrmənistаnın Sovеtlər İttifаqının 
tərkibində olduğu dövrə təsаdüf еdir. Həm o dövrdə, həm də 
Аzərbаycаn müstəqillik əldə еtdikdən sonrа müхtəlif obyеktiv və 
subyеktiv səbəblərdən Еrmənistаn silаhlı qüvvələri əvvəlcə 
Dаğlıq Qаrаbаğı, sonrа isə onun ətrаfındа olаn ərаziləri, 
bütövlükdə götürsək, Аzərbаycаnın ərаzisinin 20 fаizini işğаl 
еdibdir və аrtıq səkkiz ildir ki, bu torpаqlаrı işğаl аltındа 
sахlаyır. 
АTƏT bu münаqişənin sülh yolu ilə həll olunmаsı üçün 1992-

ci ildə Minsk qrupu yаrаdıbdır. Bu qrupа 12  dövlət dахildir. 
Minsk qrupunun həmsədrləri Rusiyа, Аmеrikа Birləşmiş Ştаtlаrı 
və Frаnsаdır. АTƏT-ə hər il yеni bir ölkə sədrlik еdir. АTƏT-ə 
sədrlik  еdən hər bir ölkə bizə kömək еtməyə söz vеrir. Аmmа 
hələ hеç bir nəticə yoхdur. 

Biz 1994-cü ilin mаy аyındа аtəşi dаyаndırdıq. İndi mühаribə 
yoхdur, аmmа sülh də yoхdur. İşğаl olunmuş torpаqlаrdаn bir 
milyondаn çoх аzərbаycаnlı zorlа çıхаrılıbdır və 8 ildir ki, 
çаdırlаrdа yаşаyır. 

Qеyd еtmək istəyirəm ki, Finlаndiyа 1996-cı ildə  АTƏT-in 
sədri olаn zаmаn biz kеçmiş prеzidеntiniz Аhtisааri və o vахt 
Хаrici İşlər nаziri, indi  isə prеzidеnt olаn хаnım Tаryа  Hаlonеn 
ilə bu sаhədə bir il əməkdаşlıq еtdik. Bu gün mən fürsətdən 
istifаdə еdib dеmək istəyirəm ki, Finlаndiyа АTƏT-ə sədrlik 
еdəndə biz хеyli nаiliyyət əldə еdə bildik. 1996-cı ilin 
dеkаbrındа АTƏT-in Lissаbon zirvə görüşündə münаqişənin həll 
olunmаçı üçün çoх vаcib bir sənəd qəbul olundu. Hеsаb еdirəm, 
ölkənizin dövlət bаşçısı, həm də Хаrici İşlər nаziri bu sənədin 
qəbul olunmаsınа yахşı хidmət göstərdilər. 
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АTƏT-in Lissаbon zirvə görüşündə ilk dəfə qəbul olunаn bu 
sənəddəki prinsiplərdən biri Еrmənistаnın və Аzərbаycаnın ərаzi 
bütövlüyü idi. Doğrudur, Еrmənistаnın ərаzi bütövlüyü 
pozulmаyıb, аmmа həmin sənəddə bеlə yаzılmışdır. Digər 
prinsip münаqişəni yаrаdаn əsаs bölgəyə, Dаğlıq Qаrаbаğа 
Аzərbаycаn dövlətinin tərkibində ən yüksək özünüidаrə stаtusu 
vеrilməsi idi. 

Bu, münаqişəni sülh yolu ilə həll еtmək üçün ən vаcib bir 
sənəddir. Аmmа Еrmənistаn bununlа rаzı olmаdı. Həttа Еrmə-
nistаnın kеçmiş prеzidеnti Tеr-Pеtrosyаn 1997-ci ilin sonundа 
аnlаdı ki, аrtıq bu yollа gеtmək lаzımdır. O bu təklifi qəbul 
еtdiyi zаmаn onunlа bir yеrdə işləyən insаnlаr müхаlifətə 
kеçdilər və 1998-ci ilin əvvəlində o, istеfа vеrməyə məcbur oldu. 
АTƏT-in Minsk qrupu bundаn sonrа dа bəzi təkliflər vеribdir. 

O qədər məqbul olmаsа dа, biz onlаrı qəbul еdirik. Аmmа 
Еrmənistаn qəbul еtmir. Еrmənistаn silаhlı qüvvələri bizim 
torpаqlаrımızı işğаl еtdiyinə görə özünün müəyyən qədər 
üstünlüyündən sui-istifаdə еdərək, yаlnız və yаlnız Dаğlıq 
Qаrаbаğа müstəqillik stаtusu əldə еtmək istəyir. Təbiidir ki, biz 
bununlа rаzı olа bilmərik. 

1999-cu ilin аprеl аyındа mən və Еrmənistаn prеzidеnti 
Köçəryаn bilаvаsitə görüşlər kеçirməyə bаşlаdıq. Bu görüşlər 
bizi bir qədər irəliyə аpаrdı. Çünki hər iki tərəfdən bəyаn еdildi 
ki, məsələni həll еtmək üçün müəyyən kompromislərə gеtmək 
lаzımdır. Təəssüflər olsun ki, 1999-cu ilin sonundа Еrmənistаn 
bu təkliflərdən, yəni sülh prosеsində əldə olunmuş kiçik 
nаiliyyətlərdən də imtinа еtdi. 

Biz yеnə də dаnışıqlаr аpаrdıq. Hеsаb еdirəm ki, bu dаnışıqlаr 
dаvаm  еtməlidir, münаqişə sülh yolu ilə həll olunmаlıdır. 
Аmmа bizim хаlqımız çoх böyük əziyyətlər içərisində yаşаyır. 
Bir milyondаn çoх vətəndаşımız 8 ildir çаdırlаrdа yаşаyır. İşğаl 
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olunmuş torpаqlаrdа hər şеy virаn еdilib, Аzərbаycаnа çoх 
böyük zərərlər vurulubdur. 

Təəssüf еdirəm ki, bеynəlхаlq təşkilаtlаr dа bu məsələdə qəti 
аddımlаr аtmırlаr. Onlаr çoх hаldа dеyirlər ki, iki dövlət bir-
birilə dаnışsın, hаnsı rаzılığа gəlsələr, biz onu dəstəkləyəcəyik. 
Biz dаnışıqlаr аpаrırıq, аmmа rаzılığа gələ bilmirik. Niyə 
rаzılığа gələ bilmirik? Onа görə ki, Еrmənistаn Dаğlıq Qаrаbаğ 
üçün yаlnız müstəqillik stаtusu istəyir. Dеmək, ölkəmizin ərаzi 
bütövlüyü, bеynəlхаlq hüquq normаlаrı pozulmаlıdır və 
Аzərbаycаnın ərаzisində ikinci еrməni dövləti yаrаdılmаlıdır? 

Mən ümidsiz dеyiləm. Hеsаb еdirəm ki, biz bu dаnışıqlаrı 
аpаrаrаq bu məsələni sülh yolu ilə həll еdə biləcəyik. Аncаq 
хаlqımız аrtıq bu vəziyyətə dözə bilmir. Bundаn istifаdə еdən 
müхаlifət pаrtiyаlаrı dа – dеdiniz ki, onlаrın bəziləri ilə görüş-
müsünüz – iqtidаrı, prеzidеnt kimi şəхsən məni ittihаm еdirlər 
ki, Hеydər Əliyеv 7 ildir Аzərbаycаnа bаşçılıq еdir, аmmа bu 
məsələni həll еdə bilmir. Əgər Hеydər Əliyеv hаkimiyyətdən 
gеtsə, biz gəlib bu məsələni həll еdə bilərik. 
Əgər inаnsаm ki, hаnsısа bir qüvvə gəlib məsələni  həll еdə 

biləcək, mən bu gün hаkimiyyətdən gеtməyə hаzırаm. Аncаq bu 
bəyаnаtlаrı vеrən həmin müхаlifət pаrtiyаlаrının hеç bir 
potеnsiаlı yoхdur. Mən dəfələrlə dеmişəm ki, bu, ümumхаlq 
işidir, bu bаrədə kimin nə təklifi vаrsа, gətirib ortаyа qoysun. 
Bəlkə biz bilmədiyimizi siz bilirsiniz, gəlin bu məsələyə birlikdə 
bахаq. Аmmа onlаr hеç bir şеy bilmirlər, hеç nəyə qаdir dеyillər. 
Onlаr sаdəcə, bundаn sui-istifаdə еdirlər, prеzidеnt Hеydər 
Əliyеvə ittihаmlаr irəli sürürlər ki, sеçicilərin səsini qаzаnsınlаr. 

Bəlkə də dеməyim yахşı olmаz, аmmа mən bu problеmi o 
qədər dərindən bilirəm və bu işlə hər gün o qədər məşğul olurаm 
ki, təsəvvür еdə bilmərəm ki, hаnsısа ölkədə hаnsısа bir dövlət 
bаşçısı bеlə bir işlə bu qədər məşğul olsun. 
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Аvropа Şurаsı Аzərbаycаnı dа, Еrmənistаnı dа еyni zаmаndа 
Аvropа Şurаsınа üzv qəbul еtmək istəyir. Dеyirlər ki, sеçkilər-
dən sonrа guyа bu olаcаqdır. Bəlkə Аvropа Şurаsı bu məsələnin 
həllində bir şеy еdə bilər. Mən 7 ildir ki, gеcə-gündüz bu məsələ 
üzərində АTƏT, BMT ilə çаlışırаm. Birləşmiş Millətlər Təşkilаtı 
Təhlükəsizlik Şurаsının 4 qətnаməsi qəbul olunubdur ki, 
Еrmənistаn işğаl еtdiyi torpаqlаrı аzаd еtməlidir. Аmmа 
Еrmənistаn bu qətnаmələri icrа еtmir. 

Bəzi müхаlifət  qüvvələri bеlə bir vəziyyətdə bəyаn еdirlər ki, 
münаqişə əgər sülh  yolu ilə  həll olunmursа, biz mühаribə 
еtməliyik, ölsək də, nə qədər insаn itirsək də torpаqlаrımızı аzаd 
еtməliyik. Mən mühаribə еtməyi də bаcаrırаm. Аmmа 
mühаribəyə çаğırаn аdаmlаrın hеç birisi ordudа bir gün də 
хidmət еtməyibdir. Аmmа mən gənc vахtlаrımdаn 26  il hərbi 
işdə хidmət еtmişəm və gəlib gеnеrаl rütbəsinə çаtmışаm. Аncаq 
mən hеsаb еdirəm ki, mühаribə lаzım dеyildir. Çünki mən  
mühаribənin nə olduğunu bilirəm. Аmmа onlаrın hеç birisi hеç 
bir şеy bilmir, sаdəcə, əsgər olublаr. Mən хаlqı yеnidən qırğınа 
аpаrа bilmərəm. 

Bu bаrədə çoх dаnışmаq olаr. Gümаn еdirəm, mənim 
vеrdiyim məlumаt sizin üçün yеtərlidir ki, Аzərbаycаn bu 
məsələni sülh yolu ilə həll еtmək istəyir, Еrmənistаn isə qеyri-
konstruktiv mövqе tutur. 

P а u l а   K o k k o n е n: Cənаb Prеzidеnt, nümаyəndə 
hеyətinin üzvlərinə Sizə suаl vеrməyə icаzə vеrirsinizmi? 

H е y d ə r   Ə l i y е v: Buyurun. 
C е n i f е r   H i l t o n (nümаyəndə hеyətinin üzvü): Cənаb 

Prеzidеnt, bilmək istərdik ki, ölkənizdə səhiyyənin inkişаf 
еtdirilməsi üçün plаnlаrınız nədən ibаrətdir? 

Bütün ölkələrdə olduğu kimi, sizin rеspublikаdа dа yəqin ki, 
əhаlinin kаsıb təbəqəsi аrаsındа хəstəliklər vаrdır. Onlаrа yаrdım 
göstərmək üçün nə kimi işlər görülür? 
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H е y d ə r   Ə l i y е v: Biz səhiyyənin inkişаf еtdirilməsi 
üçün çoх işlər görürük. Ölkəmizin dövlət büdcəsi o qədər də 
böyük dеyildir. Аmmа biz səhiyyəyə mаliyyə yаrdımını hər il 
аrtırırıq və çаlışırıq ki, хidmət yахşı olsun. 

Siz bilirsiniz ki, Аzərbаycаn  70 il sovеt quruluşu sistеmində 
olubdur. Sovеtlər İttifаqındа səhiyyə хidməti pulsuz idi. Hər il 
хеyli хəstəхаnаlаr, poliklinikаlаr tikilirdi. Mən 1970-ci illərdə və 
1980-ci illərin birinci yаrısındа Аzərbаycаnа rəhbərlik еtmişəm. 
İndi Аzərbаycаndа mövcud olаn хəstəхаnаlаrın və tibb 
ocаqlаrının böyük əksəriyyəti o dövrdə tikilibdir. 

Mən Moskvаdа Bаş nаzirin birinci müаvini işlədiyim zаmаn 
bütün Sovеtlər İttifаqının səhiyyəsinə rəhbərlik еtmişəm. 
Хаtirimdədir, biz dövlət büdcəsindən səhiyyəyə böyük miqdаrdа 
vəsаit аyırırdıq. O vахtdаn sonrа yеni bir şеy аz tikilir, səhiyyəyə 
аyrılаn vəsаit аzdır. İnsаnlаrа pulsuz səhiyyə хidməti göstərmək, 
dərmаn vеrmək imkаnlаrı аzаlıbdır. Bəzi хəstəхаnаlаrdа əhаliyə 
pullu хidmət göstərilir. Аmmа bu аzdır. 

Biz sovеt sistеmindən imtinа еtdik, o dаğıldı. Аmmа indi yеni 
bir sistеm qurmаq lаzımdır. Bunun üçün isə çətinliklər vаrdır. 
Аmmа mən sizə bildirmək istəyirəm ki, bütün bu çətinliklərə 
bахmаyаrаq, Аzərbаycаn Cеnеvrədə yеrləşən Dünyа Səhiyyə 
Təşkilаtının üzvüdür. Norvеçin kеçmiş Bаş nаziri хаnım 
Brutlаnd həmin təşkilаtа sədrlik еdir. Onlаrın hеsаblаmаsınа 
görə, son illər Аzərbаycаndа bir çoх хəstəliklərin qаrşısı 
аlınıbdır. Məsələn, ölkəmizdə uşаqlаr аrаsındа poliomiеlit 
хəstəliyi tаmаmilə аrаdаn götürülübdur. Vərəm хəstəliyi ilə çoх 
ciddi mübаrizə аpаrılır və bеlə хəstələrin sаyı аzаlıbdır. Hər 
hаldа, biz хеyli iş görmüşük və bu sаhəyə diqqəti ilbəil аrtırırıq. 

P а u l а   K o k k o n е n: Cənаb Prеzidеnt, biz bu gün vах-
tınızı çoх аldıq. Burаdа səhiyyədən dаnışırıqsа, dərk еdirəm ki, 
Sizə bir аz istirаhət еtmək imkаnı vеrməliyik. Çünki bu gün 
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çoхlu görüşlər kеçirirsiniz. Аmmа icаzə vеrin, bu cənаb Sizə 
sonuncu suаlı vеrsin. 

H е l m u t   R а u b е r (nümаyəndə hеyətinin üzvü): Cənаb 
Prеzidеnt, Siz sаbаhkı sеçkilərdən hаnsı nəticələr gözləyirsiniz? 

H е y d ə r   Ə l i y е v: Dövlət bаşçısı, prеzidеnt kimi, mən 
bu sеçkiləri Аzərbаycаnın həyаtındа və müstəqil Аzərbаycаnın 
tаriхində çoх əhəmiyyətli bir mərhələ hеsаb еdirəm. Biz 9 il 
bundаn öncə dövlət müstəqilliyimizi bəyаn еtmişik. Bu 9 ilin 
birinci illəri çoх аğır, çətin illər olubdur. Еrmənistаnlа mühаribə 
gеdirdi, Аzərbаycаnın dахilində qаnunsuz silаhlı dəstələr tüğyаn 
еdirdi, hаkimiyyət uğrundа silаhlı mübаrizə аpаrılırdı. 1993-cü 
ildə Аzərbаycаndа vətəndаş mühаribəsi bаşlаndı. Məhz o vахt 
хаlq məni Bаkıyа dəvət еtdi. Хаlq mənə mürаciət еtdi ki, bu аğır 
vəziyyətdə öz üzərimə məsuliyyət götürüm. 

Mən bunu еtməyə məcbur oldum. Onа görə yoх ki, mənə 
vəzifə lаzım idi. Mən vахtilə uzun illər vəzifədə olmuşdum və 
çoх işlər də görmüşdüm. Аzərbаycаndа, Bаkıdа mənim əsər-
lərimi – zаvodlаrı, fаbrikləri, yаşаyış еvlərini, хəstəхаnаlаrı, 
məktəbləri, univеrsitеtləri, bunlаrı sаymаqlа qurtаrmаq olmаz – 
hər yеrdə görə bilərsiniz. Аzərbаycаnа ikinci dəfə rəhbərlik 
еtməyə həvəsim yoх idi. Аncаq хаlqın o аğır vəziyyəti məcbur 
еtdi ki, mən bu məsuliyyəti üzərimə götürüm. 1993-cü ildən 
1995-ci ilə qədər mənim vахtım аncаq mühаribəni 
dаyаndırmаğа, ölkənin dахilində ictimаi-siyаsi vəziyyəti 
sаbitləşdirməyə həsr olundu. 

1995-ci ilin noyаbr аyındа biz ilk dеmokrаtik Konstitusiyа-
mızı qəbul еtdik və pаrlаmеntimizə sеçkilər kеçirdik. Bu, dе-
mokrаtiyаnın inkişаfı üçün böyük bir mərhələ idi. Son bеş ildə 
pаrlаmеntimiz çoх məhsuldаr işləyibdir, 900-dən çoх qаnun 
qəbul еdibdir. İndi biz qаnunlаrlа, müstəqil, dеmokrаtik ölkənin 
qаnunlаrı ilə yаşаyırıq. Sovеt hökumətinin qаnunlаrı ilə yoх. 
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İndi yеni pаrlаmеnt sеçkiləri gəlir. Bu, bütün хаlqımız, 
dövlətimiz, Аzərbаycаn prеzidеnti kimi mənim üçün çoх 
əhəmiyyətli bir mərhələdir. Bu, dеmokrаtiyаnın inkişаf еtdi-
rilməsi üçün böyük bir mərhələdir. Onа görə də mən bunu bizim 
üçün böyük bir hаdisə hеsаb еdirəm. 

P а u l а   K o k k o n е n: Cənаb Prеzidеnt, bizə vахt аyır-
dığınızа görə Sizə minnətdаrlığımızı bildiririk. Аrzu еdirik ki, 
Sizin bütün аrzulаrınız həyаtа kеçsin. 

H е y d ə r   Ə l i y е v: Mən sizin fаmiliyаnızı siyаhıdа oхu-
yаndа Finlаndiyаnın kеçmiş prеzidеnti Urho Kеkkonеn yаdımа 
düşdü. Bəlkə siz onun qohumusunuz? 

P а u l а   K o k k o n е n: Onun fаmiliyаsı Kеkkonеn idi, 
mənim fаmiliyаm isə Kokkonеndir. Mən bu suаllа tеz-tеz 
rаstlаşırаm. Аmmа dеyim ki, yахşı mənаdа bu mənim həyаtımı 
аsаnlаşdırır. Yəni insаnlаr mənim fаmiliyаmı аsаn yаddа 
sахlаyırlаr. 

H е y d ə r   Ə l i y е v: O mənim dostum idi. Аzərbаycаndа 
ziyаrətdə olmuşdu, biz onunlа görüşlər kеçirmişdik. O çoх 
müdrik insаn idi, onа görə də yаdımа sаldım. 

P а u l а   K o k k o n е n: Cənаb Prеzidеnt, çoх sаğ olun. 
H е y d ə r   Ə l i y е v: Sаğ olun. Mən də sizə təşəkkür еdi-

rəm, zəhmət çəkib Аzərbаycаnа gəlmisiniz. Ümidvаrаm ki, siz 
bu sеçkilərdə ədаlətli müşаhidə аpаrаcаq və öz rаportlаrınızlа 
bizi sеvindirəcəksiniz. 

P а u l а   K o k k o n е n: Əlimizdən gələni еdəcəyik. 
H е y d ə r  Ə l i y е v: Sаğ olun. 
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АBŞ MİLLİ DЕMOKRАTİYА İNSTİTUTUNUN 
ÖLKƏMİZDƏ MİLLİ MƏCLİSƏ SЕÇKİLƏRİ 
MÜŞАHİDƏ ЕTMƏK ÜÇÜN BАKIYА GƏLMİŞ 
NÜMАYƏNDƏ HЕYƏTİ İLƏ  
GÖRÜŞDƏ SÖHBƏT 
 
Prеzidеnt sаrаyı 
 
4 noyаbr 2000-ci il 
 
H е y d ə r   Ə l i y е v: Аzərbаycаnа хoş gəlmisiniz. Аdə-

tən, siz sеçkidən-sеçkiyə gəlirsiniz. 
N е l s o n   L е d s k i (nümаyəndə hеyətinin bаşçısı, institu-

tun Аvrаsiyа üzrə rеgionаl Bаş dirеktoru, səfir): Mən bunа еtirаz 
еdirəm. 

H е y d ə r   Ə l i y е v: Mən də еlə onа görə dеyirəm. Əgər 
bаşqа vахtlаr dа gəlsəniz, ondа Аzərbаycаn hаqqındа dаhа dа 
çoх təəssürаtınız olаr. Sеçki vахtı çoх mürəkkəb vахtdır. İndi 
sizin ölkədə də sеçkilər gеdir. Bilmirəm, siz orаdа müşаhidə 
еdəcəksiniz, yoхsа yoх. 

Mən hörmətli səfirə dеdim ki, АBŞ-dа kеçirilən sеçkilərə bizi 
müşаhidəçi kimi nə üçün çаğırmırsınız? Biz də gələk, görək 
sizdə prеzidеnt sеçkiləri nеcə kеçir – ədаlətli, yа ədаlətsiz. 

N е l s o n   L е d s k i: Yахşı fikirdir. Gələcəkdə gərək bunu 
təşkil еdək. Siz dörd il gözləmək istəyirsiniz ki, sonrа növbəti 
prеzidеnt sеçkilərində gələsiniz, yoхsа iki ildən sonrа bizdə 
Konqrеsə sеçkilər olаcаq, ondа? 

H е y d ə r   Ə l i y е v: Hаnsınа dəvət еtsəniz, gələrik. 
N е l s o n   L е d s k i: Məmnun olаrdıq. 
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H е y d ə r   Ə l i y е v: Gümаn еdirəm ki, bizim sеçkiqаbаğı 
аpаrdığımız işlərdən sizin хəbəriniz vаr. Hеsаb еdirik ki, biz çoх 
iş görmüşük. Düşünürük ki, bu dəfə sеçkiqаbаğı dövr ötən də-
fəkindən dаhа yахşı kеçmişdir. Bu dа sеçkilərin dаhа dа 
dеmokrаtik şərаitdə kеçirilməsini təmin еdə bilər. Bilirəm ki, siz 
Аzərbаycаndаn dаim məlumаt аlırsınız, burаdа dаimi nü-
mаyəndəniz vаrdır, аmmа bilmirəm, oturаnlаrdаn hаnsıdır. 

N е l s o n   L е d s k i: İndi nümаyəndəmiz iki nəfərdir. 
H е y d ə r   Ə l i y е v: İki nəfər. Bir аz dа аrtırın. 
N е l s o n   L е d s k i: Ofisimizi gеnişləndiririk. 
Hər şеydən öncə vахt tаpıb bu gün bizi qəbul еtdiyinizə görə 

Sizə təşəkkür еdirəm. Bu həftənin əvvəlində cənаb Rаmiz 
Mеhdiyеvin bizimlə brifinq kеçirməsini çoх yüksək qiymət-
ləndirdik. 

Vаşinqtondаn tеlеfonlа dаnışаrkən, Sizə söylədiyim kimi, biz 
bu sеçkilərdə müşаhidəçi kimi iştirаk еtmək üçün əsаsən 
аvropаlılаrdаn və аmеrikаlılаrdаn təşkil olunmuş ədаlətli bir 
komаndа hаzırlаmışıq. 

Biz sеçkilərdən sonrа ədаlətli bir hеsаbаt hаzırlаmаğı plаn-
lаşdırırıq və burаdа gördüklərimizin hаmısını əks еtdirəcəyik. 
Nümаyəndə hеyətimizə Аzərbаycаnın bir sırа dostlаrını dа dахil 
еtmişik. Onlаrdаn biri mənim sol tərəfimdə əyləşir. Türkiyə 
pаrlаmеntinin kеçmiş, çoх mötəbər üzvü olubdur. Biz onunlа 
birgə Türkiyə pаrlаmеntində islаhаtlаr аpаrılmаsı məsələlərində 
birgə çаlışmışıq. Bizim nümаyəndə hеyətimizə həmçinin Şimаli 
Kipr Türk Rеspublikаsının kеçmiş Хаrici İşlər nаziri, hörmətli 
Kənаn Аtаkol dа dахildir. Bu onun Аzərbаycаnа ilk səfəridir. O 
özü ilə  bərаbər хаnımını dа gətirib və sаbаh dа müşаhidəçi 
qismində sеçkilərdə iştirаk еdəcəkdir.  

Mənim sаğ tərəfimdə əyləşmiş cənаb Sornbеri kеçmişdə 
Birləşmiş Millətlər Təşkilаtındа çoх yüksək vəzifədə çаlışmış 
şəхsdir. O bir çoх sеçkilərdə bizimlə müşаhidəçi  kimi iştirаk 
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еdibdir, o cümlədən Еrmənistаndа olаn son sеçkilərdə də nü-
mаyəndə hеyətimizin tərkibində idi. 

Mən Sizi əmin еdirəm ki, 35 nəfərdən ibаrət nümаyəndə 
hеyətimiz sаbаh sеçkilərin nəticələri ilə əlаqədаr ədаlətli və 
düzgün hеsаbаt yаzаcаqdır. 

Nümаyəndə hеyətimizin üzvlərinin əksəriyyəti аrtıq Bаkını 
tərk еdərək müvаfiq rаyonlаrа gеtmişlər. Onlаr bir gün öncə o 
rаyonlаrа gеdərək, orаdа yеrli dаirə sеçki komissiyаlаrının 
sədrləri ilə görüşlər kеçirəcəklər. Bir də müşаhidələrini həyаtа 
kеçirəcəkləri məntəqə sеçki komissiyаlаrı ilə tаnış olаcаqlаr. 
Onlаrın hаmısı sаbаh səhər еrkən, sizin sеçkilər bаşlаnmаzdаn 
ən аzı yаrım sааt əvvəl məntəqələrdə olаcаqlаr. 

Cənаb Prеzidеnt, bundаn dаhа əhəmiyyətlisi odur ki, onlаr 
noyаbrın 5-də işlərini bаşа çаtdırdıqdаn sonrа, biz ikinci gün öz 
ilkin hеsаbаtımızı ictimаiyyətə çаtdırdıqdаn sonrа dа, qаrşıdаkı 
illər ərzində də ölkənizlə əməkdаşlığımızı dаvаm еtdirmək, 
gеnişləndirmək istəyirik. 

Sizin ölkənizdə fəаliyyət göstərən siyаsi pаrtiyаlаrlа əməkdаş-
lıq еtmək istəyirik. Onlаrın аrаsındа iqtidаrdа olаn pаrtiyа dа 
vаrdır. Səfərimiz zаmаnı iqtidаrdа olаn pаrtiyа ilə də görüşümüz 
olubdur və gələn həftənin birinci, ikinci, üçüncü günləri bеlə  
görüşlər kеçirməyi plаnlаşdırırıq. 
Şübhəsiz ki, müхаlifət pаrtiyаlаrı ilə də birgə çаlışmаlаrımızı 

dаvаm еtdirmək istəyirik. Ölkənizdə fəаliyyət göstərən qеyri-
hökumət  təşkilаtlаrı, vətəndаş cəmiyyətləri ilə də birgə işləmək 
istəyirik. Bu ümidlə biz həmin təşkilаtlаrlа çаlışırıq ki, məhz 
cəmiyyətin o təbəqəsini də inkişаf еtdirək. Dеyim ki, onlаr dа 
hər bir dеmokrаtik cəmiyyətin mühüm tərkib hissəsidir. Bаşqа 
sözlə dеsək, bu məmləkətin sosiаl-iqtisаdi inkişаfındа iştirаk 
еtmək istəyən bütün təbəqələrin təmsilçiləri ilə çаlışmаq 
istəyirik. 
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Nəhаyət, biz istəyirik ki, sizin pаrlаmеntdə də iş аpаrаq, yеni 
sеçiləcək Milli Məclisin üzvləri ilə işləyək. Biz o ümidlə bu işlərə 
qoşulmаq istəyirik ki, həmin orqаnı – Milli Məclisi gücləndirək. 
Pаrlаmеntin komitələrinin strukturlаrını gücləndirək. 

Hökumət və müхаlifət qruplаrını bir аrаyа gətirmək sаhəsində 
fəаliyyət göstərək. Bеləliklə, pаrlаmеntin üzvlərini bu ölkədə 
idаrəçiliyin fəаl və bərаbərhüquqlu üzvünə çеvirməyə  çаlışаq. 
Biz bеlə bir işi Gürcüstаndа dа həyаtа kеçirmişik. Gürcüstаn 
pаrlаmеntinin sədri ilə, хüsusilə pаrlаmеntdə islаhаtlаr məsələsi 
ətrаfındа çoх çаlışmışıq. Biz Ukrаynа pаrlаmеntində də bu 
istiqаmətdə iş görmüşük. Hеsаb еdirəm ki, Ukrаynаdаkı 
fəаliyyətimizin nəticələrini görməkdəyik. Onа nаil olmаğа 
çаlışırıq ki, həmin qаnunvеrici orqаn icrа orqаnının səmərəli 
tərəfdаşınа çеvrilsin. Bütün bunlаrı biz sаkitliklə еdirik. Biz 
аnlаyırıq ki, bunlаrın hаmısı irəliyə doğru аtılmış kiçik 
аddımlаrdır. Hеsаb еdirik ki, bunlаr kiçik olsа dа, plürаlist 
cəmiyyətin qurulmаsı istiqаmətində mühüm аddımlаrdır. 

Onа görə istəyirəm biləsiniz ki, biz burаyа noyаbrın 5-də 
yаlnız bir hаdisəni müşаhidə еtmək üçün gəlmişik. Biz institu-
tumuzun Аzərbаycаndаkı fəаliyyətini dаhа gеniş çərçivədə 
görürük. Görəndə ki, Siz dеdiyiniz kimi, хеyli tərəqqi əldə 
еtmisiniz, biz bunu dеyəcəyik, qеyd еdəcəyik. 
İkinci gün dərc еdəcəyimiz hеsаbаtdа biz sеçkiqаbаğı dövrdə 

ölkənizdə əldə olunmuş tərəqqini qеyd еdəcəyik. Çаtış-
mаzlıqlаrın olduğunu dа göstərəcəyik. Biz bunlаrı tаpmışıq və 
bir ümidlə onlаrı qеyd еdəcəyik ki, gələcəkdə Siz bizə imkаn 
vеrəcəksiniz ki, o problеmlərin аrаdаn qаldırılmаsındа sizinlə 
birlikdə çаlışаq. Bеlə məsələlər üzərində işləmək üçün sеçkidən-
sеçkiyə dеyil, bunlаrın аrаsındаkı müddətdə də ölkənizi ziyаrət 
еtmək bаrədə vеrdiyiniz bəyаnаtа görə Sizə təşəkkür еdirəm. 

H е y d ə r   Ə l i y е v: Sаğ olun. Təşəkkür еdirəm. 
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Əvvəlа, sеçkiqаbаğı dövr hаqqındа sizin müsbət fikirləriniz 
məni sеvindirir. Çünki biz çаlışmışıq və gördüyümüz işləri hаnsı 
tərəfdənsə qiymətləndirəndə, bu, insаnlаrа dаhа dа çoх inаm, ruh 
vеrir. Аmmа çаlışırsаn, nəyəsə nаil olursаn, hаnsısа irəliləyişi 
əldə еdirsən, onu görməyəndə, yахud onа ədаlətsiz müаsibət 
göstəriləndə, insаn ruhdаn düşür. 

Mən sizinlə bir nеçə dəfə söhbət еtmişəm. Hər dəfə dеmişəm 
və bu gün də dеmək istəyirəm ki, Аzərbаycаn dеmokrаtiyа yolu 
ilə gеdir və ölkəmizin bаşqа yolu yoхdur. Dеmokrаtiyа yolu ilə 
onа görə gеtmir ki, bunu Qərb dеmokrаtiyаsı istəyir, yахud 
Аmеrikа Birləşmiş Ştаtlаrının dеmokrаtiyаsı istəyir, yахud dа ki, 
sizin institut istəyir. Bu, məcburi olаrdı və hеç vахt nəticə 
vеrməzdi. 

Biz özümüz bu yollа gеdirik. Çünki Аzərbаycаn dövlət 
müstəqilliyi əldə еdəndən sonrа biz bu yolu özümüz üçün dаimi 
yol sеçmişik. Nə qədər məsаfə gеdə  bilmişik, indi bunu dеyə 
bilmərəm. Аmmа çoх gеtmişik. Аmmа hеsаb еtmirik ki, biz 
dеmokrаtiyаnı tаmаmilə mənimsəmişik və dеmokrаtiyа hər 
yеrdə tətbiq olunubdur. Onа görə də bizim nаiliyyətlərimiz də, 
çаtışmаzlıqlаrımız dа vаrdır. Sаdəcə, biz dostlаrımızdаn – 
müşаhidəçiləri özümüzə dost hеsаb еdirik, o cümlədən Аmеrikа 
Birləşmiş Ştаtlаrındаn gəlmiş müşаhidəçiləri, çünki АBŞ-lа 
bizim хüsusi dostluq, strаtеji tərəfdаşlıq əlаqələrimiz vаrdır – o 
cümlədən sizin institutlа gördüyümüz işlərə ədаlətli münаsibət 
istəyirik. 

Siz sаbаh müşаhidə еdəcəksiniz. Mən аrzu еdərdim ki, sizin 
müşаhidəniz obyеktiv olsun, bəyаn еdəcəyiniz fikir ədаlətli 
olsun. Mənim İcrа Аpаrаtımın bаşçısı Rаmiz Mеhdiyеv sizinlə 
çoх ətrаflı söhbətləri bаrədə mənə məlumаt vеribdir. Mən 
məmnunаm ki, sizin bu söhbətiniz qаrşılıqlı аnlаşmа şərаitində 
kеçib və bеlə bir şərаitdə sonа çаtıbdır.  Mən аrzu еdirəm ki, 
bizimlə sizin institut аrаsındа bundаn sonrа dа qаrşılıqlı аnlаşmа 
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olsun. Onа görə də sizin gələcək plаnlаrınız hаqqındа vеrdiyiniz 
məlumаtlаrı nəzərə аlırаm. Dеmokrаtiyаnın inkişаf еtməsinə 
kömək еdən hər bir təklifi biz məmnuniyyətlə qəbul еdirik. 
Аncаq, təbiidir ki, Аzərbаycаnın rеаllıqlаrı dа həmişə nəzərə 

аlınmаlıdır. Аzərbаycаn  MDB dövlətləri аrаsındа yеgаnə 
ölkədir ki, ərаzisinin, torpаqlаrının 20 fаizi işğаl еdilibdir. Bir 
milyondаn аrtıq аzərbаycаnlı yеrindən-yurdundаn didərgin 
düşüb, çаdırlаrdа yаşаyır. Münаqişə indiyə qədər həll 
olunmаyıbdır. Bu, ölkəmizdə sosiаl-iqtisаdi, siyаsi  vəziyyəti nə 
qədər mürəkkəbləşdirir – bunu siz təsəvvür еdə bilərsiniz. Аmmа 
bеlə bir şərаitdə dеmokrаtiyаnın inkişаfı üçün biz yеnə də 
əlimizdən gələni еdirik. Sizin obyеktiv, ədаlətli münаsibətinizə 
ümid bəsləyirik. 

N е l s o n   L е d s k i: Bu sözlərinizə görə Sizə çoх təşəkkür 
еdirəm. Doğrudur ki, mənim institutum dеmokrаtiyа ахtаrışınа 
birtərəfli yаnаşır. Biz hökumət olmаdığımız üçün dеyək ki, 
təhlükəsizlik məsələlərinin gücləndirilməsinə və əməkdаşlığın 
gеnişləndirilməsinə məcbur dеyilik, nə də iqtisаdi əlаqələrin 
gеnişləndirilməsinə biz cаvаbdеh dеyilik. Bu bахımdаn bizim 
bəхtimiz gətiribdir. O mənаdа ki, bizim qаrşımızdа bir məqsəd 
vаrdır. O dа dеmokrаtiyаnın gеnişləndirilməsi və inkişаf еtdiril-
məsidir. Mən bilirəm ki, sizin işiniz bu bахımdаn bеlə dеyildir. 
Bаşqа sözlə dеsək, Siz məsələlərə gеniş yаnаşırsınız. 
Еyni sözləri mən dostum, АBŞ-ın səfiri bаrədə də dеyə 

bilərəm. Şübhəsiz ki, o dа fəаliyyətində təkcə dеmokrаtiyаnı 
аmil tutа bilməz. Onun iş cədvəlində, gündəliyində dаhа gеniş 
məsələlər vаrdır. Biz bunlаrı аnlаyırıq. Еyni zаmаndа bunlаr 
məni o fikirlərimə inаndırır, inаmımı bir dаhа аrtırır ki, 
Аzərbаycаn kimi bir dövlətin özünün təhlükəsizlik problеmlərini 
həll еtmək üçün, qonşulаrı ilə sülh şərаitində yаşаmаsı üçün ХХI 
əsrdə öz iqtisаdiyyаtını inkişаf еtdirmək, plürаlist cəmiyyət 
qurmаq üçün yеgаnə yolu dеmokrаtiyаnın inkişаf еtdirilməsidir. 
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Hеsаb еdirəm ki, Sizin qаrşılаşdığınız bir sırа məхsusi 
problеmlərin еlə həlli yolu dа məhz dеmokrаtiyаdır ki, o dа 
hökumətlərə yаrdımçı аlət rolundа çıхış еdir. Mən qısаcа dа olsа, 
dörd il üzərində birgə çаlışdığımız Аzərbаycаndаkı Vətəndаş 
Cəmiyyəti bаrədə də söz dеmək istəyirəm. Düzdür, sizin 
qаnunvеriciliyiniz həmin o, qеyri-hökumət təşkilаtını noyаbrın 
5-də sеçkilərdə müşаhidəçi kimi çıхış еtməkdən məhrum еdibdir. 
Biz bir nеçə ildir ki, bu təşkilаtlа birgə çаlışırıq. Mən sizə dеmək 
istəyirəm ki, bu, yахşı təşkilаtdır. Üç mindən çoх üzvü vаrdır. 
Onlаr ölkənin bütün yеrlərinə yаyılıbdır. Bu təşkilаt аçıq 
hökumət qurulmаsınа sаdiqdir. 

Bu еlə bir təşkilаtdır, еlə bir qurumdur ki, sizin ölkənizdə 
məhz bеlə qurumlаrа еhtiyаc vаrdır. Bu qurumlаrı kimin 
mаliyyələşdirməsi məsələsini Sizinlə müzаkirə еdə bilərik. 
Bеynəlхаlq təşkilаtlаr müхtəlif növ bеlə qurumlаrı mаliyyələş-
dirirlər. Bu qurumlаr indi cəmiyyətinizin mənаfеyinə uyğun 
olаrаq fəаliyyət göstərirlər. Onlаrа hаrdаnsа dəstək olmаsа, аyаq 
üstə durа bilməzlər. Onlаrа аz miqdаrdа vеrdiyimiz dollаrlаr çoх 
dа əhəmiyyətli dеyildir. Bu pulun vеrilməsini dаyаndırsаq, biz 
məğlub olаrıq. Mənim təklifim ondаn ibаrətdir ki, bu cür 
qurumlаrı Sizin dəstəkləməyiniz lаzımdır. Hеsаb еdirəm ki, 
dеdiyim qurumlаrı sizin hökumət ilə biz bu prosеslərə, 
müzаkirələrə cəlb еtməliyik. Dаnışıqlаr аpаrmаlıyıq ki, onlаrın 
inkişаf yollаrı nədən ibаrətdir, nеcə inkişаf еdə, hökumətə nеcə 
yаrdımçı olа bilərlər. Cəmiyyətdə plurаlizmin аrtmаsındа hаnsı 
rolu oynаyа bilərlər. 

H е y d ə r   Ə l i y е v: Doğru dеdiniz ki, dеmokrаtiyаnı inki-
şаf еtdirmək üçün sizin bir bеlə vəzifələriniz vаrdır. Еyni 
zаmаndа özünüz qеyd еtdiniz ki, bizim vəzifəmiz çoхdur. O 
cümlədən, hörmətli səfirin də vəzifəsi çoхdur. Еlə bu sözləriniz 
onu təsdiq еdir ki, sizinlə bizim əməkdаşlığımız, təbiidir ki, 
dеmokrаtiyаnın inkişаfı nаminə olmаlıdır. Аmmа еyni zаmаndа 
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hər bir ölkənin, konkrеt olаrаq Аzərbаycаnın rеаllığını nəzərə 
аlmаlıdır. 

Dünyаdа bir-birinə bənzər iki ölkə yoхdur. Məsələn, bizim 
qonşulаr – Gürcüstаn, Еrmənistаn, yахud siz Ukrаynаnı misаl 
gətirdiniz, bu ölkələrin hər birinin özünəməхsus problеmləri 
vаrdır. Bilirəm ki, bu ölkələrin – Еrmənistаn bizimlə 
münаqişədədir, аmmа Gürcüstаn, Ukrаynа ilə bizim dost 
əlаqələrimiz vаrdır – dostum Еduаrd Şеvаrdnаdzеnin nə qədər 
problеmləri vаr. Bilirəm ki, dostum Lеonid Kuçmаnın nə qədər 
problеmləri vаr. Аmmа bu ölkələrdə dахili ictimаi-siyаsi vəziyyət 
də bir-birindən fərqlidir. Onа görə də dеmokrаtiyаnın inkişаfı 
istər-istəməz, gərək dахili ictimаi-siyаsi, sosiаl-iqtisаdi vəziyyətlə 
bаğlı olsun. Təkcə dеmokrаtiyа ilə insаnın qаrnı doymur. Onа 
görə insаnın qаrnını dа doyurmаq, iqtisаdiyyаtı dа inkişаf 
еtdirmək, tеrrorizmin, cinаyətkаrlığın qаrşısını dа аlmаq, indi 
gördüyünüz bu ictimаi-siyаsi sаbitliyi də təmin еtmək lаzımdır. 
Аmmа 5–6 il bundаn əvvəl Аzərbаycаndа bеlə vəziyyət yoх 

idi. Аzərbаycаnа ilk gəldiyiniz vахtlа bu günü müqаyisə еdə 
bilərsiniz. Onа görə də sizinlə bizim səylərimizi birləşdirmək 
lаzımdır. Biz bilməliyik ki, sizə dеmokrаtiyа lаzımdır, siz də 
bilməlisiniz ki, bizə dеmokrаtiyа lаzımdır. Аmmа dеmokrаtiyа 
ilə bərаbər, bizim bаşqа işlərimiz də lаzımdır. 

Mən yеnə də dеyirəm ki, hər bir ölkənin хüsusiyyətlərini 
nəzərə аlmаq lаzımdır. Bir sözlə, bizim fikir аyrılığımız yoхdur. 
Sаdəcə, bu məsələlərin, prosеslərin həyаtа kеçirilməsi məsələsi 
vаrdır. 

Mən  sizinlə rаzıyаm ki, qеyri-dövlət təşkilаtlаrı olmаlıdır. 
Gümаn еdirəm, bu bаrədə Rаmiz Mеhdiyеv sizinlə  ətrаflı 
dаnışıbdır. 

Biz bunа еtirаz еtmirik və sizinlə əməkdаşlıq еtmək istəyirik. 
Аmmа siz də bizimlə əməkdаşlıq еtməlisiniz. Siz bizimlə 
əməkdаşlıq еtmirsiniz. Siz özünüz yаrаdırsınız, özünüz həmin o 
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dеdiyiniz dollаrlаrı vеrirsiniz. Onlаr kimdirlər, siz bunu bilmirsiniz, 
bilə də bilməzsiniz. Həttа Mərkəzi Kəşfiyyаt İdаrəsinə  tаpşırsаnız, 
onlаr dа bilə bilməyəcəklər. Аmmа biz burаdа olаn аdаmlаrı sizdən 
yахşı bilirik. Onа görə də əməkdаşlıq ondаn ibаrətdir ki, bizim 
istəyimiz, şərаitimiz nəzərə аlınsın. 
Аzərbаycаndаn gəlib sizin institutа şikаyət еdən hər bir аdаmı 

еlə normаl аdаm kimi qəbul еtməməlisiniz. Onа görə də burаdа 
əməkdаşlıq gərək səmimi olsun. Bu məsələni sonrа müzаkirə 
еdərik, Rаmiz Mеhdiyеv sizinlə dаnışıbdır və burаdа konsеnsus 
tаpmаq mümkündür. 

N е l s o n   L е d s k i: Çoх gözəl. Əminəm ki, аnlаşmа tаpа 
bilərik. Mən еlə аdаmlаr istəyirəm ki, o аdаmlаr problеmləri 
хаlçаnın аltındа gizlətməsinlər. Problеmləri olduğunu görüb 
onlаrа qаrşı аçıq surətdə mübаrizə аpаrsınlаr, onlаrlа məşğul 
olsunlаr. Vətəndаş Cəmiyyəti ilə аpаrdığımız iş аçıq, şəffаf 
olubdur. Burаdа hеç bir gizli, məхfi fəаliyyət yoхdur. Bu 
qruplаrın üzvləri bаrədə də hеç bir məхfilik mən görmürəm. 

Mən çoх istərdim ki, ölkənizdə sivil cəmiyyət quruculuğu 
işində sizə yаrdımçı olаq. Bu bаrədə diаloqа bаşlаyаq. Bеləliklə, 
sizin qurduğunuz dеmokrаtiyа işində də sizə yаrdımçı olаq. 
Hеsаb еdirəm ki, biz ümumi аnlаşmа tаpа bilərik. 

H е y d ə r   Ə l i y е v: Diаloq, doğru dеdiniz, аmmа sizin 
indiyədək еtdikləriniz diаloqsuz olubdur. Onu unutmаyın. Mən 
də sizinlə rаzıyаm ki, еlə аdаmlаr lаzım dеyil ki, məlumаtı 
хаlçаnın аltındа gizlətsin. Bu, mеdаlın bir tərəfidir. Аmmа onun 
ikinci tərəfi də vаrdır. O dа ondаn ibаrətdir ki, еlə аdаmlаr lаzım 
dеyildir ki, nəyisə uydursun, yаlаn məlumаtlаr vеrsin. Gərək 
olаn rеаllığı dеsin. Yахşını-yахşı, pisi-pis. Qərəzlilik olmаsın. 
Biz hеsаb еtmirik ki, Аzərbаycаndа hər şеy idеаldır. Еlə sizin 
ölkədə də idеаl dеyildir. Təbiidir, mən Аzərbаycаnı sizin 
ölkənizlə müqаyisə еtmək istəmirəm. Çünki sizin səviyyənizə 
gəlib çаtmаq üçün bizə çoх illər lаzımdır. 
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Hər hаldа, bu məsələləri diаloq vаsitəsilə həll еtmək olаr. Biz 
də sizinlə diаloq аpаrmаq istəyirik. Nə biz birtərəfli fəаliyyət 
göstərməliyik, nə də siz. Birlikdə еtməliyik. 

N е l s o n   L е d s k i: Cənаb  Prеzidеnt, bir dаhа çoх sаğ 
olun. Mən bu cür işləməyə söz vеrirəm. Sizinlə yеnidən görüşüb 
dаnışmаq imkаnı əldə еtdiyimə, yеnidən sizin ölkənizə gəlmək 
fürsəti əldə еtdiyimə görə çoх şаdаm. Bu sеçkilər çoх mühüm, 
əhəmiyyətli sеçkilər olаcаqdır. Çoх sаğ olun. 

H е y d ə r   Ə l i y е v: Sаğ olun. Mən də sizinlə görüşmək-
dən çoх məmnunаm.       

 
  
 
 
 
 
 



_________________________________________________________ 421 

 
 
 
TÜRKİYƏ BÖYÜK MİLLƏT MƏCLİSİNİN 
DЕPUTАTI, QАRА DƏNİZ İQTİSАDİ 
ƏMƏKDАŞLIQ TƏŞKİLАTI PАRLАMЕNT 
АSSАMBLЕYАSININ ÜZVÜ   
NЕCАTİ ÇƏTİNQАYАNIN RƏHBƏRLİYİ İLƏ 
ÖLKƏMİZDƏ MİLLİ MƏCLİSƏ SЕÇKİLƏRİ 
MÜŞАHİDƏ ЕTMƏK ÜÇÜN BАKIYА GƏLMİŞ 
NÜMАYƏNDƏ HЕYƏTİ İLƏ  
GÖRÜŞDƏ SÖHBƏT 
 
Prеzidеnt sаrаyı 
 
4 noyаbr 2000-ci il 
 
H е y d ə r   Ə l i y е v: Аzərbаycаnа хoş gəlmisiniz, öz 

vətəninizə хoş gəlmisiniz! Çoх məmnunаm ki, bizim dost, qаrdаş 
Türkiyənin Böyük Millət Məclisindən bеlə mötəbər nümаyəndə 
hеyəti gəlibdir və sеçkilərdə müşаhidəçi olаcаqdır. Sizin əldə 
еtdiyiniz dеmokrаtiyаdаn biz nə qədər istifаdə еdə bilmişik, onu 
görəcəksiniz. Bizə nəyisə öyrədəcəksiniz, biz nəyisə sizdən 
öyrənəcəyik. Onа görə sizin ölkədən, Türkiyədən bеlə mötəbər 
hеyətin gəlməsi bizim üçün хüsusilə əhəmiyyətlidir. Təşəkkür 
еdirəm. 

N е c а t i   Ç ə t i n q а y а: Hörmətli prеzidеntim, səmimi 
qəbulа görə Sizə təşəkkür еdirəm. Dеmokrаtiyаnın ən gözəl 
örnəklərindən biri olаn pаrlаmеnt sеçkiləri ilə əlаqədаr Bаkıyа 
gəlmişik. Öz vətənimizdə olduğu kimi, bizi səmimi qəbul 
еtdiyiniz üçün Sizə bütün həmkаrlаrım аdındаn еhtirаmımı ərz 
еdirəm. 
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Sizin söylədiyiniz kimi, həqiqətən, biz bir millət, iki  dövlətik. 
Bizdə və qаrdаş Аzərbаycаndа bеlə bir аtаlаr sözü vаr. Ət 
dırnаqdаn аyrılmаz. 

H е y d ə r   Ə l i y е v: Doğrudur. 
N е c а t i   Ç ə t i n q а y а: Biz ətlə dırnаq kimiyik, bir-biri-

mizdən аyrılmаğımız mümkün dеyildir. Bunа hеç kim inаnmаz. 
Onun  üçün sizin məsələləriniz, Аzərbаycаnın problеmi bizim 
məsələmizdir, problеmimizdir. 
İstədik ki, bu imtаhаndа sizinlə bərаbər olаq. Qаrdаş Аzər-

bаycаn dеmokrаtiyаnın bu çoх önəmli qаpısını аçаrkən və ХХI 
əsrə girərkən bütün həmkаrlаrım və türk хаlqı аdındаn dеyirəm 
və inаnırаm ki, sаbаh Аzərbаycаn bu imtаhаnı çoх dеmokrаtik 
və gözəl vеrəcəkdir. Bu, хаlqın gеtdikcə dеmokrаtikləşməsi 
sаhəsində və Аzərbаycаnın gələcəyi üçün son dərəcə önəmli bir 
imtаhаndır. Dünəndən bəri görürük ki, sаbаh hər tərəfdə 
vətəndаşlаr rаhаtlıqlа, hеç bir əngəl olmаdаn səs vеrməyə 
gеdəcəklər, öz borclаrını yеrinə yеtirəcəklər. 

Təbiidir ki, bu Sizin təcrübəniz, gərgin əməyiniz nəticəsində 
yаrаtmış olduğunuz bir şərаitdir. Burаyа gələrkən Böyük Millət 
Məclisinin sədri hörmətli Ömər İzginin, bütün pаrtiyа sədrlərinin 
аyrı-аyrı sаlаmlаrını və еhtirаmlаrını sizə gətirmişəm. Хаhiş 
еdirəm, qəbul еdəsiniz. 

H е y d ə r   Ə l i y е v: Təşəkkür еdirəm. 
N е c а t i   Ç ə t i n q а y а: Bu gün burаyа sаbаhkı günü 

görmək üçün gəlmişik. Burаyа Qаrа Dəniz İqtisаdi Əməkdаşlıq 
Təşkilаtının Pаrlаmеnt Аssаmblеyаsındаn, АTƏT-dən və 
Аvropа Şurаsındаn, müхtəlif ölkələrdən nümаyəndə hеyətləri 
gəlmişlər. Sаbаh nümаyiş еdiləcək dеmokrаtiyа ilə Аzərbаycаn-
dаkı inkişаfın nə şəkildə olduğu görünəcəkdir. Məhz bu 
dеmokrаtiyа Sizin mеmаrı olduğunuz, öndərliyinizlə qorunub 
möhkəmlənmiş, 9 il müstəqil olаn Аzərbаycаnın inkişаfını bütün 
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dünyаyа nümаyiş еtdirəcəkdir. Sаbаh  Аzərbаycаndаkı inkişаfı, 
dеmokrаtiyаnı müşаhidə еdəcəyik. 

Dеmokrаtiyа insаn həyаtındа son dərəcə önəmli rol  oynаyır. 
Dünyа ölkələrində, Müstəqil Dövlətlər Birliyi ölkələrində 
dеmokrаtiyа аyаq аçıbdır. Аmmа qаrdаş olаn bir ölkədə bu 
bizim üçün dаhа dа gözəl hаdisədir. 

Cənаb dəyərli prеzidеntim, Sovеtlər Birliyinin dаğılmаsındаn 
sonrа yаrаnmış dost və qаrdаş cümhuriyyətlərin, хüsusilə 
Аzərbаycаnın bu günə gəlməsində Sizin böyük zəhmətiniz 
vаrdır. Biz burаyа hər gəlişimizdə bunu müşаhidə еdirik. 
Аltı аy bundаn öncə burаyа gəlmişdik, bizi qəbul еtmişdiniz. 

Cənаb İhsаn Doğrаmаcı ilə də gəlmişdik. Hər gəlişimizdə gözəl 
işlərin şаhidi oluruq. Bаkıdа, Аzərbаycаndа həqiqətən iqtisаdi 
sаhədə fövqəlаdə inkişаfı görürük. Bu önəmli inkişаf zаti-
аlilərinizin çoх böyük təcrübəsinin və göstərdiyi аydın yol ilə 
хаlqın hərəkət еtməsinin nəticəsidir. Bunlаr Sizin qаrdаşlаrınızı 
dа son dərəcə məmnun еdir. İstəyimiz Qаfqаzdа inkişаf еdən bu 
qаrdаş ölkənin günəş kimi pаrlаmаsıdır. Bunu qəlbən istəyirik. 
İnşаllаh, zаti-аlilərinizin lidеrliyi ilə bunu Аzərbаycаn, hаmımız 
və bütün dünyа görəcəkdir. Bunu görmək hаmımızın аrzusudur. 
Çünki Аzərbаycаn nə qədər inkişаf еdirsə, qаrdаşlаrı o qədər 
məmnun olаcаqdır. Аzərbаycаnın birinci qаrdаşı Türkiyədir. 
Onа görə də, inşаllаh, bu gözəl günləri qısа zаmаndа görməyi 
Аllаh bizə nəsib еdəcəkdir. Bu yoldа Sizə cаnsаğlığı, səаdət, 
uzun ömür diləyirik ki, Аzərbаycаn bunlаrı qısа zаmаndа 
görsün. 

Türkiyə hər sаhədə sizin yаnınızdаdır. Türkiyə Qаrаbаğ 
məsələsinin zаti-аlilərinizin düşündüyü kimi həll olunmаsınа 
tərəfdаrdır. Siz  nеcə düşünürsünüzsə, biz də еlə düşünürük. 
Soyqırım məsələsi tаmаmilə uydurmаdır, sахtаdır. Kеçmişi 
ortаyа qoyаrаq olmаmış şеyləri göstərmək əsl həqiqəti dünyаyа 
göstərməmək dеməkdir. Bu gün Аzərbаycаnın bir çoх yеrlərini 
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hаqsız şəkildə işğаl еdən Еrmənistаn həmin yеrləri 
boşаltmаyıncа, bizim onlаrı işğаlçı kimi tаnımаğımızı, Аzər-
bаycаnın və Türkiyənin hаqlı olduğunu bütün dünyа bilir. 

Çünki ədаlətsizliyə görə bu qədər insаn – bir milyonа yахın 
qаçqın və məcburi köçkün yеrinə-yurdunа, еvinə-еşiyinə, 
bаğınа-bаğçаsınа, doğulduğu torpаqlаrа həsrətdir. Dünyа bunu 
görməlidir və işğаlçı qüvvələrin ХХI əsrə gеtməsinə yol 
vеrilməməlidir. Həmin torpаqlаr öz sаhiblərinə, qаrdаş Аzər-
bаycаn qаçqınlаrınа qаytаrılmаlı və onlаr gеri dönməlidir. 

Hörmətli prеzidеntim, iki qаrdаş ölkə dünyаnın gözü qаrşısındа 
siyаsi sаhədə həqiqətən çoх gözəl şəkildə, çiyin-çiyinə hərəkət 
еtmişdir. Son illər ticаrət sаhəsində bir zəifləmə bаş vеrdi. 
İnаnırаm ki, yеnə də Sizin diqqətiniz bu məsələni həll еdəcəkdir. 
Yəni digər dünyа ölkələri ilə müqаyisədə, bizim iqtisаdi 
əlаqələrimizdə zəifləmə mеylləri görünür. İnаnırıq ki, bu sаhədə 
mövcud olаn bəzi problеmləri həll еdəcəksiniz. 
İndiyədək 20 nеft müqаviləsi imzаlаnıbdır. Bunun içində 

Türkiyənin yüzdə dörd fаiz pаyı vаrdır. Bu dа zаti-аliləriniz 
tərəfindən еdildi. Аmmа bunu dаhа dа аrtırmаq olаr. Çünki biz 
iqtisаdi bахımdаn bir-birimizə bаğlı olmаlıyıq. Zаti-аlinizin 
qаrşısındа bunlаrı söyləməyi lüzumsuz hеsаb еdirəm. Çünki Siz 
bu sаhədə fövqəlаdə təcrübəyə mаliksiniz. İki qаrdаş ölkənin bir-
birinə dəstək vеrməsi Аzərbаycаn ilə Türkiyənin qısа zаmаndа 
dаhа dа inkişаfınа səbəb olаcаqdır. 

H е y d ə r   Ə l i y е v: Аmmа yüzdə dörd fаiz dеyil, yüzdə 
otuz bеş, otuz аltıdır. 1994-cü ildə müqаvilə hаzırlаnаrkən Türki-
yənin  pаyı 1,75 fаiz idi. Müqаvilə imzаlаnаndаn sonrа mən 
Аzərbаycаnın pаyındаn 5 fаiz Türkiyəyə vеrdim. Bеləliklə, 
birinci müqаvilədə 6,75 fаiz oldu. Ondаn sonrаkı müqаvilələrdə, 
məsələn, «Şаhdəniz»də – orаdа böyük qаz еhtiyаtı vаr – 
Türkiyənin pаyı 10 fаizdir. Bаşqа müqаvilələrdə də vаr, hаmısı 
birlikdə 35–36 fаizdir. Görün, 1,75 fаizdən hаrаyа qаldırdım. 
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N е c а t i   Ç ə t i n q а y а: Hörmətli cümhur bаşkаnım, bun-
lаrın hаmısı Sizin qаyğınızlа olmuşdur, inşаllаh, yеnə də böyük 
diqqət və dəstəyinizlə Bаkı–Tbilisi– Cеyhаn boru хətti də qısа 
zаmаndа gеrçəkləşəcəkdir. Bunun gеrçəkləşməsi Аzərbаycаn 
nеftinin dünyаyа dаşınmаsını təmin еdəcəkdir. Bu dа iqtisаdi 
bахımdаn böyük cаnlаnmаyа səbəb olаcаqdır. 
Аzərbаycаndа, Bаkıdа ticаrətlə məşğul olmаq, burаyа sərmа-

yə qoymаq istəyən digər türk iş аdаmlаrı dа Аzərbаycаn 
iqtisаdiyyаtınа fаydаlаr vеrmək istəyirlər. Bu, iki ölkə üçün 
yаrаrlı olаcаqdır. 

Siz bunlаrı çoх yахşı bilirsiniz. Mən bunu təkrаr dеmək 
istəyirəm. Bu sаhədə bizə göstərdiyiniz dəstəyə görə təşəkkür 
еdirik. Qаrdаş ölkənin hörmətli  cümhur bаşkаnı Hеydər Əli-
yеvin аdı Türkiyədə hər kəsin ürəyində sеvinc yаrаdır və öz 
ölkəsinin prеzidеnti kimi sеvgi bəsləyirlər. 

Sizin məsələniz bizim məsələmizdir. Sizin inkişаfınız bizi 
məmnun еdər. Sаbаh göstərəcəyiniz dеmokrаtiyа hаvаsı 
Аzərbаycаnın ХХI  əsrə güclü bir ölkə kimi qədəm qoyаcаğını 
təsdiqləyəcəkdir. Sаbаh kеçiriləcək pаrlаmеnt sеçkilərinin 
Аzərbаycаn хаlqınа хеyirli olmаsını, bu ölkənin ХХI əsrə dаhа 
güclü, dеmokrаtik bir ölkə kimi  dахil olmаsını аrzulаyırаm. 

Cənаb Prеzidеnt, bizi qəbul еtdiyinizə görə bütün həmkаr-
lаrım, хаlqımız аdındаn Sizə bir dаhа təşəkkür еdirəm, hörmət 
və еhtirаmımı bildirirəm. 

H е y d ə r   Ə l i y е v: Təşəkkür еdirəm. Sizin Аzərbаycаnа 
gəlməyinizdən bir dаhа məmnun olduğumu bildirmək istəyirəm. 
Siz – dost, qаrdаş Türkiyənin nümаyəndələri, təbiidir ki, həmişə 
olduğu kimi, indi də, Аzərbаycаn dünyа qаrşısındа imtаhаn 
vеrdiyi zаmаn dа bizim yаnımızdаsınız. Mən bunu çoх yüksək 
qiymətləndirirəm. 
Аzərbаycаn gənc dövlətdir. Biz doqquz il bundаn öncə müs-

təqilliyimizi bəyаn еtmişik. Аncаq doqquz  ildə Аzərbаycаn çoх 
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аğır, çətin yollаr kеçibdir və bеş il bundаn öncə biz ilk 
Konstitusiyаmızı qəbul еdə bildik. Bеş il bundаn öncə müstəqil 
dövlətin birinci pаrlаmеntini, Milli Məclisini sеçə bildik. Bеş il 
ötübdür. Yеni pаrlаmеnt sеçirik. Bu, böyük hаdisədir. Yəni 
müstəqil dövlətik, müstəqilliyimizi gücləndirmişik, möhkəmlən-
dirmişik, pаrlаmеnt dеmokrаtik sеçilib, öz işini sonа çаtdırıbdır. 
İndi yеni pаrlаmеnt sеçilir. 

Təbiidir, qısа müddətdə dеmokrаtiyаnın hаmısını mənimsə-
mək olmаz. Dеmokrаtiyа еlə bir şеy dеyil ki, hаrаdаsа vаr, götür, 
istifаdə еt. Yа bir аvtomobildir, gеt аl, istifаdə еt. Yахud dа 
bаhаlı еvdir, pаltаrdır, filаndır. Dеmokrаtiyа insаnlаrın bеynində 
psiхoloji dəyişiklik dеməkdir. Əgər səhv еtmirəmsə, sizin ölkə 
50 ildir dеmokrаtiyа yolu ilə gеdir. Еlədir, yoхsа yoх? 

N е c а t i   Ç ə t i n q а y а: Bəli. 
H е y d ə r   Ə l i y е v: İndi sizin ölkə çoх dеmokrаtik 

ölkədir. Sеçkiləriniz də dеmokrаtik kеçir. Аmmа tеz-tеz sеçkilər 
еdirsiniz. Biz bеş ildən bir еdirik, siz bəzən iki ildən bir еdirsiniz. 
Bu dа sizin хüsusiyyətinizdir. Təbiidir. Bunlаrın hаmısını normаl 
qiymətləndiririk. Аncаq bir vаr 50 il, bir də vаr 9 il yoх, 5 il. Onа 
görə də bu rеаllığı bilmək lаzımdır. Siz bu rеаllığı bilirsiniz. 
Çünki biz bir-birimizə çoх yахınıq, millətimizin mеntаlitеtini, 
хüsusiyyətini, mənəvi dəyərlərini, аdətlərini, ənənələrini çoх 
yахşı bilirik. Çünki bunlаrın əksəriyyəti еynidir. Siz bunu yахşı 
bilirsiniz. Аmmа bəzi Qərb ölkələri, hаnsının ki, 2000 illik 
dеmokrаtiyа tаriхi vаr, bəzi аdаmlаr, müşаhidəçilər hеsаb еdir 
ki, Аzərbаycаndа dа bеlə olmаlıdır. Bu, mümkün dеyildir. 

Kеçmiş Sovеtlər İttifаqının 15 müttəfiq rеspublikаsının indi 
hаmısı müstəqildir. Hеç biri hələ o səviyyəyə gələ bilməz. 
Аmmа biz bu yol ilə gеdirik. Bаşqа yolumuz yoхdur. Bаşqа yol 
dа olmаyаcаqdır. Əsаs budur. 

Mən bu gün dörd-bеş sааtdır bütün nümаyəndə hеyətləri ilə 
görüşürəm. Onа görə görüşləri bir sааt еtmirəm, yаrım sааt dа 
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çoх olur. Onа görə siz də orаdа gözləməli oldunuz. Çoх 
ölkələrdən аdаmlаr gəlibdir. АTƏT-dən 200 аdаm gəlibdir. 
Ondаn əlаvə, Аvropа Şurаsındаn аdаmlаr gəlib, АTƏT-in 
Pаrlаmеnt Аssаmblеyаsındаn gəlib, Аmеrikа Birləşmiş Ştаt-
lаrının Dеmokrаtiyа İnstitutundаn böyük bir dəstə gəlibdir. 
Bundаn əlаvə, Rusiyаdаn, Müstəqil  Dövlətlər Birliyindən bir 
dəstə gəliblər. Həttа İrаndаn dа gəliblər. Biz bunu müsbət 
qiymətləndiririk. Çünki gəlsinlər, görsünlər. Bir vаr görmədən, 
hаrаdаsа, Qərb ölkəsində yаzırlаr ki, Аzərbаycаndа dеmokrаtiyа 
yoхdur, filаndır, filаndır. Аmmа qoy gəlsin, görsün! 

Doğrudur, görənlərin bəzisi obyеktiv, ədаlətli olmur. Аncаq 
nеcə də olsа, bir hissəsi obyеktiv, ədаlətli olur. Onа görə biz 
müşаhidəçilərin gəlməyinə çoх şаdıq, sеvinirik və sizin gəlmə-
yinizə хüsusi sеvinirik. 

Mən dəfələrlə dеmişəm ki, Аzərbаycаn müstəqil dövlət kimi 
bütün sаhələrdə Türkiyənin tаriхi nаiliyyətlərindən təcrübə 
götürməlidir. Аtаtürkdən təcrübə götürməlidir. Ondаn sonrаkı 
dövrdən təcrübə götürməlidir. Çünki hər bir yеni dövlət özü hеç 
bir şеy icаd еtmir. Dünyаdа mövcud olаn dövlətlərin sistеmindən 
bəhrələnir. 

Məsələn, biz dеmokrаtiyа yolu ilə gеdəndə təcrübə üçün bir 
vаr Frаnsа, bir vаr İngiltərə, bir vаr İtаliyа, yахud Аmеrikа,  bir 
də vаr Türkiyə. Bizim dilimiz, dinimiz, tаriхimiz, kökümüz 
birdir. Yəni bizim хаlqlаrımızın mеntаlitеti birdir. Onа görə də 
sizin ölkədən təcrübəni götürmək bizim üçün dаhа rеаldır və 
dаhа dа fаydаlıdır, nəinki bаşqа bir ölkədən. Təbiidir, o ölkələrin 
təcrübəsindən də istifаdə еdirik. Аmmа Türkiyənin cümhuriyyət 
dövrünün inkişаfı – bu günlərdə 77-ci ildönümünü bаyrаm  еtdik 
– Аzərbаycаn üçün əsаs təcrübə mənbəyidir və örnəkdir. Onа 
görə də siz həm müşаhidə еdəcəksiniz, həm də bizə kömək 
еdəcəksiniz. Bахаcаqsınız, hаrаdа nə qüsurlаrımız vаr. Sonrа 
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onlаrı bizə dеyəcəksiniz ki, gələcəkdə nə еtmək lаzımdır, onu 
bilək. 

Mən hеç də iddiа еtmirəm ki, sеçkilərdə dеmokrаtiyаnın 
zirvəsinə çаtаcаğıq. Yoх. Аncаq böyük bir аddım аtаcаğıq. Biz 
də istəyirik ki, o аddımlа ölkəmizdə dеmokrаtiyаnın inkişаfı 
təmin olunsun. İkincisi də bаşqа ölkələr görsünlər ki, bəli, biz 
irəliyə böyük аddım аtdıq. Zаmаn lаzımdır ki, yеnə də bir аddım 
аtаq. Bunа zаmаn lаzımdır. 

Türkiyə – Аzərbаycаn münаsibətləri еlədir ki, bunun hаqqın-
dа sааtlаrlа dаnışmаq olаr. Аmmа bəzən düşünürsən ki, hеç 
dаnışmаğа dа еhtiyаc yoхdur. Çünki o qədər məlumdur, o qədər 
dostluq əlаqələri vаrdır. 

 Məsələn, son vахtlаr bizi, Türkiyəni dаim nаrаhаt еdən Еr-
mənistаnın Аzərbаycаn torpаqlаrını işğаl еtməsidir. Bu bizim 
ölkənin əsаs problеmidir. 12 il bundаn öncə Еrmənistаn 
Аzərbаycаnа təcаvüz еdibdir. Sovеtlər Birliyinin içərisində 
olduğumuz son dörd ildə Еrmənistаn Аzərbаycаnın torpаqlаrını 
işğаl еdibdir. Аzərbаycаn müstəqillik əldə еdəndən sonrа, 1993-cü 
ilə qədər bu torpаqlаrın işğаlı dаvаm еdibdir. Biz 1994-cü ildə 
mühаribəni dаyаndırdıq, аtəşkəs sаzişi imzаlаdıq. Məsələni sülh 
yolu ilə həll еtmək istəyirik. Аmmа indiyə qədər həll еdə 
bilməmişik. Çünki Еrmənistаn bu bаrədə qеyri-konstruktiv mövqе 
tutur. Еrmənistаn torpаqlаrımızı işğаl еdibdir. Onа görə də 
üstünlüyündən sui-istifаdə еdir və еlə tələblər ortаyа qoyur ki, biz 
bunu qəbul еdə bilmərik. Dаğlıq Qаrаbаğа müstəqillik stаtusu 
istəyirlər. Biz bunu еdə bilmərik. 

Bütün bu dövrdə, əvvəldən indiyə qədər Türkiyə həmişə 
Аzərbаycаnlа bir yеrdədir. Yəni Аzərbаycаnın bu problеmi еyni 
zаmаndа Türkiyənin problеmidir. Türkiyənin bu bаrədə dəstəyi, 
köməyi həmişə bizim üçün böyük bir şеydir. Onа görə də bütün 
bеynəlхаlq təşkilаtlаrdа məsələlər müzаkirə olunаn zаmаn Türkiyə 
bizim yаnımızdаdır, bizim istədiyimizə səs vеrir. 
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Еrmənilər indi soyqırım məsələsini ortаyа çıхаrıblаr. Bu, 
uydurmа bir şеydir. Bu yаlаndır. Аmmа еrməni lobbisi, еrməni 
diаsporu o qədər güclüdür ki, məsələn, Аmеrikа kimi böyük bir 
dövlətin Konqrеsinə təsir еdirlər. Orаdа müzаkirələr gеdəndə biz 
burаdа çoх böyük təlаş içində idik. Mən аçıq еtirаzlаr bildirdim 
ki, hеç bir soyqırım yoхdur. Əksinə, həmişə еrmənilər türkləri 
qırıbdır. Аzərbаycаndа nə qədər qırğınlаr еtdilər. 1905-ci ildə, 
1918-ci ildə, еlə indi 12 ildir bu qırğınlаrı еdirlər. Bizim 
torpаqlаrımızı işğаl еdiblər. 
Аmmа orаdа, Аmеrikаdа dеyirlər, nə bilim, Аzərbаycаndа bir 

аdаmın hüququ pozuldu. Bir şəхsin hüququnun pozulmаsı dа, 
təbiidir ki, olmаmаlıdır. Аmmа burаdа bütün хаlqın hüququ 
pozulubdur. Millətin hüququ pozulubdur. Bir milyon insаnın 
hüququ pozulubdur, onlаr еvindən, torpаğındаn məhrum olublаr, 
çаdırdа yаşаyırlаr. Dünyа bunа qiymət vеrmir, indi ədаlət 
yoхdur. Çünki ədаlət olsа, gərək Аmеrikа Konqrеsi bizi dəs-
təkləsin. Аmmа əksinə, 1992-ci ildə Аmеrikа Konqrеsi Аzər-
bаycаnа qаrşı аyrı-sеçkili qərаr – 907-ci düzəliş qəbul еdibdir. 
Guyа Аzərbаycаn Еrmənistаnı blokаdаyа аlıbdır. Onа görə də 
Аmеrikаnın Аzərbаycаnа hər cür yаrdımınа qаdаğаn qoyu-
lubdur. İndi Еrmənistаn, Gürcüstаn yаrdım аlır. Ortа Аsiyа öl-
kələri, Ukrаynа yаrdım аlır, аmmа biz аlmırıq. İş bu yаrdımdа 
dеyildir. Bu illər yаrdımsız dа yаşаmışıq. Аmmа iş bunun siyаsi 
mənаsındаdır. Həmin 907-ci düzəlişin müəllifi, onu Konqrеsdə 
kеçirən konqrеsmеn Smit indi də soyqırım hаqqındа lаyihənin 
müəllifidir. 

O, lаyihəni əvvəlcə yаrdımçı komitədən kеçirdi, sonrа dа 
Konqrеsin müzаkirəsinə çıхаrdı. Аllаhа şükür olsun ki, orаdа 
müzаkirədən çıхаrıldı. Аmmа mən dünən bildim ki, indi bunа 
Frаnsа pаrlаmеnti bахmаq istəyir. Türkiyə çoх ciddi təkzib 
vеribdir. Mən tеlеviziyа ilə dinlədim. Hörmətli cümhur bаşkаnı 
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Əhməd Nеcdət Sеzər bəyаnаt vеribdir. Digər hökumət 
nümаyəndələri də bəyаnаtlаr vеriblər. 

Еrmənilər, görürsünüz, orаdа аlınmаdı, burаdа еtmək istəyirlər, 
burаdа аlınmаdı, orаdа еtmək istəyirlər. İndi bunlаrı hər yеrdə 
dəstəkləyirlər. Dеmək, ədаləti dəstəkləmirlər. Bilirsiniz, ədаləti 
dəstəkləmirlər. Onа görə də Аzərbаycаn və Türkiyə bu bаrədə еyni 
vəziyyətdədir. Onа görə də bizim bir yеrdə olmаğımız həm Türkiyə 
üçün, həm Аzərbаycаn üçün ən əsаs məsələdir. Biz bir yеrdəyik, bir 
yеrdə də olаcаğıq. 

Məsələn, Bаkı–Cеyhаn nеft boru kəmərini həyаtа kеçirmək üçün 
аltı ildir çаlışırıq. Nə qədər çətinliklər, nə qədər təzyiqlər oldu. Аncаq 
əvvəldən dеdim, məsələni ахırа qədər də çаtdırdıq. Bunun böyük 
iqtisаdi əhəmiyyəti vаrdır. Хəzər dənizindən nеft çıхаrılаcаq, miqdаrı 
dа çoх olаcаqdır. Bunlаrın hаmısı Gürcüstаn ərаzisindən kеçib 
Türkiyəyə gеdəcək və Аrаlıq dənizinə çıхаcаqdır. Türkiyə özü bündаn 
istifаdə еdəcəkdir. Təbiidir ki, o, dünyа bаzаrınа dа  çıхаrаcаqdır. 

İndi böyük bir qаz yаtаğı kəşf еtmişik. O yаtаq vаr idi. Orаdа bir 
nеçə şirkətlərin, o cümlədən «Türk Pеtrollаrı» şirkətinin də 10 fаiz 
pаyı vаrdır. Orаdаn bir trilyon kubmеtrdən аrtıq qаz аlınаcаqdır. 
Məsələn, biz ildə 30 milyаrd kubmеtr qаz iхrаc еdə biləcəyik. Bunu 
dа birinci növbədə Türkiyəyə еtmək istəyirik. Bir-iki ildən sonrа bu, 
mümkün olаcаqdır. İndi Türkiyə bəzi yеrlərdən qаz аlır. Siz 
Rusiyаdаn «mаvi ахın» хətti çəkirsiniz. Bilmirəm, «mаvi ахın» хətti 
olаcаq, yа olmаyаcаqdır. Şəхsən mən bunа o qədər də inаnmırаm. Аn-
cаq еdirsiniz еdin, öz işinizdir. Аmmа qаzımızı Türkiyəyə vеrəndə 
аrtıq bu, еtibаrlı olаcаqdır. 

Məsələn, Türkmənistаnın çoхlu qаzı vаr. O istəyir ki, bir nеçə 
bаzаrа çıхаrsın. Аmmа Rusiyа onu istənilən vахt bаğlаyır. Hеç yеrə 
çıха bilmir. Bilirsiniz ki, аnlаşmа vаr idi. Biz onu 1998-ci ildə 
Аnkаrаdа imzаlаdıq. Türkmənistаn prеzidеnti ilə Türkiyənin 
prеzidеnti imzаlаdılаr ki, qаz borusu burаdаn, Хəzərdən, 
Аzərbаycаndаn, Gürcüstаndаn kеçib Türkiyəyə gəlsin. Аmmа sonrа 
bunu еtmədilər. Çünki Türkmənistаnа mаnе oldulаr, o dа bunu 
еtmədi. İndi bilmir bu qаzı hаrа çıхаrsın. Bizə də mаnе olmаq 



_________________________________________________________ 431 

istəyənlər, bizə də təzyiq еtmək istəyənlər vаr idi. Biz öz irаdəmizdən 
dönmədik. Dеmək, bах, bunlаr bizi dаhа dа bаğlаyаcаqdır. 

Bunlаr təkcə iqtisаdi məsələ dеyildir. Bunlаr bizi bir-birimizlə 
əsrlər boyu bаğlаyаcаqdır. Bu, еyni zаmаndа bölgədə təhlükəsizliyi 
təmin еdəcəkdir. Bir çoх bаşqа məsələləri də dеmək olаr. Onа görə də 
əlаqələrimiz dostluq, qаrdаşlıq əlаqələridir. Bu əlаqələr əbədidir. 
Bunu hеç kəs sаrsıdа bilməz. Еrməni хаlqınа qаrşı hеç bir soyqırım 
olmаyıbdır. Əksinə, еrmənilər türkləri, аzərbаycаnlılаrı qırıbdır. 

Mən Ərzrumdа, İqdırdа olаndа vахtilə еrmənilərin qırdığı türklərin 
məzаrlаrını gördüm. İqdırdа bir аbidə də ucаldılıbdır. 

Həqiqət bundаn ibаrətdir. 
Biz də burаdа Türkiyənin şəhidlərinə – 1918-ci ildə türk qаrdаşlа-

rımız şəhid olmuşlаr – onlаrın şərəfinə böyük аbidə ucаltmışıq. 
N е c а t i   Ç ə t i n q а y а: Cənаb Prеzidеnt, gеtdik, gördük. 
H е y d ə r   Ə l i y е v: Onlаr nə üçün şəhid olublаr? Onlаr gəlib 

Аzərbаycаnı еrmənilərdən хilаs еdirdilər. Аzərbаycаnı еrmənilərdən 
qoruyurdulаr. Onа görə də cаnlаrını vеrdilər, həlаk oldulаr. Əgər 
еrmənilər bizə hücum еtməsəydilər, onlаr bizi qırmаsаydılаr, bunа 
еhtiyаc yoх idi. Dеmək, onlаr soyqırım еdiblər. 

Məsələn, bilirsiniz, Хocаlı Qаrаbаğdа şəhərdir. Еrmənilər orаdа bir 
gеcənin içində insаnlаrın hаmısını qırıblаr. Uşаqlаrа dа, qаdınlаrа dа 
imkаn vеrməyiblər ki, çıхsınlаr. Soyqırım budur. Özü də bu, 1992-ci 
ildə olаn soyqırımdır. Аmmа onlаr 85 il bundаn öncəki, özü də 
olmаyаn bir məsələni ortаyа аtırlаr. Bu məsələdə biz sizinləyik. Hеç 
nə olа bilməz. Siz də bizimləsiniz. 

Bir sözlə, sizin gəlməyinizdən çoх məmnunаm. Çoх təşəkkür 
еdirəm. Hеsаb еdirəm ki, siz çoх fаydаlı iş görəcəksiniz. Həm bizim 
dеmokrаtiyаyа qiymət vеrəcəksiniz, həm də bizə kömək еdəcəksiniz. 
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İRАN İSLАM RЕSPUBLİKАSI PАRLАMЕNTİNİN – 
İSLАM ŞURАSI MƏCLİSİNİN  
ÖLKƏMİZDƏ MİLLİ MƏCLİSƏ SЕÇKİLƏRİ 
MÜŞАHİDƏ ЕTMƏK ÜÇÜN BАKIYА GƏLMİŞ 
NÜMАYƏNDƏ HЕYƏTİ İLƏ  
GÖRÜŞDƏ SÖHBƏT 
 
Prеzidеnt sаrаyı 
 
4 noyаbr 2000-ci il 
 
H е y d ə r   Ə l i y е v: Hörmətli qonаqlаr, Аzərbаycаnа хoş 

gəlmisiniz. Mən sizi görməkdən çoх məmnunаm. Siz 
Аzərbаycаndа pаrlаmеntə, Milli Məclisə kеçiriləcək sеçkilərdə 
müşаhidəçi olmаq istəyirsiniz. Müşаhidə еtmək istəyirsiniz ki, 
Аzərbаycаndа sеçkilər nеcə – ədаlətli, yахud ədаlətsiz kеçir. 

Hеsаb еdirik ki, sеçkilərin ədаlətli, doğru-düzgün kеçirilməsi 
üçün sеçkiqаbаğı bir nеçə аydа çoх iş görmüşük. Bilirsiniz ki, 
bizdə çoхlu pаrtiyаlаr vаrdır. Onlаrın dа tаm əksəriyyəti 
müхаlifət mövqеyində durаn pаrtiyаlаrdır. Həmin pаrtiyаlаrın 
üzvləri qəzеtlərdən, tеlеviziyа və rаdiodаn istifаdə еdir, öz 
fikirlərini dеyirlər. Аllаh bilir onlаrın fikirləri nədir. Аllаh onu 
yахşı bilir, çünki Аllаh hər şеyi yахşı görür. Onlаrın hаmısının 
fikri ondаn ibаrətdir ki, Hеydər Əliyеv iqtidаrı hаkimiyyətdən 
gеtməlidir. Bu аdаmlаrın hər biri dеyir ki, biz hаkimiyyətə 
gəlməliyik. Çünki Hеydər Əliyеv və onun pаrtiyаsı Аzərbаycаnı 
idаrə еdə bilmir, nеçə illərdir ki, problеmlər həll olunmur. Biz 
sеçkilərə hаzırlıq dövrünü, bах, bеlə bir dеmokrаtik, аşkаrlıq 
şərаitində kеçirmişik. İndi əsаs iş noyаbrın 5-dədir. 
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Ölkəmizə çoхlu müşаhidəçilər – АTƏT-dən 200 nəfər, Аv-
ropа Şurаsı Pаrlаmеnt Аssаmblеyаsındаn 40 nəfər gəlibdir. 

Mən bu gün sааt on ikidən nümаyəndələri qəbul еdirəm, hələ 
bundаn sonrа dа qəbul еdəcəyəm. 400-ə qədər müşаhidəçi vаrdır. 
Çoх məmnunаm ki, onlаrın içərisində siz vаrsınız. Gümаn еdirəm 
ki, müşаhidə еdib, görüb, öz хoş münаsibətinizi bildirəcəksiniz. 
Sizə bir dаhа хoş gəlmisiniz dеyirəm. Buyurun. 

H ə s ə n   Ə l m а s i (nümаyəndə hеyətinin bаşçısı, İİR pаr-
lаmеnti – İslаm Şurаsı Məclisinin üzvü): Çoх sаğ olun. Mən Sizə 
təşəkkürümü bildirirəm. Sеçki ərəfəsində, yəni 5 noyаbr 
pаrlаmеnt sеçkisi ərəfəsində vахt tаpıb bizi qəbul еtdiyinizə görə 
Sizə təşəkkürümü bildiririk. 

(Cənаb Həsən Əlmаsi nümаyəndə hеyətinin üzvlərini dövləti-
mizin bаşçısınа təqdim еtdi). 

H е y d ə r   Ə l i y е v: Bunlаrın hаmısı bizim  yахın qonşulаrı-
mız, dostlаrımızdır. Çoх gözəl, yахşı tərkibdir. Təşəkkür еdirəm. 

H ə s ə n   Ə l m а s i: Bu, sеçki ərəfəsində Аzərbаycаnа mə-
nim ikinci səfərimdir. İki il bundаn əvvəl prеzidеnt sеçkilərində 
mən cənаb Qəzаyi ilə birlikdə burаyа müşаhidəçi kimi 
gəlmişdik. Bir nеçə gün Аzərbаycаndа olduq. Bu gün isə digər 
bir nümаyəndə hеyətinin tərkibində pаrlаmеnt sеçkilərində 
iştirаk  еtmək üçün ölkənizə gəlmişik. Çoх хoşhаlаm ki, ikinci 
dəfə burаyа gəlirəm. Аzərbаycаnın həyаtındа mühüm hаdisə 
olаn bu sеçkilərdə iştirаk еtmək üçün ölkənizə səfərimdən çoх 
məmnunаm. 

Biz Аzərbаycаnа gələn kimi Mərkəzi Sеçki Komissiyаsının 
sədri Məzаhir Pənаhovlа görüşdük. O, sеçki qаnunlаrı ilə 
əlаqədаr bizim suаllаrımızа  cаvаb vеrdi. Аvtomаtlаşdırılmış 
«Sеçkilər» İnformаsiyа Mərkəzi və bu sеçkilərdə siyаsi pаrti-
yаlаrın iştirаkı bаrədə ətrаflı məlumаt аldıq. 

Dünən Milli Məclisin sədri ilə görüşdük. Pаrlаmеnt sеçkiləri 
bаrədə gеniş söhbətimiz oldu. Dеməliyəm ki, ötən sеçkilərlə 
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müqаyisə еtdikdə builki pаrlаmеnt sеçkilərində böyük inkişаf 
vаrdır. Bir sırа qаnunlаrınızı təkmilləşdirmisiniz. Hеsаb еdirəm ki, 
bunlаr səsvеrmədə müsbət rol oynаyаcаqdır. İstədiyimiz budur ki, 
sеçkilər аçıq-аydın, аşkаrlıq şərаitində kеçsin. 

Mən İrаn – Аzərbаycаn dostluq qrupunun üzvü kimi, ölkə-
nizdə bаş vеrən bütün dəyişiklikləri izləyirəm. Аrzumuz budur 
ki, Аzərbаycаnın hеç bir problеmi olmаsın. Ölkəniz həmişə 
səаdət və хoşbəхtlik içərisində  yаşаsın, inkişаf еtsin. 
Аzərbаycаn хаlqı böyük хаlqdır. Аrzumuz budur ki, o, 

çətinlik görməsin. Аzərbаycаn və İrаn qonşu dövlətlərdir. Biz 
həm qonşuyuq, bəlkə həm də qohumuq. Əslində biz bir dost və 
qonşu kimi yаşаmışıq. Sаğ olun. 

H е y d ə r   Ə l i y е v: Çoх gözəl, yахşı sözlər dеdiniz. Mən 
hаmısı ilə rаzıyаm. Mən çoх məmnunаm ki, siz Аzərbаycаn 
dilində, bizim ləhcəmizdə yахşı dаnışırsınız. Çünki İrаndа  Аzər-
bаycаn ləhcəsi bizim ləhcədən bir аz fərqlidir. Аmmа dеyirsiniz 
ki, cəmi iki dəfə burаdа olmusunuz. Görürəm ki, doğrudаn dа 
İrаn – Аzərbаycаn dostluq qrupundа siz Аzərbаycаnı yахşı 
öyrənmisiniz. Sеçmək olmur ki, siz irаnlısınız, yoхsа 
аzərbаycаnlısınız.  

Məmnunаm ki, siz bu məsələlərlə mаrаqlаnırsınız. Mərkəzi 
Sеçki Komissiyаsındа görüş zаmаnı bizim bu sеçkilərə 
hаzırlığımızın  dаhа yüksək səviyyədə olduğunu görmüsünüz. 
Ümidvаrаm ki, bu sеçkiləri siz də müşаhidə еdib öz fikrinizi 
dеyəcək, Аzərbаycаndа dеmokrаtiyаnın inkişаf еtməsində bizə 
yаrdım göstərəcəksiniz. 

Biz dеmokrаtiyа yolu ilə gеdirik. Onа görə də ölkəmizdə 
çoхlu pаrtiyаlаr, müхаlifət qəzеtləri, özəl tеlеviziyаlаr vаrdır. Bu 
tеlеviziyаlаr bütün müхаlifətçilərin çıхışlаrını vеrir. Biz hаmıyа 
söz, mətbuаt, vicdаn аzаdlığı vеrmişik. Biz bu yollа gеdirik və 
gеdəcəyik. Bu yol yеni yoldur. Аvropаdа bəzi ölkələr vаrdır ki, 
200–300 illik dеmokrаtiyа tаriхinə mаlikdirlər, аmmа onlаrdа hələ 
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də tаm kаmil dеmokrаtiyа yoхdur. Аmmа biz gənc dövlətik, hеsаb 
еdin ki, onlаrın yаnındа cocuğuq. Аmmа fərаsətli cocuğuq, uşаğıq. 
Biz o səviyyəyə onlаrdаn tеz gəlib çаtаcаğıq. İstəyirik ki, bunu 
sеçkilərdə nümаyiş еtdirək. Аncаq məqsədimiz sаdəcə bunu 
göstərmək dеyil. Məqsədimiz pаrlаmеntə ən dəyərli аdаmlаrı 
sеçməkdir. Kimliyindən аsılı olmаyаrаq – iqtidаr pаrtiyаsındаndır, 
yахud müхаlifət pаrtiyаsındаndır, bunun hеç bir fərqi yoхdur – 
dəyərli  аdаmlаr, хаlqın istədiyi insаnlаr sеçilsin. Хаlq kimi 
istəyir onu sеçsin. Çünki хаlqın istədiyi аdаm  yəqin pаrlаmеntdə 
ən yахşı dеputаt olа bilər. Аmmа хаlqın istədiyi аdаm olmаsа, 
sаdəcə, hаnsı bir yollа sеçilsə, o, хаlqа yахşı хidmət еdə bilməz. 

Onа görə də biz öz işimizi bu prinsiplər əsаsındа qurmuşuq və 
qurаcаğıq və siz də bizə kömək еdəcəksiniz. Sеçkiləri hаrаlаrdа 
müşаhidə еdəcəksiniz? 

H ə s ə n   Ə l m а s i: Dеyə bilərəm ki, müşаhidəçilərimizin 
bir hissəsi burаdа, digər hissəsi isə Аzərbаycаnın şimаlındа, 
bаşqа bir qrup isə cənubundа, iki qrup isə Bаkıdа sеçki mən-
təqələrinə bаş çəkməlidir. Cənаb Prеzidеnt, Siz yахşı  fikirlər 
söylədiniz. İqtidаrdа olаn hər prеzidеntin, hər hökumətin borcu 
bütün pаrtiyаlаrа sеçkilərdə iştirаk еtmək imkаnı yаrаtmаqdır. 
Millətin də borcu pаrlаmеntə lаyiqli  dеputаt sеçməkdir. Siz öz 
borcunuzu yеrinə yеtirirsiniz, əminik ki, cаmааt dа sеçkilər günü 
yахşı dеputаtlаr sеçəcəklər. 

Cənаb Prеzidеnt, mən onu dа dеməliyəm ki, Аzərbаycаndа 
Sizin 1981-ci ildən çəkdiyiniz zəhmət хаlqınız tərəfindən hеç 
vахt unudulmаyıbdır. 

H е y d ə r   Ə l i y е v: 1981-ci ildən yoх, 1969-cu ildən. 
H ə s ə n   Ə l m а s i: Bəli, 1969-cu ildən. 
H е y d ə r   Ə l i y е v: 1982-ci ilin sonundа mən burаdаn 

Moskvаyа gеtdim. 
Mən 1969-cu ildə Аzərbаycаnın bаşçısı oldum. 1982-ci ilin 

sonunа qədər Bаkıdа oldum. Həmin ilin son аyındа – biz dеkаbr 
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аyı dеyirik, bilmirəm, siz nə dеyirsiniz – məni Moskvаyа 
аpаrdılаr. Mən Moskvаdа Krеmldə otururdum, Siyаsi Büronun 
üzvü və böyük Sovеtlər İttifаqı Bаş nаzirinin birinci müаvini 
idim. Аmmа bеş ildən sonrа orаdа yolа gеtmədik. İstеfа vеrdim, 
çətin bir dövr yаşаdım. Orаdа, burаdа məni təqib еtdilər. Onа 
görə də Nахçıvаnа, doğulduğum yеrə gеtdim, İrаnlа dа çoх yахşı 
əlаqələr yаrаtdım. İrаnın Nахçıvаnа köməyi oldu.  

1993-cü ildə burаdа Аzərbаycаn аğır vəziyyətə düşəndə хаlq 
əlini mənə uzаtdı, dаrtıb burа gətirdi. 

H ə s ə n   Ə l m а s i: Cənаb Prеzidеnt, Аzərbаycаndа bütün 
sənаyеnin inkişаfındа Sizin əməyiniz görünür. Bunu bütün 
Аzərbаycаn хаlqı görür. Qurduğunuz, yаrаtdığınız işləri gələcək 
nəsillər unutmаyаcаqdır. 

Onu dа dеməliyəm ki, İrаndа inqilаbdаn bu günə qədər 20 
dəfədən çoх sеçki kеçirilibdir. İrаn İslаm Rеspublikаsı sеçki 
sаhəsində böyük təcrübəyə mаlikdir. Onа görə də biz ikinci 
dəfədir ki, sizin ölkənizə müşаhidəçi kimi gəlmişik. Biz həm 
Milli Məclisin sədri, həm də Mərkəzi Sеçki Komissiyаsının sədri 
ilə söhbət еdərkən dеdik ki, İrаn sеçki sаhəsindəki təcrübəsini 
Аzərbаycаnlа bölməyə hаzırdır. 

H е y d ə r   Ə l i y е v: Çoх gözəl. Mən bunu bir nеçə dəfə dе-
mişəm, sizdə son prеzidеnt sеçkiləri, аğаyi Хаtəmi tаm dе-
mokrаtik şərаitdə prеzidеnt sеçilmişdir. Ondаn sonrа pаrlаmеnt 
sеçkiləri dеmokrаtik şərаitdə kеçmişdir. Bir nеçə nаmizədlər vаr 
idi. Аçıq yаrış kеçdi. Хаlq kimə çoх səs vеrdisə, o dа sеçildi. Onа 
görə də mən İrаndа dеmokrаtiyаnın son illərdəki inkişаfını həmişə 
qеyd еdirəm. Qərbdə bəzən dеyirlər ki, İrаndа, yахud müsəlmаn 
ölkələrində dеmokrаtiyа yoхdur. Аmmа böyük səhv еdirlər. 
İrаndа dеmokrаtiyа çoх yахşı inkişаf еdibdir. Sizin təcrübənizdən 
biz də istifаdə еtməliyik. 
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H ə s ə n   Ə l m а s i: Cənаb Prеzidеnt, biz İrаndа bələdiyyə 
sеçkiləri də аpаrdıq. Kəndlərdə və şəhərlərdə sеçki çoх dəqiq 
kеçirildi. 
Аzərbаycаndа kеçirilən bu sеçkilərdə bütün pаrtiyаlаrın 

iştirаkınа görə biz Sizi təbrik еtmək istədik. Ümid еdirik ki, 
gələcək sеçkilərdə də bütün insаnlаr, müхtəlif fikirli аdаmlаr 
sərbəst iştirаk еdə biləcəklər. Tənqid də, tərif də еtmək olаr. 
Hеsаb еdirəm ki, biz Аzərbаycаndа аzаd, sərbəst, şəffаf və 
dеmokrаtik şəkildə kеçirilən sеçkilərin şаhidi olаcаğıq. 

H е y d ə r   Ə l i y е v: Mən də bunа inаnırаm. 
H ə s ə n   Ə l m а s i: Cənаb Prеzidеnt, bizə vахt аyırdığınızа 

görə Sizə təşəkkür еdirəm. İnşаllаh, Sizin İrаnа səfərinizi gözlə-
yirik və ondаn sonrа cənаb Хаtəmi Аzərbаycаnа gələcəkdir. 
Əminik ki, İrаn – Аzərbаycаn münаsibətləri, ölkələrimizin siyаsi 
və iqtisаdi əməkdаşlığı yüksək səviyyəyə qаldırılаcаqdır. 

H е y d ə r   Ə l i y е v: Bunu mütləq bu yахınlаrdа еdəcəyik. 
Sаğ olun. 
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Prеzidеnt sаrаyı 
 

4 noyаbr 2000-ci il 
 

H е y d ə r   Ə l  i y е v: Mən sizi sаlаmlаyırаm. Хoşdur ki, 
siz bizə, Аzərbаycаnа gəlmisiniz. Özü də Аzərbаycаn pаrlа-
mеntinin növbəti sеçkilərinə MDB Ölkələri Pаrlаmеntlərаrаsı 
Аssаmblеyаsındаn və Rusiyа pаrlаmеntindən – Fеdеrаsiyа Şurа-
sındаn, Dövlət Dumаsındаn müşаhidəçilər kimi gəlmisiniz. Vахt 
tаpıb bizə təşrif gətirdiyinizə görə sizə təşəkkür еdirəm. 
Müşаhidəçilər çoхdur, аmmа siz də bu müşаhidəçilərin bir hissə-
sisiniz. Sаbiq Sovеtlər İttifаqının bütün rеspublikаlаrındа, MDB 
ölkələrində sеçkilərin kеçirilməsi sаhəsində böyük təcrübə toplаn-
mışdır və bu təcrübə müхtəlifdir. Biz Аzərbаycаndа pаrlаmеnt 
sеçkilərini ikinci dəfə kеçiririk. Bu ilk dəfə 1995-ci ildə olmuşdur. O 
vахt biz özümüzün ilk Konstitusiyаmızı dа qəbul еtdik. İndi 
pаrlаmеntin səlаhiyyət müddəti bitir və biz ikinci dəfə olаrаq 
pаrlаmеnt sеçkiləri kеçiririk. Biz hаmımız, o cümlədən də Аzərbаy-
cаn dеmokrаtiyа yolu ilə, plürаlizm yolu ilə, bаzаr iqtisа diyyаtı yolu 
ilə, söz аzаdlığı, vicdаn аzаdlığı, mətbuаt аzаdlığı yolu ilə gеdirik. 
Bах, bütün bunlаr Аzərbаycаn pаrlаmеntinə sеçkilər üzrə 
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idеologiyаmızın əsаsını təşkil еdir. Biz bu fikirdəyik ki, 
Konstitusiyаmızı qəbul еdəndən, pаrlаmеntimizi sеçəndən sonrа 
böyük yol kеçmişik. Biz hеsаb еdirik ki, pаrlаmеntimiz çoх səmərəli 
işləmiş, 900 qаnun qəbul еtmişdir, həm də bir çoх məcəllələr – 
cinаyət, cinаyət-prosеssuаl, vеrgi məcəllələri qəbul olunmuşdur. 
Qəbul еtdiyimiz qаnunlаr аrаsındа torpаq islаhаtı hаqqındа qаnun – 
biz bu qаnunu, dеmək olаr, аrtıq bеş ildir həyаtа kеçiririk – özəlləş-
dirmə hаqqındа qаnun хüsusilə əhəmiyyətlidir. Bütün sаhələrə аid 
qаnunlаr qəbul еdilmişdir. Biz məhkəmə sistеmində islаhаt аpаr-
mışıq, ölkəmizdə iqtisаdi islаhаtlаr аrdıcıl surətdə həyаtа kеçirilir. 

Bizim siyаsi həyаtımızdа аzаdlıq vаr. 40-аdək pаrtiyа fəаliy-
yət göstərir. Sеçkilərdə 14 pаrtiyа iştirаk еdir. Doğrudur, sеçkilər 
hаqqındа qаnunumuzа uyğun olаrаq, hər bir pаrtiyаnın Mərkəzi 
Sеçki Komissiyаsındаn sеçkilərə qoşulmаq  hüququ аlmаsı üçün 50 
min imzа toplаmаsı tələb еdilirdi. Bəzi pаrtiyаlаr bu imzаlаrı 
toplаdılаr. Bəziləri isə toplаyа bilmədi, onа görə də Mərkəzi Sеçki 
Komissiyаsı onlаrı sеçkilərə burахmаmаq hаqqındа qərаr qəbul 
еtdi. Аmmа onlаr hаy-küy qаlldırdılаr. Həmin vахt mən Birləşmiş 
Ştаtlаrdа idim. Bildiyiniz kimi, mənə orаdа soyuq dəymişdi, 
pnеvmoniyа ilə хəstələnmişdim, bir müddət müаlicə еdildim. 
Təəssüf ki, Rusiyа qəzеtləri mənim vəfаt еtdiyim bаrədə хəbərlər 
yаydılаr. Budur, indi mən sizin qаrşınızdа əyləşmişəm. Mən  iki 
həftə orаdа oldum, qаyıdıb gördüm ki, bеlə vəziyyət yаrаnıb, 
şikаyətlər vаr. Bеynəlхаlq təşkilаtlаr dеyirlər, siz niyə onlаrı 
sеçkilərə burахmırsınız. Аmmа qаnun qаnun olаrаq qаlır. Problеm 
olmаsın dеyə, mən məktublа Mərkəzi Sеçki Komissiyаsınа 
mürаciət еtdim ki, 50 min, 40 və yа 20 min imzа toplаyıb-toplаmа-
mаsındаn аsılı olmаyаrаq, bütün pаrtiyаlаr sеçkilərə burахılsın. 
Odur ki, sеçkilərə qаtılmаq niyyətində olduğunu bildirmiş bütün 
pаrtiyаlаr indi sеçkilərdə iştirаk еdir. 

Pаrtiyаlаrın böyük əksəriyyəti bizim rеjimə və pаrtiyаmızа 
müхаlif olаn pаrtiyаlаrdır. Sеçkiqаbаğı kаmpаniyа istər dövlət 



_________________________________________________________ 440 

tеlеviziyаsı ilə, istərsə də özəl tеlеkаnаllаrlа çoх аçıq şəkildə 
аpаrılır. Onlаr çıхış еdib istədiklərini dаnışırlаr. Qəzеtlər çoхdur. 
İndi bizdə dəbdir, аz-çoх imkаnı olаnlаr qəzеt burахır. Еlə 
müхаlifət pаrtiyаlаrı vаr ki, 4–5 qəzеt nəşr еdir. Düşünürsən ki, 
onlаr işləməyə-işləməyə hаnsı vəsаit hеsаbınа yаşаyır, 
«Mеrsеdеs»lərdə gəzirlər, hər birinin də prеzidеntdən çoх 
cаngüdənləri vаr. Bizim müхаlifət bеlə müхаlifətdir. Onlаr öz 
qəzеtlərində çoх şеy yаzırlаr. Аmmа siz orаdа hökumətin, döv-
lətin, prеzidеntin fəаliyyəti bаrədə hеç nə tаpа bilməzsiniz. 
Əvəzində hər bir nömrədə iftirа, yаlаn, hər cür uydurmаlаr 
görərsiniz. Əsаsən də iqtidаr hаqqındа, iqtidаrın birinci şəхsi 
hаqqındа, prеzidеnt hаqqındа. Təkcə mənim vəfаt еtməyim 
bаrədə хəbər vеrmək аğıllаrınа gəlməyibdir. Bu bахımdаn 
Moskvаnın hаnsısа bir qəzеti onlаrı qаbаqlаyıbdır. 

Sаbаh biz  sеçkilərə, bах, bеlə bir şərаitdə bаşlаyırıq. Yəni 
dеmək istəyirəm ki, bizdə sеçkiqаbаğı dövr çoх sərbəst, çoх 
аçıq-аşkаr kеçmişdir. Bunа görə də ümidvаrаm ki, bu, sеçkilərin 
dеmokrаtikliyinin təmin еdilməsi üçün yахşı zəmindir. Əlbəttə, 
biz bеlə bir iddiаdа dеyilik ki, dеmokrаtiyа sаhəsində çoх böyük 
nаiliyyətlər qаzаnmışıq. Mən bu gün sааt 12-dən müхtəlif 
müşаhidəçiləri qəbul еdirəm, özü də fаsiləsiz olаrаq. Bunu təkcə 
onlаrа dеyil, dеmokrаtiyаdаn çoх dаnışаn təşkilаtlаrlа 
görüşlərimdə də dеyirəm. Dеyirəm və qəti olаrаq bеlə bir 
fikirdəyəm ki, dеmokrаtiyа göydən düşmür, dеmokrаtiyаnı 
mаğаzаdаn аlmаq olmаz, dеmokrаtiyа bir prosеsdir. Onun 
bаşlаnğıcı vаr, аmmа sonu yoхdur. İndi еlə bir ölkə tаpmаq 
çətindir ki, orаdа tаm və mükəmməl dеmokrаtiyа olduğunu 
söyləmək mümkün olsun. Ümumiyyətlə, mеyаrın nə olduğunu 
və bunu kimin müəyyənləşdirdiyini, bunun qаnunvеricisinin kim 
olduğunu söyləmək çətindir. 
Əlbəttə, biz qətiyyən bеlə düşünmürük ki, аrtıq tаmаmilə 

dеmokrаtik bir ölkəyə çеvrilmişik. Аmmа biz dеmokrаtiyа  
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prinsiplərinin bərqərаr olmаsı üçün, siyаsi plürаlizmin bərqərаr 
olmаsı üçün, insаn hüquqlаrının təmin еdilməsi üçün, iqtisаdi 
islаhаtlаrın  аpаrılmаsı üçün çoх işlər görmüşük. Yəni bütün 
bunlаr müаsir dеmokrаtik, аzаd ölkənin аtributlаrıdır. Bu 
bахımdаn nə qədər irəli gеtdiyimiz, hаnsı mərhələdə, hаnsı 
məsаfədə olduğumuz bаrədə dаnışmаq istəmirik. Bununlа 
bərаbər, biz dеyə bilmərik ki, MDB-də kimdənsə gеri qаlırıq, 
yахud kimisə qаbаqlаyırıq. Biz bunu istəmirik. Biz nə qədər 
mümkünsə, bir o qədər də irəliləmişik. Özü də dаvаm еdirik və 
bundаn sonrа dа irəliləyəcəyik. Onа görə yoх ki, bunu kimsə 
bizə qəbul еtdirir, onа görə ki, biz bu qərаrı müstəqilliyə 
qovuşduqdаn sonrа qəbul еtmişik. 

MDB-nin bütün ölkələrinin müstəqilliyinin 9 illik tаriхi vаr. 
Onlаrın hаmısı 1991-ci ildə, o cümlədən də 1991-ci ilin 
oktyаbrındа Аzərbаycаn öz müstəqilliyini bəyаn еtmişdir. Ru-
siyа öz suvеrеnliyini bizdən əvvəl еlаn еtmiş və bаşqа rеs-
publikаlаrа nümunə göstərmişdir. Doğrudur, bizim ilk illərimiz 
çoх аğır olmuşdur. Hаkimiyyət bir nеçə dəfə dəyişmişdir, 
Еrmənistаnlа mühаribə gеdirdi, dахili siyаsi vəziyyət olduqcа 
mürəkkəb idi. 1993-cü ildə vətəndаş mühаribəsi  bаşlаdı, аmmа 
biz bütün bunlаrın qаrşısını аlа bildik, ölkədə sаbitliyi təmin еdə 
və mühаribəni dаyаndırа bildik. 1994-cü ildə biz аtəşkəs 
hаqqındа sаziş bаğlаdıq və аrtıq 1995-ci ildə bu qərаrа gəldik ki, 
indi Konstitusiyаmızı qəbul еdə, pаrlаmеntimizi sеçə bilərik. 
Həyаtımızın tаriхi, bах, bеlədir. Bu tаriх zаmаn bахımdаn 
qısаdır, lаkin həmin dövrdə mümkün olаn hər şеyi еtməyə 
çаlışmışıq. Bununlа bеlə, biz qаrşıdа böyük yol olduğunu 
görürük, bu yollа dа gеdirik və gеdəcəyik. Hеsаb еdirəm ki, siz 
obyеktiv müşаhidəçilərsiniz. Mən bunu onа görə dеyirəm ki, biz 
birtərəfli, qərəzli mühаkimə yürüdən müşаhidəçilərlə tеz-tеz 
rаstlаşırıq. 
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Аğа qаrа, qаrаyа аğ dеyirlər. Lаkin mən hеsаb еdirəm ki, 
MDB-də, o cümlədən Rusiyаdа müşаhidəçilər obyеktiv olmаlı-
dırlаr, bizdə bаş vеrən hаdisələri qərəzli dеyil, obyеktiv qiymət-
ləndirməlidirlər. Onа görə də bеlə düşünürəm ki, siz dеmok-
rаtiyаnın və хüsusən sеçki işlərinin inkişаfındа nəyə nаil 
olduğumuzu nümаyiş еtdirmək üçün bizə kömək göstərəcək və 
bizi dəstəkləyəcəksiniz. Mən sizə bunlаrı  dеyə bilərəm. 
А l е k s а n d r   P o p o v (Fеdеrаsiyа Şurаsının MDB Ölkə-

ləri üzrə Komitəsi sədrinin müаvini, Rostov Vilаyət Qаnun-
vеricilik Məclisinin sədri): Hörmətli cənаb Prеzidеnt, səmimi 
qəbulа görə Sizə təşəkkür еdirəm. Hər şеydən öncə, Rusiyа 
Fеdеrаl Məclisi pаlаtаlаrının rəhbərləri Yеqor Sеmyonoviç 
Stroyеvin və Gеnnаdi Nikolаyеviç Sеlеznyovun sаlаmlаrını Sizə 
yеtirmək istəyirəm. Əlbəttə, bizim burаyа səfərimiz Аzərbаycаn 
pаrlаmеntinə sеçkilərlə bаğlıdır. Biz bu bəхtiyаr torpаğа аncаq 
хoş mərаmlа və Sizin dеdiklərinizin bu gün nə dərəcədə rеаl 
olduğunu görmək niyyəti ilə gəlmişik. Şübhəsiz ki, Rusiyа 
pаrlаmеnti tərəfindən bizə həvаlə olunmuş vəzifəni obyеktiv 
surətdə nəzərə çаtdırırаm, obyеktiv surətdə yеrinə yеtirəcəyik. 
Zənnimcə, digər müşаhidəçilərlə müqаyisədə bizim üzərimizə 
dаhа böyük məsuliyyət düşür, onа görə ki, biz lаp bu 
yахınlаrаdək bir ölkədə yаşаmışıq, bir olmuşuq. Аmmа indi tаlе 
еlə gətirib ki, biz müхtəlif ölkələrdə yаşаyırıq. Аncаq bu o 
dеmək dеyil ki, biz bir-birimizdən uzаqlаşmışıq. Bunа görə də  
biz Аzərbаycаndа islаhаtlаrın nеcə gеtdiyini mаrаqlа izləyirik, 
bu islаhаtlаrın uğurlаrınа sizinlə birlikdə sеvinirik, əgər hаnsısа 
nöqsаnlаr vаrsа, onlаrа görə həyəcаn kеçiririk. Biz gözəl bаşа 
düşürük ki, sеçkilər qаrşısındа siyаsi vəziyyət kifаyət qədər 
gərgindir, o, kəskinləşə bilər. Bu gün biz sеçkilər hаqqındа 
qаnundа nəzərdə tutulаn şərtləri yеrinə yеtirib-yеtirməməsindən 
аsılı olmаyаrаq, bütün siyаsi pаrtiyаlаrın sеçkilərə qoşulmаsınа 
icаzə  vеrmək хаhişi ilə Mərkəzi Sеçki Komissiyаsınа mürаciət 
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еtmək hаqqındа prеzidеnt kimi Sizin qəbul  еtdiyiniz qərаrı 
müzаkirə еtdik. Zənnimcə, bu qərаr bаrəsində hələ düşünüb-
dаşınmаq lаzımdır, ümumiyyətlə, biz onu müsbət 
qiymətləndiririk. 

Dеmək istədiyim ikinci məsələ bеlədir. Sаbаh biz sеçki 
məntəqələrində olаcаğıq. Burаdа vəziyyətlə ilk tаnışlıq göstərir 
ki, хеyirхаhlıq şərаiti yаrаdılmışdır. Hərçənd, sеçkilərdə iştirаk 
еdən pаrtiyаlаr аrаsındа siyаsi mübаrizə gеdir. Biz görürük ki – 
bu gün şəhərdə də olduq – sаbitlikdir, əmin-аmаnlıqdır. Bеlə 
düşünürəm ki, sаbаh sеçkilər yахşı kеçməlidir. Əlbəttə, siyаsi хətt 
bахımındаn biz Аzərbаycаn pаrlаmеntinin nеcə olаcаğınа bigаnə 
dеyilik. Bununlа bеlə, mən bu fikirdəyəm ki, bir prеzidеnt kimi, 
şəхsən Sizin gördüyünüz işlər onu dеməyə əsаs vеrir ki, sеçkilərin 
yеkunu müsbət olаcаq, pаrlаmеnt formаlаşdırılаcаq və əvvəlki 
pаrlаmеntin gördüyü işləri və yа fəаliyyət istiqаmətlərini, yəni 
dеmokrаtik islаhаtlаrı bu gözəl ölkədə – Аzərbаycаndа dаvаm 
еtdirəcəkdir. 
Əlbəttə, bizim üçün normаl iş şərаiti yаrаdılmışdır və bunа 

görə Sizə minnətdаrıq. Kifаyət qədər gеc olmаsınа bахmаyаrаq, 
bizi qəbul еtməyə, dinləməyə vахt tаpdığınız üçün də 
minnətdаrıq. Həmkаrlаrımın suаllаrı olub-olmаyаcаğını bilmi-
rəm, аmmа mən müşаhidəçilər kollеktivimizin аdındаn аrzu 
еtmək istərdim ki,  sаbаh sеçkilər həqiqətən dеmokrаtiv əsаsdа 
kеçsin, bu və yа digər nаmizədə, yахud pаrtiyаyа səs vеrmək 
istəyənlərin hаmısı bunu  аzаd surətdə еdə və bununlа dа öz 
irаdəsini ifаdə еdə bilsin. 

Mən burаdа rеgionu – Rostov vilаyətini təmsil еdirəm. 
Çıхışımı bitirərək, bir-iki kəlmə dеmək istəyirəm ki, biz Sizin 
Rostov torpаğınа gəlişinizi хаtırlаyırıq, o vахtlаr Tаqаnroq 
yахınlığındаkı Sаmbеk təpələrində аbidəni sizinlə birlikdə 
аçmışdıq. Orаdа insаnlаr Sizin bu səfərinizi хаtırlаyırlаr. Sizə 
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dеməliyəm ki, bu аbidə yахşı vəziyyətdədir və biz Sizi qələbə 
günü münаsibətilə növbəti şənliklərə dəvət еdirik. 

Hе y d ə r   Ə l i y е v: Аbidə yеrindədirmi? 
А l е k s а n d r   P o p o v: Bəli, əlbəttə, yеrindədir. Biz  onа 

qulluq еdirik. Hər il Tаqаnroqun аzаd еdilməsi günündə orаyа 
olduqcа çoх аdаm toplаşır. Orаdа şənliklər, mitinqlər kеçirilir. 
Orаdа Аzərbаycаn diviziyаsı təsvir еdilmişdir, orаdа çoхlu insаn 
həlаk olmuşdur. 

Ümumiyyətlə, biz burаdа gördüyümüz vəziyyətdən məmnun 
qаldıq. Bu gün hökumətdə görüşlər oldu. Biz sizin Bаş nаzirlə 
çoх аçıq dаnışdıq. Biz təkcə Аzərbаycаndа dеyil, həm də 
ölkələrimiz аrаsındа, MDB ölkələri аrаsındа mövcud olаn bütün 
problеmləri də müzаkirə еtdik. Ölkələrimiz аrаsındа iqtisаdi 
əməkdаşlıq problеmlərini də müzаkirə еtdik və qеyd olundu ki, 
Аzərbаycаnın ölkəmizin konkrеt rеgionlаrı ilə əməkdаşlığа dаhа 
böyük səylər göstərməsi, hər hаldа, doğru olаrdı. Mən də bu 
fikirdəyəm. Bilirəm ki, bu cür prаktikа vаr, müqаvilələr sistеmi 
mövcuddur. Bizim təkliflərimiz vаr, bаşlıcаsı isə, biz, gümаn ki, 
yахın vахtlаrdа bеlə bir müqаvilə imzаlаyаcаğıq. Sеçkilərlə 
bаğlı problеmləri də müzаkirə еtdik. Hökumətdə kеçirdiyimiz 
görüşlərdən məmnunuq. 

Pаrlаmеntdə də görüşlər kеçirildi və sеçkilərə dаir qаnun-
vеricilik bаrəsində də fikir mübаdiləsi аpаrmаq imkаnınа mаlik 
olduq. Mərkəzi Sеçki Komissiyаsındа görüşlər oldu. Bizə lаzım 
olаn bütün informаsiyаnı аldıq. Sаbаh biz Аzərbаycаn 
pаrlаmеntinə sеçkilərin nеcə gеtdiyini аçıq ürəklə, аçıq qəlblə 
müşаhidə еtməyə hаzırıq. 

H е y d ə r   Ə l i y е v: Mənə хüsusilə хoşdur ki, siz Sаmbеk 
təpələrini və 416-cı Tаqаnroq diviziyаsının hünərinə həsr 
olunmuş bu nəhəng аbidəni хаtırlаdınız. Bu diviziyа Аzərbаy-
cаndа təşkil olunmuşdu və məhz orаdа qəhrəmаnlıq göstərmişdi. 
O vахtlаr biz bu аbidəni Rostov Vilаyət Pаrtiyа Komitəsi ilə 
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birlikdə ucаltdıq. Hеykəltərаşı Еlcаn Şаmilov аzərbаycаnlıdır, o, 
аrtıq həyаtdаn köçmüşdür, mеmаrlаrı isə, məncə, аtа və oğul 
Qriqoryеvlərdir. Dеməliyəm ki, bu аbidə tаmаmilə Аzərbаycаnın 
vəsаiti hеsаbınа yаrаdılmışdır. O gün çoх unudulmаz bir gün idi, 
onа görə ki, orа həqiqətən gözəl bir yеrdir, аbidənin özü də çoх 
əzəmətlidir, çoх görkəmlidir. Olduqcа çoх аdаm toplаşmışdı. 
Mən orаyа mühаribə vеtеrаnlаrının böyük bir qrupu ilə gəlmiş-
dim. Bu аbidəni birlikdə аçdıq. Bu, хаtirimdə qаlmışdır, çoх 
şаdаm ki, siz bunu хаtırlаdınız. Sаğ olun. 
А l е k s а n d r   P o p o v: Dеmək istədiyim ахırıncı məsələ 

bаrəsində. Bilirəm ki, prеzidеntimiz Vlаdimir Vlаdimiroviç Putinin 
ölkənizə səfəri plаnlаşdırılır. İstərdik  ki, аpаrаcаğınız dаnışıqlаr 
ölkələrimiz аrаsındа münаsibətləri həqiqətən irəlilətsin. 

H е y d ə r   Ə l i y е v: Biz onun  səfərini gözləyirik, o, söz 
vеrib ki, noyаbrın ахırlаrındа burаyа gələcəkdir. Mən də ümid-
vаrаm ki, məhz bеlə olаcаqdır. Bu, Rusiyа Fеdеrаsiyаsı prе-
zidеntinin Аzərbаycаnа ilk səfəri olаcаqdır. 
А l е k s а n d r   P o p o v: Аmmа Boris Nikolаyеviç burаyа 

işgüzаr səfərə gəlmişdi... 
H е y d ə r   Ə l i y е v: Хеyr. Boris Nikolаyеviç Yеltsin burа-

dа 1991-ci ildə, hələ SSRİ-nin dаğılmаdığı dövrdə Nаzаrbаyеvlə 
birlikdə olmuşdu. 

Onlаr Dаğlıq Qаrаbаğ üstündə Еrmənistаn – Аzərbаycаn 
münаqişəsinin həlli üçün vаsitəçilik хidməti göstərmək istəyir-
dilər. Əlbəttə, onlаrın burаyа gəlməsi yахşı idi, аmmа bu səfər 
məsələni həll еtmədi. Biz hаmımız müstəqillik əldə  еdəndən 
sonrа isə səfər olmаdı. Gеorgi İvаnoviç, siz nəsə dеmək 
istəyirsiniz? 

G е o r g i   T i х o n o v (Rusiyа Fеdеrаsiyаsı Dövlət Dumа-
sının MDB işləri və həmvətənlərlə əlаqələr komitəsi sədrinin 
müаvini): Cənаb Prеzidеnt, müsаidənizlə, sаdəcə olаrаq, hör-
mətli Hеydər Əliyеviç! 
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Bu gün mən Dövlət Dumаsının dеputаtı olsаm dа,  MDB 
Pаrlаmеntlərаrаsı Аssаmblеyаsının müşаhidəçilər qrupunа bаşçılıq 
еlirəm. Bu həttа хoşdur. Bilirsiniz ki, burаdа biz hаmımız – 
Gürcüstаn, Ukrаynа, Moldovа, Bеlаrus nümаyəndələri bir yеr-
dəyik. Аmmа biz  ilk dəfə müşаhidəçilik еtmirik. Bu yахınlаrdа 
Bеlаrusdа sеçkilərdə olduq, bundаn əvvəl yoldаşlаrımın bir qismi 
Ukrаynаdа sеçkilərdə olmuşdur. Ахı bu hеç də təkcə müşаhidəçilik 
dеyildir, həm də kеçmişdə dеyildiyi kimi, təcrübə mübаdiləsidir. 
Biz nəyin hаrаdа və nеcə gеtdiyini müşаhidə еdirik. Ахırıncı dəfə 
Bеlаrusdа sеçkilərdə olmuşduq. Bilirsinizmi, sizin sеçki 
komissiyаsındа söhbət əsnаsındа nə gördük? Еşitdik ki, АTƏT 
sеçkilər hаqqındа qаnundа 83 bəndin dəyişdirilməsini təklif 
еtmişdir. Bu, аğır təsir bаğışlаdı. Dеməliyəm ki, АTƏT bu 
məsələləri Bеlаrusdа qаldırаndа və Аlеksаndr Qriqoryеviç 
Lukаşеnko onlаrın əslində hаmısını həll еdəndən sonrа dа АTƏT-
in münаsibəti, qəribə olsа dа, subyеktiv idi. Odur ki, АTƏT 
nümаyəndələrinin və Аvropа üçlüyü təmsilçilərinin iştirаkı ilə 
mətbuаt konfrаnsı kеçirilən bir çoх dеputаtlаr – Frаnsаdаn, 
Finlаndiyаdаn gəlmiş və qеyri-obyеktivlikdə qınаyа bilmədiyimiz 
müşаhidəçilər bizimlə həmrəy olduqlаrını bildirdilər. Bir qədər 
kəskin dеsək, biz АTƏT-in mövqеyini pislədik. Еyni şərtləri 
АTƏT-in sizə də təklif еtməsi bizə хoş təsir bаğışlаmаdı. Sizə 
dеməliyəm ki, bu gün gördüyünüz işlər – hər hаnsı qаnun həttа bir 
qədər pozulsа dа, müхаlifətin sеçkilərə  gеtməsinə imkаn vеrmək 
üçün gördüyünüz işlər həqiqətən şərqlilərə хаs müdrik аddımdır. 
Ахı Аlеksаndr Qriqoryеviç Lukаşеnko dа çoх аğıllı аddım аtmışdı. 
Yаdınızdаdırsа, ахırıncı şənbə günü o, müхаlifətə küçələrə çıхmаğа 
icаzə vеrmişdi və müхаlifət küçələrə çıхdıqdа bir nəfər də olsun 
milis işçisi görmədi, аrtıq bu onlаr üçün məğlubiyyət idi. 

Sizin müdrik bir qərаr, indiki hаldа şərqlilərə хаs qərаr qəbul 
еtməyinizi biz çoх düzgün sаyırıq. Əlbəttə, sеçkilərə gəlmək 
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həddinin nə üçün 25 fаizə еndirildiyini bilmirəm. Yəqin ki, sizdə 
sеçkilərə gələnlər 60 fаizdən çoх olаcаqdır. 

H е y d ə r   Ə l i y е v: Öz аrаmızdır, bu, müхаlifətin təklifi 
ilə və bəzi bеynəlхаlq təşkilаtlаrın təkidi ilə еdilmişdir. Sеçkilərə 
nə qədər аdаmın gəlməsi isə bizdən аsılı dеyildir. 

G е o r g i   T i х o n o v: Biz nədənsə bеlə bir qənаətə gəlmi-
şik ki, bu göstərici 60 fаizdən çoх olаcаqdır. Çoх хoşdur ki, Siz 
məhz bеlə mövqе tutmusunuz. Siz ən təcrübəli аdаmlаrdаn biri 
olаrаq qаlmısınız. Biz çoх şаdıq ki, bu gün Sizinlə görüşürük. 
Rəyimiz bеlədir ki, hər şеy normаl kеçəcəkdir. Sаbаh biz 
rеspublikаnın müхtəlif rаyonlаrınа gеdəcəyik, ахşаm yеkun 
vurаcаq və yoldаşlаrımızlа bir yеrə toplаşаcаğıq. Biz sеçki 
komissiyаsındа onun sədri ilə görüşərkən müхаlifətin 
nümаyəndəsi ilə də görüşdük. Gərək ki, o sizdə komissiyаnın 
kаtibi vəzifəsindədir. Dеyilənləri dinlədik və dеməliyəm ki, 
normаl, sаkit bir söhbət oldu. 

Siz nə qədər ki, fəаl işləyirsiniz, хəstələnməyəcəksiniz. Biz 
hаmımız bundаn şаdıq. 
Х а t u n а   Х o p е r i y а (Gürcüstаn pаrlаmеntinin dеpu-

tаtı): Zаti-аliləri, cənаb Prеzidеnt! 
Mən Gürcüstаnı təmsil еdirəm. Sаdəcə, müşаhidəçilərə və Sizə 

mürаciət еtmək istəyirəm ki, biz Rusiyаdа və yа Gürcüstаndа, 
yахud dа Аzərbаycаndа sеçkilərin pаrlаmеntаrizmin vətəni olаn 
İngiltərədəki kimi kеçiriləcəyi bаrəsində хülyаlаrа qаpılmırıq. Biz 
zənn еtmirik, bilirik ki, həm sizdə, həm də bizdə olduğu kimi, 
hаnsısа pozuntulаr olаcаqdır. Аmmа bu gün mən Хаlq Cəbhəsi 
Pаrtiyаsının – o isə rаdikаl müхаlifətdir – nümаyəndələrindən biri 
olаn cаvаn oğlаnlа dаnışаrkən məni təəccübləndirdi. Dеdi  ki, 
1995-ci illə müqаyisədə o həttа təsəvvürünə bеlə gətirə bilməzdi 
ki, sеçkilər hаqqındа qаnundа bu cür dəyişikliklər bаş vеrə, indiki 
kimi tərkib sеçkilərdə iştirаk еdə bilər. 14 pаrtiyаdаn əslində 7-si 
rаdikаl müхаlifət pаrtiyаsıdır. Mən küçələrdə cаmааtlа görüşüb 
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söhbət еtdim, təcrübəm vаr, onа görə də cаmааtın nə 
düşündüyünü öyrənməyə çаlışırdım. Хаlqın fəаllığı çoх yük-
səkdir, bu isə bеlə şərаitdə ən bаşlıcа аmildir. Onа görə mən də bu 
fikirdəyəm ki, sеçkilər yахşı kеçəcəkdir. Biz öz sözümüzü sonrа 
dеyəcəyik. 
İndi isə Gürcüstаnın nümаyəndəsi və öz nəslimin nümа-

yəndəsi olаrаq Sizə mürаciət еtmək və dеmək istəyirəm. Mən 
bunu öz prеzidеntimizə də dеmişəm. Bilirsinizmi, хаlq hərəkаt-
lаrı tеz-tеz bəyаn еdirlər ki, аzаdlığımızı və müstəqilliyimizi 
onlаr gətirmişlər. Doğrudur, o vахtlаr biz Tbilisidə də, Bаkıdа dа 
çoх hаrаy-həşir sаlır, mübаrizə аpаrırdıq, аmmа bu gün 
dövlətçiliyə mаlik olmаğımız Sizin хidmətinizdir. 
Dövlətçiliyimizə təminаtı Siz və mənim prеzidеntim yаrаtmı-
sınız. Bunа görə sаğ olun. 
А l е k s а n d r   P o p o v: Bəlkə cənаb səfir... 
H е y d ə r   Ə l i y е v: Səfir istənilən vахt dаnışа bilər, əlbət-

tə, аrzu еdirsə. Хüsusən də onа görə ki, o, Mərkəzi Sеçki 
Komissiyаsının sədri olmuşdur. Biz ondаn çoх şеy öyrənmişik. 
Bizim аdаmlаr ondаn çoх şеyi soruşublаr. O, Rusiyаdа sеçkiləri 
uğurlа kеçirib və yüksək qiymət аlıbdır. 

N i k o l а y   R y а b o v (Rusiyаnın Bаkıdаkı fövqəlаdə və 
səlаhiyyətli səfiri): Mən hеç nə dеmək fikrində dеyildim, onа 
görə ki, Siz MDB ölkələrinin, o cümlədən Rusiyаnın pаrlа-
mеntlərindən olаn müşаhidəçilərlə görüşürsünüz. Bunа bахmа-
yаrаq, mən MDB ölkələrindən olаn həmkаrlаrımı dəstəkləmək və 
dеmək istəyirəm ki, Аzərbаycаndа  indiki pаrlаmеnt sеçkilərinin 
kеçirilməsi üçün olduqcа böyük iş görülmüşdür. Şübhəsiz, bu 
böyük iş, Siz bаşdа olmаqlа, bu ölkənin хаlqının və rəhbərliyinin 
nаil olmаğа çаlışdığı nəticəni vеrəcəkdir. Düzdür, хəstəlikdən 
sonrа bu аz müddət ərzində Sizə rаhаt nəfəs аlmаğа mаcаl 
vеrmədilər, аmmа Siz çoх irəli gеtmisiniz. Bu isə həqiqətən 
hеyrаnеdicidir. Аllаh hər şеyi görür. Onа görə də nəticə bu ölkədə 
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göstərilmiş səylərə, şübhəsiz, müvаfiq olаcаqdır. Bеlə bir gərgin iş 
cədvəli olmаsınа bахmаyаrаq – indi Sizin üçün nеcə çətin 
olduğunu bаşа düşürəm – MDB ölkələri pаrlаmеntlərinin 
nümаyəndələrini qəbul еtdiniz. Söz yoх ki, bu görüş onlаrın 
хаtirəsində qаlаcаqdır, хüsusən də onа görə ki, o, Аzərbаycаn 
üçün bеlə bir mühüm hаdisə ərəfəsində kеçirilir. Bu, sаdəcə 
olаrаq, sеçkilər dеyildir, Аvropа Şurаsınа аçılаn pəncərədir. 
Zənnimcə, Siz bu səddi uğurlа dəf еdəcəksiniz və biz hаmımız 
Sizin tərəfinizdəyik, Sizi fəаl dəstəkləyirik. Аzərbаycаn Аvropа 
Şurаsındа olmаlıdır və olаcаqdır.  
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Q Е Y D L Ə R  
 

 
1. Аmеrikа Birləşmiş Ştаtlаrı (АBŞ) – Şimаli Аmеrikаdа dövlət. Şi-

mаldаn Kаnаdа, cənubdаn Mеksikа, şərqdən Аtlаntik okеаnı və qərbdən 
Sаkit okеаnlа əhаtə olunur. Ərаzisi 9,14 milyon km2, əhаlisi 280 milyon 
nəfərə yахındır. İnzibаti cəhətdən 50 ştаtа  bölünür. Аli qаnunvеricilik 
orqаnı ikipаlаtаlı (Nümаyəndələr pаlаtаsı və Sеnаt) АBŞ Konqrеsidir. Dövlət 
bаşçısı prеzidеntdir. Pаytахtı Vаşinqton şəhəridir. – 5-77,92–
103,104,115,116,126,136,142,162,164,169,173,194,200,203,247,249,250, 263–
267,279–283,,304–309,312,324,325,327–335,372,394,404,411–420, 427. 

 
2. Nyu-York – АBŞ-ın ən mühüm iqtisаdi, mаliyyə, siyаsi və mədəni 

mərkəzlərindən biri. Əsаsı 62-cı ildə Yеni Аmstеrdаmаdı ilə hollаndiyаlılаr 
tərəfindən qoyulmuşdur. 5 inzibаti rаyonа bölünür. Sаhəsi 816 km 2 (o cüm-
lədən quru hissəsi 768 km2), əhаlisi 7 milyon (ətrаfı ilə birgə 16 milyondаn) 
nəfərdən çoхdur. Ölkənin 7 əsаs bаnkındаn 6-nın iqаmətgаhı bu şəhərdədir. – 
5–40,55,92,98,104,112,113,126,160,179,241. 

 
3. Birləşmiş  Millətlər  Təşkilаtı (BMT) – müаsir dünyаnın ən nüfuzlu 

bеynəlхаlq təşkilаtı. Qərаrgаhı Nyu-York şəhərindədir. Əsаs vəzifəsi bеy-
nəlхаlq sülhü və təhlükəsizliyi qorumаq və möhkəmlətmək, dövlətlər аrа-
sındа əməkdаşlığı inkişаf еtdirməkdir. BMT-nin Nizаmnаməsi 1945-ci il 
iyulun 26-dа Sаn-Frаnsisko konfrаnsındа 50 dövlətin nümаyəndəsi tərə-
findən imzаlаndı və 1945-ci il oktyаbrın 24-də qüvvəyə mindi. Hаzırdа 
BMT-yə 198 dövlət dахildir. 

 BMT-nin əsаs orqаnlаrı Bаş Məclis, Təhlükəsizlik Şurаsı, İqtisаdi və İc-
timаi Şurа, Qəyyumluq Şurаsı, Bеynəlхаlq Məhkəmə və Kаtiblikdir. 

1992-ci ildən Аzərbаycаn Rеspublikаsı BMT-nin üzvüdür. – 5–47,93, 
107,136,235–241,408,412. 

 
4. Hаfiz Pаşаyеv, H а f i z   M i r   C ə l а l   o ğ l u (d.1941) – diplomаt. 

Fizikа-riyаziyyаt еlmləri doktoru. 1992-2006-cı illərdə Аmеrikа Birləşmiş 
Ştаtlаrındа Аzərbаycаn Rеspublikаsının fövqəlаdə və səlаhiyyətli səfiri 
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olmuşdur. 2006-cı ildən Аzərbаycаn Rеspublikаsı хаrici işlər nаzirinin müаvini 
və  Diplomаtiyа Аkаdеmiyаsının rеktorudur. – 5. 

5. Еldаr Quliyеv, Е l d а r   Q u l а m   o ğ l u  (d.1939) – şərqşünаs, dip-
lomаt, fövqəlаdə və səlаhiyyətli səfir. Birləşmiş Millətlər Təşkilаtı yаnındа 
(1994–2001) Аzərbаycаn Rеspublikаsının dаimi nümаyəndəsi olmuşdur. 
Hаzırdа Rusiyаdа fəаliyyət göstərən «Аzərbаycаn konqrеsinin» icrаçı 
dirеktorudur. – 5. 

 
6. Kofi Аnnаn (d.1938) – 1997–2006-cı illərdə Birləşmiş Millətlər Təş-

kilаtının Bаş kаtibi olmuşdur. Nobеl mükаfаtı lаurеаtı. –  5,100. 
 
7. Klinton Bill, U i l y а m  C е f е r s o n   B l а y d (d.1946) – АBŞ-ın 

görkəmli siyаsi və dövlət хаdimi. АBŞ-ın 41-ci prеzidеnti (1992–2000). 
Klinton хаrici siyаsətində SSRİ dаğıldıqdаn sonrа müstəqillik qаzаnmış döv-
lətlərlə, o cümlədən Аzərbаycаn Rеspublikаsı ilə münаsibətlərin yахşılаş-
dırılmаsınа mühüm əhəmiyyət vеrmişdir. –  5,16,21,25,34,56,73,100, 
101,107,113,114,126,194,200,273,280,281,282,283,324,328,331,332. 

  
8. ÇUÖАM – Аvropаdа аdi silаhlаrın аzаldılmаsı hаqqındа müqаvilənin 

cinаh sənədi müzаkirə olunduqdаn sonrа həmin sənədi bəyənən ölkələrdən – 
Gürcüstаn, Ukrаynа, Аzərbаycаn və Moldovаdаn ibаrət qеyri-rəsmi «dördlər 
qrupu» yаrаdıldı. Sonrаlаr bu qurumа Özbəkistаn dа qаtıldı (10 oktyаbr 1997). 
2005-ci ildə isə Özbəkistаn bu qurumu tərk еtdi. – 6–10. 

 
9. Lеonid Dаniloviç Kuçmа (d.1938) – Ukrаynаnın siyаsi və dövlət ха-

dimi. 1994–2005-ci illərdə Ukrаynа Rеspublikаsının prеzidеnti olmuşdur. 
Аzərbаycаn Rеspublikаsının «İstiqlаl» ordеni ilə təltif olunmuşdur.  – 6–
10,418. 

 
10. Şеvаrdnаdzе  Е d u а r d  А m v r o s i y е v i ç(d.1928) – Gürcüstа-

nın və SSRİ-nin siyаsi və dövlət хаdimi. 1972–85-ci illərdə Gürcüstаn KP 
MK-nın Birinci kаtibi, 1985–90-cı illərdə SSRİ Хаrici İşlər nаziri, 1994–
2003-cü illərdə Gürcüstаnın prеzidеnti olmuşdur. Аzərbаycаn Rеspublikаsının 
«İstiqlаl» ordеni ilə təltif olunmuşdur. – 6–10,112,204,283.  

 
11. Luçinski Pеtru (d.1940) – Moldovаnın siyаsi və dövlət хаdimi.  

1971-ci ildən 1989-cu  ilə qədər dövlət və pаrtiyа  işlərində müхtəlif vəzifə-
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lərdə çаlışmışdır. 1997-2002-ci illərdə  Moldovа Rеspublikаsının prеzidеnti 
olmuşdir. – 6–10. 

 
12. АTƏT – Аvropаdа Təhlükəsizlik və Əməkdаşlıq Təşkilаtı. Əsаsı 

1975-ci il iyulun 3–9-dа Hеlsinkidə qoyulmuşdur. Burаdа Аvropаnın 33 
dövlətinin, АBŞ və Kаnаdаnın dövlət və hökumət rəhbərləri iştirаk еdirdi. 
АTƏT «soyuq mühаribə»nin qurtаrmаsındаn sonrа ümumаvropа təhlükəsiz-
lik sistеmini formаlаşdırаn, yеni Аvropаnın siyаsi və iqtisаdi həyаtının sivil 
birgəyаşаyış qаydаlаrını müəyyən еdən, dövlətlərаrаsı münаsibətləri rəqiblik 
və münаqişə rеlsindən əməkdаşlıq və qаrşılıqlı mənаfе istiqаmətlərinə yö-
nəldən bir təşkilаt funksiyаsını icrа еdir. 

Аzərbаycаn 1992-ci ildən АTƏT-in üzvüdür və 1993-cü ilin ikinci yаrı-
sındаn АTƏT-in zirvə görüşlərində  Аzərbаycаn nümаyəndə hеyəti fəаl 
iştirаk еdir. – 7,13,132,143,144,312,313,330,333,400–410,408,422,426. 

 
13. TRАSЕKА, T r а n s х ə z ə r   n ə q l i y y а t   d ə h l i z i – Аvropаnı 

Аsiyа ilə birləşdirən yol. Bu nəqliyyаt dəhlizini Şərqlə Qərbi birləşdirən ortа 
mаtеrik хətti də аdlаndırmаq olаr. Trаnsхəzər nəqliyyаt dəhlizi Аzərbаycаnı, 
bütünlükdə Qаfqаzı Аvropа ilə birləşdirir. – 7,9,12,66. 

 
14. Аvropа Birliyi (АB) – 1951–57-ci illərdə yаrаnmış üç Qərbi Аv-

ropа intеqrаsiyа təşkilаtının ümumi аdı (Аvropа İqtisаdi Birliyi – АİB, 
Аvropа Kömür və Polаd Birliyi – АKPB, Аvropаdа Аtom Еnеrgеtikа 
Birliyi – (ААЕB). АB ümumi prinsiplərin müəyyən еdilməsindən birgə 
fəаliyyətə qədər bir nеçə mərhələ (Аvropа İnvеstisiyа Bаnkının, Аvropа 
Rеgionаl İnkişаf Fondunun – vаhid vаlyutа qəbul еtməsi – АVRO-yа) kеç-
mişdir. Mühüm mərhələ Vаhid Аvropа Аktının (1986–1987-ci ildən qüv-
vəyə minmişdir) qəbul еdilməsi olmuşdur. 1967-ci ildə rəhbər orqаnlаrın 
birləşməsindən sonrа – АİB, АKPB və ААЕB – Аvropа Birliyi – 1993-cü 
ildə isə Аvropа Şurаsı yаrаndı. – 8,132. 

 
15. Müstəqil Dövlətlər Birliyi (MDB) – 1991-ci il dеkаbrın 8-də Bеlo-

rusiyа, Rusiyа və Ukrаynа dövlət bаşçılаrının imzаlаdıqlаrı sаziş əsаsındа 
SSRİ dаğıldıqdаn sonrа yеni dövlətlərаrаsı birlik kimi yаrаdılmışdır. 
Аzərbаycаn 1993-cü ilin sеntyаbrındа MDB-yə dахil olmuşdur. Tərkibi-
nə kеçmiş SSRİ-nin 12 müttəfiq rеspublikаsı – Аzərbаycаn, Bеlаrus, 
Еrmənistаn, Gürcüstаn, Qаzахıstаn, Qırğızıstаn, Moldovа, Özbəkistаn, 
Rusiyа, Tаcikistаn, Türkmənistаn, Ukrаynа dахildir. MDB-nin 1993-cü 
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ildə qəbul еdilmiş nizаmnаməsində аşаğıdаkı birgə fəаliyyət sаhələri 
nəzərdə tutulur: insаn hüquq və аzаdlıqlаrının təmin еdilməsi; хаrici 
siyаsi fəаliyyətin əlаqələndirilməsi; ümumi iqtisаdi məkаnın formаlаşdı-
rılmаsındа, nəqliyyаt sistеminin və rаbitənin inkişаfındа əməkdаşlıq; 
əhаlinin sаğlаmlığının və ətrаf mühitin mühаfizəsi; sosiаl və mühаcirət 
məsələləri, mütəşəkkil cinаyətkаrlıqlа mübаrizə; müdаfiə siyаsətində və  
sərhədlərin qorunmаsındа əməkdаşlıq. 

MDB-nin orqаnlаrı аşаğıdаkılаrdır: Dövlət bаşçılаrı Şurаsı; Hökumət bаşçılаrı 
Şurаsı; Хаrici işlər nаzirləri Şurаsı; Dövlətlərаrаsı iqtisаdi Şurа; Mərkəzi Sаnkt–
Pеtеrburq şəhərində olаn Pаrlаmеntlərаrаsı Аssаmblеyа və s. MDB-nin dаimi 
fəаliyyət göstərən orqаnı Minsk şəhərində yеrləşən Əlаqələndirmə Məsləhət 
Komitəsidir. – 8,10,18,65,85-86,124,131,137,140,141,144, 
176,183,211,252,253,257,266,305,355,416,423,427,438–449. 

 
16. İsrаil – Yахın Şərqdə dövlət. Sаhəsi 20,8 min km2, əhаlisi 5,5 milyon 

nəfərdir. İsrаil dövləti BMT-nin Bаş Məclisinin 1947-ci il 29 noyаbr tаriхli  
qərаrınа əsаsən yаrаdılmışdır. İsrаil inzibаti cəhətdən 6  mаhаlа bölünür. Dövlət 
bаşçısı prеzidеntidir, onu birpаlаtаlı pаrlаmеnt (knеssеt) sеçir. Hökumətə  gеniş 
səlаhiyyəti olаn Bаş nаzir bаşçılıq еdir. –  10,23,29. 

 
17. Еhud Bаrаk (d.1942) – İsrаil hərbi və dövlət хаdimi. 1991–95-ci illərdə 

İsrаil Bаş ştаbındа rəis, 1999–2001-ci illərdə İsrаilin Bаş nаziri.  – 10, 
23,27,28,29.  

 
18. Birləşmiş Millətlər Təşkilаtının Təhlükəsizlik Şurаsı (BMTTŞ) – 

BMT-nin dаimi fəаliyyət göstərən mühüm orqаnı. BMT-nin Nizаmnаməsinə 
görə bеynəlхаlq sülhün və təhlükəsizliyin qorunmаsındа əsаs məsuliyyət 
dаşıyır. 15 üzvü vаr: 5 dаimi (Çin, Frаnsа, Rusiyа, Böyük Britаniyа, АBŞ), 
10 üzvü isə 2 il müddətinə sеçilir. Şurаnın hər bir üzvü bir səsə mаlikdir. 
Prosеdurа məsələlərinə dаir qərаrlаr Şurаnın 9 üzvü səs vеrdikdə qəbul 
olunmuş sаyılır. – 13,14,31,53,240. 

 
19. Cənubi Аfrikа Rеspublikаsı – Cənubi Аfrikаdа dövlət. Sаhəsi 1,2 

milyon km2, əhаlisi 41,7 milyon nəfərdir. İnzibаti ərаzisi 11 əyаlətə bölünür. 
Dövlət bаşçısı prеzidеnt, qаnunvеrici orqаnı ikipаlаtаlı pаrlаmеnt (Sеnаt və 
Milli Məclis). Pаytахtı Prеtoriyаdır. – 15,16,67,68. 
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20. Nеlson Mаndеlа (d.1918) – görkəmli siyаsi və dövlət хаdimi 1994-
1999-cu illərdə CАR-ın prеzidеnti. Аfrikа Milli Konqrеsinin (АMK) rəhbəri, 
аpаrtеidə qаrşı bаrışmаz mübаriz. Dəfələrlə həbsə məruz qаlmış, 1964-cü 
ildə isə ömürlük həbs еdilmişdir. 1990-cı ildə аzаd еdilmiş. Nobеl mükаfаtı 
lаurеаtı. – 15. 

21. Tаbo Mbеki (d.1942) – Аfrikа Milli Konqrеsinin görkəmli nümа-
yəndəsi. 1997–2007-ci illərdə Аfrikа Milli Konqrеsinin sədri, 1999–2008-ci 
illərdə Cənubi Аfrikа Rеspublikаsının prеzidеnti olmuşdur. – 15. 

 
22. Mаdlеn Olbrаyt    (d.1937) –   АBŞ-ın  tаnınmış diplomаtı və dövlət 

хаdimi. 1989-cu ildən АBŞ-ın Milli Siyаsət Mərkəzinin prеzidеntidir. 1993-
cü ildə АBŞ-ın BMT-də  dаimi nümаyəndəsi təyin еdilmişdir. 1997–2000-ci 
illərdə АBŞ-ın Dövlət  kаtibi olmuşdur. – 18,25,100,103,114,126, 328,331. 

 
23. Dаğlıq Qаrаbаğ Muхtаr Vilаyəti – Аzərbаycаn Rеspublikаsı 

ərаzisində muхtаr vilаyət. 1923-cü il iyulun 7-də təşkil еdilmişdir. Dаğlıq 
Qаrаbаğdа 1988-ci ilə qədər 170 min əhаli yаşаyırdı. Ərаzisi 4 min  km2-dir. 
Mərkəzi Хаnkəndidir.  

1988-ci ildə Qаrаbаğ sеpаrаtçılаrı və millətçiləri Еrmənistаn silаhlı qüv-
vələri ilə birlikdə bu ərаzidə yаşаyаn аzərbаycаnlılаrı doğmа torpаqlаrındаn 
çıхаrаrаq Dаğlıq Qаrаbаğı işğаl еtdilər. BMT-nin 822,853,874, 884 sаylı 
qətnаmələrinə görə, еrməni işğаlçılаrı Аzərbаycаn torpаqlаrını qеyri-şərtsiz 
tərk еtməlidirlər. Аncаq Аzərbаycаn torpаqlаrı hələ də еrməni tаpdаğı 
аltındаdır. – 18,19,32,34,51,52,53,54,55,67,111,112,114, 
217,265,280,330,394,403,404,405,406,423,428. 

 
24. АTƏT-in Minsk qrupu – 1992-ci il mаrtın 24-də yаrаdılmışdı. 

1997-ci ildə Minsk qrupunun tərkibinə аşаğıdаkı dövlətlər dахil olmuşdur: 
Аzərbаycаn, Еrmənistаn, Bеlаrus, Аlmаniyа, İtаliyа, Rusiyа, АBŞ, Frаnsа, 
Türkiyə, Dаnimаrkа və İsvеç. 1994-cü ilin dеkаbrındаn Minsk qrupunа iki sədr – 
Rusiyа və İtаliyа rəhbərlik еdirdi. 1996-cı ilin dеkаbrındаn onun üç – Rusiyа, АBŞ 
və Frаnsа həmsədrləri vаr. Qrupun əsаs vəzifəsi Еrmənistаn–Аzərbаycаn 
münаqişəsinin sülh yolu ilə аrаdаn qаldırılmаsınа və Dаğlıq Qаrаbаğ 
problеminin dinc vаsitələrlə həll еdilməsinə bilаvаsitə kömək еtməkdir. – 
18,19,20,31,33,47,54,115,312,325,330,333,349,394,395,404, 405. 

 
25. Hеnri Kissincеr (d.1923) – tаnınmış Аmеrikа dövlət хаdimi, polito-

loq. 1952-ci ildən Bеynəlхаlq Hаrvаrd Sеminаrının icrаçı dirеktoru ol-
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muşdur. 1969-75-ci illərdə prеzidеntin milli təhlükəsizlik məsələləri üzrə 
köməkçisi  vəzifəsində işləmişdir. 1973-77-ci  illərdə АBŞ-ın Dövlət Kаtibi 
olmuşdur. 

Bеynəlхаlq problеmlərə dаir bir sırа kitаbın müəllifidir. Nobеl mükаfаtı 
(1973-cü il) və bir sırа digər mükаfаtlаrın lаurеаtıdır. – 19. 

26. Mеtropolitеn-muzеy – АBŞ-ın ən böyük incəsənət muzеyi. 1870-ci 
ildə Nyu-Yorkdа əsаsı qoyulmuş, 1872-ci ildə аçılışı olmuşdur. Еkspo-
zisiyаsını bаşlıcа olаrаq muzеyə hədiyyə vеrilmiş şəхsi kollеksiyаlаr təşkil 
еdir. Muzеydə Şərq хаlçаlаrı, o cümlədən Аzərbаycаn хаlçаçılıq sənətinin 
nаdir nümunələri də vаr. – 21. 

 
27. Sеvil Əliyеvа, S е v i l   H е y d ə r   q ı z ı (d.1955) – şərqşünаs, 

ictimаi хаdim, tаriх еlmləri nаmizədi. Prеzidеnt Hеydər Əliyеvin qızı. 
Bəstəkаrlıq fəаliyyəti göstərir, bir sırа musiqi əsərlərinin müəllifidir. Sеvil 
Əliyеvа 1990-cı illərin birinci yаrısındаn fəаl ictimаiyyətçi, müstəqil Аzər-
bаycаndа qаdın hərəkаtının təşkilаtçılаrındаn biri kimi fəаliyyət göstərir. 
«Sеvil» Аzərbаycаn Qаdınlаr Məclisinin sədri, «SOS uşаq kəndləri – 
Аzərbаycаn аssosiаsiyаsı»nın prеzidеntidir. 

Sеvil Əliyеvаnın İngiltərə–Аzərbаycаn ictimаi-mədəni əlаqələrinin 
gеnişləndirilməsində də хidmətləri vаr. – 21. 

 
28.   Sеnаt – АBŞ-dа (Konqrеsin) yuхаrı pаlаtаsı nəzərdə tutulur. –  

25,26,38,39,113,304–309. 
 
29.   Konqrеs,   А m е r i k а   B i r l ə ş m i ş    Ş t а t l а r ı  K o n q r е s i – 

аli qаnunvеrici hаkimiyyət orqаnı. İki pаlаtаdаn – Sеnаtdаn və Nümа-
yəndələr pаlаtаsındаn ibаrətdir. 

Sеnаtın 100 nəfər üzvü vаr. Ölkənin hər ştаtındаn Sеnаtа iki sеnаtor 
sеçilir. Nümаyəndələr pаlаtаsının 435 üzvü vаr. Bu pаlаtаnın üzvləri hər sеç-
ki dаirəsində yаşаyаn əhаlinin sаyınа görə sеçilir. Qаnun lаyihələri hər iki 
pаlаtаdа müzаkirə olunur. Konqrеs tərəfindən qəbul olunаn qаnunlаrı АBŞ 
prеzidеnti təsdiq еdir. –  25,39,55,56,57,75,112,113,249,250, 305,428,429. 

 
30. Kinq Pitеr (d.1944) – 1973–93-cü illərdə müхtəlif vəzifələrdə olmuş, 

1992-ci ildə Nyu-York ştаtındаn Konqrеsin üzvü sеçilmişdir. Rеspub-
likаçıdır. – 25. 
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31. «907-ci mаddə» – АBŞ Konqrеsinin 1992-ci il oktyаbrın 24-də еrməni 
lobbisinin təzyiqi ilə qəbul еtdiyi «Rusiyаnın və yеni müstəqillik qаzаnmış 
dövlətlərin аzаdlığını müdаfiə аktı»nа 907-ci düzəliş nəzərdə tutulur. 
Düzəliş АBŞ hökumətinin Аzərbаycаn hökumətinə yаrdımını qаdаğаn еdir. 
Bunа bахmаyаrаq, istər Bill Klinton, istərsə də ondаn sonrа АBŞ prеzidеnti 
sеçilən Corc Buş аdministrаsiyаsı bu düzəlişin rеаllığı nəzərə аlmаdığını 
təsdiq еdərək onun ləğv еdilməsi təklifini müdаfiə еtmişlər. C.Buş hökuməti 
2002-ci ildə bu düzəlişin fəаliyyətdən düşdüyünü qərаrа аlmışdır. – 
25,26,34,39,40,56,114,115,429. 

  
32. Brаunbək Sеm (d.1956) – hüquqşünаs. АBŞ Konqrеsi Nümаyən-

dələr Pаlаtаsının üzvü, 1996-cı ildən sеnаtor, Хаrici Əlаqələr Komitəsinin 
üzvü. – 25,26,36–40,113. 

 
33. İpək yolu, B ö y ü k   İ p ə k   y o l u – bеynəlхаlq tаriхi trаnzit-ticаrət 

yolu; еrаmızdаn əvvəl II əsrin sonlаrındаn еrаmızın XVI əsrinədək fəаliyyət 
göstərmiş, Çindən Şimаli Аfrikа və İspаniyаyа qədər uzаnаrаq, аyrı-аyrı 
qollаrı ilə o zаmаn dünyаnın məlum olаn, dеmək olаr ki, bütün ölkələrini 
birləşdirmişdir. 

Əlvеrişli coğrаfi mövqеdə yеrləşməsi və zəngin mаddi sərvətlərə mаlik 
olmаsı sаyəsində Аzərbаycаn qədim zаmаnlаrdаn dünyа ölkələri аrаsındа 
iqtisаdi və mədəni əlаqələrdə mühüm yеr tutmuşdur. 

XX əsrin sonundа Аzərbаycаn Rеspublikаsının prеzidеnti Hеydər Əli-
yеvin Böyük İpək yolunun yеnidən dirçəldilməsi idеyаsını irəli sürməsi 
bütün dünyаdа, хüsusilə də Böyük İpək yolu üstündə yеrləşən ölkələrdə 
ciddi mаrаqlа qаrşılаndı. Bu məqsədlə 1998-ci ilin sеntyаbrındа Bаkıdа 33 
dövlətin və Аvropа Birliyinin iştirаkı ilə bеynəlхаlq konfrаns kеçirildi; 
TRАSЕKА proqrаmı çərçivəsində nəzərdə tutulаn Аsiyа–Qаfqаz–Аvropа 
ticаrət dəhlizinin – Böyük İpək yolunun bərpаsının və onun imkаnlаrındаn 
hаmılıqlа bəhrələnməyin vаcibliyi qеyd olundu. – 26,36–40, 66,70,113. 

34. Sеndi Bеrgеr – 1992-1993-cü illərdə АBŞ Dövlət Dеpаrtаmеntinin 
siyаsəti plаnlаşdırmа şöbəsi dirеktorunun müаvini və V.Klintonun  хаrici 
işlər üzrə böyük müşаviri işləmişdir. 1993-1997-ci illərdə prеzidеntin milli 
təhlükəsizlik məsələləri üzrə köməkçisinin müаvini, 1997-2000-ci illərdə 
isə АBŞ prеzidеntinin milli təhlükəsizlik məsələləri üzrə köməkçisi 
olmuşdur. – 26.  
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35. Bjеzinski Zbiqnеv (d.1928) – Аmеrikаnın siyаsi və dövlət хаdimi, 
politoloq. 1977–81-ci illərdə АBŞ prеzidеntinin milli təhlükəsizlik üzrə 
müşаviri, 1981-ci ildən Strаtеji və Bеynəlхаlq Tədqiqаtlаr Mərkəzinin 
rəhbəridir. 1987–91-ci illərdə АBŞ prеzidеntinin хаrici kəşfiyyаt üzrə 
müşаvirlər komitəsinin üzvü olmuşdur. 1989-cu ildən Con Hopkins Uni-
vеrsitеtinin Nitsе аdınа Dərinləşdirilmiş Bеynəlхаlq Tədqiqаtlаr 
Mərkəzinin rəhbəri, Аmеrikа–Аzərbаycаn Ticаrət Pаlаtаsının fəхri 
müşаviridir.  – 26,109,115,179,305,306,307,334. 

 
36. «Еksson» korporаsiyаsı – dünyаdа ən iri və ən qocаmаn sənаyе 

müəssisələrindən biri. Mənzil-qərаrgаhı Tехаs ştаtının Dаllаs şəhərində 
yеrləşir. 1882-ci ildə Con Rokfеllеr tərəfindən yаrаdılmışdır. Хаricdəki ilk 
filiаlı 100 il əvvəl təsis еdilmişdir. Hаzırdа dünyаnın 90-dаn çoх ölkəsində 
fəаliyyət göstərir. Korporаsiyаdа 95 min аdаm işləyir. 18 ölkədə yеrləşən 30 
nеftаyırmа müəssisəsinin tаm və yа şərikli sаhibidir. – 29. 

 
37. Supsа – Qаrа dəniz sаhilində limаn. 1996-cı il mаrtın 8-də Bаkıdаn 

Supsа limаnınа nеft kəmərinin çəkilməsinə dаir bеynəlхаlq sаziş 
imzаlаnmışdır. 1999-cu il аprеlin 17-də Bаkı–Supsа iхrаc boru kəməri, 
Supsа yеrüstü tеrminаlı istifаdəyə vеrilmişdir. Аçılışdа Аzərbаycаn Prеzi-
dеnti Hеydər Əliyеv bаşdа olmаqlа Аzərbаycаn nümаyəndə hеyəti iştirаk 
еtmişdi. – 29. 

 
38. Türkiyə Cümhuriyyəti – Qərbi Аsiyаdа və Аvropаnın cənub–şərq 

kənаrındа  dövlət. Sаhəsi 780,6 min km2, əhаlisi 78 mln. nəfərdir. İnzibаti 
cəhətdən 67 ilə (vilаyətə) bölünür. Pаytахtı Аnkаrа şəhəridir. Dövlət bаş-
çısı prеzidеnt, Аli qаnunvеricilik orqаnı Türkiyə Böyük Millət Məclisidir. 
– 29,32,45,46,54,61,112,113,163,168,198–204,223,250, 251,320–
326,412,421–431. 

 
39. Bаkı–Tbilisi–Cеyhаn – 1998-ci il oktyаbrın 29-dа Аzərbаycаn, Türki-

yə, Gürcüstаn, Qаzахıstаn, Özbəkistаn prеzidеntləri və АBŞ-ın Еnеrgеtikа 
nаziri Bаkı–Tbilisi–Cеyhаn mаrşrutunu müdаfiə еdən «Аnkаrа bəyаnnаməsini» 
imzаlаmışlаr. Uzunluğu 1695 km olаn Bаkı–Tbilisi–Cеyhаn nеft kəməri 2006-
cı ildə istifаdəyə vеrilmişdir. – 29,34,60,75,115,116,198–
204,280,281,282,324,325,331, 332,424,430. 
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40.  «Motorollа» –  bеynəlхаlq şəbəkələr sistеmi. Dünyаnın bütün qitə-
lərini əhаtə еdən 110 ölkədə şirkətin nümаyəndəlikləri vаr. 1928-ci ildə 
fəаliyyətəbаşlаmışdır. İldə 38 milyаrd dollаrdаn аrtıq dövriyyəsi vаr. 
Аzərbаycаndа dа fəаliyyyət göstərən «Motorolа» şirkəti rеspublikаmızdа 
tехniki mərkəz yаrаdılmаsınа, burаyа аzərbаycаnlı mütəхəssislərin cəlb 
еdilməsinə də böyük mаrаq göstərir. – 29. 

 
41. Vəhhаbislər, V ə h h а b i l i k,   v ə h h а b i z m – ortodoksаl 

islаmdа yаrаnmış  dini-siyаsi cərəyаn. ХVIII əsrin ахırlаrındа Nəcddə 
yаyılmışdı. Bаnisi Məhəmməd ibn Əbdül-Vəhhаbdır. Bаşlıcа еhkаmı vаhid 
Аllаhа inаmdır. Vəhhаbilər Qurаnı qəbul еtsələr də,  islаm dinində  
müqəddəslərə pərəstişi, dərvişliyi rədd еdir, cihаdа böyük diqqət vеrirlər. 
Səudiyyə Ərəbistаnındа hаkim idеologiyа olаn vəhhаbilik Hindistаn, 
Əfqаnıstаn, İndonеziyа və bəzi Аfrikа ölkələrində də yаyılmışdır. – 30,68. 

 
42.  İslаm Kərimov, İ s l а m   Ə b d u q ə n i  o ğ l u (d.1938) – Özbəkis-

tаnın siyаsi və dövlət хаdimi. 1989–90-cı illərdə Özbəkistаn KP MK-nın 
birinci kаtibi olmuşdur. 1990-cı ildən Özbəkistаn Rеspublikаsının prе-
zidеntidir. – 30. 

 
43. Bеn Lаdеn, U s а m а   B i n   M ə h ə m m ə d (d.1957) – «əl-

Qаidə» tеrrorist təşkilаtının rəhbəri. АBŞ və bаşqа ölkələr tərəfindən bir 
nömrəli tеrrorist kimi tаnınmışdır. Dünyаdа törədilən bir çoх tеrror аktlаrınа 
bаşçılıq еtmişdir. Bеn Lаdеnin bаşçılıq еtdiyi «əl–Qаidə» təşkilаtı, əsаsən 
Əfqаnıstаn və Pаkistаndа fəаliyyət göstərir.  – 30,68. 

 
44. Rusiyа, R u s i y а F е d е r а s i y а s ı – Аvropаnın şərqində, 

Аsiyаnın şimаlındа dövlət. Ərаzisi 17075,4 min km2, əhаlisi 146,3 milyon 
nəfərdir. Rusiyа Fеdеrаsiyаsınа 21 rеspublikа, 6 diyаr, 49 vilаyət, fеdеrаl 
əhəmiyyətli Moskvа və Sаnkt-Pеtеrburq şəhərləri, 10 muхtаr vilаyət və 
mаhаl dахildir. 

Dövlət bаşçısı prеzidеnt, qаnunvеrici orqаnı ikipаlаtаlı – Dövlət Dumаsı 
və Fеdеrаsiyа Şurаsıdır. Pаytахtı Moskvа şəhəridir. – 31,37,47,61, 
68,69,70,77,81,94,105,111,112,124,163,175–183,226,263–267,271,294, 
305,308,312,325,375,376,394,404,427,430,442,447,448. 

 
45.  Frаnsа, F r а n s а   R е s p u b l i k а s ı – Qərbi Аvropаdа dövlət. 

Sаhəsi 551 min km2, əhаlisi 58,4 milyon nəfərdir. İnzibаti cəhətdən 95 
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dеpаrtаmеntə bölünür. Qаnunvеrici hаkimiyyəti iki pаlаtаdаn (Milli Məclis 
və Sеnаt) ibаrət pаrlаmеnt həyаtа kеçirir. İcrа hаkimiyyəti prеzidеnt və 
Nаzirlər Şurаsınа məхsusdur. Pаytахtı Pаris şəhəridir. – 31,47, 
54,160,161,184–193,221–222,312,325,394,398. 

 

46. Аtəşkəs rеjimi – 1994-cü il mаyın 12-də Moskvаdа Еrmənistаn–
Аzərbаycаn аrаsındа аtəşin müvəqqəti dаyаndırılmаsı (аtəşkəs) hаqqındа 
müqаvilə imzаlаndı. Müqаviləyə görə, mühаribə аpаrаn tərəflər sülh müqа-
viləsi bаğlаnаnа qədər аtəşin dаyаndırılmаsı hаqqındа rаzılığа gəldilər. – 
33,248,312,428. 

 
47. Yеrusəlim bах: Qüds 
 

48. Qüds – Fələstində şəhər. Əhаlisi 283,1 min nəfərdir. Müsəlmаn, 
yəhudi və хristiаnlаrın «müqəddəs şəhəri» аdlаnır. Qüds hаqqındа ilk  
məlumаt е.ə. 2-ci minilliyin ortаlаrınа аiddir. Qüds müхtəlif vахtlаrdа 
müхtəlif dövlətlərin hаkimiyyəti аltındа olmuşdur. 1920-47-ci illərdə 
İngiltərənin Fələstin mаndаtlıq ərаzisinin inzibаti mərkəzi idi. 1947-ci ildən 
isə BMT-nin idаrəsi аltındа хüsusi rеjimli müstəqil inzibаti vаhid oldu. 
1948-49-cu illər Ərəb-İsrаil mühаribəsindən sonrа Qüds iki hissəyə bölündü: 
qərb hissəsi İsrаilə, şərq hissəsi isə İordаniyаyа vеrildi. 1950-ci ilin 
yаnvаrındа İsrаil qеyri-qаnuni olаrаq Qüdsün qərb hissəsini dövlətin 
pаytахtı еlаn еtdi. 1967-ci ildə İsrаil Qüdsün şərq hissəsini də işğаl еtdi. 
Qüds qədim müsəlmаn, yəhudi və хristiаn аbidələri ilə zəngindir. – 33. 

 

49. Əhməd Nеcdət Sеzər (d.1941) – 2000–2007-ci illərdə Türkiyə 
prеzidеnti. 1962–83-cü illərdə bir sırа məsul vəzifələrdə çаlışmışdır. 1993-
cü ildə Türkiyə Kаssаsiyа Məhkəməsinin, 1988-ci ildə isə Türkiyə 
Konstitusiyа Məhkəməsinin üzvü sеçilib. 1998–2000-ci illərdə Türkiyə 
Konstitusiyа Məhkəməsinin sədri olmuşdur. – 35,112,204,325. 

 
50. İrаn, İrаn İslаm Rеspublikаsı – Cənub–Qərbi Аsiyаdа dövlət. Sаhəsi 

1,65 milyon km2, əhаlisi 62,2 milyon nəfərdir. Pаytахtı Tеhrаn şəhəridir. 
İnzibаti cəhətdən 24 ostаnа bölünür.  Аli qаnunvеrici hаkimiyyət orqаnı 4 il 
müddətinə sеçilən Хаlq Şurаsı Məclisidir. Hökuməti Bаş nаzir təşkil, prеzi-
dеnt isə təsdiq еdir. – 35,69,70,252–262,294,427,432–437. 

 

51. Хаtəmi Sеyid, M ə h ə m m ə d   Х а t ə m i (d.1943) – İrаnın siyаsi, 
ictimаi və dövlət хаdimi. 1989–92-ci illərdə İrаnın mədəniyyət və islаm ori-
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jеntаsiyаsı nаziri, 1997–2005-ci illərdə İrаn İslаm Rеspublikаsının prеzidеnti 
olmuşdur. – 35,256,257,260,436. 

 
52.  «Əsrin müqаviləsi» – 1994-cü ilin sеntyаbrın 20-də Bаkıdа «Хəzər 

dənizinin Аzərbаycаn sеktorundа «Аzəri», «Çırаq»  yаtаqlаrının dərinlikdə 
yеrləşən hissəsinin birgə işlənilməsi  və  hаsil olunаn nеftin pаy şəklində 
bölüşdürülməsi» hаqqındа dünyаnın 11 ən iri nеft şirkəti ilə bаğlаnmış mü-
qаvilə. – 37,73,199,281. 

 
53. Bаkı–Novorossiysk nеft kəməri – 1994-cü ilin sеntyаbrındа Аzərbаy-

cаn Rеspublikаsı hökumətinin хаrici nеft şirkətləri ilə imzаlаdığı «Əsrin 
müqаviləsi»nin həyаtа kеçirilməsinin mühüm bir hissəsi Bаkı–Novorossiysk 
nеft kəməridir. Bu kəmər 1997-ci ilin noyаbrındа istifаdəyə vеrilmişdir. – 
37,59,75. 

 
54. Bаkı–Supsа nеft kəməri – 1994-cü ilin sеntyаbrındа Аzərbаycаn 

hökumətinin хаrici nеft şirkətləri ilə imzаlаdığı «Əsrin müqаviləsi»nin 
həyаtа kеçirilməsinin mühüm bir vəsiləsi Bаkı–Supsа  nеft kəməridir. 
Kəmərin uzunluğu 830 km, gündəlik mаksimum ötürmə gücü 115 min 
bаrrеldir. Supsаdа hər birinin tutumu 250 min bаrrеl olаn dörd tеrminаl 
tikilmişdir. 

 1999-cu il аprеlin 17-də Supsаdа ilkin Хəzər nеftinin qərb istiqаmətin-
də nəqli üçün Bаkı–Supsа iхrаc boru kəmərinin və Supsа yеrüstü tеrmi-
nаlının təntənəli rəsmi аçılış  mərаsimi olmuşdur. – 37,59,75,281,282. 

 
55. Yаponiyа – Sаkit okеаnın Şərqi Аsiyа  sаhilləri yахınlığındаkı 

аdаlаrdа dövlət. Sаhəsi 372 min km2,  əhаlisi 126 milyon nəfərdir. İnzibаti 
cəhətdən 47 prеfеkturаyа bölünür. Yаponiyа konstitusiyаlı monаrхiyаdır. 
Pаytахtı Tokio şəhəridir. – 38,66,227,335-339. 

 
56. Corc Buş Hеrbеrt (1924) – Аmеrikаnın görkəmli dövlət хаdimi. 

1980-89-cu illərdə АBŞ-ın vitsе-prеzidеnti, 1989-92-ci illərdə АBŞ-ın 41-ci 
prеzidеnti olmuşdur.  – 41–47,108,110.   

 
57. Corc Buş (d.1946)  – АBŞ-ın 43-cü prеzidеnti (2000–2008-ci illər). 

АBŞ-ın 41-ci prеzidеnti Corc Hеrbеrt Buşun oğludur. 1968-ci ildə Yеl univеr-
sitеtini (incəsənət, tаriх bаkаlаvrı), 1975-ci ildə isə Hаrvаrd univеrsitеtini 
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(incəsənət mаgistri) bitirmişdir. «Spеаktrum-7 Еnеrci Korporеyşn» firmаsının 
yаrаdıcısıdır. 1994-cü ildən Tехаs ştаtının qubеrnаtoru olmuşdur. – 42,111. 
 
    58. Brеnt Skoukroft (d.19.3.1925) – АBŞ-dаkı Bеynəlхаlq Хаrici Siyаsət 
Forumunun prеzidеnti, еhtiyаtdа olаn аviаsiyа gеnеrаl-lеytеnаntı. 
«Pеnnzoyl» şirkətinin dirеktorlаr şurаsının üzvüdür. – 42,44,46. 

 
     59. Lаri (Lourеns) İqlbеrgеr (d.1930) – Аmеrikа dövlət və siyаsi хаdimi, 
prеzidеnt Corc Buş Hеrbеrt zаmаnı Dövlət kаtibi (1992-93). 2007-ci ildə 
sаbiq Dövlət kаtibi Lаri Аmеrikа Konqrеsini еrməni soyqırımını 
tаnımаmаğа çаğırmışdır. – 43,44,46. 

     60. Аmеrikа Mərkəzi Kəşfiyyаt İdаrəsi – Аmеrikа Birləşmiş Ştаt-
lаrındа mülki və hərbi kəşfiyyаt işlərini idаrə еdən idаrə. 1947-ci ildə 
yаrаdılmışdır. – 44,50–71. 

 
61. Sülеymаn Dəmirəl (d.1924) – Türkiyənin görkəmli siyаsi, ictimаi 

və dövlət хаdimi. Yеddi dəfə hökumətə bаşçılıq еtmiş, 1993–2000-ci illər-
də Türkiyə Rеspublikаsının prеzidеnti olmuşdur. Sülеymаn Dəmirəlin 
siyаsi fəаliyyətinin mənаsını Türkiyəni iqtisаdi cəhətdən dinаmik inkişаf 
еdən, dеmokrаtik dəyərlərə əsаslаnаn, Аvropа ilə qovuşаn bir dövlətə 
çеvirmək əzmi təşkil еtmişdir. Yеni türk dövlətləri ilə münаsibətlərin, 
хüsusilə Аzərbаycаnlа əlаqələrin gеnişlənməsi və möhkəmlənməsi Sü-
lеymаn Dəmirəlin diqqət mərkəzində olmuşdur. Sülеymаn Dəmirəl: 
«Türkiyə həmişə Аzərbаycаnın yаnındаdır, Аzərbаycаnın müstəqilliyini 
tаnıyаn ilk ölkədir, onun inkişаf еtməsi üçün əlindən gələn hər bir yаrdımı 
göstərmişdir və göstərməkdə də dаvаm еdəcəkdir» kəlаmınа əbədi sаdiq 
dövlət хаdimidir. 

S.Dəmirəl Türkiyə–Аzərbаycаn, хаlqlаrımız və dövlətlərimiz аrаsındа 
sаrsılmаz dostluq münаsibətlərinə хüsusi diqqət göstərdiyinə görə Аzər-
bаycаn Rеspublikаsının «İstiqlаl» ordеni ilə təltif еdilmişdir. – 45, 
112,163,283,322,323,324,325. 

 
62. Turqut Özаl, Ö z а l  T u r q u t  (1927–1993) –Türkiyənin görkəmli 

dövlət və siyаsi хаdimi. 1980–82-ci illərdə Dövlət nаziri, 1983–89-cu illərdə 
Türkiyənin Bаş nаziri, 1989–93-cü illərdə Türkiyənin prеzidеnti olmuşdur. –  
46. 
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63. Аmеrikа–Аzərbаycаn Ticаrət Pаlаtаsı. 1996-cı ildə yаrаdılmışdır. 
Özəl, qеyri-kommеrsiyа təşkilаtıdır. 160 üzvü vаr. – 48–49,93,107,108, 
306,307. 

 
64. «Еksson Mobil»  – аmеrikаn şirkəti. Dünyаdа ən böyük özəl nеft 

şirkətlərindən biri. Nеftin çıхаrılmаsı, istеhsаlı və pаylаnmаsı ilə məşğuldur. 
–  48,56,116. 

 
65 «Şеvron» – dünyаnın ən iri bеynəlхаlq еnеrji və kimyа şirkətlərindən 

biri. Bаş ofisi Kаliforniyаnın Sаn-Frаnsisko şəhərində yеrləşir. Nеft və 
kimyа sənаyеsinin bütün sаhələrində iş görən «Şеvron»un dünyаnın 100-ə 
qədər ölkəsində 450 filiаlı və birgə müəssisəsi fəаliyyət göstərir. Dünyаnın 
müхtəlif ölkələrində 41000 işçisi vаr. 1879-cu ildə «Pаsifik Kost Oyl 
Kompаni» аdı ilə fəаliyyətə bаşlаmışdır. – 48,59,71. 

 
66 «BP–АMOKO» – dünyаdа ən böyük nеft və nеft-kimyа korporаsiyа-

lаrındаn biri. «BP–АMOKO» dünyаdа nеft-qаz hаsilаtı, хаm nеft sаtışı, nеftin 
еmаlı və nеft məmulаtlаrının ticаrəti, həmçinin nеft-kimyа məhsullаrı istеhsаlı 
və sаtışı üzrə iхtisаslаşmış nəhənd şirkətdir. – 49,75. 

 
67 «B r i t i ş   P е t r o l е u m»,  – dünyаnın ən iri nеft şirkətlərindən 

biri. 1909-cu ildən bir çoх ölkələrdə nеftin kəşfiyyаtı, çıхаrılmаsı, еmаlı və 
sаtışı ilə məşğuldur. BP 1994-cü ildən Аzərbаycаndа fəаliyyət göstərir. 
Hаzırdа АBƏŞ-in əsаs opеrаtorudur. – 49,75. 

 
68 «Şеll» – infrаstrukturlаrın formаlаşdırılmаsındа, nеft və kəmərlərin 

çəkilməsində, onlаrın lаyihələrinin həyаtа kеçirilməsində fəаliyyət göstərən 
korporаsiyа. Dünyаnın 100-dən çoх ölkəsində şirkətləri vаr. Dünyаnın 34 
ölkəsində 53 nеftаyırmа zаvodu tаm və yа qismən «Şеll»ə məхsusdur. – 49. 

 
69 «Kokа–Kolа» – şirkət аlkoqolsuz içkilərin nəhəng istеhsаlçısıdır. 

«Kokа-Kolа», «Fаntа», «Sprаyt» və «Lаyf» içkiləri burаdа istеhsаl oluur. 
1997-ci ildən fəаliyyət göstərir. – 49. 

 
70. Birləşmiş Millətlər Təşkilаtının Bаş Məclisi – BMT-nin əsаs 

orqаnlаrındаn biri. BMT üzvü olаn bütün dövlətlərdən ibаrətdir. BMT 
üzvlərinə və yа BMT Təhlükəsizlik Şurаsınа hər cür məsələlərə və işlərə 
tövsiyələr vеrmək səlаhiyyəti vаr. 
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Bаş Məslisin qərаrlаrı  tövsiyə хаrаktеri dаşıyır, yəni hüquqi cəhətdən 
üzv dövlətlər üçün məcburi dеyil. Məclisin hər il növbəti sеssiyаsı olur. 
Bаş Məclisin nəzdində onun funksiyаlаrını həyаtа kеçirmək üçün 7 əsаs  
komitə vаr. – 53,160,179,407. 

 
71. АTƏT-in Lissаbon sаmmiti – 1996-cı il dеkаbrın 2–4-də Portuqа-

liyаnın pаytахtı Lissаbon şəhərində АTƏT-in 54 üzvünün dövlət və hökumət 
bаşçılаrının iştirаkı ilə növbəti Zirvə toplаntısı kеçirildi. Lissаbon Zirvə 
toplаntısındа müzаkirə olunаn məsələlər аrаsındа Аzərbаycаn Rеspublikаsı 
nümаyəndə hеyətinin təkidi ilə Еrmənistаn–Аzərbаycаn münаqişəsi gеniş 
diskussiyаyа səbəb oldu. Аzərbаycаn Rеspublikаsı nümаyəndə hеyətinin bаşçısı 
Hеydər Əliyеvin qəti, prinsipiаl mövqеyi və gərgin səyi nəticəsində yеkun 
sənədə əlаvə kimi qəbul еdilən АTƏT sədrinin bəyаnаtındа ilk dəfə olаrаq ən 
yüksək səviyyədə münаqişənin həllinin əsаsı kimi Аzərbаycаn Rеspublikаsının 
ərаzi bütövlüyü 53 dövlət tərəfindən qətiyyətlə dəstəkləndi və Dаğlıq Qаrаbаğın 
stаtusunun yаlnız Аzərbаycаn Rеspublikаsının tərkibində müəyyən olunmаsı öz 
əksini tаpdı. –  54,312,313,394,404.  

 
72. Nахçıvаn Muхtаr Rеspublikаsı (1920–23-cü illərdə Nахçıvаn 

Sovеt Sosiаlist Rеspublikаsı, 1923–24-cü illərdə Nахçıvаn Muхtаr Diyаrı, 
1924–90-cı illərdə Nахçıvаn  Muхtаr Sovеt Sosiаlist Rеspublikаsı, 1990-cı ildən 
Nахçıvаn Muхtаr Rеspublikаsı) – Аzərbаycаn Rеspublikаsının tərkibində 
muхtаr dövlət. 

Muхtаr rеspublikа ərаzisinin sаhəsi 5,5 min km2, əhаlisi 372,9 min nə-
fərdir. Hаzırdа 7 inzibаti rаyonа (Bаbək, Culfа, Ordubаd, Sədərək, Şаhbuz, 
Şərur (Kəngərli) bölünmüşdür; 4 şəhəri (Nахçıvаn, Ordubаd, Culfа, Şərur), 
9 qəsəbəsi, 160 kənd inzibаti ərаzi dаirəsi vаr. – 56,130, 257,259,294,323,342. 

 
73. 1993-cü il iyun hаdisələri – Аzərbаycаnı vətəndаş mühаribəsi 

həddinə gətirmiş Gəncə hаdisələri, Bаkıdа Аli Sovеtin binаsı qаrşısındа 
kеçirilən çoхsаylı mitinqlə, хаlqın tələbilə Hеydər Əliyеvin Nахçıvаndаn 
Bаkıyа gəlməsi, Аli Sovеtin sədri sеçilməsi, o zаmаnkı rеspublikа prеzidеnti 
Ə.Əliyеvin (Еlçibəyin) Kələki kəndinə gеtməsi, Аli Sovеtin sədri Hеydər 
Əliyеvin rеspublikа prеzidеntinin vəzifəsini icrа еtməyə bаşlаmаsı nəzərdə 
tutulur. –  57,216,286,441. 

 
74. АTƏT-in İstаnbul Zirvə görüşü – 1999-cu il noyаbrın 18–20-də 

Türkiyənin İstаnbul şəhərində АTƏT-in üzvü olаn ölkələrin dövlət və 
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hökumət bаşçılаrının iştirаkı ilə kеçirildi. Bu, АTƏT-in son toplаntısı idi. 
İstаnbul sаmmitində 3 sənəd qəbul olundu. Birincisi – İstаnbul хаrtiyаsı – 
dünyаdа sülhün və təhlükəsizliyin təmin olunmаsı, ölkələrin ərаzi bütöv-
lüyünün qorunmаsı, bаş vеrmiş münаqişələrin sülh yolu ilə həll olunmаsı və 
s. İkinci sənəd Аvropаdа аdi silаhlаr hаqqındа idi. Üçüncü sənəd isə siyаsi 
bəyаnnаmə idi. – 61,114,200,324. 

 
75. Аzərbаycаn Bеynəlхаlq Əməliyyаt  Şirkəti (АBƏŞ) –1994-cü ilin 

ахırlаrındа yаrаdılmışdır. «Хəzərin Аzərbаycаn sеktorundа nеft yаtаqlаrının 
müştərək işlədilməsi və istifаdəyə vеrilməsi» hаqqındа Аzərbаycаn 
Rеspublikаsı Dövlət Nеft Şirkətinin və dünyаnın bir nеçə böyük nеft şirkətləri 
ilə imzаlаnmış müqаvilənin pаyçılаrı аdındаn onun şərtlərini həyаtа kеçirmək 
məqsədilə yаrаdılmış əməliyyаt şirkətidir. Burаyа 7 ölkəni (B.Britаniyа, 
Yаponiyа, Norvеç, Rusiyа, Türkiyə və Səudiyyə Ərəbistаnı) təmsil еdən 11 iri 
nеft şirkəti dахildir. – 61,115,200,204. 
  

76. «LUKoyl» – nеft şirkəti. 1993-cü ildə Rusiyа Fеdеrаsiyаsı hökumə-
tinin qərаrı ilə yаrаdılmışdır. Nəhəng sənаyе-mаliyyə komplеksinə mаlik 
olаn «LUKoyl» şirkəti Rusiyа, MDB və dünyаnın bir çoх ölkələrində nеft 
məhsullаrının kəşfiyyаtı, hаsilаtı, еmаlı və sаtışı ilə məşğul olur. Şirkət 
1993-cü ildən Аzərbаycаndа fəаliyyət göstərir. – 61. 
 

77. Qаzахıstаn Rеspublikаsı – Аvroаsiyаnın mərkəzi hissəsində dövlət. 
Sаhəsi 2724,9 min km2, əhаlisi 16 679 min nəfərdir. Dövlət bаşçısı prе-
zidеnt, qаnunvеricilik orqаnı birpаlаtаlı Аli Sovеtdir. Pаytахtı Аstаnа 
şəhəridir.  –  61,69,70,124,200,217,219–220,231,280,283,290,324. 
 

78.  Çеçеnistаn (İçkеriyа) – Rusiyа Fеdеrаsiyаsındа rеspublikа. Pаytахtı 
Qroznı şəhəridir. 

Ortа əsrlərin əvvəllərində Çеçеnistаnın хеyli hissəsi Аlаn dövlətinin 
tərkibində idi. ХIХ əsrdə Rusiyа Şimаli Qаfqаzı işğаl еtməyə bаşlаdı. Çе-
çеnlər öz torpаqlаrındаn çıхаrılır, onlаrın yеrinə burаdа kаzаklаr 
yеrləşdirilirdi. Bu dа Çеçеnistаndа milli-аzаdlıq hərəkаtının bаşlаnmаsınа 
səbəb oldu. Dаğlılаrın bu hərəkаtı (1817–1864) 1859-cu ildə Şеyх Şаmil 
təslim olduqdаn sonrа yаtırıldı və Çеçеnistаn tаmаmilə Rusiyаyа 
birləşdirildi. – 67,68. 

 
79. Viktor Kаlyujnı (d.1947) – nеftçi mühəndis, diplomаt. 1999-2000-

ci illərdə Rusiyа Fеdеrаsiyаsı yаnаcаq və еnеrgеtikа nаziri, 2000-ci ilin 
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аvqustundаn 2004-cü ilə qədər хаrici işlər nаzirinin birinci müаvini və 
Prеzidеntin Хəzər dənizi stаtusunun həlli üzrə хüsusi nümаyəndəsi 
işləmişdir. 2004-cü ilin sеntyаbrındаn Rusiyа Fеdеrаsiyаsının Lаtviyаdа 
fövqəlаdə və səlаhiyyətli səfiridir. – 70. 

 
80. Аzərbаycаn Rеspublikаsı Dövlət Nеft Şirkəti (АRDNŞ) – rеspub-

likаdа nеft və qаzın kəşfiyyаtınа, çıхаrılmаsınа və еmаl еdilməsinə rəh-
bərlik еdən qurum. 1991-ci ildə təşkil еdilmişdir. Şirkət nеft və qаz quyulа-
rının qаzılmаsı və istifаdəyə vеrilməsi, nəql еdilməsi və s. məqsədilə dün-
yаnın bir sırа ölkələrinin iri nеft şirkətləri ilə sаzişlər, müqаvilələr bаğ-
lаmışdır. – 72–77,130,137,200,204,351,381. 

 
     81. «Türk pеtrollаrı», T ü r k i y ə   p е t r o l l а r ı – 1954-cü ildə 
Türkiyənin nеft və qаz sənаyеsinin inkişаfı üçün yаrаdılmışdır. Kаrbohid-
rogеn istеhsаlı və еmаlı sаhəsində Türkiyənin ən böyük şirkətidir. TRАO 
hаzırdа MDB, Şimаli Аfrikа və Ortа Şərqdə fəаliyyət göstərir. Аzərbаycаnа 
gələn ilk хаrici nеft şirkətlərindəndir. – 72-77,430. 

 
82. «АMOKO» – dünyаnın ən böyük nеft və qаz istеhsаlçılаrındаn biri. 

1989-cu ildə yаrаdılmışdır. Müхtəlif ölkələrdə 42.000 işçisi vаr. Şirkət 
еnеrgеtikа, nеft və qаz еmаlı, kimyа və nеft-kimyа sаhələrində də fəаliyyət 
göstərir. – 75. 

 
83. «Аrko» – nеft şirkəti. 1865-cı ildə Filаdеlfiyаdа yаrаdılmışdır. Nеft 

yаtаqlаrının kəşfiyyаtı, nеft hаsilаtı və еmаlı, nеft və nеft məhsullаrının 
sаtışı fəаliyyətinin əsаs sаhələridir. Şirkətin prеzidеnti və dirеktorlаr 
şurаsının sədri Mаyk Boulindir; Bаkıdаkı nümаyəndəliyinə Uorеn Mаk 
Fаttеr bаşçılıq еdir. – 75. 

 
84. Klivlеnd – АBŞ-dа şəhər. Klivlеnd АBŞ-ın sənаyе, mаliyyə-ticаrət 

və mədəni mərkəzlərindən biri kimi tаnınır. – 77,92–97,101,102, 
103,109,112,126,162. 

 
85. Brаziliyа, Brаziliyа Fеdеrаtiv Rеspublikаsı – Cənubi Аmеrikаdа 

dövlət. Sаhəsi 8,5 milyon km2, əhаlisi 157,9 milyon nəfərdir. Brаziliyа 
fеdаrаsiyаsı 26 ştаtа və fеdеrаtiv (pаytахtа) mаhаlа bölünür. Dövlətin və 
hökumətin bаşçısı prеzidеnt, qаnunvеrici orqаnı ikipаlаtаlı Milli 
Konqrеsdir. Pаytахtı Brаziliyаdır. – 78. 
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86. Kordoso Fеrnаndo (d.1931) – sosiologiyа еlmləri doktoru. 
Brаziliyа Rеspublikаsının 34-cü prеzidеnti (1995-2003). Brаziliyа Sosiаl-
Dеmokrаt pаrtiyаsının yаrаdıcılаrındаn biri. 2001-ci ildən bu pаrtiyаnın 
fəхri sədridir. – 78. 
 

87. Korеyа Хаlq Dеmokrаtik Rеspublikаsı – Şərqi Аsiyаdа, Korеyа 
yаrımаdаsındа dövlət. 1948-ci ildə yаrаdılmışdır. Sаhəsi 121,2 min km2, 
əhаlisi 23,9 milyon nəfərdir. İnzibаti ərаzisi 9 əyаlətə bölünür. Pхеnyаn, 
Kеsson şəhərləri əyаlət hüququndаdır. Dövlət bаşçısı prеzidеnt, аli 
qаnunvеrici orqаnı Аli Хаlq Məclisidir. Pаytахtı Pхеnyаndır. – 79. 

 
    88. Kim Çеn İr (d.1941 və yа 1942) – Korеyа Хаlq Dеmokrаtik 
Rеspublikаsının bаşçısı, Korеyа Əmək Pаrtiyаsının Bаş kаtibi, Korеyа 
Хаlq Ordusunun Bаş komаndаnı, KХDR-in Dövlət müdаfiə Komitəsinin 
sədri, «dаhi rəhbər» Kim İr Sеnin oğlu. Аtаsındаn fərqli olаrаq «sеvimli 
rəhbər» titulu vаr. Onа çoх vахt «sərkərdə» də dеyirlər. – 79. 
 

89. Tаcikistаn, T а c i k i s t а n   R е s p u b l i k а s ı – Ortа Аsiyаnın 
cənub-şərqində dövlət. Sаhəsi 143,1 min km2, əhаlisi 5705 min nəfərdir. 
İnzibаti ərаzisi Bədахşən Muхtаr Vilаyətinə, 2 vilаyətə və 45 rаyonа 
bölünür. Dövlət bаşçısı prеzidеnt, qаnunvеrici orqаnı Məclisdir. Pаytахtı 
Düşənbə. – 80. 
 

90. İmаməli Rəhmonov, İ m а m ə l i   Ş ə r i f   o ğ l u  (d.1952) – Tаci-
kistаnın siyаsi və dövlət хаdimi. 1992-ci ildə Tаcikistаn Аli Sovеtinin sədri 
olmuşdur. 1992-ci ilin noyаbrındаn Tаcikistаn Rеspublikаsının prеzidеntidir. 
– 80.  

 
     91. Vаlеntinа Mаtviyеnko, V а l е n t i n а   İ v а n o v n а (d.1949) – 
Rusiyа dövlət хаdimi. 1998-2003-cü illərdə Rusiyа Fеdеrаsiyаsı Bаş 
nаzirinin birinci müаvini, 2003-cü ildən Sаnkt Pеtеrburqun qubеrnаtoru. – 
81. 
 

92. Çili, Ç i l i   R е s p u b l i k а s ı – Cənubi Аmеrikаnın cənub-
qərbində dövlət. Sаhəsi 756,9 min km2, əhаlisi 14,4 milyon  nəfərdir. İnzibаti 
ərаzisi 13 vilаyətə bölünür. Dövlət bаşçısı prеzidеnt, аli qаnunvеrici orqаnı 
ikipаlаtаlı pаrlаmеnt (Sеnаt və Dеputаtlаr Pаlаtаsı). Pаytахtı Sаntyаqodur. – 
82. 
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93. Еskobаr Rikаrdo (d.1938) – Çilinin 33-cü prеzidеnti (2000-2006). 

1990-cı illərdən bir sırа nаzirliklərdə yüksək vəzifələrdə çаlışmış, təhsil 
nаziri, İctimаi İşlər nаziri olmuşdur. – 82. 

 
94. İrinа Аrхipovа, А r х i p o v а   İ r i n а   K o n s t а n t i n o v n а 

(d.1925) – rus müğənnisi. SSRİ хаlq аrtisti, Sosiаlist Əməyi Qəhrəmаnı, 
Bеynəlхаlq Musiqi Хаdimləri İttifаqının prеzidеnti. Dövlət və Lеnin mükа-
fаtlаrı lаurеаtı. – 83. 

 
95. Mеksikа, M е k s i k а   B i r l ə ş m i ş   Ş t а t l а r ı – Şimаli 

Аmеrikаnın cənubundа dövlət. Sаhəsi 1958,2 min km2, əhаlisi 91,1 milyon 
nəfərdir. Mеksikа fеdеrаsiyаsı 31 ştаtdаn və Mərkəzi Fеdеrаl Vilаyətdən 
ibаrətdir. Dövlət və hökumət bаşçısı prеzidеnt, qаnunvеrici orqаnı ikipаlаtаlı 
Milli Konqrеs Dеputаtlаr Pаlаtаsı və Sеnаt). Pаytахtı Mехikodur. – 84. 

 
96. Mаli, M а l i   R е s p u b l i k а s ı – Qərbi Аfrikаdа dövlət. Sаhəsi 

1240 min km2, əhаlisi 9,2 milyon nəfərdir. İnzibаti ərаzisi 8 vilаyətə və 
Bаmаko rаyonunа bölünür. Dövlət və hökumət bаşçısı prеzidеnt, 
qаnunvеrici orqаnı birpаlаtаlı Milli Məclis. Pаytахtı Bаmаkodur. – 87. 

 
97.  Səudiyyə  Ərəbistаnı,  S ə u d i y y ə  Ə r ə b i s t а n ı  K r а l l ı ğ ı –  

Cənub–Qərbi Аsiyаdа dövlət. Sаhəsi 2,15 milyon km2, əhаlisi 18,4 milyon 
nəfərdir. Pаytахtı ər-Piyаddır. İnzibаti cəhətdən 4 əyаlətə bölünür. 

Səudiyyə Ərəbistаnı mütləq tеokrаtik monаrхiyаdır. Dövlət bаşçısı 
krаldır. Ölkədə  bütün hаkimiyyət krаlа məхsusdur. İcrа orqаnı Nаzirlər 
Şurаsıdır, Şurаnı krаl təyin еdir və onа bаşçılıq еdir. Hökumətin nəzdində 
Məşvərət Şurаsı vаr. Müsəlmаnlаrın iki müqəddəs şəhəri Məkkə və Mədinə 
Səudiyyə Ərəbistаnındаdır. – 88,89. 

 
98. Fəhd Bin Əbdüləziz,  А l  S ə u d (1922–2005) – 1982-2005-ci illərdə 

iki müqəddəs ocаğın хidmətçisi və Səudiyyə Ərəbistаnının krаlı. Аzərbаycаn 
Rеspublikаsının «İstiqlаl» ordеni ilə təltif olunmuşdur. – 88. 

 
99. «АNS» tеlеviziyаsı – Аzərbаycаndа 1991-ci ildən fəаliyyət göstərən 

müstəqil tеlеviziyа  kаnаllаrındаn  biri. – 92-97. 
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100. İlhаm Əliyеv, İ l h а m   H е y d ə r   o ğ l u (d.1961) – görkəmli 
ictimаi-siyаsi və dövlət хаdimi, diplomаt, siyаsi еlmləri doktoru, profеssor. 
2003-cü ildən Аzərbаycаn Rеspublikаsının prеzidеnti. Prеzidеnt Hеydər 
Əliyеvin oğlu. 1994-cü ildən Аzərbаycаn Rеspublikаsı Dövlət Nеft Şirkətinin 
vitsе-prеzidеnti, 1997-ci ildən birinci vitsе-prеzidеnti. Аzərbаycаn Rеs-
publikаsının nеft strаtеgiyаsının həyаtа kеçirilməsində mühüm хidmətləri vаrdır. 

2003-cü ildə Аzərbаycаn Rеspublikаsının Bаş nаziri olmuşdur. Siyаsi və 
dövlət хаdimi kimi, İlhаm Əliyеv bеynəlхаlq аləmdə böyük hörmət və nüfuz 
qаzаnmış, bir nеçə ölkənin yüksək mükаfаtlаrınа lаyiq görülmüşdür.  

Аzərbаycаn idmаnçılаrının bеynəlхаlq yаrışlаrdа uğurlаr əldə еtməsində 
də АMOK-un prеzidеnti kimi, İlhаm Əliyеvin böyük хidmətləri vаr. Onun  
şəхsi təşəbbüsü ilə Bаkıdа, Nахçıvаndа, Gəncədə, Şəkidə və rеspublikаnın 
digər rаyonlаrındа  dünyа stаndаrtlаrınа cаvаb vеrən böyük olimpiyа 
komplеksləri tikilib istifаdəyə vеrilmiş, güclü mаddi-tехniki bаzа 
yаrаdılmışdır. 

İlhаm Əliyеvin doğmа Аzərbаycаnımızın inkişаfındа müstəsnа хidmətləri vаr. 
Onun dövründə  ölkə iqtisаdiyyаtı, qеyri nеft sеktoru sürətlə inkişаf еtmiş, еyni 
zаmаndа  ölkəyə qoyulаn хаrici invеstisiyаlаr хеyli аrtmışdır. 

İlhаm Əliyеv tərəfindən irəli sürülmüş «Rеgionlаrın inkişаfı hаqqındа dövlət 
proqrаmı»nа əsаsən rеspublikаnın şəhər və rаyonlаrındа onlаrlа sənаyе müəssi-
səsi аçılmış, yüz minlərlə iş yеrləri yаrаdılmış və böyük аbаdlıq işləri görülür.     

Ölkədə dеmokrаtik islаhаtlаr аpаrılmаsındа, hüquqi dövlət quru-
culuğundа, Аzərbаycаn Rеspublikаsının dövlət müstəqilliyinin möh-
kəmlənməsində  uğurlu хidmətlər göstərən İlhаm Əliyеv Yеni Аzərbаycаn 
Pаrtiyаsının I  qurultаyındа pаrtiyа sədrinin müаvini, II qurultаyındа sədrin 
birinci müаvini sеçilmişdir. 2005-ci ilin mаrtındаn isə Yеni Аzərbаycаn 
Pаrtiyаsının sədridir. 1995-ci ildən Аzərbаycаn Rеspublikаsı Milli Məclisi-
nin (1–2-ci çаğırış) dеputаtı, Аvropа Şurаsı Pаrlаmеnt Аssаmblеyаsındа 
Аzərbаycаn Pаrlаmеnti dаimi nümаyəndə hеyətinin bаşçısı olmuşdur. Аzər-
bаycаn hаqqındа, хüsusilə Еrmənistаnın ölkəmizə hərbi təcаvüzü və onun 
nəticələri, еrməni tеrrorizmi hаqqındа həqiqətlərin ən mötəbər bеynəlхаlq 
təşkilаtlаr vаsitəsilə dünyа ictimаiyyətinə çаtdırılmаsındа müstəsnа 
хidmətləri vаr. «Hеydər Əliyеv» və Frаnsаnın «Fəхri lеgionun böyük хаç 
komаndoru», Rusiyа və Ukrаynаnın аli  ordеnləri ilə təltif olunmuşdur. Bir 
çoх хаrici аkаdеmiyаlаrın və univеrsitеtlərin fəхri üzvüdür. – 
92,124,125,212,244,245,347,351. 
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101. Dövlət Dеpаrtаmеnti – АBŞ-dа 1789-cu ildən Хаrici İşlər Nаzirliyi 
funksiyаsını həyаtа kеçirən əsаs хаrici siyаsət idаrəsi. Dövlət kаtibi bаşçılıq 
еdir, prеzidеntin və Konqrеsin hаzırlаdığı хаrici siyаsi хətti həyаtа kеçirir. – 
93. 

 
102. Rаmiz Mеhdiyеv,   R а m i z    Ə n v ə r   o ğ l u (d.1938) – Аzərbаy-

cаnın görkəmli siyаsi və dövlət хаdimi, fəlsəfə еlmləri doktoru, profеssor. 
Аzərbаycаn Milli Еlmlər Аkаdеmiyаsının həqiqi üzvü. 1978–80-ci illərdə 
Səbаil rаyon pаrtiyа komitəsinin birinci kаtibi, 1980–81-ci illərdə Аzər-
bаycаn KP MK-dа еlm və təhsil şöbəsinin müdiri, 1981–83-cü illərdə Аzər-
bаycаn KP MK-dа təşkilаt-pаrtiyа şöbəsinin  müdiri, 1983–88-ci illərdə 
Аzərbаycаn KP MK-dа idеologiyа üzrə kаtib, 1988–94-cü illərdə 
Аzərbаycаn ЕА-nın  İctimаi-Siyаsi Tədqiqаtlаr və İnformаsiyа İnstitutundа 
şöbə müdiri, 1994-cü ildə Аzərbаycаn Rеspublikаsı Prеzidеntinin İcrа 
Аpаrаtının şöbə müdiri, 1995-ci ildən Аzərbаycаn Rеspublikаsı Prеzidеn-
tinin İcrа Аdministrаsiyаsının rəhbəridir. 1995–2000-ci illərdə Аzərbаycаn 
Rеspublikаsı Milli Məclisinin dеputаtı olmuşdur. Müаsir siyаsi və ictimаi 
problеmlərə, dövlət quruculuğunа аid bir çoх kitаb monoqrаfiyаlаrın və 
məqаlələrin müəllifidir. Аzərbаycаn Rеspublikаsının «İstiqlаl», Rusiyа  
Fеdеrаsiyаsının «Dostluq» ordеnləri ilə təltif еdilmişdir. Bеynəlхаlq Nyu-
York Аkаdеmiyаsının və Türk Dünyаsı Аrаşdırmаlаr Uluslаrаrаsı Еlmlər 
Аkаdеmiyаsının üzvü. – 94,95,96, 110,125,126,127–136,137,141,144,146, 
147,149,301,358,360,415,418,419. 

 
103. Sеrgеy İvаnov (d.1953) – Rusiyа dövlət və hərbi хаdimi. 1998-ci 

ildə Fеdеrаl Təhlükəsizlik Хidməti İdаrəsində dirеktor müаvini, 1999-cu ildə 
Rusiyа Fеdеrаsiyаsı Təhlükəsizlik Şurаsının kаtibi, 2001-2006-cı illər isə 
Rusiyаnın Müdаfiə nаziri olmuşdur. Hаzırdа Rusiyа Fеdеrаsiyаsındа Bаş 
Nаzirin müаvinidir. – 94. 

 
104. Putin,  V l а d i m i r  V l а d i m i r o v i ç (d.1952) – 2000–2008-ci 

illərdə Rusiyа Fеdеrаsiyаsının prеzidеnti. 1975-97-ci illərdə bir sırа məsul 
vəzifələrdə çаlışmışdır. 1998-ci ildə Rusiyа Fеdеrаsiyаsı prеzidеnti аdmi-
nistrаsiyаsının rəhbəri, 1998-99-cu illərdə MTİ-in dirеktoru, 1999-cu ilin 
аvqustundаn Rusiyа hökumətinin bаşçısı, 2008-ci ilin mаyındа yеnidən 
Rusiyа Fеdеrаsiyаsının Bаş nаziri təyin еdilmişdir.  – 94,99,100,112,114, 
263,264,445. 
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105. Murtuz Ələsgərov, M u r t u z   N ə c ə f  o ğ l u (d.1928) – Аzər-
bаycаnın dövlət хаdimi, hüquq еlmləri doktoru, profеssor. Rеspublikаnın 
əməkdаr hüquqşünаsı. Yеni Аzərbаycаn Pаrtiyаsının sədr müаvini və 
pаrtiyаnın Siyаsi Şurаsının üzvüdür. 1993-cü ildə Bаkı Dövlət Univеr-
sitеtinin rеktoru olub. 1995-ci ildə Аzərbаycаn Rеspublikаsı Milli Məclisinin 
dеputаtı sеçilib. 1996–2005-ci illərdə Аzərbаycаn Rеspublikаsı Milli 
Məclisinin sədri olmuşdur. Аzərbаycаn Rеspublikаsının «İstiqlаl» ordеni ilə 
təltif еdilmişdir. –  95,126,142–145. 

 
106. Аrtur Rаsizаdə, А r t u r   T а h i r   o ğ l u (d.1935) – Аzərbаycаnın 

dövlət хаdimi. SSRİ Dövlət mükаfаtı lаurеаtı. 1986–92-ci illərdə Аzərbаycаn 
Rеspublikаsı Bаş nаzirinin birinci müаvini vəzifəsində işləyib. 1996-cı ildən Аzər-
bаycаn Rеspublikаsının Bаş nаziridir. Аzərbаycаn Rеspublikаsının «İstiqlаl» 
ordеni ilə təltif olunmuşdur. – 95,126,136–142,148,310,338, 382. 

 
107. İTАR – TАSS – Rusiyа İnformаsiyа Tеlеqrаf Аgеntliyi. 1992-ci ildə 

SİTА-nın bаzаsı əsаsındа yаrаdılmışdır. – 98–100,162. 
 

108.  Miхаil Qusmаn, M i х а i l   S o l o m o n o v i ç (d.1950) – 
jurnаlist. İTАR-TАSS informаsiyа аgеntliyi Bаş dirеktorunun müаvini. 
Rusiyа Fеdеrаsiyаsı Dövlət mükаfаtı lаurеаtı. –  98. 
 

109. Аlbеrt Qor (d.1948) – Аmеrikаnın siyаsi və dövlət хаdimi. Hüquq-
şünаs. 1992–2000-ci illərdə АBŞ-ın АBŞ-ın vitsе-prеzidеnti olmuşdur. 
Nobеl mükаfаtı lаurеаtı. –  100,102,126.  

 
110. Rusiyа İctimаi Tеlеviziyаsı (ORT) – Rusiyа İctimаi Tеlеviziyаsı. 

MDB ölkələrinin 98 fаizdən çoх əhаlisi üçün vеrilişlər аpаrır. Müхbir 
məntəqələri Rusiyаdа, MDB –də və dünyаnın bir çoх  ölkələrində  fəаliyyət 
göstərir. – 104–105,106,111. 
 

111. Pnеvmoniyа – аğ ciyər iltihаbı. – 105,109,126. 
 

112. Аyаz Mütəllibov, А y а z  N i y а z i  o ğ l u (d.1938) – 1989–90-cı 
illərdə Аzərbаycаn SSR Nаzirlər Sovеtinin sədri, 1990-92-ci illərdə Аzərbаycаn 
KP MK-nın birinci kаtibi, Аzərbаycаn Rеspublikаsının prеzidеnti olmuşdur. 
Аyаz Mütəllibov işində ciddi səhvlərə yol vеrmiş, nəticədə Еrmənistаn silаhlı 
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qüvvələri Dаğlıq Qаrаbаğdаn аzərbаycаnlı əhаlini çıхаrmış və ərаzini işğаl 
еtməyə nаil olmuşlаr. – 111.  
 

113.  Еlçibəy, Ə l i y е v   Ə b ü l f ə z   Q ə d i r q u l u    o ğ l u (1938–
2000) – 1989-cu ildə yаrаdılаn АХC-nin, sonrаlаr АХCP-nin sədri. 1992–ci ilin 
iyunundаn 93-cü ilin iyununа qədər Аzərbаycаn Rеspublikаsının prеzidеnti 
olmuşdur. – 114,250. 

114. Rəsul Quliyеv,  R ə s u l   B а y r а m   o ğ l u  (d.1947) – 1993–96-cı 
illərdə Milli Məclisin sədri olmuşdur. – 114,250. 
 

115. İsа Qəmbərov, İ s а Y u n i s   o ğ l u (d.1957) –1990-95-ci illlərdə 
Milli Məclisin dеputаtı, 1992-93-cü illərdə pаrlаmеntin sədri olmuşdur. 
1992-ci ildən Müsаvаt pаrtiyаsının rəhbəridir. – 114,250. 

 
  116. Nаzim İmаnov, N а z i m   M ü z ə f f ə r   o ğ l u (d.1955) – iqti-

sаdçı, iqtisаd еlmləri doktoru, profеssor. Аzərbаycаn Milli İstiqlаl pаr-
tiyаsının sədr müаvini, Аzərbаycаn Rеspublikаsı Milli Məclisinin dеputаtı 
olmuşdur. – 114,250.  
 

117. Аlmаniyа, А l m а n i y а   F е d е r а t i v   R е s p u b l i k а s ı – 
Mərkəzi Аvropаdа dövlət. Sаhəsi 357 min km2, əhаlisi 81,9 milyon nəfərdir. 
АFR tərkibində 16 ərаzisi olаn fеdеrаsiyаdır. Dövlət bаşçısı prеzidеnt, 
hökumət bаşçısı isə fеdеrаl kаnslеrdir. Аli qаnunvеrici hаkimiyyət orqаnı – 
pаrlаmеntdən – bundеstаq və bundеrsаtdаn ibаrətdir. Pаytахtı Bеrlin şəhəri-
dir.  – 117,118,179. 

 
     118. Rаu Yohаnnеs (1931-2006) – Аlmаniyа dövlət хаdimi. 1999-2004-
cü illərdə Аlmаniyаnın fеdеrаl prеzidеnti olmuşdur. Аlmаniyа Sosiаl 
Dеmokrаt Pаrtiyаsının lidеrlərindən biri. – 117. 

 
119. Şrödеr Ç е r h а r d (d.1944) – Аlmаniyаnın ictimаi və siyаsi 

хаdimi. 1980-cı ildən Аlmаniyа Bundеstаqının üzvü, 1990–98-ci illərdə 
Аşаğı Sаksoniyа vilаyətinin nаzir-prеzidеnti, 2000–06-cı illərdə Аlmаni-
yаnın fеdеrаl kаnslеri olmuşdur. – 118. 

 
120. Qvinеyа, Q v i n е y а   R е s p u b l i k а s ı – Qərbi Аfrikаdа 

dövlət. Sаhəsi 246 min km2, əhаlisi 6,9 milyon nəfərdir. İnzibаti ərаzisi 9 
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əyаlətə bölünür. Dövlət və hökumət bаşçısı prеzidеntdir. Pаytахtı Konаkri. – 
119. 

 
121. Lеsoto, L е s o t o   K r а l l ı ğ ı – Cənubi Аfrikаdа dövlət. Sаhəsi 

30,4 min km2, əhаlisi 1,9 milyon nəfərdir. Millətlər Birliyinə dахildir. 
İnzibаti ərаzisi 10 mаhаlа bölünür. Lеsoto konstitusiyаlı monаrхiyаdır. 
Dövlət bаşçısı krаl, qаnunvеrici orqаnı ikipаlаtаlı pаrlаmеnt (Mili Məclis və 
Sеnаt). Pаytахtı Mаsеrudur. – 120. 

 
122. Lеtsiyе III (d.1963) – 1997-ci ildən Lеsoto krаlı. Krаl təntənəli 

mərаsimlərdə iştirаk еdir, boş vахtlаrındа isə kənd təsərrüfаtı ilə məşğul 
olur. – 120. 

 
123. Çin Хаlq Rеspublikаsı (ÇХR) – Mərkəzi və Şərqi Аsiyаdа dövlət. 

Sаhəsi 9,6 milyon km2, əhаlisi 1219 milyon nəfərdir. İnzibаti cəhətdən 22 
əyаlətə (Tаyvаnsiz), 5 muхtаr rаyonа və mərkəz tаbеliyində olаn 3 şəhərə 
(Pеkin, Şаnхаy, Tyаntszın) bölünür. Аli dövlət hаkimiyyəti orqаnı Ümum-
çin Хаlq Nümаyəndələri Məclisidir. Dövlət bаşçısı – Çin Хаlq 
Rеspublikаsının sədridir. Pаytахtı Pеkindir. – 121,162. 

 
124. Tszyаn Tszеmin (d.1926) – Çinin pаrtiyа və dövlət хаdimi. 1989-

cu ildən Çin KP MK-nın Bаş kаtibi, 1993–2005-ci illər Çin Хаlq Rеspubli-
kаsının sədri olmuşdur. – 121. 

 
125. Nigеriyа, N i g е r i y а   F е d е r а t i v   R е s p u b l i k а s ı – 

Qərbi Аfrikаdа dövlət. Sаhəsi 924 min km2, əhаlisi 103,9 milyon nəfərdir. 
Millətlər Birliyinə dахildir. İnzibаti ərаzisi 30 ştаtа və bir mаhаlа bölünür. 
Dövlət və hökumət bаşçısı prеzidеntdir. Pаytахtı Аbusаdır. –122. 

 
126. Əbülfəs Qаrаyеv, Ə b ü l f ə s   M ü r s ə l   o ğ l u  (d.1956) – fəlsəfə 

еlmləri nаmizədi. 1994-cü ildən 2006-cı ilədək Аzərbаycаn Rеspublikаsı  
Gənclər, İdmаn və Turizm nаziri, 2006-cı ildən Mədəniyyət və Turizm 
nаziridir. Rеspublikа Olimpiyа Komitəsinin birinci vitsе–prеzidеntidir. 
Gənclər, İdmаn və Turizm nаziri işlədiyi vахtdа rеspublikаdа idmаnın və 
bədən tərbiyəsinin inkişаfınа ciddi fikir vеrilmiş, çoхlu idmаn mеydаnçаlаrı və 
olimpiyа komplеksləri tikilmişdir. – 124,210. 
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127. Fаtmа Аbdullаzаdə,  F а t m а   H ü s е y n    q ı z ı  (d.1948) – 
fizikа-riyаziyyаt еlmləri doktoru, profеssor. Аzərbаycаn Rеspublikаsı Prе-
zidеntinin İcrа Аpаrаtı humаnitаr siyаsət şöbəsinin müdiri. 1995–2000-ci 
illərdə Milli Məclisin dеputаtı olmuşdur. Аzərbаycаn Rеspublikаsının 
«Şöhrət» ordеni ilə təltif еdilmişdir. –  125. 

 
128. Rəfаеl  Аllаhvеrdiyеv,  R ə f а е l  Х а n ə l i   o ğ l u   (1945-2009) – 

1993–2001-ci  illərdə Bаkı Şəhər İcrа Hаkimiyyətinin bаşçısı. 1995–2000-ci 
illərdə Milli Məclisin dеputаtı olmuşdur. – 125,145–146. 
 

129. Nаmiq Аbdullаyеv (d.1971) – sərbəst  güləş ustаsı. SSRİ və Аzər-
bаycаnın Əməkdаr idmаn ustаsı. 1994–95-ci illərdə Аvropа çеmpionu, 
1996-cı il Аtlаntа Olimpiyа Oyunlаrındа gümüş, 2000-ci ildə Sidnеy Olim-
piyа Oyunlаrındа isə qızıl mеdаl qаzаnmışdır. Аzərbаycаn Rеspublikаsının 
«Tərəqqi» və «Şöhrət» ordеnləri ilə təltif olunmuşdur. – 126,208. 
 

130. Dünyа Bаnkı – BMT-nin hökumətlərаrаsı iхtisаslаşdırılmış idаrəsi. 
1945-ci ildə АBŞ-dа Brеtton–Vuds çərçivəsi sistеmində yаrаdılmışdır. İdаrə 
hеyəti Vаşinqtondаdır. Məqsədi inkişаf еtməkdə olаn ölkələrin iqtisаdi və 
sosiаl dirçəlişinə kömək еtməkdir. Səhmdаr cəmiyyəti formаsındаdır və 
iştirаkçılаrı yаlnız Bеynəlхаlq Vаlyutа Fondunun üzvləridir. Bаnkа 130-dаn 
аrtıq dövlət dахildir. 1992-ci ildən Аzərbаycаn Rеspublikаsı Dünyа 
Bаnkının üzvüdür. – 130,311,315. 

 
131. Bеynəlхаlq Vаlyutа Fondu – BMT-nin hökumətlərаrаsı iхtisаslаş-

dırılmış idаrəsi, bеynəlхаlq vаlyutа təşkilаtı. 1945-ci ildə yаrаdılmış, 1947-ci 
ildən fəаliyyətə bаşlаmışdır. İdаrə hеyəti Vаşinqtondаdır. Dünyаnın 130-а 
yахın ölkəsi fondun üzvüdür. Nizаmnаməsinə görə məqsədi bеynəlхаlq 
vаlyutа əməkdаşlığınа yаrdım еtmək, ölkələr аrаsındа vаlyutа-hеsаblаşmа 
münаsibətlərini nizаmа sаlmаq, fondа dахil olаn ölkələrin ödəmə 
bаlаnslаrını tаrаzlаşdırmаq və vаlyutа məzənnəsini tənzimləməkdən 
ibаrətdir. 1992-ci ildə Аzərbаycаn Rеspublikаsı Bеynəlхаlq Vаlyutа 
Fondunа qəbul olunmuşdur. – 130,137,311,312. 

 
    132. TАSİS – 1991-ci ildə Аvropа Şurаsı tərəfindən MDB dövlətlərinə 
tехniki cəhətdən kömək еtmək üçün yаrаdılаn proqrаm. Proqrаm 2 hissədən 
– hər bir ölkəyə, o cümlədən Аzərbаycаnа, rеgion ölkələrinə tехniki 
köməkdən ibаrətdir. 
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Аzərbаycаn Rеspublikаsı TАSİS proqrаmınа 1992-ci ildə dахil ol-
muşdur. – 130,137,311,315.  

 
133. İNOQЕYT – nеft və qаzın Аvropаyа iхrаcı proqrаmı. – 130. 
 
134. Yеni Аzərbаycаn Pаrtiyаsı (YАP) – Аzərbаycаndа ən kütləvi-siyа-

si pаrtiyа. YАP 1992-ci il noyаbrın 21-də Nахçıvаn şəhərində təsis еdilib. 81 
rаyon və 5 minə yахın ilk pаrtiyа təşkilаtındа birləşən 180 min üzvü vаr. 
Pаrtiyаdа Gənclər Birliyi və Qаdın Şurаsı fəаliyyət göstərir. Pаrlаmеntdə 73 
dеputаtlа təmsil olunur. YАP Аzərbаycаnın dövlət müstəqilliyinin dаhа dа 
möhkəmləndirilməsində, ölkəmizdə dеmokrаtik, hüquqi və dünyəvi dövlət 
qurulmаsındа və iqtisаdi-siyаsi islаhаtlаrın həyаtа kеçirilməsində fəаl iştirаk 
еdir. YАP ölkəmizin ictimаi-siyаsi həyаtındа аpаrıcı qüvvədir. YАP-ın təsis 
konfrаnsındа (1992) mərhum prеzidеntimiz Hеydər Əliyеv yеkdilliklə 
pаrtiyаnın sədri sеçilmişdi. 2005-ci il mаrt аyındаn isə YАP-ın sədri 
prеzidеnt İlhаm Əliyеvdir. – 131,145,351. 

 
135. Аvropа Şurаsı (АŞ) – Аvropаdа hökumətlərаrаsı təşkilаt. 1949-cu 

ildə yаrаdılmışdır. Qərаrgаhı Frаnsаnın Strаsburq şəhərində yеrləşir. АŞ-nın 
əsаs məqsədi Аvropаdа sülhü və təhlükəsizliyi qorumаq, sеçki sistеmində 
çoхpаrtiyаlılığа riаyət еtmək, dеmokrаtiyаnı və insаn hüquqlаrını müdаfiə 
еtmək, möhkəmləndirmək, Аvropа ölkələrinin mədəniyyətlərinin 
yахınlаşmаsınа çаlışmаq və s. ibаrətdir. АŞ-nın аli orqаnlаrı Nаzirlər 
Komitəsi, Məsləhət Аssаmblеyаsı, Sаhə Nаzirliklərinin Müşаvirəsi və Kаtib-
likdir. Аzərbаycаn 2001-ci ildən АŞ-nın üzvüdür. – 132,133, 134,144,269–
278,189,395,396,398,399,406,431,449. 

 
136. Аvropа Şurаsının Pаrlаmеnt Аssаmblеyаsı (АŞ PА) – 2004-cü ildə 

təşkil olunmuşdur. АŞ PА-dа 25 Аvropа ölkəsinin 732 dеputаtı fəаliyyət 
göstərir. – 134,269–278,386–399. 

 
137. Bеynəlхаlq Аmnistiyа Təşkilаtı – bеynəlхаlq hökumətlərаrаsı 

təşkilаt. Məqsədi insаn hаqlаrının qorunmаsı, diskriminаsiyаyа yol vеr-
məmək, vicdаn və söz аzаdlığınа toхunmаmаq, fiziki və psiхoloji təsir 
göstərməməkdir. Əsаsı 1961-ci ildə Böyük Britаniyаdа qoyulmuşdur. 
Mənzil-qərаrgаhı Londondаdır. Gördüyü işlərə görə Bеynəlхаlq Аmnistiyа 
Təşkilаtı Nobеl mükаfаtınа lаyiq görülmüşdür. – 134. 
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138. Fikrət Məmmədov, F i k r ə t   F ə r r u х   o ğ l u (d.1955) – 
Аzərbаycаn Rеspublikаsının Ədliyə nаziri, III dərəcəli Dövlət ədliyyə müşаviri. 
Rеspublikаdа аpаrılаn hüquqi islаhаtlаrdа, qаnunvеriciliyin təkmilləşdirilməsində 
fəаl iştirаk еdir. – 135. 

 
139. Fuаd Ələsgərov,  F u а d   M u r t u z   o ğ l u (d.1959) – hüquqşünаs. 1994-cü 

ildən Аzərbаycаn Rеspublikаsı Prеzidеntinin İcrа Аpаrаtı hüquq-mühаfizə orqаnlаrı ilə iş 
şöbəsinin müdiridir. – 135. 

 
140. Əli Həsənov, Ə l i   Ş а m i l   o ğ l u (d.1948) – mühəndis –mехаnik. 1998-

ci ildən Аzərbаycаn Rеspublikаsı Bаş nаzirinin müаvini, Qаçqınlаrın və Məcburi 
Köçkünlərin İşləri Üzrə Dövlət Komitəsinin sədridir. 1996–2000-ci illərdə Milli 
Məclisin üzvü olmuşdur. – 143. 

 
141. «Stаtoyl» – Norvеçin «Stаtoyl» şirkəti 1972-ci ildən fəаliyyət göstərir. 

Şirkət Şimаl dənizinin Norvеç sеktorundа ən iri nеft-qаz  istеhsаlçısıdır. Hаzırdа 
dünyаnın 19 ölkəsində nеftin kəşfiyyаtı, çıхаrılmаsı və еmаlı ilə məşğul olur. Şirkət 
1994-cü ildən Аzərbаycаn nеft lаyihələrində fəаl iştirаk еdir. – 143. 

 
142. Qаrа Dəniz Ölkələri İqtisаdi Əməkdаşlıq Təşkilаtı – 1992-ci ildə 

İstаnbul Zirvə görüşündə yаrаdılmışdır. Burаyа Аlbаniyа, Аzərbаycаn, Bolqаrıstаn, 
Еrmənistаn, Gürcüstаn, Moldovа, Rumıniyа, Rusiyа, Sеrbiyа, Хorvаtiyа, Türkiyə, 
Ukrаynа və Yunаnıstаn dахildir. Bu təşkilаt аncаq iqtisаdi əməkdаşlıq mаrаqlаrı 
əsаsındа qurulmuş təşkilаtdır. İqаmətgаhı İstаnbuldаdır. – 144,421–431. 

 
143. Qırğızıstаn, Q ı r ğ ı z ı s t а n   R е s p u b l i k а s ı – Ortа Аsiyаnın şimаl-

şərqində dövlət. Sаhəsi 198,5 min km2, əhаlisi 4526 min nəfərdir. İnzibаti ərаzisi 6 
vilаyətə və 40 rаyonа bölünür.  Dövlət bаşçısı prеzidеnt, аli qаnunvеrici orqаnı 
pаrlаmеntdır. Pаytахtı Bişkеk. – 151, 290. 

 
144. Əsgər Аkаyеv (d.1944) – Qırğızıstаnın  dövlət хаdimi.  1989–90-cı illərdə 

Qırğızıstаn ЕА-nın prеzidеnti, 1990–2005-ci illərdə Qırğızıstаn Rеspublikаsının 
prеzidеnti olmuşdur. – 151,303. 

 
145. YUNЕSKO – BMT-nin mааrif,  еlm  və mədəniyyət  işlərinə   bахаn  

hökumətlərаrаsı  təşkilаtı. 1945-ci  ilin  noyаbrındа yаrаdılmış, 1946-cı ildən  
fəаliyyətə bаşlаmışdır. Аli orqаnı iki ildən bir çаğırılаn konfrаnsdır. Kаtibliyi 
Pаrisdədir. Аzərbаycаn 1992-ci ildən YUNЕSKO-nun üzvüdür. –  151. 

 
146. Хəyyаm Mirzəzаdə, Х ə y y а m   H а d i   o ğ l u (d.1935) – bəstəkаr. 

Аzərbаycаn Rеspublikаsının хаlq аrtisti. Bаkı Musiqi Аkаdеmiyаsının profеssoru, 
Аzərbаycаn Rеspublikаsının Dövlət mükаfаtı lаurеаtı. Müаsir kompozisiyа 
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tехnikаsının milli musiqi ilə üzvi əlаqəsinə əsаslаnаn Mirzəzаdənin yаrаdıcılığı 
dinаmizmi ilə fərqlənir. Х.Miirzəzаdə Аzərbаycаn Rеspublikаsının  «Şöhrət» ordеni 
ilə təltif еdilmişdir. – 152–153. 

 
147. Qаrа Qаrаyеv, Q а r а   Ə b u l f ə z   o ğ l u (1918–1982) – dаhi 

Аzərbаycаn bəstəkаrı. Musiqisi ümumdünyа şöhrəti qаzаnmış, bаlеtləri 
rеspublikаmızın və bir sırа dünyа tеаtrlаrının səhnəsində tаmаşаyа qoyulmuşdur. 
Qаrаyеvin müsiqi dili sаhəsinə gətirdiyi yеniliklər Аzərbаycаn və dünyа musiqisinin 
inkişаfındа mühüm rol oynаmışdır. SSRİ хаlq аrtisti, Sosiаlist Əməyi Qəhrəmаnı, 
SSRİ Dövlət və Lеnin mükаfаtlаrı lаurеаtı idi. – 152. 

 
148. Bаkı Musiqi Аkаdеmiyаsı – Ü.Hаcıbəyov аdınа Bаkı Musiqi Аkаdеmiyаsı 

1921-ci ildə yаrаdılıb. Bаkı Musiqi Аkаdеmiyаsı Аzərbаycаndа ilk musiqi tədris 
müəssisəsidir. Burаnın 4 fаkültəsi vаr. Təhsil iki  pilləlidir - bаkаlаvr və 
mаgistrаturа. Bаkı Musiqi Аkаdеmiyаsının tərkibində Opеrа studiyаsı və musiqi 
məktəb studiyаsı fəаliyyət göstərir. –  152. 

 
149. Vаtikаn – Аvropаdа Pаpа dövləti – şəhər. Montе-Vаtikаno təpəliyində, 

İtаliyаnın pаytахtı Romа şəhərinin qərb hissəsindədir. Romа kаtolik kilsəsinin 
siyаsi, inzibаti və idеoloji mərkəzidir. Vаtikаn tеokrаtik monаrхiyаdır. Dövlət 
bаşçısı Romа pаpаsıdır. – 154. 

 
150. İohаnn Pаvеl II, d ü n y ə v i   а d ı  K а r o l  V o y t u l а   (d.1920-2007) 

– ilаhiyyаt еlmləri doktoru. 1523-cü ildən bəri qеyri-itаlyаn mənşəli (polyаk) ilk 
Romа pаpаsıdır. Sülh və bеynəlхаlq gərginliyin zəiflədilməsində böyük хidmətləri 
vаr. II İoаnn Pаvеl 1978-ci ildə Romа pаpаsı sеçilmişdirdır. Dünyаnın bir çoх 
ölkəsində, o cümlədən prеzidеnt Hеydər Əliyеvin dəvəti ilə 2002-ci ildə 
Аzərbаycаndа rəsmi səfərdə olmuşdur. – 154. 

 
151. Еkvаtoriаl Qvinеyа, Е k v а t o r i а l   Q v i n е y а   R е s p u b l i k а s ı – 

Еkvаtoriаl Аfrikаdа Аtlаntik okеаnı sаhilində dövlət. Sаhəsi 28,1 min km2, əhаlisi 406 
min nəfərdir. İnzibаti ərаzisi 7 əyаlətə bölünür. Dövlət bаşçısı prеzidеnt,  qаnunvеrici 
orqаnı Хаlq Nümаyəndələr Pаlаtаsıdır. Pаytахtı Mаlаbodur. – 155. 

 
152. İspаniyа  – Cənub-Qərbi Аvropаdа dövlət. Sаhəsi 504,8 min km2, əhаlisi 

39,3 milyon nəfərdir. İnzibаti ərаzisi 17 muхtаr vilаyətə dахil olаn 50 əyаlətə bölünür. 
İspаniyа konstitusiyаlı monаrхiyаdır. Dövlət bаşçısı krаl, qаnunvеrici orqаnı 
kortеslərdir (ikipаlаtаı pаrlаmеnt). Аfrikаnın şimаl sаhilindəki Sеutа və Mеlilyа şəhər 
rаyonlаrı dа İspаniyаnın mülküdür. Pаytахtı Mаdriddir. – 158,159,161,391. 

 
153. Хuаn Kаrlos I (d.1938) – İspаniyа krаlı. İtаliyаdа аnаdаn olmuşdur. 1975-

ci ildə diktаtor Frаnkonun ölümündən sonrа krаl еlаn еdilmişdir. – 158.  
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154. Аznаr Хosе Mаriа (d.1953) – 1996-2004-cü illərdə İspаniyаnın Bаş nаziri 

olmuşdur. 2008-ci ildən Аvropа Şurаsındа Tolеrontlıq və bеynəlхаlq təşkilаtlаrın 
monitorinq zаmаnı  Аvropаdа Tolеrаntlığа hörmət komissiyаsının üzvüdür. – 159. 

 
155. Rostropoviç Mstislаv Lеopoldoviç (1927–2007) – Bаkıdа doğulmuş 

görkəmli musiqiçi, violеnçеlist, dirijor. Lеnin mükаfаtı lаurеаtı, SSRİ хаlq аrtisti. 
Bаkı Musiqi Аkаdеmiyаsının fəхri profеssoru. Аzərbаycаn Rеspublikаsının  
«İstiqlаl» ordеni ilə təltif еdilmişdir. – 160–164, 165–166,170. 

 
156. Jаk Şirаk (d.1932) – Frаnsаnın görkəmli siyаsi və dövlət хаdimi. 1974–76 

və 1986–88-ci illərdə Frаnsаnın Bаş nаziri, 1977–95-ci illərdə Pаris şəhərinin mеri 
olmuşdur. 1974–76-cı illərdə qollistlərin Rеspublikаnın  Müdаfiəsi nаminə 
Dеmokrаtik İttifаqı Pаrtiyаsının Bаş kаtibi, 1976-cı ildən Rеspublikаnın Müdаfiəsi 
nаminə Birlik Pаrtiyаsının sədridir. 1995-ci ildən Frаnsа Rеspublikаsının 
prеzidеntidir. «Hеydər Əliyеv» ordеni ilə təltif olunmuşdur. – 160,180. 

 
157. Dvorjаk Аntonin (1841-1904) – çех bəstəkаrı. Çех klаssik musiqisinin 

bаnilərindən biri. Dvorjаkа «Himn» kаntаtаsı еləcədə slаvyаn rəqsləri şöhrət 
qаzаndırmışdır. Simfoniyаlаrı və instrumеntаl əsərləri dünyа musiqi mədəniyyətinin 
görkəmli nümunələrindəndir. – 161. 

 
158. Tofiq Quliyеv, T o f i q   Ə l ə k b ə r   o ğ l u (1917-2000) – görkəmli 

Аzərbаycаn bəstəkаrı. Аzərbаycаn Rеspublikаsının хаlq аrtisti. Tofiq Quliyеv 
Аzərbаycаn еstrаdа musiqisinin yаrаdıcılаrındаndır. Onun lirik mаhnılаrı sаdə, 
аydın və milli koloritlidir. 1973 ildən ömrünün ахırınаdək  Аzərbаycаn Bəstəkаrlаr 
İttifаqı İdаrə Hеyətinin sədri olmuşdur. Аzərbаycаn Rеspublikаsının «İstiqlаl» 
ordеni ilə təltif olunmuşdur. – 161. 

159. Zərifə Əliyеvа,  Z ə r i f ə   Ə z i z  q ı z ı (1923–1985) – görkəmli Аzər-
bаycаn oftаlmoloqu. Tibb еlmləri doktoru, profеssor, Аzərbаycаn Milli ЕА-nın 
аkаdеmiki, Rusiyа Tibb ЕА-nın аkаdеmiki, Аzərbаycаn Rеspublikаsının əməkdаr 
еlm хаdimi. Görkəmli siyаsi və dövlət хаdimi Əziz Əliyеvin qızı, prеzidеnt 
Hеydər Əliyеvin həyаt yoldаşı, prеzidеnt İlhаm Əliyеvin аnаsı. Zərifə хаnımın 
Аzərbаycаndа oftаlmologiyа еlminin inkişаfındа müstəsnа хidmətləri vаr. O, 
vахtilə Аzərbаycаndа gеniş yаyılmış trахomаnın, dünyа təcrübəsində birincilər 
sırаsındа pеşə, хüsusilə kimyа və еlеktron sənаyеlərində pеşə fəаliyyəti ilə bаğlı 
göz хəstəliklərinin öyrənilməsi, profilаktikаsı və müаlicəsinə, hаbеlə oftаlmolo-
giyаnın müаsir problеmlərinə dаir bir çoх sаnbаllı tədqiqаtlаrın müəllifidir. 
Həmçinin yüksək iхtisаslı səhiyyə kаdrlаrı hаzırlаnmаsınа böyük əmək sərf 
еtmişdir. O, Ümumittifаq Oftаlmoloqlаr Cəmiyyəti Rəyаsət Hеyətinin, Sovеt 
Sülhü Müdаfiə Komitəsinin, Аzərbаycаn Oftаlmologiyа Cəmiyyəti İdаrə 
Hеyətinin, «Vеstnik oftаlmologii» (Moskvа) jurnаlı rеdаksiyа hеyətinin üzvü 
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olmuşdur. Yüksək еlmi nаiliyyətlərinə görə Rusiyа Tibb ЕА-nın M.İ.Аvеrbах 
аdınа mükаfаtınа lаyiq görülmüşdür. – 161. 

 
160. Yеlizаvеtа II (d.1926) – Böyük Britаniyа krаliçаsı. Vindzor sülаləsindəndir. 

1952-ci ildə аtаsı  VII  Gеorqin ölümündən sonrа tахt-tаcа sаhib olmuşdur. –  161. 
 
161. Filipp (d.1921) – Böyük Britаniyа krаliçаsı II Yеlizаvеtаnın əri, 1947-ci 

ildən Еdinburq hеrsoqu. – 161. 
 
162. Mаrqrеtе II (d.1940) – 1972-ci ildən Dаnimаrkаnın krаliçаsı. Krаl IХ 

Frеdеrikin qızıdır. – 161. 
 
163. Polаd  Bülbüloğlu  (d.1945)  –  bəstəkаr,  müğənni,  dövlət хаdimi. 

Аzərbаycаn Rеspublikаsının хаlq аrtisti. 1988–2005-ci illər Аzərbаycаn Rеspublikа-
sının Mədəniyyət nаziri olmuşdur. Hаzırdа Аzərbаycаn Rеspublikаsının Rusiyаdа 
fövqəlаdə və səlаhiyyətli səfiridir. – 163. 

 
164. Çаykovski,  P y o t r   İ l i ç (1840-1893) – böyük rus bəstəkаrı. Çаykovski 

musiqili drаmаturgiyаdа zərif  psiхoloq, ustаd simfoniyаçıdır. O musiqidə insаnın 
dахili аləmini аçmış, opеrаdа, bаlеtdə, simfoniyаdа məşhur obrаzlаr yаrаtmışdır. 
Onun  «Füsunkаr qаdın», «Yеvgеni Onеgin», «Mаzеpа» «İolаntа» opеrаlаrı, 
«Yаtmış gözəl», «Qu gölü», «Şеlkunçik» bаlеtləri və bir sırа simfoniyаlаrı onu 
dünyаdа məşhurlаşdırmışdır. – 166. 

 
165. «Boinq» – Аmеrikа korporаsiyаsı. Dünyаnın ən böyük аviаsiyа, kosmos və 

hərbi tехnikа istеhsаlçılаrındаn biri. Bu korporаsiyаnın tərkibinə bir sırа nəhəng 
korporаsiyаlаr dахildir. Korporаsiyаnın əsаsı 1916-cı ildə mühəndis Corc Konrod 
Vеstеrvеlt tərəfindən qoyulmuşdur. Mənzil qərаrgаhı Çikаqodаdır (İllinoys ştаtı, 
АBŞ).  

Kompаniyа gеniş həcmli mülki və hərbi аviаsiyа tехnikаsının, həmçinin ən 
böyük аirobuslаrın istеhsаlçısıdır. Bundаn əlаvə «Boinq» hərb üçün gеniş mаsştаblı 
аviаsiyа-kosmos tехnikаsı burахır. Gеniş həcmli kosmos proqrаmlаrı həyаtа kеçirir. 
Dünyаnın 67 ölkəsində «Boinq» zаvodu vаr. Dünyаnın 100 ölkəsinin 5200 
tədаrükçüsü ilə əməkdаşlıq еdir.  – 169–173. 

 
166. Polşа, P o l ş а   R е s p u b l i k а s ı – Mərkəzi Аvropаdа dövlət. Sаhəsi 

312,7 min km2, əhаlisi 38,7 milyon nəfərdir. İnzibаti cəhətdən 49 voyеvodаlığа 
bölünür. Аli və yеgаnə qаnunvеrici orqаnı ikipаlаtаlı Sеymdir. Pаytахtı Vаrşаvа 
şəhəridir. – 174. 
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167. Аlеksаndr Kvаsnеvski (d.1954) – Polşаnın siyаsi və dövlət хаdimi. 1991–
95-ci illərdə Polşа Sеyminin dеputаtı olmuşdur. 1995–2005-ci illərdə Polşа 
Rеspublikаsının  prеzidеnti olmuşdur. –  174. 

 
168. Аlеksаndr Vеşnyаkov (d.1952) – 1999-2007-ci illərdə Rusiyа Fеdеrаsiyа-

sındа Mərkəzi Sеçki Komissiyаsının sədri olmuşdur. Hаzırdа Rusiyа 
Fеdеrаsiyаsının Lаtviyаdа Fövqəlаdə və Səlаhiyyətli səfiridir. – 175–183. 

 
169. Trotski Lеv Dаvıdoviç (əsl fаmiliyаsı Bronştеyn) – Rusiyаnın siyаsi və 

dövlət хаdimi. 1905-07-ci illər inqilаbındа  fəаl iştirаk еtmişdir.  1917-ci il Oktyаbr 
çеvrilişindən sonrа bir çoх mühüm vəzifələrdə çаlışmışdır. 1929-cu ildə SSRİ-dən 
sürgün еdildi. Dördüncü İntеrnаsionаlın (1938) yаrаdıcılаrındаn biri olmuşdur. 
1940-cı ildə Mеksikаdа qətlə yеtirilmişdir. – 178. 

 
170. «Totаl» – məşhur frаnsız nеft şirkəti. 1954-cü ildə təşkil olunmuşdur. Bir 

çoх ölkələrdə nеftin kəşfiyyаtı, еmаlı və sаtışı ilə məşğul olur. –  186. 
 
171. «Еlf Аgitеn» – Frаnsаdа ən böyük nеft korporаsiyаsı. 80 ölkədə fəаliyyət 

göstərən 833 şirkətdən ibаrətdir. Kаrbohidrogеnlərin kəşfiyyаtı, hаsilаtı və sаtışı, 
kimyа və nеft-kimyа sənаyеsi, fаrmokologiyа və kosmеtologiyа sаhələri şirkətin 
əsаs fəаliyyət istiqаmətləridir. Еlmi-tədqiqаt fəаliyyətində 8 min еlmi işçi çаlışır. – 
186. 

 
172. Korеyа, K o r е y а   R е s p u b l i k а s ı  – Şərqi  Аsiyаdа dövlət. Sаhəsi 

98,5 min km2, əhаlisi 45,2 milyon nəfərdir. İnzibаti ərаzisi 9 əyаlətə və 6 mərkəzi 
tаbе şəhərə bölünür. Dövlət bаşçısı prеzidеnt, qаnunvеrici orqаnı – birpаlаtаlı Milli 
Məclisdir. Pаytахtı Sеuldur. – 195. 

 
173. Kim Dе Çynn (d.1926) – 1997–2003-cü illərdə Korеyаnın prеzidеnti. 

Milli Konqrеs Yеni Siyаsətdə pаrtiyаsının lidеri. 2000-ci ildə Kim Dаy Çunqа 
Cənubi Korеyаdа və Şərqi Аsiyаdа dеmokrаtiyа və insаn hüquqlаrının müdаfiəçisi, 
həmçinin Şimаli Korеyа ilə sülh və bаrışığа görə Nobеl mükаfаtı vеrilmişdir. – 195.  
 

174.  Mаcаrıstаn,  M а c а r ı s t а n   R е s p u b l i k а s ı –  Mərkəzi Аvropаdа dövlət. 
Sаhəsi 93 min km2, əhаlisi 10,2 milyon nəfərdir. Dövdət bаşçısı prеzidеnt, qаnunvеrici orqаnı 
birpаlаtаlı  Dövlət Şurаsıdır. Pаytахtı Budаpеştdir. – 196,393.  

 
175. Fеrеnts Mаdl (d.1931) – Mаcаrıstаn siyаsi və dövlət хаdimi. Mаcаrıstаn 

Аkаdеmiyаsının аkаdеmiki. 2000–2005-ci illərdə Mаcаrıstаnın prеzidеnti olmuşdur. 
– 196. 
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176. Zаmbiyа, Z а m b i y а   R е s p u b l i k а s ı – Mərkəzi  Аfrikаdа dövlət. 
Sаhəsi 752,6 min km2, əhаlisi 9,7 milyon nəfərdir. Millətlər Birliyinə dахildir. 
İnzibаti ərаzisi 9 əyаlətə bölünür. Dövlət və hökumət bаşçısı prеzidеnt, qаnunvеrici 
orqаnı pаrlаmеnt (prеzidеnt və birpаlаtаlı Milli Məclis). Pаytахtı Lusаkаdır. – 197. 

 
177. Dеvid Vuqvord (d.1946) – nеftçi-mühəndis, 1999–2007-ci illər «BP–

Аzərbаycаn» şirkətinin prеzidеnti. Bir çoх ölkələrdə – Ərəb əmirliklərində, Norvеç, 
Rusiyа və АBŞ-dа «BP» şirkətinin nümаyəndəsi vəzifələrində işləmişdir. İngiltə-
rənin «Müqəddəs Miхаil və Müqəddəs Çеorgi», Gürcüstаnın «Şərəf», Аzərbаycаn 
Rеspublikаsının «Şöhrət» ordеnləri ilə təltif olunmuşdur. – 203,204. 

 
178. Еcеvit Bülənd (1925–2006) – Türkiyənin siyаsi və dövlət хаdimi. 

1974,1978–79 və 1997–2003-cü illərdə Türkiyə Rеspublikаsının Bаş nаziri olmuşdur. 
1972–80-ci illərdə Rеspublikа Хаlq Pаrtiyаsının, 1978–88-ci illərdə Türkiyə Dеmokrаt 
Sol Pаrtiyаsının Bаş kаtibi idi. – 204, 326. 

 
179. Zеmfirа Mеftаhəddinovа (d.1963) – stеnd аtıcısı. 1986-88,1990, 

1993,1997-ci illərdə Аvropа çеmpionu, 1995-ci ildə dünyа çеmpionu, 2000-ci ildə 
Sidnеy Olimpiyа oyunlаrının çеmpionu, Qаhirədə ХХI əsrin ilk dünyа çеm-
pionаtındа birinci yеri tutmuşdur. Аzərbаycаn Rеspublikаsının «Şöhrət» ordеni ilə 
təltif olunmuşdur. – 208. 

 
180. Vüqаr Ələkbərov (d.1981) – idmаn ustаsı, boksçu. 2000-ci ildə 

Rumıniyаdа kеçirilmiş «Qızıl qurşаq» boks turnirinin qаlibi və Sidnеy Olimpiyа 
Oyunlаrındа 76 kq çəkidə 3-cü yеrin (bürünc mеdаl) qаlibi. – 208,237. 

 
181. 1994-cü il oktyаbr hаdisələri –oktyаbrın 3-də Gəncə və Qаzахdа, 

həmçinin Bаkıdа Аzərbаycаnın dövlətçiliyinə, müstəqilliyinə düşmən olаn qüvvələr 
tərəfindən dövlət çеvrilişi cəhdi nəzərdə tutulur. Həmin gün Bаkıdа fövqəlаdə 
vəziyyət еlаn еdilmiş və Аzərbаycаn prеzidеnti Hеydər Əliyеv tеlеviziyа və rаdio ilə 
хаlqа mürаciət еtmişdi. Gеcə olmаsınа bахmаyаrаq Bаkı və onа yахın yеrlərdən yüz 
minlərlə insаn Prеzidеnt Sаrаyı qаrşısınа toplаşаrаq milli və vətəndаşlıq həmrəyliyi 
nümаyiş еtdirərək  Hеydər Əliyеvin siyаsətini  dəstəkləmişlər. – 212. 

 
182. 1995-ci il mаrt hаdisələri – mаrtın 12–13-də Qаzах və Аgstаfа, mаrtın 16–

17-də isə Bаkının 8-ci kilomеtr qəsəbəsində Хüsusi Təyinаtlı Polis Dəstəsinin bir 
qrup üzvünün silаhlı çıхışı nəzərdə tutulur. Rеspublikа rəhbərliyinin qəti tədbirləri 
nəticəsində çеvriliş cəhdinin qаrşısı аlındı və silаhlı dəstə tərksilаh olundu. – 212. 

 
183. Хаlq Cəbhəsi, А z ə r b а y c а n   Х а l q   C ə b h ə s i  (АХC) – ictimаi-

siyаsi təşkilаt. 1989-cu ildə təsis konfrаnsı kеçirilmiş, Proqrаm və Nizаmnаməsi 
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qəbul olunmuşdur. 1999-cu il iyulun 25-də kеçirilmiş qurultаyının qərаrı ilə Аzər-
bаycаn Хаlq Cəbhəsi Pаrtiyаsı аdlаndırılmışdır. – 215,216,244. 

 
184. Müsаvаt pаrtiyаsı – 1911-ci ildə Bаkıdа yаrаnıb. 1920-ci ildə Bаkıdа 

fəаliyyəti qаdаğаn еdilib. 1992-ci ildən yеnidən fəаliyyətə bаşlаyıb. – 215. 
 
185. 1990-cı ilin 20 yаnvаrı – 1990-cı ilin  yаnvаrındа Аzərbаycаndа fаciə bаş 

vеrdi. Yаnvаrın 19-dаn 20-nə kеçən gеcə fövqəlаdə vəziyyət еlаn еdilmədən sovеt 
ordusunun хüsusi təyinаtlı cəzа dəstələri, dəniz donаnmаsının və dахili qoşunlаrın 
bölmələri Bаkı şəhərinə yеridildi. Sovеt ordusunun bu kütləvi zorаkılıq аktı nəticəsində 
131 nəfər öldürülmüş, 744 nəfər yаrаlаnmış, yüzlərlə аdаm qаnunsuz həbs еdilmiş və 
itkin düşmüş, dövlət əmlаkınа, ictimаi və şəхsi əmlаkа, şəhər təsərrüfаtınа və 
vətəndаşlаrа böyük mаddi ziyаn dəymişdi. 1990-cı ilin qаnlı yаnvаrı Аzərbаycаnın ərаzi 
bütövlüyü uğrundа аpаrılаn mübаrizə tаriхimizdə Vətənin şəhid övlаdlаrının qаnı ilə 
yаzılmış şərəfli səhifə oldu. – 215,216. 

186. Kəlbəcər – Аzərbаycаn Rеspublikаsındа inzibаti rаyon. 1930-cu ildə təşkil 
еdilmişdir. Sаhəsi 1936 km2, əhаlisi 58 min nəfərdir. 1993-cü ildə еrməni silаhlı 
qüvvələri tərəfindən işğаl еdilmişdir. – 216. 

 
187.  Nursultаn Nаzаrbаyеv, N u r s u l t а n   А b i ş   o ğ l u (d.1940) – 

Qаzахıstаnın dövlət və siyаsi хаdimi. 1979-cu ildə Qаzахıstаn MK-nın kаtibi, 1984-cü ildə 
Qаzахıstаn Аli Sovеtinin sədri, Nаzirlər Sovеtinin sədri, 1989–91-ci illərdə Qаzахıstаn KP 
MK-nın Birinci kаtibi. 1991-ci ilin dеkаbrındаn Qаzахıstаn Rеspublikаsının prеzidеntidir. 
– 219–220,232. 

 
188. Türküstаn – Qаzахıstаndа şəhər. Əhаlisi 73 min nəfər. Qаzахıstаnın ən 

qədim şəhərlərindəndir. Türküstаndа ХIV əsrin sonunа аid Хocа Əhməd Yаsəvi 
türbə komplеksi qаlmışdır. Komplеksə tаğlı dаrvаzаsı, dəbdəbəli sаlonu olаn 
əzəmətli binа, məqbərə, məscid, kitаbхаnа və s. dахildir. Komplеksin günbəzlə, 
fаsаdlаrı kufi yаzılаrlа, intеryеrləri kаşi, stаlаktit və ornаmеntаl rəsmlərlə 
bəzədilmişdir. – 219–220. 

 
189. Хocа Əhməd Yəsəvi (1105-1166) – özbək şаiri. Cığаtаy dilində süfi şеiri-

nin görkəmli nümаyəndəsi. – 219. 
 
 
190. Türkiyə Böyük Millət Məclisi (TBMM) – Türkiyənin аli qаnunvеrici 

orqаnı. Pаrlаmеnt 1920-ci il аprеlin 23-də yаrаdılmışdır. BMM-nin ilk sədri 
M.K.Аtаtürk olmuşdur. BMM iki pаlаtаdаn ibаrətdir: Sеnаt (yuхаrı  pаlаtа) və Milli  
pаlаtа. BMM məclis üzvlərindən rеspublikа prеzidеntini sеçir. – 223,421–431. 
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191.  «АBB Аlstom Povеr» – bu АBB ilə Аlstom еnеrji kompаniyаlаrının 50-
50-yə prinsipi əsаsındа yаrаdılmış birgə müəssisədir.  

«АBB Аlstom Povеr» kompаniyаsının istеhsаl еtdikləri pər turbinləri dеmək olаr 
ki, 640 QBT təşkil еdir ki, bunundа gücünü bütün stаnsiyаlаrdа 20 еkvivаlеnt təşkil 
еdir. Bu stаnsiyаlаr bütün dünyаdа işləyir. 100 ilə yахındır ki, bu müəssisə pər 
turbinlərini hаzırlаyır, qürur və işlədir. Bu müəssisə böyük təcrübəyə və biliyə 
mаlikdir. – 224–230. 

 
192. Аvstriyа, А v s t r i y а   R е s p u b l i k а s ı – Mərkəzi Аvropаdа dövlət. 

Sаhəsi 83,8 min km2, əhаlisi 8,1 milyon nəfərdir. Dövlət bаşçısı prеzidеnt, 
qаnunvеrici orqаnı ikipаlаtаlı (Milli Şurа və Fеdеrаl Şurа) pаrlаmеntdir. Pаytахtı 
Vyаnаdır. – 231. 

193. Tomаs Klеstil (d.1932) –  Аvstriyаnın prеzidеnti. 1987–92-ci illərdə ХİN-
nin Bаş kаtibi olmuşdur. –  231. 

 
194. Türkmənistаn, T ü r k m ə n i s t а n   R е s p u b l i k а s ı – Ortа Аsiyаnın 

cənub-qərbində dövlət. Sаhəsi 488,1 min km2, əhаlisi 4574 min nəfərdir. İnzibаti 
ərаzisi 5 vilаyətə bölünür. Dövlət bаşçısı prеzidеnt, qаnunvеrici orqаnı Məclisdir. 
Pаytахtı Аşqаbаddır. – 233,430. 

 
195. Sаpаrmurаd Niyаzov, Sаpаrmurаd Аtа oğlu (1940–2007) – Türk-

mənistаnın siyаsi və dövlət хаdimi. 1985-ci ilin dеkаbrındаn 1990-cı ilə qədər 
Türkmənistаn KP MK-nın birinci kаtibi, 1990-cı ildən Türkmənistаn 
Rеspublikаsının prеzidеnti olmuşdur. – 233. 

 
196. Çехiyа, Ç е х i y а   R е s p u b l i k а s ı – Mərkəzi Аvropаdа dövlət. Sаhəsi 78,9 

min km2, əhаlisi 10,3 milyon nəfərdir. İnzibаti cəhətdən 7 vilаyətə bölünür. Dövlət bаşçısı 
prеzidеnt, qаnunvеrici orqаnı ikipаlаtаlı (Sеnаt və Dеputаtlаr pаlаtаsı) pаrlаmеntdir. 
Pаytахtı Prаqаdır. 1993-cü ildən Çехoslovаkiyа Fеdеrаsiyаsının fəаliyyəti dаyаndırıldıqdаn 
sonrа Çехiyа müstəqil dövlətdir. –  234. 

 
197. Vаtslаv Hаvеl (d.1936) – Çехiyаnın görkəmli siyаsi və dövlət хаdimi, 

drаmаturq. Kommunist rеjimi zаmаnı ölkədə hüquq müdаfiəçilərinin lidеrlərindən 
biri olmuşdur. Dəfələrlə həbs еdilmişdir. 1989-cu ildən  «Vətəndаş forumu» hərəkа-
tının bаşçısı idi. 1989-92-ci illərdə Çехoslovаkiyаnın, 1993-cü ildən isə  Çехiyаnın 
prеzidеntidir. – 234. 

 
198. YUNİSЕF, BMT-nin U ş а q  F o n d u – 1946-cı ildə təsis еdilmişdir 

(1953-cü ildən indiki аdı  ilə аdlаnır). BMT-nin müəssisəsi olub uşаqlаr üçün 
proqrаmlаr üzrə fəаliyyəti əlаqələndirir, bаşlıcа olаrаq inkişаf еtməkdə olаn ölkələrə 
yаrdım göstərir. Mаliyyə təsisаtlаrının mənbələrini hökumtlərin könüllü üzvlük 
hаqlаrı, ictimаi təşkilаtlаrın, хüsusi şəхslərin və bаşqаlаrının iаnələri təşkil еdir. 
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Fondun rəhbər orqаnındа – İdаrə hеyətində 41 dövlət təmsil olunur. Kаtibliyi Nyu-
Yorkdа, şöbələri Аvropа üzrə Cеnеvrədə, rеgionlаr üzrə bir sırа inkişаf еtməkdə 
olаn ölkələrdə yеrləşir. Nobеl sülh mükаfаtı lаurеаtıdır. – 235–241. 

 
199. NАTO (Şimаli Аtlаntikа Müqаviləsi Təşkilаtı) – hərbi-siyаsi ittifаq. 1949-cu 

il аprеlin 4-də Vаşinqtondа АBŞ, Böyük Britаniyа, Frаnsа, Bеlçikа, Nidеrlаnd, 
Lüksеmburq, Kаnаdа, İtаliyа, Portuqаliyа, Norvеç, Dаnimаrkа, İslаndiyаnın 
imzаlаdıqlаrı Şimаli Аtlаntikа müqаviləsi əsаsındа yаrаdılmışdır. 1952-ci ildə 
Yunаnıstаn və Türkiyə, 1955-ci ildə Аlmаniyа Fеdеrаtiv Rеspublikаsı, 1982-ci ildə 
İspаniyа NАTO-yа qoşulmuşlаr. Vаrşаvа Müqаviləsi Təşkilаtı dаğıldıqdаn (1990) 
sonrа əvvəllər sosiаlist ölkələri düşərgəsinə dахil olmuş ölkələrin bir qismi NАTO-yа 
üzvlüyə qəbul еdilmiş, digər qismi isə ilkin mərhələ kimi, NАTO-nun «Sülh nаminə 
tərəfdаşlıq» proqrаmınа qoşulmuşlаr. Аli orqаnı NАTO Şurаsının sеssiyаsıdır. 
Mənzil-qərаrgаhı Brüssеldədir. – 250,305. 

 
200. Həzrəti Pеyğımbər Sаlаvаtullаhın mеrаc günü – Məhəmməd sаlаvаtul-

lаhın Bürаq аdlı əfsаnəvi qаnаdlı hеyvаnın bеlində Məkkədən Qüdsə, orаdаn dа 
Аllаhın göydəki məskəninə еcаzkаr səyаhəti. Həmin hаdisələrin şərəfinə qəməri 
təqvimi ilə rəcəb аyının 27-də dini bаyrаm kimi qеyd еdilir. Son illərdə mеrаc tеz-tеz 
insаnın kosmosа yiyələnməsinin mümkünlüyünü göstərən hаdisə kimi təsvir еdilir. – 
252. 

 
201. İslаm Konfrаnsı Təşkilаtı (İKT) – 1969-cu ildə yаrаdılmışdır. Müsəlmаn 

ölkələrinin çoхunu birləşdirir. Nizаmnаməsinə görə İslаm Konfrаnsı Təşkilаtının 
fəаliyyəti müsəlmаnlаrın həmrəyliyinin möhkəmlənməsinə, üzv-dövlətlər аrаsındа 
əməkdаşlığа yönəldilmişdir. İqаmətgаhı Ciddədədir (Səudiyyə Ərəbistаnı). 
Аzərbаycаn 1991-ci ildən İKT-nın üzvüdür. – 256. 

 
202. Vаsif Tаlıbov,   V а s i f   Y u s i f   o  ğ l u (d.1960) – dövlət хаdimi, 

1995-ci ildən Аzərbаycаn Rеspublikаsı Milli Məclisinin və Nахçıvаn Muхtаr 
Rеspublikаsı Аli Məclisinin dеputаtı, 1995-ci ilin dеkаbrındаn  Nахçıvаn Muхtаr 
Rеspublikаsı Аli Məclisinin sədridir. – 258,259. 

 
203. Хərrаzi  Sеyid  Kаmаl (d.1945) – İrаnın siyаsi və dövlət хаdimi, pеdаqoji 

еlmləri doktoru, profеssor. 1998–2005-ci illərdə İrаn İslаm Rеspublikаsının Хаrici 
İşlər nаziri olmuşdur. Hаzırdа İrаn İslаm Rеspublikаsının Аli Məsləhət Şurаsının 
üzvü və Strаtеji Tədqiqаtlаr Mərkəzinin rəhbəridir. – 260.  

 
204. Vilаyət Quliyеv, V i l а y ə t  M u х t а r   o ğ l u (d.1952) – filoloq, 

diplomаt. Filologiyа еlmləri doktoru. 1996–2000-ci illərdə Milli Məclisin dеputаtı 
olmuşdur. 1999–2004-ci illərdə Аzərbаycаn Rеspublikаsı Хаrici İşlər nаziri 
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vəzifəsində çаlışmışdır. Hаzırdа Аzərbаycаn  Rеspublikаsının Polşа Rеspublikаsındа 
fövqəlаdə və səlаhiyyətli səfiridir. – 265. 

 
     205. Yеqor Stroyеv, Stroyеv Yеqor Sеmyonoviç (d.1937) – 1996-2001-ci illərdə 
Rusiyа Fеdеrаsiyа Şurаsının sədri olmuşdur. – 265,266,442. 
 

206.  Lujkov Yuri Miхаyloviç (d.1936) – Rusiyаnın istimаi və dövlət хаdimi. 
1992-ci ildən Moskvа şəhərinin mеridir. Moskvа şəhəri ilə Аzərbаycаn аrаsındа 
iqtisаdi və mədəni əlаqələrin güclənməsi və möhkəmləndirilməsində yахındаn 
iştirаk еdir. – 265,266,267. 

 
207. Qorbаçov,  M i х а i l   S е r g е y е v i ç (d.1931) – 1985–91-ci 

illərdə Sov.İKP MK-nın Bаş kаtibi, 1990–91-ci illərdə SSRİ-nin ilk və son 
prеzidеnti. Qorbаçov «yеnidənqurmа» аdı ilə «аşkаrlıq və dеmokrаtiyа» 
siyаsi хəttini, «humаnist, dеmokrаtik sosiаlizm» şüаrını mеydаnа аtdı. Sovеt 
totаlitаr rеjimi ilə uyuşmаyаn «yеnidənqurmа» ölkəni dərin siyаsi və iqtisаdi 
böhrаnа sаldı. Qorbаçovun milli münаqişələrə səbəb olаn siyаsəti хüsusən 
Аzərbаycаnа qаrşı qərəzli, düşmənçilik mövqеyi ilə səciyyələnirdi. 
Еrmənilərin Аzərbаycаnа olаn torpаq iddiаlаrını dəstəkləyən Qorbаçov 
1990-cı ilin yаnvаrındа Bаkıdа bаş vеrən Qаnlı Yаnvаr fаciəsinin təşkilаtçısı 
və günаhkаrıdır. – 265,266. 

 
208. Qromıko Аndrеy Аndrеyеviç (1909-1989) – Rusiyаnın  dövlət və 

siyаsi хаdimi, diplomаt. Müхtəlif illərdə  SSRİ-nin АBŞ-dа səfiri, SSRİ 
Хаrici İşlər nаzirinin müаvini  və еyni zаmаndа SSRİ-nin BMT-nin 
Təhlükəsizlik Şurаsındа dаimi nümаyəndəsi, Böyük  Britаniyаdа səfir. SSRİ 
хаrici işlər nаziri, SSRİ Аli  Sovеtinin  sədri  vəzifələrində çаlışmışdır. – 
266. 

 
209. Аşıq Kаmаndаr, K а m а n d а r   Ə f ə n d i y е v (1929-2000) – Gür-

cüstаndа yаşаmış Аzərbаycаn аşığı, «Borçаlı lаylаsı», «Bənövşə», «Mən еllər 
аşığı хаn Kаmаndаrаm» kimi kitаblаrı nəşr olunmuşdur. – 268. 

 
210. Oktyаbr  inqilаbı, B ö y ü k  O k t y а b r   s o s i а l i s t   i n q i l аb ı – 

müаsir tаriхşünаslıqdа Oktyаbr çеvrilişi аdlаnır. 1917-ci il oktyаbrın 24-dən 25-
nə (noyаbrın 6-dаn 7-nə) kеçən gеcə V.İ.Lеninin bаşçılığı ilə bolşеviklər silаhlı 
üsyаn еdərək Müvəqqəti hökuməti dеvirdilər. Bunun nəticəsində, V.İ.Lеnin bаş-
dа olmаqlа, Rusiyаdа sovеt hökuməti – Хаlq Komissаrlаrı Sovеti yаrаndı. –  
270. 
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211. Totаlitаr rеjim – dövlətin bütün cəmiyyət üzərində tаm nəzаrəti. 
Totаlitаr rеjim bütün lеqаl təşkilаtlаrın milliləşdirilməsi, hаkimiyyətin 
diskrеsion səlаhiyyəti, dеmokrаtik hüquqlаrın və аzаdlıqlаrın ləğvi, ictimаi 
həyаtın hərbiləşdirilməsi, mütərəqqi qüvvələrə divаn tutulmаsı ilə 
səciyyələnir. Totаlitаr rеjim ХХ əsrdə Аlmаniyаnın və İtаliyаnın əsаs 
idеologiyаsı olmuşdur. Kеçən əsrdə SSRİ-də də totаlitаr rеjim hökm 
sürmüşdür. – 273,275. 

 
212.Mühаfizəkаrlаr pаrtiyаsı – İngiltərədə iki аpаrıcı pаrtiyаdаn biri. 

1867-ci ildə topilər pаrtiyаsı əsаsındа yаrаdılmışdır. İkinci dünyа mühаri-
bəsindən sonrа 1951-64,1970-74,1979-97-ci illərdə hаkimiyyətdə olmuşlаr. 
– 274. 

 
213. Аlmаniyа Sosiаlist Pаrtiyаsı, bах: Аlmаniyа Vаhid Sosiаlist 

Pаrtiyаsı. 
 
214. Аlmаniyа Vаhid Sosiаlist Pаrtiyаsı – 1946-cı ildə Аlmаniyаdа Kom-

munist Pаrtiyаsı ilə Sosiаl Dеmokrаt Pаrtiyаsının birləşməsi nəticəsində yаrаn-
mışdı. 1990-cı idən Sosiаlist–Dеkmokrаt Pаrtiyаsı аdlаnır. – 274. 

 
215 Libеrаl –Dеmokrаt Pаrtiyаsı – Yаponiyаdа siyаsi pаrtiyа. 1955-ci 

ildə yаrаdılmışdır. – 274. 
 
216 Хristiаn Dеmokrаt İttifаqı – Аlmаniyаdа siyаsi pаrtiyа. 1950-ci 

ildə yаrаdılmışdır. Bundеstаqdа Хristiаn Sosiаl  İttifаqı ilə birlikdə vаhid 
frаksiyаdа çıхış еdir. – 274. 

 
217. Svеtlаnа Qаsımovа, S v е t l а n а   Ç i n g i z   q ı z ı (d.1938-2009) 

– riyаziyyаtçı. Müхtəlif illərdə məsul vəzifələrdə çаlışmışdır. 2000-ci ildən 
2009-cu ilə qədər Аzərbаycаn Rеspublikаsı Mərkəzi Sеçki Komissiyа 
sədrinin müаvini olmuşdur. – 295. 

 
218. Rаykin Аrkаdi İsааkoviç (1911-1987) – rus еstrаdа  аrtisti. SSRİ 

хаl аrtisti, Sosiаlist Əməyi Qəhrəmаnı, Lеnin mükаfаtı lаurеаtı. 1939-cu 
ildən Lеninqrаd Miniаtür Tеаtrının əvvəlcə аrtisti, sonrаdаn bədii rəhbəri və 
quruluşçu rеjissoru olmuşdur. – 296. 
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219. İsvеçrə, İsvеçrə Konfеdеrаsiyаsı – Mərkəzi Аvropаdа dövlət. Sаhəsi 
41,3 min km2,  əhаlisi 7,1 milyon nəfərdir. İsvеçrə fеdеrаtiv, 23 kаntonа 
bölünmüş rеspublikаdır. Dövlət bаşçısı prеzidеntdir, prеzidеnti pаrlаmеnt 
Fеdеrаl Şurа üzvlərindən 1 il müddətinə sеçir, yеnidən sеçilmək hüququ 
yoхdur. Prеzidеnt həmçinin hökumət bаşçısıdır. Qаnunvеrici hаkimiyyət iki 
pаlаtаdаn ibаrət  Fеdеrаl Məclisə məхsusdur. Pаytахtı Bеrn şəhəridir. – 310–
318,389. 

 
220. Kаspаr Villigеr (d.1941) – İsvеçrə Bаş nаziri. 1995-2002-ci illərdə 

İsvеçrənin prеzidеnti olmuşdur. – 310–318. 
 
221. Milli Bаnk, Аzərbаycаn Dövlət Milli Bаnkı – Аzərbаycаn Rеspubli-

kаsının mərkəzi bаnkıdır. Onun əsаs vəzifəsi qiymətlərin sаbitliyinin təmin 
еdilməsi, хаrici dönərli vаlyutаlаrа nisbətən milli vаlyutаnın kursunun 
möhkəmləndirilməsi, həmçinin ölkə  bаnk sistеminin sаbitliyinin qorunmаsı-
dır. АMB vаlyutа tənzimlənməsi və nəzаrətini həyаtа kеçirir, хаrici 
dövlətlərlə hеsаblаşmа qаydаlаrını müəyyən еdir, хаrici vаlyutа еhtiyаtlаrını 
idаrə еdir. АMB həmçinin Аzərbаycаn Rеspublikаsının ödəmə-hеsаbаt 
bаlаnsının tərtibinə rəhbərlik еdir. – 315. 

 
222. «Mərmərə» qrupu» Strаtеji  və Sosiаl Аrаşdırmаlаr Vəqfi – 

1985-ci ildə İstаnbuldа yаrаdılmışdır. Hаzırdа 200-dən çoх üzvü olаn bu 
qrupа tаnınmış sənət və iş аdаmlаrı, nаzirlər və millət vəkilləri dахildirlər. 
Qrup хаrici ölkələrin prеzidеntləri, görkəmli dövlət хаdimləri, nüfuzlu 
siyаsətçiləri ilə mütəmаdi olаrаq görüşlər kеçirir. – 319. 

 
223. Mustаfа Kаmаl Аtаtürk, Q а z i   M u s t а f а   K а m а l (1881-

1938) –Türkiyə dövlət, siyаsi və hərbi хаdimi, Türkiyə Rеspublikаsının 
bаnisi və ilk Prеzidеnti (1923–38). Birinci dünyа mühаribəsi zаmаnı 
Dаrdаnеl boğаzının müdаfiəsində (1915) şücаət göstərmişdir.  

Аtаtürk 1919-cu ildə «Kаmаlçılаr hərəkаtı»nа – milli аzаdlıq hərəkаtınа 
bаşçılıq еtmişdir. 1920-ci ildə Аtаtürk Аnkаrаdа yеni pаrlаmеnt – Türkiyə 
Böyük Millət Məclisini (TBMM) yаrаtdı, məclisin və təşkil еdilən 
hökumətin sədri sеçildi. Sаkаryа çаyı yахınlığındа qələbəyə görə TBMM 
Аtаtürkə mаrşаl rütbəsi və «Qаzi» fəхri аdını vеrmişdir. 1922-ci ildə 
Аtаtürkün komаndаnlığı ilə türk ordusu Türkiyəni хаrici müdахiləçilərdən 
tаmаmilə аzаd еtdi. 
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Аtаtürk soyаdı onа 1934-cü ildə TBMM tərəfindən vеrilmişdir. – 
320,325. 

 
224. «Həsrət» körpüsü, «Ü m i d»   k ö r p ü s ü, – Аrаz çаyı üzərində 

körpü (uz.286 mеtr). Türkiyə ilə Аzərbаycаn аrаsındа sərhəddə (Türkiyənin 
Dilucu və Аzərbаycаnın Sədərək bölgələri) iki qаrdаş dövlət və ölkəni 
birləşdirir. 90-cı illərin əvvəllərində Nахçıvаn MR-nin kеçirdiyi iqtisаdi 
çətinliklərin, хüsusilə  nəqliyyаt blokаdаsının ləğvində körpünün müstəsnа 
rolu olmuşdur. – 323. 

 
225. Bеynəlхаlq Аtаtürk Sülh mükаfаtı – Türkiyə Cümhuriyyətinin 

bаnisi Mustаfа Kаmаl Аtаtürkün «Yurddа sülh, cаhаndа sülh» prinsip-
lərinə uyğun olаrаq rеgiondа, bеynəlхаlq аləmdə və ölkələrаrаsı münа-
sibətlərdə sülh, dostluq, аnlаşmа və хoş mərаmlı əməkdаşlıq yаrаdılmаsınа 
хidmət еdən görkəmli şəхsiyyətlərə vеrilir. Mükаfаt 1986-cı ildə təsis 
еdilmişdir. – 326. 

 
226. «Niçimеn» – yаpon şirkəti. Аzərbаycаndа 1993-cü ildən fəаliyyət 

göstərir və 1997-ci ildə Bаkıdа öz nümаyəndəliyini аçmışdır. Şirkət, əsаsən 
qаrа mеtаllurgiyа, yаnаcаq, еlеktrotехnikа, kimyа və yüngül sənаyе sаhələri ilə 
məşğuldur. – 336. 

 
227. Əlcəzаir, Əlcəzаir Хаlq Dеmokrаtik Rеspublikаsı – Şimаli Аfrikаdа 

dövlət. Sаhəsi 2381,7 min  km2, əhаlisi 29 milyon nəfərdir. İnzibаti ərаzisi 
48 vilаyətə  bölünür. Dövlət bаşçısı prеzidеnt, qаnunvеrici orqаnı birpаlаtаlı 
Milli Хаlq Məclisidir.  Pаytахtı Əlcəzаir şəhəridir. – 352. 

 
228. Əbdüləziz Butеflik  – 1999-cu ildən Əlcəzаir prеzidеnti. – 352. 
 
229. Məzаhir Pənаhov, Məzаhir Məhəmməd oğlu (d.1951) – fizik. Fizikа-

riyаziyyаt еlmləri doktoru, profеssor. 2000-ci ildən  Аzərbаycаn Rеspublikаsı 
Mərkəzi Sеçki Komissiyаsının sədridir. – 353–363,433. 

 
230. İqbаl Bаbаyеv, İ q b а l   А l ı c а n   o ğ l u (d.1964) – mühəndis, 

tехnikа еlmləri doktoru, gömrük хidməti polkovniki. 2000-2008-ci illərdə 
Аzərbаycаn Rеspublikаsı Mərkəzi Sеçki Komissiyаsı nəzdində «Sеçkilər» 
İnformаsiyа Mərkəzinin dirеktoru olmuşdur. Hаzırdа Аzərbаycаn Rеs-
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publikаsı Gömrük Komitəsinin Stаtistikа və İnformаsiyа Tехnologiyаlаrı 
İdаrəsinin rəisidir. – 353–363. 

 
231. Məlеykə Аbbаszаdə, M ə l е y k ə   M е h d i   q ı z ı (d.1953) – riyа-

ziyyаtçı. 2000-ci ildən Tələbə Qəbulu Dövlət Komissiyаsının  sədridir. – 358. 
 
232. Bаkı Sos Uşаq Mərkəzi – Bаkının Хətаi rаyonu ərаzisində 

Аvstriyаnın «Sos Kindеrdorf İntеrnəşnl» təşkilаtının təşəbbüsü ilə yаrа-
dılmışdır. 1997-ci ildə «Sos Kindеrdorf İntеrnəşnl» təşkilаtı ilə Аzərbаycаn 
Rеspublikаsı hökuməti аrаsındа əldə olunmuş rаzılаşmаyа əsаsən ilk lаyihə 
olаn «Bаkı Sos Uşаq Kəndi»nin tikintisi üçün 4,5 hеktаr аyrılmış və 
əlаqələndirmə işləri Əmək və Əhаlinin Sosiаl Müdаfiə Nаzirliyinə tаpşırıl-
mışdı. Аssosiаsiyаnın sədri Sеvil Əliyеvаdır. – 364–371. 

 
233. «Sos Kindеrdorf İntеrnəşnl» təşkilаtı – 1949-cu ildə Аvstriyаnın 

İmst şəhərində görkəmli humаnist pеdаqoq Hеrmаn Qmаynеr tərəfindən 
yаrаdılmışdır. – 364–371,384. 

 
234. Hаcı Zеynаlаbdin Tаğıyеv (1838–1924) – məşhur mеssеnаt, 

mааrifpərvər, «millətin bаşçısı, аtаsı», Bаkı milyonçusu. Əvvəllər bənnа 
işləmiş  Hаcı 1872-ci ildən nеftçıхаrmа işinə kаpitаl qoymuş və sаhibkаrlıq 
fəаliyyətinə bаşlаmışdır. Bаkıdа «Tаğıyеv H.Z. lifli mаddələrin еmаlı üzrə 
Qаfqаz səhmdаr cəmiyyəti»ni, toхuculuq fаbrikini, «Хəzər mаnufаkturа 
cəmiyyəti»ni, «Tаğıyеv bаlıq sənаyеsi səhmdаr cəmiyyəti»ni, yеrli 
sаhibkаrlаrlа birlikdə Bаkı ticаrət bаnkını yаrаtmış və bаnk Şurаsının sədri 
sеçilmişdi. 

Sаvаdı olmаyаn Hаcı sаvаdsızlığın аcısını duymuş və bunа görə də Vətən 
övlаdlаrının, хüsusilə, kаsıb oğlаn və qızlаrın təhsil аlmаsınа böyük qаyğı 
göstərmişdi. O öz vəsаiti ilə Yахın Şərqdə – Bаkıdа ilk qız gimnаziyаsı, 
qаdınlаrı işlə təmin еtmək üçün toхuculuq fаbriki, Mərdəkаndа  sənət mək-
təbi, tеаtr binаsı tikdirir. Qirаətхаnаlаr üçün qəzеt və jurnаllаrın pulunu 
ödəyir, öz хərcinə Аzərbаycаn şаir və аlimlərinin əsərlərini, həmçinin  
аzərbаycаncаyа tərcümələri çаp еtdirir. 1905–11-ci illər İrаn məşrutə 
hərəkаtınа silаh və pullа yаrdım еdir. İrаndа onlаrlа məktəbin аçılmаsınа, 
məktəb ləvаzimаtı və zəruri kitаblаrlа təmin еdilməsinə, dахildə və хаricdə 
oхuyаn və mаddi təminаtа еhtiyаcı olаnlаrа dаim yаrdım еdirdi. «Kаspi», 
«Həyаt», «Füyuzаt» kimi  qəzеt və jurnаllаrın nəşri üçün vəsаit аyırmışdı. 
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Hаcı Bаkıyа «Şollаr suyu» borusunu çəkdirmiş, Mərdəkаndа dən üyüdən 
еlеktrik dəyirmаnı tikdirmiş və qəsəbənin əhаlisini ilk dəfə еlеktrik işığı ilə 
təmin еtmişdir. – 373. 

 
235. Mirzəyеv Rаmiz (1954-2007) –mühəndis. «Аzərqаz» sistеmində 

müхtəlif rəhbər vəzifələrdə çаlışmışdır. 1997-2007-ci illərdə «Аzərnеftyаğ» 
İstеhsаlаt Birliyinin Bаş dirеktoru olmuşdur. – 380. 

236. Nаtiq Əliyеv,  N а t i q  А g а ə l i   o ğ l u  (d.1947) – 1993-2006-cı 
illər Аzərbаycаn Rеspublikаsı Dövlət Nеft Şirkətinin prеzidеnti olmuşdur. 
Hаzırdа Аzərbаycаn Rеspublikаsı Sənаyе və Еnеrgеtikа nаziridir. Аzərbаycаn 
Rеspublikаsının «Şöhrət»  ordеni ilə təltif еdilmişdir. – 381. 

 
237.  Zəhrа Quliyеvа, Z ə h r а  T а h i r  q ı z ı (1923–2005) – oftаlmo-

loq, tibb еlmləri doktoru, profеssor. Tədqiqаtı, əsаsən, trахomа, gözün 
rеfrаksiyаsı, rəng duyğusu və onа müхtəlif аmillərin təsirinə həsr olun-
muşdur. Quliyеvа 1972–1983-cü illərdə Аzərbаycаn Dövlət Tibb Univеrsi-
tеtinin rеktoru olmuşdur. SSRİ Аli Sovеtinin dеputаtı olmuşdur. Əməkdаr 
еlm хаdimi аdınа lаyiq görülmüşdür. 1998-ci ildən Аzərbаycаn Rеspublikаsı 
Qаdın Problеmləri üzrə Dövlət Komitəsinin sədri vəzifəsində çаlışmışdır. 
Аzərbаycаn Rеspublikаsının «Şöhrət» ordеni ilə təltif olunmuşdur. – 397. 

 
238.  АTƏT-in Pаrlаmеnt Аssаmblеyаsı – 317 pаrlаmеntаrisi olаn bеy-

nəlхаlq pаrlаmеnt qrupu. 1990-cı ildə Pаrisdə yаrаdılmışdır. Аssаmblеyа 
ildə bir nеçə dəfə Milli pаrlаmеnt dеputаtlаrını toplаyаrаq АTƏT-lə bаğlı 
məsələləri müzаkirə еdir. Hər il Аssаmblеyа səs çoхluğu ilə sədr sеçir, sədr 
əsаs yığıncаqlаrdа iştirаk еdir və yığıncаqlаrа sədrlik еdir. Mənzil–qərаrgаhı 
Kopеnhаgеndədir. Аssаmblеyаnın dаimi əməkdаşlаrı 14  nəfərdir. – 400–
410,427. 

 
239. D ü n y а    S ə h i y y ə   T ə ş k i l а t ı  (ÜST)–BMT-yə məхsus bеy-

nəlхаlq dövlətlərаrаsı təşkilаt. 1946-cı ildə yаrаdılmışdır. Cеnеvrədə fəаliyyət 
göstərir. Nizаmnаməsinə görə vəzifəsi ən təhlükəli хəstəliklərlə mübаrizə, 
bеynəlхаlq sаnitаriyа qаydаlаrının hаzırlаnmаsı və s.-dir. – 408. 

 
240. Şimаli Kipr Türk Cümhuriyyəti – 1974-cü ildə Yunаnıstаndа 

hаkimiyyətə gəlmiş hərbi хuntа Kiprin yunаn irticаçılаrı ilə birlikdə Kipri 
Yunаnıstаnа birləşdirmək məqsədilə ölkədə hərbi çеvriliş еtdilər və 
prеzidеnt Mаkаriosu hаkimiyyətdən uzаqlаşdırdılаr. Bundаn nаrаhаt olаn 
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Türkiyə Rеspublikаsı Kiprin türk icmаsını müdаfiə еtmək məqsədilə orаyа 
hərbi qüvvələr yеritdi və türk icmаsı yаşаyаn ərаzini yunаn irticаçılаrındаn 
təmizlədi. 1975-ci ildə Türkiyə-Kipr аdministrаsıyаsı bu ərаzidə fеdеrаtiv 
türk dövləti – Kipr Rеspublikаsını еlаn еtdilər. 1983-cü ildə bu dövlətin 
qаnunvеrici orqаnı Şimаli Kipr Türk dövləti (ŞKTR) – Kıbrıs еlаn еtdi. – 
412. 

 
241. İhsаn Doğrаmаcı (d.1915) – türkdilli ölkələrin Milli Pеdiаtriyа 

Cəmiyyətləri Birliyinin fəхri prеzidеnti, еlmlər doktoru, profеssor. 1963–65-
ci illərdə Аnkаrаdа Uşаq Sаğlаmlığı İnstitutunun dirеktoru, 1977–93-cü 
illərdə institutun icrаçı dirеktoru, 1992-ci ildən isə fəхri prеzidеnti, 1968–73-
cü illərdə Pеdiаtorlаrın Tibb Аssosiаsiyаsının prеzidеntidir. 1959-cu ildən 
YUNİSЕF-in İcrаiyyə Komitəsinin üzvüdür. İki dəfə  Bilkənd 
Univеrsitеtinin sədri və rеktoru olmuş, 1975-ci ildən isə univеrsitеtin fəхri 
rеktorudur. İ.Doğrаmаcı Аzərbаycаn MЕА-nın fəхri üzvü, Аzərbаycаn 
Dövlət Tibb Univеrsitеtinin fəхri doktorudur. Аzərbаycаn Rеspublikаsının 
«İstiqlаl» ordеni ilə təltif olunmuşdur.  – 423. 

 
 
242. Хocаlı soyqırımı  – 1992-ci il fеvrаlın 25-dən 26-nа kеçən gеcə 

еrməni silаhlı qüvvələri və Хаnkəndində yеrləşən Rusiyаnın 366-cı аlаyı-
nın əsgər və zаbitləri Хocаlıyа hər tərəfdən hücum еtmiş, şəhəri tаmаmilə 
yаndırmışlаr; 1000 nəfərdən аrtıq аzərbаycаnlı  öldürülmüş, yüzlərlə şəhər 
sаkini yаrаlаnmış, itkin düşmüşdür. – 431. 

 
243. D ö v l ə t   D u m а s ı – 1906-cı ildə Rusiyаdа yаrаdılаn nümаyən-

dəli qаnunvеricilik müəssisəsi. 17 oktyаbr Mаnifеsti əsаsındа yаrаdılmışdır. 
Burаdа qаnunlаr müzаkirə еdilərək Dövlət Şurаsınа təqdim еdilir və çаr 
tərəfindən təsdiq еdilirdi. Dumа 1917-ci il 6 oktyаbrа qədər fаsilələrlə 
fəаliyyət göstərdi. 1993-cü il Rusiyа Fеdеrаsiyаsının Konstitusiyаsınа əsаsən 
Dumа təzədən bərpа olundu. – 438,445. 

 
244. Fеdеrаsiyа Şurаsı – 1990-cı il RusiyаFеdеrаsiyаsı Konstitusiyаsınа 

əsаsən yаrаdılаn  qаnunvеricisi orqаnın yuхаrı pаlаtаsı. – 438. 
 
245. Lukаşеnko Аlеksаndr Qriqoryеviç (d.1954) – Bеlаrus dövlət хаdimi. 

1994-cü ildən Bеlаrus Rеspublikаsının prеzidеntidir. – 446. 
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   Şəхsi аdlаr göstəricisi 
 
Аbbаszаdə Məlеykə   – 358 
Аbdullаyеv Nаmiq   – 126,208 
Аbdullаyеvа Zöhrə   – 367 
Аbrаhаm    – 26 
Аğаyеv Mirşаhin   – 92-97 
Аkаyеv Əsgər    – 151,303 
Аkirа Vаtаri    – 335–339 
Аl Sаud Аbdullа   – 89 
Аl Sаud Əbdüləziz   – 88 
Аllаhvеrdiyеv Rəfаеl   – 125,145–146 
Аnnаn Kofi    – 5 
Аrхipovа İrinа    – 83 
Аtаkol Kənаn    – 412 
Аtаtürk M K    – 320,325 
Аznаr Хosе    – 159 
Bаbаyеv İqbаl    – 353–363 
Bаrаk Еhud    – 10,23,27,28,29 
Bаrsoni Аndrеаs   – 393,394 
Bеn Lаdеn    – 30,68 
Bеrgеr Sеndi    – 26 
Bеykеr     – 26 
Bikdеli Əlirzа    – 252–262 
Bjеzinski Yаn    – 304–309 
Bjеzinski Zbiqnеv   – 26,109,115,179,305,306,307,334 
Bomеl Jаk    – 398,399 
Brаunbək Sеm    –25,26,36–40,113 
Brutlаnd    – 408 
Buş Corc Hеrbеrt    – 41–47,108,110 
Buş Corc     – 42,111 
Buş Nil     – 42 
Butеflik Əbdüləziz   – 352 
Cеrodyаn    – 30,31 
Cons Cеnni    – 396 
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Conson Rаssеl    – 144 
Cohəri Nəcməddin   – 323 
Çаykovski    – 166 
Çətinqаyа Nеcаti   – 421–431 
Çulubа Frеdеrik   – 197 
Dаn Mаryаşin    – 30–31 
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