_________________________________________________________4
ББК 32
Я 56
Бурахылышына мясул
академик
РАМИЗ МЕЩДИЙЕВ

ЯЛИЙЕВ ЩЕЙДЯР
Я 56 Мцстягиллийимиз ябядидир. Б., Азярняшр, 2011, 480 сящ.
Халгымызын цмуммилли лидери Щейдяр Ялирза оьлу Ялийевин чохъилдлик ясярляринин бу ъилдиндя республикамызын сцрятли игтисади тяряггиси вя
йцксялишинин, халгымызын рифащынын йахшылашдырылмасы наминя сащибкарлыьын
инкишафыйла баьлы чыхышлары, нитгляри дяръ олунмушдур.
Китабда улу юндярин Хязярйаны юлкялярин дювлят башчыларынын Ашгабад
Зирвя эюрцшцндя дювлят вя щюкумят нцмайяндяляри иля апардыьы данышыглары, бяйанат вя мцсащибяляри, Тцркийя, Азярбайъан, Эцръцстан дювлят
башчыларынын Трабзон Зирвя эюрцшцндя Гафгаз бюлэясиндя сабитлийин йарадылмасына, Бакы–Тбилиси–Ъейщан, Бакы–Тбилиси–Ярзурум нефт вя газ
кямярляринин мцщафизясинин, тящлцкясизлийинин тямин едилмяси мягсядиля
цчтяряфли ямякдашлыьын эенишляндирилмясиня щяср олунмуш фикир вя тювсийяляри топланмышдыр.
Бу ъилддя, щямчинин Ирана рясми сяфяри заманы президент Сейид Мящяммяд Хатями вя диэяр йцксяк вязифяли шяхслярля апардыьы данышыглар
заманы сюйлядийи нитгляр, чыхышлар, Иран иля Азярбайъан арасында достлуг,
ямякдашлыг ялагяляринин мющкямляндирилмясиня вя инкишаф етдирилмясиня
даир материаллар, сянядляр мятбуат органларына вердийи бяйанат вя мцсащибяляр, айры-айры дювлят вя щюкумят башчыларына мяктублары, телеграмлары да
юз яксини тапмышдыр.

Я 56

0801000000
М  651 07  2011

ББК-32
© Азярняшр, 2011

_________________________________________________________5

АЗЯРБАЙЪАН ПРЕЗИДЕНТИ ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВ
8 МАРТ БЕЙНЯЛХАЛГ ГАДЫНЛАР ЭЦНЦНЯ
ЩЯСР ОЛУНМУШ ТЯНТЯНЯЛИ МЯРАСИМДЯ
ИШТИРАК ЕТМИШДИР
Республика сарайы
7 март 2002-ъи ил
Тянтяняли мярасимин rəsmi hissəсинdən sonra Azərbaycan
incəsənət ustalarının, gənc ifaçıların iştirakı ilə böyük bayram
konserti oldu, dövlətimizin başçısı Heydər Əliyevin qadınlarımıza göstərdiyi diqqət və qayğıdan, keçirilən tədbirlərdə iştirakından bəhs edən kinolentlər nümayiş etdirildi.
Mərasim baĢa çatdıqdan sonra səhnə arxasınдa
incəsənət ustaları ilə görüĢü
Щ е й д я р Я л и й е в: Sizi qadınlar bayramı münasibətilə
ürəkdən təbrik edirəm. Sizə cansağlığı, səadət və bütün iĢlərinizdə, yaradıcılığınızda uğurlar arzulayıram.



Мярасимдя Гадын Проблемляри цзря Дювлят Комитясинин сядри, «Севил» Гадынлар Мяълиси сядринин мцавини Зящра Гулийева мярузя етди.
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Bu gün çox gözəl konsert verdiniz. Azərbaycan incəsənət
ustalarının nə qədər böyük səviyyədə olduqlarını bir daha nümayiĢ etdirdiniz. Çox sağ olun, hamınıza təĢəkkür edirəm.
Gözəl qadınlarsınız. Mən dəfələrlə demiĢəm ki, Azərbaycan qadınları ən gözəl qadınlardıрlar. Bunu bu gün bir daha
gördük. Sizə təĢəkkür edirəm. Sağ olun.
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АТЯТ-ин МИНСК ГРУПУНУН ЩЯМСЯДРЛЯРИ
ИЛЯ ЭЮРЦШ
Президент сарайы
8 март 2002-ъи ил
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyev ATƏTin Minsk qrupunun həmsədrləri Rudolf Perinanı (ABŞ), Nikolay
Qribkovu (Rusiya), Filip dö Sürmeni (Fransa) və Rusiya Federasiyası Xarici Иşlər nazirinin birinci müavini Vyaçeslav Trubnikovu və
onları müşayiət edən nümayəndə heyətini qəbul etmişdir.
H e y d ə r Ə l i y e v: Hörmətli qonaqlar, dostlar!
Mən sizi səmimi-qəlbdən salamlayıram və sizinlə yenidən
görüĢməyimdən çox məmnunam. Sizinlə, yəni Minsk qrupunun həmsədrləri ilə Hyu-Yorkda görüĢüb çox ətraflı söhbət
etmiĢdik. O vaxt siz demiĢdiniz ki, regiona, o cümlədən Azərbaycana gələcəksiniz. Mən çox məmnunam ki, siz indi gəlmisiniz. Biz o söhbətlərimizi davam etdirə bilərik.
Dünən ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədri Azərbaycanda, Bakida oldu. Biz onunla görüĢdük, çox ətraflı söhbət etdik və
Minsk qrupunun fəaliyyəti haqqında da çox geniĢ fikir mübadiləsi apardıq. Təkcə Minsk qrupunun fəaliyyəti yox, ümumiyyətlə, Ermənistan–Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqiĢəsinin həll olunması ilə əlaqədar ATƏT-in fəaliyyəti haqqında
çox geniĢ söhbət apardıq. Güman edirəm, indi siz Azərbaycana
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və bölgəyə hansısa fikirlərlə gəlmisiniz və bunları dinləmək, fikir
mübadiləsi aparmaq, təbiidir ki, çox yaxĢı olardı.
Mən görürəm, burada bizim qızlar, jurnalistlər var. Bilmirəm,
bayram günü onları niyə iĢlədirlər. Çünki bu gün Azərbaycanda
qadınlar bayramıdır və heç kəs iĢləmir. Qadınları iĢlətmək olmaz. Mən bayram münasibətilə qadınları təbrik edirəm, onlara
cansağlığı, səadət arzulayıram. Əgər masanın arxasında olan
qadınlar da bu bayrama qatılırlarsa, onları da təbrik edirəm.
R u d o l f P e r i n a: Cənab Prezident, bu gün bizə görüĢ
imkanı yaratdığınıza görə çox sağ olun. Nyu-Yorkdakı görüĢdən sonra bu gün Sizinlə görüĢmək çox xoĢdur.
Sizin bir qədər əvvəl qeyd etdiyiniz kimi, biz buraya çox
vacib bayram günündə gəlmiĢik. Bu gün Beynəlxalq qadınlar
günüdür. Çox təəssüf edirik ki, biz gəliĢimizlə qadınları iĢləməyə məcbur edirik. Bu bayram münasibətilə Azərbaycanın
bütün qadınlarına səadət və xoĢbəxtlik arzu etmək istəyirəm.
Lakin bayram olmasına baxmayaraq, biz istədik, buraya
mümkün qədər tez gələk. Bir halda ki, bizim iĢ cədvəlimiz
buna imkan verir, biz buradayıq və çox vacib bir məsələ, artıq uzun müddətdir müzakirə olunan məsələ barədə söhbəti
davam etdirəcəyik. Bu həm də Nyu-Yorkda apardığımız söhbətlərin davamı olacaqdır. Biz hesab edirik ki, Nyu-Yorkdakı görüĢ çox vacib və müsbət bir görüĢ idi. Burada olmağımızın səbəbi ondan ibarətdir ki, biz danıĢıqları daha sürətli edə
bilərik, danıĢıqlara daha çox enerji sərf etmiĢ olarıq.
Biz hesab edirik ki, münaqiĢəni həll etməyin artıq vaxtı
gəlib çatmıĢdır. Çünki bu münaqiĢə çoxdandır həllini gözləyir
və burada olmağımız bizim hökumətlərin bu məsələyə nə
qədər böyük əhəmiyyət verməsinin nümunəsidir.
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Biz bu gün səhər ölkə daxilində daimi yaĢayıĢ yerlərindən
məhrum olmuĢ insanlarla – məcburi köçkünlərlə görüĢdük.
Onların çox təsirli, kədərli və bədbin söhbətlərini eĢitdik. Biz
əmin olduq ki, bu münaqiĢə həmin insanlara nə qədər çox
əziyyət veribdir. Elə bilirəm ki, bundan artıq dəlil ola bilməz.
Bu məsələni tezliklə həll etmək lazımdır. Qeyd etdiyim kimi,
biz bu gün çox təsirli söhbətlər eĢitdik. GörüĢdüklərimizin
çoxu qadınlar idi, onlar bu münaqiĢə zamanı ərlərini, qohumlarını, yaxınlarını itirmiĢlər. Biz buraya möhkəm iradə ilə və
möhkəm əminliklə gəlmiĢik ki, bu məsələ tezliklə həll olunsun. Bir daha çox sağ olun.
H e y d ə r Ə l i y e v: TəĢəkkür edirəm.
В й а ч е с л а в Т р у б н и к о в: Hörmətli Heydər Əliyeviç!
Prezident Putinlə söhbətinizin davamı olaraq, Sizə möhkəm cansağlığı və uzun ömür kimi ən xoĢ arzuları bir daha
yetirmək istəyirəm. Bu, rəhbərliyimizin fəaliyyətinin əsas qayəsidir və biz ümid edirik ki, Siz nə qədər hakimiyyətdəsiniz,
ölkələrimiz arasında dialoq çox səmərəli olacaqdır.
Bizə göstərilmiĢ çox səmimi qonaqpərvərliyə görə son dərəcə minnətdarıq. Həmsədrlərin hamısı rus dilini bildiyi üçün,
icazə verin öz çıxıĢımı tərcüməsiz davam etdirim.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bəli, hamı baĢa düĢür.
V y a ç e s l a v T r u b n i k o v: Görürsünüz, Azərbaycanda belə hörmətə malik olan rus dilinə, demə, bütün dünyada
da hörmət edilir. Heydər Əliyeviç, burada rus dilinin yaxĢı,
klassik, savadlı səviyyədə saxlanması iĢinə töhfənizə görə
Sizə çox böyük minnətdarlığımı bildirirəm.
Ġndi isə əsas məsələ – buraya gəlməyimizin məqsədi barədə.
Bizim heç bir fövqəladə təklifimiz yoxdur və mən zənn edirəm
ki, həmkarlarım – həmsədrlər ancaq bunu deyə bilərlər ki, biz
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davam etdirilən danıĢıqlar prosesinя nəinki ara verilməməsini, həm də onun hər hansı Ģəkildə dərinləĢməsini istəyirik.
Biz baĢlıca məsələlərdən danıĢa bilərik və bu, həqiqətən də
çox vacibdir. Ġkinci dərəcəli məsələlərdən də danıĢa bilərik,
iki qonĢu dövlət arasında, iki qonĢu xalq arasında xoĢ münasibətlərin olması və qan tökülməsinin bu münasibətlərə xələl
gətirməməsi üçün ikinci dərəcəli məsələlər də az əhəmiyyətli
deyildir.
Mən bir Ģeyi vurğulamaq istəyirəm. Sizinlə yanaĢı yaĢayan
insanların, xalqların birgə yaĢamağa məhkum olmasından
danıĢmaq indi dəbdədir.
Heydər Əliyeviç, antiterror koalisiyasının mübarizəsinə
töhfənizə görə Sizə bütün Rusiya adından böyük təĢəkkürümü
bildirirəm. Bu, olduqca böyük cəsarət tələb edirdi və Sizin
Ģəxsi, fərdi töhfənizi Rusiyada çox yüksək qiymətləndiririk.
Bu çox böyük iĢdir və bir çox mürəkkəb problemlərin nizama
salınması üçün gördüyünüz iĢlərə görə mən Sizin qarĢınızda
bir daha baĢ əyirəm. Bu problemlər hələ də mövcuddur.
Lakin mən belə bir faktdan çox böyük məmnunluq duyuram
ki, biz hüquq-mühafizə orqanlarının, xüsusi xidmət idarələrinin xətti ilə sıx qarĢılıqlı fəaliyyət göstəririk. Bizim aramızda tam qarĢılıqlı anlaĢma var, hiss edirik ki, terrorizmə
qarĢı bu mübarizədə əl-ələ verib iĢləyirik. Buna görə çox sağ
olun. Hesab edirəm ki, Cənubi Qafqazda Azərbaycan elə bir
ölkədir ki, Rusiya özünün antiterror mübarizəsində ona güvənə bilər. Bu, böyük köməkdir, buna görə çox sağ olun.
Bilirəm ki, Siz Vladimir Vladimiroviçlə Gürcüstandaкы vəziyyət barədə söhbət etmisiniz. Mən onu Ģərh etməyəcəyəm,
lakin Sizin Ģəxsi töhfəniz, Ģəxsi səyləriniz və ən baĢlıcası isə
çox böyük vətəndaĢ cəsarətiniz sayəsində bizimlə Azərbaycan
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arasında olan belə əməkdaĢlığı və qarĢılıqlı fəaliyyəti Cənubi
Qafqazın digər ölkələrinə də arzulamaq istərdim.
Mən nəyi demək istərdim? Həmsədrlərin mövqeləri baxımından biz müxtəlif fikirlər söyləyə bilərik, lakin heç vaxt və
heç bir halda nə Siz, nə də sizin Azərbaycandakı həmkarlarınız bizim nöqteyi-nəzərimizi təzyiq və ya hər hansı təsir
metodu kimi qəbul etməməlisiniz.
Biz fikir mübadiləsi aparırıq və həmizə öz nöqteyi-nəzərimizi söyləyirik ki, bu vəziyyətdən çıxıb, dinc, çox ciddi
prosesə istiqamət götürmək barədə təkliflərimizdə doğru
yolla getməyimiz üçün Sizin açıq, çox sərt çavabınızı eĢidək.
YaxĢı baĢa düĢürük ki, Sizin də, Ermənistan prezidentinin
də öz xalqlarınız qarĢısında ciddi, dərin və ən baĢlıcası isə,
dəyiĢməz öhdəlikləriniz var. Odur ki, bu prosesə kömək
edərkən biz həmin öhdəlikləri nəzərə almağa çalıĢırıq. Azərbaycan prezidenti olaraq Sizin də, prezident Kюçяryanın da
ölkə daxilində qarĢılaĢa biləcəyiniz çətinlikləri çox yaxĢı baĢa
düĢürük. Mən daxili siyasi mülahizələri nəzərdə tuturam.
Lakin vacib olan budur ki, Siz bizim köməyimizi, rolumuzu
qərəzsiz hesab edəsiniz. Amma bu, yalnız bir həddədək, qan
tökülməsinə yenidən baĢlamayana, atəĢ açılmasına yenidən
baĢlamayana qədər, amansız qarĢıdurma yenidən baĢlamayana qədər mümkündür. Demək istəyirəm ki, bu günədək
qan tökülməməsi, götürülmüĢ öhdəliklərin yerinə yetirilməsi
Sizə Ģərəf gətirir. BaĢa düĢürəm, səbrin дя həddi вар. Bunu
biz də baĢa düĢürük, çünki xalq yorulmuĢdur.
Bu problemi həll etmək lazımdır və mən bütün üç həmsədrin adından Sizi əmin etmək istəyirəm ki, biz bu problemin həllində kömək göstərməyi çox istərdik. Qamanın dedikləri, ümumən ATƏT-in dedikləri bizim nöqteyi-nəzəri də əks
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etdirir. Biz bəzən ümidsizliyə qapılmasaq da, acizlik hissi
keçiririk. Nəyə görə? Ona görə ki, Sizin güclü dəstəyiniz
olmasa, haqqında söhbət açdığımız daimi ünsiyyət olmasa,
Sizi də, Ermənistan prezidentini də, ən baĢlıcası isə, hər üç
həmsədri, yəni Rusiya prezidentini də, Fransa prezidentini
də, ABġ prezidentini də eyni dərəcədə narahat edən bu çox
mürəkkəb problemin həllinin hansısa formulunu icad etmək
bizim üçün çox çətindir.
Biz buraya turist kimi, öz iradəmizlə gəlməmiĢik, bizi Minsk
qrupu tapĢırıq verərək göndərmiĢdir və bu çox məsuliyyətli vəzifədir. Heydər Əliyeviç, biz bu məsuliyyəti hiss edirik. Biz heç istəməzdik ki, regiondan əliboĢ qayıdaq. Sizə, son dərəcə hörmət bəslədiyim insana, parlaq siyasi liderə, heyrətamiz istedada malik xalqın məsuliyyətli rəhbərinə söyləmək istədiyim bunlardan ibarətdir.
H e y d ə r Ə l i y e v: Sağ olun, Vyaçeslav Ġvanoviç.
F i l i p d ö S ü r m e n: Cənab Prezident, biz çox böyük
məmnuniyyət hissi ilə bu gün Bakıdayıq. Biz buraya turist
kimi gəlməmiĢik. Lakin Sizin bu gözəl Ģəhərinizdə olmaq bizə
olduqca xoĢ təəssürat bağıĢlayır. Bu bahar ab-havası bizə çox
yaxĢı təsir bağıĢlayır.
Prezident ġirak ən səmimi salamlarını Sizə çatdırır. Onun
Sizə nə qədər böyük etibarı olduğunu, Sizə nə qədər çox inandığını bilirsiniz. Onun Ģəxsində Avropa Birliyi ölkələrinin bu
prosesə nə dərəcədə böyük dəstək verməsindən Ģadam. Cənab
Qama bunu Sizə deyibdir.
Bizim Qafqaza səfərimiz baĢa çatdıqdan sonra Vyanaya
gedəcəyik. Orada bu səfərin nəticələri barədə məlumat verəcəyik. Nyu-Yorkda Sizin bizi çox yaxĢı qarĢılamağınızdan
məmnun qaldıq. Bu bayram günündə bizi qəbul etdiyinizə
görə Sizə olduqca minnətdarıq. Mənə belə gəlir, bu gün çox
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adamı narahat etmiĢik. Lakin bu bizim üçün bir imkandır ki,
bu görüĢdə iĢtirak edən qadınlara, xüsusilə də xanım Dilarə
Seyidzadəyə öz təbriklərimizi çatdıraq.
Bu çox vacib bir missiyadır. Biz nə dərəcədə məsuliyyət
daĢıdığımızı dərk edirik. Biz öz fəaliyyətimizi çox intensiv
Ģəkildə davam etdirməyə qərarlıyıq. Bilirsiniz ki, təcili və
ədalətli sülh nə dərəcədə vacibdir. Biz bu səhər məcburi köçkünlərin səbirsizliyini və onların əzab-əziyyətlərini gördük.
Yüz minlərlə adam evlərinə qayıtmağa ümid bəsləyir. Onu da
bilirik ki, bu sülh Azərbaycan üçün nə dərəcədə vacibdir. Regional münasibətlərdə bu sülh çox zəruridir. Regionun sabitləĢdirilməsi həm regionun marağındadır, həm sizin, bütün
azərbaycanlıların, həm də bizim – hamımızın marağındadır.
Biz buraya çox böyük inamla, ümidlə və sizə bacardıqca daha
çox faydalı olmaq arzusu ilə gəlmiĢik.
Cənab Prezident, bizi qəbul etdiyiniz üçün Sizə bir daha
təĢəkkür edirəm.
H e y d ə r Ə l i y e v: Sağ olun. Daha baĢqa danıĢmaq istəyən yoxdur.
Hörmətli dostlar, mən sizin üçünüzə də Azərbaycan haqqında, mənim haqqımda dediyiniz sözlərə görə təĢəkkür edirəm. Birinci növbədə, ona görə ki, siz Minsk qrupunun iĢinin
bundan sonra da fəallaĢmasını istəyirsiniz və bu istiqamətdə
lazımi tədbirlər görməyə hazırsınız.
Bilməlisiniz ki, təbiidir, yəqin bilirsiniz, bu il mart ayının,
yəni bu ayın sonunda Minsk qrupunun on ili tamam olur. Təsəvvür edin, on il! Ermənistan–Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ
münaqiĢəsi hələ bundan da öncə, təxminən 1988–1989-cu illərdə
baĢlayıbdır. Amma 1992-ci ildən bu iĢlə ATƏT məĢğul olub və
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BirləĢmiĢ Millətlər TəĢkilatı bu məsələni ATƏT-ə həvalə edibdir.
ATƏT də bunun üçün xüsusi olaraq Minsk qrupu yaradıbdır.
Ümumiyyətlə, Ermənistan–Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ
münaqiĢəsi çox ağır nəticələr gətiribdir və xüsusən Azərbaycana böyük zərbələr vurubdur. Mən çox məmnunam ki,
siz bu gün vaxt tapıb Bakıda hələ tikilib qurtarmamıĢ binada
yerləĢən qaçqınlarla, köçkünlərlə görüĢmüsünüz. Mən hiss
edirəm ki, onların vəziyyəti, söhbətləri sizi qəlbən çox
narahat edibdir. Qeyd etmək istəyirəm ki, Bakıda yaĢayan,
siz gördüyünüz köçkünlər çadır Ģəhərciklərində daha da ağır
vəziyyətdə yaĢayan köçkünlərə nisbətən, demək olar, yaxĢı
vəziyyətdədirlər. Amma bu gün gördüyünüz mənzərə sizə nə
qədər böyük təsir bağıĢlayıbdır. Bu, davam edir, özü də bir il
yox, iki il yox. Əgər ATƏT-in Minsk qrupu on ildir fəaliyyət
göstərirsə, demək, on ildir qaçqın-köçkün problemi var və
Ermənistan–Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqiĢəsi var.
Minsk qrupu yarananda, güman edirəm, çoxları belə hesab
edirdilər ki, ATƏT kimi mötəbər bir təĢkilatın yaratdığı
Minsk qrupu – ona 12 dövlət daxildir – bu münaqiĢənin qısa
müddətdə həll olunmasına yardım edəcəkdir. Ancaq on il keçib, nəticə yoxdur. Doğrudur, bu illər ərzində Minsk qrupu
və onun həmsədrləri çox gərgin iĢ aparıblar, çox səylər qoyublar. Mən xüsusən Minsk qrupu həmsədrlərinin bu
formatda 1997-ci ilin əvvəlindən indiyə qədər fəaliyyətini qiymətləndirmək istəyirəm. Həqiqət ondan ibarətdir ki, bu illər
biz Minsk qrupu ilə birlikdə Ermənistan–Azərbaycan, Dağlıq
Qarabağ münaqiĢəsinin sülh yolu ilə həll olunması üçün müxtəlif variantlar müzakirə etmiĢik və müxtəlif mövzuda danıĢıqlar aparmıĢıq. Hər bir belə müzakirə bu münaqiĢənin nə
qədər dərin, ağır olduğunu bir daha nümayiĢ etdirib, eyni
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zamanda, bizə göstəribdir ki, münaqiĢənin həlli üçün yeniyeni hansı addımlar atmaq mümkündür.
Ona görə biz heç də belə fikirdə deyilik ki, ATƏT-in Minsk
qrupu və xüsusən onun həmsədrləri bu illər ərzində az iĢ
görüblər. Çox iĢ görüblər və gördüyünüz bu iĢlərə görə mən
sizə təĢəkkür edirəm. Amma, eyni zamanda, təəssüf hissi doğurur ki, biz məsələnin həll olunmasını təmin edə bilməmiĢik.
Biz bəzi hallarda buna yaxınlaĢmıĢıq. Ancaq hansısa qəti
qərar qəbul etmək mümkün olmayıbdır.
Bunlara baxarkən, onu demək olar ki, biz bu iĢimizi davam etdirməliyik. Çünki ATƏT-in Minsk qrupu və bugünkü
formatda olan həmsədrlər Ermənistan–Azərbaycan, Dağlıq
Qarabağ münaqiĢəsinin sülh yolu ilə həll olunması üçün ən
mükəmməl qurumdur. Ona görə biz bu gün də sizinlə fikir
mübadiləsi aparmalıyıq ki, bundan sonra nə edək, hansı yolla
gedək və nə edək ki, biz, nəhayət, məsələni həll edək.
Bunları sizə deyərkən, bildirmək istəyirəm ki, mən məsələnin mütləq sülh yolu ilə həll olunmasının tərəfdarıyam. Amma eyni zamanda, bunun təkcə sülh yolu ilə həll olunmasının
tərəfdarı deyiləm. Mən bu məsələnin tezliklə həll olunmasını
istəyirəm. Buna görə hamımız – siz də, biz də səylərimizi
artırmalıyıq və məsələnin həll edilməsinə nail olmalıyıq. Mən
inanıram ki, buna nail olmaq olar. Ona görə də hesab edirəm
ki, sizin bu səfərinizin böyük əhəmiyyəti var. Güman edirəm
ki, bu səfəriniz zamanı irəli sürəcəyiniz təklifləri müzakirə
etmək olar. Bununla söhbəti tamamlamaq olar. Etirazınız
yoxdur. Sonra davam etdirərik. Sağ olun.

_________________________________________________________16

ЯЛИЯСЭЯР ШЕРДУСТ БАШДА ОЛМАГЛА
ИРАН ИСЛАМ РЕСПУБЛИКАСЫ ПАРЛАМЕНТИ
ИРАН– АЗЯРБАЙЪАН ДОСТЛУГ ГРУПУНУН
ЦЗВЛЯРИНДЯН ИБАРЯТ НЦМАЙЯНДЯ
ЩЕЙЯТИ ИЛЯ ЭЮРЦШ
Президент сарайы
11 март 2002-ъи ил
Bu görüşdən məmnun qaldığını bildirən Азярбайъан prezidentи Heydər Əliyev nümayəndə heyətinin ölkəmizə səfər müddətində keçirdiyi çoxsaylı görüşlərdən xəbərdar olduğunu vurğuladı. Iran–Azərbaycan Dostluq Qrupunun rəhbəri Əliəsэər
Şerdust İran prezidenti Məhəmməd Xatəminin səmimi salamlarını Azərbaycan dövlətinin başçısına çatdırdı. Nümayəndə
heyətinin üzvlərini prezident Heydər Əliyevə təqdim etdikdən
sonra Əliəsэər Şerdust Azərbaycana indiki səfərinin təəсsüratından danışdı. O, Azərbaycanda və onun ayrılmaz hissəsi olan
Naxçıvanda son vaxtlar görülmüş quruculuq işlərinə heyran
qaldığını ifadə etdi, Milli Məclisdəki səmərəli görüşlərdən söhbət açdı. Səfər günlərində ölkəmizdə müşahidə etdikləri sabitliyin onlarda xüsusi təəssürat doğurduğunu vurğulayan nümayəndə heyətinin başçısı Azərbaycanın bugünkü yüksəlişində
prezident Heydər Əliyevin müstəsna xidmətləri olduğunu bildirdi.
İran prezidentinin səmimi salamlarına görə təşəkkürünü
bildirən prezident Heydər Əliyev özünün ən xoş arzularını cə-
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nab Xatəmiyə çatdırmağı xahiş etdi. Prezident Heydər Əliyev
vurğuladı ki, İranla dostluq münasibətlərinin inkişaf etdirilməsi
Azərbaycanın dövlət siyasətinin başlıca istiqamətlərindən biridir. Bu münasibətlər dövlətlərarası müqavilələr və imzalanmış
digər sənədlər əsasında nizamlanır. Dövlətimizin başçısı bu əlaqələrin hər iki ölkənin mənafeyi naminə genişləndirilməsinə
tərəfdar olduğunu söylədi. Azərbaycan prezidenti İrana səfərinin təxirə salınmasının obyektiv səbəblərini açıqladı və bildirdi
ki, bu səfərin gercəkləşməsi üçün səfirlər vasitəsilə tədbirlər
davam etdirilir.
Əliəsэər Şerdust dedi ki, Azərbaycan prezidentinin İran İslam Respublikasına qarşıdakı səfəri onun ölkəsində böyük maraq doğurmuşdur. Bu səfər zamanı aparılacaq danışıqlar və
imzalanacaq sənədlər iki qonşu dövlət arasında münasibətlərin
daha da genişlənməsində müsbət rol oynayacaqdır. Qonaq İran
parlamentində təmsil olunmuş azərbaycanlı deputatların fəaliyyəti barədə də məlumat verdi.
Söhbət zamanı ölkələrimiz arasında əlaqələrin möhkəmlənməsi yolunda qarşıya çıxan problemlər və onların aradan
qaldırılması yolları və digər məsələlər barədə də fikir mübadiləsi aparıldı.
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ПАКИСТАН ИСЛАМ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
ПРЕЗИДЕНТИ ЗАТИ-АЛИЛЯРИ
ЪЯНАБ ПЯРВИЗ МЦШЯРРЯФЯ
Щюрмятли ъянаб Президент!
Пакистан Ислам Республикасынын милли байрамы – Пакистан эцнц мцнасибятиля Сизи вя гардаш Пакистан халгыны тябрик
едирям. Азярбайъан иля Пакистан арасында йаранмыш мющкям
достлуг вя сых ямякдашлыг мцнасибятляринин инкишафына бюйцк
ящямиййят верирям. Яминям ки, гаршылыглы ялагяляримиз халгларымызын рифащы наминя даим инкишаф едяъяк вя мющкямляняъякдир.
Сизя мющкям ъансаьлыьы, ишляриниздя уьурлар, дост Пакистан
халгына сцлщ, ямин-аманлыг вя фираванлыг арзулайырам.
Щюрмятля,
ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВ
Азярбайъан Республикасынын Президенти
Бакы шящяри, 13 март 2002-ъи ил
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ЙУНАНЫСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ПРЕЗИДЕНТИ
ЗАТИ-АЛИЛЯРИ
ЪЯНАБ КОНСТАНТИНОС СТЕФАНОПУЛОСА
Щюрмятли ъянаб Президент!
Йунаныстан Республикасынын милли байрамы – Мцстягиллик
эцнц мцнасибятиля Сизи вя бцтцн Йунаныстан халгыны тябрик
едирям.
Яминям ки, юлкяляримиз арасында тяшяккцл тапмыш достлуг
вя ямякдашлыг мцнасибятляри халгларымызын мянафейи наминя
даим инкишаф едяъяк вя мющкямляняъякдир.
Сизя мющкям ъансаьлыьы, ишляриниздя уьурлар, дост Йунаныстан халгына ямин-аманлыг вя фираванлыг арзулайырам.
Щюрмятля,
ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВ
Азярбайъан Республикасынын Президенти
Бакы шящяри, 13 март 2002-ъи ил
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ИРЛАНДИЙАНЫН ПРЕЗИДЕНТИ
ЗАТИ-АЛИЛЯРИ
ХАНЫМ МЕРИ МАКАЛИСЯ
Щюрмятли ханым Президент!
Ирландийанын милли байрамы – Мцгяддяс Патрик эцнц мцнасибятиля Сизи вя бцтцн Ирландийа халгыны тябрик едирям.
Яминям ки, юлкяляримиз арасындакы мцнасибятлярин инкишафы
бундан сонра да халгларымызын рифащына хидмят едяъякдир.
Сизя мющкям ъансаьлыьы, ишляриниздя уьурлар, дост Ирландийа
халгына ямин-аманлыг вя фираванлыг арзулайырам.
Щюрмятля,
ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВ
Азярбайъан Республикасынын Президенти
Бакы шящяри, 13 март 2002-ъи ил
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ТУНИС РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ПРЕЗИДЕНТИ
ЗАТИ-АЛИЛЯРИ
ЪЯНАБ ЗЕЙНАЛАБИДИН БИН ЯЛИЙЯ
Щюрмятли ъянаб Президент!
Тунис Республикасынын милли байрамы – Мцстягиллик эцнц
мцнасибятиля Сизи вя бцтцн Тунис халгыны тябрик едирям.
Цмидварам ки, Азярбайъан Республикасы иля Тунис Республикасы арасында тяшяккцл тапмыш достлуг вя ямякдашлыг
мцнасибятляри халгларымызын ирадясиня уйьун олараг даим инкишаф едяъяк вя эенишляняъякдир.
Сизя мющкям ъансаьлыьы, ишляриниздя уьурлар, дост Тунис
халгына сцлщ вя тярягги арзулайырам.
Щюрмятля,
ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВ
Азярбайъан Республикасынын Президенти
Бакы шящяри, 13 март 2002-ъи ил
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НАМИБИЙА РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ПРЕЗИДЕНТИ
ЗАТИ-АЛИЛЯРИ
ЪЯНАБ СЕМ НУЙОМАЙА
Щюрмятли ъянаб Президент!
Намибийа Республикасынын милли байрамы – Мцстягиллик
елан едилмяси эцнц мцнасибятиля Сизи вя бцтцн Намибийа
халгыны тябрик едирям.
Цмидварам ки, Азярбайъан–Намибийа ялагяляринин инкишафы
халгларымызын рифащына юз тющфясини веряъякдир.
Сизя мющкям ъансаьлыьы, ишляриниздя уьурлар, дост Намибийа халгына ямин-аманлыг вя тярягги арзулайырам.
Щюрмятля,
ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВ
Азярбайъан Республикасынын Президенти
Бакы шящяри, 13 март 2002-ъи ил
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БАНГЛАДЕШ ХАЛГ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
ПРЕЗИДЕНТИ ЗАТИ-АЛИЛЯРИ
ЪЯНАБ БЯДРУДДОЗА ЧОУДНУРИЙЯ
Щюрмятли ъянаб Президент!
Бангладеш Халг Республикасынын милли байрамы – Мцстягиллик эцнц мцнасибятиля Сизи вя бцтцн Бангладеш халгыны
тябрик едирям.
Юлкяляримиз арасындакы мцнасибятлярин инкишафына бюйцк
ящямиййят верирям. Яминям ки, достлуг вя ямякдашлыг ялагяляримиз даим халгларымызын рифащына хидмят едяъякдир.
Сизя мющкям ъансаьлыьы, ишляриниздя уьурлар, дост Бангладеш халгына сцлщ вя тярягги арзулайырам.
Щюрмятля,
ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВ
Азярбайъан Республикасынын Президенти
Бакы шящяри, 13 март 2002-ъи ил
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ФРАНСА РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ПРЕЗИДЕНТИ
ЗАТИ-АЛИЛЯРИ
ЪЯНАБ ЖАК ШИРАКА
Щюрмятли ъянаб Президент!
Язиз дост!
Юлкяляримиз арасында дипломатик мцнасибятлярин йаранмасы иля баьлы мяня эюндярдийиниз тябрик мяктубуну алмагдан чох мямнун олдум.
Азярбайъан Республикасы иля Франса Республикасы арасында
дипломатик мцнасибятлярин гурулмасы икитяряфли ялагяляримизин
тарихиндя ян мцщцм щадисялярдян биридир. Бу мцнасибятлярин
10 иллийи иля ялагядар Сизи вя бцтцн Франса халгыны црякдян
тябрик едирям.
Мцстягиллийини ялдя етдикдян сонра Азярбайъан Республикасыны таныйан илк дювлятлярдян бири Франса олмушдур. Мян
чох шадам ки, ютян он ил ярзиндя юлкяляримиз арасында ялагяляр
щяртяряфли инкишаф едяряк достлуг, гаршылыглы сурятдя файдалы
ямякдашлыг сявиййясиня йцксялмишдир. Бу мцнасибятлярин даща
да эенишлянмяси вя дяринляшмяси цчцн бундан сонра да ялимдян эяляни етмяйя щазырам.
Азярбайъанын ян аьрылы проблеми олан Ермянистан–Азярбайъан, Даьлыг Гарабаь мцнагишясинин сцлщ йолу иля щялл
олунмасы цчцн АТЯТ-ин Минск групунун щямсядри кими,
юлкянизин вя шяхсян Сизин эюстярдийиниз ардыъыл сяйляри йцксяк
гиймятляндирирям.
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Яминям ки, Азярбайъан иля Франса арасындакы мцнасибятляр юлкяляримизин вя халгларымызын рифащы наминя даим
инкишаф едяъяк вя эенишляняъякдир.
Ъянаб Президент, сящщятимля баьлы гайьыныза вя хош арзуларыныза эюря Сизя дярин миннятдарлыьымы билдирирям.
Сямими достлуг щиссляри иля,
ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВ
Азярбайъан Республикасынын Президенти
Бакы шящяри, 14 март 2002-ъи ил
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АВРОПА «ТОП-КОМАНДА» КУБОКУ УЬРУНДА
ЙАРЫШЛАРЫН ГАЛИБИ ОЛАН «АЗЯРРЕЙЛ»
ГАДЫН ВОЛЕЙБОЛ КЛУБУНУН ЦЗВЛЯРИ ИЛЯ
ЭЮРЦШДЯ НИТГ
Президент сарайы
14 март 2002-ъи ил
Əziz idmançılar!
Əziz voleybolçular!
Mən Sizi, Azərbaycanın qadınlardan ibarət voleybol
komandasını, komandanın üzvlərini Avropa kuboku uğrunda mübarizədə əldə etdiyiniz gözəl qələbə münasibətilə təbrik
edirəm. Sizin hər birinizə cansağlığı və idman sahəsində yeniyeni uğurlar arzulayıram.
Sizin son günlər Azərbaycanda Avropa kuboku uğrunda
final yarıĢlarında çıxıĢlarınız bütün Azərbaycan xalqının,
vətəndaĢlarının, Azərbaycan ictimaiyyətinin nəzər-diqqətini
cəlb etmiĢdir. Demək olar ki, hamıda böyük maraq doğurmuĢdu və hamını bu yarıĢlara həm idman sarayında, eyni
zamanda televiziya vasitəsilə baxmağa məcbur etmiĢdir. Bu
çox sevindirici haldır və sizin uğurlarınız və nəhayət, final

Эюрцшдя Milli Olimpiya Komitəsinin prezidenti Ġlham Əliyev, Gənclər,
Ġdman və Turizm naziri Əbülfəс Qarayev, Prezidentin Katibliyinin rəisi Dilarə
Seyidzadə, Prezidentin Ġcra Aparatının humanitar siyasət Ģöbəsinin müdiri Fatma Abdullazadə, Azərbaycan Voleybol Federasiyasının prezidenti Ziya Məmmədov iĢtirak edirdilər.
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dakı qələbəniz, hesab edirəm ki, Azərbaycanın idman həyatında, təkcə idman həyatında yox, Azərbaycanın ümumən
həyatında, tarixində çox əlamətdar bir hadisədir. Ona görə də
siz qısa müddətdə Azərbaycanda böyük hörmət qazanmısınız,
populyarlıq qazanmısınız. Həm televiziya ilə görən, həm də
oyununuzu izləyən hər bir kəs sizi sevir, sizə çox böyük rəğbət
bəsləyir.
Mən bu gün sizi dəvət etmiĢəm ki, bir daha öz təbrikimi
çatdırım və sizə yeni-yeni uğurlar arzulayım. Siz Azərbaycan
cəmiyyətinə böyük bir hədiyyə qazandırmısınız. Bu da
Avropa kubokudur. Ona görə mən sizə bir də təĢəkkür edirəm. Ancaq bunun əvəzində sizə hansısa hədiyyə vermək çox
çətindir. Çünki sizin etdiyiniz hədiyyə o qədər qiymətlidir ki,
bu qiymətdə hədiyyə vermək çətindir. Ancaq buna baxmayaraq, mən də bu münasibətlə sizə yadigar hədiyyələri
vermək istəyirəm. Yəni bu gün sizin yadınızda qalsın ki, siz
Azərbaycan prezidenti ilə görüĢmüsünüz və Azərbaycan prezidentinin, kiçik də olsa, hədiyyəsini almısınız.
***
Prezident Heydər Əliyev «Azərreyl»in Baş məşqçisi Faiq
Qarayevə və komandanın üzvlərinə xatirə hədiyyələri təqdim
etdi.
Voleybolçular idmançılara göstərdiyi diqqət və qayğıya,
onları şərəfləndirdiyinə və zəhmətlərinə verdiyi böyük qiymətə
görə respublikamızın rəhbərinə dərin minnətdarlıqlarını bildirdilər.
Sonra «Azərreyl»in kapitanı Alla Həsənova prezident Heydər Əliyevə komandanın adından xatirə olaraq voleybol topu
hədiyyə etdi.
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YEKUN NĠTQĠ
Hörmətli idmançılar, voleybolçular!
Əziz dostlar!
Sizi bir daha səmimi-qəlbdən təbrik edirəm. Sizə cansağlığı, yeni-yeni idman qələbələri arzulayıram. Ümidvaram ki,
siz çox gözəl qələbənizlə, Avropa kuboku uğrunda mübarizədə qələbənizlə gələcəkdə qazanacağınız daha böyük uğurlarınızın əsasını qoydunuz. Biz bunları gözləyəcəyik və həmiĢə sizinlə bərabər olacağıq ki, siz yeni-yeni qələbələrə nail
olasınız. Sizin qələbəniz, son aylarda, son illərdə keçirdiyiniz
yarıĢlarda, voleybol oyunlarında əldə etdiyiniz nailiyyətlər bizim hamımızı sevindirir və hər bir Azərbaycan vətəndaĢında
böyük qürur hissi doğurur. Mən televiziya ilə sizin oyunlarınıza da baxırdım. Sizin yarımfinal və final oyunlarınıza
baxırdım. Mən görürdüm ki, siz nə qədər böyük cəsarətlə,
həvəslə, vətənpərvərliklə oynayırsınız və sizdə qələbə üçün nə
qədər böyük iradə var. Eyni zamanda, mən görürdüm ki, idman sarayında olan insanlar da – orada həddindən çox tamaĢaçı, sizin azarkeĢləriniz var idi – sizinlə bərabər həm gərginlik keçirirdilər, həm sevinirdilər, həm də qələbəni gözləyirdilər. Həm sizi görərkən, həm saraydakı tamaĢaçıları
görərkən mən düĢündüm ki, son illər Azərbaycanda idman nə
qədər inkiĢaf edibdir. Biz artıq bunu qətiyyətlə deyə bilərik.
Ġdmançıların əməyi, zəhməti nəticəsində inkiĢaf edibsə, eyni
zamanda idman kütləvi xarakter alıbdır. Ġndi Azərbaycanda
məktəblərdə, universitetlərdə, müəssisələrdə və mövcud olan
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idman oyunları saraylarında, olimpiya komplekslərində,
demək olar ki, mütəmadi olaraq yarıĢlar keçirilir.
Bizim idmançılarımız, idmanla məĢğul olan gənclərimiz
çoxalıbdır. Onlar məĢq edirlər, hazırlaĢırlar. Hər biri qələbə
üçün hazırlaĢır. Bu, idmanın kütləviliyinin birinci tərəfidir.
Ġkinci tərəfi isə odur ki, idmana nə qədər böyük maraq var.
Mən bunları ona görə deyirəm ki, 7-8 il bundan öncə Azərbaycanda idman, demək olar, tamamilə ölmüĢdü.
KeçmiĢdə Azərbaycanda idman yüksək səviyyədə olubdur.
Ancaq təbiidir ki, indi, müstəqil Azərbaycanda idman keçmiĢ
dövrlərin hamısından yüksək səviyyədədir. Amma bu yeni
mərhələyə, yeni yüksək səviyyəyə qalxmaq üçün Azərbaycan
idmanı, Azərbaycan idmançıları və Azərbaycan xalqı böyük
вя çətin mərhələdən keçmiĢdir.
Xatırlayın, 1990–1992–1993-cü illərdə Azərbaycanın ən
böyük idman meydançası, respublika stadionu kababçıların,
alverçilərin, dükançıların ixtiyarına verilmiĢdi və stadion
tamamilə dağılmıĢdı. Biz bu mənzərəni görəndə, təbiidir ki,
çox dəhĢətləndik. Amma eyni zamanda, Azərbaycanın böyük
futbol stadionunun qaydaya salınması ilə məĢğul olduq. Ġndi
artıq o yüksək standartlara cavab verir.
Xatirimdədir, o vaxt bir dəfə buraya hansısa xarici ölkədən
futbol komandası gəlmiĢdi. Dedilər ki, Bakıdakı o böyük
stadion yaramır. Bu oyunu Sumqayıtda keçirmək lazımdır.
Xatirinizdədir? Mən onda təəccüb etdim, axı nə cür ola bilər?
Amma bu, həqiqət idi. Ancaq təkcə o deyildi, 1970-ci illərdə
tikilmiĢ, indi sizin voleybol oynadığınız idman sarayını nə
günə salmıĢdılar? Xatirlayın, bu yaxın vaxtlara qədər orada
mebel satırdılar. Amma mən 1993-cü ildə buraya gələndə
orada kabab da biĢirirdilər, nə bilim, çayçı da var idi, dükan
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da var idi, hər Ģey var idi. Ayrı-ayrı adamların ixtiyarına vermiĢdilər. Onlar da hərəsi öz Ģəxsi məqsədləri ilə məĢğul olurdular. Bunları kim etmiĢdi, mən bilirəm, o adamların adlarını
da bilirəm. 1992–1993-cü illərdə burada hakimiyyətdə olan
adamlar idi, indi onların bəzilərini qəhrəman hesab edirlər.
Amma mən, sadəcə olaraq, bu gün o adları çəkmək istəmirəm. Çünki onlar layiq deyillər ki, bu mötəbər məclisdə adları
çəkilsin.
Amma indi baxın, o mənfi hallar ləğv ediləndən sonra, ora
qaydaya salınandan sonra – bilirəm ki, son vaxtlar orada ciddi
iĢ aparılıbdır – həmin idman sarayında beynəlxalq yarıĢlar
keçirilir. Təkcə voleybol yarıĢı yox, boks yarıĢı, baĢqa yarıĢlar da keçirilir. Həmin voleybol oyunları orada keçiriləndə
bütün Azərbaycan televiziya ilə ona baxırdı. Hamımız sevinirdik. Həm sizin oyununuza və təbiidir, qələbənizə, həm də
saraydakı yüksək əhval-ruhiyyəyə, insanların sevincinə görə.
Amma bu da son deyildir.
Milli Olimpiya Komitəsi özünün gözəl bir idman kompleksini tikdi. Biz onu açdıq. Ġndi orada da həm müxtəlif yarıĢlara
hazırlıqlar gedir, həm də beynəlxalq yarıĢlar keçirilir. Milli
Olimpiya Komitəsi baĢqa yerlərdə də idman kompleksləri
tikir. Onlardan birini də MaĢtağa qəsəbəsində tikdilər. Mən
onun açılıĢında iĢtirak etdim. Ġndi o da fəaliyyət göstərir.
Nəhayət, bilirəm, mənə bu barədə Ġlham Əliyev məlumat
veribdir ki, may ayında Azərbaycanda güləĢ üzrə Avropa
cempionatı keçiriləcəkdir. Ona görə də bizim böyük idman
sarayını indi qaydaya salırlar. Ġlham Əliyev bu iĢlə məĢğul
olur, Ģəhərin icra hakimiyyəti onun ətrafını abadlaĢdırır.
O idman sarayı nəhəng bir qurğudur. Mənim xatirimdədir,
1973-cü ildə biz o sarayın təməl daĢını qoyduq. O təməl
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daĢını oraya mən qoymuĢam. Mən onun tikintisi zamanı
oranı ziyarət etdim, iĢlərlə maraqlandım. Tikildi, hazır oldu.
Ancaq onun lazımi səviyyədə istifadəsi təmin olunmadı və o
da digərlərinin vəziyyətinə düĢmüĢdü. Ġndi Milli Olimpiya
Komitəsi, Gənclər, Ġdman və Turizm Nazirliyi onu qaydaya
salırlar. Güman edirəm ki, biz may ayında orada güləĢ üzrə
Avropa çempionatının Ģahidi olacağıq və yarıĢlara baxacağıq. Yəni bunlarla onu demək istəyirəm ki, bizim həm idmançılarımızın sayı artır, həm səviyyələri yüksəlibdir – onlar
beynəlxalq yarıĢlarda çox yüksək qələbələr əldə edirlər – həm
də Azərbaycanda idmanın kütləviliyi təmin olunubdur. Bir
tərəfdən, idmana gənclərin çox böyük dəstəsi cəlb olunubdur,
ikinci tərəfdən də, idmana ictimaiyyətin, vətəndaĢlarımızın
marağı son dərəcə artıbdır.
Məsələn, mən yaxĢı bilirəm, sizin son, final oyununuzu
Azərbaycanın hər yerində, hər bir evdə insanlar televiziya ilə
seyr ediblər. Orada, sarayda olan insanları da siz görmüsünüz, biz də televiziya ilə görmüĢük. Bunlar hamısı Azərbaycanda idmanın sürətlə inkiĢaf etməsini göstərir. Bu, son
illərdə əldə etdiyimiz bütün baĢqa nailiyyətlərlə yanaĢı, çox
böyük əhəmiyyət kəsb edən nailiyyətdir. Çünki idman birinci
növbədə, gənc nəslin fiziki və zehni cəhətdən sağlam böyüməsində, tərbiyə olunmasında, inkiĢaf etməsində xüsusi yer
tutur, xüsusi rol oynayır. Ġdman millətimizin səhhətində, sağlamlığında xüsusi yer tutur. Bununla bərabər, idman mədəniyyətdir. Ġdman hər bir xalqın mədəniyyətinin hansı səviyyədə olduğunu göstərir. Bizim idmanımızın səviyyəsi qalxdıqca, onunla bərabər Azərbaycan xalqının, Azərbaycanın
mədəniyyəti də yüksəlir.
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Nəhayət, idman belə bir sahədir ki, idmançılarımız müxtəlif ölkələrdə yarıĢlarda iĢtirak edir, qələbələr qazanırlar və
hər dəfə müstəqil Azərbaycanın adını ucaldırlar. Müstəqil
Azərbaycanın himni çalınır, müstəqil Azərbaycanın bayrağı
qaldırılır və müstəqil Azərbaycan dünyanın müxtəlif ölkələrində tanınır. Demək olar ki, idman kimi Azərbaycanın müstəqilliyinin rəmzlərini nümayiĢ etdirən ikinci bir vasitə yoxdur. Bunu siz idmançılar edirsiniz. Bu da sizin üzərinizə həm
böyük məsuliyyət qoyur, eyni zamanda, sizə böyük hörmət
gətirir. Çünki siz belə böyük iĢlər görürsünüz.
Тябиидир ки, биз щамымыз бунларла севинирик. Биз севинирик ки,
Милли Олимпийа Комитяси идман сащясиндя гыса мцддят ярзиндя бюйцк наилиййятляр ялдя едибдир. Идманын мадди-техники
базасынын йарадылмасы вя эенишляндирилмясиндя чох ишляр эюрцбдцр вя бу эцн дя эюрцр, эяляъякдя дя эюряъякдир. Эянъляр,
Идман вя Туризм Назирлийи юз цзяриня дцшян вязифяляри лайигинъя йериня йетирир вя Милли Олимпийа Комитяси иля бирликдя бу
ишлярля мяшьул олур, идманы инкишаф етдирир. Бунларын щамысы
Азярбайъанын ялдя етдийи бюйцк наилиййятлярдир.
Щюрмятли идманчылар, бу наилиййятляри сиз ялдя едирсиниз вя биз
бу наилиййятляря эюря сизя борълуйуг. Тябиидир ки, бцтцн бу
наилиййятлярдя биз эяряк Милли Олимпийа Комитясинин, онун сядри
Илщам Ялийевин дя хидмятлярини гейд едяк. Эянъляр, Идман вя
Туризм Назирлийинин, назир Ябцлфяс Гарайевин хидмятлярини дя
эяряк гейд едяк. Анъаг мян, адятян, бу хидмятляри, садяъя,
гейд едирям. Амма сизин гялябяляринизи ися, эюрдцйцнцз кими,
чох бюйцк щявясля, мящяббятля дейирям.
Мян цмидварам ки, сиз, тякъя сиз йох, бцтцн башга нювлярля
мяшьул олан идманчыларымыз бундан сонра да бюйцк наилиййятляр
ялдя едяъякляр, Азярбайъана йени-йени кубоклар, гызыл медаллар,
башга наилиййятлярин рямзи олан мцкафатлар эятиряъякляр. Ейни
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заманда цмидварам ки, Милли Олимпийа Комитяси, Эянъляр,
Идман вя Туризм Назирлийи бу ишлярини бундан сонра да давам
етдиряъякляр вя идман Азярбайъанда инкишаф едяъякдир. Идманын
кцтлявилийинин тямин олунмасы бизим щамымызын ясас мягсядимиздир. Бу йолда щамы чалышмалыдыр.
Язиз достлар, мяним язиз, эюзял гызларым, сизи бир даща тябрик едирям. Сизин щамыныза ъансаьлыьы, йени-йени уьурлар арзулайырам.
Команданын Баш мяшгчиси Фаиг Гарайевин хидмятлярини
хцсуси гейд етмяк лазымдыр. Мян щамынызы дейяндя, щамынын
адыны чякмяк мцмкцн дейил, амма Фаиг Гарайевин адыны
мян мцтляг чякмялийям. Мян телевизийа иля баханда мцшащидя едирдим. Эюрцрям, бир тяряфдян, чох тялябкардыр, амма
икинъи тяряфдян, онун цстцнлцйц ондан ибарятдир ки, чох сакит
бир адамдыр. Бахырсан, онда ня щяйяъан щисс едирсян, ня дя
наращатлыг. Бунлар щамысы онун дахилиндядир, ону щеч вахт
бцрузя вермир. Волейбол мейданчасынын ятрафында чох сакит,
чох тямкинля юз фяалиййятини щяйата кечирир вя бизим бу гызлара
лазыми эюстяришлярини чох тямкинля, щямишя чох мядяни сурятдя
верир.
Она эюря мян Фаиг Гарайеви щям наилиййятляри иля тябрик
едирям, щям дя мян чох севинирям ки, бизим беля йцксяк
мядяниййятя малик олан идманчымыз, мяшгчимиз вар. Сяни
тябрик едирям, сяня хцсуси тяшяккцр едирям. Бцтцн мяшгчиляри
тябрик едирям. Щамынызы тябрик едирям. Щамыныза ъансаьлыьы
арзу едирям. Саь олун.
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АЗЯРБАЙЪАН ИЛЯ АМЕРИКА БИРЛЯШМИШ
ШТАТЛАРЫ АРАСЫНДА ДИПЛОМАТИК
МЦНАСИБЯТЛЯР ЙАРАДЫЛМАСЫНЫН
10 ИЛЛИЙИНЯ ЩЯСР ОЛУНМУШ
МЯРАСИМДЯ НИТГ
Бакы,
АБШ сяфирлийинин игамятэащы
16 март 2002-ъи ил
Hörmətli cənab səfir!
Hörmətli xanımlar və cənablar!
Bu gün Amerika BirləĢmiĢ ġtatları və Azərbaycan üçün
həqiqətən çox əlamətdar bir gündür. Azərbaycan öz dövlət
müstəqilliyini elan edəndən sonra ona beynəlxalq dəstək
lazım idi. Bu beynəlxalq dəstəyi də dünyanın müxtəlif dövlətləri, xüsusən aparıcı dövlətlər göstərməli idi. Azərbaycan
xalqı bunu gözləyirdi.
Biz bu gün, on il keçəndən sonra çox böyük məmnuniyyət
və iftixar hissi ilə deyə bilərik ki, yeni yaranmıĢ müstəqil
Azərbaycan dövləti o vaxt belə dəstəyi aldı. Bir çox dövlətlər
dərhal Azərbaycanın müstəqilliyini tanıdıqlarını elan etdilər.
Onlardan biri də Amerika BirləĢmiĢ ġtatları oldu.
O vaxtdan indiyə qədər Amerika BirləĢmiĢ ġtatları ilə
Azərbaycan arasında yaranmıĢ əlaqələr davamlı surətdə inkiĢaf edib və bu gün yüksək səviyyədədir.
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Ancaq mən də cənab səfir kimi, bir-iki dəqiqə o dövrü, o
anları, o ili xatırlamaq istəyirəm. On il bundan öncə Azərbaycan müstəqilliyini yenicə əldə etmiĢdi. Ancaq Ģiddətli müharibə gedirdi, iqtisadi böhran çox dərinləĢmiĢdi. Azərbaycanda, Bakıda hakimiyyətsizlik hökm sürürdü, silahlı
dəstələr insanların rahat yaĢamasına imkan vermirdilər, cinayətkarlıq artmıĢdı. Belə bir dövrdə, belə bir zamanda müstəqil dövlət kimi, Azərbaycan ilk addımlarını atırdı. Belə bir
dövrdə Azərbaycan ilə Amerika BirləĢmiĢ ġtatları arasında
diplomatik əlaqələr qurulmuĢdu. Burada qeyd edildiyi kimi,
ilk dəfə Bakıda, Azərbaycanın paytaxtında Amerikanın səfirliyi öz qapılarını açmıĢdı.
Mən o vaxt Bakıda deyildim, Naxçıvanda yaĢayırdım. Ancaq təbii ki, mən Azərbaycanın problemləri ilə, Azərbaycanın
dərdləri ilə yaĢayırdım. Ancaq Azərbaycanın ayrılmaz hissəsi
olan Naxçıvanda problemlər, dərdlər Bakıdan da, Azərbaycanın baĢqa bölgələrindən də çox idi. Biz bu problemlərin
həll olunması, bu dərdlərin aradan qaldırılması ilə məĢğul
idik. Mən böyük minnətdarlıq hissi ilə xatırlayıram ki, o vaxt,
Amerika BirləĢmiĢ ġtatları öz səfirliyini Azərbaycanda açan
kimi, Naxçıvana xüsusi diqqət yetirmiĢdir və burada adı
çəkilən cənab Robert Fin dərhal Naxçıvana gəlmiĢdi. Ondan
sonra Amerika BirləĢmiĢ ġtatlarının Azərbaycanda ilk səfiri
cənab Dik Mays Naxçıvana gəlmiĢdi. Sonra mən gəlib Bakıda, həmin «Ġnturist» mehmanxanasındakı səfirlikdə onlarla
görüĢmüĢdüm. Bizim dərhal əlaqələrimiz yaranmıĢdır. Bu əlaqələr də, təbiidir ki, Azərbaycan–Amerika BirləĢmiĢ ġtatları
əlaqələrinin tərkib hissəsi idi, bir hissəsi idi. Biz o ağır illəri
yaĢadıq. Azərbaycanda yaranmıĢ hərc-mərcliyin, ondan sonra baĢ vermiĢ vətəndaĢ müharibəsinin qarĢısını aldıq, Azər-
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baycanda tədricən ictimai-siyasi sabitliyi təmin etməyə baĢladıq. Ancaq bunlar asan olmadı. Biz bir çox müqavimətlərlə
rastlaĢdıq. O cümlədən terror aktları və 1994-cü ilin oktyabr
ayında, 1995-ci ilin mart ayında Azərbaycanda silahlı dövlət
çevriliĢi cəhdləri ilə rastlaĢdıq. Bu gün həmin mart hadisələrindən düz 7 il keçir. O vaxt Azərbaycanın müqəddəratı həll
edilirdi. Müstəqilliyinin qalıb-qalmaması həll olunurdu. Çünki o qüvvələr Azərbaycan dövlətçiliyinə qarĢı qalxmıĢdılar.
Əgər azğın silahlı dəstələr o vaxt öz niyyətlərinə nail ola bilsəydilər, Azərbaycan dağılacaqdı. Mən bunu qətiyyətlə
deyirəm. Biz o günləri yaĢadıq, müharibəni dayandırdıq.
Yeddi ildən artıqdır ki, atəĢkəs rejimində yaĢayırıq. Sosial,
iqtisadi, siyasi böhrana son qoyduq və indi Azərbaycanda
bütün sahələrdə inkiĢaf təmin olunubdur. O, bu gün də davam edir. Cənab səfirin dediyi kimi, Azərbaycan bu on il
müddətində öz müstəqilliyini qoruyub saxlayıb, iqtisadi cəhətdən, siyasi cəhətdən və bütün baĢqa əlamətlərinə görə güclü bir dövlətə çevrilibdir.
On il ərzində biz Amerika BirləĢmiĢ ġtatları ilə əlaqələrimizi daim inkiĢaf etdirmiĢik. Bu əlaqələr geniĢlənir, dərinləĢir və demək olar ki, bütün sahələri əhatə edir. Bu əlaqələrin inkiĢaf etməsinin səbəbi təkcə bizim istəyimiz, arzumuz
deyil, eyni zamanda Amerika BirləĢmiĢ ġtatları hökumətinin
də Azərbaycan ilə əlaqələri geniĢləndirmək, inkiĢaf etdirmək
niyyətləridir.
11 sentyabr hadisələri, Amerika BirləĢmiĢ ġtatlarında törədilmiĢ dəhĢətli terror aktları bütün dünyanı lərzəйя gətirdi. O
cümlədən, təbiidir ki, Azərbaycanda bizi də çox hiddətləndirdi və həyəcanlandırdı. Biz beynəlxalq terrorizmə qarĢı, bu cür
qəddar terrorizmə qarĢı dərhal etiraz səsimizi qaldırdıq.

_________________________________________________________37

Beynəlxalq terrorizmə qarĢı mübarizədə Amerika BirləĢmiĢ
ġtatları ilə bir alyansda, bir koalisiyada olmağımızı dərhal
bəyan etdik və ondan sonrakı günlərdə, aylarda bu sahədə
bizim üzərimizə düĢən vəzifələri tamamilə yerinə yetiririk.
11 sentyabr hadisələrindən sonra Amerika BirləĢmiĢ ġtatları ilə Azərbaycan arasındakı əlaqələr daha da yüksək səviyyəyə qalxıbdır və xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Əvvəlki
illərdə hər iki tərəf bəyan etdi ki, bizim əlaqələrimiz strateji
tərəfdaĢlıq əlaqələridir. Bu, təsdiq olunub və onu daha da
geniĢləndirmək məramı Amerika BirləĢmiĢ ġtatları tərəfindən
bildirilibdir. Biz də buna tam razılığımızı bildirmiĢik.
Mən dünən Amerika BirləĢmiĢ ġtatlarının prezidenti cənab
Corc BuĢun məktubunu aldım. O, bu gün mətbuatda dərc
olunubdur. Bu məktubda prezident BuĢ 11 sentyabr hadisələrindən sonra Azərbaycanın Amerikaya göstərdiyi dəstəyi
bir daha yüksək qiymətləndirdiyini bildirir və eyni zamanda
Qafqazda, onun ətrafında sülh, əmin-amanlıq, təhlükəsizlik
naminə bizimlə, Azərbaycan ilə əməkdaĢlığın daha da geniĢləndirilməsinin zəruri olduğunu bəyan edir. Prezident cənab
BuĢun məktubunda Azərbaycana göstərilən münasibətə,
ölkəmizin fəaliyyətinə verilən qiymətə görə təĢəkkür edirəm
və bildirmək istəyirəm ki, məktubda yazılan bütün fikirlərlə
tam razıyam. Beləliklə, biz əlaqələrimizin on illiyini tamamlayırıq və irəliyə çox nikbinliklə birgə addımlayırıq.
Bu on il müddətində çox Ģey dəyiĢibdir. Amerika BirləĢmiĢ
ġtatlarının səfirliyi «Ġnturist» mehmanxanasının kiçik otaqlarından indi böyük bir binaya köçübdür və bütün ətrafı əhatə
edir. Əgər əvvəllər səfir mehmanxanada xırda bir otaqda yaĢayırdısa, indi belə bir imarətdə yaĢayır və bu qədər qo-
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naqları dəvət etməyə də imkanı var. Bunlar hamısı on ildə
bizim əlaqələrimizin inkiĢaf etməsinin təzahürüdür.
Биз бу эцн дипломатик ялагяляримизин он иллийини гейд едяркян Америка Бирляшмиш Штатларынын Азярбайъандакы сяфирлийинин фяалиййятини хцсуси гейд етмяк истяйирям. Демяк истяйирям ки, Америка Бирляшмиш Штатларынын сяфирлийи бу он ил
мцддятиндя илк нювбядя, Америка Бирляшмиш Штатларынын милли
марагларынын горунмасы вя тямин олунмасы цчцн чох иш эюрцбдцр. Амма бунунла бярабяр, Америка–Азярбайъан ялагяляринин инкишаф етдирилмяси цчцн чох сяйляр гойубдур, чох иш
эюрцбдцр.
Мян бу эцн Америка Бирляшмиш Штатларынын Азярбайъанда
илк сяфири олан ъянаб Дик Майсы хатырлайырам. Ейни заманда,
ондан сонракы сяфирляря, сяфирлийин бцтцн ишчиляриня вя хцсусян,
Америка Бирляшмиш Штатларынын бу эцн Азярбайъандакы Фювгяладя вя Сялащиййятли сяфириня юз тяшяккцрцмц билдирирям.
Биз беш илдян сонра йеня дя эюрцшцб ялагяляримизин он беш
иллийини гейд едяъяйик. Он илдян сонра ийирми иллийини гейд
едяъяйик вя бу, давам едяъякдир. Она эюря мян сизин щамыныза уьурлар арзулайырам.
Саь олун.
***
Республикамызын рящбяри Щейдяр Ялийев мярасимдя иштирак
едян гонагларла, о ъцмлядян Америка Бирляшмиш Штатларынын
юлкямиздяки сабиг сяфирляри иля, Бакыда фяалиййят эюстярян хариъи
юлкялярин сяфирляри иля, юлкямизин дювлят вя щюкумят нцмайяндяляри иля сямими эюрцшцб сющбят етди.
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NOVRUZ BAYRAMI MÜNASĠBƏTĠLƏ
AZƏRBAYCAN XALQINA TƏBRĠK
Hörmətli həmvətənlər!
Xalqımızın əziz bayramı – qədim Novruz bayramı münasibətilə hamınızı səmimi-qəlbdən təbrik edir, sizə xoĢ əhval-ruhiyyə arzulayıram.
Azərbaycan xalqı tarix boyu əziz tutduğu bahar bayramının hər gəliĢini səbirsizliklə gözləmiĢ, sınaq dolu ağır günlərində də onu qəlbində yaĢatmıĢdır. Minilliklər boyu formalaĢmıĢ adət-ənənələrimizi qoruyaraq milli varlığımızın
rəmzinə çevrilən yaz bayramını insanlarımız bu gün böyük
sevinclə qeyd edirlər. Mədəniyyətimizin zəngin xəzinəsi olan
Novruz bayramı milli dövlətçilik ənənələrimizi bərpa edib,
dövlət müstəqilliyimizi yenidən qazandıqdan sonra Azərbaycan Respublikasının rəsmi bayramlarından biri kimi həmiĢəlik təqvimə daxil olmuĢdur.
Novruz bayramı qəlblərdə ən ülvi bəĢəri duyğular oyadır,
qonaqpərvərlik, səmimilik, xeyirxahlıq kimi yüksək mənəvi
dəyərlərlə insanları bir-birinə daha yaxın və əziz edir, dünyanı, təbiəti və insanları yeniləĢdirərək, könülləri qurub-yaratmaq əzmi ilə doldurur.
Bu yaz bayramı öz gəliĢi ilə gələcəyə inamla baxmaq əzmi
gətirir, əcdadların ruhuna dərin ehtiramın gücü sayəsində
qəlblərdə ümid çırağı yandırır. Uca amallar uğrunda canlarını qurban vermiĢ Vətən övladlarının xatirəsini bu əziz
günlərdə yad edərək onların ailələrinə və yaxınlarına, bütün
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xalqımıza səbr diləyir və bir daha əmin edirəm ki, müstəqillиyimizin qorunub möhkəmlənməsi, ölkəmizin ərazi bütövlüyünün bərpa edilməsi, vətəndaĢlarımızın firavan həyata qovuĢması üçün bundan sonra da var qüvvəmizi sərf edəcəyik.
Dünyanın hər bir guĢəsində yaĢayan həmvətənlərimizin
ürəkləri Novruz bayramı günlərində müqəddəs vətən torpağı –
doğma Azərbaycan ilə bir döyünür. Dünya azərbaycanlılarını
bu əziz gündə salamlayır, bayram münasibətilə onlara ən xoĢ
duyğularımı yetirirəm.
Əziz soydaĢlarımız!
Üzümüzə gələn yaz bayramında hər birinizə cansağlığı,
xoĢbəxtlik və ailə səadəti diləyirəm. Qoy bu bayram hər evə,
hər ocağa xeyir-bərəkət, ölkəmizə əmin-amanlıq və yeni uğurlar gətirsin.
Bayramınız mübarək olsun!
HEYDƏR ƏLIYEV
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı Ģəhəri, 19 mart 2002-ci il
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НОВРУЗ БАЙРАМЫ МЦНАСИБЯТИЛЯ
КЕЧИРИЛЯН ЦМУМХАЛГ ШЯНЛИЙИНДЯ
НИТГ
21 март 2002-ъи ил
Martın 21-də qədim İçərişəhərin darvazaları qarşısında –
Gənclər meydanında bayram münasibətilə böyük mərasim
təşkil olunmuşdu. Meydanda Novruz tonqalı şölələnirdi. Ətrafdakı binaları, əsrlərin şahidi olan qədim qala divarlarını aləlvan plakatlar bəzəyirdi.
Şux, oynaq musiqi sədaları ətrafı bürümüşdü. Milli geyimli
uşaqlar meydanda rəqs edirdilər. İncəsənət ustalarının baharı,
Azərbaycanı tərənnüm edən mahnıları dalğa-dalğa hər tərəfə
yayılırdı.
Azərbaycan prezidenti Heydər Əliyev Novruz şənliklərində
iştirak etmək üçün Gənclər meydanına gəldi. Meydana toplaşmış minlərlə adam dövlətimizin başçısını hərarətlə, gurultulu
alqışlarla qarşıladılar, ona bahar ətirli gül-çiçək dəstəsi təqdim
edildi. Bahar qız Azərbaycan prezidentinə müraciətlə dedi:
Əziz Heydər baba! Sizi xalqımızın müqəddəs Novruz bayramı münasibətilə ürəkdən təbrik edirik. Azərbaycanın xoşbəxt
gələcəyi, vətən torpağının bütövlüyü naminə gördüyünüz işlərə
görə Sizə minnətdarıq. Bizim şadlanmağa, sevinməyə haqqımız
var, çünki müstəqilliyimizin Sizin kimi təminatçısı var. Biz
inanırıq ki, Sizin gərgin əməyiniz sayəsində Azərbaycan xalqı
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həmişə öz bahar ömrünü yaşayacaqdır. Bu əziz Novruz bayramı münasibətilə sizi bir daha təbrik edirik.
Unudulmaz mügənnimiz böyük Rəşid Behbudovun ifasında
Rauf Hacıyevin məşhur «Azərbaycan» mahnısının sədaları
ətrafa yayıldı. Prezident Heydər Əliyev bayram şənliyinə toplaşmış paytaxt sakinləri ilə mehribancasına salamlaşdı, onları
Novruz bayramı münasibətilə təbrik etdi. Dövlətimizin başçısı
bayram şənliyində geniş nitq söylədi.
***
Щ е й д я р Я л и й е в: Əziz həmvətənlər!
Sizi xalqımızın ən sevimli, ən əziz bayramı – Novruz bayramı münasibətilə səmimi-qəlbdən təbrik edirəm. Hamınıza
cansağlığı, səadət və bütün iĢlərinizdə uğurlar arzulayıram!
Novruz bayramı bizim bütün bayramlarımızdan əzizdir.
Bu bayram çox qədim tarixə malikdir və əcdadlarımızın bizə
töhfəsi, onlardan qalmıĢ mirasdır. Novruz bayramı heç bir
tarixi hadisə, yaxud heç bir Ģəxsiyyətin adı ilə, onun fəaliyyəti
ilə bağlı deyildir. Bu bayram təbiətin qanunları ilə, kainatın
qanunları ilə əlaqədar olan bir bayramdır. Gündüz ilə gecənin
bərabərləĢməsi günü, baharın ilk günü Novruz bayramıdır.
Bunlara görə Novruz bayramı bir çox baĢqa bayramlardan
fərqlənir və bu bizim, məhz Azərbaycan xalqının bayramıdır.
Qədim zamanlardan bəri və bu gün də bu bayramı ən çox
sevən, ən uca tutan Azərbaycan xalqıdır.
Biz bu il Novruz bayramını Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin onuncu ildönümünü bayram edəndən sonra qeyd
edirik. Novruz, dediyim kimi, qədim bayramdır. Ancaq elə
vaxtlar, zamanlar olubdur ki, bu bayramı xalqımızın əlindən
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almaq istəyiblər, bu bayramı keçirməyə mane olmaq istəyiblər. XX əsrdə biz bu dövrü yaĢamıĢıq. Ancaq Novruz bayramının o qədər dərin kökləri var, Azərbaycan xalqının,
millətimizin qəlbində o qədər yerləĢib ki, heç bir qüvvə, heç
bir hakimiyyət, heç bir siyasi sistem bu bayramı Azərbaycan
xalqının əlindən ala bilməyibdir.
Ancaq Azərbaycan dövlət müstəqilliyini əldə edəndən,
azadlığa, sərbəstliyə çıxandan sonra bu bayramı biz açıq
ürəklə, geniĢ, el bayramı, xalq bayramı və nəhayət, dövlət
bayramı kimi qeyd edirik. Bu indi müstəqil Azərbaycan dövlətinin ən mötəbər dövlət bayramıdır. Məhz buna görə də ölkəmizin hər yerində, hər guĢəsində – hər kəndində, qəsəbəsində, Ģəhərində insanlar bu bayramı böyük sevinclə, məhəbbətlə
keçirir, Ģənlənirlər. Novruz bayramının keçmiĢ zamanlardan
qalmıĢ adət-ənənələri bu bayram günlərində, bayram Ģənliklərində nümayiĢ etdirilir.
Beləliklə, xalqımız keçmiĢi bu günü ilə, bu günü keçmiĢi ilə
sıx bağlayır və bu illərdə Novruz bayramı ilə əlaqədar olan
bütün adət-ənənələrin hamısı bərpa olunubdur. Ġndi artıq
deyə bilərik ki, Azərbaycanda Novruz bayramı bəlkə də yüz–
iki yüz il bundan öncəki dövrlə müqayisədə daha da əhatəli
keçirilir. Bunların hamısı bizim xalqımızın sərvətidir.
Bu günlərdə xalqımız öz yüksək, xoĢ əhval-ruhiyyəsini bir
daha nümayiĢ etdirir. Bu da on il ərzində Azərbaycan xalqının müstəqil dövlət və xalq kimi yaĢadığı müddətdə əldə etdiyi nailiyyətlərlə əlaqədardır. Ötən on ildə xalqımız çox ağır,
mürəkkəb bir yol keçibdir. Müstəqilliyi əldə edəndən sonra
onu yaĢatmaq, möhkəmləndirmək, qorumaq və daimi, əbədi
etmək asan olmamıĢdır. Biz çox maneələrlə rastlaĢdıq. Ancaq
xalqımız öz iradəsini, əzmini daim nümayiĢ etdirdi. Bütün ma-

_________________________________________________________44

neələrə, müstəqilliyimizin əlimizdən alınmasına, onun məhv
edilməsinə yönəldilmiĢ cəhdlərin hamısına qarĢı xalqımız mütəĢəkkil çıxıĢ etdi, birliyini, özünün iradəsini göstərdi. Biz dövlət müstəqilliyimizi yaĢatdıq, ilbəil inkiĢaf etdirdik.
Bu illərdə Azərbaycan xalqı böyük sosial, siyasi-iqtisadi
böhrandan çıxaraq inkiĢaf yoluna düĢmüĢdür. Həyatımızın
bütün sahələrində biz böhrandan tam çıxmıĢıq və ölkəmiz
ilbəil inkiĢaf edir. Bunların əsas səbəbi müstəqillik əldə etdikdən sonra Azərbaycan xalqının tutduğu düzgün və doğru
yoldur. Bu yol da azadlıq, demokratiya, müstəqillik yoludur.
Bu yol bütün sahələrdə – siyasi, iqtisadi, sosial islahatlar keçirərək, bazar iqtisadiyyatı yolu ilə getmək yoludur. Bu yol
Azərbaycanın iqtisadiyyatını dünya iqtisadiyyatına inteqrasiya etmək və beləliklə, iqtisadiyyatımızı inkiĢaf etdirmək
yoludur.
Bu sahədə biz böyük nailiyyətlər əldə etmiĢik. Azərbaycanda hüquqi, demokratik, dünyəvi dövlət qurulubdur. Dövlət quruculuğu sahəsində böyük iĢlər görülübdür. Azərbaycanda bazar iqtisadiyyatı inkiĢaf edir. Özəl sektor yaranıbdır.
Aparılan iqtisadi islahatlar nəticəsində Azərbaycanın iqtisadiyyatı ilbəil inkiĢaf edir. Ġnsanların rifah halı yaxĢılaĢıbdır.
Məhz bu yolla gedərək, biz Azərbaycanın dövlət müstəqilliyini möhkəmləndirə bilmiĢik. Məhz buna görə də biz Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin onuncu ildönümünü böyük
qürur hissi ilə bayram etmiĢik, artıq müstəqilliyin on birinci
ilinə qədəm qoymuĢuq. Bütün bunlara görə də indi, bu
Novruz bayramı günlərində ölkəmizin hər yerində, demək
olar ki, hər evdə, hər ailədə bayram əhval-ruhiyyəsi hökm sürür. Ġnsanlar azad, sərbəst yaĢayır, Novruz bayramını da böyük sevinc hissi ilə bayram edirlər.
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Bu günümüz bizi sevindirir. Ancaq əldə etdiyimiz nailiyyətlər bizi sevindirdiyi kimi, yaralarımız da bizi incidir. Həll
edə bilmədiyimiz problemlər bizi narahat edir. O da Azərbaycan torpaqlarının bir qisminin Ermənistan silahlı qüvvələrinin iĢğalı altında olmasıdır. ĠĢğal olunmuĢ torpaqlardan
bir milyondan çox soydaĢlarımızın didərgin düĢməsi, ağır
vəziyyətdə çadırlarda və yaĢayıĢ üçün münasib olmayan digər
yerlərdə yaĢamasıdır. Bu bizim böyük dərdimiz və problemimizdir. Ancaq məlumdur ki, Ermənistan–Azərbaycan,
Dağlıq Qarabağ münaqiĢəsinin həll olunması üçün biz ardıcıl
surətdə çalıĢırıq. Azərbaycanın daxili və xarici siyasətinin
əsas məqsədi ölkəmizin müstəqilliyini möhkəmləndirmək,
dünya miqyasında müstəqil dövlət kimi, Azərbaycanın mövqelərini möhkəmləndirmək və bu vasitə ilə Ermənistan–Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqiĢəsinə son qoymaq, iĢğal
olunmuĢ torpaqları azad etmək, Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü bərpa etmək və yerindən-yurdundan didərgin düĢmüĢ
soydaĢlarımızı öz elinə-obasına qaytarmaqdır.
Biz ötən illərdə bu sahədə çox iĢlər görmüĢük, çox imkanlar aramıĢıq, çox imkanlardan istifadə etməyə çalıĢmıĢıq. Bunu bu gün də davam etdiririk və bundan sonra da etdirəcəyik.
Bu bayram günü mən xalqımızı əmin edirəm ki, Azərbaycanın iĢğal edilmiĢ torpaqları azad olunacaq, Azərbaycanın
ərazi bütövlüyü bərpa ediləcək və yerindən-yurdundan
didərgin düĢmüĢ soydaĢlarımız öz evlərinə, obalarına qayıdacaqlar. Biz buna mütləq nail olacaьıq.
Əziz dostlar!
Əziz bacılar və qardaĢlar!
Mən sizi bayram münasibəti ilə bir daha təbrik edirəm.
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Mən çadırlarda köçkün vəziyyətində və ağır Ģəraitdə yaĢayan soydaĢlarımızı təbrik edirəm. Sərhədlərdə, Azərbaycan
torpağının keĢiyində dayanan mərd əsgərlərimizi təbrik edirəm. Azərbaycan torpaqlarının müdafiəsi uğrunda əlil olmuĢ
vətəndaĢlarımızı təbrik edirəm. Torpaqlarımızın müdafiəsində Ģəhid olmuĢ insanların ailələrini təbrik edirəm. Hamını
təbrik edirəm. Hamıya cansağlığı, səadət, yeni-yeni novruz
bayramları arzulayıram.
Bayramınız mübarək olsun!
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АЗЯРБАЙЪАН ПРЕЗИДЕНТИ ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВЯ
«РУЩ» ЖУРНАЛИСТЛЯРИ МЦДАФИЯ
КОМИТЯСИНИН ТЯСИС ЕТДИЙИ
«ЖУРНАЛИСТЛЯРИН ДОСТУ» МЦКАФАТЫНЫН
ТЯГДИМ ОЛУНМАСЫНА ЩЯСР ЕДИЛМИШ
МЯРАСИМДЯ НИТГ
Бакы,
«Щйатт-Реъенси–Нахчыван» отели
22 март 2002-ъи ил
Prezident Heydər Əliyev mərasimdə iştirak edən kütləvi
informasiya vasitələrinin nümayəndələri ilə, o cümlədən qəzetlərin baş redaktorları ilə görüşdü, onlarla səmimi söhbət etdi.
Sonra mükafatın təqdim olunması mərasimi başlandı. Bildirildi ki, «Ruh» Azərbaycan Jurnalistləri Müdafiə Komitəsinin
təsis etdiyi «Jurnalistlərin dostu» mükafatı beşinci ildir təqdim
olunur. Qalibi təyin etmək üçün 62 respondent – kütləvi informasiya vasitələrinin və jurnalist təşkilatlarının rəhbərləri və
ekspertlər arasında sorğu keçirilmişdir. Yekun protokola əsasən, nominantların ümumi sayı 63, ən aşağı bal 1, orta bal 18,
ən yüksək bal isə 37 olmuşdur. Sorğuda 29 qəzet, 16 ekspert, 7
informasiya agentliyi, 6 jurnalist təşkilatı, 3 teleradio şirkəti və
1 jurnal iştirak etmişdir.
«Jurnalistlərin dostu» nominasiyası üzrə sorğunun nəticələrinə görə, Azərbaycan prezidenti Heydər Əlirza oğlu Əliyev qalib
elan edilmişdir. Sorğunun nəticələri «Ruh» Azərbaycan Jurna-
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listləri Müdafiə Komitəsinin idarə heyəti iclasının protokolu ilə
təsdiq olunmuşdur.
«Ruh» Azərbaycan Jurnalistləri Müdafiə Komitəsinin sədri
Əflatun Amaşov mərasimdə çıxış etdi.
Я ф л а т у н А м а ш о в: Hörmətli cənab Prezident!
Möhtərəm qonaqlar!
Əziz həmkarlarım!
Bu gün təqdimatına toplaĢdığımız bu mükafatı Azərbaycan Jurnalistləri Müdafiə Komitəsi 5 il əvvəl təsis edibdir.
Bundan məqsəd ölkədə söz və mətbuat azadlığını dəstəkləmək, azad və müstəqil mətbuatın möhkəmlənməsinə yardımçı
olmaq, medianın 4-cü hakimiyyət kimi formalaĢmasında dövlət məmurlarının və siyasi xadimlərin dəstəyini qazanmaq, bir
sözlə, Azərbaycanda demokratik proseslərin inkiĢafına təkan
verməkdən ibarətdir. Qaliblər hər ilin sonunda media rəhbərləri və ekspertlər arasında keçirilən ənənəvi sorğu nəticəsində müəyyənləĢdirilir, söz və mətbuat azadlığına daha çox
töhfə verən Ģəxsə «Jurnalistlərin dostu» adı verilir və gördüyünüz bu mükafat ona təqdim edilir.
2001-ci ildə Azərbaycan jurnalistikası çox ziddiyyətli və
mürəkkəb bir dövr keçmiĢdir. Bu müddətdə baĢ verən qanun
pozuntuları digər illərə nisbətən heç də az olmamıĢdır. Jurnalistlərdən bəziləri xidməti vəzifələrini yerinə yetirərkən döyülmüĢ, təhqir olunmuĢ, cərimələnmiĢ, hətta həbs olunmuĢlar. Ġl
ərzində 4 mətbu orqan bağlanmıĢdır.
Ancaq bütün bunlara baxmayaraq, Azərbaycan mətbuatının inkiĢafında çox mühüm hadisələr baĢ vermiĢdir. «Kütləvi
Ġnformasiya Vasitələri haqqında» Qanuna edilən əlavələr və
dəyiĢikliklər nəticəsində kütləvi informasiya vasitələrinin hü-
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quqi bazası tamamilə yeniləĢmiĢ, demokratik prinsiplərə tam
cavab verən qanun qəbul olunmuĢdur.
Ümidvarlıqla deyə bilərəm ki, müstəqilliyini Azərbaycanla
eyni vaxtda qazanmıĢ digər MDB ölkələrinin heç birində belə
demokratik və mütərəqqi qanun yoxdur. Hazırda «Televiziya
və radionun fəaliyyəti haqqında» qanun layihəsi üzrə iĢ gedir.
ĠĢçi qrupunun üzvü kimi, bildirirəm ki, yaxın günlərdə müasir
tələblərə tam cavab verə bilən yeni bir qanuna malik olacağıq.
Kütləvi informasiya vasitələrinin iqtisadi bazasının möhkəmləndirilməsi istiqamətində də əməli addımlar atılmıĢdır.
KĠV-lərdən tutulan mənfəət vergilərinin 3 il müddətində
dövlətin hesabına ödənilməsi ilə bağlı qərar qəbul edilibdir.
Qəzetlərin «Azərbaycan» nəĢriyyatına olan borcları dondurulmuĢdur. Əminəm ki, bu borcların «donu açılmayacaqdır».
Azərbaycana gətirilən qəzet kağızı üzərindən əlavə dəyər
vergisi götürülmüĢdür. Hazırda gündəmdə kütləvi informasiya vasitələrinə kreditlərin verilməsi ilə bağlı məsələ durur.
Ümidvarlıqla bildirirəm ki, bu məsələ də özünün müsbət
həllini tapacaq, media vasitələrinə güzəĢtli, uzunmüddətli
kreditlər veriləcəkdir.
Hörmətli cənab Prezident!
Ziddiyyətlərlə dolu olan 2001-ci ilin nəticələrinə görə, Siz
«Jurnalistlərin dostu» adına layiq görülmüsünüz. Biz bu
münasibətlə Sizi təbrik edirik. Ġnanırıq ki, bu mükafat layiq
görüldüyünüz digər mükafatların sırasında önəmli yer tutacaq
və Siz həmiĢə jurnalistlərin dostu olaraq qalacaqsınız.
***
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«Ruh» Azərbaycan Jurnalistləri Müdafiə Komitəsinin sədri
Əflatun Amaşov «Jurnalistlərin dostu» mükafatını və diplomunu Azərbaycan prezidenti Heydər Əliyevə təqdim etdi.
Щ е й д я р Я л и й е в: Hörmətli jurnalistlər, xanımlar və
cənablar!
Bu mənim üçün qeyri-adi bir hadisədir. Ġlk dəfə olaraq
mən jurnalistlərin, nəhayət, xoĢuna gəlmiĢəm və onlar məni
mükafatlandırıblar. Mənə 2001-ci ildə Azərbaycanda «Jurnalistlərin dostu» mükafatı verdiklərinə görə «Ruh» Jurnalistləri Müdafiə Komitəsinə, onun rəhbərliyinə təĢəkkürümü bildirirəm. Əmin edirəm ki, mən keçmiĢdə olduğu kimi, bu gün
də jurnalistlərin dostuyam və həmiĢə jurnalistlərin dostu olacağam.
Burada bildirildi ki, bu mükafat beĢ il bundan öncə təsis
olunubdur. Ġndiyə qədər bəzi adamlar mükafatlandırılıb, indi
də növbə mənə gəlib çatıbdır. Ancaq onu demək istəyirəm ki,
mənim üçün, yəni Azərbaycan prezidenti üçün bu mükafatı
almaq baĢqalarına nisbətən heç də asan deyildi, qat-qat çətin
idi. Çünki müxtəlif peĢə sahibləri арасында jurnalistlərlə təmasda olanlar, jurnalistlərlə əməkdaĢlıq edənlər, onlara yardım
edənlər təbiidir ki, çoxdur və görünür, onların içərisində ən
görkəmlisini hər il seçib mükafatlandırırlar.
Jurnalistika elə bir sahədir ki, ümumiyyətlə, tənqidlə məĢğuldur, bütün baĢqa vəzifələri ilə bərabər, əsas məqsədi tənqid etmək, nöqsanları aĢkar etmək, onların aradan qaldırılması üçün çalıĢmaqdır. Jurnalistika cəmiyyətdə həmiĢə bu
iĢləri görüb, bu gün də görür və çox uğurla görür. Belə halda
iqtidarı tənqid edənlər daha çox müxalifət düĢərgəsindədirlər.
Ona görə müxalifət düĢərgəsində bu cür mükafat almaq da,
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hesab edirəm ki, o qədər çətin bir Ģey deyildir. Amma Azərbaycan prezidentinin belə bir mükafata layiq görülməsi, yenə
də deyirəm, qeyri-adi haldır, asan deyildir. Görünür ki, mənim bu barədə təkcə 2001-ci ildə yox, əvvəlki illərdə də qoyduğum səylər, nəhayət, jurnalistlər tərəfindən tanınıb, qiymətləndirilib və mənə bu mükafatı vermək haqqında qərar
qəbul olunubdur.
Mən bu mükafatı çox yüksək qiymətləndirirəm. Bizim dostumuz Əflatun AmaĢov burada dedi ki, layiq görüldüyünüz bütün
baĢqa mükafatlarla yanaĢı, bu mükafat da öz yerini tutacaqdır.
Təbiidir, mən çox mükafatlara layiq görülmüĢəm. Ancaq bu
mükafatın xüsusi yeri var. Çünki aldığım mükafatların əksəriyyəti dövlətlər tərəfindən verilən mükafatlardır, dövlət mükafatlarıdır. Düzdür, baĢqaları da var. Amma bu, jurnalistlər tərəfindən verilən mükafatdır.
Ümumiyyətlə, jurnalistlər inciməsinlər, onlar elə məxluqdurlar ki, heç vaxt heç nədən razı deyillər. HəmiĢə çalıĢırlar
yaxĢı yerdə bir nöqsan tapıb, çıxarıb araya qoysunlar. Mən bunu pis mənada demirəm. Çox gözəl. Ancaq yenə də deyirəm,
jurnalistlər çox tələbkardırlar. Həddindən artıq, xüsusən iqtidar
nümayəndələrindən çox tələblər edirlər. Yenə də deyirəm, bizim
iĢlərimizdə nöqsanlar da var, qüsurlar da var. Bunlara baxmayaraq, onlar, nəhayət, qeyrətə gəliblər, mənə mükafat veriblər.
Çox sağ olsunlar.
Mənə məlumat verəndə ki, jurnalistlər məni 2001-ci ildə
«Jurnalistlərin dostu» kimi qiymətləndiriblər, buna inanmadım. Sonra araĢdırmağa baĢladım ki, bu dost nə deməkdir.
Dedilər ki, Siz indi dostsunuz. Dedim, Allaha Ģükürlər olsun
ki, nəhayət, dost olduq. Ancaq jurnalistlər də bilirlər ki – bu-

_________________________________________________________52

rada artıq deyildi – Azərbaycanda mətbuat azadlığı, mətbuat
son illər nə qədər çox inkiĢaf edibdir.
Mən təxminən 5-6 il bundan əvvəlki dövrü xatırlayıram.
Senzura var idi. Elə bizim dövrümüzdə – indi mən dost olmuĢam – mənim dövrümdə. Amma senzura məndən qabaq da
var idi. Senzura var idi, qəzetləri yoxlayırdılar. Hansı məqalə
senzorun xoĢuna gəlmirdisə, onu çıxardırdı. Qəzetlər də
sonra mübarizəyə baĢladılar, etiraz əlaməti olaraq səhifələri
ağ-ağ buraxdılar. Bunlar hamısı bizim xatirimizdədir. Ancaq
biz senzuranı ləğv etdik, Konstitusiya ilə təsbit olunmuĢ söz
azadlığını, mətbuat azadlığını tamamilə təmin etdik, mətbuata geniĢ imkanlar yaratdıq. Mətbuat Azərbaycanda həqiqətən çox sərbəstdir, çox azaddır. Bu da o deməkdir ki, söz
azaddır, fikir azaddır.
Azərbaycanın böyük tarixi var. Bu böyük tarixə nəzər
salsaq, görərik ki, heç vaxt Azərbaycanda söz bu qədər azad
olmayıbdır, fikir bu qədər azad olmayıbdır, mətbuat bu qədər azad olmayıbdır.
Burada qeyd olundu ki, keçən ildə bəzi qəzetlər bağlanıb,
bəzi jurnalistlər təqib olunub, jurnalistlərə qarĢı baĢqa qanunsuz hərəkətlər edilibdir. Ola bilər bu, belədir. Ancaq biz
çalıĢdıq bunlara son qoyaq. Ona görə də xatirinizdədir ki,
mən jurnalistləri dəvət etdim, onlarla çox mehriban söhbət
etdik. Ondan sonra da qanuna dəyiĢikliklər etdik, mən fərman verdim və nə mümkündürsə etdik ki, azad mətbuat yaĢaya bilsin, inkiĢaf edə bilsin və Azərbaycanda mətbuat həmiĢə
azad olsun. Baxmayaraq ki, bu azad mətbuatın səhifələrində
iqtidara qarĢı böhtanlar da var, yalanlar da var, hətta bəzən
biз təhqir halları ilə də rastlaĢırıq – bunlar var.
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Bizim iqtidar nümayəndələri bəzən çox narahat olurlar. Loru
dildə desək, qızıĢırlar ki, məni ləkələdilər, Ģərəf və ləyaqətimi
ləkələdilər və sair. Buna görə də belə insanlar bir vaxt imkanlardan istifadə edirdilər, məhkəməyə müraciət edirdilər,
məhkəmələr qərar çıxarırdı. Təbii ki, qərarlar ədalətli idi. Bu da
mətbuata çox zərər verirdi.
Biz bunların da qarĢısını aldıq. Ġndi görürsünüz, heç kəs mətbuatı məhkəməyə vermir. Biz iqtidar nümayəndələrinə dedik ki,
sən bunu məhkəməyə verəcəksən, sabah o biri yazacaqdır. Onu
verəcəksən, o birisi yazacaqdır. YaxĢı olar, məhkəmə ilə məĢğul
olmasınlar. Ġndi məhkəmələr yoxdur, cərimə də yoxdur. Burada
məndən xahiĢ edirlər ki, borclar dondurulub, amma tamamilə
dondurulsun. Onun üçün gərək biz xüsusi bir kimyəvi vasitə
tapaq ki, o «don əriməsin». Gərək biz düĢünək, nə təhər edək.
Hələ ki, dondurulubdur. Amma təbiidir ki, bu sizdən asılıdır.
Siz özünüzü yaxĢı aparsanız, borclar daha da çox dondurulacaqdır. Amma o yan, bu yan olsa, bir də gördünüz ki, əriməyə
baĢlayıbdır. Mən istəməzdim ərisin. Mən də tərəfdaram ki,
axıra qədər dondurulmuĢ kimi qalsınlar.
Biz mətbuat üçün bütün yardımları etmiĢik və lazım olsa,
bundan sonra da edəcəyik. Mən indi buraya gələndə Gündüz
Tahirli bir məktub verdi ki, qəzetlərə, mətbuata kreditlər
üçün kömək etmək lazımdır. Bilmirəm, indi kreditləri hər
adam ala bilər. Yəqin ki, hansısa bir güzəĢtli kredit almaq
istəyirlər, ona görə mənə müraciət edirlər. Ona da baxacağam, indi imkan dairəsində o xahiĢin də yerinə yetirilməsinə
çalıĢacağam.
Ancaq gəlin həqiqi dost olaq. Mən sizinlə, jurnalistlərlə
dost olmaq istəyirəm. Amma dostluq ikitərəfli Ģeydir. Gərək
iki tərəf də dost olmaq istəsin. Ġndi belə bir hadisə baĢ verib,
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iĢ belə gətirib ki, biz, iki tərəf də dost olmaq istəmiĢik. Amma
gəlin danıĢaq ki, bu daha pozulmasın, biz dost olaq, axıra
qədər dost olaq. Mən dost olmaq istəyirəm.
Xatirimdədir, mən jurnalistlərlə görüĢəndə dedim ki, çağırın, kim istəyir gəlsin. Siyahıda müxalifət qəzetlərinin jurnalistləri var idi. Bəziləri gəlmiĢdilər, amma bəziləri gəlməmiĢdilər.
Mən düĢünürəm, niyə, nə üçün? Ola bilər, sənin məndən xoĢun
gəlmir. Bəlkə mənim səndən dünəndən xoĢum gəlmir. Ancaq
bir halda ki, danıĢmağa, görüĢməyə, fikir mübadiləsi aparmağa, açıq söz deməyə imkan var, bu imkandan nə üçün
istifadə etməyək? Məhz həmin görüĢdə belə bir imkan var idi.
Oraya dəvət olunmuĢ hər bir adam, fərqi yoxdur, hansı partiyaya mənsubdur, hansı siyasi baxıĢlara mənsubdur, iqtidara
müxalifdir, yaxud lap kəskin müxalifətdədir, yaxud da qatı
müxalifətdədir – bizdə belələri var – bunun nə əhəmiyyəti var,
gəlin oturaq, danıĢaq, söhbət edək. Sən də öz fikrini de, mən
də öz fikrimi deyim.
Biz bir xalqıq, bir xalqın övladlarıyıq. Bir millətik, bir
millətin insanlarıyıq və bu cəmiyyətdə bir yerdə yaĢayırıq.
Heç bir yerə də getməyəcəyik, mən buradan çıxıb bir yerə
getməyəcəyəm, sən də getməyəcəksən, niyə də gedək! Biz bir
yerdə, bir vətəndə, bir torpaqda, bir cəmiyyətdəyik. Bir cəmiyyətdə olduğumuz halda gərək biz danıĢaq, fikir mübadiləsi aparaq, bir-birimizi anlamağa çalıĢaq.
Bəzən jurnalist haradasa hansısa faktı eĢidir, oturub yazır
və bir az da ona öz fikirlərini əlavə edir. Amma bu faktı araĢdıranda, müəyyən adamlarla görüĢəndə aydın olur ki, məsələ
belə deyil, baĢqa cürdür. Ona görə də mən istəyirəm ki,
jurnalistlərlə bizim dostluğumuz daimi olsun. Bilin, mən jurnalistləri həmiĢə sevmiĢəm.

_________________________________________________________55

Mən bir dəfə söylədim ki, keçmiĢdə, sovet hakimiyyəti
dövründə, Sovet Ġttifaqı Kommunist Partiyasının liderləri içərisində baĢqalarına nisbətən mətbuatla ən yaxın olan adam
mən olmuĢam. Ən dost olan adam mən olmuĢam. Bu mənim
xarakterimdədir, xasiyyətimdədir. Mən həmiĢə mətbuatla maraqlanmıĢam, qəzet-jurnalları oxumuĢam, radio-televiziyada
verilən məlumatlara həmiĢə diqqətlə yanaĢmıĢam. Ona görə də
jurnalistika sənəti mənə çox yaxın olubdur.
Jurnalistika çətin sənətdir. Bunu etiraf etmək lazımdır,
asan sənət deyildir. BaĢqa bir yerdə, baĢqa bir peĢə sahibi gəlib öz iĢində oturub iĢləyir, müəyyən saat qurtarandan sonra
evinə gedir. Elmlə məĢğul olur, ya istehsalatda iĢləyir, yaxud
ticarətdə iĢləyir, yaxud da biznesdə iĢləyir, fərqi yoxdur. Amma jurnalistin iĢ yeri yoxdur. Qəzetin redaksiyası da jurnalistin iĢ yeri deyildir. Çünki o, redaksiyada otursa, elə ancaq
yuxarıya baxsa, bir Ģey yaza bilməyəcək, fəaliyyət də göstərə
bilməyəcək. Demək, jurnalist gərək daim cəmiyйətlə əlaqədə
olsun, insanlarla əlaqədə olsun, cəmiyyətin müxtəlif təbəqələri ilə əlaqədə olsun və müxtəlif yerlərlə təmasda olsun ki,
istədiyi məlumatları ala bilsin və onların əsasında istədiyi
sahədə öz məqalələrini, öz əsərlərini yaza bilsin. Bu, asan iĢ deyildir. Mən bunu bilirəm və öz fikrimi baĢqalarına da bildirmək istəyirəm. Ona görə də gərək biz jurnalistlərə kömək edək.
Belə bir vəziyyətdə olan jurnalistlər bəzən ədalətsizliklə
rastlaĢırlar, bəzən kobudluqla rastlaĢırlar, baĢqa hallarla, xoĢa gəlməyən hallarla rastlaĢırlar. Bu, heysiyyatlarına toxunduğuna görə onları incidir və etiraz əlaməti olaraq müxtəlif
məqalələr yazırlar və səhvlər də buraxırlar. Ona görə əgər jurnalistlər cəmiyyətlə daha yaxın olsalar, cəmiyyətdə də jurnalistləri sevsələr, onlara hörmət etsələr, onların iĢlərinin, fəaliy-
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yətlərinin həyata keçirilməsinə yardım etsələr, bunda cəmiyyət də udacaqdır, jurnalistlər də.
Biz həmiĢə arzu edirik ki, jurnalistlər obyektiv olsunlar.
Mən düĢünmürəm ki, jurnalistlər qəsdən qeyri-obyektivliyə
yol verirlər. Ancaq onların sənəti belədir, gərək elə bir Ģey
yazsınlar ki, oxucular üçün maraqlı olsun. Kəskin, sensasiyalı
yazılar olmasa, oxucular üçün maraqlı olmur, qəzetlər alınmır və sairə və sairə. Siz bunları məndən yaxĢı bilirsiniz. Mən
bu barədə fikrimi geniĢləndirmək istəmirəm. Biz bunları nəzərə almalıyıq. Amma jurnalistlər də hücum obyektləri ki var,
yaxud kəskin tənqid edirlər, gərək onların vəziyyətini nəzərə
alsınlar. Əgər hər iki tərəf bir-birini nəzərə ala bilsə, hesab
edirəm ki, bizim cəmiyyətdə jurnalistlərlə bütün insanların
dostluğu təmin olunacaqdır.
Hər halda, mən sizi bir daha əmin etmək istəyirəm ki, bugünkü mükafatı yüksək qiymətləndirirəm və çalıĢacağam ki,
həmiĢə jurnalistlərin dostu olam. Bundan sonra da jurnalistlərə əlimdən gələn yardımı edəcəyəm. Jurnalistlərə də öz
arzularımı, öz istəklərimi bildirdim. Mən bir daha sizə təĢəkkür edirəm. Bütün Azərbaycan jurnalistlərinə cansağlığı, iĢlərində yeni-yeni uğurlar arzu edirəm. Sağ olun.
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СЕНЕГАЛ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ПРЕЗИДЕНТИ
ЗАТИ-АЛИЛЯРИ
ЪЯНАБ АБДУЛАЙ ВАДА
Щюрмятли ъянаб Президент!
Сенегал Республикасынын милли байрамы – Мцстягиллик эцнц мцнасибятиля Сизи вя бцтцн Сенегал халгыны тябрик едирям.
Яминям ки, юлкяляримиз арасындакы достлуг вя ямякдашлыг
мцнасибятляринин инкишафы бундан сонра да халгларымызын рифащына хидмят едяъякдир.
Сизя мющкям ъансаьлыьы, ишляриниздя уьурлар, дост Сенегал
халгына ямин-аманлыг вя фираванлыг арзулайырам.
Щюрмятля,
ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВ
Азярбайъан Республикасынын Президенти
Бакы шящяри, 25 март 2002-ъи ил
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31 МАРТ – АЗЯРБАЙЪАНЛЫЛАРЫН СОЙГЫРЫМЫ
ЭЦНЦ МЦНАСИБЯТИЛЯ АЗЯРБАЙЪАН
ХАЛГЫНА МЦРАЪИЯТ
Əziz həmvətənlər!
Tariximizin yeni dövründə 31 mart Azərbaycan xalqı,
dünya azərbaycanlıları üçün kədər və hüzn ilə qeyd olunan
bir gündür. 1998-ci ildən baĢlayaraq, hər il Azərbaycan Respublikasında 31 Mart Azərbaycanlıların soyqırımı günü kimi
dövlət səviyyəsində qeyd olunur, soyqırımı qurbanlarını anma tədbirləri keçirilir, dünya ictimaiyyətinin diqqəti bu məsələyə cəlb olunur.
Təcavüzkar erməni millətçiləri tərəfindən xalqımıza qarĢı
iki yüz ilə yaxın bir dövrdə yeridilən soyqırımı siyasətinin
məqsədi azərbaycanlıları tarixi torpaqlarından qovmaq, xarici havadarlarının köməyi ilə həmin yerlərdə Ermənistan
dövləti yaratmaq idi. Bu mənfur ideyanı reallaĢdırmaq istiqamətində ardıcıl olaraq hərbi, ideoloji və təĢkilati xarakterli
tədbirlər həyata keçirilmiĢ və onun gerçəkləĢdirilməsi istiqamətində xüsusi cəhdlər göstərilmiĢdir. Xalqımızın çoxəsrlik
tarixi kobudcasına təhrif olunmuĢ, ermənilərin tarixi qədimləĢdirilmiĢ və ĢiĢirdilmiĢdir. Azərbaycanlılar tədricən doğma
torpaqlarından qovulmuĢ, onların ərazilərində baĢqa ölkələrdən köçürülmüĢ ermənilər məskunlaĢdırılmıĢ, Azərbaycan
toponimləri erməniləĢdirilmiĢdir. Onilliklər boyu soyqırımı
siyasəti total ideoloji təcavüz, türk və Azərbaycan xalqlarına,
onların görkəmli nümayəndələrinə qarĢı terrorla müĢayiət
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olunmuĢdur. Çar Rusiyası və SSRĠ dövründə türk-müsəlman
xalqlarına qarĢı ayrı-seçkilik Ģəraitində bu siyasət daha incə
və təhlükəli metodlarla davam etdirilmiĢ, azərbaycanlıların
deportasiyası və soyqırımı kütləvi hal almıĢdır.
Azərbaycanlılara qarĢı aparılan soyqırımı siyasətinin xronologiyasını xatırlayarkən, xalqımıza münasibətdə törədilən
vəhĢilik və cinayətlərin miqyası və metodologiyası heyrət və
qəzəb doğurmaya bilmir. KeçmiĢ Rusiya imperiyası və Ġran
arasında gedən müharibə nəticəsində Azərbaycanın bölüĢdürülməsindən sonra tarixi torpaqlarımızda ermənilərin kütləvi
Ģəkildə məskunlaĢdırılması, 1905-ci və 1918-ci illərdə Çar
Rusiyasının və bolĢeviklərin köməyi ilə erməni daĢnaklarının
törətdiyi qırğınlar, 1920-ci illərdə ərazilərimizin hissə-hissə
Ermənistana verilməsi, 1948–1953-cü illərdə sovet hökumətinin qərarı ilə soydaĢlarımızın Ermənistandan deportasiyası
vahid bir planın tərkib hissəsi kimi, xüsusi ssenari ilə aparılmıĢdır. Bunun ardınca, 1980-ci illərin sonunda Dağlıq Qarabağ millətçilərinin Ermənistan və SSRĠ rəhbərliyinin təhriki
ilə qızıĢdırılan separatçı çıxıĢları, bunların sonradan əsl
irimiqyaslı müharibəyə çevrilməsi, bir milyona yaxın azərbaycanlının qaçqın və məcburi köçkün vəziyyətinə düĢməsi,
Azərbaycan Respublikası ərazisinin 20 faizinin Ermənistan
tərəfindən iĢğalı – bütün bunlar «böyük Ermənistan» xülyası
ilə yaĢayan davakar erməni Ģovinistlərinin və onların himayəçilərinin Azərbaycan xalqına vurduğu yaraların tam olmayan
siyahısıdır.
Azərbaycanlılara qarĢı yeridilən soyqırımı, deportasiya və
iĢğal siyasətinin intensivliyi bu gün zəifləməmiĢdir, əksinə,
təbliğat və qarayaxma kampaniyası bir az da gücləndirilmiĢdir. Erməni Ģovinist millətçiləri xaricdəki erməni icmalarının
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və böyük dövlətlərdəki erməni lobbisinin imkanlarından
məharətlə yararlanaraq, bu gün də «əzabkeĢ, məzlum erməni
milləti» obrazı yaratmaqda davam edir, beynəlxalq hüquq
normalarına meydan oxuyur, bütün yolverilməz vasitələrdən
istifadə edərək, əsl soyqırımı haqqında həqiqətləri təhrif
etməyə, dünya ictimaiyyətini Azərbaycan torpaqlarının iĢğalı
faktı ilə barıĢdırmağa çalıĢır.
Soyqırımı və deportasiya siyasəti xalqımız üçün iqtisadi,
siyasi, maddi və mənəvi planda ağır nəticələr vermiĢdir. Ġki
yüz ilə yaxın davam edən bu bədnam siyasət və məqsədyönlü
fəaliyyət nəticəsində əzəli Azərbaycan torpaqları təcavüzkar
qonĢular tərəfindən qəsb edilmiĢ, on minlərlə soydaĢımız
əzab-əziyyətlə öldürülmüĢ, yüz minlərlə insan doğma torpaqlarından didərgin salınmıĢ, qiymətli maddi-mədəniyyət abidələri vəhĢicəsinə məhv edilmiĢdir. Ġki milyona yaxın azərbaycanlı soyqırımı siyasətinin və praktikasının ağır nəticələrini
bu və ya baĢqa Ģəkildə öz taleyində hiss etmiĢdir.
Azərbaycanlılara qarĢı yeridilən soyqırımı siyasətinin uzun
tarixi olsa da, bu barədə əsl həqiqət Azərbaycan rəhbərliyinin
qətiyyəti sayəsində yalnız son illərdə ictimaiyyətə qismən də
olsa çatdırılmıĢdır. Azərbaycanlılara qarĢı soyqırımı siyasətini ifĢa etmək, bütün həqiqətləri dünya ictimaiyyətinə çatdırmaq üçün müəyyən iĢlər görülmüĢdür. Lakin bu sahədə hələ
qarĢıda görüləsi iĢlərimiz çoxdur. Azərbaycan dövləti, ictimaiyyəti, xaricdəki Azərbaycan icmaları üzərinə böyük, məsuliyyətli vəzifələr düĢür. Əsl soyqırımı haqqında həqiqətləri
real tarixi faktlar əsasında, dəlillərlə müntəzəm surətdə dünya
dövlətlərinə və ictimai fikrinə çatdırmaq, bu hadisələrin
ilhamçılarını və təĢkilatçılarını bəĢəriyyətə tanıtdırmaq bizim,
indiki nəslin müqəddəs vəzifəsidir. Bu məsələdə bütün Azər-
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baycan xalqı, dünya azərbaycanlıları bir olmalı, eyni mövqedən çıxıĢ etməlidirlər.
Bu dəhĢətli hadisələr bəĢəriyyətə qarĢı cinayət kimi hüquqi-siyasi qiymətini almalıdır. Dünya dövlətləri bu prinsipial məsələdə mövqelərini yenidən dəqiqləĢdirməli, erməni
təbliğatı nəticəsində formalaĢmıĢ stereotiplərdən imtina etməlidirlər. Bu, bir tərəfdən, həmin hadisələrin bir daha təkrarlanmasına yol verməmək üçün vacibdir, o biri tərəfdən isə,
soyqırımı qurbanlarının xatirəsi qarĢısında bizim vətəndaĢlıq
borcumuzdur.
Biz tarixdə baĢ verən hadisələrin erməni millətçilərinin mütəmadi olaraq həyata keçirdiyi eybəcər formada bu günümüzə
köçürülməsinin, insanlar və xalqlar arasındakı münasibətlərdə düĢmənçilik yaratmaq üçün istifadə olunmasının əleyhinəyik. Müasir dünyada müharibə təbliğatı, insana nifrət ideologiyası, baĢqa dövlətlərə qarĢı ərazi iddiaları bizim üçün yolverilməzdir. Bütöv xalqlara nifrət hissi azərbaycanlılara yaddır. Biz müstəqilliyimizin verdiyi imkanlardan istifadə etməklə ölkəmizin daim tərəqqisinə nail olmaq, vətəndaĢlarımız
üçün firavan həyat qurmaq istəyirik.
Bir daha soyqırımı qurbanlarının əziz xatirəsi qarĢısında
hörmətlə baĢ əyir, onların yaxınlarına baĢsağlığı verir, xalqımıza səadət, firavanlıq, ümummilli vəzifələrimizin həlli yolunda mətanət və dəyanət arzulayıram.
HEYDƏR ƏLIYEV
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
26 mart 2002-ci il
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АМЕРИКА БИРЛЯШМИШ ШТАТЛАРЫ СЕНАТЫНЫН
ЕНЕРЖИ ВЯ ТЯБИИ СЯРВЯТЛЯР КОМИТЯСИНИН
СЯДРИ ЪЕФ БИНГЯМЯНИН БАШЧЫЛЫГ ЕТДИЙИ
НЦМАЙЯНДЯ ЩЕЙЯТИ ИЛЯ ЭЮРЦШ
Президент сарайы
26 март 2002-ъи ил
Qonaqları səmimiyyətlə qarşılayan Азярбайъан президенти
Heydər Əliyev bu nümayəndə heyətinin Azərbaycana səfərinin
əhəmiyyətli olduğunu bildirərək, ölkəmizin neft strategiyasının
uğurla həyata keçirildiyini və bunun gələcəkdə də davam etdiriləcəyini, Azərbaycanın Xəzər dənizinin neft və qaz ehtiyatlarını
dünya üçün açdığını, respublikamızın neft hasilatı ilə bağlı çox
zəngin təcrübəsi olduğunu, müstəqillik əldə etdikdən sonra bu
sahədə xeyli irəliləyişə nail olunduğunu vurğuladı. Xəzərin Azərbaycan sektorunda dünyanın bir çox ölkələrinin neft şirkətləri ilə
müqavilələr imzalandığını bildirən prezident Heydər Əliyev bu
sahədə konkret nəticələr əldə edildiyini də söylədi. Azərbaycan
prezidenti dedi ki, biz 1994-cü ildə «Əsrin müqaviləsi»ni imzalayanda bu, dünyada böyük əks-səda doğurmuşdu, buna bir möcuzə
kimi baxırdılar. Biz müqavilədə nəzərdə tutulmuş işləri vaxtında
gördük və 1997-ci ildə ilkin neftin hasilatına başladıq. Bizim gördüyümüz işlər Xəzərin necə zəngin ehtiyata malik olduğunu göstərdi. İndi Xəzərin Qazaxıstan, Rusiya və Türkmənistan sahillərində də bu işlər görülür. Lakin sahilyanı ölkələr üçün Xəzərin imkanlarını biz açmışıq, bu işin pioneri bizik.
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Dövlətimizin başçısı əsas ixrac neft kəməri olacaq Bakı–Tbilisi–Ceyhan kəmərinin reallaşması üçün çox işlər görüldüyünü,
Gürcüstanla, Türkiyə ilə sazişlər imzalandığını, artıq əməli işlərə
başlandığını, habelə Azərbaycan qazının Türkiyəyə ixrac olunması haqqında həmin ölkə ilə, habelə Gürcüstanla sazişlər bağlandığını bildirdi.
Amerika Birləşmiş Ştatları Senatının enerji və təbii sərvətlər
komitəsinin sədri Cef Binqəmən Azərbaycanda neft və qaz hasilatı, ixrac boru kəmərinin çəkilişi ilə bağlı bir sıra məsələlər barədə müzakirələr aparmaq üçün səfərin əhəmiyyətli olacağını söylədi. Azərbaycanın neft strategiyasının uğurla həyata keçirildiyini
vurğulayan qonaq Amerika Birləşmiş Ştatlarının neft şirkətlərinin
Azərbaycanda fəaliyyət göstərməsindən məmnunluq duyduğunu
ifadə etdi. Azərbaycanda Neft Fondunun yaradılmasını yüksək
qiymətləndirən qonaq onun gələcək fəaliyyəti ilə də maraqlandı.
Keçid dövrünü yaşayan ölkəmizin çoxlu iqtisadi problemlərlə
qarşılaşdığını, eyni zamanda bir milyondan artıq qaçqın-köçkünün yaşayışını təmin etmək üçün vəsait tələb olunduğunu vurğulayan prezident Heydər Əliyev bildirdi ki, ölkəmizdə yaradılan
Neft Fondu xalqımızın gələcəyi üçün nəzərdə tutulmuşdur. Ondan
yalnız ən zəruri hallarda istifadə edə bilərik. Ancaq hələlik onu
qoruyuruq.
Xəzər dənizinin statusu ilə bağlı problemin hələ də gündəlikdə durduğunu, bu məsələ ilə bağlı Rusiyanın, Qazaxıstanın,
Azərbaycanın konkret razılığa gəldiklərini və sənədlər imzaladıqlarını bildirən prezident Heydər Əliyev dedi ki, biz bu barədə
danışıqları davam etdiririk.
Biz hələ 1994-cü ildən bəyan etmişik ki, dənizin dibi yalnız
sektorlar prinsipi əsasında bölünə bilər. Ona görə də lap əvvəldən öz sektorumuz çərçivəsində işləyirik. Dövlətimizin başçı-
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sının fikrincə, bu problem də həll olunacaqdır. Azərbaycanın
neft strategiyasının çox böyük gələcəyi var və bununla bağlı
çoxillik proqram da hazırlanmışdır.
Prezident Heydər Əliyev Amerika Birləşmiş Ştatları şirkətlərinin respublikamızın qeyri-neft sektorunda da səmərəli
fəaliyyət göstərdiklərini xatırladaraq dedi ki, ölkəmizdə ABŞ
şirkətlərinə həmişə xüsusi münasibət göstərilmişdir və gələcəkdə də belə olacaqdır. Amma Amerika şirkətləri də burada işə
daha cəsarətlə girişməlidirlər.
Söhbət zamanı digər məsələlərə də toxunuldu.
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РУСИЙА ФЕДЕРАСИЙАСЫНЫН БАКЫДАКЫ СЯФИРИ
НИКОЛАЙ РЙАБОВ ИЛЯ ЭЮРЦШ
Президент сарайы
27 март 2002-ъи ил
Эюрцшдя səfir Nikolay Ryabov Azərbaycan prezidenti
Heydər Əliyevin bu ilin yanvarında Rusiya Federasiyasına etdiyi
dövlət səfərinin əhəmiyyətindən danışaraq vurğuladı ki, həmin
səfər müstəqil Azərbaycanın və yeni, müstəqil Rusiyanın münasibətləri tarixində silinməz iz qoymuşdur. Səfir dedi ki, səfər
başa çatdıqdan sonra onun yekunları hələ xeyli müddət həm
Azərbaycan, həm də Rusiya mətbuatının mövzusu olmuşdur.
Moskvada əldə edilmiş razılaşmaya uyğun olaraq, bu ilin
iyununda Sankt-Peterburqda dahi Azərbaycan şairi və mütəfəkkiri Nizami Gəncəvinin abidəsinin açılış mərasimi keçiriləcəkdir. Nikolay Ryabov vurğuladı ki, böyük rus şairi Aleksandr Puşkinin Azərbaycan paytaxtında abidəsinin açılışı kimi,
bu hadisə də mədəniyyət sahəsində dövlətlərarası əməkdaşlığın
inkişafında eyni dərəcədə əhəmiyyətlidir.
Səfir təhsil sahəsində normativ-hüquqi bazanı tənzimləyəcək
dövlətlərarası sazişi qarşıdakı səfər zamanı imzalamağa hazırlamaq təklifini irəli sürdü. O xatırlatdı ki, Rusiya Federasiyasının
Təhsil naziri Vladimir Filippov bu ilin əvvəllərində Azərbaycanda
səfərdə olmuş və onun yekunlarına əsasən iki sənəd – təhsil sahəsində əməkdaşlıq haqqında və təhsilə dair sənədlərin qarşılıqlı
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surətdə tanınması haqqında protokollar imzalanmışdır. Səfirin
fikrincə, dövlətlərarası sazişin imzalanması ilk növbədə ona görə
zəruridir ki, təhsil müəssisələri təkcə Təhsil Nazirliyinin deyil,
həm də başqa idarələrin tabeliyindədir.
Görüşdə səfir Rusiya–Azərbaycan birgə universiteti yaradılması təklifini irəli sürdü və dedi ki, əgər belə bir təhsil ocağı
olarsa, müəllimlərin əmək haqqının ödənilməsini, metodiki
təminatı Rusiya tərəfi, bina ayrılmasını və kommunal xidmətləri isə Azərbaycan tərəfi öz üzərinə götürər. Belə bir layihə
Azərbaycan hökumətinə təqdim edilmişdir, lakin ikitərəfli
münasibətlərin inkişafı üçün həmin layihənin böyük əhəmiyyəti
olduğunu nəzərə alaraq, Azərbaycan dövləti başçısının mötəbər
sözünə ehtiyac var.
Azərbaycan prezidenti Heydər Əliyev Rusiyaya dövlət səfərinin əhəmiyyətindən danışaraq dedi ki, o, Rusiya Federasiyasının prezidenti Vladimir Vladimiroviç Putinin 2001-ci ilin
yanvar ayında Azərbaycana ilk səfərinin bir növ davamı oldu.
Hər iki səfər çox uğurla keçdi, tərəflər üçün çox faydalı olan
danışıqlar, söhbətlər aparıldı, çox mühüm sənədlər imzalandı.
Prezident Heydər Əliyev hər iki səfəri ölkələrimiz arasında
diplomatik münasibətlər qurulmasının 10 illik dövrü ərzində ən
mühüm hadisələr kimi qiymətləndirdi.
Azərbaycan prezidenti iyun ayında Sankt-Peterburqa səfəri
zamanı təhsil sahəsində dövlətlərarası sazişin, habelə Xəzər
dənizinin dibinin bölüşdürülməsi barədə sazişin imzalanmağa
hazırlanması haqqında Rusiya səfirinin məlumatından məmnun
qaldığını bildirdi.
Nikolay Ryabov dedi ki, iki ölkə arasında diplomatik münasibətlər qurulmasının 10 illiyi ilə əlaqədar Rusiya səfirliyi
Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyi ilə birgə toplu hazırlamış-
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dır. Topluya bu müddət ərzində imzalanmış bütün dövlətlərarası sənədlər daxil edilmişdir. Səfir Azərbaycan pzezidentini
bu əlamətdar hadisə ilə əlaqədar təşkil olunacaq rəsmi qəbula
dəvət etmişdir. Nikolay Ryabov bildirdi ki, səfirlik humanitar
xarakterli tədbirlər – bir sıra məktəblərə, uşaq bağçalarına rus
və əcnəbi klassiklərin kitablarını paylamaq və s. – keçirməyi də
nəzərdə tutmuşdur.
Səfirin sözlərinə görə, iqtisadi əməkdaşlıq sahəsində imzalanmış mühüm dövlətlərarası sazişlər hər iki ölkənin işgüzar
dairələrinin qarşılıqlı əlaqələrinin genişlənməsinə yol açmışdır.
Aprel ayının əvvəlində Bakıda hökumətlərarası komissiyanın 6cı iclası keçiriləcəkdir. Bu komissiyanın fəaliyyətinin əsasını isə
2010-cu ilədək dövrdə uzunmüddətli iqtisadi əməkdaşlığa dair
imzalanmış proqram təşkil edəcəkdir. Rusiyanın məşhur banklarından birinin Bakıda şöbəsinin açılması da hökumətlərarası
komissiyanın planlarına daxil edilmişdir. Bu bank firmaların və
birgə müəssisələrin fəaliyyətinin maliyyə təminatı və sığortası
ilə məşğul olacaqdır.
İki ölkə arasında humanitar əməkdaşlığın inkişafının mühüm
mərhələsi kimi, aprel ayında Azərbaycanda Rusiya mədəniyyəti günləri keçiriləcəkdir.
Azərbaycan prezidenti Heydər Əliyev imzalanmış dövlətlərarası sənədlərin Rusiya parlamenti tərəfindən ratiфikasiya edilməsinin sürətləndirilməsinin zəruriliyi barədə fikrini bildirdi. Səfir
Nikolay Ryabov bu iradla razılaşaraq dedi ki, məsələnin həllini
sürətləndirmək üçün öz tərəfindən əlindən gələni edəcəkdir.
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АМЕРИКА БИРЛЯШМИШ ШТАТЛАРЫНЫН
ПРЕЗИДЕНТИ ЗАТИ-АЛИЛЯРИ
ЪЯНАБ ЪОРЪ Й.БУША
Hörmətli cənab Prezident!
Azərbaycan Respublikası ilə Amerika BirləĢmiĢ ġtatları
arasında dövlətlərimiz və xalqlarımız üçün böyük əhəmiyyət
kəsb edən əlamətdar hadisə–diplomatik münasibətlərin yaranmasının on illiyi ilə əlaqədar mənə göndərdiyiniz məktubunuza görə səmimi təĢəkkürümü bildirir və bu münasibətlə
bir daha Sizi və Amerika xalqını ürəkdən təbrik edirəm. Məktubunuzda Azərbaycana göstərdiyiniz diqqətə, onun fəaliyyətinə verdiyiniz yüksək qiymətə görə Sizə dərin minnətdarlığımı ifadə edirəm.
Bildirmək istəyirəm ki, mən Azərbaycan ilə Amerika BirləĢmiĢ ġtatları arasındakı əlaqələrin bütün sahələrdə daha da
geniĢlənməsinin və inkiĢaf etməsinin tərəfdarıyam və bu istiqamətdə mümkün olan bütün addımları atıram. Sizin qeyd
etdiyiniz kimi, biz ölkələrimiz arasında regional təhlükəsizlik,
enerji, demokratik və iqtisadi islahatlar sahəsində birgə iĢləyərək, dövlətlərarası əməkdaĢlığımızı daha da yüksək səviyyəyə qaldırmaq əzmindəyik.
«Azadlığа dəstək Aktı»na 907-ci düzəliĢin ləğv olunması
üçün göstərdiyiniz səylərə və əldə etdiyiniz müsbət nəticəyə
görə məmnunam. ġübhə etmirəm ki, Siz əldə etdiyiniz səlahiyyətdən istifadə edərək, ölkələrimiz arasında indi xüsusi
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əhəmiyyət kəsb edən strateji tərəfdaĢlıq münasibətlərini daha
da möhkəmləndirərək dönməz edəcəksiniz.
Sentyabrın 11-də Amerika BirləĢmiĢ ġtatlarında törədilən
dəhĢətli terror aktları ilə əlaqədar dərhal bəyan etdiyimiz qəti
mövqeyimiz ilə biz bir daha sübut etdik ki, sülh, azadlıq və
təhlükəsizlik məsələlərində Azərbaycan Amerika BirləĢmiĢ ġtatlarının etibarlı müttəfiqidir. Azərbaycanın Amerika BirləĢmiĢ
ġtatlarını həmiĢə dəstəkləyəcəyinə və terrorizmə qarĢı mübarizədə bütün imkanlardan istifadə edəcəyinə əmin ola bilərsiniz.
Çox məmnunam ki, Ermənistan–Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqiĢəsi və onun ətrafında yaranmıĢ vəziyyət Sizin diqqətinizdədir. Azərbaycanın ən ağır probleminin ədalətli və davamlı
həllinə tezliklə nail olunması və münaqiĢənin tam aradan qaldırılması ilə bağlı mövqeyinizi xüsusilə yüksək qiymətləndirirəm.
Ümidvar olduğumu bildirmək istəyirəm ki, birgə səylərimiz
nəticəsində tezliklə sülhə nail olacağıq, Azərbaycanın iĢğal edilmiĢ torpaqları azad olacaq və qaçqınlarımız doğma yurdlarına
qayıdacaqlar.
Ġnanıram ki, ölkələrimiz arasında dostluq, hərtərəfli strateji
əməkdaĢlıq münasibətləri xalqlarımızın qarĢılıqlı mənafeyinə
uyğun olaraq daha da inkiĢaf edəcək və möhkəmlənəcəkdir.
Hörmətli cənab Prezident, Sizə möhkəm cansağlığı, iĢlərinizdə uğurlar, Amerika BirləĢmiĢ ġtatları xalqına isə daim
tərəqqi və çiçəklənmə arzulayıram.
Səmimiyyətlə,
HEYDƏR ƏLIYEV
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı Ģəhəri, 28 mart 2002-ci il
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АЗЯРБАЙЪАН ПРЕЗИДЕНТИ
ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВ ШЯЩИДЛЯР ХИЙАБАНЫНЫ
ЗИЙАРЯТ ЕТМИШДИР
31 март 2002-ъи ил
Мартын 31-дя Азярбайъан Республикасынын президенти
Щейдяр Ялийев юлкямизин мцстягиллийи вя ярази бцтювлцйц уьрунда ъанларыны гурбан вермиш мярд мцбаризлярин уйудуьу мцгяддяс Шящидляр хийабаныны зийарят етди.
Хийабана дювлят вя щюкумят нцмайяндяляри, Милли Мяълисин
депутатлары, хариъи юлкялярин республикамыздакы сяфирляри, дини иъмаларын, сийаси партийаларын рящбярляри, иътимаиййятин нцмайяндяляри, шящяр сакинляри топлашмышдылар.
Хийабанда фяхри гаровул дястяси дцзцлмцшдц.
Азярбайъан президенти Щейдяр Ялийев «Ябяди Мяшял» абидясинин юнцня яклил гойду, сойгырым гурбанларынын, шящидлярин
хатирясини дярин ещтирамла йад етди.
Мцдафия Назирлийи щярби оркестринин ифасында Азярбайъанын
дювлят щимни язямятля сяслянди.
Президент Щейдяр Ялийев дювлят вя щюкумят нцмайяндяляри
иля, сяфирлярля сямимиййятля эюрцшдц. Сяфирляр республикамызын
рящбяриня бу кядярли эцн мцнасибятиля башсаьлыьы вердиляр.
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БЮЙЦК БРИТАНИЙА ВЯ ШИМАЛИ ИРЛАНДИЙА
БИРЛЯШМИШ КРАЛЛЫЬЫНЫН КРАЛИЧАСЫ
ЦЛЙАЩЯЗРЯТ ЫЫ ЕЛИЗАБЕТЯ
Цлйащязрят!
Кралича – ана Елизабетин вяфаты хябяри мяни црякдян кядярляндирди.
Бу аьыр итки иля ялагядар Сизя, аилянизя вя Бюйцк Британийа
халгына дярин щцзнля башсаьлыьы верирям.
ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВ
Азярбайъан Республикасынын Президенти
Бакы шящяри, 31 март 2002-ъи ил
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РУСИЙА ФЕДЕРАСИЙАСЫНЫН ПРЕЗИДЕНТИ
ЗАТИ-АЛИЛЯРИ
ЪЯНАБ ВЛАДИМИР ПУТИНЯ
Щюрмятли Владимир Владимирович!
Азярбайъан Республикасы иля Русийа Федерасийасы арасында дипломатик мцнасибятляр гурулмасынын 10 иллийи мцнасибяти иля Сизи црякдян тябрик едирям.
Ютян дювр ярзиндя халгларымыз вя юлкяляримиз арасында
яняняви достлуг вя мещрибан гоншулуг мцнасибятляри щяртяряфли инкишаф етмиш, дяринляшмиш, стратежи тяряфдашлыг характери
алмышдыр.
2001-ъи илин йанварында Русийа президентинин Азярбайъана
илк рясми сяфяри вя 2002-ъи илин йанварында Азярбайъан президентинин Русийайа сяфяри Азярбайъан–Русийа дювлятлярарасы
мцнасибятляринин тарихиндя, щягигятян чох мцщцм щадисяляр
олмушдур. Бу сяфярляр заманы имзаланмыш сянядляр юлкяляримиз, дювлятляримиз арасында кейфиййятъя йени гаршылыглы мцнасибятлярин етибарлы бцнюврясини гоймушдур.
Яминям ки, Азярбайъан иля Русийа арасында достлуг вя
ямякдашлыьын даща да мющкямляндирилмяси реэионда сцлщя,
сабитлийя вя тяряггийя кюмяк едяъякдир.
Ермянистан–Азярбайъан, Даьлыг Гарабаь мцнагишясинин
ядалятля щяллиня йюнялдилмиш сяйляринизи йцксяк гиймятляндирирям. Цмидварам ки, АТЯТ-ин Минск групунун щямсядри кими, Русийа мцнагишянин тезликля сцлщ йолу иля низама салынмасы цчцн фяалиййяти даща да эцъляндиряъякдир.
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Сизя мющкям ъансаьлыьы, хошбяхтлик, дювляти фяалиййятиниздя
уьурлар, дост Русийа халгына ися фираванлыг вя тярягги арзулайырам.
Щюрмятля,
ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВ
Азярбайъан Республикасынын Президенти
Бакы шящяри, 1 апрел 2002-ъи ил
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ЧИН ХАЛГ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН СЯДРИ
ЗАТИ-АЛИЛЯРИ
ЪЯНАБ ТСЗЙАН ТСЗЕМИНЯ
Hörmətli cənab Sədr!
Azərbaycan Respublikası ilə Çin Xalq Respublikası arasında dövlətlərimiz və xalqlarımız üçün böyük əhəmiyyət kəsb
edən diplomatik əlaqələrin yaradılmasının 10 illiyi münasibətilə Zati-alilərinizə və dost Çin xalqına ən səmimi arzularımı çatdırmaqdan məmnunluq duyuram.
On il tarixi baxımdan uzun bir müddət olmasa da, Azərbaycan Respublikasının dövlət quruculuğunda olduqca mühüm mərhələdir. Bu illərdə Çin Xalq Respublikası ilə əməkdaĢlığın qurulması və inkiĢaf etdirilməsi Azərbaycan Respublikasının xarici siyasətinin əsas istiqamətlərindən biri olmuĢdur.
Razılıq hissi ilə qeyd edirəm ki, keçən on il ərzində yüksək
səviyyəli nümayəndə heyətlərinin ölkələrimizə qarĢılıqlı səfərləri olmuĢ, dövlətlərimiz arasında həm BirləĢmiĢ Millətlər
TəĢkilatı çərçivəsində, həm də ikitərəfli səmimi dostluq və
qarĢılıqlı surətdə faydalı əməkdaĢlıq əlaqələri təĢəkkül tapmıĢ, bu əlaqələrin əhatə dairəsi geniĢlənmiĢ və səviyyəsi yüksəlmiĢdir.
Mən xalqlarımız arasında tarixi-mədəni əlaqələrin, eləcə də
ġərq–Qərb iqtisadi əməkdaĢlığının möhkəmləndirilməsinə xidmət edən, Çin xalq Respublikası ilə Avropa arasında körpü
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rolunu oynayan «Böyük Ġpək Yolu»nun reallığa çevriləcəyinə
və tarixi statusunu özünə qaytaracağına əminəm.
1994-cü ilin mart ayında ölkənizə etdiyim rəsmi səfəri,
Zati-alilərinizlə, digər yüksək vəzifəli dövlət adamları ilə səmimi görüĢlərimi məmnuniyyətlə xatırlayıram. Bu səfər
zamanı aparılan danıĢıqlar və imzalanan sənədlər ölkələrimiz
arasında dostluq və əməkdaĢlıq münasibətlərinin inkiĢafı üçün
möhkəm hüquqi baza yaratdı və geniĢ perspektivlər açdı.
Əmin olduğumu bildirmək istəyirəm ki, dövlətlərimiz arasında dostluq münasibətləri və səmərəli əməkdaĢlıq Azərbaycan Respublikası ilə Çin Xalq Respublikası arasında imzalanmıĢ müqavilələr əsasında bütün sahələrdə bundan sonra
da xalqlarımızın rifahı naminə dinamik surətdə inkiĢaf edəcək və geniĢlənəcəkdir.
Sizi Azərbaycan Respublikasına rəsmi səfərə dəvət edirəm
və inanıram ki, bu səfəriniz dövlətlərimiz və xalqlarımız arasında hərtərəfli əməkdaĢlığın inkiĢafına öz töhfəsini verəcəkdir.
Hörmətli cənab Sədr, Sizə cansağlığı və səadət, xalqınıza
sülh, firavan həyat, ölkənizə isə daim çiçəklənmə və tərəqqi
arzulayıram.
Dərin hörmətlə,
HEYDƏR ƏLIYEV
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı Ģəhəri, 1 апрел 2002-ъи ил
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ХАЛГ АРТИСТИ
ТАМИЛЛА МАЩМУДОВАЙА
Щюрмятли Тамилла ханым!
Сизи – Азярбайъан мусиги мядяниййятинин танынмыш нцмайяндясини йубилейиниз мцнасибятиля црякдян тябрик едирям.
Сиз мцасир Азярбайъан мусиги сянятинин инкишафында вя
милли ифачылыг мяктябимизин зянэинляшмясиндя бюйцк хидмятляри олан сяняткарлардансыныз. Сянятя илк эялишинизля Сиз
мусиги иътимаиййятинин диггятини ъялб етмиш, ахтарышларла
долу зянэин йарадыъылыг йолу кечяряк юзцнямяхсус ифа
тярзинизля милли ифачылыг сянятимизи даща да инкишаф етдирмиш
вя унудулмаз сяняткарларымызын эюзял янянялярини ляйагятля горуйуб йашада билмисиниз. Эюркямли Азярбайъан
бястякарларынын фортепиано ясярляринин илк ифачыларындан бири
кими сясляндирдийиниз сянят инъиляри йаддашлара щямишялик
щякк олунмушдур.
Дцнйанын нцфузлу консерт салонларында мцасир бястякарларла йанашы, рус вя Гярби Авропа классикляринин ясярлярини бюйцк мящарятля ифа етмяйиниз ися Сизи эениш динляйиъи кцтлясиня
даща артыг таныдыб севдирмишдир. Юлкямиздя вя онун сярщядляриндян узагларда гастрол сяфярляриндяки чыхышларыныз Азярбайъан мядяниййятинин тяблиьи ишиндя бюйцк рол ойнамыш, милли
мусиги сянятимизя дцнйанын айры-айры эцшяляриндян сющбят
эятирмишдир.
Сизин узун иллярдян бяри щяйата кечирдийиниз сямяряли педагожи вя иътимаи фяалиййят дя тягдирялайигдир.
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Бу йубилей эцнцнцздя Сизя ъансаьлыьы, хошбяхтлик вя йарадыъылыг уьурлары арзулайырам.
ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВ
Азярбайъан Республикасынын Президенти
Бакы шящяри, 2 апрел 2002-ъи ил
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AZƏRBAYCAN ĠLƏ RUSĠYA ФЕДЕРАСИЙАСЫ
ARASINDA DĠPLOMATĠK MÜNASĠBƏTLƏR
YARADILMASININ 10 ĠLLĠYĠNƏ HƏSR
OLUNMUġ MƏRASĠМДЯ НИТГ
Бакы,
Русийа сяфирлийи
4 апрел 2002-ъи ил
Mərasimə toplaşanlar Azərbaycan Respublikasının prezidenti Heydər Əliyevи səmimiyyətlə qarşıladılar.
Prezident Heydər Əliyev səfirliyin foyesində təşkil edilmiş və
ölkələrimiz arasında diplomatik münasibətlərin qurulduğu vaxtdan bəri baş vermiş ən əlamətdar hadisələrdən bəhs edən fotosərgi
ilə tanış oldu.
Mərasim Rusiyanın və Azərbaycanın dövlət himnlərinin səsləndirilməsi ilə başlandı.
Rusiya Federasiyasının ölkəmizdəki səfiri Nikolay Ryabov
və Azərbaycan Respublikasının prezidenti Heydər Əliyev mərasimdə nitq sölədilər.
N i k o l a y R y a b o v: Çox hörmətli cənab Prezident!
Hörmətli qonaqlar, Azərbaycan dövlətinin rəhbərləri!
Hörmətli səfir həmkarlarım!
Əziz dostlar!
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Bu günlər biz Rusiya ilə Azərbaycan arasında diplomatik
münasibətlər yaradılmasının on illiyini qeyd edirik. Bu hadisənin qaynaqlarına nəzər salarkən, hər iki ölkənin öz müstəqil
dövlətlərini qurmaq yollarında xeyli çətinliklərə, ciddi məyusluqlara və hətta milli faciələrə məruz qaldığını vurğulamamaq mümkün deyildir.
Lakin gələcəyə inam, daha ədalətli, demokratik cəmiyyət
qurmaq niyyəti ötən əsrin sonlarının dəhĢətli illərinin çətinliklərini aradan qaldırmaqda xalqlarımıza kömək etmiĢdir.
Rusiya və Azərbaycan yeni minilliyə strateji tərəfdaĢlar
kimi daxil olmuĢlar və bu gün bizim münasibətlərimizdə prinsipcə yeni səhifə açılmıĢdır. Rusiya prezidentinin Azərbaycana səfəri və Azərbaycan prezidentinin Rusiyaya dövlət səfəri bu müsbət prosesdə əlamətdar hadisələr olmuĢdur. Heydər
Əliyeviç Əliyevin bəyan etdiyi kimi, hər iki səfəri ölkələrimiz
arasında diplomatik münasibətlər yaradılmasının on ili
ərzində ən mühüm hadisələr hesab etmək olar.
Bu gün Rusiya ilə Azərbaycan arasındakı, iki suveren və
müstəqil dövlət arasındakı münasibətlər hər bir ölkənin milli
mənafelərini nəzərə alan praqmatik, iĢgüzar, qarĢılıqlı surətdə
faydalı əsasda səmimi, etibarlı əməkdaĢlıq xarakteri kəsb
edir. Bu, prezidentlərin 2002-ci il 25 yanvar tarixli birgə bəyanatinda da əksini tapmıĢdır. Bəyanatda deyilir: «Dövlət baĢçıları iki ölkə xalqlarının hərtərəfli Ģəkildə yaxınlaĢmasının,
qarĢılıqlı surətdə faydalı iqtisadi əməkdaĢlığın dərinləĢməsinin, əmtəə dövriyyəsinin həcminin artırılmasının, Azərbaycan və Rusiya xalqları arasında ənənəvi dostluq və etimad
tellərinin möhkəmləndirilməsi üçün mədəniyyət, elm, təhsil,
informasiya, turizm və idman sahələrində əməkdaĢlığın geniĢləndirilməsinin zəruriliyinə diqqət yetirdilər». Bununla yana-
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Ģı, bəyanatda xüsusi vurğulanır ki, demokratik proseslərin
möhkəmləndirilməsi, insan hüquqlarına və əsas azadlıqlarına
hörmət və riayət edilməsi hər iki ölkədə siyasi, iqtisadi, sosial
və humanitar sahələrdə həyata keçirilən islahatların dönməzliyinin mühüm Ģərtidir.
Bizim əlaqələrimiz xalqlarımızın tarixi talelərinin ümumiliyinə, toplanmıĢ siyasi və mənəvi, bu gün isə bunu da əlavə
edə bilərik ki, bünövrəsini 1997-ci il tarixli dostluq, əməkdaĢlыq və qarĢылыглы təhlükəsizlik haqqыnda müqavilə təĢkil
edən və 70-dən artıq saziĢdən ibarət olan möhkəm müqaviləhüquq bazasına əsaslanır.
Məsələn, Azərbaycan prezidentinin bu ilin yanvarında
Moskvaya səfəri zamanı imzalanmıĢ 2010-cu ilədək olan
dövrdə uzunmüddətli iqtisadi əməkdaĢlıq haqqında müqavilənin və proqramın xüsusi əhəmiyyəti var. Bu sənədlər paketində energetika, nəqliyyat, maĢınqayırma, kənd təsərrüfatı sahələrində və baĢqa sahələrdə birgə fəaliyyət haqqında konkret
xarakterli tədbirlər var. Rusiya və Azərbaycan Ģirkətləri energetika sahəsində, neft-qaz kompleksində uğurla əməkdaĢlıq
edirlər. Nəqliyyat və rabitə sahəsində əməkdaĢlıqdan danıĢarkən və onun müsbət dinamikasını qeyd edərkən, tərəflərin
quru və su yollarından istifadə etməklə iki böyük nəqliyyat
dəhlizinin – TRASEKA və ġimal–Cənub dəhlizlərinin inkiĢafı üçün göstərdikləri səyləri vurğulamamaq olmaz. Hazırda
Rusiya və Azərbaycan bir-birinə qarĢılıqlı kömək Ģəraitində
hər iki beynəlxalq nəqliyyat kommunikasiyasına qoĢulurlar.
Bu gün biz Xəzər dənizi problemi sahəsində hər iki tərəfin
mənafelərinin uyğunlaĢdırılmasını məmnuniyyətlə nailiyyətlərimiz sırasına aid edə bilərik. Xəzərin hüquqi statusu məsələsində ölkələrimizin mövqelərinin yaxınlığı xüsusilə önəm-
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lidir. Indi dənizin dibinin bölgüsü haqqında protokolun imzalanmağa hazırlanması üzərində konkret iĢ gedir və biз bu
məsələdə də baĢqalarına nümunə göstərərək, mehriban qonĢular kimi hərəkət edirik.
Dağlıq Qarabağ münaqiĢəsi Azərbaycan xalqı üçün çox
mürəkkəb və olduqca ağrılı problemdir. Biz azərbaycanlıların
və onların problemini sülh yolu ilə həll etməyə çalıĢan liderinin – prezident Heydər Əliyevin göstərdikləri müdrikliyini,
dəyanətini, səbrini yüksək qiymətləndiririk. Rusiya bu münaqiĢənin hamılıqla qəbul edilmiĢ beynəlxalq hüquq normalarına uyğun olaraq və ilk növbədə Azərbaycanın suverenliyinə, ərazi bütövlüyünə və onun beynəlxalq aləmdə tanınmıĢ
sərhədlərinin pozulmazlığına riayət edilməsi və BMT Təhlükəsizlik ġurasının həmin münaqiĢə barədə müvafiq qətnamələrinin və ATƏT-in qərarlarının yerinə yetirilməsi əsasında
siyasi yolla nizama salınmasına kömək etmək əzmini bir daha
təsdiqləyir.
Bu gün humanitar sahədə münasibətlərimiz, insanlarda,
Ģübhəsiz, xüsusi maraq doğuran layihələr də olduğca böyük
müsbət potensial ilə səciyyələnir. Mən Rusiyadakı azərbaycanlıların statusu haqqında saziĢin hazırlanmasını nəzərdə
tuturam. Moskvada prezidentlərimiz bu barədə danıĢmıĢlar.
Mən təhsil barədə sənədlərin qarĢılıqlı surətdə tanınması
haqqında hökumətlərarası saziĢi və Bakıda Rusiya–Azərbaycan birgə dövlət universiteti açılması haqqında hökumətlərarası saziĢi nəzərdə tuturam. Bu saziĢlərin həyata keçirilməsi xalqlarımızın dostluq tellərini və mənəvi yaxınlığını
daha da möhkəmləndirəcək, ölkələrimizdə milyonlarla insanın müdafiəsi və onların gələcəyə inamı üçün Ģərait yaradacaqdır.
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Çox hörmətli Heydər Əliyeviç!
Rusiya Azərbaycan xalqının lideri kimi, Azərbaycan Respublikasının müdrik və uzaqgörən rəhbəri kimi, Rusiyanın
böyük dostu kimi, Sizi yüksək qiymətləndirir. Siz bunu Moskvada səfərdə olarkən bir daha yəqin etdiniz. Rusiya–Azərbaycan
münasibətlərinin ümumi potensialına misilsiz töhfə verdiyinizə görə, ikitərəfli əməkdaĢlığın bütün cəhətlərinə Ģəxsən
diqqət yetirdiyinizə görə, məsələlərin dərindən araĢdırılmasına və vaxtında həll edilməsinə görə Sizə böyük ehtiramımızı
bildiririk. Bizim Rusiyada deyildiyi kimi, Allah Sizə cansağlığı versin. Çox sag olun.
***
Səfir Nikolay Ryabov diplomatik münasibətlər yaradılmasının 10 illiyi ilə əlaqədar Rusiya prezidenti Vladimir Putinin
təbrikini, Rusiya səfirliyinin Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi
ilə birgə buraxdыğы dövlətlərarası sənədlər toplusunu, səfirlikdə
təşkil olunmuş fotosərgi barədə bukleti, xatirə nişanını və vımpeli Azərbaycan dövlətinin başçısına təqdim etdi.
H e y d ə r Ə l i y e v: Hörmətli cənab səfir!
Xanımlar və cənablar!
Rusiya Federasiyası ilə Azərbaycan Respublikası arasında diplomatik münasibətlər yaradılmasının 10-cu ildönümü ilə əlaqədar sizi ürəkdən təbrik edirəm.
Azərbaycanın keçmiĢdə Rusiyanın, sonra isə Sovetlər Ġttifaqının tərkibində olduğunu nəzərə alsaq, Azərbaycanın dövlət
müstəqilliyinin Rusiya tərəfindən tanınması çox mühüm tarixi
hadisə idi. Biz təxminən 200 il bir dövlətin tərkibində olmuĢuq.
Sovetlər Ġttifaqı süquta uğrayanda və Azərbaycan öz dövlət müs-

_________________________________________________________83

təqilliyini bəyan edəndə Rusiya bu dövlət müstəqilliyini tanıdı. Bu,
Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin butün dünyada tanınmasını
müəyyənləĢdirdi. Dövlət müstəqilliyi Ģəraitində əməkdaĢlığımızın
10 ili cox səmərəli olmuĢdur, baxmayaraq ki, biz çətin yol keçmiĢik. Çətinliklər, maneələr olmuĢdur. ƏməkdaĢlığımızın uğurlu
olmasından ötrü biz tez-tez müxtəlif maneələri aradan qaldırmalı
olmuĢuq. Lakin biz öz niyyətlərimizdə və məqsədlərimizə catmaqda ardıcıl olmuĢuq. Məqsədimiz isə eynidir. Azərbaycanın
da, Rusiyanın da məqsədi diplomatik münasibətlər yaratmaqdan, ölkələrimiz arasında bütün sahələrdə sıx əməkdaĢlığı təmin
etməkdən ibarət olmuĢdur.
Bu gün, diplomatik münasibətlərimizin yaradılmasının 10cu ildönümünü qeyd edərkən iftixarla deyə bilərik ki, biz bu
yolu uğurla keçmiĢik. Biz yaxĢı əməkdaĢlığa nail olmuĢuq.
Nikolay Timofeyeviçin mənə təqdim etdiyi və sizə göstərdiyi
bu sənədlər toplusu buna sübutdur.
Bu deyilənlər, əlbəttə, hamısı deyildir. Biz kağızsız, sənədsiz, saziĢlərsiz və müqavilələrsiz də xeyli iĢ görmüĢük və görürük. Lakin bu cilddə bizim aramızda, iki müstəqil dövlət – Rusiya ilə Azərbaycan arasında münasibətlərin hüquqi əsasını təĢkil edən baĢlıca sənədlər toplanmıĢdır.
Nikolay Timofeyeviç burada bu müddət ərzində nəyə nail
olduğumuz və indi nə üzərində iĢlədiyimiz barədə ətraflı
məlumat verdi. Ona görə də mən yalnız bunu deyə bilərəm ki,
Nikolay Timofeyeviçin dediklərinin hamısı ilə razıyam və bu da
təbiidir ki, məni uzun nitq söyləməkdən azad edir. Çünki bütün
sahələrdə münasibətlərimizin inkiĢafı baxımından həqiqətən
haqqında danıĢmaq lazım gələn hər Ģey barədə danıĢsam, onda,
Nikolay Timofeyeviç, istər-istəməz sizin dediklərinizin çoxunu
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təkrarlamalıyam. Mən isə bu fikirdəyəm ki, bu lazım deyildir,
səfirin dedikləri tamamilə kifayətdir və mən onunla razıyam.
BaĢlıca məsələ isə ondan ibarətdir ki, bu gün Rusiya ilə
Azərbaycan arasında, rus xalqı ilə Azərbaycan xalqı arasında
mehriban dostluq əlaqələri və sıx əməkdaĢlıq mövcuddur.
Xalqlarımız arasında böyük tarixə malik olan dostluq ənənələri bu gün də, gələcəkdə də fəaliyyətimiz üçün yaxĢı əsasdır.
Bu gün biz böyük minnətdarlıq hissi ilə deyirik ki, Rusiya
xalqımızın maariflənməsində, mədəniyyətin inkiĢafında, ali
təhsil sisteminin, elmi müəssisələrin və sairənin yaradılmasında böyük rol oynamıĢdır. Ona görə də, bu gün Azərbaycan
bir müstəqil dövlət kimi, bütün dünya qarĢısında, əvvəllər
ölkəmizlə kifayət qədər tanıĢ olmayan digər ölkələr qarĢısında durarkən biz böyük iftixar hissi keçiririk ki, xalqımız hələ
əsrin əvvəlində maarifə və ümumbəĢəri dəyərlərə, Avropa
mədəniyyətinə qovuĢmuĢdur. Biz fəxr edirik ki, belə yüksək
mədəniyyətə, incəsənətə malikik, xalqımız tamamilə savadlıdır, ölkəmizdə kifayət qədər ali təhsil müəssisələri, universitetlər vardır. Özü də onların çoxu böyük tarixə malikdir.
Xalqımız böyük ənənələrə malikdir və bütün bunlarda, əlbəttə, Rusiya və rus xalqı ilə münasibətlərimiz böyük rol oynamıĢdır.
Buna görə də bir daha təkrar edirəm ki, əməkdaĢlığımız,
dostluğumuz üçün, bütün sahələrdə münasibətlərimizin inkiĢafı üçün yaxĢı əsas vardır. Biz münasibətlərimizi bu əsasda
inkiĢaf etdirmək və dərinləĢdirmək əzmindəyik. Bizim bu arzularımız və inamımız 2001-ci ilin yanvarında Rusiya prezidenti Vladimir Putinin Azərbaycana rəsmi səfəri və 2002-ci ilin
yanvarında Azərbaycan prezidentinin Moskvaya dövlət səfəri
zamanı imzalanmıĢ sənədlərdə öz əksini tapmıĢdır. Bu sənəd-
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lərdə hər Ģey əks olunmuĢdur. Həmin sənədlər və bizim görüĢlərimiz Rusiya ilə Azərbaycan arasında münasibətlərin inkiĢafının yeni mərhələsinin əsasını təĢkil edir. Bu gün deyə bilərəm ki,
ölkələrimiz arasında heç bir problem yoxdur, bir-birimizə qarĢı
heç bir iddiamız yoxdur, aramızda dostluq, mehriban əməkdaĢlıq mövcuddur və biz bu əməkdaĢlığı inkiĢaf etdirmək və dərinləĢdirmək əzmindəyik.
Bu gün onu da qeyd etmək xoĢdur ki, Rusiya hökuməti,
Rusiya rəhbərliyi tərəfindən də bu arzunu, bu niyyəti müĢahidə edirik.
Mən Sizi ümumi bayramımız münasibətilə bir daha təbrik
edirəm. Siz yaxĢı yerdə, Bakı Ģəhərinin ən yaxĢı guĢələrindən birində məskən salmısınız, bura əvvəllər də yaxĢı yer sayılırdı, indi
də yaxĢı yerdir. Əvvəllər burada park var idi, indi isə siz burada
özünüzə yaxĢı bina tikmisiniz, yaxĢı yaĢayıĢ kompleksi yaratmısınız. Ġndi görürəm ki, siz bununla kifayətlənmirsiniz, burada
örtülü tennis kortu tikirsiniz. Burada, Azərbaycanda, siz, bax,
belə yaĢayırsınız! Rusiya səfirliyi üçün gör necə Ģərait yaradılmıĢdır və bunun özü də çox Ģeydən xəbər verir.
Sizə – mən Rusiyanın Azərbaycandakı səfirliyini nəzərdə
tuturam – Rusiya ilə Azərbaycan arasında dostluğun və
əməkdaĢlığın daha da möhkəmlənməsi və inkiĢafı naminə bu
gözəl ərazidəki binada uzun illər yorulmaz fəaliyyət arzulayıram.
***
Sonra dövlətimizin başçısı mərasimdə iştirak edən bir sıra
xarici ölkələrin səfirləri ilə, ziyalılarla görüşərək səmimi söhbət
etdi.
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Mərasimdə iştirak edən Azərbaycanın Xalq artisti, Rusiyanın əməkdar artisti Tamilla Mahmudova prezident Heydər
Əliyevə yaxınlaşaraq, yubileyi ilə əlaqədar yüksək dövlət mükafatı ilə təltif olunduğuna, təbrik məktubuna və mədəniyyət
xadimlərinə göstərdiyi qayğıya görə dövlətimizin başçısına
minnətdarlığını bildirdi. O, prezidentə özünün yubiley bukletini
təqdim etdi.
Azərbaycandakı kazakların atamanı Vladimir Merejkin
dövlətimizin başçısından fotoşəkil üzərində avtoqraf yazmağı
xahiş etdi. O, Azərbaycan prezidentinə müraciətlə dedi ki, bu
fotoşəkil kazakların muzeyinin ən dəyərli eksponatı olacaqdır.
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ЦМУМРУСИЙА АЗЯРБАЙЪАН КОНГРЕСИНИН
ПРЕЗИДЕНТИ МЯММЯДБАЬЫР ЯЛИЙЕВ
БАШДА ОЛМАГЛА РУСИЙАДАКЫ
АЗЯРБАЙЪАН ДИАСПОРУНУН
НЦМАЙЯНДЯ ЩЕЙЯТИ ИЛЯ
ЭЮРЦШ
Президент сарайы
4 апрел 2002-ъи ил
Азярбайъан prezidentи Heydər Əliyev qonaqları səmimiyyətlə salamlayaraq dedi ki, bilirəm, işləriniz çoxdur, amma
gəlib-gedin, Vətəni yaddan çıxarmayın. Dövlətimizin başçısı
vurğuladı ki, Moskvada Ümumrusiya Azərbaycan Konqresinin
yaradılmasından və Bakıda Dünya azərbaycanlılarının birinci
qurultayı keçiriləndən sonra Azərbaycan diasporu hər yerdə, o
cümlədən Rusiyada da canlanmış, fəaliyyəti genişlənmişdir.
Lakin bu sahədə görülən işlərə diqqət daha da artırılmalı,
Azərbaycan diasporunun mütəşəkkil bir qüvvəyə çevrilməsi
üçün müntəzəm və məqsədyönlü fəaliyyət göstərilməlidir.
Prezident Heydər Əliyev xüsusi nəzərə çaтdırdı ki, Vətəndən
uzaqlarda yaşayan azərbaycanlıların xalqımızın milli adət və
ənənələrini, ilk növbədə gözəl, doğma ana dilini unutmamasına
böyük diqqət yetirilməlidir. Müasir dövrdə dünyanın ən geniş
yayılmış dillərini bilmək yaxşıdır, amma hamı ilk növbədə öz
doğma dilini dərindən öyrənməli, bilməlidir.
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Ümumrusiya Azərbaycan Konqresinin prezidenti, Rusiya
Dövlət mükafatı laureatı, tibb elmləri doktoru, professor Məmmədбаьыр Əliyev vaxt ayırıb nümayəndə heyətini qəbul etdiyinə
görə prezident Heydər Əliyevə minnətdarlığını bildirdi, ona
möhkəm cansağlığı arzuladı.
Məmmədбаьыр Əliyev Ümumrusiya Azərbaycan Konqresinin
fəaliyyəti haqqında qısa məlumat verərək dedi ki, təşkilindən
cəmi yarım ilə yaxın vaxt keçməsinə baxmayaraq, Konqres
qeyri-peşəkar qurumdan peşəkar struktura çevrilmişdir. Hazırda onun konkret vəzifələri yerinə yetirən 9 komitəsi, ştatlı icra
aparatı var. Rusiya Federasiyasının rəhbərliyi ilə yaxından əlaqələr yaradılmışdır. Konqres respublikamızın Moskvadakı səfirliyi ilə sıx əməkdaşlıq şəraitində fəaliyyət göstərir.
Daha sonra Ümumrusiya Azərbaycan Konqresinin işi, Rusiyadakı Azərbaycan diasporunun fəaliyyəti ilə bağlı məsələlər
ətrafında fikir mübadiləsi aparıldı.
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АВРОПА ШУРАСЫ НАЗИРЛЯР КОМИТЯСИНИН
СЯДРИ, ЛИТВАНЫН ХАРИЪИ ИШЛЯР НАЗИРИ
АНТАНАС ВАЛИОНИС ИЛЯ ЭЮРЦШ
Президент сарайы
9 апрел 2002-ъи ил
Dövlətimizin başçısı Heydər Əliyev qonağı salamlayaraq
bildirdi ki, Avropa Şurasının rəhbərlərindən birinin bu beynəlxalq təşkilatın gənc üzvlərindən biri olan Azərbaycana səfəri
ölkəmiz haqqında daha səhih məlumat alınması işində öz rolunu
oynayacaqdır. Azərbaycanda həmişə çalışmışlar ki, Avropada
respublikamızı daha yaxşı tanısınlar. Prezident Heydər Əliyev
vurğuladı ki, müasir Azərbaycanın problemləri və prosesləri
digər Avropa ölkəsinin vətəndaşına nisbətən cənab Valionisə
daha anlaşıqlı və yaxın olacaqdır, çünki vaxtilə Azərbaycan
kimi, Litva da Sovet İttifaqının tərkibinə daxil idi.
Səmimi qəbula görə Azərbaycan prezidentinə təşəkkür edən
Antanas Valionis Litvanın Baş naziri Algirdas Brazauskasın
salamını dövlətimizin başçısına yetirdi. O, Litva ilə Azərbaycan
arasındakı münasibətlərdən söhbət açaraq və Nazirlər Kabinetində, Milli Məclisdə keçirdiyi görüşlərə yekun vuraraq, bu
əlaqələri inkişaf etdirməyin zəruriliyini söylədi və dedi ki, Litva
beynəlxalq təşkilatlarda Azərbaycanın mövqeyini dəstəkləməyə
hazırdır.
Avropa Şurası Nazirlər Komitəsinin sədri Antanas Valionis
səfərindən başlıca məqsədin Azərbaycanla tanışlıq olduğunu
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söylədi, Bakıda keçirilmiş görüşlərdən məmnun qaldığını və
onların konstruktiv olduğunu bildirdi. Cənab Valionisin dediyinə görə, Avropa Şurası ekspertlərin məsləhətləşmələrinin
keçirilməsində, bu tədbirlərin maliyyələşdirilməsində Azərbaycana öz imkanları və səlahiyyəti daxilində yardım göstərməyə
hazırdır. Səfər zamanı indiyədək əldə edilmiş uğurlara dair
danışıqlar aparılmış, mövcud problemlərin həlli yolları müəyyənləşdirilmişdir.
Antanas Valionis Azərbaycan Avropa Şurasının tamhüquqlu
üzv olduğu dövrdə onun bu təşkilatla əməkdaşlığının səmərəli
olduğunu vurğulayaraq dedi ki, Azərbaycan AŞ-nыn bir sıra
konvensiyalarına qoşulmuşdur, bu sahədə qanunvericilik bazasını genişləndirmək nəzərdə tutulur.
Prezident Heydər Əliyev bildirdi ki, o, SSRİ-nin dağılması
dövründə Litva KP MK-nın birinci katibi vəzifəsində çalışmış
Algirdas Brazauskasın Litvanın müstəqilliyə nail olmaq məsələsində prinsipial mövqeyini, cəsarətini, dəyanətini və eyni
zamanda ziyalılığını həmişə qeyd etmişdir. Bu, müttəfiq respublika rəhbərinin Sov.İKP MK-nın xəttinə qarşı çıxdığı ilk
hal idi. Dövlətimizin başçısı onun salamını və ən xoş arzularını,
habelə Azərbaycana gəlmək dəvətini Algirdas Brazauskasa
yetirməyi xahiş etdi.
Azərbaycan prezidenti vurğuladı ki, ikitərəfli əlaqələrin, xüsusən iqtisadi sahədə əlaqələrin genişləndirilməsi üçün yaxşı
zəmin, imkanlar var və ölkəmiz Litva ilə münasibətlərin inkişaf
etdirilməsinə çalışacaqdır.
Prezident Heydər Əliyev Azərbaycanın Avropa Şurası ilə
əməkdaşlığını yüksək qiymətləndirdiyinə görə Avropa Şurası
Nazirlər Komitəsinin sədrinə təşəkkür etdi. Avropa Şurasının
gənc üzvü olan Azərbaycan orada ilk addımlarını atır. Uğurlar-
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la yanaşı, çətinliklər, problemlər də var. Azərbaycan öz siyasətini bu Avropa qurumunun standartlarına müvafiq surətdə
qurmaq niyyətindədir, lakin problemlərin həllinə yanaşmada
hər bir ölkənin xüsusiyyətini nəzərə almaq lazımdır. Prezident
Heydər Əliyev dedi ki, məsələn, Litva Avropaya, Avropa dəyərlərinə həmişə daha yaxın olmuşdur. O, 1960-cı illərdə Litvaya səfəri barədə xatirələrindən söhbət açaraq dedi ki, hələ
həmin illərdə Baltikyanı ölkələr Avropa həyat tərzinə, Avropa
standartlarına yaxınlığı ilə fərqlənirdilər.
Antanas Valionis Litva prezidenti Valdas Adamkusun ölkəyə səfər etmək barədə dəvətini Azərbaycan prezidenti Heydər
Əliyevə çatdırdı. Cənab Valionиsin fikrincə, iki ölkə baş nazirlərinin nəzərdə tutulan görüşü də iqtisadi münasibətlərin inkişafına təkan verəcəkdir.
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AZƏRBAYCANIN YƏHUDĠ ĠCMASINA
Hörmətli həmvətənlər!
Hər il bütün mütərəqqi bəĢəriyyət tərəfindən yəhudi
xalqının müsibəti və qəhrəmanlıq günü qeyd olunur, faĢizmin
yəhudilərə qarĢı həyata keçirdiyi soyqırımı siyasətinin günahsız qurbanlarının xatirəsi ürək ağrısı ilə yad edilir.
Ġkinci dünya müharibəsi zamanı altı milyon mülki əhali yəhudi xalqına mənsub olduğu üçün dəhĢətli ayrı-seçkilik siyasətinə məruz qalmıĢ, qəddarlıqla kütləvi surətdə məhv edilmiĢdir.
1943-cü ilin aprelində VarĢava gettosu məhbuslarının faĢizmə, milli-dini ayrı-seçkiliyə qarĢı ölüm-dirim mübarizəsinə
qalxması yəhudilərin öz milli və insani ləyaqəti uğrunda tarixi
etiraz aksiyası idi.
FaĢizmin bu qanlı cinayətinə zamanında hüquqi-siyasi qiymət verilsə də, faciənin dəhĢətləri hələ də tarixin yaddaĢında
qara ləkə kimi yaĢamaqdadır. Təəssüf ki, bütövlükdə bəĢər
sivilizasiyasını hədəf götürmüĢ belə anti-insani aksiyalar bu
gün də təkrar olunur. Son on dörd ildə Ermənistanın Azərbaycana hərbi təcavüzü, xalqımıza qarĢı həyata keçirilən deportasiya və soyqırımı siyasəti, misli görünməmiĢ Xocalı müsibəti XX əsrdə dünyanın ən böyük milli fəlakətlərindəndir.
Bütün bunlar yalnız bir xalqın milli faciəsi hesab edilə
bilməz. Bu, bütövlükdə insanlığa qarĢı cinayət kimi qiymətləndirilməli, bəĢəriyyət faĢizmin, nasizmin hər cür təzahüründən birdəfəlik xilas edilməlidir. Azərbaycan Respublikası
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dünyamızın əmin-amanlığı uğrunda bütün mütərəqqi qüvvələrlə əməkdaĢlığa hazırdır və bu yolda əlindən gələni əsirgəməyəcəkdir.
Əziz həmvətənlər!
Azərbaycanda dilindən, dinindən asılı olmayaraq bütün
xalqlar tarixən mehriban ailə kimi yaĢamıĢ, bir-birinin dərdinə, sevincinə ortaq olmuĢlar. Yəhudi xalqının müsibəti günündə Azərbaycan xalqı adından kədərinizə Ģərik olduğumu
bildirir, irticanın günahsız qurbanlarına Allahdan rəhmət
diləyirəm.
HEYDƏR ƏLIYEV
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı Ģəhəri, 8 aprel 2002-ci il
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РУСИЙА ФЕДЕРАСИЙАСЫ ЩЮКУМЯТИ СЯДРИНИН
МЦАВИНИ, ИГТИСАДИ ЯМЯКДАШЛЫГ ЦЗРЯ
ЩЮКУМЯТЛЯРАРАСЫ КОМИССИЙАНЫН РУСИЙА
ТЯРЯФДЯН СЯДРИ ВИКТОР ХРИСТЕНКОНУН
БАШЧЫЛЫГ ЕТДИЙИ РУСИЙА НЦМАЙЯНДЯ
ЩЕЙЯТИ ИЛЯ ЭЮРЦШ
Президент сарайы
10 апрел 2002-ъи ил
Viktor Xristenko Iqtisadi Əməkdaşlıq üzrə Hökumətlərarası Komissiyanın Bakıda keçirilmiş altıncı iclasının nəticələri
barədə dövlətimizin başçısına məlumat verərək dedi ki, son il
yarım Rusiya ilə Azərbaycan arasında qarşılıqlı münasibətlərdə
ən fəal dövrdür. İndiki iclas Azərbaycan prezidenti Heydər
Əliyevin 2002-ci ilin yanvarında Rusiya Federasiyasına dövlət
səfəri zamanı əldə olunmuş razılaşmaların müəyyən dərəcədə
davamıdır.
Viktor Xristenko bu ilin ilk aylarında əmtəə dövriyyəsinin
ötən ildəkinə nisbətən 1,5 dəfə artmasını iqtisadi əməkdaşlığın
yaxşılaşmasının müsbət amili adlandıraraq bildirdi ki, hökumətlərarası komissiyanın vəzifəsi bu nəticələri uzunmuddətli
etməkdir.
Rusiya nümayəndə heyətinin səfəri zamanı Xəzər dənizinin
dibinin bölünməsi haqqında sazişin Azərbaycan prezidenti
Heydər Əliyevin iyunda Sankt-Peterburqa səfərinin gedişində
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imzalanmağa hazırlanması üçün zəmin yaradılmış, humanitar
sahə ilə bağlı sənədlər müzakirə edilmişdir.
Rusiya hökuməti sədrinin müavininin fikrincə, bu, ikиtərəfli
əlaqələrin inkişafı işinə yaxşı töhfə olacaqdır.
Viktor Xristenko Azərbaycan–Rusiya münasibətlərinə və
Azərbaycan ilə Rusiya arasında diplomatik münasibətlərin yaradılmasının 10-cu ildönümünə yetirdiyi diqqətə görə prezident
Heydər Əliyevə təşəkkürünü bildirdi.
Prezident Heydər Əliyev Azərbaycan–Rusiya münasibətlərinin səviyyəsindən danışarkən dedi ki, Rusiya prezidenti
Vladimir Putinin ölkəmizə rəsmi səfərindən sonra bu əlaqələrin
yaxşılaşması və genişlənməsi prosesi başlanmışdır. Odur ki,
Azərbaycan prezidentinin 2002-ci ilin yanvarında Rusiyaya
dövlət səfəri bunun davamı olmuşdur və dövlətimizin başçısının
vurğuladığı kimi, bu səfər çox uğurla keçmişdir. Azərbaycan
rəhbəri həmin səfər zamanı göstərilmiş qonaqpərvərliyə, habelə
məsələlərin dostcasına, birgə müzakirəsinə görə bir daha
təşəkkürünü bildirdi.
Prezident Heydər Əliyev komissiyanın Bakı iclası zamanı
imzalanmış sənədləri, o cümlədən 2010-cu ilədək dövrdə uzunmüddətli iqtisadi əməkdaşlıq haqqında müqavilənin həyata
keçirilməsinə dair tədbirlər proqramını, habelə Xəzər dənizinin
təkinin bölünməsi haqqında saziş hazırlanarkən əsas götürüləcək protokolu yüksək qiymətləndirdi.
Respublika Baş nazirinin birinci müavini, hökumətlərarasi
komissiyanin Azərbaycan tərəfdən sədri Abbas Abbasov qəbulda çıxış edərək dedi ki, komissiyanın iclasında Azərbaycan
fermerlərinin kənd təsərrüfati məhsullarının Rusiya bazarlarına
göndərilməsi məsələləri müzakirə olundu. Azərbаycan tərəfi
Rusiya Federasiyasının subyektləri ilə birbaşa əlaqələr yarat-

_________________________________________________________96

mağa imkan tapdı və respublikamızın nümayəndə heyəti Saratov vilayətinin rəhbərliyi ilə danışıqlar aparmaq üçün aprelin
11-də oraya yola düşür. Dağıstan Baş nazirinin də iştirak etdiyi
iclasda iqtisadi strukturların işi, sərhədyanı ticarətin inkişafı
üçün sərhəddə əlverişli şərait yaradılması arzusu ifadə olundu.
Azərbaycan tərəfi Rusiya tərəfinə belə bir xahişlə müraciət etdi
ki, onlar ölkəmizdən kənd təsərrüfatı məhsullarının Rusiya
bazarlarına daşınması üçün yeni şərtlər haqqında sənədlər
paketinin azərbaycanlı həmkarları ilə birgə üc ay müddətində
hazırlanması barədə özlərinin müvafiq idarələrinə tapşırıq
versinlər. Abbas Abbasovun dediyinə görə, Rusiya nümayəndə
heyəti bu təklifi müsbət qarşılamışdır.
Prezident Heydər Əliyev vurğuladı ki, Azərbaycanda torpaq
kəndlilərin mülkiyyətinə veriləndən sonra kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı axır illərdə xeyli artmışdır. Daxili bazarın
tələbatı tam ödənilir və bəzi kənd təsərrüfatı məhsulları artıq
qalır ki, onları da Rusiya bazarlarında satmaq olar. Əvvəllər,
SSRİ dövründə Azərbaycan Rusiya Federasiyası şəhərlərinin
faraş kənd təsərrüfatı məhsulları ilə əsas təchizatçısı idi.
Viktor Xristenko dedi ki, komissiyanın iclasında meyvə və
tərəvəz aparan avtomaşınların Azərbaycan–Rusiya sərhədində
ləngiməsi ilə bağlı məsələlərin həllinə dair tədbirlər müzakirə
edilmişdir. Azərbaycandan kənd təsərrüfatı məhsulları aparan
avtomaşınların sərhəddən buraxılmasını asanlaşdırmaq üçün
cari ilin dördüncü rübündə yeni buraxılış məntəqəsi açmaq nəzərdə tutulur və o, gündə 500 yük maşınına xidmət etməyə imkan verəcəkdir. 2003-cü və 2004-cü illərdə isə daha iki buraxılış
məntəqəsi açılacaqdır. Müvafiq rüsumların rəsmiləşdirilməsi,
ödənilməsi prosedurunu sadələşdirmək üçün də tədbirlər görüləcəkdir.
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ИРАН ИСЛАМ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
ХАРИЪИ ИШЛЯР НАЗИРИ КАМАЛ ХЯРРАЗИ
ВЯ ОНУ МЦШАЙИЯТ ЕДЯН НЦМАЙЯНДЯ
ЩЕЙЯТИ ИЛЯ ЭЮРЦШДЯ СЮЩБЯТ
Президент сарайы
11 апрел 2002-ъи ил
H e y d ə r Ə l i y e v: Hörmətli cənab nazir, ağayi Xərrazi!
Hörmətli qonaqlar!
Azərbaycana xoĢ gəlmisiniz. Hörmətli ağayi Xərrazi,
mən sizin Azərbaycana gəlmək haqqında qəbul etdiyiniz
qərardan çox məmnunam. Güman edirəm ki, sizin bu qısamüddətli səfəriniz Ġran–Azərbaycan əlaqələrinin inkiĢaf etdirilməsi üçün çox faydalı olacaqdır.
Mən bir neçə vaxtdır ki, Ġrana gəlməyə hazırlaĢıram.
Amma bizdən asılı olmayan bəzi hadisələr bu səfərin müəyyən qədər ləngiməsinə gətirib çıxarır. Ancaq belə bir Ģəraitdə
sizin Azərbaycana, Bakıya gəlməyiniz, hesab edirəm ki, çox
faydalıdır.
Bu gün qısa müddətdə BaĢ nazirlə, Xarici ИĢlər naziri ilə
görüĢləriniz olub və güman edirəm, bu görüĢlər yaxĢı keçibdir. Ġndi də biz sizinlə görüĢüb söhbət etmək imkanı əldə
etmiĢik. Buyurun.
K a m a l X ə r r a z i: Cənab Prezident, çox sağ olun. Mən
çox Ģadam ki, ikinci dəfədir Sizinlə görüĢürəm. KeçmiĢ görüĢdən yaxĢı və yaddaqalan xatirələrim vardır. Sizinlə keçir-
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diyim görüĢdən mən çox faydalanmıĢam. Belə ki, Siz dünya
miqyasında böyük bir siyasətçi kimi tanınırsınız.
XoĢbəxtlikdən, Ġran–Azərbaycan münasibətləri gündəngünə inkiĢaf etməkdədir. Sözsüz ki, xarici iĢlər nazirlərinin
gediĢ-gəliĢləri, səfərləri münasibətlərimizin inkiĢafına daha çox
müsbət təsir göstərə bilər. Azərbaycanın Xarici ИĢlər naziri
cənab Vilayət Quliyevlə biz belə qərara gəlmiĢik ki, görüĢlərimizi mütəmadi Ģəkildə, 6 aydan bir həyata keçirək. Sözsüz
ki, iki dövlətin baĢçılarının möhkəm siyasi iradələri nəticəsində
bizə bu görüĢləri keçirmək və həll olunmayan məsələləri daha
da tez bir müddətdə həll etmək müyəssər ola bilər.
Cənab Prezident, ölkəmizin prezidenti cənab Xatəmi Sizə
çox səmimi və hərarətli salamlarını çatdırmağı mənə tapĢırmıĢdır. Deməliyəm ki, Sizin Ģəxsiyyətinizə onun çox böyük
hörməti vardır. O, Ġranla Azərbaycan arasında münasibətlərin inkiĢafına xüsusi diqqət yetirir və bunu təkidlə izləyir.
Belə hesab edirəm ki, zati-aliləri, Sizin və cənab Xatəminin
siyasi iradəsi nəticəsində iki ölkə arasında, Azərbaycan və
Ġran arasında münasibətlər gündən-günə daha da geniĢlənəcək və vüsət tapacaqdır. TəĢəkkür edirəm.
H e y d ə r Ə l i y e v: Sağ olun. TəĢəkkür edirəm.
Əvvəla, çox məmnunam ki, mənim dostum prezident cənab Xatəmi öz salamlarını sizin vasitənizlə mənə çatdırıbdır.
TəĢəkkür edirəm. XahiĢ edirəm mənim salamlarımı və ən xoĢ
arzularımı cənab Xatəmiyə çatdırasınız.
Mən sizinlə tamamilə razıyam ki, Ġran–Azərbaycan əlaqələri inkiĢaf etməkdədir. Çox sevindirici haldır ki, hər iki tərəf – həm Azərbaycan, həm də Ġran bu əlaqələri daha da inkiĢaf etdirmək istəyir. Mən bəyan edirəm ki, biz Ġranı qonĢumuz, dostumuz və qardaĢ ölkəmiz hesab edirik. Ġran ilə olan
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əlaqələrimizə biz xüsusi əhəmiyyət veririk. Bu əlaqələri həm
möhkəmləndirmək istəyirik, həm də daim geniĢləndirmək, inkiĢaf etdirmək istəyirik. Doğrudur, bu əlaqələrin inkiĢaf etməsinə maneçilik törədənlər də var və ümumiyyətlə, ayrı-ayrı
əngəllər də çıxır. Ancaq bunların heç birisi bizim Ġran–Azərbaycan əlaqələri haqqında siyasətimizə heç bir təsir göstərə
bilməz .
Bu yaxınlarda sizin parlamentin deputatlarının bir qrupu
cənab ġerdustun rəhbərliyi ilə Azərbaycana gəlmiĢdi. Burada
çoxsaylı görüĢlər keçirdilər. Mən də onlarla görüĢdüm, çox
faydalı söhbətimiz oldu. Belə görüĢlər bizim iĢlərimizə kömək
edir. Mən tam razıyam ki, siz, Ġranın və Azərbaycanın xarici
iĢlər nazirləri belə qərar qəbul etmisiniz ki, altı aydan bir ya
Ġranda, ya da Azərbaycanda görüĢəsiniz. Mən bu fikri dəstəkləyirəm. Ümidvaram ki, bu çox səmərəli olacaqdır.
Bilirsiniz ki, mənim Ġrana gəlməyimlə əlaqədar artıq biz
lazım olan sənədlərin hamısını iĢləyib hazırlamıĢdıq. Ġndi
sənədlər masanın üstündədir. Həm dostluq, əməkdaĢlıq haqqında müqavilə, həm də siyasi bəyanat. Doğrudur, bunları o
səviyyəyə gətirmək üçün bir müddət hər iki tərəfdən çalıĢdıq.
Ancaq eyni zamanda, bu da təbiidir, heç Ģey bir dəfədən
alınmır. Ona görə mən hesab edirəm ki, artıq bizim sənədlərimiz hazırdır. Bilirsiniz ki, mənim Amerika BirləĢmiĢ ġtatlarına getməyimlə əlaqədar və orada müəyyən qədər müalicə
almağımla əlaqədar o vaxt səfər edə bilmədim. Biz danıĢacağıq, yaxın vaxtlarda bizim ikimizin də qərarını həyata
keçirəcəyik.
Bilirsiniz, 11 sentyabr hadisələrindən sonra bizim regionda
çox mürəkkəb vəziyyət var. Hamımız beynəlxalq terrorizmlə
mübarizəyə daha da fəal qoĢulmalıyıq. Biz bu barədə öz
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siyasətimizi bəyan etmiĢik. Bildiyimə görə, Ġran da bəyan
edibdir ki, beynəlxalq terrorizmlə mübarizədə bütün baĢqa
ölkələr kimi, o da öz fəaliyyətini göstərəcəkdir. Biz bu mübarizəni aparmalıyıq. Ona görə ki, bizim bölgəmizdə sülhü,
əmin-amanlığı, təhlükəsizliyi daha da etibarlı qoruya bilək.
Biz bu sahədə də Ġranla əməkdaĢlıq edirik və bundan sonra
da edəcəyik. Həll olunmamıĢ baĢqa məsələlər ki var, məsələn,
bizim iqtisadi əlaqələrimiz sahəsində, güman edirəm onları
yavaĢ-yavaĢ həll edə bilərik.
K a m a l X ə r r a z i: Çox sağ olun, təĢəkkür edirəm.
Hörmətli cənab Prezident, sözsüz ki, Sizin səfəriniz münasibətlərimizin daha da sürətlə inkiĢaf etməsinə öz müsbət
təsirini göstərəcəkdir. Ümidvarıq ki, Sizə münasib olan yaxın
bir vaxtda bu səfər həyata keçiriləcək, Siz cənab Xatəmi ilə
danıĢıqlarınızı davam edirəcəksiniz və bunun münasibətlərimizin inkiĢafına öz müsbət təsiri olacaqdır.
Parlamentlərarası gediĢ-gəliĢlər, yəni səfərlər də çox əhəmiyyətli olur. Cənab ġerdustun Azərbaycana səfəri Ġranda
çox müsbət qarĢılanmıĢ və geniĢ əks-səda doğurmuĢdur. Ġstər
parlamentdə, istərsə də mətbuatda onun səfərinin nəticəsi
geniĢ iĢıqlanmıĢdır.
Sözsüz ki, bu regiondakı dəyiĢikliklər çox sürətlə baĢ verir.
Zati-aliləri, Siz dediyiniz kimi, 11 sentyabrdan sonra terrorizmə qarĢı mübarizəyə çoxları qoĢulub və bu regionda sülhün, əmin-amanlığın təmin olunması üçün daha böyük iĢlər
görülməlidir. Bildiyiniz kimi, 11 sentyabrdan sonra biz bu
hərəkəti, yəni terrorizmi tənqid etdik. Biz belə hesab edirik
ki, gərək terrorizmə qarĢı birgə mübarizə aparılsın, onun
kökü beynəlxalq səviyyədə bu yolla kəsilə bilər.
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Biz Əfqanıstanın qonĢu ölkəsi olduğumuza görə, mütəĢəkkil cinayətkarlıqdan və digər xoĢagəlməz hadisələrdən çox
böyük ziyan görmüĢdük. Biz bu gün çox Ģadıq ki, Əfqanıstanda müvəqqəti hökumət təĢkil olunub və beynəlxalq təĢkilatlar onlara kömək edirlər. Ümidvarıq ki, narkotik vasitələrə, mütəĢəkkil cinayətkarlığa qarĢı mübarizə və digər sahələrdə lazımi iĢlər həyata keçiriləcəkdir.
Regiondakı ən böyük problemlərdən biri Qarabağ problemidir. Ümidvarıq ki, region dövlətlərinin himayəsi nəticəsində, o cümlədən Ġran Ġslam Respublikasının himayəsi nəticəsində Qarabağ problemi ədalətli həll yolunu tapacaqdır.
Biz bu sahədə Azərbaycana kömək etməyə hazırıq. XoĢbəxtlikdən, biz həm Azərbaycanla, həm də Ermənistanla yaxĢı
münasibətlər qura bilmiĢik. Belə bir nəticə cənab Xatəminin
gərginliyi azaltmaq siyasəti nəticəsində əldə olunubdur.
Biz Qarabağ məsələsinin həll olunmasını regionda iqtisadi
əlaqələrin inkiĢafı üçün lazımi bir Ģərt kimi qəbul edirik. Belə
hesab edirik ki, Azərbaycanın müdafiə qüdrətinin möhkəmlənməsi, təmin olunması və siyasi fəaliyyəti davam etdirmək nəticəsində bu münaqiĢəni həll etmək olar.
Biz Azərbaycanla iqtisadi əlaqələri inkiĢaf etdirmək və
daha da geniĢləndirmək üçün əzmlə çalıĢırıq. Ġndiyə qədər
bəzi iĢlər görülüb, amma belə hesab edirik ki, bunlar hələ
lazımi qədər deyildir. Biz düĢünürük ki, müxtəlif sahələrdə, o
cümlədən tikinti, ticarət, birgə sərmayələr qoymaq sahəsində,
enerji daĢıyıcıları ilə bağlı məsələlərdə bir çox iĢlər görə bilərik. Əlbəttə, adını çəkdiyim sahələrdə ekspertlər səviyyəsində
danıĢıqlar davam edir. Lakin istərdim ki, Sizin tapĢırığınız
olsun. Sizin göstəriĢiniz nəticəsində danıĢıqlar daha surətlə
davam etdirilə bilər və lazımi nəticəyə gəlib çatarıq.
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Mən bir daha təkrar edirəm ki, Azərbaycanın istiqlaliyyəti,
səadəti bizim əsas məqsədimizdir və bu sahədə yenə də çalıĢacağıq, iĢlərimizi davam etdirəcəyik.
H e y d ə r Ə l i y e v: Cənab Xərrazi, təĢəkkür edirəm.
Ermənistan–Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqiĢəsinin
həll olunması sahəsində sizin bundan sonra da səylər qoymaq
məqsədinizi mən alqıĢlayıram və təĢəkkür edirəm. Bu münaqiĢə artıq çox illərdir davam edir. MünaqiĢənin həll edilməsində dost, qardaĢ, qonĢu ölkə olan Ġranın həm dəstəyinə,
həm də yardımına həmiĢə ehtiyacımız olubdur. Bu gün də
belədir. Ancaq Ermənistanla əlaqələrinizin yaxĢı olması sizin
siyasətinizin nəticəsidir. Amma mən istəməzdim ki, siz Azərbaycanla Ermənistana olan münasibətinizi bir tərəzidə eyni
çəkidə saxlayasınız.
Siz buyurdunuz ki, xoĢbəxtlikdən Azərbaycan ilə yaxĢı
əlaqə qurmusunuz, Ermənistanla da yaxĢı əlaqə qurmusunuz,
bu da Ermənistan–Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqiĢəsinin həll olunmasında faydalı ola bilər. Bu doğrudur. Ancaq
Ġran–Azərbaycan əlaqələrini Ġran–Ermənistan əlaqələri ilə
bərabərləĢdirmək olmaz. Çünki bizim ölkələrimizi, xalqlarımızı bir-birinə bağlayan böyük tarixdir, bizim tarixi köklərimizdir, bizim müĢtərək mədəniyyətimizdir, adət-ənənələrimizdir, bizim bir dinə mənsub olmağımızdır. Amma Ermənistanla sizin yəqin ki, ancaq iqtisadi əlaqələriniz var. Ona
görə rica edərdim ki, bu əlaqələrə eyni gözlə baxmayasınız.
Ġqtisadi məsələlər, hansıları ki, siz dediniz, həqiqətən bizim
əlaqələrimizdə belə problemlər var. Biz bunları tədricən həll
edirik. Xatirinizdədir, bizim müĢtərək iqtisadi komissiyamız
bir neçə vaxt bundan öncə Ġranda toplaĢdı və orada çox yaxĢı
müzakirələr keçdi. Ancaq hələ iĢlərin çoxu həll olunmayıbdır.
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Mən öz tərəfimdən əlavə göstəriĢlər verəcəyəm ki, bu
əlaqələrin inkiĢaf etdirilməsi üçün həm bizim müĢtərək komissiya çərçivəsində, həm də bütün baĢqa sahələrdə lazımi
tədbirlər görülsün.
K a m a l X ə r r a z i: Zati-aliləri, çox sağ olun.
Ġran ilə Azərbaycan arasında bizi bağlayan əlaqələr, o
cümlədən tarixi, mədəni, dini əlaqələr, sözsüz ki, hər iki xalq
üçün böyük sərvətdir. Biz bunların əsasında mövcud olan
imkanlardan gələcək üçün geniĢ istifadə etməliyik. Amma
bəlkə də bunları – Ġranın Azərbaycanla və Ġranın Ermənistanla əlaqəsini müqayisə etmək olmaz. Ġstər dərinliyi baxımından, istərsə də vüsəti baxımından Ġranla Azərbaycanın
münasibətlərinin həddi-hüdudu ola bilməz. Ona görə Sizin
iĢarə etdiyiniz o birgə müĢtərək ялагяlər buna əyani sübutdur.
Biz yoxlamalı və baxmalıyıq ki, hansı sahələrdən daha
geniĢ istifadə edək ki, əlaqələrimiz ən yüksək nöqtəsinə gəlib
çatsın. Biz buna tamamilə hazırıq. Belə hesab edirik ki, iki
tərəf arasında iqtisadi, siyasi, mədəni əlaqələrdən və eyni zamanda regional beynəlxalq məsələlər çərçivəsində mövcud
olan imkanlardan daha da geniĢ istifadə edə bilərik və əlaqələrimizin miqyası bundan da artıq ola bilər.
Mən çox Ģadam ki, ikitərəfli münasibətlərimizdə belə bir
ruh mövcuddur. Zati-aliləri, ümidvaram ki, Sizin rəhbərliyiniz və cənab Xatəminin rəhbərliyi altında məsələlər tezliklə öz həllini tapacaq və ikitərəfli münasibətlərimizdə daha
böyük iĢlər görə biləcəyik.
H e y d ə r Ə l i y e v: Sağ olun.
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ЭЦРЪЦСТАНЫН МЦДАФИЯ НАЗИРИ
ЭЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТ ДАВИД ТЕВЗАДЗЕ
ИЛЯ ЭЮРЦШ
Президент сарайы
11 апрел 2002-ъи ил
Азярбайъан президенти Heydər Əliyev qonağı salamlayaraq bildirdi ki, Azərbaycana dost olan dövlətin Müdafiə nazirinin səfəri ölkələrimiz arasında münasibətlərin daha da inkişaf
etməsinə təkan verəcəkdir. Azərbaycan ilə Gürcüstan arasında
əlaqələr qardaşlıq əlaqələridir və müstəqillik illərində daha da
inkişaf etmişdir. Azərbaycan prezidenti vurğuladı ki, ölkələrimiz
arasında münasibətlərin regionda xüsusi xarakteri var. Hər iki
ölkə böyük hərbi imkanlara malik olmasa da, hərbi əməkdaşlığı
da inkişaf etdirmək lazımdır. Hər iki ölkə öz ərazisində ağır
münaqişələrlə – Azərbaycan Dağlıq Qarabağ, Gürcüstan isə abxaz münaqişələri ilə qarşılaşmışdır və bütün bunlar hərbi quruculuq prosesinə çox mane olur.
Gürcüstanın Müdafiə naziri səmimi qəbula görə prezident
Heydər Əliyevə təşəkkür edərək, Gürcüstan prezidenti Eduard
Şevardnadzenin salamını ona yetirdi. David Tevzadze Azərbaycana rəsmi səfərinin nəticələrini səmərəli hesab etdiyini bildirdi. O dedi ki, regional təhlükəsizlik məsələlərinə dair danışıqlar aparıldı, regionda sabitlik yaradılmasında hər iki tərəfin
imkanları, Azərbaycan və Gürcüstan ərazilərindən keçəcək boru
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kəmərlərinin təhlükəsizliyi məsələsi müzakirə edildi. Bu boru
kəmərlərinin mühafizəsi ölkələrimizin müdafiə nazirliklərinə
həvalə edilmişdir və həmin vəzifələrin yerinə yetirilməsi hərbi
əməkdaşlığın inkişafı üçün əsas olacaqdır. Bu əməkdaşlığa hava
məkanına nəzarət, kadr hazırlığı sahəsində toplanmış təcrübə
mübadiləsi də daxildir. Azərbaycanın bir sıra hərbi təhsil
müəssisələrində olmuş Müdafiə naziri burada təlimin keyfiyyətini
yüksək qiymətləndirdi. David Tevzadze bildirdi ki, Gürcüstan
zabitlərinin təhsil almaq üçün Bakıya göndərilməsi imkanını
azərbaycanlı həmkarı ilə müzakirə etmişdir.
Prezident Heydər Əliyev onun salamını və xoş arzularını prezident Eduard Şevardnadzeyə yetirməyi Gürcüstanın Müdafiə
nazirindən xahiş etdi. Dövlətimizin başçısı dedi ki, Azərbaycan
ilə Gürcüstan arasında münasibətlər daha çox hər iki ölkənin
prezidentləri arasındakı şəxsi münasibətlərlə müəyyən olunur.
Bu münasibətlər böyük tarixə malikdir və vaxtilə ölkələrimiz
arasında dostluğun möhkəmlənməsi və inkişafı işində mühüm
rol oynamışdır və indi də oynayır. Prezident Heydər Əliyev
vurğuladı ki, bu dostluq gürcü və Azərbaycan xalqları arasında
dostluğun təcəssümüdür.
Dövlətimizin başçısı bildirdi ki, Gürcüstan, kadrlar hazırlanması sahəsi də daxil olmaqla, Azərbaycanın imkanlarından
istifadə edə bilər.
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СУРИЙА ЯРЯБ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ПРЕЗИДЕНТИ
ЗАТИ-АЛИЛЯРИ
ЪЯНАБ БЯШШАР ЯСЯДЯ
Щюрмятли ъянаб Президент!
Сурийа Яряб Республикасынын милли байрамы мцнасибятиля
Сизи вя бцтцн Сурийа халгыны тябрик едирям.
Яминям ки, Азярбайъан–Сурийа ялагяляри халгларымызын ирадясиня уйьун оларг даим эенишляняъяк вя инкишаф едяъякдир.
Сизя мющкям ъансаьлыьы, ишляриниздя уьурлар, дост Сурийа
халгына сцлщ вя тярягги арзулайырам.
Щюрмятля,
ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВ
Азярбайъан Республикасынын Президенти
Бакы шящяри, 11 апрел 2002-ъи ил
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ЗИМБАБВЕ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ПРЕЗИДЕНТИ
ЗАТИ-АЛИЛЯРИ
ЪЯНАБ РОБЕРТ ГАБРИЕЛ МУГАБЕЙЯ
Щюрмятли ъянаб Президент!
Зимбабве Республикасынын милли байрамы – Мцстягиллик
елан едилмяси эцнц мцнасибятиля Сизи вя бцтцн Зимбабве халгыны тябрик едирям.
Яминям ки, юлкяляримиз арасындакы мцнасибятлярин инкишафы
даим халгларымызын мянафейиня хидмят едяъякдир.
Сизя мющкям ъансаьлыьы, ишляриниздя уьурлар, дост Зимбабве халгына сцлщ вя тярягги арзулайырам.
Щюрмятля,
ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВ
Азярбайъан Республикасынын Президенти
Бакы шящяри, 11 апрел 2002-ъи ил
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ВАТИКАН ДЮВЛЯТИНИН АЗЯРБАЙЪАНДА
АПОСТОЛ НУНСИСИ КЛАУДИО ГУЪЕРОТТИНИН
ЕТИМАДНАМЯСИНИН ТЯГДИМ ОЛУНМАСЫ
МЯРАСИМИ
Президент сарайы
12 апрел 2002-ъи ил
Юz etimadnaməsini Heydər Əliyevə təqdim etməkdən
şərəf duyduğunu bildirən Klaudio Qucerotti dedi ki, Müqəddəs
Ata Azərbaycana qarşıdakı səfərini həyata keçirməyи ürəkdən
arzulayır və bu səfərə çox həvəslə hazırlaşır, Sizin gözəl xalqınızın və ölkənizin tarixini öyrənir. Vatikan dövlətiнин başçısı ЫЫ
Иощанн Павелин Azərbaycan xalqına sülh və əmin-amanlıq arzuladığını söyləyən cənab Klaudio Qucerotti bu səfərin baş tutması üçün göstərdiyi köməyə görə dövlətimizin başçısına minnətdaрlığını bildirdi.
Apostol nunsi hələ tələbəlik illərində, institutun şərq elmləri
fakцltəsində oxuyarkən Azərbaycanın dahi şairi Nizami Gəncəvinin əsərlərini tərcümə etdiyini bildirərək dedi ki, gцman
etməzdim ki, mən nə vaxtsa Azərbaycanı görəcəyəm. Cənab
Klaudio Qucerotti prezident Heydər Əliyevi əmin etdi ki, Vatikan dövləti ilə Azərbaycan arasında münasibətlərin və qarşılıqlı anlaşmanın inkişaf etdirilməsi üçün çalışacaqdır.
Prezident Heydər Əliyev cənab Qucerottini Vatikan dövlətinin Azərbaycanda səfiri təyin olunması münasibətilə təbrik
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etdi və gələcək işlərində ona uğurlar arzuladı. Dövlətimizin başçısı ümidvar olduğunu bildirdi ki, səfirin Azərbaycanda fəaliyyəti müqəddəs taxt-tac ilə ölkəmiz arasında əlaqələrin inkişafını təmin edəcəkdir.
Müqəddəs Atanın Azərbaycana səfərinin ölkəmizdə səbirsizliklə gözlənildiyini vurğulayan dövlətimizin başçısı Heydər
Əliyev bildirdi ki, bu, xalqımız və dövlətimiz üçün tarixi bir
hadisə olacaqdır. Müqəddəs Atanın Azərbaycana qarşıdakı səfərə hazırlaşmasından, ölkəmiz haqqında əlavə məlumat toplamasından məmnun qaldığını bildirən prezident Heydər Əliyev
dedi ki, bu səfər Vatikan dövlətinin başçısına respublikamızla
tanış olmaq imkanı verəcəkdir. Bu da ölkələrimiz arasında əlaqələrin inkişafına kömək edəcəkdir.

***
Azərbaycan Respublikasının prezidenti Heydər Əliyev apostol nunsi Klaudio Qucerotti ilə xatirə şəkli çəkdirdi.
Sonra dövlətimizin başçısı ilə apostol nunsi arasında səmimi
söhbət oldu.
Apostol nunsi bildirdi ki, o, ilk dəfə 1976-cı ildə Azərbaycanda qısamüddətli səfərdə olmuşdur.
Prezident Heydər Əliyev dedi ki, o vaxt Azərbaycan müstəqil dövlət deyildi. Azərbaycanın artıq on ildir müstəqil dövlət
olduğunu, 1994-cü ildə Vatikanla diplomatik əlaqələr qurduğunu və bunu inkişaf etdirdiyini bildirən dövlətimizin başçısı
1998-ci ildə İtaliyaya rəsmi səfəri zamanı müqəddəs taxt-tacı
ziyarət etdiyini, Müqəddəs Ata ilə görüşdüyünü, səmimi söhbət
etdiyini və onu Azərbaycana dəvət etdiyini xatırlatdı. Azərbaycan prezidenti bu dəvətin qəbul edilməsindən məmnun olduğunu
vurğuladı.
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Azərbaycan prezidentinin Vatikana səfərini Müqəddəs Atanın yaxşı xatırladığını bildirən apostol nunsi dedi ki, o, Azərbaycana səfər etmək və Sizinlə yenidən görüşmək arzusundadır.
Cənab Klaudio Qucerotti vurğuladı ki, Vatikan dövlətinin
başçısı bəzi ölkələrdə xristianlar və müsəlmanlar arasında baş
verən münaqişələrdə və müharibələrdə heç bir dini əsas görmür.
Roma Papası müxtəlif dinlərə mənsub olan insanların sülh
şəraitində yaşamasını arzulayır.
Azərbaycanın həm Şərqə, həm də Qərbə açılan qapı olduğunu söyləyən cənab Qucerotti dedi ki, bu ölkə müxtəlif dinlərə
mənsub insanların birlikdə sakit yaşamasının rəmzidir.
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«STATOYL» ġĠRKƏTĠNĠN NÜMAYƏNDƏ
HEYƏTĠ ИЛЯ ЭЮРЦШ
Президент сарайы
12 апрел 2002-ъи ил
Qonaqları səmimiyyətlə salamlayan Азярбайъан prezidentи Heydər Əliyev «Statoyl» şirkətinin Azərbaycanla əməkdaşlığını yüksək qiymətləndirərək dedi ki, «Statoyl» ilk neft
müqaviləsindən başlayaraq bu işlərdə çox fəal iştirak edibdir və
böyük «Şahdəniz» layihəsində də iştirak edir.
Norveçin bir çox şirkətlərinin ölkəmizdə uğurla iş gördüklərini, Azərbaycanın neft strategiyasının həyata keçirilməsində
fəal iştirak etdiklərini vurğulayan prezident Heydər Əliyev bu
ölkəyə səfərini və «Statoyl»un rəhbərliyi ilə keçirdiyi görüşlərini xatırlatdı.
Səmimi qəbula görə dövlətimizin başçısına təşəkkürünü
bildirən Norveçin Bakıdakı səfiri Steinar Gil bu il ölkələrimiz
arasında diplomatik münasibətlər yaradılmasının və «Statoyl»un Azərbaycanda fəaliyyətinin on illiyinin qeyd ediləcəyini
söylədi. Məşhur səyyah Tur Heyerdalın ciddi xəstə olduğunu
bildirən səfir dedi ki, cənab Prezident, ölkəmizin Neft Sənayesi
və Energetika naziri bütün Azərbaycanın dostu cənab Heyerdalın son kitabını Sizə hədiyyə göndərib və kitabın ön səhifəsində ən xoş arzularını yazmışdır.
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Səfir Tur Heyerdalın kitabını prezident Heydər Əliyevə təqdim etdi.
Respublikamızın rəhbəri ilə görüşməsindən böyük məmnunluq duyduğunu bildirən «Statoyl»un icraçı vitse-prezidenti
Hubbard Riçard təmsil etdiyi şirkətin fəaliyyəti, planları
haqqında məlumat verdi. O, Azərbaycanın şirkətin beynəlxalq
fəaliyyətində dönüş yaratdığını, «Statoyl»un ən böyük sərmayələri inkişafda olan Azərbaycan iqtisadiyyatına qoyduğunu,
digər layihələrdə də iştirak etməyə hazır olduqlarını bildirdi.
Cənab Riçard şirkətin prezidenti adından məlumat verdi ki,
Norveçin Qaçqınlar Şurası vasitəsilə Azərbaycanla uzunmüddətli əlaqə yaradılmış, Şuranın fəaliyyətinin daha da genişləndirилməsi üçün 50 min ABŞ dolları ayrılmışdır. Bu vəsaitlə Beyləqan rayonu ərazisində qaçqın ailələri üçün 30-dək bina təmir
olunacaqdır. O, prezident Heydər Əliyevi həmin binaların istifadəyə verilməsi mərasimində görmək arzusunu da gizlətmədi.
Qaz hasilatı sahəsində dünyada aparıcı şirkətlərdən biri olan
«Statoyl»un beynəlxalq fəaliyyətindən, yeni layihələrdə iştirakından danışan Hubbard Riçard dedi ki, şirkət 33 milyard
kubmetr qaz satır, 2005-ci ildə bu rəqəm 55 milyarda çatacaqdır. Şirkət indi ildə 5 milyard dollar gəlir əldə edir və bu, üç
ildən sonra 8 milyard dollar olacaqdır.
Ətraflı məlumata görə qonaqlara təşəkkür edən, Tur Heyerdalın xəstələnməsindən çox kədərləndiyini bildirən prezident
Heydər Əliyev dostunun səhhətinin yaxşılaşmasını arzuladı və
onun kitabını qəbul etməsindən məmnunluğunu söylədi. Dövlətimizin başçısı dedi ki, Norveç ilə Azərbaycan arasındakı əlaqələr, indiyə qədər olduğu kimi, bundan sonra da yüksək səviyyədə
olacaqdır. Bu bizim siyasətimizdir, arzumuzdur. Bilirəm ki,
Norveç hökuməti də məhz belə siyasət aparır.
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Azərbaycanda böyük hörmət qazanmış və ilk müqavilənin
əsas fəal iştirakçılarından biri olan «Statoyl» şirkəti ilə 10 il
əməkdaşlıq etdiyimizi vurğulayan prezident Heydər Əliyev dedi ki, «Statoyl» Azərbaycana böyük sərmayə qoyub, eyni zamanda bundan gəlir də götürübdür və ümid edirəm ki, bu gəlir
ilbəil artacaqdır. İndiyə qədər olduğu kimi, bundan sonra da
Azərbaycanda iş görmək, buraya sərmayə qoymaq «Statoyl»
şirkəti üçün uğurlu olacaqdır.
Prezident Heydər Əliyev «Statoyl» şirkətinin qaçqınlarla
əlaqədar gördüyü işləri də yüksək qiymətləndirdi, bu işlərin
daha da genişlənməsini arzuladı. Dövlətimizin başçısı dedi ki,
bizim yerindən-yurdundan didərgin düşmüş vətəndaşlarımız
çoxdur. Onların yaşayışını yaxşılaşdırmaq üçün yardım edən
hər bir şəxs, şirkət, təşkilat, hesab edirəm ki, böyük xeyriyyəçilik işi görür.
«Statoyl» haqqında verilən məlumatların maraqlı olduğunu
və onun böyük gəlir əldə etməsindən sevindiyini bildirən prezident Heydər Əliyev vurğuladı ki, bu, 4 milyon əhalisi olan Norveçdə əhalinin həyat сявиййясинин nə qədər yüksək olduğunu
göstərir. Norveç şirkətlərinin Azərbaycanda iş görməsi üçün
biz indiyə qədər lazım olan şəraiti yaratmışıq. Əmin ola bilərsiniz ki, bundan sonra da siz belə münasibət görəcəksiniz.
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ДАНИМАРКАНЫН КРАЛИЧАСЫ ЦЛЙАЩЯЗРЯТ
ЫЫ МАРГРЕТЕЙЯ
Цлйащязрят!
Данимарка Краллыьынын милли байрамы – Краличанын тявяллцд эцнц мцнасибятиля Сизи вя бцтцн Данимарка халгларыны
тябрик едирям.
Цмидварам ки, Азярбайъан Республикасы иля Данимарка
Краллыьы арасында тяшяккцл тапмагда олан ялагяляр халгымызын
рифащы наминя даим инкишаф едяъякдир.
Сизя мющкям ъансаьлыьы, ишляриниздя уьурлар, дост Данимарка халгына ямин-аманлыг вя фираванлыг арзулайырам.
Щюрмятля,
ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВ
Азярбайъан Республикасынын Президенти
Бакы шящяри, 11 апрел 2002-ъи ил

_________________________________________________________115

ДАНИМАРКА КРАЛЛЫЬЫНЫН БАШ НАЗИРИ
ЗАТИ-АЛИЛЯРИ
ЪЯНАБ АНДРЕС ФОГ РАСМУССЕНЯ
Щюрмятли ъянаб Баш назир!
Данимарка Краллыьынын милли байрамы – Краличанын тявяллцд эцнц мцнасибятиля Сизи вя бцтцн Данимарка халгыны тябрик
едирям.
Яминям ки, юлкяляримиз арасында гаршылыглы ялагяляр эенишляняряк, халгларымызын рифащына юз тющфясини веряъякдир.
Сизя мющкям ъансаьлыьы, ишляриниздя уьурлар, дост Данимарка халгына ямин-аманлыг вя фираванлыг арзулайырам.
Щюрмятля,
ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВ
Азярбайъан Республикасынын Президенти
Бакы шящяри, 11 апрел 2002-ъи ил
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ЧИН ХАЛГ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН СЯДРИ
ЗАТИ-АЛИЛЯРИ
ЪЯНАБ ТСЗЙАН ТСЗЕМИНЯ
Щюрмятли ъянаб сядр!
Корейанын ъянубунда Чин щава йолларына мяхсус сярнишин тяййарясинин гязайа уьрамасы нятиъясиндя чохсайлы инсан
тяляфаты хябярини дярин кядяр щисси иля гаршыладым.
Бу фаъия иля ялагядар дярдинизя шярик чыхыр, Сизя вя щялак
оланларын аиля цзвляриня дярин щцзнля башсаьлыьы верирям.
ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВ
Азярбайъан Республикасынын Президенти
Бакы шящяри, 15 апрел 2002-ъи ил
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КОРЕЙА РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ПРЕЗИДЕНТИ
ЗАТИ-АЛИЛЯРИ
ЪЯНАБ КИМ ДЕ ЧЖУНА
Щюрмятли ъянаб Президент!
Пусан шящяри йахынлыьында тяййаря гязасы нятиъясиндя чохсайлы инсан тяляфаты хябяри мяни црякдян кядярляндирди.
Баш вермиш фаъия иля ялагядар дярдинизя шярик чыхыр, Сизя,
щялак оланларын аиля цзвляриня вя бцтцн Корейа Республикасы
халгына дярин щцзнля башсаьлыьы верирям.
ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВ
Азярбайъан Республикасынын Президенти
Бакы шящяри, 15 апрел 2002-ъи ил
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АМЕРИКА БИРЛЯШМИШ ШТАТЛАРЫНЫН
ЮЛКЯМИЗДЯКИ СЯФИРИ
РОСС УИЛСОН ИЛЯ ЭЮРЦШ
Президент сарайы
16 апрел 2002-ъи ил
Азярбайъан президенти Heydər Əliyev diplomatı salamlayaraq hal-əhval tutdu.
Səmimi qəbul üçün təşəkkürünü bildirən səfir Ross Uilson
dedi ki, keçən həftə Ermənistana çox maraqlı səfərim oldu.
Aprelin 5-də Sizinlə təkbətək görüşərkən mən demişdim ki, bu
bizim planlaşdırdığımız görüşlərin birincisidir.
Səfərin çox xeyirli olduğunu vurğulayan diplomatın fikrincə,
belə görüşlər vasitəsilə Azərbaycan və Ermənistan arasında bir
növ əlaqələr yarana və bu, Dağlıq Qarabağ məsələsinin həllini
müəyyən mənada yaxınlaşdıra bilər.
Cənab Uilson dedi ki, Ermənistanın prezidenti Köçяryanla
çox maraqlı, ətraflı söhbəti olmuş, eyni zamanda Xarici Işlər
naziri ilə, digər rəsmilərlə, habelə qeyri-rəsmi şəxslərlə də görüşmüş, beləliklə, Ermənistanın keçid dövrünü necə yaşadığını,
ölkədə baş verən dəyişiklikləri görə bilmişdir. Səfir vurğuladı
ki, Ermənistandakı vəziyyəti öyrənmək biz amerikalılar üçün
də çox vacibdir, çünki münaqişənin həll olunmasında, bu iki
ölkənin irəli getməsində həm Sizə, həm də prezident Kючяryana
kömək etməyə çalışırıq.
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Prezident Heydər Əliyev səfirə təşəkkür edərək dedi ki, hiss
edirəm, siz çox maraqlı səfər etmisiniz və geniş təəssüratlarınız
var. Təbiidir, mən bunları dinləmək istəyirəm. Yerevana getməzdən əvvəl biz Sizinlə görüşərkən bildirdiniz ki, Ermənistana
gedirsiniz, qayıdan kimi mənə xəbər verəcəksiniz və biz görüşəcəyik. Ona görə də mən bu gün sizi dəvət etdim.
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ПАКИСТАН ИСЛАМ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
МЦДАФИЯ КАТИБИ ЩЯМИД НЯВАЗ ХАНЫН
БАШЧЫЛЫГ ЕТДИЙИ НЦМАЙЯНДЯ ЩЕЙЯТИ
ИЛЯ ЭЮРЦШ
Президент сарайы
16 апрел 2002-ъи ил
Qonaqları səmimiyyətlə salamlayan, bu səfəri, Bakıda
aparılan danışıqları Pakistan–Azərbaycan əlaqələrinin inkişaf
etdirilməsi üçün çox əhəmiyyətli hesab edən Азярбайъан президенти Heydər Əlivev dedi ki, Pakistan ilə Azərbaycan arasında səmimi dostluq və qarşılıqlı surətdə faydalı əməkdaşlıq
münasibətləri var. Biz bu əlaqələri yüksək qiymətləndiririk və
inkişaf etdirməyə çalışırıq. Ölkələrimiz, xalqlarımız arasındakı
dostluq xüsusi xarakter daşıyır.
Prezident Heydər Əliyev Pakistana rəsmi səfərini, dost ölkənin keçmiş prezidentinin Azərbaycanı ziyarətini, keçirilmiş səmimi görüşləri xatirladı, belə görüşləri davam etdirməyin zəruriliyini vurğuladı.
Ölkəmizdə onlara göstərilən qonaqpərvərliyə görə dərin təşəkkürünü bildirən cənab Həmid Nəvaz Xan Pakistan prezidenti Pərviz Müşərrəfin Azərbaycanın rəhbərinə və xalqına salamlarını çatdıraraq dedi ki, Pakistan rəhbəri prezident Heydər
Əliyevi rəsmi səfərə dəvət edir.
Nümayəndə heyətinin başçısı Pakistandakı vəziyyətdən,
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Əfqanıstanla sərhəd boyunca baş verən hadisələrdən, antiterror
koalisiyasında ölkəsinin iştirakından danışdı.
Pakistanın ölkədə yaşayan 3 milyon Əfqanıstan qaçqınının
qayğısına qaldığını, BMT-nin Əfqanıstandakı quruculuq proqramlarını Pakistan vasitəsilə həyata keçirdiyini vurğulayan, habelə
Hindistanla münasibətlərə toxunan cənab Həmid Nəvaz Xan
onu da açıqladı ki, aprelin 30-da ölkəsində prezident seçkiləri,
oktyabrda isə ümumi seçki keçiriləcəkdir. O, Azərbaycanın və
Pakistanın eyni problemlərlə üzləşdiyini xatırladaraq dedi ki,
biz Dağlıq Qarabağ məsələsində Azərbaycanla həmrəyik, indiyədək sizi dəstəkləmişik və bundan sonra da azərbaycanlı qardaşlarımızla birlikdə olacağıq.
Kəşmir məsələsində Azərbaycanın Pakistanı dəstəkləməsindən məmnun qaldığını vurğulayan qonaq bildirdi ki, biz səylərimizi daha da gücləndirməli və dünya ictimaiyyətinə daha
çox təsir edərək, problemlərimizin sülh yolu ilə həll olunmasına
çalışmalıyıq.
Müdafiə və iqtisadi sahələrdə əməkdaşlığın vacibliyini və bunun üçün geniş imkanlar olduğunu, Azərbaycanla müdafiə sahəsində rəsmi surətdə əlaqələr qurmaq və tərəfdaş olmaq istəyini bildirən cənab Həmid Nəvaz Xan dedi ki, biz zati-alinizin
razılığı ilə işə başlayacağıq.
Səmimi salamlarını, hörmət və ehtiramını, ən xoş arzularını
prezident Pərviz Müşərrəfə çatdırmağı xahiş edən, Pakistan
rəhbəri ilə ilk dəfə Tehranda görüşdüyünü və söhbət etdiyini
xatırladan dövlətimizin başçısı Heydər Əliyev bölgədəki vəziyyət haqqında verdiyi geniş məlumata görə qonağa təşəkkür
etdi, 11 sentyabr hadisələrindən dərhal sonra Pakistanın beynəlxalq terrorizmə qarşı mübarizəyə qoşulmasını və bu işdə fəal
iştirakını yüksək qiymətləndirdi.

_________________________________________________________122

Azərbaycanın dövlət müstəqilliyini tanıyan ilk ölkələrdən
biri olan Pakistanın Ermənistan–Azərbaycan münaqişəsinin
həlli məsələsində beynəlxalq təşkilatlarda həmişə respublikamızı müdafiə etdiyini, Kəşmir problemi ilə bağlı Azərbaycanın
Pakistanı daim dəstəklədiyini, eyni zamanda bu məsələnin sülh
yolu ilə həllini arzuladığını bildirən prezident Heydər Əliyev ölkələrimiz arasındakı iqtisadi, mədəni, humanitar əlaqələrdən də
danışdı, bunun genişlənməsinin və inkişaf etməsinin vacibliyini
söylədi.
Prezident Heydər Əliyev Pakistana səfərə dəvətə görə təşəkkür etdi, prezident Pərviz Müşərrəfi də Azərbaycanda görmək
arzusunu bildirdi və qarşıdakı seçkilərdə ona uğurlar arzuladı.
Ölkəmizin rəhbəri müdafiə sahəsində və hərbi sahədə əməkdaşlıq məsələlərinə toxunaraq dedi ki, bunlar Azərbaycanın
Müdafiə naziri Pakistanda olarkən və sizin indiki səfəriniz zamanı ətraflı müzakirə olunubdur. İstəyirəm ki, səmərəli əməkdaşlıq olsun. Ölkələrimizin, tarixi köklərimizin, insanlarımızın
bir-birinə çox bənzər olması, müştərək ənənələrimiz əməkdaşlığımız üçün böyük imkanlar açır və biz bunlardan istifadə
etməliyik.
Cənab Həmid Nəvaz Xan hər iki ölkənin hava yolları şirkətlərinin qarşılıqlı fəaliyyət göstərəcəyi, ölkəsinin milli bankının Bakıda şöbə açacağı barədə məlumat verərək dedi ki, cənab
Prezident, Sizin himayəniz altında əlaqələrimiz daha da inkişaf
edəcəkdir. Həmid Nəvaz Xan Azərbaycan prezidenti Heydər
Əliyevə görüşdən xatirə olaraq hədiyyələr təqdim etdi.
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АЗЯРБАЙЪАН ПРЕЗИДЕНТИ ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВ
АЗЯРБАЙЪАНДА РУСИЙА ФЕДЕРАСИЙАСЫ
МЯДЯНИЙЙЯТИ ЭЦНЛЯРИНИН ТЯНТЯНЯЛИ
АЧЫЛЫШ МЯРАСИМИНДЯ
Республика сарайы
22 апрел 2002-ъи ил
Азярбайъан Республикасында Русийа Федерасийасы мядяниййяти эцнляринин тянтяняли ачылыш мярасиминдя иштирак едян Azərbaycan prezidenti Heydər Əliyev fasilə zamanı səhnə arxasına
gələrək, Rusiyanın Mədəniyyət naziri M.Şvidkoy, dirijor V.Fedoseyev və nümayəndə heyətinin digər üzvləri ilə görüşdü.
V.Fedoseyev dövlətimizin başçısı Heydər Əliyevə görkəmli
bəstəkar G.Sviridovun əsərləri yazılmış kompakt diskləri hədiyyə etdi.
H e y d ə r Ə l i y e v: Azərbaycanda Rusiya Federasiyası
mədəniyyəti günlərinin baĢlanğıcı gözəl oldu. Həm də ona görə
gözəl oldu ki, bu günləri Vladimir Fedoseyev kimi görkəmli
dirijorun rəhbərlik etdiyi belə görkəmli orkestr açır. Otuz il
bundan əvvəl, 1972-ci ilin sentyabrında da Azərbaycanda Rusiya Federasiyası mədəniyyəti günləri keçirilmiĢdi, o vaxt biz
Sovetlər Ġttifaqının tərkibində idik. Gözəl kollektivlər idi, təxminən 250–300 nəfər gəlmiĢdi. Musiqiçilər də, teatr xadimləri,
müğənnilər, Ģairlər də var idi.
Görkəmli yazıçıların, Ģairlərin çoxu xatirimdədir. Ġndi onlar
həyatdan köçmüĢlər, onların hamısı burada olmuĢdular. Mən
həmiĢə onlarla birlikdə idim, biz burada çox yaxĢı günlər keçirdik. Hətta o vaxt bu, günlər deyil, dekada adlanırdı. Sonra
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isə onun adını dəyiĢib günlər qoydular. Əvvəlcə Bakıda çıxıĢlar
oldu, sonra isə bölgələrə getdilər, bağlanıĢ üçün yenidən Bakıya
qayıtdılar.
O vaxt bizim belə sarayımız yox idi. Sumqayıtda, Gəncədə, Neft DaĢlarında çıxıĢ edirdilər. Xatirimdədir, çoxlu adam
tutan bərə ilə Neft DaĢlarına getdik. Orada, bərənin göyərtəsində konsertlər verildi, kayutlarda çal-çağır vardı. Biz –
mən və tanınmıĢ incəsənət xadimləri, günlərin iĢtirakçıları
kapitanın kayutuna toplaĢdıq, pəncərədən dəniz görünürdü,
hamı yeyib-içirdi. Mən birdən çox görkəmli bir Ģairi xatırlayaraq soruĢdum: «Bəs o hanı?» Dedilər, yoxdur. Aradan
yarım saat keçdi. O yenə də yoxdur. GöstəriĢ verdim ki, axtarıb tapsınlar. Onu axtarmağa getdilər və sonra gəlib qulağıma pıçıldadılar ki, o, bir kayuta girib qapını bağlamıĢdır və
hansısa bir xanımla içir. O xanım da tanınmıĢ aktrisa idi.
Bax, o vaxt sizin orkestr burada çıxıĢ etmiĢdir, mən də konsertdə olmuĢdum. Yeri gəlmiĢkən, sonralar mən Moskvada yaĢayarkən də konsertlərinizi dinləyirdim. Deməliyəm ki, Fedoseyev dəyiĢməyibdir. DüĢünürdüm ki, Fedoseyevi zahirən dəyiĢmiĢ ağsaçlı qoca kimi görəcəyəm, o isə elə əvvəlki kimidir.
Həqiqətən, mən Moskvada sizi təxminən 15 il əvvəl görmüĢdüm və ondan sonra görməmiĢdim. Bütün insanlar dəyiĢirlər,
mən də dəyiĢmiĢəm, o isə heç dəyiĢməyibdir.
Bilirsiniz, Çaykovskinin yaradıcılığı çox xoĢuma gəlir. Onun
müsiqisi, simfoniyaları öz xüsusiyyəti ilə bir çox simfonik
əsərlərdən fərqlənir. Mən Çaykovski haqqında filmi xatırlayıram. YaxĢı, gözəl film idi və Çaykovskinin musiqisi ilə müĢayiət olunur.
Buraya gəldiyinizə görə sizə təĢəkkür edirəm. Bilirəm ki,
orkestrinizin çox zəngin proqramı var, siz bütün dünyanı gəzib-
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dolaĢırsınız, konsertlər verirsiniz. Buna baxmayaraq, Azərbaycana gəlməyə və tamaĢaçılarımız qarĢısında çıxıĢ etməyə vaxt
tapdınız. Bu, böyük iĢdir və mən sizə təĢəkkür edirəm.
Mən salona diqqət yetirdim. Bilirsiniz, mən tamaĢa salonunda tez-tez oluram, indi isə lojada idim və oradan salonu
müĢahidə etmək imkanım var idi. Hamı böyük diqqətlə
dinləyirdi. Açığını deyək, simfonik musiqi rəqs təranələri deyildir. Deməli, insanlar bu musiqini baĢa düĢürlər. Bax, bizim
dinləyicilər belədir. Bir baxın, salona 2 mindən çox adam
toplaĢıb və onların musiqiyə münasibəti necədir.
Mən Ģadam ki, əvvəla, bizim insanlar Rusiya incəsənətini
sevirlər. Ġncəsənətin müxtəlif növləri var. Məsələn, Xazanov
adamları güldürür. Bu da incəsənətin bir növüdür. Simfonik
musiqi isə incəsənətin çox mürəkkəb, çətin növüdür. Ġkincisi
isə, adamlarımız bu musiqini çox diqqətlə, nəfəs çəkmədən
dinləyirdilər. Musiqi qurtaran kimi, sürəkli alqıĢlar oldu.
Gözəl musiqidir!
Orkestrin solistinin royalda ifası çox gözəl idi. Çaykovskinin musiqisində royal həmiĢə mühüm rol oynayır. Bəlkə də
mən bilmirəm, o qədər də baĢa düĢmürəm, lakin subyektiv
fikrimi bildirirəm. Çaykovskinin əsərlərində royal xüsusi yer
tutur, çox melodik, gözəl səslənir, ruhu oxĢayır. Biz bu gün
qonağımızın bu konsertini həyəcanla dinlədik. Çox sağ olun.
Mən burada Sovet Azərbaycanının rəhbəri olanda, filarmoniyaya gedirdim, simfonik musiqini çox sevirəm. Orada
konsertlər olurdu, Niyazi və digər dirijorlar çыxıĢ edirdilər.
Görürdüm ki, rəhbər iĢçilərimiz bu konsertdə yoxdur. Əlbəttə, konsertlərdə həmiĢə adam çox olurdu, Bakıda simfonik
musiqiyə xüsusi münasibət var. O zaman mən elan etdim ki,
hər cümə axĢamı günü axĢam saat 7-də filarmoniyada sim-
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fonik musiqidən ibarət konsertə gəlmək lazımdır. Birinci dəfə
gəlib gördüm ki, canlarını diĢlərinə tutub oturublar. DüĢündüm ki, ürəklərində məni söyürlər. Sonra fikirləĢdim ki,
onlar bu musiqini baĢa düĢmürlər. Biz Niyazi və Janna Dozortseva ilə razılaĢdıq ki, Dozоrtseva hər dəfə konsertə gəlib
simfonik musiqidən danıĢacaq, sonra konsert baĢlanacaqdır.
Bundan sonra onlar musiqini daha yaxĢı qavramağa baĢladılar. Xatirimdədir, bir dəfə mən beletajda oturmuĢdum,
birdən rəhmətlik həyat yoldaĢım mənə dedi: «Gör simfonik
müsiqiyə necə qulaq asırlar». Mən gördüm ki, bir cərgə o
yanda Nazirlər Soveti sədrinin müavinlərindən biri möhkəm
yatıb və xoruldayır. Həyat yoldaĢım dedi ki, yazıqdır, niyə
məcbur edirsən. Dedim ki, məcbur edirəm və edəcəyəm. Yeri
gəlmiĢkən, sonra onlar öyrəĢdilər, hətta həvəsləndilər də.
Sonralar çox da məcbur etmək lazım gəlmədi. 1982-ci ilin
axırınadək, mən burada iĢlədiyim müddətdə belə etdim, sonra hər Ģey pozuldu.
Əlbəttə, indi, demokratiya Ģəraitində insanları məcbur edə
bilmərəm. O vaxt kommunist sistemi idi və kommunist intizamı vardı. Birinci katib dedi, qurtardı, indi isə məcbur edə
bilmərəm. Amma görürəm ki, məcbur etmək lazım da deyildir. Doğrudur, adətən, rəhbər iĢçilər əyləĢən sırada boĢ
yerlər də görürdüm.
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ХЯЗЯРЙАНЫ ЮЛКЯЛЯРИН ДЮВЛЯТ
БАШЧЫЛАРЫНЫН ЗИРВЯ ЭЮРЦШЦНДЯ ИШТИРАК
ЕТМЯК ЦЧЦН ТЦРКМЯНИСТАНЫН ПАЙТАХТЫ
АШГАБАД ШЯЩЯРИНЯ ЙОЛА ДЦШМЯЗДЯН
ЯВВЯЛ БИНЯ ЩАВА ЛИМАНЫНДА КЦТЛЯВИ
ИНФОРМАСИЙА ВАСИТЯЛЯРИНИН
НЦМАЙЯНДЯЛЯРИНИН СУАЛЛАРЫНА ЪАВАБ
23 апрел 2002-ъи ил
Щ е й д я р Я л и й е в: Mənim AĢqabada səfərim haqqında
məlumatınız var. Ġzahat verməyə ehtiyac yoxdur. Nə məqsəd
üçün gedirik, o da məlumdur. Çünki uzun müddətdir Xəzər dənizinin statusunun müəyyən olunması ilə əlaqədar müxtəlif səpkilərdə danıĢıqlar gedibdir. Xüsusən bizim xarici iĢlər nazirlərinin rəhbərlik etdikləri ekspert qrupları çox iĢləyiblər. Eyni
zamanda ikitərəfli görüĢlər də çox olubdur. Xarici iĢlər nazirləri,
baĢ nazirlər, prezidentlər görüĢüblər. Ġndi birinci dəfədir ki, biz
dövlət baĢçıları səviyyəsində AĢqabadda toplaĢırıq. Gedək, görək nə olur.
S u a l: Cənab Prezident, Ġran belə bir rəsmi məlumat yayıb
ki, bu sammitdə ĠĠR-ə 14,5 faiz təklif olunacaq. Bildirilir ki,
Ġran bu təkliflə razılaĢır. Həmin təklifin gündəliyə çıxarılacağını gözləmək olarmı?
C a v a b: Bilmirəm. Nə olacaqsa, orada görəcəyik. Bu
barədə məlumatım yoxdur.
S u a l: Cənab Prezident, Azərbaycanın Xəzərlə bağlı mövqeyində hər hansı bir yenilik varmı?
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C a v a b: Yoxdur.
S u a l: Xəzər dənizi enerji daĢıyıcıları ilə zəngin olan bir
mənbədir. Bu mənbənin istifadə olunması və dünyanın inkiĢaf
etmiĢ dövlətlərinin diqqətinin buraya cəlb edilməsi Sizin böyük
xidmətinizdir. Bizim ictimaiyyət AĢqabad sammitində Xəzərin
sektorlara bölünməsində dövlətlərin ümumi razılığa gələcəyinə
əmindir. Sizcə, ictimaiyyətimiz öz əminliyində yanılmır ki?
C a v a b: Mən də əminəm, camaat da əmindir. Amma lazımdır ki, razılığa gələk.
S u a l: Cənab Prezident, Rusiya nümayəndə heyəti burada
olanda Siz dediniz ki, koordinatların dəqiqləĢdirilməsinə Rusiya
ilə Qazaxıstan baĢlayıblar. Bu koordinatlar Azərbaycanla da
razılaĢdırılacaqdır. Bunu sürətləndirmək lazımdır. Putinlə görüĢünüzdə Siz bu məsələyə toxunacaqsınızmı?
C a v a b: Biz artıq bunu danıĢmıĢıq. Burada problem yoxdur. Bizim ekspertlər iĢləyirlər. Nəzərdə tutulur ki, hazır olsa –
iyun ayının əvvəlində mən Sankt-Peterburqa gedəcəyəm, orada
prezident Putinlə görüĢəcəyəm – ola bilər, orada imzalayaq.
S u a l: Cənab Prezident, Ġranın prezidenti Xatəmi ilə görüĢəcəksinizmi?
Cavab: Bəli, görüĢəcəyəm.
S u a l: Cənab Prezident, Türkmənistanın prezidenti Saparmurad TürkmənbaĢı ilə görüĢəcəksinizmi?
C a v a b: TürkmənbaĢı ev sahibidir. Yəqin ki, görüĢ olacaqdır.
S u a l: Cənab Prezident, Azərbaycanın Türkmənistana borcu
vardır. Türkmənistan tərəfi artıq rəqəmlər deyib, problemin
həllini yubadırdı. Bu məsələ barədə danıĢıq aparacaqsınızmı? Bir
də ki, Türkmənistana gediĢ-gəliĢlə bağlı bəzi problemlər barədə
söhbətiniz olacaqmı?
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C a v a b: Bilirsinizmi, indi mən borc məsələsindən heç danıĢmaq istəmirəm. Buna hazır da deyiləm. Çünki bu səfərimin
məqsədi o deyil. Türkmənistana gediĢ-gəliĢi nə mənada deyirsiniz, onlar hamıya viza qoyublar.
S u a l: Onlar deyirlər ki, azərbaycanlılar gələndə problem yaranır.
C a v a b: Bir halda ki, viza qoyub, bu öz vətəndaĢlarının
hamısına aiddir. O azərbaycanlılar da Türkmənistanın vətəndaĢlarıdır. Burada heç kəsə istisna etmək olmaz.
S u a l: Cənab Prezident, Türkmənistanla və Ġranla mübahisəli yataqlar barədə məsələ qaldırılacaqmı?
C a v a b: Bilirsinizmi, bizim mübahisəli yataqlarımız yoxdur.
S u a l: Cənab Prezident, Sizin AĢqabada səfəriniz o deməkdirmi ki, Ġranla Türkmənistanın mövqelərində yaxınlıq var?
C a v a b: Mənim mövqeyim bunu bildirmir – bu iki dövlətin mövqelərində yaxınlıq var, ya yox. Biz birinci dəfə toplaĢırıq. Bunu baĢqa məsələlərlə Ģərtləndirmək olmaz.
S u a l: Cənab Prezident, səhhətiniz necədir? Qəzetlərdə
məlumat yayılmıĢdı ki, Siz hətta xəstəxanaların birinə baĢ
çəkmisiniz.
C a v a b: Sən mənə lap yaxında durmusan... Sən necə düĢünürsən? Sən məni görürsən. Necəyəm? O yalan yazılara sən
cavab ver – özü də bəzən cavabın tutarlı olur – onlara cavab ver
ki, mən prezidentdən 50 santimetr məsafədə durmuĢdum, onun
səhhətini hiss etdim. Nə hiss etmisən, öz iĢindir.
S u a l: Cənab Prezident, 2003-cü ildəki prezident seçkilərinə Ģəxsən Sizin özünüzün qatılacağınız gözlənilirmi?
C a v a b: Mən bunu çoxdan bəyan etmiĢəm. Bəyan etmiĢəm ki, 2003-cü ilin seçkilərində mən yenidən iĢtirak edəcəyəm.
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S u a l: Tək namizəd göstəriləcəksiniz, yoxsa baĢqa namizəd
də olacaq? Yeni Azərbaycan Partiyasından Ġlham Əliyevin namizədliyindən söhbət gedir.
C a v a b: Bir partiyadan iki namizəd ola bilməz.
S u a l: Cənab Prezident, güc nazirliklərində, habelə Gömrük Komitəsində, Vergilər Nazirliyində rəhbərlərin dəyiĢdiriləcəyi barədə söz-söhbət gedir. Bu nə dərəcədə doğrudur?
C a v a b: Bunu haradan gözləyirsiniz? O qədər belə yalan
məlumatlar yayırlar ki, mən bunlara cavab verməyəcəym.
S u a l: Cənab Prezident, Amerika BirləĢmiĢ ġtatlarının
Azərbaycanla hərbi təhlükəsizlik sahəsində əməkdaĢlıqla bağlı
bəyanatları Azərbaycan–Ġran münasibətlərinə hansı yeniliklər
gətirə bilər?
C a v a b: Bilirsiniz, gəlin burada belə Ģeyləri müzakirə etməyək. Bizim Ģərhçilərimiz televiziyada, xüsusən özəl kanallarda bunları Ģərh edirlər. Düzdür, bəzən səhvlərə yol verirlər,
özlərinin subyektiv fikirlərini deyirlər. Bura o söhbətin yeri
deyildir.
S u a l: Cənab Prezident, ABġ prezidenti Corc BuĢ Azərbaycana, Ermənistana və Tacikistana hərbi yardımla bağlı sənəd imzalamıĢdır. Konkret olaraq Azərbaycana nə cür yardım
göstəriləcək?
C a v a b: Görək də. O bu sənədi beĢinci gün imzalamıĢdır.
Gərək onlar bizə desinlər ki, yardım necə olacaq.
S u a l: Cənab Prezident, Ģənbə gününə müxalifətin icazə
verilmiĢ mitinqi nəzərdə tutulmuĢdur. Buna münasibətiniz necədir?
C a v a b: Bu, artıq adi haldır. Mitinq keçirirlər... Birinci
mitinq deyil ki. Bir-iki gün bundan əvvəl qadınlar da mitinq
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keçirdilər. Ġndi kiĢilər keçirəcəklər. Sonra yəqin qocalar keçirəcəklər.
S u a l: Cənab Prezident, bu gün Azərbaycan futbolunda çox
böhranlı vəziyyət yaranmıĢdır. UEFA, FĠFA Azərbaycanı hətta bu federasiyalardan uzaqlaĢdırmaqla hədələyir. Buna Sizin
münasibətinizi bilmək olarmı?
C a v a b: Bilirsiniz, mən futbol məsələsi ilə heç məĢğul
olmuram və xəbərim də yoxdur. Çünki indi bir adam hər
Ģeylə məĢğul ola bilməz. Mən maraqlanmıram. Bu, idmançıların, futbol komandalarının iĢidir.
S u a l: Sammitdə hansısa sənəd imzalanacaqmı?
C a v a b: Nəzərdə tutulur ki, bəyannamə imzalansın.
Bizim ekspertlər onun üzərində iĢləyib mətnini razılaĢdıra
bilsələr, imzalayacağıq.
S u a l: Cənab Prezident, Siz səfərdən qayıdan kimi sahibkarlarla görüĢəcəksiniz. Onların bəzi problemləri var. Məsələn, Nəqliyyat nazirinin təsdiq olunması, Prezidentin Yanında
Sahibkarlar ġurasının yaradılması. QarĢıdakı görüĢdən bu nəticələri gözləmək olarmı?
C a v a b: Bilirsənmi, sən yaxĢı jurnalistsən, amma hərdənbir
bəsit suallar verirsən. Bu görüĢdən çox Ģey gözləmək olar. Ġndi
belə bir böyük görüĢ keçirəcəyik və bütün Azərbaycana bəyan
etmiĢik ki, sahibkarlardan kim istəyirsə, gəlib fikirlərini deyə
bilər. Məqsədimiz nədir? Məqsədimiz odur ki, sahibkarlar öz
iĢləri haqqında, onlara mane olan səbəblər haqqında açıq danıĢsınlar. Azərbaycanda biznesi inkiĢaf etdirmək lazımdır. Özü
də, yerli sahibkarlar biznesi inkiĢaf etdirməlidirlər. Biz müĢahidə edirik ki, yerli biznesin inkiĢaf etməsində də problemlər
var, sahibkarlara maneçiliklər var. Onların bəziləri öz iĢlərini
istədikləri kimi apara bilmirlər.
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Təəssüflər olsun ki, əvvəllər olduğu kimi, yenə də ayrı-ayrı
hüquq mühafizə orqanları tərəfindən qanunsuz yoxlamalar
aparılır, biznesmenlərin iĢinə müdaxilə edilir. Hətta mən hiss
edirəm ki, bizim vergi orqanlarının da iĢində bir az səhvlər meydana çıxmağa baĢlayıbdır. Bunların hamısı biznesin inkiĢafına
mane olur. Azərbaycan prezidenti kimi, mənim də məqsədim
ondan ibarətdir ki, bunları biznesmenlərin özlərindən eĢidim.
Onlara nə mane olur və nə etmək lazımdır ki, onlar öz iĢlərini
daha da uğurla apara bilsinlər və Azərbaycanda yerli biznes inkiĢaf etsin. Bu çox mühüm məsələdir. Çünki biz islahatlar keçirmiĢik, dövlətin inhisarında bir Ģey yoxdur. Bütün iqtisadiyyatımız indi sahibkarların, iĢ adamlarının əlindədir. Azərbaycanın sosial-iqtisadi inkiĢafı sahibkarların, iĢ adamlarının fəaliyyətindən asılıdır. Ona görə də biz buna böyük qayğı göstərməliyik. Necə ki, keçmiĢdə bunların hamısı dövlətin inhisarında
olanda, dövlət onlara qayğı göstərirdi, indi bunlar sahibkarlardadır və biz onlara qayğı göstərməliyik, kömək etməliyik. Biz
onların dərdlərini özlərinin dilindən eĢitməliyik.
Əlbəttə, mən onlara da arzu edirəm ki, vəziyyəti obyektiv
qiymətləndirsinlər. Həqiqətən onlara mane olan məsələləri qaldırsınlar, ayrı-ayrı icra orqanlarının onlara qarĢı ədalətsizliklərini bildirsinlər. Hesab edirəm ki, bu, yox deyildir. Qorxmasınlar, çəkinməsinlər, açıq söhbət getsin. Bu çox böyük bir
Ģeydir. Təbiidir ki, biz görüĢdə aldığımız məlumatları təhlil edəcək, sonra lazımi tədbirlər görəcəyik. Güman edirəm ki, bundan
sonra Azərbaycan prezidentinin fərmani olacaqdır. Ona görə də
biz sadə görüĢ keçirmək istəmirik. Bu, iqtisadi islahatlar
sahəsində bizim apardığımız iĢin bir hissəsidir.
S u a l: Cənab Prezident, son zamanlar Rusiyada skinxedlərin
fəaliyyəti güclənib. Onların qafqazlılara, o cümlədən azərbaycan-
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lılara münasıbəti çox radikaldır. Siz Rusiya prezidenti ilə görüĢərkən bu məsələyə, bir də Krasnodardan ermənilərin Dağlıq
Qarabağa köçürülməsi məsələsinə toxunacaqsınızmı?
C a v a b: Birinci məsələ Rusiya dövlətinin öz iĢidir, biz buna
qarıĢmırıq və qarıĢmayacağıq. Hesab edirəm ki, Rusiya dövləti
bu problemlərin nə qədər təhlükəli olduğunu özü bilir və lazımi
tədbirlər görür.
Ġkincisi, bizim öz dərdimiz var. Bizə nə lazımdır ki, Krasnodardan ermənilərin haraya köçürülməsi ilə məĢğul olaq.
Ġnanmıram ki, onlar Dağlıq Qarabağa gəlsinlər. Dağlıq Qarabağa gəlsəydilər, niyə oraya gedirdilər? Krasnodar çox gözəl
yerdir. Ona görə oranı seçiblər. Gəlib Dağlıq Qarabağın daĢları
üzərində onlar nə edəcəklər?
S u a l: Cənab Prezident, bu günlərdə parlamentin sədri
Murtuz Ələsgərov nazirləri Nizami Qocayevlə bağlı qanunsuzluqlara və cinayətə yol verməkdə ittiham etmiĢdi. Bu barədə nə deyə
bilərsiniz?
C a v a b: Siz bu mövzunu o qədər çeynəmisiniz, yazıq Murtuz Ələsgərovu televiziyada o qədər göstərmisiniz ki... Mənə
belə gəlir ki, hər Ģey məlumdur.
S u a l: Cənab Prezident, Siz xarici iĢ adamları ilə də görüĢəcəksiniz? Bu görüĢdən məqsəd nədir?
C a v a b: GörüĢəcəyəm. Məqsəd yenə eynidir.
Sağ olun.

_________________________________________________________134

АЗЯРБАЙЪАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ПРЕЗИДЕНТИ
ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВИН ТЦРКМЯНИСТАНА
РЯСМИ СЯФЯРИ
23 апрел 2002-ъи ил
Azərbaycan Respublikasının prezidenti Heydər Əliyev
Türkmənistanın paytaxtı Aşqabada gəlmişdir.
Dövlətimizin başçısının şərəfinə Türkmənbaşı beynəlxalq hava limanında fəxri qarovul dəstəsi düzülmüşdü. Prezident Heydər Əliyevi Türkmənistanın Mədəniyyət naziri Orazgəldi Aydoğdıyev səmimiyyətlə qarşıladı. Azərbaycan rəhbərinə duzçörək, gül dəstəsi təqdim edildi.
Prezident Heydər Əliyev fəxri qarovul dəstəsinin qarşısından
keçdi.
Dövlətimizin başçısı maşın karvanının müşayiəti ilə onun
üçün ayrılmış «Nebitçi» iqamətgahına gəldi.
Азярбайъан президенти Щейдяр Ялийевин Газахыстан
президенти Нурсултан Назарбайев иля эюрцшц
Aprelin 23-də Aşqabadda Azərbaycan Respublikasının
prezidenti Heydər Əliyevin Qazaxıstan Respublikasının prezidenti Nursultan Nazarbayev ilə görüşü olmuşdur.
Xəzəryanı ölkələrin dövlət başçılarının ilk zirvə görüşünün
keçirilməsini yüksək dəyərləndirən prezidentlər dövlətlərimiz
arasında qarşılıqlı surətdə faydalı əməkdaşlığın ildən-ilə daha
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da inkişaf etməsi və möhkəmlənməsindən razılıqla söhbət açdılar, Xəzərin problemlərinin həllində birgə iştirak etməyin vacib olduğunu vurğuladılar.
Xəzər dənizindən istifadə ilə bağlı bütün məsələlərin birbaşa
dialoq yolu ilə, beynəlxalq hüquq prinsipləri nəzərə alınmaqla
mehriban qonşuluq və qarşılıqlı anlaşma şəraitində həll edilməsinin zəruriliyini nəzərə çaтdıran prezident Heydər Əliyev və
prezident Nursultan Nazarbayev Xəzərin hüquqi statusu məsələsində Azərbaycanın və Qazaxıstanın eyni mövqedə olduqlarını bir daha təsdiq etdilər.
Dövlət başçıları Azərbaycanın və Qazaxıstanın ənənəvi dostluq və hərtərəfli əməkdaşlıq münasibətlərinin bundan sonra da
davam edəcəyinə əmin olduqlarını bildirdilər.
Görüşdə Xəzəryanı ölkələrin dövlət başçılarının Aşqabad
zirvə görüşündə müzakirə ediləcək məsələlər, regionda vəziyyət, Azərbaycan–Qazaxıstan əməkdaşlığının perspektivləri barədə fikir mübadiləsi aparıldı.
Азярбайъан президенти Щейдяр Ялийевин
Иран президенти Сейид Мящяммяд Хатями иля эюрцшц
Aprelin 23-də Aşqabadda Azərbaycan Respublikasının prezidenti Heydər Əliyevin İran İslam Respublikasının prezidenti
Seyid Məhəmməd Xatəmi ilə görüşü olmuşdur.
Prezident Heydər Əliyev və prezident Seyid Məhəmməd Xatəmi bir-birini mehribanlıqla salamladılar, bu görüşdən çox
məmnun olduqlarını bildirdilər.
Xəzəryanı ölkələrin dövlət başçılarının Aşqabadda keçirilən
ilk zirvə görüşünün Xəzərin problemlərinin həll olunmasında,
sahilyanı ölkələrin qarşılıqlı surətdə faydalı əlaqələrinin geniş-
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ləndirilməsində mühüm rol oynayacağına əmin olduğunu vurğulayan prezident Heydər Əliyev, eyni zamanda Azərbaycan–İran
münasibətlərinə toxundu və ölkələrimiz arasında əməkdaşlığın
bütün sahələrdə daha da inkişaf etdirilməsinin zəruriliyini
nəzərə çaтdırdı.
Prezident Xatəmi ölkələrimizin qarşılıqlı münasibətlərindən
söhbət açaraq bildirdi ki, İran Azərbaycanla səmərəli əməkdaşlığın genişləndirilməsi üçün səylərini əsirgəməyəcəkdir. İran
prezidenti Seyid Məhəmməd Xatəmi Azərbaycan prezidenti
Heydər Əliyevə siyasətdə xüsusi rolu, zəngin təcrübəsi olan bir
dövlət xadimi kimi böyük hörmət bəslədiyini bildirdi. Cənab
Xatəmi istər ikitərəfli əlaqələrin daha da möhkəmləndirilməsi,
istərsə də beynəlxalq, regional məsələlərin həlli üçün prezident
Heydər Əliyevin böyük təcrübəsindən həmişə istifadə edilməsinin vacib olduğunu xüsusi vurğuladı.
Cənab Xatəmi Azərbaycan prezidenti Heydər Əliyevin rəsmi
səfərini Tehranda səbirsizliklə gözlədiklərini bildirdi.
Xoş sözlərə görə İran dövlətinin başçısına təşəkkür edən
prezident Heydər Əliyev İran İslam Respublikasına yaxın vaxtlarda səfər edəcəyini nəzərə çaтdırdı.
Görüşdə Xəzəryanı ölkələrin dövlət başçılarının Aşqabad
zirvə görüşü, Azərbaycan–İran əməkdaşlığının perspektivləri,
regionda vəziyyət və hər iki ölkəni maraqlandıran digər məsələlər barədə fikir mübadiləsi aparıldı.
***
Aprelin 23-də günortadan sonra Türkmənistan paytaxtının
«Ruhiyyət» sarayında Xəzəryanı ölkələrin dövlət başçılarının
ilk zirvə görüşü öz işinə başladı. Zirvə görüşünü Türkmənistan
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prezidenti Saparmurad Niyazov açdı. Sonra Rusiya Federasiyasının prezidenti Vladimir Putin, Qazaxıstan Respublikasının prezidenti Nursultan Nazarbayev, İran İslam Respublikasının prezidenti Seyid Məhəmməd Xatəmi, Azərbaycan Respublikasının prezidenti Heydər Əliyev çıxış etdilər. Prezidentlər Xəzərin hüquqi statusu ilə bağlı öz ölkələrinin mövqelərini açıqladılar.
Azərbaycan prezidenti Heydər Əliyev zirvə görüşünün sahilyanı ölkələrin Xəzər dənizində daha sıx əməkdaşlığının başlanğıcı olacağını vurğulayaraq bildirdi ki, yeni şəraitdə Xəzərin
hüquqi statusunu müəyyənləşdirmək zərurəti yaranmışdır. Hələ
ötən əsrin 40-cı illərindən başlayaraq, Xəzər dənizində bütün
neft və qaz yataqlarının kəşfiyyatı və istismarının Azərbaycan
neftçiləri tərəfindən həyata keçirildiyini xatırladan prezident
Heydər Əliyev dedi ki, müstəqillik qazandıqdan sonra ölkəmiz
dənizin Azərbaycan sektorunda mineral ehtiyatların işlənilməsi
ilə fəal məşğul olur. Xəzər dənizinin hələ 1970-ci ildə SSRİ-nin
sahilyanı respublikaları arasında orta xətt üzrə sektorlara bölünməsi beynəlxalq hüquqa uyğun gəlir.
Dövlətimizin başçısı xüsusi vurğuladı ki, hüquqi statusun
olmaması sahilyanı dövlətlərin Xəzərdə öz suveren hüquqlarının
həyata keçirilməsini davam etdirməsinə mane olmamalıdır və
artıq təşəkkül tapmış müvafiq sektorlarda təbii ehtiyatlardan
istifadə edilməsinə dair işlərin dayandırılması üçün əsas ola
bilməz. Xəzərin hüquqi statusu məsələsi sahilyanı dövlətlərin
suveren hüquqlarına hörmət edilməsi, qarşılıqlı surətdə faydalı
tərəfdaşlıq ruhunda, dinc vasitələrlə, danışıqlar yolu ilə həll
olunmalıdır. Dövlət başçılarının çıxışlarından sonra zirvə görüşü öz işini qapalı davam etdirdi.
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***
Həmin axşam Türkmənistan prezidenti adından zirvə görüşündə iştirak edən dövlət başçılarının şərəfinə rəsmi qəbul təşkil
olundu. Qəbulda Azərbaycan prezidenti Heydər Əliyev də iştirak edirdi.
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АЗЯРБАЙЪАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ПРЕЗИДЕНТИ
ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВ ТЦРКМЯНИСТАНДА
Ашгабад
24 апрел 2002-ъи ил
Хязярйаны юлкялярин дювлят башчыларынын зирвя эюрцшц юз
ишини давам етдирди. Тцркмянистан президенти Сапармурад Нийазов, Русийа Федерасийасынын президенти Владимир Путин, Иран
Ислам Республикасынын президенти Сейид Мящяммяд Хатями,
Азярбайъан Республикасынын президенти Щейдяр Ялийев вя Газахыстан президенти Нурсултан Назарбайев чыхыш едяряк, Ашгабад зирвя эюрцшцнцн Хязярин мещрибан гоншулуг, ямякдашлыг,
достлуг, сцлщ вя тящлцкясизлик дянизи олмасы цчцн бюйцк ящямиййят дашыдыьыны нязяря чатдырдылар.
Ашгабад зирвя эюрцшц баша чатды. Хязярйаны юлкялярин дювлят
башчылары зирвя эюрцшцндян хатиря олараг бирэя фотошякил чякдирдиляр.
Хязярйаны юлкялярин дювлят башчыларынын
зирвя эюрцшцндя нитг
Hörmətli Saparmurad Atayeviç!
Hörmətli dövlət baĢçıları,
Xanımlar və cənablar!
Türkmənistan prezidenti Saparmurad Atayeviç Niyazovu, Ġran Ġslam Respublikasının prezidenti Seyid Məhəmməd
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Xatəmini, Qazaxıstan Respublikasının prezidenti Nursultan
AbiĢeviç Nazarbayevi, Rusiya Federasiyasının prezidenti
Vladimir Vladimiroviç Putini ürəkdən salamlayıram.
Xəzəryanı dövlətlərin baĢçılarının görüĢünün təĢkilinə görə,
mehriban qonaqpərvərliyə, səmimi qəbula görə hörmətli Saparmurad Atayeviçə minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm.
Bu yaxın vaxtlaradək Xəzər dənizi SSRĠ-nin fəaliyyət meydanı olmuĢdur. Sovet Ġttifaqının dağılmasından sonra müstəqil Xəzəryanı dövlətlər Xəzər dənizində təĢəkkül tapmıĢ
praktikanı davam etdirərək, lazımi ekoloji, iqtisadi, elmi-texniki tədbirlər həyata keçirirlər. Lakin Xəzər dənizinin nadir
xarakterinin qorunub saxlanması zərurəti, onun özünəməxsus
xüsusiyyətlərinin və təbii ehtiyatlarının mühafizəsi bütün
Xəzəryanı dövlətlər arasında daha səmərəli əməkdaĢlıq vəzifəsini irəli sürür.
Bununla əlaqədar Xəzəryanı dövlətlərin AĢqabad zirvə
görüĢü böyük əhəmiyyətə malikdir. Türkmənistan prezidenti
Saparmurad Niyazovun təĢəbbüsü tam dəstəklənməyə və bəyənilməyə layiqdir. Zənnimcə, bu zirvə görüĢü Xəzəryanı ölkələrin Xəzər dənizində daha sıx əməkdaĢlığının baĢlanğıcı
olacaqdır.
Yeni Ģəraitdə Xəzər dənizinin hüquqi statusunu müəyyənləĢdirmək zərurəti yaranmıĢdır. Bizim ölkələrimiz bu istiqamətdə xeyli iĢ görmüĢlər. Xəzəryanı dövlətlərin xarici iĢlər
nazirlərinin müavinləri formatında ekspert qrupları böyük iĢ
aparmıĢlar. Xarici iĢlər nazirləri, hökumət və dövlət baĢçıları
səviyyəsində ikitərəfli əsasda bir çox görüĢlər keçirilmiĢdir.
Hesab edirəm ki, Xəzər dənizinin hüquqi statusu kimi mühüm məsələnin müzakirəsi və bu barədə qərar qəbul olunması
üçün yaxĢı təcrübə toplanmıĢ və lazımi zəmin yaradılmıĢdır.
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Xatırlatmaq istəyirəm ki, SSRĠ Xəzər hövzəsində inhisara
malik olaraq, bir çox onilliklər ərzində Xəzər dənizinin mineral ehtiyatlarının öyrənilməsi ilə, dənizdə neft və qaz yataqlarının kəĢfiyyatı və iĢlənilməsi ilə fəal məĢğul olmuĢdur. Bu
iĢi SSRĠ Neft və Qaz Sənayesi Nazirliyi Azərbaycanın neft sənayesi təĢkilatlarının, elmi-tədqiqat idarələrinin bazasında
həyata keçirirdi.
Qeyd etmək lazımdır ki, Xəzər dənizindəki bütün neft və
qaz yataqlarının kəĢfiyyatı və istismarı Azərbaycan neftçiləri
tərəfindən yerinə yetirilirdi. Onlar bu iĢlə ötən əsrin 40-cı
illərindən baĢlayaraq məĢğul olmuĢlar. Azərbaycan neftçiləri,
alimləri, geoloqları Xəzər dənizinin bütün akvatoriyasının
geoloji quruluĢunun öyrənilməsinə, neft və qaz yataqlarının
axtarıĢına və kəĢfiyyatına böyük töhfə vermiĢlər.
1949-cu ildə bizim neftçilərimiz Xəzər dənizində, Azərbaycan sahillərindən 100 kilometr məsafədə yerləĢən Neft
DaĢları yatağında neft və qaz hasilatına baĢladılar. Xəzər dənizinin karbohidrogen xammalından sənaye üsulu ilə istifadə
edilməsi məhz həmin vaxtdan baĢlanmıĢdır.
1949-cu ildən baĢlayaraq Azərbaycan neftçiləri Xəzər
dənizindən 480 milyon ton neft və 337 milyard kubmetr qaz
çıxarmıĢlar.
Dövlət müstəqilliyi illərində Azərbaycan Xəzər dənizinin
mineral ehtiyatlarının iĢlənilməsi ilə fəal məĢğul olaraq, xarici
sərmayələri bu iĢə cəlb etmiĢdir. Bütün bunlar Xəzər dənizinin Azərbaycan sektoru daxilində həyata keçirilir. Sovet
Ġttifaqının Xəzəryanı respublikaları üçün sektorlar 1970-ci ildə SSRĠ Neft Sənayesi Nazirliyi tərəfindən müəyyən edilmiĢdi. Yeri gəlmiĢkən, Xəzər dənizinin Sovet Ġttifaqının Xəzər-
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yanı respublikaları arasında sektorlara bölünməsi orta xətt
prinsipinə, beynəlxalq hüquqa uyğundur.
Eyni zamanda biz Xəzər dənizinin hüquqi statusunun
müəyyənləĢdirilməsi barədə bütün Xəzəryanı dövlətlərlə intensiv
iĢ aparırıq. Bunun nəticəsində Rusiya Federasiyası və Qazaxıstan ilə Xəzər dənizində əməkdaĢlığın prinsipləri haqqında,
Xəzər dənizi dibinin bölünməsinə dair razılaĢmalar imzalanmıĢdır. Bu razılaĢmaların əsasını belə sututarların eyni uzaqlıqdan keçən orta xətt metodunun tətbiqi vasitəsilə həmhüdud və
qarĢı tərəfdəki dövlətlər arasında sektorlara bölünməsinin dünya
praktikasında hamılıqla qəbul olunmuĢ prinsipi təĢkil edir.
Ümidvarıq ki, bu gün biz bütün Xəzəryanı dövlətlər arasında razılığa nail olmaq imkanlarını müəyyən edə bilərik.
Hüquqi statusun olmaması sahilyanı dövlətlərin Xəzər
barəsində öz suveren hüquqlarının həyata keçirilməsini davam etdirməsinə mane olmamalıdır və artıq təĢəkkül tapmıĢ
müvafiq sektorlarda Xəzər dənizinin təbii ehtiyatlarının iĢlənilməsi və istifadəsi sahəsində iĢləri dayandırmaq üçün əsas
ola bilməz.
Xəzər dənizinin hüquqi statusu məsələsinin sahilyanı dövlətlər arasında həlli onların suveren hüquqlarına hörmət, qarĢılıqlı surətdə faydalı tərəfdaĢlıq ruhunda, dinc vasitələrlə,
danıĢıqlar yolu ilə həyata keçirilməlidir. Sahilyanı dövlətlər
arasında münasibətlərdə güc iĢlətməklə təzyiq göstərməyin və
hədə-qorxunun hər hansı forma və metodlarından istifadə
edilməsi yolverilməzdir.
Xəzər dənizi Xəzəryanı ölkələrin mehriban qonĢuluq,
qarĢılıqlı surətdə faydalı əməkdaĢlıq dənizi, dostluq, sülh və
təhlükəsizlik dənizi olmalıdır.
Diqqətinizə görə təĢəkkür edirəm.
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РУСИЙА ФЕДЕРАСИЙАСЫНЫН ПРЕЗИДЕНТИ
ВЛАДИМИР ПУТИН ИЛЯ
ЭЮРЦШ
Ашгабад, «Рущиййят» сарайы
24 апрел 2002-ъи ил
Азярбайъан президентини hərarətlə salamlayan cənab
Vladimir Putin yaranmış hər bir imkandan istifadə edib prezident Heydər Əliyevlə görüşməyindən çox şad olduğunu nəzərə
çaтdırdı.
Səmimilik və mehribanlıq şəraitində keçən görüşdə Rusiya
prezidenti Vladimir Putin Xəzəryanı ölkələrin dövlət başçılarının zirvə görüşünün böyük əhəmiyyət daşıdığını vurğulaды:
В л а д и м и р П у т и н: BaĢlıca nəticə ondan ibarətdir ki,
müxtəlif səviyyələrdə on il ərzində aparılmıĢ danıĢıqlardan,
söhbətlərdən, görüĢlərdən, müzakirələrdən sonra biz, nəhayət,
bir yerə toplaĢa bildik. Ġkinci mühüm cəhət ondan ibarətdir ki,
biz Xəzərin problemi ilə əlaqədar belə yüksək səviyyədə
müntəzəm olaraq görüĢmək barədə razılığa gəldik. Nəhayət,
hamı belə bir yekdil rəydədir ki, məsələləri, o cümlədən də
mübahisəli xarakterli məsələləri ancaq həm ikitərəfli, həm də
çoxtərəfli danıĢıqlar prosesində həll etmək olar. Zənnimcə,
bunu bu görüĢün müvəffəqiyyəti adlandırmaq olar.
Son vaxtlar təhlükəsizlik məsələlərinə, o cümlədən də ən
kəskin məsələlərə dair intensiv dialoqlar aparılır. Diqqətəlayiq

_________________________________________________________144

haldır ki, bizim görüşüb bu və ya digər məsələləri müzakirə etməyə imkanımız vardır.
H e y d ə r Ə l i y e v: Mən də bu fikirdəyəm, bizim belə
imkanımız var, ümumiyyətlə, daha tez-tez görüĢməyə ehtiyac duyulur. ġəxsən mən hesab edirəm ki, biz bu imkanlardan istifadə etməliyik. Bu, yaxĢı imkandır. Biz burada
Xəzər problemi ilə əlaqədar gərgin iĢləyirik. 2001-ci ilin
yanvarında Sizin Azərbaycana rəsmi səfərinizdən sonra baĢlanmıĢ dialoquмuz davam edir. Bu dialoq mənim Moskvaya
səfərimdən sonra daha böyük vüsət alıbdır. Rusiya ilə Azərbaycan arasında münasibətlər ölkələrimizin mənafeləri naminə yaxĢı istiqamətdə inkiĢaf edir. Biz Azərbaycanda buna
Ģahidik. Hesab edirəm ki, Bakıda və Moskvada imzaladığımız bütün sənədlərdə nəzərdə tutulanları yerinə yetirməyə
imkanımız vardır.
Görüşdə Ermənistan–Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin sülh yolu ilə aradan qaldırılması məsələsindən də söhbət
açıldı. Prezident Vladimir Putin bildirdi ki, ATƏT-in Minsk
qrupunun həmsədri kimi, Rusiya bu münaqişənin tezliklə həll
olunması üçün öz səylərini artırmağa hazırdır.
Cənab Vladimir Putin Azərbaycan prezidenti Heydər Əliyevi bu ilin iyun ayında Sankt-Peterburqda görmək arzusunda
olduğunu bir daha nəzərə çaтdırdı.
Prezidentlər regionda vəziyyət, Azərbaycan–Rusiya əməkdaşlığının daha da möhkəmləndirilməsi və hər iki ölkəni maraqlandıran bir sıra digər məsələlər barədə fikir mübadiləsi apardılar.
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Сяфяр баша чатды
Aprelin 24-də Azərbaycan Respublikasının prezidenti Heydər Əliyev Bakıya yola düşdü. Aşqabadın Türkmənbaşı beynəxalq hava limanında dövlətimizin başçısının şərəfinə fəxri qarovul dəstəsi düzülmüşdü. Prezident Heydər Əliyev fəxri qarovul dəstəsinin önündən keçdi. Milli geyimli qızlar dövlətimizin
başçısına gül dəstələri təqdim etdilər.
Azərbaycan prezidenti Heydər Əliyevi Türkmənistanın Mədəniyyət naziri Orazgəldi Aydoğdıyev və digər rəsmi şəxslər
yola saldılar.
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ТЦРКМЯНИСТАНДАН БАКЫЙА ГАЙЫДАРКЯН
БИНЯ БЕЙНЯЛХАЛГ ЩАВА ЛИМАНЫНДА
ЖУРНАЛИСТЛЯРЯ ВЕРДИЙИ МЦСАЩИБЯ
24 апрел 2002-ъи ил
H e y d ə r Ə l i y e v: XoĢ gördük. Dünən görüĢmüĢük,
bu gün də görüĢürük. Görürsünüz, Azərbaycan prezidenti
jurnalistlərlə necə tez-tez görüĢür.
Təbii, siz maraqlanırsınız, bilirəm ki, bəzi məlumatlarınız da
var. Ona görə mən geniĢ məlumat vermək məqsədində deyiləm.
Mən hesab edirəm ki, Xəzəryanı ölkələrin dövlət baĢçılarının
birinci görüĢü, AĢqabad sammiti çox əhəmiyyətli bir hadisə
oldu və bizə böyük imkanlar verdi ki, son illər Xəzərin statusu
ilə əlaqədar olan müzakirələr, məsələlər haqqında öz mövqelərimizi, öz fikirlərimizi bildirək və bunları müzakirə edək. Bu
da alındı. Ona görə hesab edirəm ki, sammit baĢ tutubdur.
Yenə deyirəm, mən bunu mühüm hadisə hesab edirəm.
Əsas ondan ibarətdir ki, orada hər bir dövlət baĢçısı öz ölkəsinin Xəzərə aid və Xəzərin statusuna aid fikirlərini bildirdi.
Mən orada dünən də demiĢdim, bu gün də qapalı iclasda dedim
ki, Xəzərin statusu təkcə Xəzərin dibinin bölünməsindən ibarət
deyil, Xəzərin problemləri var. Xəzərin ən böyük problemi ekologiya problemidir. Çünki Xəzər dənizi kimi dünyada bənzəri
olmayan nadir bir dəniz, təəssüflər olsun ki, çox çirklənir. KeçmiĢdə də çirklənibdir, amma indi daha da çox çirklənir. Xəzərin
statusunun müəyyən edilməsi bu məsələnin həlli ilə bağlı olmalıdır.
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Yaxud da ki, Xəzərin bioloji ehtiyatları. Xəzərdə olan nadir
balıqlar get-gedə azalır, onların məhv olmaq təhlükəsi var.
Bununla da ciddi məĢğul olmaq lazımdır. Xəzərdə gəmiçilik
məsələsi də var. Bunlarla bərabər, indi bu dəqiqə çox aktual
olan məsələ – Xəzərin mineral ehtiyatlarının istifadə olunmasıdır. Bunlardan istifadə olunur, o cümlədən Azərbaycan tərəfindən. Xəzərin sektorlara bölünməsi, yəni Xəzərin statusunun
müəyyən edilməsi ondan ibarətdir ki, gərək müəyyənləĢdirilsin
ki, hansı ölkə hansı sərhəddə öz iĢini apara bilər. Bunda da
indiyə qədər əldə olunmuĢ təcrübə var. Beynəlxalq hüquq normalarına uyğun olan orta xətt prinsipi var və bu, əsas götürülməlidir. Əlbəttə, biz bu barədə öz mövqeyimizi orada bildirdik.
Müzakirələr çox oldu. Bizim açıq iclasımızda müzakirə
olmadı, orada çoxlu mətbuat nümayəndələri var idi. Amma
ondan sonra qapalı iclasımızda geniĢ müzakirə oldu və
əvvəldən nəzərdə tutulmuĢdu ki, bir bəyannamə imzalansın.
O da bir neçə vaxtdır hazırlanırdı.
Nəhayət, aprelin 22-də qərar qəbul olunmuĢdu ki, ekspertlər qrupu ayrıca görüĢsünlər, bu bəyannamənin layihəsini hazırlasınlar. Onlar da görüĢmüĢdülər, hazırlamıĢdılar. Belə bir
bəyannamə layihəsi var idi. Ancaq sonra qapalı iclasda biz
bəyannamə layihəsini müzakirə edərkən bir neçə məsələlər
çox mübahisəli oldu. Ona görə dövlət baĢçıları qərara gəldilər
ki, ekspertlər qrupuna tapĢırılsın ki, gecə səhərə qədər iĢləsinlər, bu hazır olsun və səhər biz bəyannamənin layihəsinə
baxaq və onu imzalayaq. Onlar gecə saat beĢə qədər iĢləmiĢ,
əvvəlki mətni, variantı müəyyən qədər təkmilləĢdirmiĢdilər.
Ancaq təkmilləĢmiĢ variant da bəzi mübahisələr doğurdu.
Ona görə bu gün bizim qapalı iclasımız beĢ saat çəkdi.
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Mübahisələr olduğuna görə, bir fikrə gələ bilmədiyimizə
görə belə qərara alındı ki, bəyannamə qəbul edilməsin. Elə
sammitin keçirilməsinin özü çox əhəmiyyətli hadisədir və bu,
gələcəkdə belə görüĢlərimizin tez-tez keçirilməsi üçün bir
baĢlanğıcdır. Qərara gəldik ki, hər ölkə üzrə xarici iĢlər
nazirliklərinə tapĢıraq, onlar bu bəyannamənin üzərində iĢləsinlər. Hazır olan zaman biz baxmalıyıq. Əgər hamı onunla
razı olsa, toplaĢıb bunu imzalaya bilərik.
S u a l: Cənab Prezident, Saparmurad Niyazovun «Xəzərdən
qan iyi gəlir» fikrinə münasibət bildirməyinizi xahiĢ edirəm. Bu,
regiondakı vəziyyətin gərginləĢməsinə gətirib çıxarmayacaq?
C a v a b: Bilirsiniz, sizdən xahiĢ edirəm, mənə bu sualları
verməyin. Mən bunların heç birinə cavab verməyəcəyəm. Təyyarədə mənə dedilər ki, bizim bəzi qəzetlərdə yenə də – bu məsələ
qurtarmır – mən buraya gəlməmiĢ bir çox Ģeylər yazıblar. Nə bunlara cavab verəcəyəm, nə də bu barədə mübahisəyə keçəcəyəm.
S u a l: Cənab Prezident, Saparmurad Niyazov dedi ki, o
necə statusdur ki, Azərbaycan Xəzər sahillərindən 184 kilometr
uzaqda, Türkmənistandan 84 kilometr uzaqda iĢ aparır. Bu nə
dərəcədə əsaslandırılıbdır?
C a v a b: Mən təəssüf edirəm ki, o bu fikirləri mətbuatın
yanında deyir. Amma bu onun fikridir. Dünyada qəbul
olunmuĢ beynəlxalq hüquq normalarına əsaslanan orta xətt
prinsipi var. O isə orta xətt prinsipini kənara qoyur, özü nə
cür düĢünür, o cür də xətt çəkir. O, çəkilən xəttə görə həmin
məsafələri deyir. Belədir, fikir ayrılığıdır.
S u a l: Cənab Prezident, növbəti görüĢün vaxtı müəyyənləĢibmi?
C a v a b: Yox, müəyyənləĢməyibdir. Sağ olun.
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ЙЕРЛИ САЩИБКАРЛАРЛА ЭЮРЦШ
Президент сарайы
25 апрел 2002-ъи ил
Азярбайъан президенти Щейдяр Ялийев салонун фойесиндя
юлкямиздя истещсал едилян йцксяк кейфиййятли мящсуллардан
ибарят сярэи иля йахындан таныш олду.
Азярбайъан президентиня мялумат верилди ки, бу мящсулларын
яксяриййяти 1970-ъи иллярдя республикада йарадылмыш вя щазырда
юзял сектора мяхсус мцяссисялярдя истещсал олунмушдур.
Президент Щейдяр Ялийев айры-айры мцяссисялярин, сящмдар
ъямиййятляринин бурахдыьы мящсулларла, истещсал мцяссисяляринин
вязиййяти, рягабят габилиййяти, дахили тялябатын юдянилмяси, базарда мящсулларын сатышынын вязиййяти вя тяшкили иля марагланды,
мцвафиг тювсийя вя мяслящятлярини верди.
Дювлятимизин башчысы сащибкарлара мцраъиятля деди ки, яэяр сиз
йахшы ишлясяниз, мящсуллары кейфиййятли вя бол етсяниз, базары яля
алаъагсыныз, Гярб юлкяляриндян беля мящсулларын эятирилмясиня о
гядяр дя ещтийаъ олмайаъагдыр. Бу мящсуллар ящалимизи тямин
етмялидир. Бунлар ня гядяр кейфиййятли олса, щям ящали тямин олунар, щям дя, йеня дейирям, базары яля ала билярсиниз. Базар игтисадиййаты рягабятдир. Эяряк щяр эцн дцшцнясян ки, базары итирмяйясян.
Сащибкарлар онлары эюрцшя дявят етдийиня, фяалиййятляри цчцн
йаратдыьы шяраитя вя дяйярли тювсийяляриня эюря Азярбайъан президентиня дярин миннятдарлыгларыны билдирдиляр, юз мцяссисяляринин
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иши барядя мялумат вердиляр, республикамызын рящбяриня хатиря
щядиййяляри тягдим етдиляр.
Президент Щейдяр Ялийев эюрцшц эириш нитги иля ачды.
Щ е й д я р Я л и й е в: Hörmətli xanımlar və cənablar!
Hörmətli sahibkarlar!
Mən sizi səmimi-qəlbdən salamlayıram və bütün iĢlərinizdə
uğurlar arzulayıram.
Azərbaycan dövlətinin iqtisadi siyasəti Azərbaycanın iqtisadiyyatını bazar iqtisadiyyatı yolu ilə inkiĢaf etdirməkdən
ibarətdir. Bunun üçün biz 1995-ci ildən baĢlayaraq, ardıcıl
surətdə lazım olan iqtisadi islahatları həyata keçiririk. Biz bu
gün məmnuniyyət hissi ilə deyə bilərik ki, artıq bizim iqtisadi
siyasətimiz, həyata keçirdiyimiz tədbirlər öz müsbət nəticəsini
verir və verməkdədir.
Azərbaycanın iqtisadiyyatı 1990-cı ilin əvvəllərində böhran
vəziyyətində olduğu halda, 1995-ci ildən artıq inkiĢafa baĢlayıbdır. Ġqtisadiyyatın bütün sahələrində inkiĢaf müĢahidə olunur və bu inkiĢaf ilbəil artır. Bunların əsas səbəbləri, qeyd etdiyim kimi, iqtisadi islahatların həyata keçirilməsi ilə bağlıdır. Ġqtisadi islahatlar müxtəlif xarakter daĢıyır, müxtəlif
sahələri əhatə edir və böyük tədbirlərin həyata keçirilməsini
tələb edir. Biz bunların hamısını edirik, baxmayaraq ki, bunları həyata keçirmək üçün bir çox çətinliklərimiz var idi. KeçmiĢ iqtisadi psixologiyadan uzaqlaĢmaq, insanları yeni iqtisadi təfəkkürə alıĢdırmaq və beləliklə də, islahatları həyata
keçirərək, eyni zamanda onların müsbət nəticələrinin əldə
olunmasına nail olmaq lazım idi. Dediyim kimi, biz bu
nəticələri əldə etmiĢik.
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Aparılan siyasət, islahatlar və bazar iqtisadiyyatı prinsipi
ölkədə yeni təbəqənin, sahibkarlar təbəqəsinin yaranmasına
gətirib çıxarıbdır. Bu belə də olmalıydı, çünki bazar iqtisadiyyatının əsasında Ģəxsi mülkiyyət, özəl mülkiyyət və sahibkarlıq durur. Bizim görəcəyimiz iĢlər ondan ibarət idi ki, islahatları həyata keçirmək üçün, bazar iqtisadiyyatının tələblərini
ödəmək üçün lazım olan qanunlar qəbul etməliydik, qaydalar
yaratmalı idik və ölkəmizdə bu qanunların həyata keçirilməsini, onlara riayət olunmasını təmin etməliydik. Biz deyə bilərik ki, bunu da etmiĢik.
Ġndi Azərbaycanda böyük sahibkarlar təbəqəsi yaranıbdır.
Sahibkarlar təbəqəsi Azərbaycan iqtisadiyyatının aparıcı bir
hissəsidir. ÖzəlləĢdirmə prosesi gedir, iqtisadiyyatın çox sahəsi özəlləĢdirilibdir. Əldə etdiyimiz nailiyyətlərdə özəlləĢdirmənin böyük əhəmiyyəti vardır. Ġqtisadiyyatın bir çox sahələrindəki nəticələr, özəl sektorun hesabına əldə edilibdir. Bir
daha deyirəm, özəl sektorun yaradıcıları, özəl sektorun aparıcıları sahibkarlar qrupunu, sahibkarlar təbəqəsini meydana
gətirir.
Demək olar ki, indi bizim sosial-iqtisadi inkiĢafımız sahibkarların fəaliyyətindən asılıdır. Çünki əgər iqtisadiyyat özəlləĢdirilibsə, yaxud onun böyük bir hissəsi özəlləĢdirilibsə,
demək, iqtisadiyyatın böyük bir hissəsi sahibkarların əlindədir və onların səmərəli iĢləməsi Azərbaycanın iqtisadiyyatının
inkiĢafını təmin edən amildir. Ona görə də biz buna dövlət
siyasətimizin böyük bir hissəsi kimi baxırıq.
Əgər keçmiĢlə müqayisə etsək, o vaxt bütün iqtisadiyyat
dövlət inhisarında idi və biz iqtisadiyyatda inkiĢafı təmin etmək üçün, müxtəlif sahələrdə istehsalı təmin etmək üçün o
sahələrdə fəaliyyət göstərən dövlət orqanlarının, təĢkilatları-
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nın, birliklərin iĢləri ilə məĢğul olurduq və vaxtaĢırı onlarla
müxtəlif müĢavirələr keçirib gördükləri iĢləri təhlil edirdik,
iĢlərin sürətlənməsi üçün lazımi tədbirlər görürdük və onlara
kömək edirdik. Ġndi, demək olar ki, bunlar yoxdur, yaxud da
bizim iqtisadiyyatımızın az hissəsinə aiddir. Ġqtisadiyyatın
əsas hissəsini təĢkil edən özəl sektordur.
Bir də qeyd edirəm, özəl sektorun da əsas daĢıyıcıları, aparıcıları sahibkarlardır. Demək, biz keçmiĢdə gördüyümüz iĢləri indi sahibkarlarla görməliyik. Təbiidir, burada fərq var.
Çünki keçmiĢdə dövlət tabeliyində olan təĢkilatlar idi, biz lazımi müĢavirələr keçirərək, onların qarĢısına tələblər qoyurduq. Ġndi isə biznesmenlər sərbəstdirlər, öz əmlakının, öz
iĢlərinin sahibidirlər. ĠĢ adamları ilə, biznes adamları ilə bizim
münasibətlərimiz yalnız və yalnız demokratiya prinsipi əsasında qurulur və qurula bilər. Bu prinsiplərə riayət edərək,
biz iĢ adamlarının fəaliyyətinin daha da səmərəli olmasınдa
maraqlı olaraq, onlara yardım etmək, kömək göstərmək
istəyirik. Biz bunu indiyə qədər etmiĢik. Qəbul etdiyimiz qanunlar bunu təmin edib və edir, prezidentin fərmanları və
sərəncamları bunu təmin edibdir və edir, həyata keçirdiyimiz
müxtəlif tədbirlər bunu təmin edir.
Bu gün, bu görüĢdə isə bizim məqsədimiz Azərbaycanda
yerli sahibkarların vəziyyəti ilə daha da yaxından tanıĢ olmaqdan ibarətdir. Yəni yerli sahibkarların iĢində nə kimi
çətinliklər var, onların iĢinə mane olan amillər nədən ibarətdir, dövlətin, hökumətin qanunlarının, sərəncamlarının,
qərarlarının yerinə yetirilməsinə mane olan səbəblər nədən
ibarətdir və nəhayət, sahibkarların iĢinin daha da səmərəli
olması üçün nə etmək lazımdır. Bu məqsədlə də biz bu gün
sizinlə görüĢə gəlmiĢik.
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Bilirsiniz ki, belə bir görüĢün keçirilməsi haqqında mən
aprel ayının 12-də qərar qəbul etdim, bu qərarı ictimaiyyətə
çatdırdım və o gündən baĢlayaraq bizim müvafiq nazirliklər,
xüsusən Ġqtisadi ĠnkiĢaf Nazirliyi belə bir görüĢün hazırlanması ilə məĢğuldur. Çox sevindirici haldır ki, bu görüĢə
Azərbaycanın iĢ adamları böyük maraq göstəriblər, yüzlərlə,
minlərlə insan müraciət edib görüĢdə iĢtirak etmək arzularını
bildiribdir. Ancaq təəssüflər olsun ki, bizim bu salona – mənə
bildirdilər ki, təxminən 500 adam tuta bilər – bundan artıq
dəvət etmək mümkün olmayıbdır. Ancaq mən düĢünürəm ki,
əgər bizim bu görüĢümüz istənilən səviyyədə alınsa və
həqiqətən bizim sizinlə olan iĢlərimizə kömək etsə, müəyyən
vaxt təyin edib, bu gün burada iĢtirak etməyə imkanı olmayan bütün baĢqa sahibkarlarla da görüĢəcəyik.
Mən iĢi belə planlaĢdırıram ki, bu gün sizinlə bu görüĢü
keçirək. Sonra Azərbaycanda fəaliyyət göstərən xarici ölkələrin sahibkarları ilə belə bir görüĢ keçirmək istəyirəm. Bunların nəticəsində əldə olunan məlumatları, materialları öyrənmək və onların əsasında lazımi tədbirlər görmək üçün biz
Azərbaycanın dövlət orqanlarının, hökumət orqanlarının nümayəndələri ilə müĢavirə keçirəcək, hakimiyyət orqanlarının
vəzifələrini müəyyən edəcəyik.
Bu görüĢün və bundan sonra keçiriləcək görüĢün məqsədi
ondan ibarətdir ki, biz bilavasitə iĢ adamlarından məlumat
alaq ki, sahibkarlıq iĢi nə vəziyyətdədir, bizim qanunlarımız,
fərmanlarımız, sərəncamlarımız Azərbaycanda sahibkarlığın
inkiĢaf etdirilməsi üçün lazımi imkanlar yaradırmı, yoxsa
yox. Əgər bu sahədə qanunvericilik nöqteyi-nəzərindən, yaxud da ki, icra orqanlarının qərarları ilə əlaqədar çətinliklər
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varsa, sizdən məlumat aldıqdan sonra biz müzakirə etməli və
lazımi fərmanlar, sərəncamlar verməliyik.
Ən baĢlıcası, biz istəyirik ki, bilək, sizin iĢinizə nə mane
olur? Biz bunu əvvəldən də bilirik. Bir neçə dəfə müĢavirələr
keçirmiĢik, bu sizə məlumdur, televiziya və radio vasitəsilə,
mətbuat vasitəsilə bilirsiniz ki, Azərbaycanda sahibkarlıq iĢi
baĢlanandan, bazar iqtisadiyyatına keçid baĢlanandan Azərbaycanın müxtəlif hökumət orqanları cürbəcür yoxlamalarla,
müdaxilələrlə sahibkarların iĢlərinə mane olmağa cəhd
göstəriblər. Mən bu barədə bir neçə fərmanlar vermiĢəm və
Azərbaycanda hüquq mühafizə orqanlarının, baĢqa nəzarət
edən orqanların sahibkarlara mane olmaması tələblərini qoymuĢam. Bunlar öz nəticələrini veribdir.
Ancaq son dövrün müĢahidəsi onu göstərir ki, bizim həyata keçirdiyimiz tədbirlərə baxmayaraq, yenə də müxtəlif
hökumət orqanları sahibkarlara Ģərait yaratmaq, yardım etmək, onlara kömək etmək əvəzinə, müxtəlif maneələr törədirlər, yoxlamalar aparırlar, onların iĢlərinə müdaxilə edirlər,
öz Ģəxsi mənafelərini təmin etmək istəyirlər. Bunlar da
sahibkarlara mane olur. Hətta mənə deyirlər ki, bəzi sahibkarlar belə yoxlamalardan, müdaxilələrdən o qədər boğaza
gəlirlər ki, haqlı iĢlərini bağlayırlar. Sahibkar nə məqsədi
daĢıyır? O, iĢ görür ki, pul qazansın. Onun istəyi pul qazanmaqdır, iĢi isə cəmiyyətə fayda verməkdir. Sahibkar müəyyən
məhsulun isteshalı ilə məĢğul olur, demək, o məhsul cəmiyyətə lazımdır. Yaxud ticarətlə məĢğul olur, cəmiyyətin yaxĢı ticarətə ehtiyacı var. BaĢqa xidmət sahələri ilə məĢğul olur. Ġnsanların buna da ehtiyacı var. Əgər sahibkar bu iĢlərlə məĢğul
olaraq qoyduğu sərmayəni çıxara və qazancı götürə bilmirsə,
demək, onun sahibkarlıqla məĢğul olmasının mənası yoxdur.
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Təəssüf ki, bizə məlumatlar çatır ki, belə hallar var və az
deyildir. Bu bizi narahat edir.
Bizim bugünkü görüĢümüzün əsas məqsədlərindən biri ondan ibarətdir ki, bilavasitə siz sahibkarların özündən vəziyyət
haqqında doğru, düzgün, obyektiv məlumat alaq. Mən bir də
deyirəm, doğru, düzgün, obyektiv. Yəni siz həqiqəti deməlisiniz. Nə həqiqəti gizlətməyə cəhd göstərməlisiniz, eyni zamanda öz Ģəxsi fikirlərinizə görə, münasibətinizə görə ayrı-ayrı
hökumət, dövlət orqanları haqqında əsası olmayan fikirlər də
söyləməməlisiniz.
Biz bu görüĢə yalnız Azərbaycanın yerli sahibkarlarını
çağırmıĢıq. Burada Azərbaycanın sahibkarlıq və bazar iqtisadiyyatı prosesində iĢtirak edən hakimiyyət orqanlarından,
onların baĢçılarından heç kəs iĢtirak etmir. Məndən baĢqa,
burada BaĢ nazir, Prezidentin Ġcra Aparatının rəhbəri, iqtisadi məsələlər üzrə dövlət müĢaviri və prezidentin köməkçisi
iĢtirak edir, ayrı heç kəs yoxdur. Mən bunu nə üçün etmiĢəm? Ona görə ki, siz burada sərbəst danıĢa biləsiniz, ayrıayrı nazirlər, hüquq mühafizə orqanlarından, vergi orqanlarından, baĢqa orqanlardan sizə təsir edə bilməsinlər, göz
ağartmasınlar. Siz onların yanında danıĢmağa bir az çəkinə
bilərsiniz, bu olmasın, sərbəstlik olsun. Ġndi siz deyə bilərsiniz
ki, onlar burada yoxdur, amma televiziya vasitəsilə çəkirsiniz,
bunu görəcəklər. Mən bu məsələni də nəzərə almıĢam. Ġndi
bu bizim görüĢümüzün birinci hissəsidir. Yəni mənim bu
söhbətimdən sonra Иqtisadi ИnkiĢaf nazirinə söz verəcəyəm, o,
qısa məruzə etsin. Bizim mətbuat nümayəndələri burada olacaqdır. Amma ondan sonra mən onları da uzaqlaĢdıracağam
ki, heç kəs narahat olmasın ki, dediyi sözlər yazıldı, Ģəkli
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çəkildi və onun asılı olduğu hansısa nazirə verildi, o da sonra
ədavət aparmağa, yaxud da baĢqa iĢlər görməyə baĢladı.
Təəssüflər olsun ki, bizim cəmiyyətimizdə hələ belə hallar
var. Ona görə də mən bu görüĢdə təmin etmiĢəm ki, sizinlə
açıq söhbət olsun, sərbəst söhbət olsun və Azərbaycanın prezidenti kimi, sizdən həqiqəti öyrənim. Bir də qeyd edirəm,
sizin verdiyiniz bugünkü məlumatlar öyrəniləcək, təhlil olunacaq və onların əsasında bizim son müĢavirəmiz keçiriləcəkdir. Mən istəyirəm ki, orada, həmin o müĢavirədə bizim
əlimizdə konkret materiallar olsun, lap aĢağıdan gələn materiallar, sizdən gələn məlumatlar olsun.
Beləliklə, mən istəyirəm ki, bizim bu görüĢümüz açıq keçsin, sərbəst, rahat keçsin, heç kəs narahat olmasın. Azərbaycan prezidenti kimi, mənim məqsədim həmiĢə belə olubdur: biz Azərbaycanda iqtisadi siyasətimizin istiqamətini
müəyyən edən kimi və bunun bazar iqtisadiyyatı istiqaməti
olduğunu təyin etdiyimizə görə, Azərbaycanda biznesin inkiĢafına daim fikir vermiĢəm və fikir verirəm.
Mən dedim, bu təkcə mənim subyektiv arzum deyildir.
Azərbaycanda iqtisadiyyatın və sosial sahənin inkiĢafı biznesin inkiĢafından asılıdır, özəl sektorun inkiĢafından asılıdır.
Biz özəl sektoru yaratmıĢıq, yaradırıq. Ancaq özəl sektor
Azərbaycanda iqtisadiyyatın bütün sahələrini biz istədiyimiz
səviyyədə əhatə edə bilsə, səmərəli iĢ görə bilsə, onda həqiqətən bazar iqtisadiyyatı kimi, iqtisadiyyatımız keçmiĢ mərkəzləĢdirilmiĢ iqtisadiyyatdan qat-qat üstün olacaqdır.
Biz bazar iqtisadiyyatını elan etdik, özəlləĢdirməni apardıq, özəl sektor yaratdıq. Amma əgər bu özəl sektor istənilən
səviyyədə fəaliyyət göstərə bilmirsə, onda, demək, biz istədiyimizə nail ola bilmirik. Bizi bu da narahat edir. Bax, bu
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məqsədlə mən bu gün bu görüĢü keçirməyı qərara almıĢam.
Bu məqsədlə də sizi bu görüĢə dəvət etmiĢəm. Bir də deyirəm,
hər birinizdən açıq, ədalətli, obyektiv söhbət gözləyirəm.
***
H e y d ə r Ə l i y e v: Bizim görüĢümüzün birinci hissəsi
bitdi. Biz sizi, yəni iĢ adamlarını dinləyəcəyik. Görürəm, burada söz demək üçün müraciət edənlər var. Mən onların müraciətlərini nəzərə alaraq söz verəcəyəm. Ancaq burada yəqin
ki, hər kəsin söz demək arzusu var. Ona görə də burada çıxıĢ
etmək lazım deyil, nitq söyləmək də lazım deyildir. YaxĢı sahibkarlıq edirsinizsə, çox sağ olun, yaxĢı nəticələr əldə edirsinizsə, çox sağ olun. Əgər siz gəlib burada öz nailiyyətləriniz
haqqında on dəqiqə, sizi narahat edən, sizə mane olan Ģeylərdən isə iki dəqiqə danıĢsanız, bu, səmərəli olmayacaqdır.
Sizin gördüyünüz iĢlər məlumdur. Sahibkarlar Azərbaycanda iqtisadiyyatın inkiĢafına böyük töhfələr verirlər. Ancaq
bu gün bu barədə məlumat verməyə ehtiyac yoxdur. Mən
xahiĢ edirəm ki, tribunaya, mikrofon qarĢısına gəlmək
istəyən hər bir Ģəxs ancaq və ancaq sahibkarlığın daha da
uğurla həyata keçirilməsinə mane olan amillər barədə açıqaydın desin, heç kəs utanmasın, heç kəs çəkinməsin. Çünki bu
nöqsanların, mane olan Ģeylərin səbəbləri bizə məlumdur. Ola
bilərdi mən sizinlə görüĢmədən də böyük bir toplantı keçirərək, mənə məlum olan faktlardan istifadə edib Azərbaycanda
hakimiyyət orqanları qarĢısında lazım olan vəzifələri qoyum.
Ancaq mən hesab edirəm ki, bizə məlum olmayan Ģeylər də
var. Bunları siz bizdən daha yaxĢı bilirsiniz. Sizin özünüz iĢi-
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nizdə bunu hiss edirsiniz. Rica edirəm ki, ancaq bu barədə
danıĢasınız.
Təbiidir ki, indi biz günün axırına qədər burada bir yerdə
iĢləyəcəyik. Ancaq buna baxmayaraq, hamı burada öz fikrini
demək imkanı əldə edə bilməyəcəkdir. Ona görə də sizə
xüsusi anket paylanıbdır. Siz orada öz fikirlərinizi yazıb
qutulara atarsınız. Qutular haradadır?
R a m i z M e h d i y e v (Prezidentin İcra Aдминистрасийасы
rəhbəri): Buradadir.
H e y d ə r Ə l i y e v: Onlar qutu deyil, Ramiz Mehdiyev,
biz istəyirik ki, bu, gizli olsun, o yazılar da anonim olsun. Ġndi danıĢacaqlar, niyə qutu gətirməmisiniz? ġöbə müdiri qabağına bir dənə çanaq qoyub deyir ki, yazıları gətirin bura atın.
Özünüz də deyirsiniz ki, anonim olsun. YaxĢı, qutunu hazırlamaq çətin bir Ģey deyildir ki?! Yəqin unutmusunuz, indi
hazırlayırsınız.
R a m i z M e h d i y e v: Cənab Prezident, nəzərdə tutmuĢuq.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bəs haradadır?
R a m i z M e h d i y e v: Tənəffüs zamanı qoyulacaqdır.
H e y d ə r Ə l i y e v: Axi niyə tənəffüsdə, indi yazacaqlar.
Deyirsən ki, hələ fikirləĢib yazacaqlar?! Elə bu iĢ vaxtı da qoya bilərdiniz.
R a m i z M e h d i y e v: Get-gəl olmasın deyə, fikirləĢdik
ki, yazıb tənəffüs zamanı qutuya atarlar.
H e y d ə r Ə l i y e v: Nə olar, bir az da get-gəl olsun.
Bir halda ki, belə deyirlər, onda mən rica edirəm, biz tənəffüs edən kimi qutuları gətirin. Özü də bir qutu olmasın,
qutunun yanında da heç kəs durmasın. Rica edirəm ki, heç
nədən çəkinməyin, qorxmayın, nə fikriniz varsa, həmin o an-
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ketdə yazıb qutulara atın. Yəni burada deyəcəyiniz və o qutuya atdığınız anketlərdəki fikirlər hamısı toplanacaqdır. Özü
də onlar anonimdir. Adınızı yazmayın, familiyanızı yazmayın. Biz bunu nə üçün edirik – mən bunu dedim. Biz bilirik ki,
Ģikayət edəcəyiniz orqanların rəhbərləri, ola bilər, gələcəkdə
sizə kömək etmək əvəzinə, maneçilik etsinlər ki, niyə gedib
bizim iĢlərimizi orada açdınız.
Bilirəm ki, bəzi biznesmenlərin Ģikayətləri var, öz aralarında deyirlər. Amma gəlib açıq demək istəmirlər. Bunun
da səbəbi var. Çünki açıq deyəndə, hansı orqandan Ģikayət
edibsə, o, təəssüflər olsun ki, ona qarĢı daha da təzyiqlər edir,
yaxud ədalətsiz hərəkətlər edir. Ona görə biznesmen fikirləĢir
ki, birtəhər baĢımı dolandırım.
***
Görüşdə sahibkarlar onları narahat edən məsələlər barədə
fikirlərini söylədilər.
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ЙЕКУН НИТГИ
Щюрмятли ханымлар вя ъянаблар!
Щесаб едирям ки, биз бу эюрцш иля ялагядар мягсядимизя
наил олдуг. Саат 11-дян индийя гядяр – артыг йедди саатдыр –биз
бурада, бу салонда сащибкарлыьын инкишафы иля ялагядар бирликдя
фикир мцбадиляси апардыг. Бизим бу эюрцш башлананда да мян
мцраъият етдим вя билдирдим ки, буэцнкц эюрцш йалныз вя
йалныз йерли сащибкарлыьын инкишафына мане олан сябябляри арадан галдырмаг мягсяди дашыйыр. Проблемляр чохдур, мясяляляр
чохдур, яэяр биз истясяйдик бурада онларын щамысыны ашкар
едяк, йахуд да онлар щаггында фикир мцбадиляси апараг, бу
чох чятин оларды. Она эюря дя мян яввялдян дя, эюрцш заманы
да дяфялярля бирдирдим ки, биз сащибкарлыьын инкишафы иля ялагядар бир нечя тядбир щяйата кечирмяк мягсядиндяйик вя бу
тядбирляри сямяряли кечирмяк вя нящайят, сащибкарлыьын инкишафы
цчцн лазыми гярарлар гябул етмяк цчцн вязиййяти сащибкарларын
юзцндян юйрянмяк истяйирик. Буна эюря дя биз буэцнкц эюрцшя
эялмишик.
Дцшцнцрям ки, бу эюрцшцмцз сямяряли, мараглы кечди. Щяр
щалда, эцман едирям ки, сиз етираф едярсиниз ки, мян бурада
щяр кяся юз фикрини сярбяст демяк шяраити йаратдым вя щятта
бязиляриня фикирлярини ифадя етмяк цчцн кюмяк етмяйя чалышдым.
Дцздцр, башланьыъ вахты сащибкарлар – йяни сизи дейирям – бир
аз нядянся чякинирдиляр, утанырдылар, амма сонра эет-эедя
ачылышдылар. Инди, эюрцшцмцзцн сонунда щесаб едирям ки,
бизим бу салонумуз чох гызышмыш вязиййятдядир.
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Hiss etdim ki, əgər biz burada hələ beĢ-altı saat da otursaq
danıĢmaq istəyən, fikir demək istəyən var. Ancaq bunu əvvəldən bildirmiĢdim ki, təbiidir, burada hamı danıĢa bilməz.
Yəni danıĢa bilər, ancaq sadəcə, vaxt buna imkan vermir.
Ona görə də bütün təkliflərinizi və xüsusən sizin iĢinizə nə
mane olursa, onları yazılı surətdə, anonim surətdə oraya,
qutuya atın. Bilmirəm, indi qutuya bir Ģey atılıb, yoxsa yox?
R a m i z M e h d i y e v: Cənab Prezident, müəyyən qədər
atılıbdır.
H e y d ə r Ə l i y e v: Müəyyən qədər atılıbdır. Mən burada sahibkarlara dedim ki, istəyirəm siz Ģikayət edəsiniz. Əgər
Ģikayət etməyə əsas varsa, çəkinməyəsiniz, bildirəsiniz ki, nə
var, nə yoxdur. Nəhayət, biz buna nail ola bildik.
Bizim ordan-burdan eĢitdiyimiz bəzi məsələlər haqqında
burada açıq bəyanatlar verildi. Ancaq yenə də güman edirəm
ki, bunlar yerli sahibkarların iĢinin yaxĢılaĢdırılması üçün
hələ tam deyil. O mənada ki, biz bütün nöqsanları, bütün
əngəlləri burada bilavasitə eĢidə bilmədik. Ona görə də sizə
verilmiĢ anketlərdə yazdıqlarınızdan, buradakı çıxıĢlardan
istifadə olunacaqdır. Ən nəhayət, kim istəyirsə, bu gün də,
sabah da, bir neçə gün müddətində də fikirlərini yazılı surətdə
verə bilər. Ġstəsə öz imzası ilə yazsın, istəməsə anonim yazsın.
Bunların hamısı təhlil olunacaqdır. Təbiidir ki, müəyyən
qədər yoxlanılacaqdır. Biz son müĢavirəmizdə bunların əsasında bu məsələlərə həm öz münasibətimizi bildirəcəyik, həm
də bu barədə lazımi qərarlar qəbul edəcəyik.
Mən bugünkü görüĢdən çox məmnunam. Çox məmnunam
ki, bir neçə saatdır sahibkarlarla bir yerdəyik, sərbəst görüĢürük, söhbət edirik. Bu mənim üçün çox əhəmiyyətlidir.
Güman edirəm, sizin üçün də əhəmiyyətlidir. Elə bu, görüĢün
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özünün əhəmiyyətli olduğunu təsdiq edir. Ancaq mən məmnunam ki, sahibkarlığa mane olan bir neçə məsələlər haqqında burada açıq fikirlər söyləndi. Onlar çoxdur və indi
onların hamısını demək istəmirəm. Ancaq biz bunu əvvəldən
də müəyyən qədər bilirdik. Sizin dediklərinizdən daha da geniĢ məlumatlandıq ki, bizim dövlət orqanlarıнын, hakimiyyət
orqanlarıнын, yəni sahibkarların öz sahibkarlığını həyata
keçirmək üçün cavabdeh olan orqanları iĢində çox böyük
nöqsanlar, çox böyük qüsurlar, böyük əyintilər, vəzifələrindən
sui-istifadə olunması faktları, hətta cinayət halları vardır.
Təbiidir ki, cinayəti gərək məhkəmə təyin etsin. Amma mən
sadəcə, öz fikrimi bildirmək istəyirəm.
Mən təsəvvür edə bilmirdim, bu görüĢə hazırlıq zamanı
bizim aparatın iĢçiləri sahibkarların nədən narazı olduqları
barədə sorğu aparıblar. Hesab edirəm ki, sorğu çox maraqlı
nəticələr veribdir. Ancaq bu da hələ iĢin baĢlanğıcıdır. Yəni
bizim bu məsələni öyrənmək barəsində iĢimizin baĢlanğıcıdır.
Sizin burada dediklərinizdən çox Ģey məlum oldu.
Məsələn, sorğuda belə məlumatlar var. Sorğu min nəfər
arasında aparılıbdır. AĢağıda göstərilən səbəblərdən hansının
sahibkarlığın inkiĢafına mane olur sualına cavablar belədir:
yüksək vergilər – 508 nəfər, maliyyə vəsaitinin çatıĢmaması –
304 nəfər, bazar infrastrukturunun aĢağı səviyyəsi – 106, əhalidə sahibkarlıq təĢəbbüsünün zəifliyi – 95 nəfər, cəlb olunduğumuz müharibə – 125 nəfər, qanunsuz yoxlamalar – 441
nəfər. Siz çıxıĢlarınızda da bu rəqəmləri təsdiq etdiniz. Düzdür, heç biriniz rəqəmlər gətirmədiniz, ancaq sizin dedikləriniz, hər halda, sorğu ilə üst-üstə düĢür. Sorğunun baĢqa
göstəriciləri də var. Güman edirəm ki, bunlar hamısı bundan
sonra görüləcək iĢlərimizdə istifadə olunacaqdır.
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Beləliklə, bizim Vergi Nazirliyi, Gömrük Komitəsi, hüquqmühafizə orqanları – bunlar üzdə olanlardır. Amma mən təsəvvür edə bilməzdim ki, sanitariya nəzarətçiləri sahibkarların iĢ aparması üçün nə qədər maneələr qoyublar və nə qədər çətinliklər yaradıblar. Yaxud burada dedilər, lisenziyaların bir çoxu lazımdır, ya lazım deyil? Doğrudur, hələ bu
görüĢə qədər mənim aparatımda və Nazirlər Kabinetində bu
məsələ üzərində iĢləyiblər və lisenziyaların sayının xeyli azalması haqqında mənə məlumat verilibdir. Ancaq hesab edirəm
ki, bu görüĢdən sonra bir daha düĢünmək lazımdır.
Məni burada çox dəhĢətə gətirən o oldu ki, gedib mağazaları bağlayırlar. Burada deyildi ki, hətta Gömrük Komitəsinin iĢçiləri gedib mağaza bağlayırlar. Birincisi, bu onların
funksiyasına aid deyil. Ġkincisi də mağazanı bağlamaq olmaz.
Yaxud mənim üçün çox təəccüblü oldu ki, Bakı ġəhər Ġcra
Hakimiyyətinin Ticarət-Ġstehlak Departamenti indi Bakıda
olan mağazaların iĢinə çox mane olur və onlar üçün böyük
çətinliklər yaradır.
Mən sizinlə görüĢümdə bu fikrimi bildirdim. Bunu bir də
bəyan etmək istəyirəm ki, Azərbaycanda özəlləĢmənin ən
müsbət nəticələrindən biri ticarətin özəlləĢdirilməsi olubdur.
Ġndi özəlləĢdirilmiĢ ticarət, yəni özəl sektorun əlində olan
ticarət bizim Azərbaycanın bugünkü gününün ən yaxĢı nailiyyətlərindən biridir. Azərbaycan vətəndaĢı Bakının mağazalarından müxtəlif malları, istənilən malları, dünyanın hər
yerində olan malları burada – öz Ģəhərində, yaĢadığı yerdə ala
bilir. Ġndi mağazaların görkəmi, xidmət səviyyəsi, onların
reklamları, demək olar ki, Bakının görünüĢünü xeyli dəyiĢdiribdir. Amma mən bunu deyirəm ona görə yox ki, bunlar
gözəldirlər və bizim Ģəhərə müəyyən gözəllik verirlər. Mən

_________________________________________________________164

bunu ona görə deyirəm ki, bu qədər mağazalar, müxtəlif mallarla dolu olan mağazalar ticarət aparırlarsa, Qərb ölkələrindən, digər ölkələrdən çox yüksək keyfiyyətli mallar gətirib
Azərbaycanda satırlarsa, Azərbaycanın vətəndaĢları bu mallardan istifadə edirlərsə, alırlarsa, bu bizim iqtisadi inkiĢafımızın ən yaxĢı göstəricilərindən biridir. Biz buna nail olmaq
istəyirik.
Ancaq unutmaq lazım deyil ki, keçmiĢdə, Sovet Ġttifaqı
zamanı mağazaların içi boĢ idi. Ġndi mağazalar dəyiĢilibdir,
onlar yüksək səviyyədə qurulubdur və çox zəngin mağazalardır. Bu bizim apardığımız iqtisadi siyasətin nəticələrindən
biridir. Biz bunu inkiĢaf etdirməliyik, irəliyə aparmalıyıq.
Əgər Bakı ġəhər Ticarət-Ġstehlak Departamenti gedib bu
mağazaları bağlayırsa, yaxud onların iĢinə mane olursa, vergi
orqanları gedib onları sıxıĢdırırlarsa, hətta anlaĢılmaz bir
Ģeydir ki, gömrük orqanları gedib mağazaların iĢinə müdaxilə
edirlərsə, bunlar dözülməz hallardır. Burada da deyildi. Ticarət təĢkilatının rəhbəri burada bu barədə danıĢanda gördüm,
zalda nə qədər alqıĢlar var idi. Nəyə görə alqıĢlar var idi? Ona
görə ki, o, açıqca dedi ki, mağazaların iĢləməsinə imkan vermirlər. Sahibkarların çoxları da mağazaları bağlayırlar, bu
iĢlərindən imtina edirlər. Çünki məmurların bu cür müdaxiləsi, yoxlamalar mağazaları elə vəziyyətə salır ki, sahibkar
nəinki qazanc əldə edə, hətta qoyduğu vəsaiti çıxara bilmir.
Təbiidir, belə halda heç kəs iĢləməz. Demək, son illərdə bizim
böyük əzab-əziyyətlə yaratdığımız bu ticarət sistemi belə getsə
dağılacaqdır. Bu çox narahatedici haldır. Təbiidir ki, biz bu
barədə lazımi ölçülər götürəcəyik.
Ancaq mən öz təəssüratlarımı burada indi ilkin olaraq
bildirmək istəyirəm. Burada deyildi ki, Goranboy rayonunda
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icra baĢçısı Ticarət–Ġstehlak Departamenti yaradıbdır, orada
23 nəfər iĢçi var və hər köĢkə bir iĢçi çatır. YaxĢı, onda bu
nəyə lazımdır? Bu məni dəhĢətləndirdi. Kiçik bir rayonda
Ticarət-Ġstehlak Departamenti yaratmaq və orada 23 nəfər iĢçi saxlamaq nəyə lazımdır, kimə lazımdır?!
Biz ticarətə azadlıq vermiĢik. Qoy onlar azad yaĢasınlar,
azad iĢləsinlər, ticarətini aparsınlar. Onlar böyük iĢ görürlər.
Ancaq müxtəlif məmurlar, icra orqanları tərəfindən bunların
qarĢısı alınır. Ramiz Mehdiyev, mən sənə tapĢırıq verirəm,
sabah yoxla, Goranboy rayonunda həqiqətən belə bir vəziyyət varsa, mənə məruzə et. Güman edirəm, mən bu barədə lazımi konkret qərarı qəbul edəcəyəm. Bunu ləngitmək lazım
deyil.
Ancaq biz burada təkcə ticarət sahəsində deyil, baĢqa sahələrdə də mövcud olan çətinlikləri eĢitdik, bildik. Ona görə
mən burada bizə verdiyiniz məlumatlara görə sizə təĢəkkür
edirəm. Hesab edirəm, bu gün bizim açıq söhbətimiz alındı.
Ancaq hiss etdim ki, bu söhbətimiz o qədər qızıĢır ki, bunun
üçün indiyə qədər iĢlədiyimiz vaxt çatmır. Yəqin ki, 10–15
saat vaxt lazımdır. Bir də təkrar edirəm, buna imkan olmadığına görə, siz ürəyinizdə olan bütün fikirləri, xüsusən iĢinizə
mane olan halların hamısını yazın, verin.
Əmin ola bilərsiniz ki, biz – Azərbaycan dövləti və Ģəxsən
Azərbaycan prezidenti ölkəmizdə sahibkarlığın inkiĢafını
özümüzün əsas vəzifələrimizdən biri hesab edirik. Biz Azərbaycanın sosial-iqtisadi inkiĢafını bilavasitə sahibkarlıqla,
onun inkiĢafı ilə bağlayırıq və sahibkarlığın inkiĢaf etdirilməsi üçün bundan sonra lazım olan tədbirlərin həyata keçirilməsi ilə məĢğul olacağıq. Sizin iĢinizə qanunsuz müdaxilə

_________________________________________________________166

edənlərin, sizə mane olanların, qanunsuz olaraq sizdən bəhrələnməyə çalıĢanların hamısının qarĢısını alacağıq.
Mən istərdim siz biləsiniz ki, Azərbaycanda bazar iqtisadiyyatının həyata keçirilməsi və onun bir hissəsi olan sahibkarlıq prosesinin yaranması və inkiĢaf etdirilməsi asan bir Ģey
deyildir. Bizim hamımız birlikdə on illərlə mərkəzləĢmiĢ
dövlət iqtisadiyyatı Ģəraitində yaĢamıĢıq. O dövrdə heç bir sahibkarlığa imkan verilmirdi və insanlar nəsildən-nəsilə sahibkarlığın nə olduğunu unudurdular. Ġndi sahibkarlığı yenidən
bərpa etmək, insanları buna alıĢdırmaq, onlarda sahibkarlıq
keyfiyyəti yaratmaq, insanlarda sahibkarlıq xüsusiyyətləri
tərbiyə etmək, yüksək səviyyəli sahibkarlar hazırlamaq, milli
sahibkarlar yaratmaq – bunlar vaxt tələb edir. Bunlar eyni
zamanda, dövlətin qayğısını tələb edir.
Biz səbirli olmalıyıq. Siz bilməlisiniz ki, biz lazım olan qayğını göstərəcəyik. Ġnanıram ki, siz də, bütün sahibkarlar da
daha çox təkmilləĢəcəksiniz, sahibkarlıq xüsusiyyətlərini daha da dərindən mənimsəyəcəksiniz, sağlam, öz xalqına, vətəninə sədaqətlə xidmət edən sahibkarlar kimi inkiĢaf edəcəksiniz. Bunlar hamısı Azərbaycanda iqtisadiyyatın sürətlənməsini təmin edəcəkdir. Mən buna inanıram. Bunun üçün vaxt
lazımdır. Bir də qeyd edirəm, bunun üçün bir tərəfdən, dövlətin qayğısı, digər tərəfdən, sahibkarların özünün bu iĢi daha
da dərindən mənimsəməsi lazımdır. Bu proses gedir. Biz bu
prosesi gücləndirməliyik. Bizim bugünkü görüĢümüz də məhz
bu prosesi gücləndirmək və bu prosesi səmərəli etmək məqsədi daĢıyır.
Ümidvaram ki, biz yaxĢı nəticələr əldə edəcəyik. Bilin ki,
Azərbaycan prezidenti bütün sahibkarların himayədarıdır və
dayağıdır. Rahat yaĢayın, çətinliklərlə mübarizə aparın, çə-
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tinlikləri, maneələri vaxtında bizə çatdırın. Biz isə bu çətinliklərin aradan götürülməsi üçün lazım olan bütün tədbirləri
həyata keçirəcəyik.
Sizə, Azərbaycanın bütün sahibkarlarına cansağlığı arzu
edirəm, bu yeni peĢənin mənimsənilməsində və sahibkarlıq
fəaliyyətinizdə böyük sosial-iqtisadi uğurlar arzulayıram. Sağ
olun, gələn görüĢə qədər!
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ТАНЗАНИЙА БИРЛЯШМИШ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
ПРЕЗИДЕНТИ ЗАТИ-АЛИЛЯРИ
ЪЯНАБ БЕНЪАМИН УИЛЙАМ МКАПАЙА
Щюрмятли ъянаб Президент!
Танзанийа Бирляшмиш Республикасынын милли байрамы – Иттифаг эцнц мцнасибятиля Сизи вя бцтцн Танзанийа халгыны тябрик едирям.
Цмидварам ки, Азярбайъан иля Танзанийа арасында йаранан ялагяляр инкишаф едяъяк вя эенишляняъякдир.
Сизя мющкям ъансаьлыьы, ишляриниздя уьурлар, дост Танзанийа халгына ямин-аманлыг вя фираванлыг арзулайырам.
Щюрмятля,
ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВ
Азярбайъан Республикасынын Президенти
Бакы шящяри, 26 апрел 2002-ъи ил
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ТОГО РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ПРЕЗИДЕНТИ
ЗАТИ-АЛИЛЯРИ
ЪЯНАБ ГНАСИНГБЕ ЕЙАДЕМАЙА
Щюрмятли ъянаб Президент!
Того Республикасынын милли байрамы – Мцстягиллик эцнц
мцнасибятиля Сизи вя бцтцн Того халгыны тябрик едирям. Яминям ки, юлкяляримиз арасындакы мцнасибятлярин инкишафы халгларымыз цчцн файдалы олаъагдыр.
Сизя мющкям ъансаьлыьы, ишляриниздя уьурлар, дост Того халгына сцлщ вя фираванлыг арзулайырам.
Щюрмятля,
ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВ
Азярбайъан Республикасынын Президенти
Бакы шящяри, 26 апрел 2002-ъи ил
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ПОЛША РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ПРЕЗИДЕНТИ
ЗАТИ-АЛИЛЯРИ
ЪЯНАБ АЛЕКСАНДР КВАСНЕВСКИЙЯ
Щюрмятли ъянаб Президент!
Полша Республикасынын милли байрамы – Конститусийа эцнц мцнасибятиля Сизи вя бцтцн Полша халгыны сямими-гялбдян
тябрик едирям.
Достлуьа, файдалы ямякдашлыьа, гаршылыглы етимада вя дястяйя ясасланан дювлятлярарасы мцнасибятляримизин даим мющкямлянмясиндян мямнунлуг дуйурам.
Цмидварам ки, халгларымызын рифащы наминя мювъуд имканлардан даща эениш истифадя етмяк цчцн эюстярдийимиз сяйляр
йени-йени уьурлара йол ачаъагдыр.
Сизя мющкям ъансаьлыьы, ишляриниздя уьурлар, дост Полша
халгына ямин-аманлыг вя фираванлыг арзулайырам.
Щюрмятля,
ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВ
Азярбайъан Республикасынын Президенти
Бакы шящяри, 26 апрел 2002-ъи ил
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ЪЯНУБИ АФРИКА РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
ПРЕЗИДЕНТИ ЗАТИ-АЛИЛЯРИ
ЪЯНАБ ТАБО МБЕКИЙЯ
Щюрмятли ъянаб Президент!
Ъянуби Африка Республикасынын милли байрамы– Азадлыг
эцнц мцнасибятиля Сизи вя бцтцн Ъянуби Африка Республикасы
халгыны тябрик едирям.
Цмидварам ки, юлкяляримиз арасындакы достлуг мцнасибятляри гаршылыглы ямякдашлыг цчцн эениш имканлар ачаъагдыр.
Сизя мющкям ъансаьлыьы, ишляриниздя уьурлар, дост Ъянуби
Африка Республикасынын халгына ямин-аманлыг вя фираванлыг
арзулайырам.
Щюрмятля,
ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВ
Азярбайъан Республикасынын Президенти
Бакы шящяри, 26 апрел 2002-ъи ил
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СЙЕРРА ЛЕОНЕ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
ПРЕЗИДЕНТИ ЗАТИ-АЛИЛЯРИ
ЪЯНАБ ЯЩМЯД ТЕЪАН КАББАЙА
Щюрмятли ъянаб Президент!
Сйерра Леоне Республикасынын милли байрамы – Мцстягиллик эцнц мцнасибятиля Сизи вя бцтцн Сйерра Леоне халгыны тябрик едирям.
Яминям ки, юлкяляримиз арасындакы мцнасибятляр халгларымызын мянафейи наминя щяртяряфли инкишаф едяъякдир.
Сизя мющкям ъансаьлыьы, ишляриниздя уьурлар, дост Сйерра
Леоне Республикасынын халгына ямин-аманлыг вя чичяклянмя
арзулайырам.
Щюрмятля,
ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВ
Азярбайъан Республикасынын Президенти
Бакы шящяри, 26 апрел 2002-ъи ил
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НИДЕРЛАНДЫН КРАЛИЧАСЫ ЦЛЙАЩЯЗРЯТ
БЕАТРИКСЯ
Цлйащязрят!
Нидерланд Краллыьынын милли байрамы–Кралича эцнц мцнасибятиля Сизи вя бцтцн Нидерланд халгыны тябрик едирям.
Яминям ки, юлкяляримизин гаршылыглы сяйляри иля эенишлянмякдя олан ялагяляримиздян халгларымызын рифащы наминя сямяряли
истифадя едяъяйик.
Сизя мющкям ъансаьлыьы, ишляриниздя уьурлар, дост Нидерланд халгына ямин-аманлыг вя фираванлыг арзулайырам.
Щюрмятля,
ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВ
Азярбайъан Республикасынын Президенти
Бакы шящяри, 26 апрел 2002-ъи ил

_________________________________________________________174

НИДЕРЛАНД КРАЛЛЫЬЫНЫН БАШ НАЗИРИ
ЗАТИ-АЛИЛЯРИ
ЪЯНАБ ВИМ КОКА
Щюрмятли ъянаб Баш назир!
Нидерланд Краллыьынын милли байрамы–Кралича эцнц мцнасибятиля Сизи вя бцтцн Нидерланд халгыны тябрик едирям.
Цмидварам ки, Азярбайъан иля Нидерланд арасында йаранан
достлуг мцнасибятляри юлкяляримизин гаршылыглы сурятдя файдалы
ямякдашлыг имканларыны даща да артыраъагдыр.
Сизя мющкям ъансаьлыьы, ишляриниздя уьурлар, дост Нидерланд
халгына сцлщ вя чичяклянмя арзулайырам.
Щюрмятля,
ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВ
Азярбайъан Республикасынын Президенти
Бакы шящяри, 26 апрел 2002-ъи ил
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АЛМАНИЙА ФЕДЕРАТИВ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
ПРЕЗИДЕНТИ ЗАТИ-АЛИЛЯРИ
ЪЯНАБ ЙОЩАННЕС РАУЙА
Щюрмятли ъянаб Президент!
Ерфурт шящяриндяки эимназийада баш вермиш фаъия мяни
црякдян кядярляндирди.
Бу дящшятли щадися иля ялагядар Сизя, щялак оланларын аиляляриня вя бцтцн Алманийа халгына дярин щцзнля башсаьлыьы верирям.
ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВ
Азярбайъан Республикасынын Президенти
Бакы шящяри, 27 апрел 2002-ъи ил
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АЛМАНИЙА ФЕДЕРАТИВ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
КАНСЛЕРИ ЗАТИ-АЛИЛЯРИ
ЪЯНАБ ЭЕРЩАРД ШРЮДЕРЯ
Щюрмятли ъянаб Канслер!
Ерфурт шящяриндяки эимназийалардан бириндя баш вермиш
гятл щадисяси мяни црякдян кядярляндирди.
Бу фаъия иля ялагядар Сизя, щялак оланларын аиляляриня вя
бцтцн Алманийа халгына дярин щцзнля башсаьлыьы верирям.
ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВ
Азярбайъан Республикасынын Президенти
Бакы шящяри, 27 апрел 2002-ъи ил
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ТЦРКИЙЯ, АЗЯРБАЙЪАН ВЯ ЭЦРЪЦСТАН
ПРЕЗИДЕНТЛЯРИНИН ЗИРВЯ ЭЮРЦШЦНДЯ
ИШТИРАК ЕТМЯК ЦЧЦН ТЦРКИЙЯНИН
ТРАБЗОН ШЯЩЯРИНЯ ЙОЛА ДЦШМЯЗДЯН
ЯВВЯЛ БИНЯ ЩАВА ЛИМАНЫНДА
КЦТЛЯВИ ИНФОРМАСИЙА ВАСИТЯЛЯРИНИН
НЦМАЙЯНДЯЛЯРИНЯ
ВЕРДИЙИ МЦСАЩИБЯ
29 апрел 2002-ъи ил
Щ е й д я р Я л и й е в: XoĢ gördük sizi. Tez-tez görüĢürük. Mənim səfərimin də məqsədini, səbəbini yəqin ki, bilirsiniz. Artıq mətbuatda verilibdir ki, biz – Türkiyə, Gürcüstan
və Azərbaycan prezidentləri bölgədə təhlükəsizlik məsələlərini
müzakirə etmək üçün, indi iĢlərimizdə çox mühüm yer tutan
ġərq–Qərb dəhlizinin, Baki–Tbilisi–Ceyhan neft ixrac kəmərinin, Bakı–Ərzurum qaz kəmərinin təhlükəsizliyini təmin etmək üçün və əsasən, beynəlxalq terrorizmlə mübarizə barəsində səylərimizi birləĢdirmək üçün, bölgədə və ümumiyyətlə,
ölkələrimizdə təhlükəsizliyi təmin etmək üçün bu görüĢə
toplaĢırıq. Bu görüĢ Trabzondadır. Mən oraya gedirəm. Orada Türkiyənin prezidenti, Gürcüstanın prezidenti, bir də mən
görüĢüb söhbət edəcəyik.
S u a l: Cənab Prezident, orada hansısa sənədlər imzalanacaqmı?
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C a v a b: Bəli, bir sənəd imzalanacaq. Onu daxili iĢlər nazirləri imzalayacaqlar.
S u a l: Cənab Prezident, Trabzon görüĢü regionda yeni güc
mərkəzi yaratmaq təĢəbbüsü kimi də qiymətləndirilir. Bu barədə Sizin fikrinizi bilmək olarmı?
C a v a b: Bilirsiniz, belə Ģeyləri ĢiĢirtməyin. Yeni güc mərkəzi, filan... Hər xırda Ģeyi götürüb rəng verirlər. Bu, sadəcə
regional əməkdaĢlıqdır. Biz AĢqabada getdik. Orada regional
məsələlər idi, güc mərkəzi deyildi ki. Burada da güc mərkəzi
deyildir.
Ġndi dünyada gedən proseslər belədir ki, dövlətlər ikitərəfli
əməkdaĢlıq edirlər, beynəlxalq təĢkilatlar çərçivəsində əməkdaĢlıq edirlər və müxtəlif görüĢlər keçirib regional səviyyədə
əməkdaĢlıq edirlər. Bunların hamısı bir məqsədə yönəldilibdir –
sülh, təhlükəsizlik yaransın. Ġndi də ən aktual olan beynəlxalq
terrorizmə, narkotiklərin, psixotrop maddələrin qanunsuz
dövriyyəsinə qarĢı mübarizə, silah qaçaqmalçılığı ilə mübarizə,
insan alveri ilə mübarizə – bunlar çox mühüm məsələlərdir.
Bunlari hər ölkə aparır. Amma müəyyən regionlarda biz
iĢlərimizi əlaqələndirəndə, bir-birimizə yardım edəndə bu iĢlər
daha da uğurla gedir.
S u a l: Cənab Prezident, Bakı–Tbilisi–Ceyhan neft ixrac
kəmərinin təhlükəsizliyi məsələsi əsasən hansı aspektlərdə müzakirə olunacaqdır?
C a v a b: Bilirsiniz, burada elə bir müzakirə olunası Ģey
yoxdur. Bakı–Tbilisi–Ceyhanın təhlükəsizliyini boru xəttinin
keçdiyi ölkələr–Azərbaycan, Gürcüstan, Türkiyə təmin edəcək, bunların hərəsi bu vəzifəni öz üzərinə götürübdür. Burada baĢqa bir aspekt yoxdur. Məsələn, mən fərman vermiĢəm,
böyük bir komissiya yaratmıĢam, BaĢ nazir bu komissiyanın
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sədridir. Orada bizim bütün dövlət orqanları təmsil olunublar. Onlar lazımi tədbirlər hazırlayıb həyata keçirəcəklər
ki, biz həm Bakı–Tbilisi–Ceyhan boru xəttinin, həm də Bakı–
Tbilisi–Ərzurum kəmərinin təhlükəsizliyini təmin edək.
S u a l: Cənab Prezident, Rusiya prezidenti Vladimir Putin
AĢqabaddan qayıtdıqdan sonra Rusiya hərbi donanmasının Xəzərdə təlimlərə baĢlaması barədə göstəriĢ verdi. Xəzəryanı dövlətləri də bu təlimlərdə iĢtirak etməyə dəvət etdi. Buna Azərbaycanın münasibəti necə olacaqdır?
C a v a b: Rusiyanın prezidenti Putin AĢqabadda mənimlə
görüĢərkən bu qərarı haqqında demiĢdi, bunda elə bir qeyriadi Ģey yoxdur. Xəzər dənizində Rusiyanın hərbi donanması
var. O gedib HəĢtərxanda donanmanın iĢi ilə tanıĢ olubdur.
O mənə demiĢdi ki, AĢqabaddan birbaĢa HəĢtərxana gedəcəkdir, belə bir təlim keçirmək məqsədi var. Bu barədə qərar
qəbul etmək istəyir. Mənə demiĢdi ki, bütün Xəzəryanı ölkələri dəvət edir. Bizi də dəvət ediblər və iĢtirak edəcəyik.
S u a l: Cənab Prezident, növbəti sammitin Tehranda keçirilməsinə Putinin münasibətini Sizdən öyrənmək istəyirik.
C a v a b: Belə Ģey yoxdur, necə yəni Tehranda keçirilməsi?
Tehranda keçirilməsi haqqında qərar qəbul olunmadı ki.
S u a l: Putin təklif etdi ki, Tehranda keçirilsin.
C a v a b: Onu Putin təklif etmədi, sən səhv edirsən. Onu
Ġranın prezidenti cənab Xatəmi təklif etdi. Putin də buna
razılıq verdi və bizim də heç birimiz etiraz etmədik. Ancaq, iĢ
bundadır ki, biz o bəyannaməni qəbul edə bilmədik. Bəyаnnamə qəbul edilmədiyinə görə də sammitin harada keçiriləcəyi barədə qərar da qəbul olunmadı.
S u a l: Mübahisəli yataqlarda iĢlərin dayandırılması ilə
bağlı məsələ qaldırılıb, sammitdə heç bir nəticə əldə edilmədi-
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yinə görə, Türkmənistan prezidenti belə bir təĢəbbüs irəli
sürübdür ki, bu məsələlər əvвəlcə ikitərəfli danıĢıqlarla tənzimlənməlidir. Siz bunu necə qiymətləndirirsiniz?
C a v a b: Bilirsiniz, həmin görüĢdə bəzi sərt ifadələr iĢlənilibdir. Ancaq buna o qədər də fikir verməyin. Sonra, sammitin axırında Türkmənistan prezidenti Saparmurad Niyazov
mənimlə danıĢığında təklif etdi ki, biz nümayəndələrimizi
müəyyən edək, qoy onlar görüĢsünlər, danıĢsınlar və ikitərəfli
danıĢıqlar aparaq. Mən də buna razılıq verdim.
O ki qaldı, siz «mübahisəli yataqlar» ifadəsi iĢlədirsiniz,
mən orada ona cavab vermiĢəm. Gərək ki, bizim mətbuat nümayəndələri orada vardı. Bir də təkrar etmək istəyirəm, orada bu məsələ qalxanda mən dedim ki, gərək biz əvvəl Xəzər
dənizində sektorların sərhədlərini müəyyən edək. Sərhədlər
müəyyən ediləndən sonra hansısa yataqlar ola bilər ki, onlar
heç mübahisəli olmasın. Hər iki tərəf danıĢar ki, bu yataqlarda birgə iĢ aparılsın. Ola bilər, kimsə desin ki, yox, bu mənimdir, digəri desin ki, mənimdir. Onda bu mübahisə olacaqdır. Mübahisəli yatağı müəyyən etmək üçün gərək mütləq sektorların sərhədləri müəyyən olunsun.
S u a l: Cənab Prezident, Ġrana səfəriniz nə vaxt reallaĢacaq?
C a v a b: ĠnĢallah, reallaĢacaqdır.
S u a l: Cənab Prezident, sahibkarlarla görüĢdə bildirmisiniz
ki, yekun qərar müĢavirədə veriləcəkdir. Amma artıq bir neçə
məmur vəzifəsindən kənarlaĢdırılmıĢdır.
C a v a b: Nə olsun ki, hələ bəlkə baĢqaları da uzaqlaĢdırıldı.
S u a l: Cənab Prezidenт, Siz indiki səfərinizdə Bakı–Axalkalaki–Qars dəmir yol xətti ilə bağlı hər hansı bir söhbət apa-
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racaqsınızmı? Çünki Gürcüstan ərazisində müəyyən problemlər var. Bir də ki, ABġ prezidenti Corc BuĢ bəyanatında Türkiyəni Ermənistanla münasibətlər yaratmağa çağırmıĢdır. Bununla bağlı nə deyə bilərdiniz?
C a v a b: Bilirsiniz, Axalkalaki dəmir yoluna bizim o qədər marağımız yoxdur. O, Gürcüstanın öz daxili iĢidir. Biz bu
iĢlərə qarıĢmaq istəmirik.
O ki qaldı ABġ prezidenti BuĢun Türkiyəyə müraciətinə,
Türkiyəyə çox müraciətlər olubdur. Bu barədə Türkiyənin
Ģərtləri var. O bu Ģərtlərdən geri çəkilməyib və heç vaxt da
geri çəkilməyəcəkdir. Mən buna əminəm.
S u a l: Cənab Prezident, kəmərlərə xarici təhlükə yaranarsa, eyni zamanda kəmərlər ətrafında mütəĢəkkil terrorçu
qruplar yaranarsa, bunlara qarĢı mübarizə formalarını necə
görürsünüz?
C a v a b: «Bu yaranarsa, bu yaranarsa, bu yaranarsa», onda biz də yaradacağıq.
S u a l: Cənab Prezident, bu görüĢdə Ermənistan–Azərbaycan münaqiĢəsi ilə bağlı hər hansı bir müzakirə gedəcəkmi?
C a v a b: Ola bilər ki, fikir mübadiləsi olsun.
S u a l: Cənab Prezident, MDB Kollektiv Təhlükəsizlik
ġurasının katibi indiki üçtərəfli görüĢlə bağlı bildiribdir ki, bu
təhlükədir və ġuranın növbəti iclasında bu məsələyə münasibət
bildiriləcəkdir. Sizcə MDB-nin Təhlükəsizlik ġurası nədən ehtiyat edir?
C a v a b: Mən bunu eĢitməmiĢəm. Bunu deyən kimdir?
S u a l: Internet saytlarında bununla bağlı məlumat vardır.
C a v a b: Mən eĢitməmiĢəm. Ġnanmıram ki, onlar bunu
böyük bir təhlükə hesab etsinlər.
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S u a l: Cənab Prezident, Amerika BirləĢmiĢ ġtatlarının hərbi mütəxəssisləri artıq Gürcüstandadırlar. Sizin Trabzondakı
görüĢünüzdə Bakı–Tbilisi–Ceyhan boru xəttinin təhlükəsizlik
məsələlərinin müzakirəsində ABġ-ın iĢtirakı ola bilərmi?
C a v a b: Burada ABġ-ın iĢtirakına nə ehtiyac var? Əgər
biz Bakı–Tbilisi–Ceyhan boru xəttini də qoruya bilməyəcəyiksə, onda biz nəyik ki, baĢqa bir ölkə gəlsin, burada bizə
yardım etsin? Buna ehtiyac yoxdur.
S u a l: Siz Dünya azərbaycanlılarının birinci qurultayında
bildirmiĢdiniz ki, diasporla iĢləyən bir təĢkilat yaradılacaqdır.
Bu barədə iĢ gedirmi?
C a v a b: Yaradacağıq. Bu yaxınlarda yaradacağıq. Sağ
olun.

_________________________________________________________183

АЗЯРБАЙЪАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ПРЕЗИДЕНТИ
ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВИН ТЦРКИЙЯЙЯ
РЯСМИ СЯФЯРИ
29 апрел 2002-ъи ил
Azərbaycan Respublikasının prezidenti Heydər Əliyev
Azərbaycan, Türkiyə və Gürcüstanın dövlət başçılarının zirvə
görüşündə iştirak etmək üçün Trabzona gəlmişdir.
Dövlətimizin başçısını hava limanında Türkiyənin yüksək
vəzifəli dövlət və hökumət nümayəndələri, ölkəmizin Ankaradakı səfiri Məmməd Əliyev, İstanbuldakı Baş konsulu Xeyrəddin Qoca və digər rəsmi şəxslər mehribanlıqla qarşıladılar.
Hava limanında Azərbaycan rəhbərinin şərəfinə fəxri qarovul dəstəsi düzülmüşdü. Prezident Heydər Əliyev türk əsgərlərini salamladı.
Dövlətimizin başçısı avtomobil karvanının müşayiəti ilə onun
üçün ayrılmış iqamətgaha – «Zorlu Qrand» mehmanxanasına
gəldi. Mehmanxananın qarşısına toplaşmış şəhər sakinləri və
qonaqlar Azərbaycan prezidentini hərarətli alqışlarla salamladılar. Türkiyə Respublikasının prezidenti Əhməd Necdət Sezər Azərbaycan Respublikasının prezidenti Heydər Əliyevi burada böyük hörmət və ehtiramla qarşıladı.
Sonra Gürcüstan prezidenti Eduard Şevardnаdze «Zorlu
Qrand» mehmanxanasına gəldi. Türkiyə, Azərbaycan və Gürcüstan prezidentləri burada birgə xatirə şəkli çəkdirdilər.
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TÜRKĠYƏ PREZĠDENTĠ
ƏHMƏD NECDƏT SEZƏR ĠLƏ GÖRÜġ
Тцркийя, Трабзон
29 апрел 2002-ъи ил
Азярбайъан Республикасынын президентини səmimi salamlayan prezident Əhməd Necdət Sezər onun dəvətini qəbul
edərək Türkiyə, Azərbaycan və Gürcüstanın dövlət başçılarının
zirvə görüşündə iştirak etmək üçün Trabzona gəldiyinə görə
prezident Heydər Əliyevə dərin minnətdarlığını bildirdi.
Dost və qardaş ölkələrimizin qarşılıqlı surətdə faydalı əməkdaşlığının daha da genişlənməsindən və dərinləşməsindən çox
məmnun qaldığını söyləyən prezident Əhməd Necdət Sezər
Türkiyə Respublikasının Azərbaycan Respublikasına münasibətdə siyаsətini heç vaxt dəyişməyəcəyini nəzərə çaтdırdı.
Ermənistan–Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin
tezliklə sülh yolu ilə aradan qaldırılmasının, uzun illərdən bəri
çadırlarda ağır şəraitdə yaşayan bir milyon Azərbaycan vətəndaşının doğma yurdlarına qayıtmasının zəruriliyini vurğulayan prezident Əhməd Necdət Sezər bildirdi ki, ATƏT-in Mиnsk
qrupunun üzvü kimi, Türkiyə bu problemin həlli istiqamətində
öz səylərini əsirgəməyəcəkdir.
Qara Dəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının bu ilin iyun
ayında İstanbulda keçiriləcək zirvə görüşündən söhbət açan,
Azərbaycan prezidenti Heydər Əliyevə toplantıda iştirak etmək
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barədə rəsmi dəvət göndərdiyini söyləyən Türkiyə prezidenti
dövlətimizin başçısını bu sammitə bir daha dəvət etdi.
Türkiyə, Azərbaycan və Gürcüstan prezidentlərinin zirvə görüşünə dəvətə, səmimi qonaqpərvərliyə görə minnətdarlığını
bildirən prezident Heydər Əliyev Trabzon sammitində iştirak
etməsindən məmnun olduğunu nəzərə çaтdırdı.
Ölkəmizin ən ağrılı problemi olan Ermənistan–Azərbaycan,
Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin sülh yolu ilə aradan qaldırılması
üçün ATƏT-in Minsk qrupu çərçivəsində görülən işlərdən söhbət
açan dövlətimizin başçısı Azərbaycanın haqq işinin qardaş
Türkiyə tərəfindən daim dəstəklənməsini razılıqla vurğuladı.
Ermənistan silahlı qüvvələrinin təcavüzü nəticəsində torpaqlarımızın 20 faizinin işğal olunmasından, bir milyondan çox
vətəndaşımızın yerindən-yurdundan zorla qovularaq uzun illərdən bəri çadırlarda ağır şəraitdə yaşamasından bəhs edən
prezident Heydər Əliyev əmin olduğunu bildirdi ki, ATƏT-in
Minsk qrupunun üzvü olan Türkiyə bu münaqişənin sülh yolu
ilə aradan qaldırılması üçün öz səylərini daha da artıracaqdır.
Səmimilik və mehribanlıq şəraitində keçən görüşdə prezidentlər ölkələrimiz arasında hərtərəfli əməkdaşlığın daha da
inkişaf etdirilməsi, Xəzərin Azərbaycan sektorundakı zəngin
karbohidrogen ehtiyatlarının dünya bazarlarına nəqli, Şərq–
Qərb enerji dəhlizinin – Bakı–Tbilisi–Ceyhan əsas ixrac neft
kəmərinin, Bakı–Tbilisi–Ərzurum qaz kəmərinin təhlükəsizliyinin təmin olunması məsələlərinin müzakirəsinə geniş yer
ayırdılar.
Görüşdə bölgədə vəziyyət, hər iki ölkəni maraqlandıran bir
sıra digər məsələlər barədə də geniş fikir mübadiləsi aparıldı.
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GÜRCÜSTAN PREZĠDENTĠ
EDUARD ġEVARDNADZE ĠLƏ GÖRÜġ
Тцркийя, Трабзон
29 апрел 2002-ъи ил
Азярбайъан Республикасынын президенти Щейдяр Ялийеви дost
və qonşu ölkəниn президенти Едуард Шеварднадзе səmimi və mehribanlıqla salamlayaraq, yenidən görüşmələrindən məmnun qaldıьını bildirdi.
Türkiyə, Azərbaycan və Gürcüstanın dövlət başçılarının zirvə görüşünün keçirilməsini yüksək dəyərləndirən prezidentlər
sammitdə müzakirə olunan məsələlərin əhəmiyyətini qeyd etdilər.
Xəzərin Azərbaycan sektorundakı zəngin karbohidrogen ehtiyatlarının dünya bazarlarına nəqli sahəsində görülən işlərdən
razılıqla söhbət açan prezidentlər Bakı–Tbilisi–Ceyhan əsas
ixrac neft kəmərinin, Bakı–Tbilisi–Ərzurum qaz kəmərinin təhlükəsizliyinin təmin edilməsinin vacibliyini vurğuladılar.
Terrorizmə, mütəşəkkil cinayətkarlığa və digər ağır cinayətlərə qarşı mübarizə haqqında Azərbaycan Respublikası, Gürcüstan və Türkiyə Respublikası arasında imzalanacaq sazişin bölgədə sabitliyin təmin edilməsi sahəsində üçtərəfli əməkdaşlığın genişləndirilməsi baxımından çox faydalı olacağını bildirən dövlət
başçıları beynəlxalq terrorizmə qarşı mübarizədə ölkələrimizin
səylərini nəzərə çaтdırdılar.
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Prezidentlər hər iki ölkənin qarşılaşdığı ağır problemlərdən –
Ermənistan–Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ və gürcü–abxaz, gürcü–
osetin münaqişələrinin aradan qaldırılması məsələləri ətrafında
fikir mübadiləsi apardılar.
Görüşdə hər iki ölkəni maraqlandıran bir sıra digər məsələlər də nəzərdən keçirildi.
***
Aprelin 29-da axşam «Zorlu Qrand» mehmanxanasında Türkiyə Respublikasının prezidenti Əhməd Necdət Sezərin adından
Azərbaycan Respublikasının prezidenti Heydər Əliyevin və
Gürcüstan prezidenti Eduard Şevardnadzenin şərəfinə rəsmi ziyafət verildi. Prezidentlər ziyafətdə nitq söylədilər.
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ТРАБЗОН ЗИРВЯ ЭЮРЦШЦНЦН АЧЫЛЫШ
МЯРАСИМИНДЯ НИТГ
Тцркийя, Трабзон
«Зорлу Гранд» мещманханасы
29 апрел 2002-ъи ил
Тцркийя Республикасынын президенти Ящмяд Неъдят Сезяр
зирвя эюрцшцнц ачараг, дост, гардаш Азярбайъан вя Эцръцстан
президентлярини саламлады, зирвя эюрцшцнцн мягсядлярини ачыглайараг вурьулады ки, бунлар щям цчтяряфли, щям дя икитяряфли
мцнасибятлярля баьлы гаршыда дуран мясяляляр, йяни Шярг–Гярб
няглиййат вя енержи дящлизляринин тящлцкясизлийинин тямин олунмасы, щабеля ютян илин 11 сентйабр щадисяляриндян сонра дцнйада
вя бюлэядя йаранмыш йени шяраитдя бейнялхалг терроризмля мцбаризядя ямякдашлыг мясяляляридир. Бу илк топлантыда юлкяляримизин дахили ишляр назирляри терроризмя, мцтяшяккил ъинайяткарлыьа
вя диэяр аьыр ъинайятляря гаршы мцбаризя щаггында щюкумятлярарасы сазиш имзалайаъаглар…
Щ е й д я р Я л и й е в: Тцркийя Ъцмщуриййятинин президенти
щюрмятли Əhməd Necdət Sezər!
Gürcüstan prezidenti hörmətli Eduard ġevardnadze!
Xanımlar və cənablar!
Sizi səmimi-qəlbdən salamlayıram.
QonĢu və dost ölkələrimizin dövlət baĢçılarının bu görüĢünü yüksək səviyyədə təĢkil etdiyi üçün, bizə göstərilən qo-
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naqpərvərliyə görə Türkiyə Cümhuriyyətinin prezidenti, əziz
dostum Əhməd Necdət Sezərə minnətdarlığımı bildirirəm.
Ümid edirəm ki, region ölkələrinin dövlət baĢçıları arasında belə görüĢlərin keçirilməsi bölgədə sülh və sabitliyə xidmət edir, iqtisadi inkiĢafa və tərəqqiyə təkan verir. Biz artıq
bir müddətdir ki, Rusiya, Gürcüstan, Azərbaycan və Ermənistanın daxil olduğu «Qafqaz dördlüyü»nün mütəmadi görüĢlərini keçiririk. Bir neçə gün bundan əvvəl Xəzəryanı dövlətlərin baĢçıları ilk zirvə görüĢünə toplaĢmıĢdılar. Bu görüĢdə
biz mövcud problemlərin həlli üçün, əməkdaĢlığın daha da
dərinləĢdirilməsi və geniĢləndirilməsi ücün region dövlətlərinin birgə səylərinin nə qədər vacib olduğunu bir daha yəqin
etdik. Mən Türkiyə, Gürcüstan və Azərbaycan prezidentlərinin bugünkü toplantısına da qarĢılıqlı dialoqun yeni bir
təzahürü kimi yanaĢıram və Trabzon görüĢünün iĢinə uğurlar
arzulayıram.
Türkiyə, Gürcüstan və Azərbaycan tarixən həmiĢə sıx əlaqədə olublar. Xalqlarımızın çoxəsrlik tarixində heç vaxt nifaq və
qarĢıdurmaya yol verilməyibdir. Yeni Ģərait, yeni siyasi reallıqlar bizə bu tarixi ənənələri daha da inkiĢaf etdirmək üçün gözəl imkan yaradıbdır. Azərbaycan öz dövlət müstəqilliyini əldə
edəndən sonra digər region dövlətləri ilə bir sırada Türkiyə və
Gürcüstanla da sıx qarĢılıqlı əlaqələr və əməkdaĢlıq yolunu tutubdur. Biz bu gün həm ikitərəfli qaydada, həm də beynəlxalq
qurumlar çərçivəsində uğurla əməkdaĢlıq edirik. Ona görə də
haqlı olaraq düĢünürük ki, həyata keçirmək əzmində olduğumuz mühüm iqtisadi layihələr təkcə regionun simasını dəyiĢdirməyəcək, həm də xalqlarımızı və dövlətlərimizi bir-birinə daha da yaxınlaĢdıracaq, demokratik proseslərə daha böyük vüsət
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verəcəkdir. Bu, eyni zamanda, regionun sabitliyinə və iqtisadi
rifahına xidmət edəcəkdir.
Enerji daĢıyıcılarının hasilatı və nəqli sahəsindəki əməkdaĢlığımız qarĢılıqlı iqtisadi münasibətlərimizdə mühüm yer
tutur. 1994-cü ilin sentyabrında Bakıda «Əsrin müqaviləsi»
imzalandıqdan sonra Xəzər dənizinin mineral resurslarından
istifadə olunması sahəsində ciddi uğurlar əldə edilmiĢdir.
Bakı–Supsa və Bakı–Novorossiysk boru kəmərlərinin istifadəyə verilməsi, Bakı–Tbilisi–Ceyhan əsas ixrac neft kəməri və
Bakı–Tbilisi–Ərzurum qaz kəməri layihələrinin reallaĢması
bu gün ġərq–Qərb enerji dəhlizi ideyasının birgə səylərimizlə
gerçəkliyə çevrildiyini göstərməkdədir. Digər tərəfdən, regionumuzun irimiqyaslı nəqliyyat qovĢağı olması da qarĢılıqlı
əməkdaĢlığımız və dünya iqtisadi sisteminə inteqrasiyamız
üçün mühüm Ģərtdir. Torpaqlarımızdan keçən tarixi Ġpək Yolunun bərpası Türkiyənin və Cənubi Qafqaz regionunun əhəmiyyətini daha da artırmıĢdır. Nəticədə ticarətin inkiĢafına,
təbii ehtiyatların istifadəsi və nəqlinə, sivil və demokratik
cəmiyyət quruculuğuna, mənəviyyatların və mədəniyyətlərin
dialoquna yeni imkanlar açılmıĢdır.
Bu gün xalqlarımız və ölkələrimiz böyük inkiĢaf perspektivləri qarĢısındadır. Lakin təəssüflər olsun ki, həm dünya
miqyasında, həm də regionda cərəyan edən bir sıra proseslər
bu ictimai və iqtisadi tərəqqini ləngidir. Hətta bir sıra hallarda
qarĢımıza qoyduğumuz məqsədlərin həyata keçirilməsinə ciddi
təhlükə törədir. Bunu deyərkən mən, ilk növbədə beynəlxalq
terrorizmi, təcavüzkar separatizmi, mütəĢəkkil cinayətkarlığı,
dövlətlərə və xalqlara qarĢı çevrilmiĢ digər ağır cinayətləri nəzərdə tuturam. Əgər bizim regionda bütün bu ağrılı proseslər
baĢ verməsəydi, əgər Cənubi Qafqaz münaqiĢələr meydanına
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çevrilməsəydi, bu gün üzləĢdiyimiz mənzərə tamamilə fərqli
olardı. Təəssüf ki, Ermənistanın Azərbaycana qarĢı təcavüzü və
torpaqlarımızın beĢdə bir hissəsinin iĢğal altında olması, qonĢu
Gürcüstanın ərazi bütövlüyünün pozulması, habelə regionda
mövcud olan bir sıra digər problemlər sürətli iqtisadi inkiĢafın,
qarĢılıqlı fayda prinsipinə əsaslanan əməkdaĢlığın imkanlarını
məhdudlaĢdırır. Öz həllini tapmamıĢ münaqiĢələr, ilk növbədə
isə artıq on dörd illik bir tarixə malik olan Ermənistan–Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqiĢəsi regionda qeyri-sabitliyin
ən böyük amilidir.
Bütün bunlara baxmayaraq, biz beynəlxalq xarakterli böyük iqtisadi layihələri həyata keçiririk. Bu layihələrin ideydan
reallığa çevrilməsi qarĢımıza bir sıra yeni vəzifələr qoyur. Bu
da ġərq–Qərb enerji və nəqliyyat dəhlizlərinin tam təhlükəsizliyinin təmin olunmasıdır. Biz birgə səylərimizlə etibarlı
təhlükəsizlik sisteminin yaradılmasına nail olmalıyıq. Enerji
və nəqliyyat dəhlizlərinin təhlükəsizliyinin təmin edilməsi üçün
həm üçtərəfli əməkdaĢlıq, həm də beynəlxalq qurumlarla və
maraqlı olan dövlətlərlə əlaqələr yaradılması çox zəruridir.
Çünki həyata keçirdiyimiz layihələr yalnız Türkiyə, Azərbaycan və Gürcüstanda deyil, beynəlxalq birliyin üzvü olan bir çox
dövlətlərdə də iqtisadi baxımdan maraq doğurur.
Müasir mərhələdə terrorizmlə mübarizə ayrı-ayrı dövlətlərin milli təhlükəsizliyini, beynəlxalq miqyasda təhlükəsizliyi
təmin etmək üçün mühüm Ģərtdir. Azərbaycan Respublikası
əvvəllər olduğu kimi, yenə də beynəlxalq birliyin bu istiqamətdəki səylərini tam Ģəkildə dəstəkləyir. Biz qarĢıya qoyulmuĢ məqsədlərdən asılı olmayaraq, terrorizmin bütün forma
və təzahürlərini qətiyyətlə pisləyirik. 2001-ci il 11 sentyabr
hadisələrindən sonra Azərbaycanın dərhal, qeyd-Ģərtsiz və
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tərəddüdsüz olaraq antiterror koalisiyasına qoĢulması və
beynəlxalq terrorizmə qarĢı mübarizəyə öz töhfələrini verməsi
bu məsələyə münasibətdə mövqeyimizin nə qədər ardıcıl və
prinsipial olduğunu bir daha göstərir. Beynəlxalq terrorizmlə
mübarizənin hədəfi yalnız ayrı-ayrı terror təĢkilatları və
qrupları deyil, bütünlükdə bu dəhĢətli bəlanı doğuran səbəblər və mənbələr olmalıdır. Məmnunluq hissi ilə qeyd etməliyəm ki, Azərbaycan Respublikası beynəlxalq terrorizm, mütəĢəkkil cinayətkarlıq, narkotik vasitələrin və psixotrop maddələrin qeyri-qanuni ticarəti, çirkli pulların yuyulması, silah
qaçaqmalçılığı və insan alveri ilə mübarizə sahəsində qəbul
edilmiĢ bütün əsas beynəlxalq sənədlərin iĢtirakçısıdır. Eyni
zamanda, bu cinayətkar əməllərlə mübarizəni həyata keçirən
beynəlxalq universal və regional təĢkilatlar da Azərbaycan
Respublikası ilə fəal əməkdaĢlıq edirlər. Nəticə etibarilə,
bizim birgə səylərimiz BMT, ATƏT, Avropa Ġttifaqı, Avropa
ġurası və NATO-nun «Sülh naminə tərəfdaĢlıq» proqramı
kimi beynəlxalq təsisatlar çərçivəsində daha səmərəli nəticələrin əldə olunmasını təmin edir.
Regionun siyasi sabitliyinin və iqtisadi inkiĢafının əsas
Ģərtlərindən biri regional təhlükəsizliyin təmin olunmasıdır.
Bu isə ilk növbədə mövcud regional münaqiĢələrin dinc yolla
nizama salınması və yalnız bundan sonra bütün sahələrdə
hərtərəfli əməkdaĢlığın həyata keçirilməsi sayəsində mümkündür. Türkiyə, Gürcüstan və Azərbaycan son illərdə regional əməkdaĢlığın əyani nümunəsini yaratmıĢlar. Biz Trabzon
görüĢünə həmin əməkdaĢlığı daha da möhkəmləndirmək niyyəti ilə gəlmiĢik. Terrorizmə, mütəĢəkkil cinayətkarlığa və digər ağır cinayətlərə qarĢı mübarizə haqqında üç dövlət arasında imzalanacaq saziĢ də niyyətimizin konkret təzahürüdür.
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Sülhün və sabitliyin qorunub saxlanması, ümumbəĢəri dəyərlərin və prinsiplərin ardıcıl Ģəkildə həyata keçirilməsi, iqtisadi və sosial tərəqqinin əldə olunması regionumuzun gələcək
inkiĢafı ilə bağlı əsas vəzifələrimizdir. Bu vəzifələrin yerinə
yetirilməsi hər üç dövlətin bundan sonra da siyasi, iqtisadi,
sosial, mədəni, hüquqi sahələrdə, demokratiyanın inkiĢafı,
əsas insan hüquq və azadlıqlarının qorunması sahələrində
əməkdaĢlığını zərurətə çevirir.
Ümidvaram ki, Türkiyə, Gürcüstan və Azərbaycan prezidentlərinin Trabzon görüĢü bu çoxtərəfli və çoxĢaxəli əməkdaĢlığımızın mühüm bir mərhələsi olacaqdır.
Диггятинизя эюря тяшяккцр едирям.
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АЗЯРБАЙЪАН,ТЦРКИЙЯ ВЯ ЭЦРЪЦСТАН
АРАСЫНДА СЯНЯДЛЯРИН ИМЗАЛАНМАСЫ
МЯРАСИМИ
Тцркийя, Трабзон
«Зорлу Гранд» мещманханасы
30 апрел 2002-ъи ил
Trabzondakı «Zorlu Qrand» mehmanxanasının «Authentinq» salonunda Azərbaycan Реspublikasının prezidenti Heydər
Əliyevin, Türkiyə Respublikasının prezidenti Əhməd Necdət Sezərin, Gürcüstan prezidenti Eduard Şevardnadzenin iştirakı ilə
«Terrorizmə, mütəşəkkil cinayətkarlığa və digər ağır cinayətlərə qarşı mübarizə haqqında Azərbaycan Respublikası, Gürcüstan və Türkiyə Respublikası arasında saziş»in imzalanma mərasimi oldu.
Sənədi Azərbaycanın Daxili Işlər naziri Ramil Usubov, Türkiyənin Daxili Işlər naziri Rüştü Kazım Yucelen, Gürcüstanın
Daxili Işlər naziri Koba Narçemaşvili imzaladılar.
Sonda prezidentlər və daxili işlər nazirləri birlikdə xatirə
şəkli çəkdirdilər.
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ТРАБЗОН ЗИРВЯ ЭЮРЦШЦНЦН ЙЕКУНЛАРЫНА
ДАИР БИРЭЯ МЯТБУАТ КОНФРАНСЫНДА
БЯЙАНАТ
Тцркийя, Трабзон
30 апрел 2002-ъи ил
Türkiyə prezidenti Əhməd Necdət Sezərin bəyanatы
Hörmətli mətbuat nümayəndələri!
Türkiyə, Azərbaycan və Gürcüstan arasındakı iĢbirliyinin daha da gücləndirilməsinə və Qafqaz bölgəsinin sabitliyinə, iqtisadi inkiĢafına töhfələrimizi artırmaq məqsədi ilə
keçirdiyimiz üçtərəfli zirvə toplantısını tamamlanmıĢ hesab
edirik. Dəvətimizi qəbul edərək bu toplantının gerçəkləĢməsini təmin etdikləri üçün dost və qardaĢ Azərbaycanın və
Gürcüstanın dövlət baĢçıları hörmətli Əliyevə, hörmətli ġevardnadzeyə bir daha təĢəkkürümü bildirirəm.
Toplantıda gündəlikdə duran iqtisadi iĢbirliyi, təbii ehtiyatlardan istifadə, terrorizmlə mübarizə ilə bərabər, ölkələrimizi maraqlandıran digər regional və beynəlxalq məsələlər
barədə söhbətlər apardıq, bölgəmizdəki son vəziyyəti dəyərləndirdik. Hörmətli Əliyev və hörmətli ġevardnadze ilə təkbətək görüĢlərimizdə isə ikitərəfli əlaqələrimizə aid məsələləri
gözdən keçirdik. ĠĢgüzar və dostcasına keçən önəmli görüĢlərimizin sonunda Türkiyə, Gürcüstan və Azərbaycan arasındakı əlaqələrin daha da inkiĢaf etdirilməsi, xalqlarımızın
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mənafeyinə uyğun iĢbirliyimizin geniĢləndirilməsi və çeĢidləndirilməsi sahəsində eyni mövqedə olduğumuzu bir daha
görməkdən böyük məmnunluq duyduq.
Dəyərli mətbuat nümayəndələri!
Qafqazda sülhün, sabitliyin bərqərar olması və iĢbirliyimizin gücləndirilməsi ölkələrimizin qarĢısında duran əsas məqsədlərdəndir. Bugünkü görüĢlərimizdən sonra gələcəkdə keçiriləcək zirvə toplantılarımızın Qafqaz bölgəsində sabitliyin
bərqərar olmasına kömək edəcəyinə inancım daha da artmıĢdır.
Hörmətli cümhur baĢqanları ilə belə görüĢlərin davam etdirilməsi məqsədilə bu toplantıları hər il gerçəkləĢdirmək barədə yekdil qərara gəldik. Önümüzdəki il üçtərəfli toplantımızın Tbilisidə keçirilməsi barədə hörmətli ġevardnadzenin
dəvətini məmnunluqla qəbul etdik. GörüĢlərimizdə iqtisadi
inkiĢaf və əlaqələrimizin yüksəldilməsi üçün regional iĢbirliyinin önəmini bir daha dilə gətirdik. Bu çərçivədə üç ölkəni
bir-birinə bağlayan Bakı–Tbilisi–Ceyhan və «ġahdəniz» yatağından təbii qazın ixracı üçün boru kəmərlərinin ən qısa
zamanda reallaĢdırılmasına dair ortaq qərarımızın olduğunu
da nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm.
Hörmətli Əliyev və hörmətli ġevardnadze ilə baĢladığımız
və davam edən səylərimizi sona çatdırmaq üçün fəaliyyətimizi
gücləndirmək haqqında da razılığa nail olduq. Hörmətli cümhur baĢqanları ilə görüĢlərimizdə terrorizmə, narkotik maddələrin qanunsuz dövriyyəsinə qarĢı birgə mübarizə sahələrində beynəlxalq iĢbirliyinin önəmli olduğunu vurğuladıq.
Bu gün daxili iĢlər nazirləri tərəfindən imzalanan terrorizmə, mütəĢəkkil cinayətkarlığa və digər ağır cinayətlərə
qarĢı mübarizə haqqında Türkiyə Cümhuriyyəti, Gürcüstan
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və Azərbaycan hökumətləri arasında anlaĢmanın da bu məqsədə ən yaxĢı formada xidmət edəcəyinə inanırıq. Bu fürsətdən istifadə edərək, Qafqaz bölgəsində sülh və sabitliyin bərqərar olması üçün Türkiyə, Azərbaycan və Gürcüstanın bundan sonra da birlikdə fəaliyyət göstərəcəklərini, xoĢ niyyətlə
gücləndirdiyimiz iĢbirliyimizin heç bir ölkəyə qarĢı olmadığını
bildirirəm. Dövlətlərin barıĢ içində bir yerdə yaĢamaları üçün
beynəlxalq hüquq normalarının gözlənilməsinə inanan ölkələrimizin bir istəyinin – bölgəmizdə xalqların dinc və firavan
yaĢamaları, gələcəyə ümidlə baxmaları arzusunun olduğunu
vurğulamaq istəyirəm.
Hörmətli Əliyev və hörmətli ġevardnadze ilə gerçəkləĢdirdiyimiz bu önəmli toplantının bütün bölgədə sülhün, ədalətin,
əmin-amanlığın bərqərar olmasına və ölkələrimiz arasındakı
iĢbirliyinə yeni imkanlar qazandırmasını diləyirəm.
Hamınıza təĢəkkür edirəm.
Азярбайъан prezidenti Щейдяр Ялийевин bəyanatы
Türkiyə Cümhuriyyətinin prezidenti hörmətli Əhməd Necdət Sezər!
Gürcüstan prezidenti hörmətli Eduard ġevardnadze!
Hörmətli xanımlar və cənablar!
Hörmətli mətbuat nümayəndələri!
Türkiyə–Gürcüstan–Azərbaycan regional iĢbirliyi ilə əlaqədar toplantımız baĢa çatdı. Hesab edirəm ki, Trabzon görüĢü
uğurla baĢa çatıb və biz bölgəmiz üçün çox əhəmiyyətli məsələləri müzakirə etdik və nəticədə hökumətlərimiz arasında
müvafiq saziĢ imzalandı. Bu bizim bölgəmizdə yeni bir hadisədir. Bu, eyni zamanda bizim bölgəmizdə Türkiyənin, Gürcüstanın və Azərbaycanın bütün baĢqa sahələrdə olduğu ki-

_________________________________________________________198

mi, təhlükəsizlik sahəsində, beynəlxalq terrorizm ilə mübarizə
sahəsində və xüsusən, ġərq–Qərb dəhlizinin təhlükəsizliyinin
təmin edilməsi sahəsində üçtərəfli əməkdaĢlığının təməlini
qoymuĢdur. Hesab edirəm ki, biz çox dəyərli iĢ görmüĢük və
bu əməkdaĢlığımız həm ölkələrimiz üçün, həm də bölgəmiz
üçün çox əhəmiyyətli olacaq, bu bölgədə üç dövlətin əməkdaĢlığının yeni mərhələsini müəyyən edəcəkdir.
Beynəlxalq terrorizmlə mübarizə indi bütün bəĢəriyyətin
qarĢısında duran ən mühüm vəzifələrdən biridir. Məmnuniyyət hissi ilə deyə bilərəm ki, Türkiyə, Gürcüstan və Azərbaycan ötən il sentyabrın 11-də baĢ vermiĢ hadisələrdən sonra
beynəlxalq terrorizmə qarĢı yaranmıĢ koalisiyaya, alyansa
dərhal qoĢulmuĢlar və bu mübarizəyə öz töhfələrini vermiĢlər.
Bölgəmizin təhlükəsizliyinin təmin edilməsi, eyni zamanda
ölkələrimizin hər birinin milli təhlükəsizliyinin təmin edilməsi
ilə bağlıdır. Bu sahədə çox problemlər var. Biz bu barədə
hörmətli cümhur baĢqanı Sezərlə, hörmətli prezident ġevardnadze ilə həm üçtərəfli görüĢlərimizdə, həm də ikitərəfli görüĢlərimizdə çox ətraflı müzakirələr apardıq.
Ən əsası ondan ibarətdir ki, bizim fikirlərimizin eyni olduğunu bir daha təsdiq etdik. Bütün bu məsələlər içərisində bizim üçün daha böyük önəm kəsb edən bölgəmizdə Bakı–Tbilisi–Ceyhan, Bakı–Tbilisi–Ərzurum boru xətlərinin mühafizəsinin, təhlükəsizliyinin təmin olunmasıdır. Bildiyiniz kimi,
bizim bu sahədə 1994-cü ildən indiyə qədər gördüyümüz iĢlər
və birgə səylərimiz öz nəticələrini veribdir. Artıq Bakı–Tbilisi–Ceyhan əsas neft ixrac kəmərinin inĢasına baĢlanır.
Güman edirəm ki, bu, 2004-cü ildə, ən geci 2005-ci ildə
sona çatacaq və biz Xəzər dənizindən hasil etdiyimiz neftin
Türkiyənin Ceyhan limanına çatdırılmasının və dünya bazar-
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larına göndərilməsinin Ģahidi olacağıq. Ġnanıram ki, həmin
bu böyük hadisənin açılıĢında da biz birlikdə iĢtirak edəcəyik.
Eləcə də Bakı–Tbilisi–Ərzurum qaz kəmərinin açılıĢında.
Bizim Xəzər dənizində kəĢf etdiyimiz «ġahdəniz» qaz
yatağı çox zəngindir. Orada onilliklərlə böyük miqdarda hasil
oluna biləcək təbii qaz var. Biz bu yataqda iĢləməyə baĢlayarkən və xüsusən son nəticələri aldığımız zaman məhz Türkiyə
ilə əlaqələr yaratdıq və onun qaza olan ehtiyacını təmin etmək məqsədi ilə Azərbaycan qazının Türkiyəyə nəql olunmasını təklif etdik. Türkiyə Cümhuriyyəti bizim bu təklifimizi
məmnuniyyətlə qəbul etdi və biz iĢə baĢlamıĢıq. Ümid edirəm
ki, Azərbaycanın Xəzər dənizindəki «ġahdəniz» qaz yatağından çıxarılacaq qaz 2004-cü ildə Türkiyəyə axacaq, Türkiyənin müxtəlif bölgələrini təbii qazla təmin edəcəkdir. Biz
gələcəkdə təbii qazın Türkiyə ərazisi ilə Avropaya nəql edilməsini də nəzərdə tuturuq.
Beləliklə, biz böyük layihələr həyata keçiririk və yaxĢı nəticələr əldə etmiĢik. Onların təhlükəsizliyinin təmin edilməsi
indi bizim gündəliyimizdə duran əsas məsələlərdən biridir. Bu
məsələlər də burada, Trabzon zirvə görüĢündə müzakirə olundu. Biz fikir mübadiləsi apardıq, eyni fikirdə olduğumuzu bildirdik, səylərimizin birləĢdirilməsi haqqında qərar qəbul etdik. Bundan sonra birlikdə əməkdaĢlıq edəcəyik, irəliyə gedəcəyik.
Beləliklə, Türkiyə Cümhuriyyətinin prezidenti hörmətli Əhməd Necdət Sezərin təĢəbbüsü ilə ilk dəfə Trabzonda toplanmıĢ zirvə görüĢü çox əhəmiyyətlidir və çox uğurla baĢa çatıbdır. Ümidvaram ki, burada təməlini qoyduğumuz iĢ gələcəkdə davam edəcək, ölkələrimiz üçün, xalqlarımız üçün çox
faydalı olacaqdır.

_________________________________________________________200

Mən Türkiyə Cümhuriyyətinin prezidenti hörmətli Əhməd
Necdət Sezərə bu böyük təĢəbbüsə görə, Trabzon zirvə görüĢünün çox yüksək səviyyədə təĢkil olunmasına görə, burada
yaranmıĢ iĢgüzar Ģəraitə görə, bizə göstərilən gözəl qonaqpərvərliyə görə təĢəkkür edirəm. Əziz qardaĢım Əhməd Necdət
Sezərə, qardaĢ türk xalqına sevgi-məhəbbətimi bildirirəm və
sülh, əmin-amanlıq, rifah diləyirəm. Sağ olun.
Gürcüstan prezidenti Eduard ġevardnadzenin bəyanatы
Dəyərli məsləkdaĢlarım, hörmətli cənab Əhməd Necdət Sezər!
Hörmətli cənab Heydər Əliyev!
Hörmətli mətbuat nümayəndələri!
Keçirdiyimiz bu iki günə görə Sizə təĢəkkürlərimi bildirmək istəyirəm. Biz bu günlər birlikdə qarĢılıqlı anlaĢma Ģəraitində çox əhəmiyyətli məsələləri müzakirə etmiĢik və gözəl
bir saziĢ imzalamıĢıq. Bu qədər önəmli və çoxmənalı bir sənədin imzalanması ölkələrimiz arasındakı əlaqələrin bir qoludur. Bu, «soyuq müharibə»nin bitməsini və yeni bir mərhələnin yarandığını göstərir.
Biz görüĢlərimizdə bu üç dövlətin Avropa və bütün dünya
üçün, eləcə də həyata keçirdiyimiz böyük layihələr üçün nə
qədər önəmli olduğunu vurğuladıq. ġərq–Qərb enerji dəhlizi
və Xəzər dənizinin enerji ehtiyatlarından istifadə olunması
layihələrindən danıĢarkən mənim çox yaxın, səmimi dostum
cənab Heydər Əliyevin qəhrəmancasına, cəsarətli davranıĢlarından söz açmasam doğru olmaz. Çünki Xəzərin karbohidrogen ehtiyatlarının Gürcüstan və Türkiyə torpaqları üzərindən digər ölkələrə nəql edilməsi məsələsi hörmətli Əliyevin
təĢəbbüsü ilə olmuĢdur və artıq bu həyata keçirilmək üzrədir.
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Tarixi önəmi olan bu, böyük layihələrin indiki hala gətirilməsi sahəsində Türkiyə Cümhuriyyəti hökumətinin, nazirlərinin
əməyini də yüksək qiymətləndirirəm. Eyni zamanda, görüĢlərdə iĢtirak edən Amerika BirləĢmiĢ ġtatlarının neft Ģirkətlərinə, maliyyə dairələrinə də təĢəkkürümü bildirirəm.
Bir neçə il öncə xəyal hesab etdiklərimiz indi gerçəkləĢibdir. Təbiidir ki, bu iĢlərimizin təməli Bakı–Supsa neft kəməri fəaliyyətə baĢladıqdan sonra qoyulmuĢdur və indi gündəlikdə boru xətlərinin mühafizəsi və təhlükəsizlik məsələləri
durur. Bu gün daxili iĢlər nazirlərimiz saziĢ imzaladılar. Türkiyə Cümhuriyyətinin prezidenti hörmətli Əhməd Necdət Sezərin də söylədiyi kimi, bu anlaĢma heç bir ölkəyə qarĢı deyildir. Bu, sadəcə, boru kəmərlərinin təhlükəsizliyinin təmin
olunması ilə bağlıdır.
Bu gün imzalanan sənədə əsasən təhlükəsizlik sahəsində
iĢbirliyi müxtəlif sahələri əhatə edən digər layihələr üçün də
önəmlidir. Gürcüstan olaraq biz bu anlaĢma ilə boru xətlərinin mühafizəsini təmin etmək baxımından üzərimizə yeni vəzifələr götürürük.
Dünən söylədiyim fikri təkrar etmək istəyirəm ki, Gürcüstan üzərinə götürdüyü bütün öhdəlikləri yerinə yetirəcəkdir.
Eyni zamanda, terrorizmi dəstəkləyən qaynaqlara, ayrı-seçkiliyə, separatizmə və digər cinayətkar əməllərə qarĢı birlikdə
mübarizə aparmaq vacibdir.
Dünən qərara almıĢıq ki, növbəti görüĢümüz Tbilisidə,
Gürcüstanda olacaqdır. Kim bilir, bəlkə də həmin dövrədək
bu anlaĢmaya qoĢulanların sayı artacaqdır.
Mən bu gözəl təĢəbbüsə və qonaqpərvərliyə görə Türkiyə
Cümhuriyyətinin prezidenti hörmətli Əhməd Necdət Sezərə
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dərin təĢəkkürümü bildirirəm. Sizə cansağlığı və uğurlar arzulayıram.
S u a l: May ayında Reykyavikdə NATO-nun zirvə toplantısı zamanı Azərbaycan, Türkiyə və Ermənistan xarici iĢlər
nazirlərinin də görüĢü olacaqdır. Azərbaycan prezidenti Heydər
Əliyev bu üçtərəfli görüĢdən nə gözləyir?
H e y d ə r Ə l i y e v: Biz hər bir görüĢdən bir nəticə gözləyirik. Reykyavikdə Türkiyə, Ermənistan və Azərbaycan xarici iĢlər nazirlərinin görüĢü Türkiyə Cümhuriyyətinin təĢəbbüsü ilə olacaqdır. Ġndiyə qədər belə görüĢlər olmayıbdır. Ancaq indi belə üçtərəfli görüĢ də baĢ verir. Biz buna etiraz etmirik. Biz bu görüĢdə iĢtirak edəcəyik və bir də qeyd edirəm,
hər bir görüĢdən bölgəmizdə sülhün, təhlükəsizliyin təmin
olunması üçün faydalanmaq istəyirik və xüsusən Ermənistan–
Azərbaycan münaqiĢəsinin sülh yolu ilə həll olunmasını, Ermənistan silahlı qüvvələrinin Azərbaycan torpaqlarından çıxarılmasını – Azərbaycan torpaqlarının beĢdə biri onların
iĢğalı altındadır – və Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpa
edilməsini, yerindən-yurdundan didərgin düĢmüĢ bir milyondan artıq azərbaycanlının, çadırlarda yaĢayan insanların
öz yerlərinə, yurdlarına qayıtmasını istəyirik. Bu istiqamətdə
biz illər boyu çalıĢırıq, mübarizə aparırıq.
Əgər Reykyavik görüĢü bu barədə bizə fayda verəcəksə, biz
bundan çox məmnun olacağıq.
S u a l: Mənim sualım Gürcüstan prezidenti ġevardnadzeyədir. Terrorizmə qarĢı iĢbirliyi haqqında anlaĢma imzalandı.
Ancaq terrorçu təĢkilat olan PKK-nın ölkəнizdə bəzi dərnək və
vəqflərlə fəaliyyət göstərməsi barədə məlumatlar var. Bunların
qarĢısını almaq üçün nə tədbir görəcəksiniz?
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E d u a r d ġ e v a r d n a d z e: Gürcüstanda belə iĢlərin olduğu mənə məlum deyil. Gürcüstanda qonĢu dövlətlərdən gələn mürtəce qüvvələr mövcuddur. Onların arasında yaĢlı qadınlar, uĢaqlar vardır. Təbiidir ki, kiĢilər də vardır. Onların
bir qismi, 3500 nəfər Çeçenistana qayıtmıĢdır. Bildiyimə görə,
digərləri də qayıtmaq arzusundadırlar. Onların Çeçenistana
dönməsi üçün imkan yarandıqca, bu proses davam edəcəkdir.
Biz də bundan məmnun olarıq.
Onu da bildirmək istəyirəm ki, bu insanları Gürcüstan
sərhədlərinə doğru zorla yönəltmiĢlər. Biz də onları qəbul
etmək məcburiyyətində qaldıq.
S u a l: Mənim sualım Gürcüstan prezidenti Eduard ġevardnadzeyədir. Siz bayaq çıxıĢınızda dediniz ki, Tbilisidə keçiriləcək ikinci zirvə görüĢündə iĢtirakçı ölkələrin sayı arta bilər.
Sizin zənninizcə, bunlar hansı ölkələr ola bilər? Trabzon zirvə
görüĢünü Azərbaycan prezidentinin və Türkiyə prezidentinin
hörmətli ġevardnadzeyə dəstəyi hesab etmək olarmı?
E d u a r d ġ e v a r d n a d z e: Mən indi regiondakı və
ondan kənardakı ölkələrin rəhbərləri ilə məsləhətləĢmədən,
görüĢmədən onların bu görüĢdə iĢtirak etməyə namizəd
olduqlarını yəqin ki, bildirməli deyiləm.
S u a l: Mənim sualım Azərbaycan prezidenti Heydər Əliyevədir. Bakı–Tbilisi–Ceyhan neft kəmərinin və Bakı–Tbilisi–Ərzurum qaz kəmərinin reallaĢması üçün hər hansı problem varmı?
H e y d ə r Ə l i y e v: Mətbuat nümayəndələri mənə Bakıda, Azərbaycanda da çox sual verirlər. GəlmiĢəm, burada da
öz jurnalistlərimiz mənə belə sual verir. Heç bir problem yoxdur. Amma bununla demək istəmirəm ki, hər Ģey rəvan gedir.
Problemlər olubdur, biz onların qarĢısını almıĢıq. Burada
Türkiyənin mətbuat nümayəndələri əksəriyyət təĢkil edirlər.
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Onlar bilirlər ki, 5-6 il bundan öncə mən Türkiyəyə gələndə
hamı soruĢurdu ki, Bakı–Tbilisi–Ceyhan boru xətti olacaq,
ya olmayacaq? Çünki Ģübhələr çox idi və buna əsas da vardı.
Ona görə ki, bu layihənin həyata keçirilməsinə böyük maneə
var idi.
Özü də çox güclü istiqamətlərdən maneələr var idi. Ancaq
biz bu gün fəxr edə bilərik ki, bu maneələrin hamısının qarĢısını aldıq, ağır, çətin yoldan keçdik, sınaqlardan çıxdıq.
Ġndi Bakı–Tbilisi–Ceyhan ixrac boru kəmərinin inĢası artıq
realdır. Üç dövlət – Azərbaycan, Gürcüstan, Türkiyə öz parlamentlərində bizim hökumətlərarası saziĢlərimizi təsdiq ediblər.
Ġndi maliyyə məsələləri həll olunur. Bunlar da müsbət həll
edilməkdədir. Ancaq bu o demək deyil ki, problem yoxdur.
Problem var, problem də olacaqdır. Hətta biz Bakı–Tbilisi–
Ceyhan xəttini tikib istismara verəndən sonra da problem
olacaqdır. Çünki, yenə də deyirəm, buna qısqanclıq edən,
buna mane olmaq istəyən, bunun əleyhinə olan qüvvələr var
və onlar da yaĢayırlar və yaĢayacaqlar. Ancaq hamınızı əmin
edirəm ki, biz bu iĢin ən ağır dövrünü keçmiĢik. Ġndi isə iĢin
ikinci mərhələsindəyik. Güman edirəm ki, bu mərhələ bizim
üçün əvvəlki mərhələdən daha da asan olacaqdır. Arxayın ola
bilərsiniz, hər Ģey yaxĢı olacaqdır.
S u a l: Mənim sualım hər üç dövlətin rəhbərlərinədir. Bu
gün burada mühüm bir saziĢ imzalandı. Amma məlumdur ki,
Gürcüstanda da, Azərbaycanda da münaqiĢə ocaqları var.
Azərbaycanın məlum Dağlıq Qarabağ problemi var. Bu baxımdan əgər gələcəkdə saziĢin həyata keçirilməsində hər hansı bir
problem olarsa, yəni ixrac boru kəmərlərinin təhlükəsizliyində
problemlər olarsa, növbəti bir koalisiya yaradılması gözlənilə
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bilərmi? Bu koalisiya hansı məsələlərin tənzimlənməsi ilə
məĢğul ola bilər?
H e y d ə r Ə l i y e v: Mən bu sualı daha çox anladım.
Ona görə də mən cavab verim, qardaĢlarım da hazırlaĢsınlar.
Əgər gələcəkdə bu boru xətlərinin təhlükəsizliyi ilə bağlı
bir hadisə baĢ verərsə – mən sualı belə anladım – biz nə edəcəyik? Birincisi, biz burada razılaĢmıĢıq ki, boru xətlərinin
təhlükəsizliyini hər dövlət öz ərazisində təmin edəcəkdir. Bu
bizim hər birimizin öz ərazimizdə olan vəzifəmizdir. Güman
edirəm ki, biz bunların öhdəsindən gələcəyik. Mən hesab
etmirəm ki, elə bir Ģərait yaransın və biz bundan ötrü koalisiya yaratmalı olaq. Ancaq, təbiidir ki, biz bu iĢləri həmiĢə
birlikdə aparırıq, məsləhətləĢirik, iĢlərimizi əlaqələndiririk və
bunu gələcəkdə də edəcəyik.
Hər hansı bir hadisə meydana çıxarsa, yenə də məsləhətləĢəcəyik, bir-birimizin fikrini öyrənəcəyik və ümumi səylərimizlə bunları həll edəcəyik.
Ə h m ə d N e c d ə t S e z ə r: Bir az öncə hörmətli daxili
iĢlər nazirlərinin imzaladıqları iĢbirliyi anlaĢmasında istər
Bakı–Tbilisi–Ceyhan, istərsə də Bakı–Tbilisi–Ərzurum neft
və təbii qaz boru xətlərinin təhlükəsizliyi haqqında da qaydalar yaranmaqdadır. Bu qaydalardan biri də boru xətlərinin
təhlükəsizliyinin qorunması haqqında protokol imzalamalarını nəzərdə tutur. Bu protokol çərçivəsində kəmərlərin
təhlükəsizliyi təmin olunacaqdır.
Dünənki görüĢümüzdə aydın oldu ki, hər üç ölkədə bu barədə hazırlıq iĢləri görülmüĢdür. Ġnanıram ki, ən qısa vaxtda
bu protokol imzalanacaq və gələcəkdə boru xətlərinin təhlükəsizliyi təmin olunacaqdır.
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E d u a r d ġ e v a r d n a d z e: DanıĢıqlar zamanı Bakı–
Supsa xəttinin təhlükəsizliyindən söz açarkən mən dedim ki,
bu xəttin təhlükəsizlik sistemi qurulmuĢdur. Təbiidir ki, bu
bizə qismən yardımçı olacaqdır.
Digər boru kəmərlərinin təhlükəsizliyinə gəlincə, hörmətli
cümhur baĢqanı Sezərin söylədiyi kimi, bununla bağlı özəl bir
protokol imzalanacaqdır. Zənn edirəm ki, koalisiyaya heç bir
iĢ qalmır.
S u a l: Üç dövlətin baĢçılarına bir sualım var. Siz dediniz ki,
koalisiya yaratmağa ehtiyac yoxdur. Amma Rusiya mətbuatı
Trabzon zirvə görüĢünü çox təhlükəli hesab edir. Bununla
bağlı düĢüncələrinizi bilmək olarmı? Bu gün ilk ABġ əsgərləri
Gürcüstana gəliblər, bu təsadüfdürmü, siz bunu necə dəyərləndirirsiniz?
Ə h m ə d N e c d ə t S e z ə r: Dünən və bu gün burada
keçirilən toplantını bu ölkələr arasında koalisiya yaratmaq
kimi düĢünmək yalnıĢ fikirdir. Bu, təhlükəsizlik və iĢbirliyi
anlaĢmasıdır. Mətbuat nümayənдяlərinə bildirdiyimиz kimi,
bu öz bölgəmizdə sabitliyin və təhlükəsizliyin təmin olunması
istiqamətində ilk addımımızdır. Hər hansı bir ölkəyə qarĢı
yönəldilmiĢ iĢbirliyi deyildir. Sabitliyin və təhlükəsizliyin təmin olunmasına yönəldilən bu iĢbirliyinə baĢqa ölkələr də
qatıla bilər. ABġ əsgərlərinin Gürcüstana gəlməsini isə hörmətli ġevardnadze açıqlayacaq. TəĢəkkür edirəm.
E d u a r d ġ e v a r d n a d z e: Bu günlərdə Amerika BirləĢmiĢ ġtatları hərbçilərinin Gürcüstana gəlməsi nə Rusiyanın, nə də baĢqa bir dövlətin əleyhinə deyildir. Biz müstəqil
dövlətik, qəbul etdiyimiz qərar Gürcüstanın mənafeyinə uyğundur.
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Rusiya mətbuatındakı həyəcanlı məlumatlardan söz açarkən deməliyəm ki, mən bir az uzaqda olduğuma görə onları
burada hiss etmirəm.
S u a l: Ġmzaladığınız bu anlaĢmanın mahiyyəti nədir? Yəni
bölgədə yeni bir ittifaq qurulubmu?
E d u a r d ġ e v a r d n a d z e: Biz görüĢlərimizin və razılaĢmalarımızın məqsədinin nə olduğunu açıqladıq. Mən bu
barədə qəzetlərdə yazılanlara etiraz etmirəm. Vurğuladığımız
kimi, bu razılaĢma narkotik maddələrin qanunsuz dövriyyəsinə, insan alverinə və terrorizmə qarĢı müĢtərək mübarizə
barədədir.
S u a l: Cənab Eduard ġevardnadze, bu gün gözəl bir iĢin
təməli qoyuldu. Xəzər dənizinin statusu ilə bağlı Gürcüstan
prezidenti nə deyə bilər və Gürcüstan Azərbaycanı bu məsələdə
dəstəkləyirmi?
E d u a r d ġ e v a r d n a d z e: Dünən biz bu məsələni gündəmə gətirdik. Gürcüstan Xəzərdən bir qədər aralıdır, amma
Xəzərin statusu məsələsində biz Azərbaycanı dəstəkləyirik.
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АЗЯРБАЙЪАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ПРЕЗИДЕНТИ
ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВИН
ТЦРКИЙЯЙЯ РЯСМИ СЯФЯРИ
Апрелин 30-да Азярбайъан президенти Щейдяр Ялийев,
Тцркийя президенти Ящмяд Неъдят Сезяр, Эцръцстан президенти
Едуард Шеварднадзе бюйцк юндяр Мустафа Камал Ататцрк
музейини зийарят етдиляр.
Музейин йерляшдийи вя Ататцрк кюшкц ады иля мяшщур олан бу
бина 1903-ъц илдя Авропа мемарлыьы цслубунда тикилмишдир.
Мустафа Камал Ататцрк 1924-ъц илдя илк дяфя Трабзона
эяляркян щямин бина она щядиййя едилмишдир. Тцркийя Ъцмщуриййятинин баниси 1930 вя 1937-ъи иллярдя Трабзона нювбяти
сяфярляри заманы бу кюшкдя галмышдыр. Ататцрк юзцнцн вясиййятинин бир щиссясини дя бурада йазмышдыр. Щяр ил музейи
минлярля инсан, о ъцмлядян хариъи туристляр зийарят едирляр.
***
Еля щямин эцн дювлят башчылары Трабзондакы дювлят су ишляри
тясисляриня эедяряк, бу мцяссисянин иши иля дя таныш олдулар.
Сонра Тцркийя Республикасынын президенти Ящмяд Неъдят
Сезярин адындан Азярбайъан президенти Щейдяр Ялийевин вя
Эцръцстан президенти Едуард Шеварднадзенин шяряфиня рясми
гябул тяшкил едилди.
Рясми гябулдан сонра Азярбайъан президенти Щейдяр Ялийев
вя Эцръцстан президенти Едуард Шеварднадзе щава лиманына
эялдиляр. Али гонаглары бурада Тцркийя дювлятинин башчысы гаршылады.
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Трабзон щава лиманында республикамызын рящбяринин шяряфиня
фяхри гаровул дястяси дцзцлмцшдц. Президент Щейдяр Ялийев вя
президент Ящмяд Неъдят Сезяр Тцркийя вя Азярбайъан нцмайяндяляри иля сямимиййятля эюрцшдцляр. Президентляр фяхри гаровул
дястясинин гаршысындан кечдиляр.
Азярбайъан Республикасынын президенти Щейдяр Ялийев вя
Тцркийя Республикасынын президенти Ящмяд Неъдят Сезяр тяййарянин пиллякяни йанында мещрибанлыгла саьоллашдылар.
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ТРАБЗОНДАН БАКЫЙА ГАЙЫДАРКЯН
БИНЯ БЕЙНЯЛХАЛГ ЩАВА ЛИМАНЫНДА
ЖУРНАЛИСТЛЯРЯ ВЕРДИЙИ МЦСАЩИБЯ
30 апрел 2002-ъи ил
H e y d ə r Ə l i y e v: Trabzon zirvə görüĢünün gediĢi və
yekunları, güman edirəm ki, sizə məlumdur. Çünki televiziya
vasitəsilə hamısı verilibdir. Ona görə də bu barədə sizə əlavə
məlumat verməyə ehtiyac yoxdur. Ancaq onu qeyd etmək
istəyirəm ki, bu çox əhəmiyyətli görüĢ idi. Üç ölkənin – Türkiyə,
Gürcüstan və Azərbaycan prezidentlərinin zirvə görüĢünün
məqsədi bizim bölgədə bir neçə əsas sahələrdə əməkdaĢlığı gücləndirməkdən ibarətdir. Bunlar beynəlxalq terrorizmlə mübarizədir, bölgənin təhlükəsizliyinin təmin olunmasıdır və ġərq–
Qərb enerji dəhlizinin, yəni Bakы–Tbilisi–Ceyhan, Bakı–Tbilisi–
Ərzurum neft və qaz kəmərlərinin mühafizəsi, təhlükəsizliyinin
təmin edilməsidir. Əsasən bu məsələlər bizim toplaĢmağımıza,
belə bir regional əməkdaĢlıq etməyimizə səbəb olmuĢdur. Bu
təĢəbbüsü Türkiyə Cümhuriyyətinin prezidenti hörmətli Əhməd
Necdət Sezər irəli sürmüĢdü. Orada bəyan etdim, bu gün bir
daha deyirəm ki, bu çox dəyərli təĢəbbüsdür və mən görülən
iĢlərdən də çox məmnunam.
S u a l: Cənab Prezident, təkbətək görüĢlərdə hansı məsələlər
müzakirə olundu?
C a v a b: Təkbətək görüĢlərdə, təbiidir ki, birinci növbədə iki
ölkə arasında olan münasibətlər, bütün sahələrdə – həm iqtisa-
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di, həm də baĢqa sahələrdə əməkdaĢlığın inkiĢaf etdirilməsi barədə söhbət getdi, habelə yenə bölgəmizdə olan vəziyyəti təhlil
edib fikir mübadiləsi apardıq.
S u a l: Dağlıq Qarabağ məsələsinə toxunuldumu?
C a v a b: Bəli, Dağlıq Qarabağ məsələsinə toxunuldu. Həm
Əhməd Necdət Sezərlə, həm də Eduard ġevardnadze ilə mənim
görüĢlərimdə Ermənistan–Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqiĢəsi haqqında söhbət getdi və xüsusən Türkiyə Cümhuriyyətinin prezidenti Əhməd Necdət Sezərlə bu barədə çox ətraflı
danıĢdıq. Çünki bilirsiniz ki, Türkiyə Minsk qrupunun üzvüdür
və bu qrupun həmsədrləri axırıncı dəfə bölgədə olandan sonra
Ankaraya getmiĢdilər, Türkiyənin prezidenti və baĢqa Ģəxslərlə
də görüĢmüĢdülər. Aparılan iĢlər, vəziyyət haqqında məlumatlar
vermiĢdilər.
Bundan əlavə, Тцркийя Ermənistan–Azərbaycan münaqiĢəsi
baĢ verəndən Azərbaycanı birmənalı dəstəkləyən bir ölkədir.
Tək dəstək vermək deyil, o, bəyan edib, bu gün də bu bəyanatında qalır və Türkiyənin prezidenti bunu yenə də təkrar etdi ki,
Ermənistan–Azərbaycan münaqiĢəsi sona çatmayana qədər,
Ermənistan silahlı qüvvələri Azərbaycan torpaqlarından çıxmayana qədər, bu torpaqlar iĢğaldan azad olunmayana qədər
Türkiyə Ermənistanla sərhədlərini açmayacaq və heç bir əməkdaĢlığa getməyəcəkdir.
S u a l: Cənab Prezident, Reykyavikdə Türkiyə, Azərbaycan
və Ermənistan görüĢünü keçirməkdə məqsəd nədir?
C a v a b: Reykyavik görüĢü Türkiyə tərəfinin təĢəbbüsü ilə
olacaqdır. Biz də ona etiraz etməmiĢik. Ola bilər ki, hər bir
görüĢün əhəmiyyəti olsun.
S u a l: Ġmzalanan sənəddə narkotiklərin qanunsuz dövriyyəsi
ilə bağlı məsələ öz əksini tapdı. Son vaxtlar Dağlıq Qarabağın
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adı bu məsələdə çox tez-tez hallanır. Bununla bağlı Dağlıq
Qarabağda fəaliyyət necə tənzimlənəcək?
C a v a b: Bilirsiniz, bu çox mürəkkəb məsələdir. Bu barədə
bir Ģey demək olmaz.
S u a l: Neft kəmərlərinin mühafizəsində hər bir ölkə öz ərazisindən keçən hissəyə cavabdehdir. Ola bilərmi ki, hansısa ölkə,
məsələn, Gürcüstan çətinlik çəksə, Azərbaycan və Türkiyə ona
kömək göstərsinlər?
C a v a b: Siz niyə qabağa qaçırsız? Biz orada razılaĢmıĢıq ki,
hər ölkə öz ərazisində kəmərlərin təhlükəsizliyini təmin edəcəkdir. Mən güman edirəm ki, hər bir ölkə bu təhlükəsizliyi təmin
etməyə qadirdir. Biz əməkdaĢlıq edirik, əgər Ģayət, nə vaxt, nə
isə olsa, onda bu məsələləri həll edəcəyik. Ġndidən bu məsələni
ortaya atmağa ehtiyac yoxdur.
S u a l: Cənab Prezident, Rusiyanın ATƏT-in Minsk qrupundakı keçmiĢ həmsədri Vladimir Kazimirov bildirib ki, Ermənistan
və Azərbaycan prezidentlərinin xüsusi nümayəndələrinin Praqada
keçiriləcək görüĢləri kifayət qədər əhəmiyyətlidir. Buna münasibətiniz necədir?
C a v a b: O öz fikrini bildiribdir. Biz isə baĢqa fikirdəyik.
S u a l: Cənab Prezident, Yunanıstan Azərbaycan qazının
Türkiyə ərazisindən öz ölkəsinə və oradan da Avropaya nəql edilməsini təklif etmiĢdi. Siz cənab Sezərlə görüĢünüzdə bu məsələyə
toxundunuzmu?
C a v a b: Ay qızım, bunların hamısı gələcəyin iĢləridir. Gəlin
əvvəlcə biz Azərbaycan qazını Türkiyəyə aparıb çatdıraq, Türkiyəni istənilən qədər təmin edək, Türkiyəyə qaz nəql etmək imkanlarımız artsın, sonra, əlbəttə, bizim fikrimiz gələcəkdə Avropaya çıxmaqdır. Ola bilər ki, Yunanıstan da bu sırada olsun.
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Amma bu çox uzaq gələcəyin iĢidir. BaĢınızı belə Ģeylərlə ağrıtmayın.
S u a l: Cənab Prezident, Ankarada Azərbaycan səfirliyinin
yeni binasının açılıĢı nə vaxt olacaq?
C a v a b: ĠnĢallah, bu yaxınlarda olacaq.
Hörmətli jurnalistlər, görürəm sizin əməlli suallarınız yoxdur.
Sual naminə sual vermək lazım deyildir. Mən sadəcə, sizə məsləhət görürəm ki, belə görüĢlərə gələndə əvvəldən hazırlaĢın, hərəniz bir yaxĢı sual hazırlayın. Onda doğrudan da məzmunlu,
günün tələbinə çox aid olan sual verən jurnalist kimi görünərsiniz. Bu da o məsələ barədə sizə geniĢ məlumat verməyə imkan yaradacaqdır. Amma elə suallar verirsiniz ki, bunlara
aldığınız cavabı da görürsünüz. Ona görə də siz bundan o qədər
faydalana bilmirsiniz. Sağ olun.
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«AZƏRBAYCANIN MĠLLĠ - MƏDƏNĠ VƏ
TƏBĠĠ ĠRSĠNĠN QORUNUB SAXLANILMASI –
MĠLLĠ PARKLAR PROQRAMI» BEYNƏLXALQ
KONFRANSINA
Hörmətli konfrans iĢtirakçıları!
Sizi – paytaxtımız Bakı Ģəhərində təĢkil olunmuĢ Beynəlxalq konfrans iĢtirakçılarını Azərbaycan torpağında ürəkdən
salamlayıram.
Konfrans Azərbaycanın milli mədəni və təbii sərvətlərinin
qorunub saxlanılması ilə bağlı problemlərin həlli iĢinə həsr
olunmuĢdur. Milli parkların yaradılması proqramı üzrə keçirilən bu konfrans ətraf mühitin mühafizəsinin olduqca vacib,
ümumbəĢəri bir vəzifə kimi qarĢıda dayandığı indiki dövrdə
xüsusilə böyük əhəmiyyət kəsb edir. Təbii sərvətlərə qayğı ilə
yanaĢılması, planetin genofondunun qorunması, ekoloji sağlamlıq və digər qlobal problemlər ayrılıqda hər bir dövləti
ciddi düĢündürsə də, onları yalnız birgə səylərlə həll etmək
mümkündür. Keçirdiyiniz forum bu sahədə fəaliyyət göstərən
beynəlxalq təĢkilatlarla qarĢılıqlı əlaqələrin qurulması və geniĢləndirilməsinin nə dərəcədə zəruri olduğunu göstərir.
Bu konfransın ölkəmizin paytaxtı Bakı Ģəhərində keçirilməsi Azərbaycanın zəngin təbii və tarixi mədəni irsinə göstərilən dərin maraq və ehtiramın ifadəsidir. Təbiətin ölkəmizə
bəxĢ etdiyi zəngin sərvətlərə xüsusi qayğı ilə yanaĢmaq, belə
misilsiz xəzinələri bəĢəriyyətin gələcəyi naminə qorumaq
üzərimizə düĢən baĢlıca vəzifələrdəndir. Lakin təəssüf hissi ilə
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qeyd etmək istəyirəm ki, qonĢu Ermənistanın ölkəmizə qarĢı
hərbi təcavüzü milli mədəni və təbii sərvətlərimizə də olduqca
ağır zərbə vurmuĢdur.
Respublikamızda ekoloji problemlərin həll edilməsi dövlətin
daim diqqət mərkəzində olmuĢ, ətraf mühitin mühafizəsi üzrə
milli fəaliyyət proqramı qəbul edilmiĢ, beynəlxalq ekoloji
proqramların həyata keçirilməsi, təbii sərvətlərin bərpasının
təmin edilməsi və mühafizəsi, milli parkların təĢkili və ekoloji
Ģəbəkənin yaradılması istiqamətində bir sıra mühüm iĢlər
görülmüĢdür. Əminəm ki, bu forum milli mədəni və təbii irsimizin qorunması iĢinə öz layiqli töhfəsini verəcəkdir.
Hörmətli konfrans iĢtirakçıları! Ölkəmizə gəliĢinizdən, onunla
yaxın tanıĢlıqdan böyük məmnunluq duyacağınıza inanır və
sizə konfransin iĢində uğurlar diləyirəm.
HEYDƏR ƏLIYEV
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı Ģəhəri, 1 may 2002-ci il
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SƏRBƏST GÜLƏġ ÜZRƏ 45-ci AVROPA
ÇEMPĠONATININ ĠġTĠRAKÇILARINA
Əziz idmançılar!
Sizi – sərbəst güləĢ üzrə 45-ci Avropa çempionatının iĢtirakçılarını Bakı Ģəhərində səmimi-qəlbdən salamlayır, hər birinizə möhkəm cansağlığı və xoĢbəxtlik arzulayıram.
Sərbəst güləĢ üzrə Avropa çempionatı kimi mötəbər idman
yarıĢının ilk dəfə olaraq paytaxtımız Bakı Ģəhərində təĢkil
edilməsi müstəqil Azərbaycan Respublikasının həyatında mühüm hadisədir. Bu, 10 illiyini keçən il təntənə ilə qeyd etdiyimiz müstəqillik dövründə ölkəmizin həyatının digər sahələrində olduğu kimi, bədən tərbiyəsi və idman sahəsində də əldə
etdiyimiz nailiyyətlərə beynəlxalq idman ictimaiyyəti tərəfindən verilən yüksək qiymətin parlaq ifadəsidir. Sevindirici
haldır ki, son illər ərzində Azərbaycanda beynəlxalq səviyyəli
nüfuzlu idman yarıĢlarının keçirilməsi artıq gözəl bir ənənəyə
çevrilməkdədir.
Azərbaycan dövləti əhalinin fiziki sağlamlığının qorunub
möhkəmləndirilməsində bədən tərbiyəsi və idmanın böyük
əhəmiyyət kəsb etdiyini dərk edərək bu sahənin daha da inkiĢaf etdirilməsinə xüsusi diqqətlə yanaĢır, onun təbliğ olunması və kütləviliyinin artırılması yolunda atılan hər bir addımı
dəstəkləyir. Ġnanıram ki, Bakıda təĢkil edilmiĢ bu çempionat
da xalqlar arasında dostluq və əməkdaĢlıq əlaqələrinin möhkəmləndirilməsi ilə yanaĢı, zəngin güləĢ ənənələrinə malik
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olan Azərbaycanda bu idman növünün, ümumiyyətlə, idmanın inkiĢafı iĢinə öz töhfəsini verəcəkdir.
Sizə böyük idman sevinci və yeni qələbələr, çempionatınıza
uğurlar diləyirəm.
HEYDƏR ƏLIYEV
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı Ģəhəri, 1 may 2002-ci il
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БАКЫ ИДМАН - КОНСЕРТ КОМПЛЕКСИНДЯ
СЯРБЯСТ ЭЦЛЯШ ЦЗРЯ 45-ъи АВРОПА
ЧЕМПИОНАТЫНЫН ТЯНТЯНЯЛИ АЧЫЛЫШ
МЯРАСИМИ
2 май 2002-ъи ил
Azərbaycan Respublikasının prezidenti Heydər Əliyev
təntənəli mərasimdə iştirak etmişdir. Minlərlə tamaşaçı və qonaqlar dövlətimizin başçısını hərarətlə, sürəkli alqışlarla qarşıladılar.
Ölkəmizin paytaxtında ilk dəfə keçirilən, Avropanın 25 ölkəsindən onlarla idmançının iştirak etdiyi bu çempionatda güləşçilər öz qüvvələrini yeddi çəki dərəcəsində sınaйаъагlar.
Azərbaycan, Almaniya, Belarus, Bolqarıstan, Estoniya, Fransa, Gürcüstan, Hollandiya, İngiltərə, İsrail, İspaniya, İsveçrə, İtaliya, Latviya, Litva, Macarıstan, Makedoniya, Moldova, Polşa,
Rumıniya, Rusiya, Slovakiya, Türkiyə, Ukrayna və Yunanıstan
idmançıları musiqi sədaları altında meydançaya daxil oldular.
Azərbaycan prezidenti Heydər Əliyevin Avropa çempionatının iştirakçılarına təbriki oxundu.
Mərasimi Azərbaycan Milli Olimpiya Komitəsinin prezidenti, Milli Məclisin deputatı İlham Əliyev açdı.
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BAKIDA KEÇĠRĠLƏN «AZƏRBAYCANIN MĠLLĠMƏDƏNĠ VƏ TƏBĠĠ ĠRSĠNĠN QORUNUB
SAXLANILMASI – MĠLLĠ PARKLAR
PROQRAMI» BEYNƏLXALQ KONFRANSININ
ĠġTĠRAKÇILARI ИЛЯ ЭЮРЦШ
Президент сарайы
2 май 2002-ъи ил
Щ е й д я р Я л и й е в: Сизи сямими-гялбдян саламлайырам. Мян Bakıda keçirilən Beynəlxalq konfransın Azərbaycanın milli və təbii irsinin qorunub saxlanılmasına, milli
parklara həsr olunmasını yüksək qiymətləndirирям. Mən
konfransa təbrik məktubu göndərmiĢəm, ancaq istəyinizi
nəzərə alaraq bu gün sizinlə görüĢürəm. Almaniyanın təbiətin
mühafizəsinə böyük əhəmiyyət verdiyi məlumdur. Bilirəm ki,
almanlar ölkənizdə təbiətin mühafizəsi ilə çox ciddi məĢğul
olur, xalq da bunu çox yüksək qiymətləndirir. Təsadüfi deyil
ki, təbiəti mühafizə partiyası – «YaĢıllar» partiyası parlamentə
seçkilərinizdə öncül yerdə olub və indi Almaniyanın aparıcı
partiyası olan Sosial Demokrat Partiyası ilə birlikdə koalisiya
hökuməti yaradıbdır. Vitse-kansler cənab YoĢka FiĢeri yaxĢı
tanıyıram. O, Azərbaycanda olubdur, mən onunla görüĢmüĢəm, söhbət aparmıĢıq. Güman edirəm, Almaniyada təbiətin
mühafizəsinə böyük fikir verildiyinə görədir ki, bu Beynəlxalq
konfransda da Almaniyanın nümayəndələri çoxluq təĢkil edir-
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lər. Mən çox məmnunam ki, belə böyük sayda, çox hörmətli
alimlər, təbiətĢünaslar Azərbaycana gəliblər və burada keçirilən
konfransda iĢtirak edirlər.
Mən buna görə sizə təĢəkkür edirəm. Ümidvaram ki, burada keçirdiyiniz günlər, sizdə Azərbaycan haqqında xoĢ təəssüratlar yaradacaq, təbiətin mühafizəsi sahəsində bizə yardım
edəcək və Almaniya–Azərbaycan dostluğunu, əməkdaĢlığını
möhkəmləndirəcəkdir.
M i x a i l Z u k k o v (Алманийанын Михаил Зукков адына
Тябияти Мцщафизя Фонду шурасынын сядри): Ъянаб Президент,
səmimi qəbul üçün nümayəndə heyəti adından Сизя minnətdarlıьымызы билдирирям. Bu, dünya ekoloqlarının zəhmətinə
Sizin verdiyiniz ən yüksək qiymətdir. 30 il öncə mən sizin
ölkənizdə olmuĢam və çox böyük təəssüratlarım var. Ġki ildir
ki, biz bu fondu yaratmıĢıq və onun vasitəsilə ölkənizlə əlaqə
saxlayırıq. Аzərbaycan haqqında təsəvvürüm bu iki ildə daha
da artıbdır. Fəxrlə deyə bilərəm ki, sizin ölkə vəhĢi heyvanların və bitkilərin növlərinə görə bütün Avropada birinci
yerdə dayanır. Təkcə qartalın 9 növü var. Amma Almaniyada, təəssüflər olsun ki, bircə növünü tanıyırıq.
Ötən ilin qıĢında biz Azərbaycanda Ağ göl ətrafında quĢların qıĢlamasının Ģahidi olduq. Belə qənaətə gəldik ki, dünya
quĢlarının üçdə iki hissəsi Ağ göl ətrafında öz qıĢlama yerini
tapıbdır. Cənab Prezident, ona görə də mən sizin ölkədə qıĢlayan quĢlar barəsindəki bu hesabatı, məlumatı sizə təqdim
edirəm.
Сизя мялумат веряряк билдирирям ки, фond Milli park proqramının həyata keçirilməsində Gürcüstana öz yardımını göstərib, indi isə Azərbaycana mümkün olan yardımı edəcəkdir.
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Cənab Prezident, mən Sizə iki kitab təqdim etmək istəyirəm. Bunların biri Avrasiyada təbiətin mühafizəsinə həsr olunmuĢ kitabdır. Həmin kitabda keçirilən konfranslar öz əksini
tapmıĢdır. Ġkincisi isə mənim Sizə Ģəxsi hədiyyəmdir. Mən hələ
ADR-də təbiəti mühafizə nazirinin müavini iĢləmiĢəm və Milli
park proqramını iĢləyib hazırlayanlardan biriyəm ki, bu da
Almaniyanın birləĢməsindən sonra bütün ölkəmizə Ģamil
edildi. Bu kitabda təbiəti mühafizə sahəsində görülən iĢlər
barədə məlumat və bununla bağlı sənədlər verilmiĢdir.
Ən nəhayət, Sizə sadə bir hədiyyəni təqdim etmək istəyirəm. Bu, Azərbaycan dilində tərtib olunmuĢdur və cənab Bağırovla görəcəyimiz iĢin proqramıdır. Bu bizim gələcəkdə birgə fəaliyyətimizin proqramı hesab edilə bilər.
H e y d ə r Ə l i y e v: Hədiyyələrə görə təĢəkkür edирям.
Ola bilər, bizim mütəxəssislər bilirlər, amma mən heç bilmirdim ki, siz Azərbaycanın təbiətini və xüsusən quĢlarını bu
qədər yaxĢı tanıyırsiniz. Almaniyada Azərbaycanın təbiətinə
və xüsusən quĢlarına göstərilən belə diqqət – bu təkcə diqqət
deyildir, eyni zamanda qayğıдыр – məni çox sevindirir.
Ekologiya indi bəĢəriyyət üçün ən əsas məsələlərdən biridir. Ġnsanlar hələ bunun əhəmiyyətini, demək olar ki, tam baĢa düĢə bilməyiblər. Hərə öz iĢini görmək üçün, məqsədinə
nail olmaq üçün istər-istəməz təbiətə, ətraf mühitə böyük ziyan vurur. Biz çox böyük səlahiyyətlərə malik olan Ekologiya
və Təbii Sərvətlər Nazirliyi yaratmıĢıq. Bundan da məqsədimiz bütün bu sahəyə aid olan məsələlərin hamısını bir əldə
toplamaq və bu iĢlərlə daha ciddi məĢğul olmaqdan ibarətdir.
Güman edirəm, belə bir nazirliyin yaranmasının nəticəsidir
ki, Azərbaycanda indi belə konfranslar keçirılir. Ancaq bir
Ģeyi bilməlisiniz ki, nə üçün Azərbaycanda bu qədər quĢ var.
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Çünki biz onların qırılmasının qarĢısını alırıq, çox ciddi tədbirlər görürük. Azərbaycanda təbiətin mühafizəsi mənim üçün
ən əsas vəzifələrdən biridir. Sizə bir daha təĢəkkür edirəm ki,
bu məsələlərlə məĢğul olaraq Azərbaycana belə böyük diqqət
yetirirsiniz.
X a n ı m H i l a A l t m a n (Almaniyanın ətraf mühit, təbiəti mühafizə və nüvə təhlükəsizliyi məsələləri nazirinin müavini): Мян dя görüĢ üçün yaradılan imkana görə minnətdarlığını bildiriрям və ъянаб Президент, Сизя Almaniya hökumətinin və təmsil etdiyiм nazirliyin rəhbərliyinin salamlarını çatdırıрам. Konfransda iĢtirakıмdan və Azərbaycan kimi gözəl
ölkə ilə, onun insanları, mədəniyyəti ilə tanıĢ olmaq imkanı
əldə etməйимdən, Azərbaycan xalqının qonaqpərvərliyindən
məmnun qaldığıмı билдирирям. Hüseynqulu Bağırovun Ģəxsində özümə yaxĢı həmkar tapmıĢam və ümid edirəm ki, birgə
əməkdaĢlığımız sayəsində gələcək nəsil üçün çox vacib bir irs
qoyub gedəcəyik.
***
Azərbaycan prezidenti Heydər Əliyev görüşün sonunda qonaqlarla xatirə şəkli çəkdirdi.
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BEYNƏLXALQ OLĠMPĠYA KOMĠTƏSĠNĠN
PREZĠDENTĠ CƏNAB JAK ROQQA
Hörmətli cənab Jak Roqq!
Sizi – Olimpiya hərəkatinin görkəmli nümayəndəsini
bütün Azərbaycan xalqı adından 60 illik yubileyiniz münasibətilə səmimi-qəlbdən təbrik edir, Sizə möhkəm cansağlığı
və uzun ömür arzulayıram.
Ümidvaram ki, Sizin rəhbərliyiniz altında Beynəlxalq
Olimpiya Komitəsi xalqlar arasında dostluğun, dünyada sülhün və əmin-amanlığın möhkəmləndirilməsinə xidmət edən
olimpiya ideallarının bərqərar olması, gənc nəslin bu nəcib
amallara sədaqət ruhunda tərbiyə edilməsi və yüksək idman
nailiyyətlərinin əldə olunması yolunda yeni-yeni uğurlar qazanacaq.
Sizə bu nəcib fəaliyyətinizdə müvəffəqiyyətlər diləyirəm.
Səmimiyyətlə,
HEYDƏR ƏLIYEV
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı Ģəhəri, 2 may 2002-ci il
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SƏRBƏST GÜLƏġ ÜZRƏ 45-ci AVROPA
ÇEMPĠONATININ FƏXRĠ QONAQLARI ИЛЯ
ЭЮРЦШ
Президент сарайы
3 май 2002-ъи ил
Azərbaycan prezidenti Heydər Əliyev qonaqları salamlayaraq dedi ki, sərbəst güləş üzrə 45-ci Avropa çempionatının
ölkəmizdə keçirılməsi faktını Azərbaycanda yüksək qiymətləndirirlər və ictimaiyyət bunu böyük hadisə hesab edir. Азярбайъан prezidentи buna görə Avropa Federasiyasının rəhbərliyinə təşəkkürünü bildirərək vurğuladı ki, əhalinin böyük hissəsi
çempionatın televiziya ilə birbaşa yayımlanmış açılış mərasimini, habelə güləşçilərin çıxışlarını izləmişdir. Bakıda keçirilən və sayca 45-ci olan qitə çempionatı Avropa Güləş Federasiyasının təşkil etdiyi birinciliklər sırasında önəmli yer tutacaqdır. Prezident Heydər Əliyev çempionatın açılış mərasimindən və güləşçilərin çıxışlarından böyük məmnunluq duyduğunu
vurğuladı.
Avropa Sərbəst və Yunan-Roma Güləş Federasiyasının prezidenti Tseno Tsenov qəbulda çıxış edərək, çempionatın uğurlu
başlanğıcı münasibətilə şəxsən öz adından və Beynəlxalq Güləş
Federasiyasının prezidenti Mir Mirtseyin adından Azərbaycan
prezidentini təbrik etdi. O bildirdi ki, beynəlxalq və Avropa federasiyalarının üzvləri Azərbaycan dövlət başçısının çempiona-
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tın iştirakçılarına göndərdiyi məktubda idmanın müasir
həyatda, beynəlxalq münasibətlərdə rolu, gənclər və bütün yaşlardan olan insanlar üçün əhəmiyyəti haqqında dediyi fikirlərə
şərikdirlər.
Avropa Federasiyasının sərbəst güləş üzrə növbəti çempionatı Bakıda keçirməsi bir sıra səbəblərə görə heç də təsadüfi
deyildir. İdmanın həmin növündə Azərbaycanın əsrlərdən bəri
davam edən ənənələri var, Azərbaycan pəhləvanları Avropada
və dünyada güləşin inkişafına töhfələr vermişlər. Federasiyanın
prezidenti dedi ki, çempionatların təşkili məsələləri ilə əlaqədar
onların irəli sürdüyü bütün tələblər Azərbaycanda ən yüksək
səviyyədə yerinə yetirilmişdir. O, əmin olduğunu bildirdi ki, yaxın illərdə Azərbaycan paytaxtında güləş üzrə dünya çempionatı da keçiriləcəkdir. Tseno Tsenov Azərbaycan güləşçilərinin
çempionatda uğurla çıxış etdiklərini söyləyərək vurğuladı ki,
onların yaxşı nəticələrə nail olmaq imkanları var.
Sonra Avropa Federasiyasının başçısı Azərbaycan prezidenti
Heydər Əliyevə ən yüksək mükafatı – ancaq dövlət başçılarının
təltif olunduğu «Qızıl boyunbağı» fərqlənmə nişanını təqdim
etdi.
Daha sonra çıxış edən Beynəlxalq Güləş Federasiyasının
birinci vitse-prezidenti Rafael Martinetti də Azərbaycan güləşçilərinin indiki çempionatda uğurla yarışdıqlarını vurğuladı.
Prezident Heydər Əliyev Avropa Güləş Federasiyasının ən
yüksək mükafatına layıq görülməsinə görə təşəkkürünü bildirərək dedi ki, bu onun üzərinə idmana daha böyük diqqət yetirmək, xüsusilə sərbəst güləşə qayğı göstərmək vəzifəsi qoyur.
Sərbəst güləşlə bağlı fərqlənmə nişanı almağın xüsusi əhəmiyyəti var. Dövlətimizin başçısı bildirdi ki, sərbəst güləş xalqımızın qədim idman növüdür, XX əsrdən etibarən o, dünyada
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geniş inkişaf tapmışdır. İndi Azərbaycan müstəqil dövlət olaraq
idmanın bir çox növləri, o cümlədən də sərbəst güləş üzrə dünya, Avropa çempionatlarında, eləcə də regional çempionatlarda
iştirak edir. Prezident Heydər Əliyev əmin olduğunu vurğuladı
ki, indiki çempionat yüksək səviyyədə başlandığı kimi, yüksək
səviyyədə də başa çatacaq və sərbəst güləş tarixinə daha bir
parlaq səhifə – Bakıda sərbəst güləş üzrə 45-ci Avropa çempionatı kimi yazılacaqdır.
***
Qəbuldan sonra Türkiyənin «Qırxpınar» yağlı güləş federasiyasının həmsədri Sait Yavuz Azərbaycan prezidenti Heydər
Əliyevə müraciətlə dedi:
Cənab Prezident, mən ölkəmizin 641-ci «Qırxpınar ağasıyam». Türk xalqının Sizə sevgi və salamlarını gətirmişəm. Sizi
bu il iyunun 28–30-da Türkiyədə yağlı güləş üzrə keçiriləcək
641-ci birinciliyə dəvət etmək üçün gəlmişəm. Bu münasibətlə
Zati-alinizin Sizi sevən türk xalqı ilə bir yerdə olmasını arzu
edirik. Siz bununla bizə şərəf vermiş olarsınız.
Sonra qonaq Azərbaycan prezidentinə xatirə hədiyyələri
təqdim etdi.
Dövlətimizin başçısı Heydər Əliyev hədiyyəyə görə qonağa
təşəkkürünü bildirdi. Türkiyədə keçirilən ənənəvi yağlı güləş
yarışlarını sevdiyini, bu güləş federasiyasının sədri ilə Bakıda
görüşdüyünü, onun tərəfindən vaxtilə Türkiyəyə dəvət olunduğunu, lakin imkan tapıb gedə bilmədiyini söyləyərək dedi ki,
indiki dəvəti qəbul edir və mütləq Türkiyəyə gedəcəkdir.
Azərbaycan prezidenti Heydər Əliyev qonaqla xatirə şəkli
çəkdirdi.
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ТЦРКИЙЯНИН ЯДЛИЙЙЯ НАЗИРИ
ЩИКМЯТ САМИ ТЦРКЦН БАШЧЫЛЫГ ЕТДИЙИ
НЦМАЙЯНДЯ ЩЕЙЯТИ ИЛЯ
ЭЮРЦШ
Президент сарайы
3 май 2002-ъи ил
Qonaqları səmimiyyətlə salamlayan Азярбайъан президенти Heydər Əliyev dost ölkənin Ədliyyə nazirinin Bakıya
səfərinin Türkiyə–Azərbaycan münasibətlərinin inkişafı üçün
əhəmiyyətli olduğunu, əlaqələrimizin daha da genişləndirilməsinin vacibliyini bildirdi.
Respublikamızın rəhbəri Trabzonda Türkiyə, Gürcüstan və
Azərbaycan prezidentlərinin görüşündən danışaraq, bölgəmizdə
təhlükəsizlik, beynəlxalq terrorizmlə mübarizə, Bakı–Tbilisi–
Ceyhan neft, Bakı–Tbilisi–Ərzurum qaz kəmərlərinin təhlükəsizliyinin təmin olunması ilə bağlı çox ətraflı müzakirələr aparıldığını, daxili işlər nazirlərinin xüsusi saziş imzaladıqlarını
nəzərə caтdırdı.
Səmimi qəbula görə minnətdarlığını bildirən cənab Hikmət
Sami Türk prezident Heydər Əliyevin söylədiyi «biz bir millət,
iki dövlətik» kəlamının müdrikliyini Bakıda olduğu iki gün
müddətində bir daha hiss etdiyini vurğuladı.
Prezident Əhməd Necdət Sezərin və Baş nazir Bülənд Ecevitin ölkəmizin rəhbərinə səmimi salamlarını, hörmət və ehtiramını və Azərbaycan xalqına ən xoş diləklərini çatdıran Hik-
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mət Sami Türk Bakıda sərbəst güləş üzrə 45-ci Avropa çempionatının açılış mərasimində iştirak etdiyini bildirərək dedi ki,
idmançılar salona daxil olanda Azərbaycan güləşçilərindən
sonra ən çox alqışlanan Türkiyənin komandası oldu. Bu da iki
ölkənin bir-birini nə qədər çox sevdiyini göstərən çox gözəl bir
əlamətdir. Bunu ölkəmə qayıdandan sonra da xatırlayacağam.
O bildirdi ki, Azərbaycanın müstəqilliyini tanıyan ilk ölkə
kimi, Türkiyə respublikamızla bütün sahələrdə əlaqələrin inkişaf etdirilməsinə daim xüsusi diqqət yetirmiş, Azərbaycan ilə
Türkiyə arasında indiyədək yüzdən çox saziş imzalanmışdır.
Nazir bildirdi ki, Bakıya səfəri zamanı Türkiyə ilə Azərbaycan
arasında hüquq və ticarət sahələrində ədliyyə yardımı haqqında
saziş imzalanmışdır. İki ölkənin mütəxəssislərinin beynəlxalq
standartlara uyğun hazırladığı bu sazişdə anlaşılmazlıq yaranan hallarda tərəflərin dinlənilməsi, məhkəmə qərarlarının qarşılıqlı tanınması və digər məsələlər öz əksini tapmışdır.
Keçən il Türkiyə ilə Azərbaycanın ədliyyə nazirlikləri arasında əməkdaşlıq protokolunun imzalandığını və onun reallaşdırılması üçün proqramın təsdiqləndiyini vurğulayan nazir bildirdi ki, bütün bunlar iki ölkə arasındakı əlaqələrin sağlam və
hüquqi təməl əsasında inkişaf etdiyini göstərir.
O, hazırda 1500-ə yaxın türk firmasının Azərbaycana təxminən 1,5 milyard dollarlıq sərmayə qoyduğunu, prezident Heydər Əliyevin rəhbərliyi altında respublikamızda bütün sahələrdə
görülən işləri təqdirlə izlədiklərini və dəstəklədiklərini vurğulayan cənab Hikmət Sami Türk dedi ki, ölkələrimiz demokratiya,
insan haqlarına hörmət, hüququn aliliyi, sərbəst bazar iqtisadiyyatı prinsipi ilə yaşayan dövlətlərdir. Azərbaycan Sizin
müdrik rəhbərliyinizlə bu sahədə irəliyə çox addımlar atmışdır.
Avropa Birliyinə üzv olmaq istəyən ölkə kimi, Türkiyə indi
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Konstitusiyasında və qanunlarında dəyişikliklər aparır, bəzi
islahatlar keçirir. Ölkələrimizin beynəlxalq təşkilatlarda əməkdaşlığından, Ermənistan–Azərbaycan münaqişəsindən söhbət
açan nazir dedi ki, beynəlxalq hüquqa zidd olaraq, Azərbaycanın torpaqları Ermənistan tərəfindən işğal edilmişdir. Biz
münaqişənin sülh yolu ilə həllini istəyirik və bu sahədə ATƏTin üzvü kimi, Türkiyə üzərinə düşən işləri fəal yerinə yetirir.
Ermənistan bu torpaqları tərk etməsə, Azərbaycan xalqının
qəbul edəcəyi qərar əldə olunmasa, Türkiyə ilə Ermənistan
əlaqələrinin yaranması mümkün olmayacaqdır. Biz hər zaman
Azərbaycanlayıq.
Hikmət Sami Türk Trabzon zirvə görüşünü yüksək qiymətləndirdi və dedi ki, cənab Prezident, Türkiyə üçün əhəmiyyətli
olan layihələrin gerçəkləşdirilməsində Sizin şəxsi zəhmətinizi,
rolunuzu bilirik və buna görə Sizə təşəkkür edirik.
Türkiyə–Azərbaycan əlaqələri haqqında söylədiyi xoş
sözlərə görə təşəkkürünü bildirən prezident Heydər Əliyev ölkələrimiz arasında yaranmış səmimi dostluq, qardaşlıq münasibətlərinin ilbəil möhkəmləndiyini vurğulayaraq bildirdi ki, ədliyyə sahəsindəki əməkdaşlıq həm Türkiyənin, həm də Azərbaycanın qarşısında duran vəzifələrin yerinə yetirilməsinə aiddir. Azərbaycan hüquqi, demokratik, dünyəvi dövlət qurmaq
yolunda çox işlər görmüşdür. Bu gün dövlət quruculuğu yüksək
səviyyədədir və dövlətin hüquqi əsasda qurulması bizim əsas
prinsiplərimizdən biridir.
Türkiyənin Avropa Birliyinə daxil olmaq istəyini Azərbaycanın dəstəklədiyini bildirən respublikamızın rəhbəri dedi ki,
biz arzu edirik Türkiyə qarşısına qoyduğu məqsədə nail ola bilsin. Türkiyənin hüquqi dövlət quruculuğu sahəsində böyük təcrübəsi vardır. Ona görə əməkdaşlığımızda bu təcrübədən fay-
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dalanmaq, istifadə etmək lazımdır. Türkiyə–Azərbaycan dostluğu sarsılmazdır və buna heç kəs heç bir şey edə bilməz. Biz
bundan sonra da birlikdə irəliyə gedəcəyik.
Cənab Hikmət Sami Türk prezident Heydər Əliyevi qarşıdan gələn ad günü münasibətilə təbrik etdi, ona möhkəm
cansağlığı, taleyüklü işlərində uğurlar arzuladı və xatirə hədiyyəsi təqdim etdi.
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FRANSA RESPUBLĠKASININ PREZĠDENTĠ
ZATĠ-ALĠLƏRĠ
CƏNAB JAK ġĠRAKA
Hörmətli cənab Prezident!
Əziz dostum!
Fransa Respublikasının prezidentliyinə seçkilərdə qazandığınız möhtəĢəm qələbə münasibətilə Sizə ən hərarətli
təbriklərimi yetirir, yenidən seçildiyiniz ali dövlət vəzifənizdə,
məsul və Ģərəfli fəaliyyətinizdə Sizə böyük uğurlar arzulayıram.
Avropa dəyərlərini, demokratiyanı və humanizmi faĢistsayağı ekstremizm təhlükəsindən qorumağa bu gün də ehtiyac vardır. Əlamətdar tarixi hadisədir ki, Fransa xalqı bu
dəyərləri məhz Sizin rəhbərliyiniz altında saxlamaq əzmini
nümayiĢ etdirdi.
Ġnanıram ki, fransızlar qarĢıdan gələn qanunvericilik seçkilərində də Sizə öz etimadlarını nümayiĢ etdirəcəklər və Sizinlə
birlikdə Böyük Fransanı irəli aparacaqlar.
Mən ölkələrimiz arasında ikitərəfli münasibətlərin inkiĢafını yüksək qiymətləndirirəm. Ümidvar olduğumu bildirirəm ki, Sizin yeni mandatınız müddətində bu münasibətlər
daha yüksək mərhələyə qalxacaq və birgə səylərimiz sayəsində Ermənistan–Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqiĢəsi
özünün ədalətli həllini tapacaqdır.
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Cənab Prezident, Sizə olan dərin hörmət və ehtiramımı qəbul etməyinizi xahiĢ edirəm.
Səmimi dostluq hissləri ilə,
HEYDƏR ƏLIYEV
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı Ģəhəri, 6 may 2002-ci il
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НИЭЕРИЙА ФЕДЕРАТИВ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
ПРЕЗИДЕНТИ ЗАТИ-АЛИЛЯРИ
ЪЯНАБ ОЛИСЕГУН ОБАСАНЪОЙА
Щюрмятли ъянаб Президент!
Кано шящяри цзяриндя тяййаря гязасы нятиъясиндя чохсайлы
инсан тяляфаты хябяри мяни црякдян кядярляндирди.
Бу фаъия иля ялагядар Сизя, щялак оланларын аиляляриня, бцтцн
Ниэерийа халгына дярин щцзнля башсаьлыьы верир, хясарят аланларын тезликля саьалмасыны арзулайырам.
ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВ
Азярбайъан Республикасынын Президенти
Бакы шящяри, 6 май 2002-ъи ил
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ПАКИСТАН ИСЛАМ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
ПРЕЗИДЕНТИ
ЗАТИ-АЛИЛЯРИ
ЪЯНАБ ПЯРВИЗ МЦШЯРРЯФЯ
Щюрмятли ъянаб Президент!
Цмумхалг референдумунда халгын бюйцк яксяриййятинин
етимадыны газанмаьыныз мцнасибятиля Сизи црякдян тябрик
едирям.
Юлкяляримиз арасында гаршылыглы анлашмайа вя дястяйя
ясасланан достлуг вя ямякдашлыг мцнасибятляриндян мямнунлуг дуйурам. Яминям ки, мющкям тямял цзяриндя гурулмуш
Азярбайъан–Пакистан ялагяляри халгларымызын ирадясиня уйьун
олараг даим инкишаф едяъякдир.
Сизя мющкям ъансаьлыьы, ишляриниздя уьурлар, дост Пакистан
халгына ямин-аманлыг вя фираванлыг арзулайырам.
Щюрмятля,
ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВ
Азярбайъан Республикасынын Президенти
Бакы шящяри, 7 май 2002-ъи ил
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ТЦРКИЙЯ РЕСПУБЛИКАСЫ БАШ НАЗИРИНИН
МЦАВИНИ, ДЮВЛЯТ НАЗИРИ
ДЮВЛЯТ БАХЧАЛЫ ИЛЯ
ТЯКБЯТЯК ЭЮРЦШ
Президент сарайы
7 май 2002-ъи ил
Hörmətli qonağı səmimiyyətlə salamlayan Азярбайъан
Республикасынын президенти Heydər Əliyev onun dəvətini qəbul
edərək respublikamıza rəsmi səfərə gəldiyinə görə cənab Dövlət
Baxçalıya təşəkkürünü bildirdi.
Cənab Dövlət Baxçalının respublikamıza səfərini Türkiyə–
Azərbaycan dostluğunun və qardaşlığının inkişaf etdirilməsində
əlamətdar bir hadisə kimi dəyərləndirən prezident Heydər Əliyev ölkələrimizin bütün sahələrdə əməkdaşlığının hazırkı vəziyyətindən razılıqla söhbət açdı. Azərbaycana rəsmi dəvətə, göstərilən qonaqpərvərliyə və vaxt tapıb onları qəbul etdiyinə görə
respublikamızın prezidenti Heydər Əliyevə dərin təşəkkürünü,
hörmət və ehtiramını bildirən cənab Dövlət Baxçalı Bakıda
keçirdiyi görüşlər, apardığı danışıqlar barədə məlumat verdi.
Prezident Heydər Əliyevin Türkiyə Respublikasına səfərlərinin qardaş ölkədə həmişə tarixi hadisə kimi dəyərləndirildiyiни, bu səfərlərin Azərbaycan ilə Türkiyə arasında bütün sahələrdə əməkdaşlığın sürətlə inkişaf etdiрилməsində mühüm rol
oynadığını nəzərə çaтdıran cənab Dövlət Baxçalı qardaş ölkələrimizin münasibətlərinin dövlətimizin başçısının «Biz bir mil-
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lət, iki dövlətik» anlayışı çərçivəsində gündən-günə möhkəmlənməsindən çox məmnun qaldığını söylədi.
Ermənistan–Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin
sülh yolu ilə aradan qaldırılması sahəsində aparılmış danışıqlardan bəhs edən respublikamızın rəhbəri Heydər Əliyev Azərbaycanın haqq işinin müdafiə edilməsində qardaş Türkiyənin
göstərdiyi daimi dəstəkdən razılıqla söhbət açdı.
Prezident Heydər Əliyevin bu münaqişənin sülh yolu ilə həll
edilməsi istiqamətindəki zəhmətinin Türkiyə Respublikasında
həmişə yüksək dəyərləndirildiyini vurğulayan Dövlət Baxçalı
bir daha bildirdi ki, Ermənistan–Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ
münaqişəsi həll edilməyincə, işğal olunmuş Azərbaycan torpaqları azad edilməyincə Türkiyə Ermənistanla heç bir əlaqə qurmayacaqdır. Bu məsələnin həllində Türkiyə həmişə Azərbaycanın yanında olacaqdır.
Azərbaycanda prezident Heydər Əliyevin rəhbərliyi ilə aparılan demokratik islahatların gedişinin və əldə olunan uğurların
qardaş Türkiyədə böyük maraqla izlənildiyini nəzərə çaтdıran
cənab Dövlət Baxçalı ölkələrimizin qarşılıqlı surətdə faydalı
əməkdaşlığının ildən-ilə daha da möhkəmlənəcəyinə əmin
olduğunu bildirdi.
Görüşdə Azərbaycan–Türkiyə əməkdaşlığının perspektivləri,
hər iki ölkəni maraqlandıran bir sıra digər məsələlər barədə
ətraflı fikir mübadiləsi aparıldı.
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ТЦРКИЙЯНИН БАШ НАЗИРИНИН МЦАВИНИ,
ДЮВЛЯТ НАЗИРИ ДЮВЛЯТ БАХЧАЛЫ ВЯ
ОНУ МЦШАЙИЯТ ЕДЯН
НЦМАЙЯНДЯ ЩЕЙЯТИ ИЛЯ
ЭЮРЦШДЯ СЮЩБЯТ
Президент сарайы
7 май 2002-ъи ил
H e y d ə r Ə l i y e v: Türkiyə Cümhuriyyəti BaĢ nazirinin
müavini hörmətli Dövlət Baxçalı!
Türkiyə Cumhuriyyəti hökumətinin hörmətli nazirləri!
Hörmətli qonaqlar!
Hamınız Azərbaycana xoĢ gəlmisiniz, səfa gətirmisiniz.
Türkiyə kimi, Azərbaycan da sizin vətəninizdir. Ona görə
deyirəm ki, öz vətəninizə gəlmisiniz.
Hörmətli dostum, siz Azərbaycana ilk dəfədir gəlirsiniz və
bu gəliĢiniz də mənim dəvətimin nəticəsində olubdur. Mən
sizi bir müddət bundan öncə dəvət etmiĢdim. Çox məmnunam ki, siz imkan tapıb mənim bu dəvətimi həyata keçirmisiniz, indi Azərbaycanda ziyarətdəsiniz.
Hörmətli Dövlət Baxçalı, mənim dəvətimi qəbul etdiyinizə
görə, Azərbaycana rəsmi ziyarətə gəldiyinizə görə sizə səmimi-qəlbdən təĢəkkür edirəm. Hesab edirəm ki, sizin bu ziyarətiniz Türkiyə–Azərbaycan dostluğunun və qardaĢlığının
inkiĢaf etdirilməsində əlamətdar bir hadisədir.
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Biz bu gün sizinlə təkbətək, yaxud sizin dillə desək, baĢbaĢa, çox yaxĢı söhbət etdik. Çox səmimi, dostyana, qardaĢyana söhbət etdik. Təbiidir ki, Türkiyə–Azərbaycan məsələlərini, yaxud da ölkələrimizi maraqlandıran baĢqa məsələləri
müzakirə etmək üçün bir saat, iki saat, üç saat azdır. Biz
gərək saatlarla, günlərlə söhbət edək. Ancaq biz indi protokoldan çıxdıq. Ona görə ki, söhbətimiz çox səmimi və çox
mehriban idi, eyni zamanda çox əhəmiyyətli idi.
Mən söhbət zamanı dedim, bir də bildirmək istəyirəm ki,
Türkiyə ilə Azərbaycan arasında dostluq, qardaĢlıq əlaqələri
Azərbaycan öz dövlət müstəqilliyini əldə edəndən sonra sürətlə – hər gün, hər ay, hər il inkiĢaf edir. Bu təbiidir. Bu həm
Türkiyənin istəyidir, türk xalqının istəyidir, həm də Azərbaycanın istəyidir, Azərbaycan xalqının istəyidir. Ölkələrimiz
xalqlarımızın tarixi kökləri, qədim dostluq-qardaĢlıq əlaqələri
üzərində, milli-mənəvi dəyərləri, ənənələri üzərində dövlətlərarası əlaqələri qurublar. Biz iki dövlət baĢ-baĢa verib bu
əlaqələri inkiĢaf etdiririk. Bir millət, iki dövlət – bu, artıq
həqiqətə çevrilibdir. Belə də var və bu da bizim əlaqələrimizin
əsas forması olubdur.
Siz burada çox görüĢlər keçirmisiniz. GörüĢlər zamanı Türkiyə–Azərbaycan əlaqələrinə aid bir çox məsələləri müzakirə
etmisiniz. Ġndi onlara yenidən qayıtmaq lazım deyildir. Biz,
demək olar ki, sizinlə əsas məsələləri danıĢdıq. Burada hamı,
mətbuat da bilməlidir ki, bizim apardığımız söhbətlər içərisində əsas yeri Ermənistan–Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqiĢəsinin həll olunması məsələsi tutdu. Bu barədə çox ətraflı danıĢdıq, fikir mübadiləsi apardıq, yaranmıĢ vəziyyəti
təhlil etdik ki, nə etmək lazımdır, hansı yol ilə getmək lazımdır ki, biz bu məsələni həll edək. Biz bu məsələ barəsində
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daim Türkiyənin dəstəyindən bəhrələnmiĢik. Türkiyə ilə məsləhətləĢmiĢik, bunun həll edilməsində Türkiyə ilə bərabər
olmuĢuq.
Azərbaycan öz dövlət müstəqilliyini əldə edəndən Türkiyə
Azərbaycanın problemlərinə böyük maraq göstərir. Ermənistan–Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqiĢəsi elə o vaxt,
1991-ci ildə Azərbaycan dövlət müstəqilliyini əldə edəndə də
mövcud idi. O vaxtdan Azərbaycan Türkiyə ilə bu barədə
əməkdaĢlıq edir. Bizim əməkdaĢlığımız da çox əhəmiyyətli
nəticələr verir və bu gün də biz vaxtımızı əməkdaĢlığın indi və
gələcəkdə hansı yollarla aparılmasına sərf etdik.
Mən sizinlə bu barədə apardığım danıĢıqlardan çox məmnunam. Çox məmnunam ki, Siz Azərbaycana çox böyük diqqət göstərirsiniz. Azərbaycanın məsələləri, problemləri ilə yaxından maraqlanırsınız və bizimlə bərabər Ermənistan–Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqiĢəsinin həll olunması üçün
çalıĢırsınız. Siz də bu fikri irəliyə sürdünüz ki, Ermənistan–
Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqiĢəsi yalnız sülh yolu ilə
həll edilə bilər. Mən də bu fikirdəyəm. Mən bu fikri dəfələrlə
təhlil etmiĢəm, yoxlamıĢam və yenə də bu fikrə gəlmiĢəm ki,
biz indi də məsələni sülh yolu ilə həll etməyə çalıĢmalıyıq. Biz
bu məsələdə sizinlə eyni fikirdə olduq və mən bundan çox
məmnunam. Bundan sonra da əməkdaĢlıq edəcəyik və bu
barədə də sizinlə danıĢıqlar apardıq.
BaĢqa elə bir məsələ yoxdur. Bizim ölkələrimiz arasında
heç bir problem yoxdur. Bir problem var – dostluğu, qardaĢlığı daha da yüksəklərə qaldırmaq. Biz bunu da birlikdə edirik. Bir də təkrar edirəm, sizin ziyarətiniz bizim bu iĢimizdə
çox əhəmiyyətli yer tutur və güman edirəm ki, öz nəticələrini
verəcəkdir. Buyurun.
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D ö v l ə t B a x ç a l i: Hörmətli Cümhur baĢqanım!
Zati-alinizin dəvəti ilə Azərbaycana gəldiyimiz üçün, bu
gün bizi qəbul etdiyiniz üçün çox təĢəkkür edirəm, hörmət və
ehtiramımı bildirirəm.
Azərbaycana ilk dəfədir gəlirəm. Burada hökumətinizin
səlahiyyətli Ģəxsləri ilə çox önəmli ikitərəfli görüĢlər keçirilmiĢdir. Nümayəndə heyətimizdə olan nazir həmkarlarımız
buradakı nazir həmkarları ilə ikitərəfli görüĢlər keçirmiĢlər.
Ziyarətimizin ikinci günündə çox əhəmiyyətli, çox gözəl görüĢlər olmuĢdur. Bu gün də bizi qəbul etdiniz və Zati-alinizin
Azərbaycan–Türkiyə əlaqələri barədə dəyərləndirmələrinə
görə təĢəkkür edirəm.
Zati-alinizin ifadə etdiyi kimi, Türkiyə ilə Azərbaycan arasında baĢlanmıĢ olan və davam edən çoxyönlü əlaqələr vardır. Bu əlaqələr Zati-alinizin Türkiyəyə həyata keçirdiyiniz
ziyarətlər, Türkiyənin cümhur baĢqanının və digər nümayəndələrin Azərbaycana ziyarətləri sayəsində çox gözəl inkiĢaf
etmiĢdir. Biz inanırıq ki, Türkiyə və Azərbaycan Zati-alinizin
«bir millət, iki dövlət» anlayıĢı çərçivəsində bu dostluq və
qardaĢlıq əlaqələrini çox yüksək səviyyədə inkiĢaf etdirməyi
arzulamaqdadır. Azərbaycanın sabitlik Ģəraitində inkiĢafında
Türkiyənin həmiĢə yanınızda olacağına əmin olmağınızı istəyirik. Azərbaycan üçün Türkiyə vardır.
Ermənistan–Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqiĢəsi Azərbaycan üçün çox önəmli bir məsələdir. Zati-alinizin bu
münaqiĢənin sülh yolu ilə həlli istiqamətindəki zəhmətini hər
kəs bilir. Ancaq demək istəyirəm ki, Dağlıq Qarabağ məsələsi
çözülmədən Türkiyə–Ermənistan əlaqələrində heç bir normallaĢma ola bilməz. Bizim üçün Türkiyə ilə Ermənistan arasındakı əlaqələr Dağlıq Qarabağ məsələsinin ədalətli həlli ilə
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bağlıdır, ermənilərin iĢğal etdiyi Azərbaycan torpaqlarından
çıxması ilə bağlıdır. Ġnanıram ki, Türkiyə Azərbaycanın bu
əsas məsələsinin həlli sahəsində bütün xidmətləri ilə Azərbaycanın yanında olacaqdır.
Hörmətli Cümhur baĢqanım, bizi qəbul etdiyinizə görə Sizə
bir daha təĢəkkürümü bildirirəm. Sağ olun.
H e y d ə r Ə l i y e v: Hörmətli nazirləriнizin bir sözü var,
yoxsa yox?
Hörmətli dostum, mən Sizə bu ziyarətinizə görə bir daha
təĢəkkür edirəm. Ġndi sizin dediyiniz dəyərli sözlərə görə təĢəkkür edirəm. Ümid edirəm ki, Azərbaycanla sizin yaxından
ilk tanıĢlığınız Azərbaycana olan marağınızı artıracaq və
Azərbaycana yenə də gələcəksiniz. Mən sizi yenə də Azərbaycana dəvət edirəm. Sağ olun.
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БЮЙЦК БРИТАНИЙАНЫН ЮЛКЯМИЗДЯКИ
СЯФИРИ ЕНДРЙЦ ТАКЕР ИЛЯ ЭЮРЦШ
Президент сарайы
7 май 2002-ъи ил
Бюйцк Британийа diplomatыны mehribanlıqla salamlayan
Азярбайъан Республикасынын президенти Heydər Əliyev səfirliyin
işləri ilə maraqlandı və dedi ki, mən 1998-ci ildə Londonda
olarkən Böyük Britaniyanın Xarici Işlər naziri Bakıdakı səfirliyin genişləndiriləcəyini bildirmişdi.
Səmimi qəbul üçün təşəkkür edən cənab Endryü Taker Azərbaycanda bütün sahələrdə işlərinin kifayət qədər olduğunu vurğulayaraq, səfirlikdə işçilərin sayının üç dəfə artdığını, hazırda
Britaniyadan 18, Azərbaycandan isə 17 nəfərin çalışdığını söylədi. Səfir dedi ki, keçən il Azərbaycan vətəndaşları Britaniyaya getmək üçün 2800-dən artıq viza almışlar.
Azərbaycan ilə Böyük Britaniya arasında əlaqələrin çox genişləndiyini, bu ölkənin şirkətlərinin Bakıda çox yaxşı fəaliyyət göstərdiyini xatırladan respublikamızın rəhbəri Heydər Əliyev dedi
ki, bp şirkəti indi Xəzərdə aparıcı rol oynayır. «Şahdəniz» qaz
yatağı da onun qismətinə düşdü. Mən indi başa düşürəm ki, bp
hər şeyi yaxşı öyrənmişdi və bilirdi ki, orada nə var. O vaxt
bəziləri şübhə edirdilər. Ancaq bp bu yataqdan çox möhkəm
yapışmışdı. Nəticəsi isə gözləniləndən də yaxşı oldu.
Görüşdə bir sıra digər məsələlər barədə fikir mübadiləsi aparıldı.
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НАТО БАШ КАТИБИНИН ЕЛМ ВЯ ЯТРАФ МЦЩИТ
МЯСЯЛЯЛЯРИ ЦЗРЯ МЦАВИНИ, АЛЙАНСЫН ЕЛМ
КОМИТЯСИНИН СЯДРИ ЖАН ФЦРНЕ ИЛЯ ЭЮРЦШ
Президент сарайы
7 май 2002-ъи ил
Азярбайъан Республикасынын Президенти Heydər Əliyev
qonağı salamlayaraq, onun respublikamızda ekologiya məsələləri ilə məşğul olması, burada həyata keçirilən böyük proqramda iştirak etməsi barədə məlumatı olduğunu vurğuladı.
Səmimi qəbul üçün Azərbaycan prezidentinə təşəkkürünü
bildirən cənab Jan Fürne bu görüşü özü üçün şərəf saydığını
bildirdi. Azərbaycanın Ekologiya və Təbii Sərvətlər naziri Hüseynqulu Bağırovla birlikdə Xəzərdə ətraf mühitin qorunmasına
dair seminarda iştirak etdiyini söyləyən qonaq dedi ki, bu
seminar Xəzəryanı ölkələr və Xəzər hövzəsinə yaxın olan dövlətlər, hətta regiondan uzaqda olan ölkələr üçün də böyük maraq doğurur.
Məşğul olduğu işlərin elm adamlarını, ekspertləri bir yerə
yığmaq, onları yaxınlaşdırmaq məqsədi daşıdığını deyən Jan
Fürne ənənəvi olaraq təhlükəsizlik problemləri ilə məşğul olan
NATO çərçivəsində digər əməkdaşlıq üsulunun da təklif edildiyini nəzərə çaтdırdı.
Cənab Jan Fürne dedi ki, Bakıya gəlməzdən əvvəl ekspertlərlə söhbət etmiş və Azərbaycanda NATO ilə əməkdaşlığa,
xüsusən siyasi sahədə əlaqələrə böyük maraq göstərildiyini bi-
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lirdi. Buraya gəldikdən sonra isə onun məşğul olduğu sahəyə
Azərbaycanda maraq olduğunu öyrəndi.
Bu gün səhər keçirilən seminar, qarşıdakı aylar üçün planlaşdırılan işlər buna əyani sübutdur.
Qonağa təşəkkürünü bildirən prezident Heydər Əliyev dedi
ki, NATO-nun eyni zamanda ətraf mühitin qorunması ilə məşğul olması çox mühümdür. NATO-nun Baş katibinin bu sahədə
xüsusi müavininin olması da onu göstərir ki, bu təşkilat doğrudan da bu məsələlərə çox böyük diqqət yetirir.
Dövlətimizin başçısı ətraf mühitin qorunmasının qlobal
məsələ olduğunu, bütün Dünya Birliyi kimi, Azərbaycanın da
buna böyük əhəmiyyət verdiyini vurğulayaraq dedi ki, ölkəmiz
NATO ilə «Sülh naminə tərəfdaşlıq» proqramı və başqa proqramlar çərçivəsində geniş əməkdaşlıq edir.
Azərbaycanda NATO-ya çox böyük hörmət, rəğbət və
müsbət münasibət olduğunu söyləyən prezident Heydər Əliyev
bildirdi ki, NATO-nun müxtəlif proqramlarının ölkəmizdə həyata keçirilməsi dövlətimizin milli mənafeləri baxımından çox
əhəmiyyətlidir.
Cənab Jan Fürnenin Bakıda çox mühüm məsələ–Xəzərin
ekoloji vəziyyətinin öyrənilməsi məsələsi ilə maraqlanmasını
müsbət qiymətləndirən prezident Heydər Əliyev dedi ki, qonağın burada keçirdiyi görüşlər və Xəzərə həsr edilmiş seminar
ekologiyanın sağlamlaşdırılması sahəsində ölkəmizə böyük
yardım olacaqdır.
Prezident Heydər Əliyev vurğuladı ki, Xəzər nadir bir dənizdir. Xəzəryanı dövlətlərin başçılarının bu yaxınlarda Aşqabadda Xəzərin hüquqi statusu məsələsini müzakirə etdiklərini
söyləyən dövlətimizin başçısı bildirdi ki, dənizin statusunun
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müəyyən olunması eyni zamanda Xəzərin ekologiya problemləri ilə sıx bağlıdır.
Xəzəryanı dövlətlərin başçıları eyni fikirdə oldular ki, Xəzərin qorunması, onun çirklənməsinin qarşısının alınması bu ölkələrin əsas vəzifələrindən biridir.
Azərbaycan prezidenti təəssüflə vurğuladı ki, Xəzər son illər
davamlı olaraq çirklənir. Xəzəryanı ölkələrin heç birində dənizin çirklənməsinin qarşısını almaq barədə təsirli tədbirlər görülmür. Dənizin çirklənməsi isə onun bioloji ehtiyatlarının məhvinə gətirib çıxaran əsas səbəblərdən biridir.
Bütün bu məsələlərə NATO-nun diqqət göstərməsini təqdirəlayiq hal kimi qiymətləndirən prezident Heydər Əliyev ölkəmizin NATO ilə bu səhədə daha geniş əməkdaşlıq etməyə hazır
olduğunu vurğuladı.
Xoş sözlərə görə Azərbaycan prezidentinə təşəkkürünü bildirən cənab Jan Fürne dövlətimizin başçısını əmin etdi ki, NATO
bu sahədə gələcəkdə də Azərbaycanla sıx əməkdaşlıq edəcək,
təcrübəsini bölüşəcəkdir.
Qonaq prezident Heydər Əliyevə xatirə hədiyyəsi təqdim
etdi.
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ÇĠN XALQ RESPUBLĠKASININ SƏDRĠ
ZATĠ-ALĠLƏRĠ
CƏNAB TSZYAN TSZEMĠNƏ
Hörmətli cənab sədr!
Dalyan Ģəhəri yaxınlığında sərniĢin təyyarəsinin qəzaya
uğraması nəticəsində çoxsaylı insan tələfatı xəbəri məni
ürəkdən kədərləndirdi.
Bu faciə ilə əlaqədar Sizə, həlak olanların ailələrinə və yaxın adamlarına dərin hüznlə baĢsağlığı verirəm.
HEYDƏR ƏLIYEV
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı Ģəhəri, 8 may 2002-ci il
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ДЦНЙА БАНКЫНЫН ЪЯНУБИ ГАФГАЗ
ЦЗРЯ ДИРЕКТОРУ
ХАНЫМ ЪУДИ О КОННОР ИЛЯ ЭЮРЦШ
Президент сарайы
8 май 2002-ъи ил
Азярбайъан Республикасынын Президенти Щейдяр Ялийев
гонаьы саламлайараг онунла щал-ящвал тутду.
Ханым Ъуди О Коннор сямими гябул цчцн тяшяккцрцнц билдиряряк деди ки, ъянаб Президент, бир нюв гярибя щиссляр кечирирям. Чцнки Дцнйа Банкынын Ъянуби Гафгаз цзря директору
кими, бурада сон сяфярдяйям вя бу мяни бир гядяр мяйус едир.
Лакин юлкяниздя вязиййят чох йахшыдыр. Мян билирям ки, Сиз
дяйишмяз хятт эютцрмцсцнцз.
Президент Щейдяр Ялийев билдирди ки, сизинля ямякдашлыг бизим
цчцн чох файдалы олмушдур, она эюря сизин эетмяйиниздян чох
мяйус олурам. Сиз бизя чох файдалы мяслящятляр вермисиниз вя
эюрмцсцнцз ки, биз бу мяслящятлярдян истифадя едяряк ишляримизи
ирялийя апарырыг.
Ханым Ъуди О Коннор деди ки, ъянаб Президент, бурада мянимля даими ишляйян нцмайяндяляр вар, онлар ишляриндян чох разыдырлар. Онларын щамысынын адындан Сизя миннятдарлыьымы билдирмяк истяйирям ки, бурада бизим ишимиз, ямякдашлыьымыз цчцн
йахшы шяраит йаратмысыныз. Биз Азярбайъандакы тякъя макроигтисади дяйишикликляря эюря дейил, ейни заманда бундан даща
чятин сайылан структур ислащатларына эюря дя разылыьымызы билдиририк.
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Məlum olduğu kimi, struktur islahatları üzrə biz yeni bir
razılaşma da imzalamışıq. Ona əsasən bizim işimiz daha mükəmməl və hərtərəfli olacaqdır. Bu çərçivədə biz çox işlər görməliyik. Bir sahədə tərəqqini xüsusilə qeyd etmək istəyirəm. Bu
sahədə siz unikal nailiyyətlər əldə etmisiniz. Baxmayaraq ki,
Neft Fondu cəmi 18 aydır fəaliyyət göstərir, burada idarəetmə
üzrə çox gözəl uğurlarıнız var. Mən Fondun fəaliyyəti ilə bağlı
şəffaflığı, açıqlığı qeyd etmək istəyirəm. Əlbəttə, Sizin vəziyyətinizi başa düşürəm. Yəqin ki, Sizə böyük təsirlər vardır və
çox istəyirlər ki, Siz bu Fondun vəsaitindən müəyyən məqsədlər
üçün istifadə edəsiniz. Lakin biz inandırmağa çalışırıq ki, həmin Fonddan yoxsulluğun azaldılması, təhsilin inkişafı üçün istifadə edilsin. Ümumiyyətlə, daha çox kənd əhalisi üçün istifadə edilsin.
Dövlətimizin başçısı Heydər Əliyev qonağa müraciətlə dedi
ki, arxayin olun, mənə bu barədə heç kəs təsir edə bilməz. Biz
Neft Fondunu yaradanda müxtəlif fikirlər var idi. Sizdə də,
Valyuta Fondunda da bir çox şübhələr vardı. Bunu müəyyən
qədər başa düşmək olar. Ancaq o vaxt mən sizi inandırırdım ki,
narahat olmayın. Biz neftdən gəlir əldə edirik və Neft Fondu
yaradırıq, ondan hansısa başqa məqsədlər üçün istifadə edilməsinə yol vermək olmaz. Şəffaflıq haqqında da sizi əmin etmişdim ki, narahat olmayın. İndi Neft Fondu mətbuatda daim
məlumatlar verir ki, nə qədər vəsaiti var. Ondan heç bir başqa
məqsədlər üçün istifadə olunmayıbdır. Yalnız qaçqınların yaşayış yerlərini müəyyən qədər normallaşdırmaq üçün müəyyən
məbləğdə vəsait götürmüşük. Onlar sizin dediyiniz ən yoxsul
təbəqədirlər. Amma mən hələ o fondu qoruyuram və qoruyacağam. İnşallah, vəsait bir az çox olanda, bəlkə siz dediyiniz
bəzi istiqamətlərdə də xərcləmək olar.
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Dünya Bankının nümayəndəsi həm Maliyyə Nazirliyində, həm
də Игтисади Инкишаф Nazirliyində əlahiddə bölmələrin Neft Fondundan istifadə olunmasının prinsiplərini işləyib hazırlamasını müsbət
hal kimi vurğulayaraq dedi ki, bu prinsiplərə görə fonddan gələcəkdə qeyri-neft sektorunda iş yerlərinin açılması, habelə yoxsulluğun birbaşa aradan qaldırılması üçün istifadə olunacaqdır. Biz
Biləsuvar rayonunda iki qaçqın düşərgəsinə getmişik. Orada daimi
yaşayış yerlərindən məhrum edilmiş insanlarla görüşmüşük, həqiqətən də onların yaşayış şəraitinin yaxşılaşdırılması üçün müəyyən
işlər görülmüşdür. Bu insanlar gələcəyə böyük ümidlə baxırlar.
Onlar ümid edirlər ki, vəziyyətlərinin yaxşılaşdırılması prosesi
gələcəkdə də davam etdiriləcəkdir.
Eyni zamanda onlar öz qürurlarını saxlayırlar. Çox fəxr
edirlər ki, onların bir şagirdi keçən il test imtahanlarında respublikada ikinci nailiyyət əldə edibdir. Zənnimcə, bu faktın özü
çox vacib siqnaldır və ilk növbədə donor təşkilaтlara ünvanlanmışdır. Elə bilirəm ki, bundan sonra biz gərək donorları
arayıb-axtaraq, onları bu regiona yönəldək ki, təhsil işləri üçün
fəaliyyətlərini artırsınlar.
Daha sonra gələcək işləri haqqında danışan xanım Cudi O
Konnor bildirdi ki, onlar Azərbaycan hökumətinin yoxsulluğun
azaldılmasına dair işləyib hazırladığı proqramı bir daha nəzərdən keçirməyə, onun üzərində işləməyə hazırdırlar.
Hazırda Dünya Bankı Azərbaycana iki sahədə yardım edə
bilər. Bunlardan biri tibb və təhsil sahələridir. Digər tərəfdən,
yolların çəkilməsində, başqa inşaat işlərində sizə yardımçı ola
bilərik. Biz öz proqramımızı Milli Proqramla müqayisə edərkən görürük ki, burada mühüm fərqlər yoxdur. Prinsipial məsələlərdə tam razılığa gəlirik. Bircə məsələdə tərəddüd edirik
ki, bu da səhiyyə sahəsinə aiddir. Əlbəttə, Azərbaycanın səhiy-
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yə sahəsində problemləri çoxdur, biz bunu anlayırıq. Biz üstün
istiqamətləri nazirliklə bir daha müəyyən etməliyik. Bəzi məsələlər artıq həll olunmuşdur, Baş nazir də bizə yaxından kömək etmişdir.
Xanım Ъуди O Konnor dedi ki, cənab Prezident, biz digər
sahədə də müəyyən işlər görməyi planlaşdırmışdıq. Lakin
görürük ki, bu sahədə Siz özünüz təşəbbüsü ələ almısınız. Bu da
biznes sahəsində işlərin qaydaya salınmasıdır. Biz biznes nümayəndələri ilə indiyə qədər görüşmüşük. Onları narahat edən
məsələləri bildiriblər. Elə bilirəm ki, sizinlə görüşdə də öz fikirlərini açıqlayacaqlar və beləliklə, onların üzləşdikləri çətinliklər
aradan götürüləcəkdir. Bu günə qədər neft sektorunun inkişafı
çox dəstək almışdır. Ümid edirik ki, bundan sonra qeyri-neft
sektoruna da kifayət qədər dəstək olacaqdır.
Biz maliyyə sektoru vasitəsilə biznes sektorunun inkişafına
müəyyən yardım edə bilərik. Mən kreditləri, mikrokreditləri
nəzərdə tuturam. Gələcəkdə orta və iri sahibkarlıq üçün də kreditlər ayrılması mümkündür.
Xanım Ъуди O Konnor dedi ki, onlarda ölkələrin, o cümlədən
Azərbaycanın göstəricilərinin əks olunduğu illik hesabatlar var.
Eyni zamanda ölkədə maliyyə siyasətinin həyata keçirilməsi
üzrə göstəricilərə dair hesabat da vardır. Bunlara əsaslanaraq
biz Azərbaycana «Ay-Bi-Ey» krediti ayırmaq fikrindəyik. Bu,
Beynəlxalq İnkişaf Assosiasiyasının ayırdığı kreditdir. Bu krediti alan ölkədən 35 il müddətində faiz tutulmur. Ümid edirik
ki, Azərbaycanın göstəriciləri gələcəkdə yaxşı olacaqdır. Göstəricilər artmaqda davam edərsə, bizim hesablamalara görə, üç
ildən sonra respublikanıza «Ay-Bi-Ar-Di» krediti ayrılacaqdır.
Bu isə yoxsul, kasıb ölkələr üçün deyil, daha yuxarı səviyyədə
olan ölkələr üçün ayrılan kreditdir.
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Xanım Cudi O Konnor bildirdi ki, onun həmkarı iyunun
axırında Azərbaycana gələcəkdir.
Prezident Heydər Əliyev Azərbaycanın iqtisadiyyatındakı
müsbət dəyişikliklər haqqında fikirlərinə görə xanım Ъуди O
Konnora təşəkkür edərək dedi ki, bu dəyişikliklər son illərdə
gördüyümüz böyük tədbirlər nəticəsində mümkün olubdur.
Bunda Dünya Bankı ilə əməkdaşlığın da mühüm rolu var. Məni
sevindirən odur ki, Azərbaycan iqtisadiyyatında struktur dəyişiklikləri ardıcıl surətdə həyata keçirilir və bundan əlavə, yeni
tədbirlər görülür. Bütün sahələrdə islahatları ardıcıl surətdə
həyata keçiririk. Məhz onların nəticəsində siz dediyiniz bu
nailiyyətlər əldə olunubdur.
Dünya Bankı ilə əməkdaşlıq etmək asan iş deyildir. Çünki sizin
çox ciddi tələbləriniz var. İlk vaxtlarda bizim bəzi adamlar bu
tələbləri o qədər anlaya bilmirdilər. Amma bizim gördüyümüz
tədbirlər və sizin göstərdiyiniz yardım indi elə nəticələr veribdir
ki, insanların hamısı bu işlərin həqiqətən doğru-düzgün olmasına
və gələcəkdə də uğurlu olacağına inanırlar.
Gələcək işlər haqqında sizin tövsiyələriniz və fikirləriniz də çox
əhəmiyyətlidir. Mən sizinlə tamamilə razıyam. Güman edirəm, siz
də bunu təsdiq edirsiniz, Azərbaycan iqtisadi islahatların həyata
keçirilməsi sahəsində doğru yoldadır və çox böyük nailiyyətlər
əldə edibdir. Biz bu yolu bəyənmişik, bu yolla gedirik və gedəcəyik. Gələcəkdə də sizinlə əməkdaşlığımız bu yolla getməkdə
bizə kömək edəcəkdir. Mən ancaq ona təəssüf edirəm ki, siz
bizdən ayrılırsınız. Yeni işinizdə sizə uğurlar arzulayıram. Hesab
edirəm ki, Dünya Bankının sizi burada əvəz edəcək nümayəndəsi
də Azərbaycanla sizin kimi çox səmərəli əməkdaşlıq edəcəkdir.
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9 MAY QƏLƏBƏ BAYRAMI MÜNASĠBƏTĠLƏ
КEÇĠRĠLƏN MƏRASĠMDƏ НИТГ
9 май 2002-ъи ил
Böyük Vətən müharibəsində, İkinci dünya müharibəsində faşizm üzərində qələbənin 57-ci ildönümü – Qələbə bayramı münasibətilə mayın 9-da ölkəmizin paytaxtında təntənəli mərasim keçirildi.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyev mərasimdə iştirak etmişdir.
Böyük Vətən müharibəsinin görkəmli sərkərdələrindən biri,
xalqımızın rəşadətli oğlu, tank qoşunları general-mayoru, iki
dəfə Sovet İttifaqı Qəhrəmanı Həzi Aslanovun məzarı önünə
toplaşmış müharibə veteranları, ictimaiyyətin nümayəndələri,
paytaxt sakinləri Azərbaycan prezidenti Heydər Əliyevi hörmət və ehtiramla, alqışlarla qarşıladılar. Respublikamızın rəhbərinə gül dəstəsi təqdim olundu.
Prezident Heydər Əliyev müharibə veteranlarını səmimiyyətlə salamladı, onların hər birini Qələbə bayramı münasibətilə təbrik etdi.
1941–1945-ci illərin ağır və çətin sınaqlarından keçmiş veteranlar onlara göstərdiyi diqqət və qayğıdan razılıqla danışaraq,
ölkəmizin başçısı Heydər Əliyevə dərin minnətdarlıqlarını bildirdilər, onu Qələbə bayramı və ad günü münasibətilə səmimiqəlbdən təbrik etdilər, uzun ömür, cansağlığı arzuladılar.
Azərbaycan prezidenti Heydər Əliyev xarici ölkələrin Bakıdakı səfirləri ilə, ölkəmizdə səfərdə olan qonaqlarla səmimiyyətlə görüşdü, onları bayram münasibətilə təbrik etdi.
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Azərbaycan prezidenti Heydər Əliyev iki dəfə Sovet İttifaqı
Qəhrəmanı Həzi Aslanovun qəbirüstü abidəsi önünə əklil
qoydu, İkinci dünya müharibəsində misilsiz qəhrəmanlıqlar göstərmiş cəsur sərkərdənin, xalqımızın igid oğlunun əziz xatirəsini dərin ehtiramla yad etdi.
Müdafiə Nazirliyinin hərbi orkestrinin ifasında Azərbaycanın dövlət himni əzəmətlə səsləndi.
Щ е й д я р Я л и й е в: Əziz veteranlar!
Hörmətli xanımlar və cənablar!
Hörmətli səfirlər və dostlar!
Sizi Böyük Vətən müharibəsində qələbənin 57-ci ildönümü
münasibətilə ürəkdən təbrik edirəm, Sizə cansağlığı, səadət və
uğurlar arzulayıram.
Ġkinci dünya müharibəsi, Böyük Vətən müharibəsi bəĢər
tarixində ən dəhĢətli, ən qanlı, ən dağıdıcı müharibə olmuĢdur.
Bu müharibədə Sovetlər Ġttifaqının xalqları, antihitler koalisiyası – SSRĠ, Amerika BirləĢmiĢ ġtatları, Ġngiltərə, Fransa alman faĢizmi üzərində misilsiz qələbə çalmıĢdır. Bu qələbə böyük
tarixi əhəmiyyətə malikdir. Əsrlər keçəcək, gələcək nəsillər bu
qələbənin bəĢəriyyət üçün, dünya üçün, gələcək üçün nə qədər
əhəmiyйətli olduğunu daha da çox dərk edəcəklər.
Azərbaycan xalqı Sovetlər Ġttifaqının tərkibində Ġkinci
dünya müharibəsinin, Böyük Vətən müharibəsinin iĢtirakçısı
olmuĢdur. Azərbaycanın 600 minə qədər vətəndaĢı cəbhəyə
göndərilmiĢdir. Onlar qəhrəmancasına vuruĢmuĢ, yarısından
çoxu geriyə dönməmiĢ, özlərini qurban vermiĢ, həlak olmuĢdur. Zəfərlə qayıdan Azərbaycan oğulları isə 1945-ci ilin
9 mayından indiyədək xalqımız üçün, millətimiz üçün böyük
qələbənin rəmzidir. Ġllər keçir, nəsillər nəsilləri əvəz edir, vete-
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ranlar bu gün də yaĢayırlar. Biz hamımız böyük məmnuniyyət hissi keçiririk ki, Böyük Vətən müharibəsinin veteranları
bu gün bizimlə bərabərdir, xalqın içindədir, ictimai-siyasi
fəaliyyətlə məĢğuldurlar və xalq, müstəqil Azərbaycan dövləti
qarĢısında öz xidmətlərini göstərirlər.
Azərbaycan xalqı faĢizm üzərində qələbəyə arxa cəbhədə də
böyük töhfələr vermiĢdir. O illərdəki müharibə motorlar müharibəsi idi. Tanklar, təyyarələr, maĢınlar müharibəsi idi. Bunların hamısı üçün birinci növbədə yanacaq lazım idi. O illərdə
Sovetlər Ġttifaqında neftin 75 faizindən çoxu Azərbaycanda hasil olunurdu, burada emal edilirdi və böyük çətinliklərlə cəbhəyə
göndərilirdi. Ona görə də biz faĢizm üzərində qələbənin 57-ci
ildönümünü qeyd edərkən, eyni zamanda, bu qələbənin əldə
olunmasında arxa cəbhədə fədakarlıqla çalıĢmıĢ Azərbaycan
övladlarının da xidmətlərini xüsusi vurğulayırıq.
Qələbədən 57 il sonra dünya çox dəyiĢmiĢdir. Dünyada böyük proseslər baĢ vermiĢ, imperiyalar dağılmıĢ, Sovetlər Ġttifaqı
dağılmıĢ, çox xalqlar öz dövlət müstəqilliyini əldə etmiĢlər. O
cümlədən Azərbaycan da dövlət müstəqilliyini əldə edib, Azərbaycan xalqı öz müstəqil dövlətini qurubdur, müstəqil dövlət
kimi yaĢayır. Bu, Azərbaycan xalqının XX əsrin sonunda əldə
etdiyi ən böyük tarixi nailiyyətdir. Bu gün biz müstəqil Azərbaycanda keçmiĢ tariximizin hər səhifəsinə diqqət yetiririk, hörmət və ehtiramımızı bildiririk. Bu baxımdan 1941–1945-ci illər
Böyük Vətən müharibəsi, Ġkinci dünya müharibəsi Azərbaycan
xalqının tarixində də daim yaĢayacaqdır.
Əziz veteranlar, biz çox sevinirik ki, sizi bu gün burada
sağ-salamat görürük. Siz böyük döyüĢlərdən keçmisiniz,
sonrakı nəsillərin, bugünkü nəsillərin azad, sərbəst yaĢaması
üçün xidmətlər göstərmisiniz. Dünyanın faĢizm təhlükəsin-
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dən xilas olması bəĢər tarixi üçün ən böyük, əlamətdar bir
hadisədir. Siz məhz bu hadisənin iĢtirakçılarısınız. Xidmətlərinizi o illərdə də göstərmisiniz, bu gün də Azərbaycan xalqı,
müstəqil dövlətimiz qarĢısında xidmət göstərirsiniz. Mən sizə
səmimi-qəlbdən təĢəkkür edirəm. Xalqımız sizə daim minnətdar olacaqdır. FaĢizm üzərində qələbədə xidmətlərinizə görə
sizi, eyni zamanda, bu qələbənin çalınmasında canlarını qurban vermiĢ, həlak olmuĢ Azərbaycan övladlarının xatirəsini
xalqımız qəlbində daim yaĢadacaqdır.
Əziz veteranlar, mən sizi, bütün Azərbaycan xalqını qələbənin 57-ci ildönümü münasibətilə ürəkdən təbrik edirəm,
xalqımıza, millətimizə, müstəqil Azərbaycan dövlətinə sülh,
əmin-amanlıq, rifah arzulayıram. Sağ olun.
***
Azərbaycan prezidenti Heydər Əliyev daha sonra tank
qoşunları general-mayoru, iki dəfə Sovet İttifaqı qəhrəmanı
Həzi Aslanovun ailə üzvləri, yaxın qohumları ilə səmimi görüşdü, Qələbə günü münasibətilə onları təbrik etdi.
H ə z i A s l a n o v (Sovet İttifaqı qəhrəmanı Həzi Aslanovun nəvəsi): Möhtərəm cənab Prezident, icazə verin, Həzi Aslanovun ailəsi adından Sizə dərin minnətdarlığımı bildirim.
бizə və müharibə veteranlarına göstərdiyiniz böyük diqqət və
qayğıya, hörmət və ehtirama görə Sizə təĢəkkür edirəm. Qələbə bayramı və ad gününüz münasibətilə Sizi bir daha təbrik
edir, möhkəm cansağlığı, uzun ömür arzulayıram.
H e y d ə r Ə l i y e v: Sağ olun. Qəhrəmanımızın yaxĢı nəvə və nəticələri var. Hamınızı təbrik edirəm.
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RUSĠYA FEDERASĠYASININ PREZĠDENTĠ
ZATĠ-ALĠLƏRĠ
CƏNAB VLADĠMĠR PUTĠNƏ
Hörmətli Vladimir Vladimiroviç!
Kaspiysk Ģəhərində insan tələfatına səbəb olmuĢ partlayıĢ haqqında xəbər məni dərindən sarsıtdi.
Sizə, həlak olanların doğmalarına və yaxınlarına dərin
hüznlə baĢsağlığı verirəm, yaralananların tezliklə sağalmasını
arzulayıram.
HEYDƏR ƏLIYEV
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı Ģəhəri, 9 may 2002-ci il
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АЛМАНИЙА ФЕДЕРАТИВ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
НЦМАЙЯНДЯ ЩЕЙЯТИ ИЛЯ ЭЮРЦШ
Президент сарайы
9 май 2002-ъи ил
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyev
Bundestaqın Avropa Birliyinə dair məsələlər üzrə komissiyasının sədri Fridbert Pflüger başda olmaqla, Almaniya Federativ
Respublikasının nümayəndə heyətini qəbul etmişdir.
Dövlətimizin başçısı Heydər Əliyev qonaqları səmimiyyətlə
qarşılayaraq hal-əhval tutdu.
Səmimi qəbul üçün təşəkkür edən cənab Fridbert Pflüger
Azərbaycanda səfərdə olmaqdan çox məmnun qaldıqlarını bildirərək dedi ki, cənab Prezident, çox şadam ki, almanların
gənc nəslinin nümayəndəsi kimi, təntənəli tədbirdə iştirak
edirdim. 9 May bizim nəslin nümayəndələri üçün, biz almanlar
üçün də Qələbə günüdür. Çünki o, bir növ nasist Almaniyasından, Hitler Almaniyasından xilas olmaq günüdür. Bu gün
müharibə veteranlarına baxarkən düşünürdüm ki, onlar olmasaydı, bu qəhrəmanlıq və şücaəti göstərməsəydilər, yəqin ki, biz
də başqa şəraitdə yaşayardıq, azadlıqda yaşamazdıq, Avropa
da başqa şəkildə görünərdi.
Sovetlər İttifaqı dövründə Azərbaycan bir ölkə kimi, Almaniyadan çox uzaqda idi. Lakin bizim əlaqələrin qədim keçmişi
vardır. Azərbaycanda 50 minədək alman yaşamışdır. İndi biz
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Avropa məkanında sizinlə birlikdə olmağa, ölkənizi daha yaxından öyrənməyə imkan tapırıq. Azərbaycan Avropanın ayrılmaz hissəсиdir. Ona görə də mən tərəfdarıyam ki, hökumətimiz
Qafqaza daha yaxından fikir versin. Bundestaqın Avropa Birliyinə dair məsələlər üzrə komissiyasının sədri kimi, mən daim
bunun tərəfdarı olmuşam.
Bu regionla xüsusi əlaqələr yaradılmasını zəruri hesab etmişəm. Bu haqda fikirlərimi prezident Şevardnadze ilə də bölüşmüşəm.
Prezident Heydər Əliyev cənab Pflügerin Azərbaycana, Qafqaza marağından məmnun olduğunu bildirərək dedi ki, hesab
edirəm, Bundestaqın və Almaniya hökumətinin sizin kimi üzvləri Azərbaycana daha da çox maraq göstərməlidirlər. Hələ XX
əsrin əvvəllərində alman şirkətləri Azərbaycanda fəaliyyət
göstəriblər. O dövrdə «Siеmens» şirkəti ölkəmizdə böyük işlər
görübdür. Burada almanlar çox yaşayıblar. Azərbaycan Sənaye İnstitutunun memarlıq fakültəsində oxuyarkən mənim özümün alman tələbə yoldaşlarım vardı, yataqxanada bir alman
tələbə ilə bir otaqda yaşamışam.
Dövlətimizin başçısı xatırlatdı ki, beş-altı il öncə Almaniya
Azərbaycana daha çox maraq göstərirdi. Ermənistan–Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli məsələsində də
Almaniyanın, onun hökumətinin fəaliyyətini hiss edirdik. O
vaxtkı Xarici Işlər naziri cənab Kinkel bu işlərlə çox ətraflı
məşğul olurdu. İndiki Xarici Işlər naziri Yoşka Fişer də Qafqazda, Azərbaycanda olmuşdur, onunla görüşümdən çox məmnunam. Amma mənə belə gəlir ki, indi Almaniyanın Azərbaycana marağı bir az zəifləyibdir. Hər halda, mən öz təəssüratımı
deyirəm. Biz istəyirik ki, Almaniya ilə Azərbaycan arasında
əlaqələr daha sıx, daha geniş olsun, hərtərəfli inkişaf etsin.
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Güman edirəm, Azərbaycana ilk səfəriniz sizə imkan verəcək
ki, dediyim sözlərin nə qədər həqiqət olduğunu görəsiniz. Mən
dövlət başçısı, prezident kimi, öz arzularımı bildirirəm. Hesab
edirəm ki, Almaniya ilə Azərbaycan arasında əlaqələrin daha
da yüksək səviyyəyə qaldırılması üçün bizim böyük imkanlarımız var. İqtisadi əlaqələrin inkişaf etdirilməsində imkanlar çoxdur. Bu imkanlardan istifadə etmək lazımdır və biz öz tərəfimizdən buna hazırıq.
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ДАЬЫСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ДЮВЛЯТ
ШУРАСЫНЫН СЯДРИ
ЪЯНАБ МЯЩЯММЯДЯЛИ МЯЩЯММЯДОВА
Щюрмятли Мящяммядяли Мящяммядович!
Каспийск шящяриндя партлайыш нятиъясиндя инсан тяляфатынын олмасы щаггында хябяр мяни дяриндян кядярляндирди.
Сизя, щялак оланларын доьмаларына вя йахын адамларына,
бцтцн Даьыстан халгына дярин щцзнля башсаьлыьы верирям.
ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВ
Азярбайъан Республикасынын Президенти
Бакы шящяри, 11 май 2002-ъи ил
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NORVEÇĠN KRALI
ƏLAHƏZRƏT V HARALDA
Əlahəzrət!
Norveç Krallığının milli bayramı – Konstitusiya günü
münasibətilə Sizi və bütün Norveç xalqını təbrik edirəm.
Azərbaycan ilə Norveç arasındakı dostluq və əməkdaĢlığın
geniĢlənməsindən məmnunluq duyuram. Əminəm ki, qarĢılıqlı əlaqələrimiz xalqlarımızın mənafeyinə uyğun olaraq
bundan sonra da uğurla davam edəcəkdir.
Sizə möhkəm cansağlığı, iĢlərinizdə uğurlar, dost Norveç
xalqına əmin-amanlıq və firavanlıq arzulayıram.
Hörmətlə,
HEYDƏR ƏLIYEV
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı Ģəhəri, 13 may 2002-ci il
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NORVEÇ KRALLIĞININ BAġ NAZĠRĠ
ZATĠ-ALĠLƏRĠ
CƏNAB KYEL MAQNE BONDEVĠKƏ
Hörmətli cənab BaĢ nazir!
Norveç Krallığının milli bayramı – Konstitusiya günü
münasibətilə Sizi və bütün Norveç xalqını təbrik edirəm.
Əminəm ki, dost ölkələrimiz arasındakı əməkdaĢlıq münasibətləri qarĢılıqlı surətdə faydalı zəmində daim inkiĢaf edəcəkdir.
Sizə möhkəm cansağlığı, iĢlərinizdə uğurlar, ölkənizə sülh
və çiçəklənmə arzulayıram.
Hörmətlə,
HEYDƏR ƏLIYEV
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı Ģəhəri, 13 may 2002-ci il
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YƏMƏN RESPUBLĠKASININ PREZĠDENTĠ
ZATĠ-ALĠLƏRĠ
CƏNAB ƏLĠ ABDULLA SALEHƏ
Hörmətli cənab Prezident!
Yəmən Respublikasının milli bayramı münasibətilə Sizi
və bütün Yəmən xalqını təbrik edirəm.
Əminəm ki, ölkələrimiz arasındakı dostluq və əməkdaĢlıq
münasibətləri xalqlarımızın iradəsinə uyğun olaraq daha da
inkiĢaf edəcək və geniĢlənəcəkdir.
Sizə möhkəm cansağlığı, iĢlərinizdə uğurlar, dost Yəmən
xalqına sülh və tərəqqi arzulayıram.
Hörmətlə,
HEYDƏR ƏLĠYEV
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı Ģəhəri, 13 may 2002-ci il
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ХАРИЪИ САЩИБКАРЛАРЛА ЭЮРЦШДЯ
НИТГ
Президент сарайы
14 май 2002-ъи ил
Азярбайъан Республикасынын Президенти Heydər Əliyev salonun foyesində xarici sahibkarların ölkəmizdə istehsal etdikləri yüksək keyfiyyətli məhsullardan ibarət sərgi ilə yaxından
tanış oldu.
Xarici sahibkarlar, müştərək şirkət və müəssisələrin rəhbərləri başçılıq etdikləri istehsal sahələri, buraxılan məhsullar
barədə ətraflı məlumat verdilər.
Prezident Heydər Əliyev ayrı-ayrı şirkətlərin, səhmdar cəmiyyətlərin məhsulları, müəssisələrin vəziyyəti və inkişaf perspektivləri ilə, daxili tələbatın ödənilməsi, bazarda məhsulların
satışının vəziyyəti və təşkili ilə maraqlandı, tövsiyə və məsləhətlərini verdi.
Dövlətimizin başçısı bildirdi ki, Azərbaycanda sənayenin bir
çox sahələri üzrə istehsalı genişləndirmək üçün imkanlar çoxdur.
Azərbaycan prezidenti ölkəmizin neft sektorunda işləyən
tanınmış xarici şirkətlərin fəaliyyətini əks etdirən stendlərlə də
tanış oldu, həmin şirkətlərin nümayəndələri ilə söhbət etdi.
Xarici iş adamları ölkəmizdə sahibkarlığın inkişafına, Azərbaycana xarici sərmayələrin cəlb edilməsinə, xarici sahibkarlarla dövlət idarəetmə orqanları arasında münasibətlərin tən-
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zimlənməsinə, sahibkarların problemlərinin həllinə göstərdiyi
qayğı və diqqətə görə prezident Heydər Əliyevə dərin təşəkkür
və minnətdarlıqlarını bildirdilər.
Dövlətimizin başçısına sahibkarlar adından gül dəstəsi,
xatirə hədiyyələri təqdim olundu.
Щ е й д я р Я л и й е в: Hörmətli xanımlar və cənablar!
Hörmətli iĢ adamları!
Sizin hamınızı səmimi-qəlbdən salamlayıram, iĢlərinizdə
uğurlar arzulayıram. Bugünkü görüĢümüz iqtisadiyyatımızın
inkiĢafı ilə əlaqədar Azərbaycan dövləti tərəfindən görülən
mühüm tədbirlərdən biridir. Azərbaycan dövlət müstəqilliyini
əldə edəndən sonra demokratiya yolu ilə, demokratik, hüquqi, dünyəvi dövlət quruculuğu yolu ilə gedib və ötən 10 ildə
xalqımız, dövlətimiz böyük nailiyyətlər əldə edibdir.
Azərbaycan bazar iqtisadiyyatı yolu ilə getməkdədir.
Azərbaycanda bazar iqtisadiyyatını təmin etmək üçün 1995–
1996-cı illərdən etibarən müxtəlif tədbirlər həyata keçirilibdir.
Ġndi biz deyə bilərik ki, Azərbaycan bazar iqtisadiyyatına keçibdir. Əlbəttə, keçid dövrünün hələ müəyyən problemləri
var. Bəzi sahələrdə görüləsi iĢlər var. Ancaq biz qətiyyətlə deyə bilərik ki, Azərbaycanın iqtisadiyyatı indi bazar iqtisadiyyatı prinsipləri əsasında qurulur və inkiĢaf etdirilir. Buna nail
olmaq üçün biz bir çox tədbirlər həyata keçirmiĢik. Birinci
növbədə dövlət mülkiyyətinin özəlləĢdirilməsi, iqtisadi islahatların aparılması, torpaq islahatının həyata keçirilməsi və
bir çox baĢqa tədbirlər Azərbaycanda artıq iqtisadiyyatın əsasən özəl sektora mənsub olmasını təmin edibdir. Təxminən
1994–1995-ci illərdən dövlətimiz Azərbaycanda bazar iqtisadiyyatını inkiĢaf etdirmək üçün xarici sərmayələrin cəlb olun-
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ması sahəsində ardıcıl siyasət aparır və konkret tədbirlər görmüĢdür.
Azərbaycana xarici sərmayənin cəlb olunmasının əhəmiyyəti artıq bizim cəmiyyətimiz üçün məlumdur. Bunu sizə izah
etməyə də ehtiyac yoxdur. Bazar iqtisadiyyatını təmin etmək
üçün qarĢımızda özəlləĢdirməni aparıb, əmlakı Ģəxsi mülkiyyətə verib özəl sektorun inkiĢafını təmin etmək vəzifəsi dururdu. Ancaq bunu təmin etmək, sürətləndirmək üçün Azərbaycana xarici sərmayənin, müasir texnologiyanın, müasir idarəetmə sisteminin və bazar iqtisadiyyatının qabaqcıl ölkələrdə
əldə etdiyi nümunələrinin gətirilməsi zərurəti vardı.
Ötən illər biz bunlarla məĢğul olmuĢuq. Ġndi məmnuniyyətlə qeyd edə bilərik ki, Azərbaycanın iqtisadiyyatı ilbəil inkiĢaf edir. Azərbaycanda özəl sektor, sahibkarlar təbəqəsi yaranıbdır. Azərbaycana güclü xarici sərmayə gəlir. Bununla
bərabər, Azərbaycana müxtəlif ölkələrdən Ģirkətlər, iĢ adamları gəlib burada iĢ görürlər. Məhz bunların nəticəsidir ki,
Azərbaycanın iqtisadiyyatı ilbəil inkiĢaf edir.
Demək, bazar iqtisadiyyatının aparıcı qüvvəsi iĢ adamlarıdır, özəl Ģirkətlərdir, xarici sərmayəçilərdir. Bu sahədə görülən iĢləri qiymətləndirərək, hesab edirik ki, hələ istifadə
olunmamıĢ imkanlar da çoxdur. Əldə edilmiĢ təcrübədən
daha səmərəli istifadə etmək lazımdır. Biz indiyə qədər görülən iĢləri Azərbaycanın bazar iqtisadiyyatı yolu ilə getməsi
prosesində birinci mərhələ hesab edirik. Bunların əsasında
daha da sürətlə irəliyə getmək istəyirik. Məhz bu səbəbdən
biz Azərbaycanda özəl sektorun inkiĢaf etməsi üçün lazım
olan bütün Ģəraiti yaratmıĢıq. Azərbaycana xarici sərmayənin
cəlb olunması üçün əsas Ģərtləri yaratmıĢıq. Birinci növbədə,
Azərbaycanda daxili ictimai-siyasi sabitliyin təmin olunması
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bütün sahələrdə, o cümlədən iqtisadiyyatın inkiĢafında əldə
etdiyimiz nailiyyətlərin əsasıdır.
Özəl sektorun inkiĢafı üçün lazım olan qanunlar qəbul
edilib, qaydalar müəyyənləĢdirilib, fərmanlar verilibdir. Bunlar hamısı öz iĢini görübdür. Ancaq qeyd etdiyim kimi, biz
bundan sonra daha da sürətlə irəliləməliyik. Biz həm Azərbaycanda artıq yaranmıĢ sahibkarların iĢini çox əhəmiyyətli
hesab edirik, onlara hər cür yardım edirik və bundan sonra
da edəcəyik. Həm də Azərbaycana gələn xarici Ģirkətlərin öz
iĢlərini istənilən səviyyədə aparması üçün lazımi tədbirlər görmüĢük və bundan sonra da görəcəyik. Bu məqsədlə də biz daim
özəl sektorun nümayəndələri ilə əlaqə saxlayırıq. Azərbaycanda
fəaliyyət göstərən müxtəlif firmalarla əlaqə saxlayırıq, onların
iĢləri ilə maraqlanır, onlara yardım etməyə çalıĢırıq.
Bildiyiniz kimi, aprelin 25-də biz Azərbaycanın yerli sahibkarları ilə, yəni onların nümayəndələri ilə görüĢdük və
qarĢıda duran məsələləri müzakirə etdik. Bu gün isə mən
Azərbaycanda iĢ görən xarici Ģirkətlərin nümayəndələri ilə,
yaxud xarici Ģirkətlərlə Azərbaycan Ģirkətlərinin yaratdıqları
müĢtərək müəssisələrin nümayəndələri ilə görüĢməyi qərara
almıĢam. Bu məqsədlə mən sizi dəvət etmiĢəm. Çox məmnunam ki, mənim müraciətim Azərbaycanda fəaliyyət göstərən xarici Ģirkətlər, iĢ adamları tərəfindən qiymətləndirilibdir
və bu gün biz sizinlə görüĢə gəlmiĢik.
Həm aprel ayının 25-dəki, həm də bugünkü görüĢün məqsədi biznesin inkiĢafına kömək etməkdən ibarətdir. Yəni biznesin inkiĢafı üçün lazım olan əlavə tədbirlər haqqında məlumat almaq, təkliflər almaq və onların əsasında dövlət, hökumət tərəfindən müvafiq qərarlar qəbul etməkdən ibarətdir.
Biznesin inkiĢafına mane olan, yaradılan əngəllər haqqında
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məlumat almaq, onların aradan qaldırılması üçün lazımi tədbirlər görməkdən ibarətdir. Bunların müəyyən hissəsi bizə məlumdur. Yəni, bundan sonra biz Azərbaycanda biznesin inkiĢaf
etdirilməsi üçün daha nə kimi tədbirlər həyata keçirməliyik –
bunlar bizə məlumdur, biz bunu bilirik. Ancaq bilmədiyimiz
Ģeylər də var. Onları sizlərdən öyrənmək istəyirik.
Azərbaycanda özəl sektorun fəaliyyətinə, biznesin inkiĢafına maneələrin, əngəllərin bir qismini biz bilirik və lazımi
tədbirlər görürük. Ancaq bilmədiklərimiz də var. Bunları biz
bilavasitə sizdən öyrənmək istəyirik. Ona görə də bizim
bugünkü görüĢümüz müəyyən qədər qeyri-formal xarakter
daĢıyır. Aprel ayının 25-də olan görüĢ kimi, bugünkü görüĢ də
Azərbaycan prezidentinin biznes nümayəndələri ilə daha
yaxın münasibətlər yaratması məqsədi daĢıyır. Bu münasibətlər də yalnız və yalnız Azərbaycanda biznesin inkiĢafını
təmin etməkdən, xarici sərmayəni daha çox cəlb etməkdən və
ölkəmizin iqtisadiyyatını inkiĢaf etdirməkdən ibarətdir. Buna
görə də mən istərdim ki, bizim bu görüĢümüzdə hər kəs özünü
sərbəst hiss etsin. Biz bir-birimizlə səmimi olmalıyıq, formalizmə yol vermək olmaz. Mənim Ģəxsən məqsədim sizlərdən
daha da çox məlumat almaq, iĢlərinizdə sizə mane olan hər
bir faktı – yaxud mane olan, bəlkə də, ümumi problemlər var –
aradan qaldırmaqdır.
Aprel ayının 25-dəki görüĢlərdən sonra bizdə bir çox
fikirlər yaranıbdır. Onlar özəl sektora daha da əlveriĢli Ģərait
yaratmaqdan ibarətdir. Güman edirəm ki, sizinlə də görüĢümüzdə əldə etdiyimiz yeni məlumatlar, fikirləriniz, təklifləriniz çox ətraflı təsəvvür əldə etmək və lazım olan tədbirlər
görmək üçün faydalı olacaqdır.
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Siz xarici ölkələrin vətəndaĢlarısınız. Azərbaycan bazar
iqtisadiyyatı sahəsində gənc bir ölkədir. Bizdə təcrübə azdır.
Biz bazar iqtisadiyyatını sosialist iqtisadiyyatının, yəni o
dövrlərdə yaranmıĢ mülkiyyət formasının dəyiĢdirilməsi ilə
yaratmağa baĢlamıĢıq. Bu, çətin proses olubdur, bu gün də
çətindir. Ən çətini odur ki, bizdə təcrübə yox idi. YaĢadığımız
hər il bizi daha da təcrübələndirib, bu sahədə biliklərimizi
geniĢləndiribdir. Ancaq bunlara baxmayaraq, iqtisadi cəhətdən inkiĢaf etmiĢ ölkələrdə olan təcrübənin hamısını hələ
Azərbaycana gətirə bilməmiĢik.
Siz, xarici ölkələrin vətəndaĢları öz ölkələrinizdə bizneslə
məĢğul olub təcrübə toplamısınız. Ona görə sizin burada
fəaliyyətiniz Azərbaycanda biznesin inkiĢafı üçün, ölkəmizin
iqtisadiyyatının inkiĢafı üçün çox əhəmiyyətlidir. Sizin bu
təcrübəniz, indiyə qədər buradakı əməli fəaliyyətiniz Azərbaycana kömək edibdir. Ancaq bundan sonra nə etməliyik?
QarĢımızda duran çətinliklər, əngəllər nədən ibarətdir? Bunların hamısını biz sizdən öyrənmək istəyirik. Bunlar barəsində sizdən məlumatlar almaq istəyirik.
Mən bir daha rica edirəm ki, burada söz demək istəyən
Ģəxslər öz fikirlərini açıq desinlər, çəkinməsinlər. Bizi tənqid
etmək lazımdır, tənqid edin. Əgər buraya gələn iĢ adamları
bizi ancaq tərifləsələr, bu görüĢün əhəmiyyəti olmazdı. Yəni
çatıĢmayan çəhətlər, nöqsanlar, əngəllər tənqid edilməli, açıq
deyilməlidir. Buna görə də biz aprel ayının 25-də olduğu
kimi, bu görüĢümüzü də müəyyən mərhələlərə bölürük. Birinci
hissədə, indi mənim çıxıĢımdan sonra məlumat veriləcəkdir.
Ondan sonra bütün mətbuat nümayəndələrindən xahiĢ
edəcəyik ki, onlar istirahətə çəkilsinlər, biz burada qapalı
Ģəraitdə, mətbuat nümayəndələrinin və Azərbaycanın vəzifəli
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Ģəxslərinin iĢtirakı olmadan müzakirə aparaq. Ondan sonra
isə bizim görüĢümüzün son iclası olacaqdır. Onda xahiĢ
edəcəyəm ki, mətbuat nümayəndələri də iĢtirak etsinlər.
Bu gün burada Azərbaycanın hökumət üzvlərindən, dövlət
nümayəndələrindən yalnız bir neçə Ģəxs iĢtirak edir. BaĢqalarını buraya dəvət etməmiĢik. Çünki istəyirik ki, burada
sərbəstlik olsun və daha çox xarici Ģirkətlərə yer verilsin və
bundan biz faydalana bilək.
Bizim bu görüĢümüzə Azərbaycanda təmsil olunan xarici
ölkələrin səfirləri də gəliblər. Bilirəm ki, onlar öz ölkələrinin iĢ
adamlarının Azərbaycanda daha da uğurla iĢləməsini istəyirlər. Biz də bunu istəyirik. Biz səfirlərlə vaxtaĢırı görüĢlər
keçiririk. Onların verdikləri məlumatlardan istifadə edirik.
Amma bu gün onların bizim bu görüĢümüzdə iĢtirakını da
mən çox əhəmiyyətli hesab edirəm.
ЙЕКУН НИТГИ
Щюрмятли ханымлар вя ъянаблар!
Бу эюрцшя эялдийинизя, бяйан етдийиниз фикирляря, тяклифляринизя, тянгидинизя эюря сизя бир даща тяшяккцр едирям.
Билдирмяк истяйирям ки, апрелин 25-дя кечирдийиниз эюрцш вя буэцнкц эюрцшцмцз Азярбайъан игтисадиййатынын проблемлярини
щялл етмяк, онун инкишафыны тямин етмяк цчцн чох ящямиййятлидир. Ямин ола билярсиниз ки, сизин иряли сцрдцйцнцз тяклифляр,
тянгиди фикирляр, эюстярдийиниз фактларын щамысы, о ъцмлядян
бурада сяслянмяйян, анъаг йазылы шякилдя тягдим етдийиниз
тяклифляр щамысы бирликдя чох диггятля тящлил олунаъаг вя Азярбайъанда игтисадиййатын, бизнесин инкишафы цчцн нязярдя
тутдуьумуз эяляъяк тядбирляримиздя онлардан истифадя едиляъякдир.

_________________________________________________________271

Бурада билдирилян фикирляр бизнесин мцхтялиф сащяляриня аиддир. Мян бу барядя данышмаг истямирям. Чцнки бизим бу тядбирлярин формасы бундан ибарятдир ки, биз гапалы эюрцшдя
сизинля ачыг сющбят апарырыг вя бунларын нятиъясиндян истифадя
едяъяйик. Инди ися бизим бу эюрцшцмцзя йекун вурараг билдирмяк истяйирям ки, эюстярилян бцтцн нюгсанлара, гцсурлара бахмайараг, Азярбайъанын игтисадиййаты сон илляр сцрятля инкишаф
едир. Азярбайъанда игтисади ислащатлар вя онлардан яввял
сийаси, щцгуги ислащатлар уьурла щяйата кечирилибдир. Бир чох
ишляр эюрмцшцк вя онларын ямяли нятиъялярини мцшащидя едирик.
Игтисадиййатымызын сон иллярдя ардыъыл олараг, илбяил инкишаф
етмяси мящз Азярбайъанда базар игтисадиййатынын щяйата кечирилмяси цчцн лазым олан тядбирлярин эюрцлмясинин нятиъясидир.
Биз 1990-ъы иллярин яввялляриндя дювлят мцстягиллийини ялдя
едяндя кечмиш сосиалист системинин игтисадиййатына малик идик.
Аьыр бир шяраитдя дювлят мцстягиллийини горуйуб сахлайа билдик,
Азярбайъанын игтисадиййатында мювъуд олан даьыдыъы просеслярин гаршысыны алдыг вя тядриъян игтисадиййаты инкишаф етдирмяйя
башладыг. О вахт да биз бяйан етмишдик ки, Азярбайъанда
игтисадиййатын инкишафыны тямин етмяк цчцн хариъи сярмайянин
ъялб олунмасы, игтисади ъящятдян инкишаф етмиш юлкялярин тяърцбясиндян истифадя едилмяси, тиъарятин либераллашдырылмасы ясас
шяртлярдян биридир.
Биз бу йол иля эетдик. Мялумдур ки, 1994-ъц илдян башлайараг Азярбайъанда йени нефт стратеэийасынын щяйата кечирилмяси юлкямизин игтисадиййатынын инкишафында хцсуси рол ойнайыр. Биз 1994-ъц илдя илк мцгавиляни – «Ясрин мцгавиляси»ни
имзалайанда буна инанырдыг, эяляъяйя чох бюйцк цмидля
бахырдыг. Анъаг о мцгавилянин ня гядяр аьыр вя чятин шяраитдя
имзаланмасыны вя сонра онун Азярбайъанда щяйата кечирилмяси цчцн мцхтялиф манеялярин олмасыны нязяря алсаг, айдын

_________________________________________________________272

олар ки, биз ня гядяр аьыр вя чятин бир йол кечмишик. Анъаг бу
йолу кечмишик вя бунун мцсбят нятиъяляри эюз габаьындадыр.
Инди артыг Азярбайъанда нефт секторунда бюйцк лайищяляр
щяйата кечирмишик вя щяйата кечиририк. Пай бюлэцсцня аид 21
мцгавиля имзаланыбдыр. Онларын бир чоху артыг юз нятиъялярини
верир.
Бурада билдирилди ки, нефт сащясиндя мцгавилялярин щяйата
кечирилмясиндя 400 хариъи ширкят иштирак едир. Бу, тякъя нефт сащясиня йох, она хидмят едян бцтцн башга сащяляря хариъи сярмайянин вя ширкятлярин ъялб олунмасынын яйани нцмунясидир.
Бакы–Тбилиси–Ъейщан ясас нефт ихраъ кямяри, Бакы–Тбилиси–
Ярзурум газ кямяри артыг реаллыьа чеврилмишдир. Щюрмятли
ъянаб Вудворд бурада билдирди ки, бу илин сонуна кими Бакы–
Тбилиси–Ъейщан бору хяттинин иншасына башланаъагдыр. Эялян ил
Бакы–Тбилиси–Ярзурум газ хяттинин иншасына башланаъагдыр.
Анъаг тякъя бунлар дейил, бизим башга бюйцк лайищяляримиз дя
вар. Амма бунларла йанашы, биз даим чалышмышыг ки, гейри-нефт
секторуна да хариъи сярмайя ъялб олунсун вя хариъи юлкялярин
ширкятляри щям мцстягил шякилдя, щям дя Азярбайъан ширкятляри
иля бярабяр юлкямиздя иш эюрсцнляр вя биз республикамызын
игтисадиййатынын бцтцн сащялярини инкишаф етдиря биляк.
Ъящдляримиз чохдур, наилиййятляримиз дя вар. Анъаг
истядийимизин чохуна щяля наил олмамышыг. Бу йолда чятинликляр
дя вар. Бунлар щям бизим цчцн олан чятинликлярдир, щям дя
хариъи сярмайячиляр цчцн, хариъи юлкялярин иш адамлары, хариъи
ширкятляр цчцн олан чятинликлярдир. Она эюря дя апрел айынын 25дя кечирилмиш эюрцшцн, бу эцн кечирилян эюрцшцн нятиъяляриня
ясасян биз бюйцк тядбирляр планы щазырлайырыг. Бир чох
фярманларын лайищяляри щазырланыр. Щакимиййят органларынын
нцмайяндяляри иля дя эюрцш кечириляъякдир.
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Цмидварам ки, мювъуд олан нюгсанларын чохунун арадан
галдырылмасы цчцн лазыми тядбирляр эюрмяк мцмкцн олаъагдыр.
Сизин бурада дедийиниз вя бизя мялум олан, хариъи бизнесменлярин иш эюрмясиня янэял тюрядян проблемляр, чятинликляр
бир чох група бюлцнцр. Бунларын бир щиссяси Азярбайъанда
ганунвериъилийин тякмилляшдирилмяси иля ялагядардыр.
Анъаг мян бу эцн сизляри динляйяряк вя юзцм дя мцяййян
гядяр дахилян тящлил едяряк дцшцнцрям ки, биз бир чох
ганунлар гябул етмишик. Бязян бир ганун о бири ганунун бир
щиссясиня мане олур. Бир ганун о бирини тякрарлайыр. Бялкя дя
ганунлар чох олдуьуна эюря онларын иърасыны тямин етмяк дя
чох чятин олур. Амма бу о демяк дейилдир ки, бундан сонра
ганунлар гябул едилмямялидир. Ганунлар гябул олунаъагдыр.
Лазым олан ганунлар гябул едиляъякдир. Ямин едирям ки,
ганунларын щамысынын мязмуну Азярбайъанда юзял секторун,
бизнесин инкишафыны тямин етмяк, хариъи сярмайяни Азярбайъана ъялб етмяк мягсяди дашыйаъагдыр. Буна эюря дя ганунвериъилийин тякмилляшдирилмяси–бу эюрцшлярдян мян нятиъя чыхарырам – бизим гаршымызда дуран мясялялярдян биридир.
Верэи щаггында бурада щамы данышды. Верэидян щеч кяс
мямнун дейилдир. Щяр бир иш адамы арзу едярди ки, верэи олмасын, йахуд да верэи чох аз олсун. Иш адамы иш эюрмялидир, газанъ эютцрмялидир. Лакин дювлят, юлкя дя йашамалыдыр. Верэиляр
топланмалыдыр. Амма буэцнкц данышыглардан сонра, эюрцнцр
ки, биз верэиляр щаггында да дцшцнмялийик, лазыми тядбирляр
эюрмялийик.
Бурада иш адамларына мане олан чох мисаллар эятирилди.
Щям Верэиляр Назирлийи вя онун органлары, щям Эюмрцк Комитяси вя онун бцтцн органлары… Бялкя сиз бу эцн демядиниз,
йахуд да аз дединиз. Юзял сектора мцдахиля, бизим айры-айры
органлар тяряфиндян онларын йохланылмасы вя беляликля, онларын
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ишляринин позулмасы фактлары да бизя мялумдур. Щцгугмцщафизя органлары ямякдашларынын вязифяляриндян суи-истифадя
етмяси тякъя иш адамларына дейил, бир чох сащялярдя бизнесин дя
инкишафына чох мане олур.
Лисензийалар щаггында чох данышылды. Бу барядя биз дцшцнцрцк. Анъаг ютян эюрцшдя вя буэцнкц эюрцшдя сюйлянян
фикирляр тяляб едир ки, лисензийа системини кюклц сурятдя тякмилляшдирмяк лазымдыр. Лисензийалар чохдур. Онлары верян органлар чохдур. Бурада дейилди ки, лисензийаны чох щалларда рцшвятсиз вермирляр. Демяли, бунларын гаршысы алынмалыдыр. Йеня дейирям, лисензийа системи тамамиля тякмилляшдирилмялидир.
Рцшвятхорлуг, коррупсийа щаггында да фикирляр сюйлянилди,
цмумиййятля, биз билирик, щям бизнес сащясиндя, щям игтисадиййатда, щяйатынызын башга сащяляриндя беля щаллар вар. Бунларла
мцбаризя апарырыг вя бундан сонра да апараъаьыг. Эцман
едирям ки, бизим бу ики эюрцш нятиъясиндя эюряъяйимиз тядбирлярдя мящз рцшвятхорлугла мцбаризя хцсуси йер тутмалыдыр.
Бурада бир чох башга проблемляр щаггында да данышылды.
Щамысы нязяря алынаъагдыр. Яэяр нефт секторуну кянара гойсаг, Азярбайъанда юзял сектор йаранандан индийя гядяр хариъи ширкятляр ясасян тиъарят, хидмят, иашя, бир аз да няглиййат
сащясиндядир. Бу сащяляря илк иллярдя ясасян хариъи ширкятляр ъялб
олунублар, йахуд да онлар мараг эюстярибляр. Йа юзляри, йа да
йерли ширкятлярля бирликдя чох ишляр эюрцбляр. Бу ишляр юз
нятиъясини верир. Бир тяряфдян, бизим игтисади ислащатлары, юзялляшдирмя програмыны щяйата кечирмяйимиз, диэяр тяряфдян, хариъи
юлкялярин ширкятляринин Азярбайъанда тиъарят, хидмят, иашя вя с.
сащялярдя чох ишляр эюрмяси, демяк олар ки, бу сащяляри лазыми
сявиййяйя галдырыбдыр. Инди Азярбайъанда тиъарят, демяк олар,
тамамиля юзял сектора мяхсусдур. Чох мямнунедиъи щалдыр
ки, юзял сектор да тиъяряти йахшы инкишаф етдирибдир. Биздя инди
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эюзял тиъарят шябякяляри, маьазалары, мцяссисяляри йараныбдыр.
Дцнйанын бир чох юлкяляриндян мцхтялиф чешидли маллар
эятирилир. Азярбайъан базары тамамиля долудур, бу барядя щеч
бир проблем йохдур.
Сиз бялкя дя бир о гядяр демядиниз ки, хариъдян мал эятирян
вя бурада тиъарятля мяшьул олан щяр бир иш адамы бюйцк чятинликлярля растлашыр. Амма биз буну билирик. Анъаг эюрцн ки,
бизим иш адамлары, тякъя бизим йох, Азярбайъана эялян хариъи
юлкялярин иш адамлары ня гядяр инадла иш эюрмяк истяйирляр ки,
бцтцн бу манеялярдян, бцрократик янэяллярдян кечяряк,
щарада онлардан рцшвят тяляб едирлярся, о рцшвятляри веряряк
Азярбайъанда тиъаряти инкишаф етдирибляр. Щесаб едирям ки, бу
бизим ясас наилиййятляримиздян биридир.
Инди иншаат сащясиндя бизнес инкишаф едир. Эениш мигйасда
иншаат ишляри эедир. Цмумиййятля, Азярбайъанда, юлкямизин
бцтцн бюлэяляриндя сцрятля иншаат ишляри эедир. Бу да шяхси
евлярин тикилмясидир. Мцхтялиф бюлэялярдя инсанлар юзляри цчцн
шяхси евляр тикирляр. Кянд йерляриндя чох, дейя билярям ки,
мцасир тялябляря уйьун фярди евляр тикилир. Бакы шящяриндя дя
мцасир тялябляря ъаваб верян чох биналар, йашайыш евляри
тикилир. Бунлар мцсбят щалдыр. Биз бунлары дястякляйирик. Щесаб
едирям ки, бизим иш адамлары бу сащядя даща уьурлу ишляр
эюряъякляр.
Башга хидмят сащяляриндя дя хариъи вя йерли ширкятляр чох иш
эюрцбляр вя эюрцрляр. Бу эцн бурада сярэийя бахдыг. Сярэидя
тягдим олунан маллар, ясасян, щямин ширкятлярин истещсал етдикляри мящсуллардыр. Анъаг инди Азярбайъанын йерли иш адамлары 6-7 ил бундан яввялки сявиййядя дейилляр. Онлар хариъи
ширкятлярля бирэя иш эюряряк, хариъи юлкялярин тяърцбясиндян
истифадя едяряк, артыг мцасир сявиййядя ишляйя билирляр. Она эюря
дя йерли бизнес эенишлянибдир. Бялкя бу сябябдян дя иншаат,
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йахуд да тиъарят, иашя сащясиндя хариъи ширкятляр азалыбдыр. Бу,
тябии просесдир. Чцнки йерли сащибкарлыг артыг инкишаф едибдир.
Biz istəyirik ki, xarici sərmayə vasitəsilə, xarici Ģirkətlər
vasitəsilə Azərbaycanda yerli sahibkarlığı, yerli biznesi inkiĢaf etdirək. Ançaq indi qeyri-neft sektoru haqqında danıĢanda, xarici sərmayənin cəlb olunması və yerli sərmayədən istifadə olunması vasitəsilə onun inkiĢafını təmin etmək haqqında danıĢanda, birinci növbədə istehsal sahəsini nəzərdə
tuturuq. Açıq demək lazımdır ki, bizdə neft sektorundan kənarda biznesin istehsal sahəsi çox azdır. Xaricdən gələn Ģirkətlər bu sahəyə az sərmayə qoyublar, az fəaliyyət göstəriblər, bu sahəyə o qədər də böyük maraq göstərməyiblər. Həm
də bizim yerli iĢ adamları daha çox ticarətlə, indi inĢaatla,
iaĢə, xidmət və baĢqa sahələrlə məĢğuldurlar. Ançaq isteщsal
müəssisələri yaratmaq, yerli istehсalı inkiĢaf etdirmək və bunun nəticəsində yeni iĢ yerləri açmaq indi bizim bazar iqtisadiyyatında, özəl sektorda əsas vəzifələrimizdir. Mən arzu
edərdim ki, Azərbaycana maraq göstərən xarici Ģirkətlər indi
qeyri-neft sektorunda daha çox istehsal sahəsi ilə məĢğul olsunlar. Azərbaycanda bu barədə imkanlar çoxdur. Burada
deyildi ki, bir çox sənaye müəssisələri özəlləĢdiriləcəkdir. Bizdə çoxlu maĢınqayırma zavodları, metallurgiya sənayesi,
kimya sənayesi var. Azərbaycanda kənd təsərrüfatı məhsullarının emalı üçün çox gözəl sənaye müəсsisələri yaratmaq
olar. Mən istəyirəm ki, bunlara xarici sərmayə daha çox cəlb
olunsun. Xarici ölkələrin Ģirkətləri bu sahəyə daha da çox
maraq göstərsinlər.
Azərbaycanda kənd təsərrüfatı tamamilə özəlləĢibdir. Bu
da çox yaxĢı nəticələr verir. Kənd təsərrüfatı məhsullarının
istehsalı ilbəil artır. Azərbaycan bir çox ərzaq məhsulları ilə
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özünü təmin edə bilir. Bilirsiniz ki, bazarlarda Azərbaycanda
istehsal olunan həddindən çox ərzaq məhsulları var. Ançaq
bu məhsulların emal edilməsi hələ ki, çox zəifdir. Mən bu
sahəyə də xarici sərmayəçilərin cəlb olunmasını istərdim.
Burada bizim rabitə sahəsindəki nöqsanlardan danıĢıldı.
Mən deyilən tənqidlərlə tamamilə razıyam. Demək olar ki,
bizim bütün sahələrdə görülən iĢlərimiz az da, çox da olsa,
lazımi səviyyədə gedir. Ançaq təəssüflər olsun ki, bu sahədə
hələ ki, lazımi iĢ görə bilməmiĢik. Guman edirəm ki, biz yaxın
vaxtlarda bununla ciddi məĢğul olmalıyıq.
Bu görüĢlərin nəticəsi ilə əlaqədar biz Azərbaycanın dövlət
hakimiyyət orqanlarının vəzifələri haqqında gələcək görüĢümüzdə ətraflı danıĢacağıq. Ançaq mən indi sizi əmin etmək
istəyirəm ki, dediyiniz tənqidlə tamamilə razıyam. Sizin irəli
sürdüyünüz təkliflərin çoxu əhəmiyyətlidir və onlar nəzərə
alınacaqdır. Bu görüĢlərdən sonra Azərbaycanda yerli sahibkarlığın, ümumiyyətlə, biznesin inkiĢafı üçün daha yaxĢı
Ģərait yaradılacaqdır.
Bazar iqtisadiyyatına keçid ağır, çətin prosesdir. Biz bu
prosesin iĢtirakçılarıyıq, onun çətinliyini hamı bilməlidir.
Təbiidir, biz istəyirik ki, Azərbaycanda demokratik, hüquqi, dünyəvi dövlət quraraq bütün sahələri inkiĢaf etmiĢ ölkələrin, Avropa ölkələrinin standartları səviyyəsinə çatdıraq. Ġnanın, biz bunu istəyirik. Biz buna doğru gedirik. Bütün tədbirlərimiz də məhz bu istiqamətə yönəlibdir. Ancaq siz də
bilməlisiniz və ümumiyyətlə, ölkədən kənarda da hamı bilməlidir ki, bu, ağır və çətin bir prosesdir.
KeçmiĢ Sovetlər Ġttifaqına məxsus olan ölkələrin hamısında bu proses gedir. Amma çətin gedir, ağır gedir. Mən Azərbaycanın nailiyyətlərini ĢiĢirtmək istəmirəm. Ancaq Beynəl-
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xalq Valyuta Fondunun və Dünya Bankının araĢdırmalarına
görə, bir çox sahələrdə Azərbaycanın göstəriciləri Müstəqil
Dövlətlər Birliyinə daxil olan baĢqa ölkələrin göstəricilərindən üstündür. Ancaq onlar bizi də qane etmir, sizi də. Biz
çalıĢırıq və bundan sonra da çalıĢacağıq ki, inkiĢaf etmiĢ
ölkələrin səviyyəsinə çatmaq üçün Azərbaycanda tərəqqi daha da sürətləndirilsin. Ancaq bilmək lazımdır: bunların hamısını bir gündə, bir ayda, bir иldə etmək mümkün deyildir. Buna həm zaman lazımdır, həm də iradə, inam lazımdır. Zaman
bizdən asılı deyildir. Ancaq iradə, inam özümüzdən asılıdır.
Hamı bilməlidir ki, Azərbaycan dövlətində, Azərbaycan
hakimiyyətində bu iradə, bu inam var. Bu iradə ilə, bu inamla
da biz bütün iĢlərimizi görürük. Bəzən bizim ölkəmizi inkiĢaf
etmiĢ dövlətlərlə müqayisə edirlər. Orada korrupsiya bu qədərdir, sizdə bu qədərdir... Birincisi, mən bildirmək istəyirəm
ki, harada nə qədər korrupsiya olduğunu heç kim bilmir.
Korrupsiyanın bir üzdə olan tərəfi var, bir də altda. Özü də
heç yerdə bir ölçü yoxdur ki, biləsən korrupsiya harada hansı
dərəcədədir. Ancaq təbiidir ki, iqtisadi cəhətdən inkiĢaf etmiĢ
ölkələrdə, demokratiya sahəsində inkiĢaf etmiĢ ölkələrdə
korrupsiya azdır. Mən heç də deyə bilmərəm ki, yoxdur.
Ancaq keçid dövrünü yaĢayan ölkələrdə – bir ölkədə o birindən çox, digərində o birindən az korrupsiya vardır. Korrupsiyanı inkar eтmək mümkün deyildir. Korrupsiya ilə mübarizə
etmək lazımdır. Mübarizə də Azərbaycanda gedir və gedəcəkdir. Buna heç kəsin Ģübhəsi olmasın. Bizim iqtisadi tədbirlərimizin də çoxu – əgər onları yaxĢı həyata keçirə bilsək –
məhz korrupsiyanın qarĢısını ala biləcəkdir. BaĢqa vasitələrdən də istifadə olunacaqdır. Bunu hamı bilməlidir.
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Mən hesab edirəm ki, burada çalıĢan iĢ adamları Azərbaycanın nailiyyətlərini öz ölkələrində təbliğ etməlidirlər.
Bizim nöqsanlarımızı burada deyin, Azərbaycanda deyin,
bizə deyin. Amma öz ölkənizdə deməyin. Nailiyyətlərimizi isə
öz ölkənizdə təbliğ edin. Lazımdır ki, bizimlə iĢ görən adamlar Azərbaycanda biznes Ģəraitinin nöqsanları haqqında öz
ölkələrində çox geniĢ söhbət aparmasınlar. Əksinə, təbliğ etmək lazımdır ki, sərmayəçilər Azərbaycana gəlsinlər. Biz də
bütün bu tədbirlərimizlə nöqsanları aradan qaldırmağa çalıĢırıq. Sizinlə birlikdə bu nöqsanları aradan qaldırmalıyıq.
Əgər siz olmasaydınız, xarici biznes Azərbaycanda olmasaydı, bu problemlər də olmazdı. Bu problemlər var, bu bizim
ümumi iĢimizin nəticəsidir. Demək, bu problemləri biz həll
etməliyik.
Problemlərin həll edilməsi üçün də, təbiidir ki, bir tərəfdən,
səylərimizi artırmalıyıq, digər tərəfdən, bizə zaman lazımdır.
Məsələn, neft sektorunda bizim apardığımız iĢləri görürsünüz.
Böyük problemlər yoxdur. Mən orada korrupsiyanı da görməmiĢəm, hiss etməmiĢəm. BaĢqa mənfi hallar da orada yoxdur, bəlkə də azdır. Mən bunu xarici neft Ģirkətləri ilə və yaxud da müqavilələrin həyata keçirilməsinə cəlb olunmuĢ Ģirkətlərlə iĢin timsalında bildirmək istəyirəm. Bunlar çox böyük, formalaĢmıĢ Ģirkətlərdir. Onlar öz təcrübələrini Azərbaycana gətiriblər. Bu sahədə biz müsbət mənzərəni görürük.
Ancaq digər sahələrdə mənzərə bundan fərqlidir. Əksər
hallarda mənfiliyinə görə fərqlidir. Bunlar bizim problemlərimizdir. Biz bunları həll etməliyik və inana bilərsiniz ki, həll
edəcəyik. Arzumuz ondan ibarətdir ki, əməkdaĢlıq etdiyimiz
hər bir ölkədə Azərbaycanda bugünkü biznes Ģəraiti haqqında, ölkəmizin daxili ictimai-siyasi vəziyyəti haqqında doğru-
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düzgün, obyektiv məlumat verilsin. Təəssüflər olsun ki, xırda
faktlardan çox böyük fikirlər yaradırlar. Bu da bizə lazım
deyildir. Biz özümüz sizinlə birlikdə nöqsanlarımızı yaxĢı bilirik. Bu iki görüĢ Azərbaycan prezidenti kimi, Ģəxsən mənə
çox Ģeyləri məlum etdi. Bir də deyirəm, ona görə də mən bu
görüĢlərdən məmnun oldum.
Mövcud nöqsanları biz birgə aradan qaldırmalıyıq. Biz
Azərbaycanda biznes mühitini daha da sağlam etməliyik,
Ģəffaflığı təmin etməliyik. Bütün bürokratik əngəlləri aradan
qaldırmalıyıq, hamımız bir yerdə korrupsiya ilə ciddi mübarizə aparmalıyıq.
Təbiidir ki, biz hakimiyyət olaraq bunları etməliyik. Bizimlə əməkdaĢlıq edən hər bir qurum, təĢkilat, hər bir firma
da bizə yardım etməlidir, bizimlə bərabər mübarizə aparmalıdır. Bəzi hallar var ki, onlarla bəlkə də bir gün yox, bir
ay yox, bir il yox, uzun müddət mübarizə aparmaq lazımdır.
Ġnsanlar bəzi mənfi hərəkətlərə öyrəniblər. Onların çoxu artıq
baĢqa cür iĢləyə bilmir. Ona görə də insanların bu psixologiyasını dəyiĢmək üçün biz hələ çox iĢ görməliyik. Ancaq mən
inanıram ki, biz bu iĢləri görməyə qadirik, bu iĢləri görürük
və görəcəyik.
Azərbaycanın prezidenti kimi, mən onu bildirmək istəyirəm ki, ölkəmizdə biznesin və o cümlədən xarici biznesin inkiĢafını Azərbaycanın iqtisadiyyatını təmin edən əsas amillərdən biri kimi görürəm.
Biznes indi iqtisadiyyatın aparıcı qüvvəsidir. Ona görə də
mən bu sahəyə daim diqqət yetirmiĢəm, yetirirəm və bundan
sonra da yetirəcəyəm. Hər bir iĢ adamı – xarici ölkədən gəlmiĢ, yaxud Azərbaycan vətəndaĢı – bilsin ki, Azərbaycanın
prezidenti kimi, mən onun sağlam iĢ görməsinin himayə-
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darıyam. Bu himayədarlığı daim edəcəyəm. Hər bir iĢ adamına, sağlam iĢ görən iĢ adamına mənim daim qayğım olacaqdır. Hər bir iĢ adamının iĢ görməsi üçün Ģəraitin yaxĢılaĢdırılmasını özümün əsas vəzifələrimdən biri hesab edirəm.
Əmin ola bilərsiniz ki, mənim bu siyasətim, bu əməli fəaliyyətim bundan sonra da davam edəcəkdir. Mən Azərbaycanın
gələcək inkiĢafını, gələcəyini demokratiyanın inkiĢafında
görürəm. Azərbaycanın inkiĢafını bazar iqtisadiyyatının inkiĢafında görürəm. Bu istiqamətdə indiyə qədər gördüyümüz
iĢləri davam etdirəcəyik və daha da sürətlə irəliyə gedəcəyik.
Mən sizin hamınıza bu görüĢə görə bir daha təĢəkkür edirəm. Hər birinizə cansağlığı, iĢlərinizdə uğurlar arzulayıram.
Sağ olun.
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BEYNƏLXALQ PROKURORLAR
ASSOSĠASĠYASININ ĠCRAĠYYƏ KOMĠTƏSĠNĠN
BAKI ġƏHƏRĠNDƏ KEÇĠRĠLƏN ĠCLASININ
ĠġTĠRAKÇILARINA MÜRACĠƏT
Hörmətli iclas iĢtirakçıları!
Beynəlxalq Prokurorlar Assosiasiyası Ġcraiyyə Komitəsinin növbəti iclasının Bakı Ģəhərində keçirilməsini təqdir
edərək, onun iĢtirakçılarını salamlayıram.
1996-cı ildən fəaliyyətə baĢlamıĢ və 80-dən artıq ölkəni
əhatə edən Beynəlxalq Prokurorlar Assosiasiyasının Ġcraiyyə
Komitəsinin iclasının Azərbaycanda keçirilməsi həm bu təĢkilatın fəaliyyətində, həm də müstəqilliyini bərpa edərək, hüquqi, demokratik dövlət quruculuğu yolu ilə irəliləyən ölkəmizin həyatında əlamətdar hadisədir.
Hamınızın üzv olduğu bu mötəbər təĢkilatın amalı ədalətli,
qərəzsiz, səmərəli cinayət təqibinin və ədalət mühakiməsinin
həyata keçirilməsi, habelə cinayətkarlığa qarĢı mübarizə problemlərinin həll olunması sahəsində müxtəlif dövlətlərin prokurorluq orqanlarının səylərini əlaqələndirməkdən və əməkdaĢlığı geniĢləndirməkdən ibarətdir. Bu çox yüksək bir amaldır. Məmnunam ki, Azərbaycan Prokurorluğu da təĢkilatınızın məqsədləri uğrunda səmərəli fəaliyyət göstərir.
BəĢər tarixi və müasir dünyada baĢ verən proseslər göstərir
ki, cinayətkarlıq insan cəmiyyətinin mənəvi və əxlaqi dəyərlərinə böyük zərbə vuran, ictimai-siyasi sabitliyi pozan, dövlətin əsas dayaqlarını sarsıdan, cəmiyyətin tərəqqisinə təhlükə
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törədən sosial bəladır. Ġctimai-iqtisadi quruluĢundan, inkiĢaf
səviyyəsindən, mədəni və tarixi irsindən asılı olmayaraq, elə
bir ölkə yoxdur ki, bu gün cinayətkarlıq problemləri ilə qarĢılaĢmasın. MüĢahidələr onu deməyə əsas verir ki, törədilmiĢ
cinayətlər getdikcə ağırlaĢır, onların törədilmə üsulları qəddarlaĢır, cinayətkarların özləri isə amansızlaĢırlar.
Müasir inkiĢaf dövrü cinayətkarlığın qloballaĢması ilə səciyyələnir. Belə ki, dünyada geniĢ vüsət almıĢ inteqrasiya
prosesləri transmilli mütəĢəkkil cinayətkarlığın – terrorçuluq,
korrupsiya, insan və silah alveri, narkobiznes, çirkli pulların
yuyulması və digər bu kimi təhlükəli cinayətlərin yayılması ilə
müĢayiət olunur.
Bundan əlavə, dünyanın bəzi bölgələrində hələ də davam
edən hərbi münaqiĢələr və onların nəticəsində formalaĢmıĢ
iĢğalçı rejimlər hakimiyyət orqanlarının və beynəlxalq təĢkilatların nəzarət edə bilmədiyi ərazilərdə terrorçuluq və digər
«cinayətkarlıq yuvalarının» yaranmasına gətirib çıxarmıĢdır.
Ermənistan tərəfindən Azərbaycan torpaqlarının iĢğalı nəticəsində ölkəmizin Dağlıq Qarabağ bölgəsində yaradılmıĢ rejim buna əyani sübutdur. ĠĢğalçı rejimlər beynəlxalq hüququn
prinsip və normalarını, demokratik dəyərləri və insan hüquqlarını kobudcasına pozaraq, yalnız öz əhalisi üçün deyil, həm
də digər ölkələrin əhalisi üçün real təhlükə yaratmaqdadırlar.
Nə qədər ki, belə hallar aradan qaldırılmayıb, heç bir dövlət
özünü rahat hiss edə bilməz.
Hörmətli iclas iĢtirakçıları!
Keçən il sentyabrın 11-də VaĢinqton və Nyu-York Ģəhərlərində baĢ vermiĢ dəhĢətli terror aktlarının miqyası bir daha
göstərdi ki, müasir dövrdə mütəĢəkkil cinayətkarlıq bir və ya
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bir neçə dövlətin deyil, bütün dünyanın qlobal probleminə
çevrilmiĢdir.
BəĢəriyyəti sarsıdan, beynəlxalq sülhə və əmin-amanlığa
təhlükə törədən bu hadisələr hamımızı transmilli mütəĢəkkil
cinayətkarlığın həqiqi mahiyyətini dərk etməyə sövq edir və
onunla mübarizədə daha da sıx əməkdaĢlığı zəruri edir.
Əminəm ki, Beynəlxalq Prokurorlar Assosiasiyası çərçivəsindəki əməkdaĢlığınız cinayətkarlığın qarĢısının alınması və
qanunun aliliyinin təmin edilməsi, insan hüquq və azadlıqlarının müdafiəsi kimi ali məqsədlərə nail olunmasına dəyərli
töhfəsini verəcəkdir.
Məqsəd və məramlarınızın həyata keçirilməsində Sizə
uğurlar arzulayıram.
HEYDƏR ƏLIYEV
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı Ģəhəri, 15 may 2002-ci il
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МОЛДОВА РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ПРЕЗИДЕНТИ
ЗАТИ-АЛИЛЯРИ
ЪЯНАБ ВЛАДИМИР ВОРОНИНЯ
Щюрмятли Владимир Николайевич!
Азярбайъан Республикасы иля Молдова Республикасы
арасында дипломатик мцнасибятляр йарадылмасынын 10 иллийи мцнасибятиля Сизи тябрик едирям.
Шадам ки, Азярбайъан вя Молдова арасында бир-бириня
щюрмят, етимад вя гаршылыглы анлашма принсипляриня ясасланан
яняняви достлуг мцнасибятляри ютян дювр ярзиндя стратежи тяряфдашлыг сявиййясиня чатмышдыр.
Бейнялхалг вя реэионал тяшкилатларда мювге вя мягсядляримизин йахынлыьы, гаршылыглы фяалиййятимиз вя гаршылыглы дястяйимиз, трансмилли лайищялярин щяйата кечирилмяси сащясиндя бирэя
сяйляримиз юлкяляримизин мцстягиллийи вя суверенлийинин мющкямлянмясиня, игтисади инкишафына хидмят едир.
Азярбайъан Молдова иля чохсяпкили вя гаршылыглы сурятдя
файдалы ямякдашлыьы – юлкяляримизин халгларынын цмдя мянафеляриня, реэионда тящлцкясизлийин, сабитлийин вя тяряггинин тямин
олунмасы вязифяляриня ъаваб верян ямякдашлыьы бундан сонра
да щяр васитя иля инкишаф етдирмяк язминдядир.
Сизя мющкям ъансаьлыьы, сяадят вя дювлят фяалиййятиниздя уьурлар, Молдова халгына ися сцлщ, фираванлыг вя тярягги арзулайырам.
Щюрмятля,
ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВ
Азярбайъан Республикасынын Президенти
Бакы шящяри, 15 май 2002-ъи ил
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AМЕРИКА БИРЛЯШМИШ ШТАТЛАРЫНЫН
XƏZƏR HÖVZƏSĠNĠN ENERJĠ DĠPLOMATĠYASI
ÜZRƏ SƏFĠRĠ STĠVEN MƏNН ИЛЯ
ЭЮРЦШДЯ СЮЩБЯТ
Президент сарайы
16 май 2002-ъи ил
H e y d ə r Ə l i y e v: Azərbaycana xoĢ gəlmisiniz. Sizinlə yenidən görüĢməyimdən çox məmnunam.
S t i v e n M ə n н: Ъянаб Президент, səmimi qəbul üçün təĢəkkürüмü bildirирям. Бяли, Bakıda olmağıмdan çox məmnunам.
H e y d ə r Ə l i y e v: Hiss edirəm ki, yaxĢısınız.
S t i v e n M ə nн: Mən Sizinlə tamamilə razıyam. Cənab
Prezident, Sizə minnətdarlığımı bildirirəm ki, məni Bakıya
dəvət etmisiniz. ABġ prezidenti Corc BuĢdan, dövlət katibi
Kolin Pauelldən Sizə salamlar gətirmiĢəm. Məndən xüsusi
xahiĢ ediblər ki, onların hörmət və ehtiramını Sizə yetirim.
Vitse-prezident Dik Çeyni də Sizə salam göndərmiĢdir.
Mən buraya gəlməzdən əvvəl vitse-prezidentlə görüĢdüm.
O Sizin liderliyiniz haqqında, Xəzər dənizinin enerji ehtiyatlarının iĢlənilməsi sahəsində Amerika BirləĢmiĢ ġtatları ilə
əməkdaĢlığınız barədə çox yüksək fikirdədir və çox xoĢ sözlər
dedi. Bir daha çox sağ olun, cənab Prezident.
H e y d ə r Ə l i y e v: Cənab səfir, sağ olun, sizə təĢəkkür
edirəm. Mən çox məmnunam ki, siz mənə bu qədər salamlar
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gətirmisiniz. Prezident cənab BuĢdan salam almaq, təbiidir
ki, mənim üçün çox sevindiricidir. Həmçinin dövlət katibi
Kolin Pauelldən və vitse-prezident Çeynidən.
Mən çox məmnunam ki, sizin bildirdiyiniz kimi, onlar
bizim fəaliyyətimizi yüksək qiymətləndirirlər. Bu bizim üçün
və Ģəxsən mənim üçün böyük dəstəkdir. Çünki bilirsiniz ki,
hər halda, biz burada mürəkkəb Ģəraitdə bir çox iĢlər görürük. Ona görə bizə verilən dəstək bizim üçün əhəmiyyətlidir.
XahiĢ edirəm, mənim salamımı, ən böyük hörmət və ehtiramımı prezident cənab BuĢa çatdırasınız. Mənim səmimi
salamımı dövlət katibi cənab Kolin Pauellə çatdırasınız. Vitse-prezident Çeyniyə salamımı, hörmət və ehtiramımı çatdırasınız. Bildirəsiniz ki, biz dostluğumuzu, əməkdaĢlığımızı bundan sonra da davam etdirəcəyik.
Vitse-prezident cənab Çeyni vaxtilə Azərbaycanda olubdur. Mən onunla burada çox maraqlı söhbətlər aparmıĢam.
Ancaq lazımdır ki, dövlət katibi Kolin Pauell də, prezident
cənab Corc BuĢ da gəlib Azərbaycanı görsünlər. XoĢ xəbərlərə görə mən sizə bir daha təĢəkkür edirəm.
S t i v e n M ə n н: Cənab Prezident, çox sağ olun. Sizin
salamlarınızı çox böyük ruh yüksəkliyi ilə VaĢinqtona aparacağam. Məlum olduğu kimi, çox vacib bir enerji layihəmiz
vardır və uzun illərdir ki, onun üzərində iĢləyirik. Bu layihənin həyata keçirilməsinə nail olmağa çox yaxınıq. Biz Azərbaycanın neft və qaz yataqlarının istismar edilməsi prosesini
böyük maraqla izləyirik. Fərəh hissi ilə demək istəyirəm ki,
Amerika BirləĢmiĢ ġtatları yeni boru kəmərlərinin çəkilməsində Azərbaycanla tərəfdaĢdır.
Beləliklə, mən buraya gəlmiĢəm ki, boru kəmərlərinin inĢasına baĢlanmazdan əvvəlki, bu son həftələr müddətində Azər-

_________________________________________________________288

baycanla sıx iĢləyim və bu layihənin irəli getməsinə, onun
tezliklə həyata keçirilməsinə kömək edim.
Artıq Azərbaycanda Yanacaq və Energetika naziri, Dövlət
Neft ġirkətinin və Azərbaycanda fəaliyyət göstərən xarici neft
Ģirkətlərinin nümayəndələri ilə çox səmərəli görüĢlərim olmuĢdur. Onlardan aldığım bütün məlumatlar müsbət səciyyəlidir.
H e y d ə r Ə l i y e v: Çox gözəl. Siz bilirsiniz ki, biz bu
layihənin üzərində uzun illərdir iĢləyirik. Bu layihəni çox ağır
Ģəraitdə həyata keçirməkdə Amerika BirləĢmiĢ ġtatları bizə
daim dəstək veribdir. Xatırlayıram, Azərbaycan, Türkiyə və
Gürcüstanın dövlət baĢçıları 1999-cu ildə Ġstanbulda Bakı–
Tbilisi–Ceyhan əsas neft ixrac kəmərinin inĢası haqqında
müqaviləni imzalayarkən – üc dövlət baĢçısı yox, həmin layihəyə Qazaxıstan da qoĢuldu – ona Amerika BirləĢmiĢ ġtatlarının prezidenti cənab Bill Klinton da imza atdı. Biz 1994cü ildən bu layihənin üzərində iĢləyirdik və nəhayət, 1997-ci
ildə bu barədə saziĢ imzaladıq. Ondan sonra bizim iĢimizin
ikinci mərhələsi baĢladı. Biz onu da uğurla keçdik. Ġndi
üçüncü mərhələdir, inĢaata baĢlayırıq. Dövlət Neft ġirkətinin
prezidenti Natiq Əliyev sizinlə aparılan danıĢıqlar haqqında
mənə məlumat verdi. O sizə deyib ki, bəzi xırda məsələlər
var. Mən indi onu demək istəmirəm, kiçik məsələlərdir... ġirkətlərdən, baĢqalarından asılı məsələlərdir. Amma bunların
hamısı həll olunacaqdır.
Bilirsiniz ki, indi də Bakı–Tbilisi–Ceyhana xor baxanlar
var. Bəziləri deyirlər ki, bu, baĢ tutmayacaqdır. Onlar öz arzuladıqlarını deyirlər. Ġnandırmaq istəyirlər ki, onların arzuları doğrudur. Ona görə Bakı–Tbilisi–Ceyhan boru xəttinə
dünyada daim çox böyük maraq, böyük diqqət, eyni zaman-
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da, müxtəlif tərəflərdən müqavimət var. Ona görə sizin xüsusi
olaraq bu məsələ üçün Azərbaycana gəlməyiniz və bununla
məĢğul olmağınız məni çox sevindirir.
Biz bu layihəni yerinə yetirəcəyik. Buna mənim heç bir
Ģübhəm yoxdur. Ancaq lazımdır ki, bəzi maneələr bizi gecikdirməsin. Güman edirəm, siz də bu iĢə həm kömək, həm də
nəzarət edəcəksiniz.
S t i v e n M ə n н: Cənab Prezident, çox sağ olun. Həqiqətən də biz bəzi məsələləri həll etməliyik. Bunlar əsas
məsələlər deyil və praktiki olaraq layihənin həyata keçirilməsinə təsir göstərmirlər. Lakin artıq neft sənayesinə və eləcə
də dünyaya yaxĢı məlumdur ki, Bakı–Tbilisi–Ceyhan layihəsi
iĢə düĢəcəkdir. Əlbəttə, bu layihəyə müqavimət var.
Cənab Prezident, lakin mənim iqtisadi, həm də intellektual
dəlillərim vardır ki, Bakı–Tbilisi–Ceyhan layihəsi yalnız Azərbaycana deyil, həm də bütün regiona xeyir verəcəkdir. Bu,
Avrasiya üçün iqtisadi yüksəliĢ və inkiĢaf yoludur. Köhnə
sovet inhisarı geridə qalmıĢdır. Azərbaycan xarici sərmayələri
ölkəyə cəlb etməklə özü iĢ görür. Bunun ən bariz təzahürü
ġərq–Qərb dəhlizinin yaranmasıdır.
Cənab Prezident, beləliklə, Sizin qəbul etdiyiniz qərarlara
və müəyyən etdiyiniz yola bizim ölkədə böyük hörmət vardır.
H e y d ə r Ə l i y e v: Sağ olun, təĢəkkür edirəm. Mən bir
də qeyd edirəm ki, bu, ölkəmiz üçün çox böyük əhəmiyyətlidir
ki, biz irəli gedəndə qarĢımıza çıxan maneələrin hamısını dəf
edə bilək.
Bilirsiniz ki, biz – Xəzəryanı ölkələrin dövlət baĢçıları AĢqabadda görüĢ keçirdik. Mən cənab Uilsona da bu barədə
məlumat vermək istəyirdim, lakin vaxtım yox idi. Hesab edirəm ki, bu görüĢ çox yaxĢı oldu. Heç bir qərar qəbul etmədik.
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Mən bilirdim ki, heç bir qərar qəbul olunmayacaqdır. Ancaq
özlüyündə ilk dəfə keçirilən bu görüĢ çox əhəmiyyətli oldu.
Çünki Xəzəryanı dövlətlər öz mövqelərini orada açıq-aydın,
tək yox, mətbuata yox, bir-birlərinə bildirdilər. Azərbaycanın, Rusiyanın və Qazaxıstanın mövqeləri bir-birinin eyni
oldu. Türkmənistan, Ġran isə baĢqa bir mövqedə oldular. Hər
halda, hamıya aydın oldu ki, bu barədə kim hansı mövqedədir, kim nə istəyir. Mən bundan çox məmnunam. Bir Ģey
həll etmədiksə də, bir-birimizə öz sözümüzü dedik.
Bilirsiniz ki, Rusiya ilə Qazaxıstan, Rusiya ilə Azərbaycan
və Azərbaycanla Qazaxıstan arasında bu barədə artıq saziĢlər imzalanıbdır. Bu günlərdə Moskvada Rusiya ilə Qazaxıstan dənizdə sektorların bölünməsi koordinatlarına aid son
saziĢi imzaladılar. Biz də Rusiya ilə belə bir saziĢ hazırlayırıq.
DüĢünürəm ki, iyun ayının əvvəlində mən Sankt-Peterburqda
prezident Putinlə görüĢəcəyəm, orada bu saziĢi imzalayacağıq.
Beləliklə, Xəzərin statusu həll olunmayıbsa da, bu məsələdə irəliləyiĢ davam edir.
S t i v e n M ə n н: Rusiya ilə Qazaxıstanın əldə etdikləri
razılıq, zənnimizcə çox müsbət addımdır. Mən Rusiya ilə
Azərbaycan arasında razılaĢma əldə olunması münasibətilə
Sizi qabaqcadan təbrik edirəm. Hesab edirəm ki, bu, Xəzər
dənizinin sektorlara bölünməsində məsələyə çox realist yanaĢmadır.
Cənab Prezident, elə bilirəm ki, Siz Rusiya və Qazaxıstana
artıq göstərmisiniz ki, insanlar yalnız inzibati bölgü nöqteyinəzərindən fikirləĢməməlidir, eyni zamanda iqtisadi maraqları da nəzərə almalıdırlar. Cənubi Qafqazda bu məsələ çox
gərgindir. Lakin elə hesab edirəm ki, diplomatiya, ağıl və dö-
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zümlülük vasitəsilə Cənubi Qafqazda da buna nail olmaq
mümkündür.
Sizin səylərinizi, eləcə də digər ölkələrin – Türkmənistanın,
Qazaxıstanın, Rusiyanın səylərini Amerika BirləĢmiĢ ġtatları
hansı bir vasitə ilə dəstəkləyə, kömək edə bilərsə, biz bunu etməkdən çox xoĢbəxt olarıq.
H e y d ə r Ə l i y e v: Sağ olun.
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ĠNQUġETĠYA RESPUBLĠKASININ PREZĠDENTĠ
CƏNAB MURAT ZYAZĠKOVA
Hörmətli Murat Maqomedoviç!
ĠnquĢetiya Respublikasının prezidenti vəzifəsinə seçilməyiniz münasibətilə Sizi ürəkdən təbrik edirəm.
Əminəm ki, xalqlarımız arasındakı ənənəvi dostluq münasibətləri, Azərbaycan Respublikası ilə Rusiya Federasiyası
arasında hərtərəfli əməkdaĢlıq bundan sonra da Qafqazda
sülh, sabitlik və tərəqqi naminə inkiĢaf edəcək və möhkəmlənəcəkdir.
Sizə möhkəm cansağlığı, xoĢbəxtlik və böyük uğurlar arzulayıram.
Hörmətlə,
HEYDƏR ƏLIYEV
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı Ģəhəri, 17 may 2002-ci il
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XALQ ARTĠSTĠ MĠRZƏ BABAYEVƏ
Hörmətli Mirzə Babayev!
Sizi, Azərbaycan musiqi sənətinin görkəmli nümayəndəsini ifaçılıq yaradıcılığınızın 70 illik yubileyi münasibətilə
səmimi- qəlbdən təbrik edirəm.
Siz Azərbaycanda estrada musiqisinin təĢəkkül tapmasında və inkiĢafında böyük xidmətləri olan sənətkarlardansınız.
Dövlət Caz Orkestrinin ilk solistlərindən biri kimi çıxıĢlarınız
bu musiqi janrının qısa müddət ərzində ölkəmizdə geniĢ
yayılmasında mühüm rol oynamıĢdır. Ürəyəyatan səs, orijinal
ifaçılıq tərzi və yüksək səhnə mədəniyyəti ilə səciyyələnən yaradıcılığınız musiqi tariximizdə ayrıca bir mərhələ kimi qiymətləndirilə bilər. Azərbaycan bəstəkarlarının yüzlərlə mahnısı məhz sizin ifanızda musiqisevərlər arasında geniĢ Ģöhrət
tapmıĢ, sizə isə xalq arasında böyük rəğbət və məhəbbət qazandırmıĢdır.
Siz XX əsrdə öz çoxĢaxəli yaradıcılığı ilə Azərbaycan mədəniyyətinin sürətli inkiĢafına töhfələr vermiĢ ziyalılar nəslinə
mənsub olan insanlardansınız. PərəstiĢkarlarınız sizi təkcə
müğənni kimi deyil, həm də aktyor, memar və rəssam kimi
tanıyırlar. Bir çox bədii filmlərdə yaratdığınız obrazlar öz
təbiiliyi, orijinallığı və təsir gücü ilə kinoĢünasların diqqətini
cəlb etmiĢ, kino həvəskarları tərəfindən yüksək qiymətləndirilmiĢdir.
Sevindirici haldır ki, artıq dillər əzbəri olmuĢ mahnılarınızı
yaĢınızın bu müdrik çağında da əsl gənclik həvəsi ilə oxuyur-
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sunuz. Musiqi mədəniyyətimizə böyük məhəbbət və sıx bağlılıqla səciyyələnən fəaliyyətiniz sənətə sonsuz sədaqət nümunəsi, əsl həyat məktəbidir. Inanıram ki, hələ neçə-neçə sənətkarlar nəsli bu məktəbdən, sizin zəngin təcrübənizdən
faydalanaraq Azərbaycan musiqisinin inkiĢaf etdirilməsinə öz
layiqli payını verəcəkdir.
Sizə cansağlığı və yaradıcılıq uğurları arzulayıram.
HEYDƏR ƏLĠYEV
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı Ģəhəri, 17 may 2002-ci il
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БЕЙНЯЛХАЛГ ПРОКУРОРЛАР
АССОСИАСИЙАСЫНЫН ПРЕЗИДЕНТИ НИКОЛАС
КОУДЕРИ БАШДА ОЛМАГЛА БУ ТЯШКИЛАТЫН
ИЪРАИЙЙЯ КОМИТЯСИНИН НЦМАЙЯНДЯ
ЩЕЙЯТИ ИЛЯ ЭЮРЦШДЯ СЮЩБЯТ
Президент сарайы
17 май 2002-ъи ил
H e y d ə r Ə l i y e v: Азярбайъана хош эялмисиниз.
Ġcraiyyə Komitəsinin iclasının Azərbaycanda keçirilməsindən
çox məmnun qaldığıмı билдирирям. Beynəlxalq Prokurorlar
Assosiasiyası qeyri-dövlət təĢkilatı kimi, böyük iĢlər görür. Siz
müxtəlif ölkələrin prokurorluq xidmətlərini, prokurorluq orqanlarının nümayəndələrini birləĢdirərək, həm təcrübə toplayır, həm də təcrübə mübadiləsi aparır və bir-birinizə kömək
edirsiniz. Azərbaycan müstəqil dövlət kimi gənc olsa da, qısa
tarixi zamanda ölkə həyatının bütün sahələrində, o cümlədən
məhkəmə-hüquq sistemi sahəsində xeyli iĢlər görübdür. Bizim
məhkəmə sistemi, prokurorluq, demək olar ki, beynəlxalq
standartlara uyğunlaĢıbdır. Ancaq bu iĢ davam edir və baĢqa
ölkələrin təcrübəsindən istifadə etməyə hələ çox böyük ehtiyac
var. Güman edirəm ki, Ġcraiyyə Komitəsinin iclasını Azərbaycanda keçirməyiniz ölkəmiz üçün təcrübə əldə etmək imkanları yaradır.
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Mən Ġcraiyyə Komitəsinin iclasına müraciətimi göndərmiĢəm, öz fikirlərimi və mülahizələrimi bildirmiĢəm.
N i k o l a s K o u d e r i: Azərbaycanda olmaq bizə çox
xoĢdur və Siz bu gün bizi qəbul etməklə hamımıza böyük
Ģərəf verdiniz. Əslində bizim buraya gəlməyimizə də səbəb elə
Siz oldunuz. Biz qərara almıĢdıq ki, bu görüĢü Bakıda keçirək
və Siz razılığınızı bildirdiniz. Buna görə biz Sizə dərin minnətdarlığımızı bildiririk. Çoxumuz Azərbaycana ilk dəfə gəlirик və burada həddindən artıq xoĢ və dostcasına münasibətlə qarĢılaĢmıĢıq. Buna görə xalqınıza minnətdarlığımızı bildirmək istəyirik. Gördüklərimiz bizi həqiqətən valeh etmiĢdir,
buradan çox gözəl təəssüratla qayıdacağıq.
Ъянаб Президент, Beynəlxalq Prokurorlar Assosiasiyası haqqında məlumat verərək bildiriм ki, bu təĢkilata həm ölkələr,
həm də fərdi Ģəxslər daxil olurlar. Azərbaycanın Ədliyyə naziri Fikrət Məmmədov bir neçə ildir ki, Ġcraiyyə Komitəsinin
üzvüdür. Onun vasitəsilə ölkəniz assosiasiyanin inkiĢafına nəzərəçarpacaq töhfələr vermiĢdir.
Мян Bakıda olarkən Respublika BaĢ prokurorunun Avropa ġurasının nümayəndələri ilə görüĢündə iĢtirak etmiĢям. Həmin görüĢ zamanı qanunun aliliyi, insan hüquqlarının qorunması, demokratiyaya, azadlıqlara hörmət nümayəndələr tərəfindən çox yüksək qiymətləndirilmiĢdir.
Azərbaycanın 1995-ci il Konstitusiyasında və eləcə də
ədliyyə və prokurorluqla əlaqədar olan qanunlarda Siz
açıq-aydın göstərmisiniz ki, adı çəkilən bütün bu prinsipləri
yüksək tutursunuz və ölkəniz inkiĢafını bu istiqamətdə
davam etdirəcəkdir.
Biz elə bir vaxtda yaĢayırıq ki, cinayətkarlıq qlobal səciyyə
daĢımağa baĢlayır. Bu, eyni ilə bizim iclasa Sizin müraciəti-
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nizdə də bildirilmiĢdir. Beynəlxalq terrorizmə qarĢı görülməli
olan tədbirlər də bu məsələnin nə dərəcədə vacib olduğunu
göstərir. Beynəlxalq Prokurorlar Assosiasiyasının məqsədi bu
sahədə prokurorların iĢini asanlaĢdırmaq, onlara mümkün
qədər yardım etməkdir.
Cənab Prezident, Sizə bir xatirə hədiyyəsi təqdim etmək
istəyirik. Bunun rəmzi mənası da vardır. Biz bilirik ki, mayın
10-u Sizin ad gününüz idi. Gec də olsa, Sizi ad gününüz münasibətilə təbrik edir, ən xoĢ arzularımızı bildiririk. Arzu edirik ki, gələcəkdəki ad günləriniz bundan da xoĢbəxt keçsin.
(Nikolas Kouderi XVIII əsrə aid olan, üzərində Azərbaycan
ərazilərinin də göstərildiyi xəritəni prezident Heydər Əliyevə
təqdim etdi).
M a r k v a r t ġ o l t s (Beynəlxalq Prokurorlar Assosiasiyasının Baş katibi): Ъянаб Президент, мян 1997-ci ildə Azərbaycanda olmuĢam. Burada bir daha olmaq mənim üçün böyük Ģərəfdir. Xatirimdədir ki, həmin vaxt biz Sizinlə görüĢmüĢdük.
B a r r i H a n k o k (Beynəlxalq Prokurorlar Assosiasiyasının Baş müşaviri): Ъянаб Президент, мян ися Azərbaycana
üçüncü dəfəдир gəlирям və hər dəfə də dövlət baĢçısı ilə görüĢüрям. Respublika Prokurorluğunun 80 illiyi ilə keçirilən tədbirdə iĢtirak etdiyiми дя чох йахшы хатырлайырам. Биз Азярбайъан тяряфи иля ишлямякдян чох бюйцк мямнунлуг дуйуруг.
F e n q Y e (Beynəlxalq Prokurorlar Assosiasiyasının vitseprezidenti): Ъянаб Президент, Сизя мямнунлугла билдирмяк
истяйирям ки, Çin ilə Azərbaycan arasında çox gözəl münasibətlər вардыр, ölkənin prokurorluq xidmətləri arasında yaxĢı
əlaqələr qurulмушдур və bunun daha da geniĢləndirilməsi
haqqında razılaĢma imzalanмышдыр.
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H e y d ə r Ə l i y e v: Щамыныза тяшяккцр едирям. Мян sizə
Ġcraiyyə Komitəsinin iclasının müvəffəqiyyətlə baĢa çatmasını
arzu edirəm. Arzu edirəm ki, prokurorluq orqanları həm
Beynəlxalq Prokurorlar Assosiasiyasının tərkibində, həm də
baĢqa beynəlxalq təĢkilatlarda daha da səmərəli əməkdaĢlıq
etsinlər.
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ARGENTĠNA RESPUBLĠKASININ PREZĠDENTĠ
ZATĠ-ALĠLƏRĠ
CƏNAB EDUARDO ALBERTO DUALDEYƏ
Hörmətli cənab Prezident!
Argentiнa Respublikasının milli bayramı – May inqilabının ildönümü münasibətilə Sizi və bütün Argentina xalqını
təbrik edirəm. Ümidvaram ki, Azərbaycan ilə Argentina arasında yaranmıĢ dostluq münasibətləri xalqlarımızın yaxınlaĢması və faydalı əməkdaĢlığı üçün əlveriĢli zəmin olacaqdır.
Sizə möhkəm cansağlığı, uğurlar, ölkənizə sabitlik və tərəqqi arzulayıram.
Hörmətlə,
HEYDƏR ƏLIYEV
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı Ģəhəri, 17 may 2002-ci il
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ИОРДАНИЙА ЩАШИМИЛЯР МЯМЛЯКЯТИНИН
МЯЛИКИ ЯЛАЩЯЗРЯТ ЫЫ АБДУЛЛАЙА
Ялащязрят!
Иорданийа Щашимиляр Мямлякятинин милли байрамы –
Мцстягиллик эцнц мцнасибятиля Сизи вя бцтцн Иорданийа халгыны
тябрик едирям.
Азярбайъан иля Иорданийа арасындакы достлуг мцнасибятляриндян бюйцк мямнунлуг дуйурам. Яминям ки, гаршылыглы
сяйляримиз сайясиндя ялагяляримизи даща да эенишляндиряъяк,
щяр ъящятдян файдалы ямякдашлыьа наил олаъаьыг.
Сизя мющкям ъансаьлыьы, ишляриниздя уьурлар, дост Иорданийа
халгына сцлщ вя тярягги арзулайырам.
ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВ
Азярбайъан Республикасынын Президенти
Бакы шящяри, 17 май 2002-ъи ил
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GÜRCÜSTAN PREZĠDENTĠ
ZATĠ-ALĠLƏRĠ
CƏNAB EDUARD ġEVARDNADZEYƏ
Hörmətli Eduard Amvrosiyeviç!
Milli bayram – Dövlət müstəqilliyinin bərpası günü münasibətilə Sizi, Gürcüstanın dost xalqını ürəkdən təbrik edirəm.
ġadam ki, Azərbaycan ilə Gürcüstan arasında dostluq,
mehriban qonĢuluq və qarĢılıqlı hörmət ənənələrinə əsaslanan münasibətlər inkiĢaf edir və regionumuzda sülh, sabitlik
və təhlükəsizlik iĢinə xidmət edir.
Ġnanıram ki, Azərbaycan ilə Gürcüstan arasında qarĢılıqlı
surətdə faydalı və hərtərəfli əməkdaĢlıq xalqlarımızın və
dövlətlərimizin rifahı naminə geniĢlənəcək və dərinləĢəcəkdir.
Sizə möhkəm cansağlığı, səadət, uğurlar, Gürcüstan xalqına isə sülh və tərəqqi arzulayıram.
Hörmətlə,
HEYDƏR ƏLIYEV
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı Ģəhəri, 17 may 2002-ci il
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KAMERUN RESPUBLĠKASININ PREZĠDENTĠ
ZATĠ-ALĠLƏRĠ
CƏNAB POL BĠYYAYA
Hörmətli cənab Prezident!
Kamerun Respublikasının milli bayramı – Respublika
elan edilməsi günü münasibətilə Sizi və bütün Kamerun xalqını təbrik edirəm.
Ümidvaram ki, ölkələrimiz arasında yaranan dostluq münasibətləri faydalı əməkdaĢlıq üçün geniĢ imkanlar açacaqdır.
Sizə möhkəm cansağlığı, iĢlərinizdə uğurlar, dost Kamerun
xalqına sülh və tərəqqi arzulayıram.
Hörmətlə,
HEYDƏR ƏLIYEV
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı Ģəhəri, 18 may 2002-ci il
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ROMA PAPASI II ĠOЩANN PAVEL
HƏZRƏTLƏRĠNƏ
Əlahəzrət!
Ad gününüz münasibətilə Sizi səmimi-qəlbdən təbrik
edirəm.
Siz bütün ömrünüz boyu humanizm ideallarına sədaqətlə
xidmət edərək, insanlar arasında qarĢılıqlı anlaĢma, mərhəmət, Ģəfqət hisslərini, dostluq və əməkdaĢlığı tərənnüm edirsiniz.
Sizə möhkəm cansağlığı, uzun ömür, müqəddəs iĢinizdə
uğurlar diləyirəm.
Tezliklə Sizi Bakıda gözləyirəm.
Hörmətlə,
HEYDƏR ƏLIYEV
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
18 may 2002-ci il
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ИРАН ИСЛАМ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ПРЕЗИДЕНТИ
СЕЙИД МЯЩЯММЯД ХАТЯМИНИН ДЯВЯТИ ИЛЯ
ИРАНА РЯСМИ СЯФЯРЯ ЙОЛА ДЦШМЯЗДЯН
ЯВВЯЛ БИНЯ ЩАВА ЛИМАНЫНДА КЦТЛЯВИ
ИНФОРМАСИЙА ВАСИТЯЛЯРИНИН
НЦМАЙЯНДЯЛЯРИНЯ ВЕРДИЙИ МЦСАЩИБЯ
18 май 2002-ъи ил
Щ е й д я р Я л и й е в: Mən Ġrana rəsmi səfərə gedirəm.
Ġranın prezidenti cənab Xatəmi məni dəvət edibdir. Səfərin də
məqsədi Ġran–Azərbaycan əlaqələrinin inkiĢaf etdirilməsindən ibarətdir. Kimin nə sözü varsa, buyursun.
S u a l: Cənab Prezident, görüĢünüzdə Xəzərin statusuna
dair müzakirələr aparılacaqmı və bu müzakirələrdən nə gözləyirsiniz?
C a v a b: Bəli, aparılacaq. Ola bilməz ki, mən Ġrana gedim,
orada Xəzərin statusu haqqında müzakirə aparılmasın. Aparılacaqdır.
S u a l: Cənab Prezident, Sizcə, bu səfər arada olan mübahisələrə son qoya bilərmi?
C a v a b: ÇaliĢiriq ki, mübahisələr olmasın.
S u a l: Cənab Prezident, Sizə yaxĢı yol və cansağlığı arzu
edərək, istərdim soruĢum ki, Ġranın bölgədəki mövqeyi baxımından iki ölkə arasındakı əlaqələrin Azərbaycan üçün nə kimi
önəmi ola bilər?
C a v a b: Bu əlaqələr həm Azərbaycana, həm də Ġrana
lazımdır. Biz qonĢuyuq və keçmiĢdə çox əlaqələrimiz olub-
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dur, bu gün də var. Ġndi bu əlaqələrin bütün sahələrdə – iqtisadiyyat, mədəniyyət, elm, təhsil, idman və baĢqa sahələrdə
inkiĢaf etdirilməsi və dövlətlərarası münasibətlərin daha da
mehribanlaĢması həm Ġran üçün, həm də Azərbaycan üçün
lazımdır.
S u a l: Azərbaycan Ġran üçün nə kimi önəm daĢıyır və nə
edə bilər?
C a v a b: Bunu dedim, Azərbaycan da Ġran üçün çox
önəmlidir, Ġran da Azərbaycan üçün önəmlidir.
S u a l: Cənab Prezident, Ġranda yaĢayan azərbaycanlılarla
Sizin görüĢləriniz nəzərdə tutulurmu?
C а в а б: Orada dövlət iĢində olanların bir hissəsi elə
azərbaycanlılardır. Onlarla görüĢəcəyəm.
S у а л: Cənab Prezident, Ermənistan–Azərbaycan, Dağlıq
Qarabağ münaqiĢəsinin həlli ilə bağlı söhbət aparılacaqmı?
C a v a b: Mütləq aparilacaq.
S u a l: Sizin səfərinizdən sonra Ġran bu münaqiĢənin həllinə
fəal surətdə cəlb oluna bilərmi?
C a v a b: Baxarıq.
S u a l: Cənab Prezident, belə bir məlumat var ki, iyun ayında Norveçdə Kюçяryanla Sizin görüĢünüz gözlənilir. Bu məlumat doğrudurmu?
C a v a b: Ola bilər ki, nə vaxtsa biz görüĢək, amma bunun
vaxtı müəyyən olunmayıbdır.
S u a l: Cənab Prezident, Praqa görüĢünün nəticəsi necə
oldu?
C a v a b: Onu biz hələ təhlil etməmiĢik.
S u a l: Bu səfərdən gözlədiyiniz nədir?
C a v a b: Gözləyirəm ki, Ġranla Azərbaycan bir-biri ilə daha da mehriban, dost olsunlar.
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S u a l: Cənab Prezident, sahibkarlarla Sizin görüĢünüzdən
sonra hansı tədbirlər görüləcəkdir?
C a v a b: Mən birinci görüĢdə də, ikinci görüĢdə də demiĢdim. Bu görüĢlərin nəticələri çox ətraflı, ciddi təhlil olunur.
Bunların əsasında lazımi tədbirlər hazırlanır. Bunlar hazırlanan zaman mən Azərbaycanın hakimiyyət orqanlarının nümayəndələri ilə görüĢ keçirəcəyəm.
S u a l: GörüĢün nəticələrinə uyğun olaraq hansısa kadr
dəyiĢiklikləri ola bilərmi?
C a v a b: YaĢayarıq, görərik.
S u a l: Səfər zamanı siyasi bəyannamə imzalanacaqmı?
C a v a b: Çox yaxĢı bir müqavilə imzalanacaqdır.
S u a l: Ġran–Azərbaycan əlaqələrinin inkiĢafı bölgədə sülhün və sabitliyin bərqərar olmasına nə kimi təsir göstərəcəkdir?
C a v a b:YaxĢi təsir göstərə bilər. Görürəm, sözünüz
qurtarıbdır. Sağ olun.

_________________________________________________________307

AZƏRBAYCAN РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
PREZĠDENTĠ HEYDƏR ƏLĠYEVИН
ИРАНА РЯСМИ СЯФЯРИ
18 май 2002-ъи ил
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyev
майын 18-дя эцнорта Tehrana gəlmişdir.
İran paytaxtının Mehrabad hava limanında dövlətimizin
başçısının şərəfinə fəxri qarovul dəstəsi düzülmüşdü.
Azərbaycan Respublikasının prezidenti Heydər Əliyevi təyyarənin pilləkəni yanında İranın Kooperasiya naziri Əli Sufi,
Xarici Işlər nazirinin müavini Möhsün Əminzadə, İran prezidentinin Xəzər məsələləri üzrə xüsusi nümayəndəsi Mehdi Səfəri, Azərbaycanın Tehrandakı səfiri Abbasəli Həsənov, İranın
Bakıdakı səfiri Əhəd Qəzai mehribanlıqla qarşıladılar. Respublikamızın rəhbərinə gül dəstəsi təqdim olundu.
Azərbaycan prezidenti Heydər Əliyev fəxri qarovul dəstəsinin qarşısından keçdi.
Dövlətimizin başçısı maşın karvanının müşayiəti ilə onun
üçün ayrılmış «Эцлцстан» iqamətgahына gəldi.
***
Azərbaycan prezidenti Heydər Əliyev qısa istirahətdən sonra
İran prezidentinin dövlət iqamətgahına gəldi. Burada rəsmi
qarşılanma mərasimi oldu.
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Respublikamızın rəhbərinin şərəfinə fəxri qarovul dəstəsi
düzülmüşdü. İran İslam Respublikasının prezidenti cənab Seyid
Məhəmməd Xatəmi Azərbaycan Respublikasının prezidenti
Heydər Əliyevi hərarətlə qarşıladı.
Azərbaycanın və İranın dövlət himnləri səsləndi. Prezidentlər
fəxri qarovul dəstəsinin qarşısından keçdilər.
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ĠRAN PREZĠDENTĠ SEYĠD
MƏHƏMMƏD XATƏMĠ
ĠLƏ ТЯКБЯТЯК GÖRÜġÜ
18 май 2002-ъи ил
Иран президентинин дювлят игамятэащында Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyev ilə İran İslam Respublikasının Prezidenti Seyid Məhəmməd Xatəmi arasında təkbətək görüş olmuşdur.
Görüşün əvvəlində dövlət başçıları jurnalistlərin suallarına
cavab verdilər.
S u a l: Cənab Xatəmi, Ġran fələstinliləri müdafiə etməyə,
Ġsrail ilə əlaqələri kəsməyə çağırır. Bəs, Ermənistan–Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqiĢəsinin həlli barədə Ġrandan belə
bir mövqe gözləmək olarmı?
C a v a b: Mənə sual verdiyinizə görə təĢəkkür edirəm.
Amma mən gözləyirdim ki, jurnalistlər əvvəlcə hörmətli qonağımıza, sonra mənə sual verəcəklər.
Ermənistan–Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqiĢəsi barədə Ġranın mövqeyi məlumdur. Biz Ermənistanın Azərbaycana təcavüzünü pisləmiĢik və bunu müxtəlif beynəlxalq təĢkilatlarda, yüksək səviyyələrdə elan etmiĢik. Biz belə fikirdəyik ki, bu münaqiĢə danıĢıqlar və sülh yolu ilə həll olunmalıdır.
Sözsüz ki, biz Ermənistan–Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ
münaqiĢəsinin hələ də həll edilməməsindən narahatıq, amma
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Fələstində baĢ verən hadisələr tayı-bərabəri olmayan qeyriinsani fəlakətdir. Bunu digər hadisələrlə müqayisə etmək
mümkün deyildir. Torpağın qəsb edilməsi, iĢğal olunması bir
məsələdir, həmin torpaq üzərində yaĢayan insanların –
qadınların, uĢaqların vəhĢicəsinə öldürülməsi isə çox ağır
məsələdir. Ġctimaiyyət bu hadisəyə xüsusi diqqət yetirir, belə
görünür ki, bu faciəyə dözmək olmaz.
S u a l: Hörmətli cənab prezident Heydər Əliyev, Sizin Ġrana
səfərinizin məqsədi nədən ibarətdir?
C a v a b: Sizə təĢəkkür edirəm. Mənim Ġrana rəsmi səfərimin məqsədi Azərbaycan–Ġran dostluğunu və əməkdaĢlığını daha da inkiĢaf etdirməkdən ibarətdir. Biz qonĢu ölkələrik, qədim müĢtərək tariximiz vardır, milli-mənəvi dəyərlərimiz bir-birinə bənzərdir, bunlar hamısı xalqlarımızın tarixən dostluğunu təmin edibdir.
Azərbaycan dövlət müstəqilliyini əldə edəndən sonra çox
ölkələrlə dostluq, əməkdaĢlıq əlaqələri qurub və bunu inkiĢaf
etdirir. Azərbaycan ilə Ġran arasındakı əlaqələr də on il bundan əvvəl qurulub və ötən müddət ərzində böyük yol keçibdir.
Ancaq biz hesab edirik ki, bu əlaqələr daha da geniĢləndirilməli, inkiĢaf etməlidir. Bax, bu məqsədə nail olmaq üçün
mən Ġrana rəsmi səfərə gəlmiĢəm.
S u a l: Cənab prezident Heydər Əliyev, Sizin Ġrana rəsmi
səfəriniz bir neçə dəfə təxirə salınmıĢdır. Tehrana indi rəsmi
səfərə gəlməyiniz hansı amillərlə bağlıdır.
Ġkinci sualım cənab Xatəmiyədir. Cənab Xatəmi, Xəzəryanı
ölkələr qarĢıya çıxan problemləri dərhal həll etmək üçün bir
birlik yaratsalar, daha yaxĢı olmazmı?
H e y d ə r Ə l i y e v: Bəli, biz bir-iki dəfə Ġrana rəsmi səfərə hazırlaĢmıĢıq, lakin bu, təxirə salınıbdır. Bunun obyektiv
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səbəbləri olubdur. Amma ötən müddətdə mən Ġranda səfərdə
olmuĢam. Məsələn, 2000-ci ildə mən Ġranda EKO təĢkilatının
zirvə görüĢündə iĢtirak etmiĢəm. Mən o vaxt burada olarkən
hörmətli prezident cənab Xatəmi ilə çox əhəmiyyətli görüĢlər
keçirmiĢik, danıĢıqlar aparmıĢıq. O zaman Ġranın ali dini rəhbəri ayətullah Seyid Əli Xamеnei ilə də görüĢmüĢəm, danıĢıqlar aparmıĢam. Yəni bizim əlaqələrimiz davam edibdir. Amma mən bu gün Ġrana rəsmi səfərə gəlmiĢəm. Bu mənim Ġrana
əvvəlki səfərlərimdən çox fərqlidir. Bu rəsmi səfər zamanı biz
bir çox məsələləri müzakirə edəcək, dövlətlərimiz arasında
əməkdaĢlığa dair bir sıra sənədlər imzalayacaьıq ki, bunun
da böyük əhəmiyyəti var.
M ə h ə m m ə d X a t ə m i: Xəzər dənizi qapalı göl sayılır
və Xəzəryanı beĢ ölkəyə aiddir. Xəzərdən istifadə bu ölkələr
arasındakı razılıq əsasında həyata keçirilməlidir. Biz hamımız, yəni beĢ ölkə belə hesab edirik ki, Xəzər dənizi bu beĢ
ölkəyə aiddir. Digər məsələlər – ekologiya, gəmiçilik, balıqçılıq və sair məsələlər sahəsində qarĢılıqlı anlaĢma Ģəraitində
əməkdaĢlıq olmalıdır. Sözsüz ki, keçmiĢ Sovet Ġttifaqı dağıldıqdan sonra Xəzər dənizinin istifadəsinə dair üsullar dəyiĢibdir. Ona görə də bu sahədə əməkdaĢlığa yeni bir baxıĢ
meydana gəlibdir. Odur ki, bu məsələ qarĢılıqlı anlaĢma və
sülh yolu ilə həll olunmalıdır.
Mazandaran gölü ətrafında yerləĢən ölkələrin dövlət baĢçılarının AĢqabadda sammiti keçirildi. Bu çox əhəmiyyətli bir
zirvə görüĢü idi.
H e y d ə r Ə l i y e v: Mən baĢa düĢmədim, Mazandaran
gölü nə deməkdir?
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M ə h ə m m ə d X a t ə m i: Siz tərəfdə Xəzərə Qəzvin gölü, Ġranda isə Mazandaran gölü deyirlər. Amma heç bir tərəf
narahat olmasın deyə, onun adını Xəzər dənizi qoyaq.
H e y d ə r Ə l i y e v: Onun adı çoxdan Xəzər dənizidir.
Xəzər dənizinin adını dəyiĢmək olmaz.
M ə h ə m m ə d X a t ə m i: Bəli, onun adı ingiliscə Kaspian si-dir.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bəli, Kaspian si – Xəzər dənizi.
M ə h ə m m ə d X a t ə m i: Dəryayi-Kaspi.
H e y d ə r Ə l i y e v: Dəryayi-Kaspi sözünü mən birinci
dəfədir eĢidirəm.
M ə h ə m m ə d X a t ə m i: Kaspian – Qəzvin deməkdir.
Ġcazə verin suala cavab verim. Xəzər dənizi beĢ ölkəyə aiddir.
Ümidvarıq ki, Xəzəryanı ölkələr bütün sahələrdə dostcasına,
qardaĢcasına əməkdaĢlıq edib, bu məsələləri həll edəcəklər.
AĢqabad zirvə görüĢü çox əhəmiyyətli bir toplantı idi. Xəzərin həddindən artıq zəngin ehtiyatlarından sahilyanı bütün
ölkələr istifadə etməlidir.
***
Sonra görüş mətbuat nümayəndələrinin iştirakı olmadan
davam etdirildi.
Azərbaycan prezidenti Heydər Əliyevi hörmət və ehtiramla
salamlayan İran prezidenti Seyid Məhəmməd Xatəmi dəvətini
qəbul edib Tehrana rəsmi səfərə gəldiyinə görə respublikamızın
rəhbərinə minnətdarlığını bildirdi. Cənab Məhəmməd Xatəmi
böyük siyasi təcrübəyə malik olan müdrik dövlət xadimi Heydər Əliyev ilə hər bir görüşü çox faydalı və dəyərli hesab etdiyini bir daha nəzərə çaтdırdı.
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Prezident Heydər Əliyevin Tehrana rəsmi səfərinin İran–
Azərbaycan əməkdaşlığında yeni üfüqlər açdığını vurğulayan
prezident Seyid Məhəmməd Xatəmi bu səfərin ölkələrimizin
qarşılıqlı surətdə faydalı əlaqələrinin inkişafında mühüm
mərhələ olduğunu bildirdi.
Səmimi sözlərə, rəsmi səfərə dəvətə görə təşəkkür edən prezident Heydər Əliyev dost və qonşu ölkədə ona və Azərbaycan
nümayəndə heyətinə göstərilən qonaqpərvərlikdən məmnun
qaldığını söylədi.
Azərbaycan–İran ikitərəfli münasibətlərinin inkişaf etdirilməsi barədə geniş müzakirələr aparan prezidentlər bütün sahələrdə əməkdaşlığın daha da genişləndirilməsinin və dərinləşdirilməsinin zəruri olduğunu bildirdilər.
İqtisadi əlaqələrin inkişafında böyük əhəmiyyəti olan layihələrdə ölkələrimizin iştirakının vacibliyini nəzərə çaтdıran
dövlət başçıları Şimal–Cənub nəqliyyat dəhlizinin geniş perspektivləri olduğunu yekdilliklə təsdiq etdilər.
Xəzərin hüquqi statusu məsələsindən söhbət açan prezidentlər sahilyanı ölkələrin bütün sahələrdə əməkdaşlığının daha
da sıxlaşdırılmasının böyük əhəmiyyət daşıdığını, Xəzərin
bundan sonra da sülh, təhlükəsizlik və əməkdaşlıq dənizi olacağına ümid bəslədiklərini bildirdilər. Prezidentlər Xəzərin hüquqi statusunun müəyyənləşdirilməsi ilə bağlı ekspertlər səviyyəsində müzakirələrin davam etdirilməsinin zəruriliyini vurğuladılar.
Görüşdə prezidentlər ölkəmiz üçün ən ağrılı problem olan
Ermənistan–Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin sülh
yolu ilə aradan qaldırılması məsələsinə də geniş yer ayırdılar.
Prezident Heydər Əliyev xatırlatdı ki, Ermənistan silahlı
qüvvələrinin təcavüzü nəticəsində Azərbaycan torpaqlarının 20
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faizi hələ də işğal altında qalmaqdadır, bir milyon azərbaycanlı
uzun illərdən bəri çadırlarda ağır şəraitdə yaşayır.
Münaqişənin sülh yolu ilə həll edilməsi üçün aparılan danışıqlar prosesindən bəhs edən prezident Heydər Əliyev bu münaqişənin tezliklə aradan qaldırılması sahəsində Minsk qrupunun
üzvü olan dövlətlərin səylərinin artırılmasının vacibliyini nəzərə
çaтdırdı.
Ermənistanın Azərbaycana təcavüzünün İran tərəfindən pislənildiyini və İranın bunu beynəlxalq təşkilatlarda açıq elan etdiyini vurğulayan prezident Seyid Məhəmməd Xatəmi bu münaqişənin hələ də həll olunmamasından öz ölkəsinin narahatlığını bildirdi və münaqişənin tezliklə aradan qaldırılmasının
bölgədə sülhün və əmin-amanlığın bərpa edilməsində mühüm
rol oynayacağına əmin olduğunu söylədi.
Qədim tarixi ənənələrə malik qonşu və dost ölkələrimizin
elm, təhsil, mədəniyyət və digər sahələrdə əlaqələrinin hazırkı
vəziyyəti barədə müzakirələr aparan prezidentlər bu əlaqələrin
daha da sıxlaşdırılmasının vacibliyini vurğuladılar.
Görüşdə prezidentlər bölgədə vəziyyət, hər iki ölkəni maraqlandıran bir sıra digər məsələlər barədə də geniş fikir mübadiləsi apardılar.
Prezident Heydər Əliyev prezident Seyid Məhəmməd Xatəmini Azərbaycana bir daha rəsmi səfərə dəvət etdi. Dəvət məmnunluqla qəbul olundu.
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***
Dövlət başçılarının iki saatdan çox davam edən təkbətək
görüşündən sonra prezident Heydər Əliyevin və prezident Seyid
Məhəmməd Xatəminin iştirakı ilə geniş tərkibdə Azərbaycan–
İran danışıqları oldu.
Azərbaycan prezidenti Heydər Əliyevi və onun başçılıq etdiyi
nümayəndə heyətini bir daha səmimiyyətlə salamlayan, xalqlarımızın qədim tarixi, milli-mənəvi, dini, mədəni bağlılığından
söz açan prezident Seyid Məhəmməd Xatəmi ölkələrimiz arasında bütün sahələrdə əlaqələrin durmadan inkişaf etdirilməsinin əhəmiyyətli olduğunu nəzərə çaтdırdı.
İran prezidenti Seyid Məhəmməd Xatəmi iqtisadi əlaqələrin
genişləndirilməsi üçün energetika, kommunikasiya, nəqliyyat
sahəsində əməkdaşlığın böyük imkanlar açdığını vurğuladı. O,
Şimal–Cənub nəqliyyat dəhlizinin geniş perspektivlərə malik
olduğunu bildirməklə yanaşı, Bakı–Astara avtomobil yoluna,
Astara–Astara, və Astara–Qəzvin dəmir yollarının çəkilməsinə
İranın böyük əhəmiyyət verdiyini söylədi.
Eyni bölgədə yerləşən qonşu və dost ölkələrimizin təhlükəsizliyinin, əmin-amanlığının bir-birinə bağlı olduğunu xatırladan cənab Seyid Məhəmməd Xatəmi Azərbaycanın və İranın
qarşılıqlı surətdə faydalı əlaqələrinin daha da möhkəmləndirilməsinin hər iki tərəf üçün böyük əhəmiyyət daşıdığını vurğuladı.
Azərbaycan prezidenti Heydər Əliyevin İrana indiki rəsmi
səfərinin ölkələrimizin əlaqələrinin inkişafında yeni mərhələ
açacağını söyləyən İran prezidenti ümidvar olduğunu bildirdi
ki, bu səfər hər iki ölkənin xalqlarına fayda gətirəcəkdir.
Səmimi sözlərə görə və İran İslam Respublikasına rəsmi səfərə dəvətə görə prezident Seyid Məhəmməd Xatəmiyə min-

_________________________________________________________316

nətdarlıq edən prezident Heydər Əliyev Tehrana gəldiyi ilk
andan ona və nümayəndə heyətinə göstərilən dostcasına və
mehriban münasibətdən çox məmnun qaldığını söyləyərək dedi
ki, ötən saatlarda biz Sizinlə təkbətək və nümayəndələrimizlə
birlikdə çox səmərəli danışıqlar apardıq. Bütün bunlar isə onu
göstərir ki, mənim İrana rəsmi səfərim doğrudan da həm
lazımdır, həm də çox əhəmiyyətlidir. Sizin də, mənim də əsas
məqsədimiz İran–Azərbaycan əlaqələrini daha da inkişaf
etdirməkdən ibarətdir. Xalqlarımızın çoxəsrlik tarixi, müştərək
ənənəsi, milli-mənəvi, dini dəyərləri bizi həqiqətən bir-birimizə
bağlayıbdır.
Prezident Heydər Əliyev İrana rəsmi səfərini, burada keçirilən görüşləri, aparılan danışıqları İran–Azərbaycan əlaqələrinin inkişafında yeni bir mərhələ kimi qiymətləndirdi.
Görüşdə Azərbaycan–İran hökumətlərarası müştərək komissiyasının fəaliyyətinin genişləndirilməsinə dair məsələlər nəzərdən keçirildi, Xəzər dənizində əməkdaşlıq, nəqliyyat, ticarət,
gömrük, kənd təsərrüfatı, humanitar və digər sahələrdə əlaqələrin inkişaf etdirilməsi perspektivləri barədə ətraflı fikir mübadiləsi aparıldı.
***
Mayın 18-də axşam İran İslam Respublikasının prezidenti
Seyid Məhəmməd Xatəminin adından Azərbaycan Pespublikasının prezidenti Heydər Əliyevin şərəfinə rəsmi qəbul təşkil
olundu.
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ИМАМ ХОМЕЙНИНИН МЯГБЯРЯСИНИ ЗИЙАРЯТ
19 май 2002-ъи ил
Azərbaycan Respublikasının prezidenti Heydər Əliyev
Tehrana səfərinin ikinci günü Иран ингилабынын рящбяри имам
Xomeyninin məqbərəsini ziyarətə gəldi. Dövlətimizin başçısını
hərarətlə, mehribanlıqla qarşıladılar.
Burada Azərbaycan prezidentinin şərəfinə fəxri qarovul
dəstəsi düzülmüşdü. Azərbaycan Respublikasının və İran İslam
Respublikasının dövlət himnləri ifa olundu.
Azərbaycan prezidenti Heydər Əliyev имам Xomeyninin
məqbərəsinə əklil qoydu, fəxri qonaqlar kitabına ürək sözlərini
yazdı.
«Ġran Ġslam Respublikasının rəhbəri ayətullah Xomeyninin
qəbrini ziyarət edərək, onun xatirəsinə böyük hörmət və ehtiramımı bildirirəm.
Heydər Əliyev
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
19 may 2002-ci il».
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ĠRAN ИСЛАМ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
ALĠ DĠNĠ RƏHBƏRĠ
АЙЯТУЛЛАЩ SEYĠD ƏLĠ XAMЕNEĠ ĠLƏ
GÖRÜġ
19 май 2002-ъи ил
Азярбайъан президенти Щейдяр Ялийеви səmimiyyətlə, mehribanlıqla salamlayan, онунла hər bir görüşdən çox məmnun
qaldığını söyləyən ayətullah Seyid Əli Xamеnei əmin olduğunu
bildirdi ki, Azərbaycan prezidentinin İrana rəsmi səfəri iki dost
və qonşu ölkə arasında əlaqələrin inkişafında yeni mərhələ
açacaqdır.
Səmimi sözlərə, xoş münasibətə görə təşəkkür edən prezident Heydər Əliyev İrana rəsmi səfərə gəlməyindən və İranın
ali dini rəhbəri ayətullah Seyid Əli Xamеnei ilə görüşündən çox
məmnun olduğunu, özünə və Azərbaycan nümayəndə heyətinə
göstərilən qonaqpərvərlikdən, səfər zamanı keçirdiyi görüşlərdən, apardığı danışıqlardan razılığını bildirdi. Bu səfərin
İran–Azərbaycan münasibətlərinin inkişafına böyük təsir
göstərəcəyinə ümid bəslədiyini bildirən dövlətimizin başçısı
dost, qonşu İran ilə bütün sahələrdə əməkdaşlığın inkişafı üçün
geniş perspektivlər olduğunu vurğuladı.
Görüşdə bölgəmiz üçün çox böyük əhəmiyyəti olan Şimal–
Cənub nəqliyyat dəhlizi layihəsində ölkələrimizin birgə iştirakı,


Эюрцшдя Иран Ислам Республикасынын президенти Сейид Мящяммяд Хатями
дя иштирак едирди.
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Xəzər dənizində əməkdaşlıq məsələləri ətraflı müzakirə edildi.
Bildirildi ki, Xəzər dənizi sülh, mehribanlıq və dostluq dənizi
olmalıdır.
Ölkəmiz üçün ən ağrılı problem olan Ermənistan–Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin uzun illərdən bəri davam
etdiyini bildirən prezident Heydər Əliyev torpaqlarımızın 20
faizinin hələ də işğal altında qaldığını, bir milyondan çox vətəndaşımızın yerindən-yurdundan qovularaq çadırlarda ağır
şəraitdə yaşadığını xatırlatdı, münaqişənin sülh yolu ilə aradan
qaldırılması üçün aparılan danışıqlar prosesindən söhbət açdı.
Azərbaycan ilə İran arasındakı tarixi, mənəvi yaxınlığı,
dərin əlaqələri yüksək dəyərləndirən ayətullah Xamеnei Azərbaycan prezidenti Heydər Əliyevin bu səfərini ölkələrimiz
arasındakı əlaqələrin bütün sahələrdə inkişafı üçün əhəmiyyətli
olduğunu nəzərə çaтdırdı.
Qafqazda baş verən münaqişələrin bölgədə sülhün və əminamanlığın bərqərar edilməsinə əngəl törətdiyini bildirən ayətullah Xamеnei öz ölkəsinin Ermənistanın Azərbaycana təcavüzünü pislədiyini, Ermənistan–Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ
münaqişəsinin tezliklə sülh yolu ilə aradan qaldırılmasının zəruriliyini vurğuladı.
Səmimilik və mehribanlıq şəraitində keçən görüşdə Azərbaycan–İran əməkdaşlığının perspektivləri, bölgədə vəziyyət və
hər iki ölkəni maraqlandıran bir sıra digər məsələlər barədə
geniş fikir mübadiləsi aparıldı.
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ИРАН ИСЛАМ РЕСПУБЛИКАСЫ ПАРЛАМЕНТИНИН –
ĠСЛАМ ġURASI MƏCLĠSĠNĠN SƏDRĠ
MEHDĠ KƏRRUBĠ ĠLƏ GÖRÜġ
19 май 2002-ъи ил
Dövlətimizin başçısını səmimiyyətlə salamlayan cənab
Mehdi Kərrubi Azərbaycan prezidenti Heydər Əliyevin İrana
rəsmi səfərini yüksək dəyərləndirdi, respublikamızın rəhbəri ilə
görüşdən çox məmnun olduğunu bildirdi.
Ölkələrimizin bütün sahələrdə əlaqələrinin daha da möhkəmləndirilməsi üçün xeyli işlər görüldüyünü nəzərə çaтdıran
cənab Mehdi Kərrubi Azərbaycan вя İran parlamentləri arasında qarşılıqlı surətdə faydalı əməkdaşlığın ildən-ilə inkişaf etməsindən razılıqla söhbət açdı.
İrana rəsmi səfərinin gedişindən, göstərilən qonaqpərvərlikdən məmnun qaldığını söyləyən prezident Heydər Əliyev qədim
dostluq ənənələrinə malik ölkələrimizin əməkdaşlığının bütün
sahələrdə inkişafının, o cümlədən parlamentlərarası əlaqələrin
daha da genişləndirilməsinin vacib olduğunu bildirdi.
Söhbət zamanı Azərbaycan ilə İran arasında bütün sahələrdə
əlaqələrin hərtərəfli inkişaf etdirilməsi üçün böyük imkanlar
olduğu və bu imkanlardan səmərəli istifadə edilməsinin zərуriliyi vurğulandı.
Prezident Heydər Əliyev və cənab Mehdi Kərrubi ölkələrimiz, xalqlarımız arasında səmimi və mehriban münasibətlərin
möhkəmləndirilməsində Azərbaycan və İran parlamentlərindəki
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dostluq qruplarının rolunu müsbət qiymətləndirdilər, eyni zamanda, onların fəaliyyətinin daha da genişləndirilməsinin
əhəmiyyətini vurğuladılar.
Görüşdə Ermənistan–Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin sülh yolu ilə aradan qaldırılması, bölgədə vəziyyət və
hər iki tərəfi maraqlandıran bir sıra digər məsələlər barədə müzakirələr aparıldı.
GörüĢdən sonra Azərbaycan prezidenti Heydər Əliyevин və
Ġran Ġslam ġurası Məclisinin sədri Mehdi Kərrubiнин
jurnalistlərin suallarına verdiйи cavab
S u a l: Cənab Kərrubi, Azərbaycan prezidenti Heydər Əliyev ilə keçirdiyiniz görüĢün nəticələrini necə qiymətləndirirsiniz?
M e h d i K ə r r u b i: Azərbaycanın hörmətli prezidenti
Heydər Əliyevin Ġrana rəsmi səfərə gəlməsi ölkələrimiz arasındakı münasibətlərdə yeni mərhələ yaradacaqdır. Biz uzun
müddət idi ki, cənab prezident Heydər Əliyevin Ġrana səfərini
gözləyirdik. Nəhayət, bu səfər həyata keçirildi.
Azərbaycan prezidenti Heydər Əliyev Ġran prezidenti
Məhəmməd Xatəmi ilə çox səmərəli, mənalı görüĢlər keçirmiĢdir. Hər iki tərəf çalıĢır ki, ölkələrimiz arasında bütün sahələrdə münasibətlər, o cümlədən parlamentlərarası əlaqələr
inkiĢaf etsin, möhkəmlənsin.
Cənab prezident Heydər Əliyevi böyük bir nümayəndə
heyəti – nazirlər müĢayiət edirlər. Onlar öz həmkarları ilə danıĢıqlar aparıblar. Məqsəd bütün sahələrdə əlaqələri inkiĢaf
etdirməkdən ibarətdir.
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S u a l: Cənab Kərrubi, görüĢdə Xəzər dənizinin statusu məsələsinə toxunuldumu?
M e h d i K ə r r u b i: Biz belə hesab edirik ki, Xəzər sülh,
təhlükəsizlik və əmin-amanlıq dənizi olmalıdır.
S u a l: Cənab prezident Heydər Əliyev, Xəzəryanı ölkələrin
ümumi bir fikrə gəlmələri üçün müəyyən əngəllər vardır. Siz
buna necə baxırsınız?
Ġkinci sualım belədir ki, dünyanın bir sıra böyük dövlətləri
Xəzər probleminin həllinə maneçilik törədirlər. Sizcə, Xəzər
problemi yaxın gələcəkdə həll olunacaqmı? Ġran dövləti bölgədən kənarda yerləĢən böyük dövlətlərin bu məsələyə müdaxiləsinin əleyhinədir.
H e y d ə r Ə l i y e v: Biz – Xəzəryanı ölkələrin dövlət baĢçıları AĢqabadda görüĢdük və Xəzərin statusu barədə müzakirələr apardıq. Müxtəlif fikirlər oldu. Ancaq hesab edirəm
ki, AĢqabad zirvə görüĢü çox əhəmiyyətli idi. Bu görüĢdə Xəzəryanı ölkələrin dövlət baĢçılarının hər biri öz dövlətinin
fikrini bildirdi.
Xəzərin hüquqi statusu böyük məsələləri – ekologiya, gəmiçilik, dənizin bioloji ehtiyatlarının qorunması, çirklənmənin qarĢısının alınması və Xəzərin enerji ehtiyatlarından istifadə olunması məsələlərini əhatə edir. Biz bu sahədə əməkdaĢlığa təzə baĢlamıĢıq. Güman edirəm ki, bu əməkdaĢlıq
davam edəcəkdir. Yəqin ki, Xəzəryanı ölkələrin dövlət baĢçıları bir-birinin fikrinə hörmətlə yanaĢaraq, bu məsələdə
müəyyən bir razılığa gələcəklər.
Xəzərdən kənarda yerləĢən dövlətlərin bu məsələyə qarıĢması barədə məndə məlumatlar yoxdur. Sağ olun.
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AZƏRBAYCANIN TEHRANDAKI
SƏFĠRLĠYĠNDƏ GÖRÜġ
19 май 2002-ъи ил
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyev
mayın 19-da ölkəmizin Tehrandakı səfirliyində olmuşdur.
Dövlətimizin başçısını səfirliyin binası qarşısında hərarətlə,
gül-çiçəklə qarşıladılar. Prezident Heydər Əliyev səfirliyin
əməkdaşları və onların uşaqları ilə mehribanlıqla görüşdü.
Respublikamızın İrandakı səfiri Abbasəli Həsənov buradakı
Azərbaycan diplomatlarının fəaliyyəti, son illərdə görülən işlər
barədə məlumat verərək dedi ki, cənab Prezident, bütün sahələrdə qonşu ölkə ilə münasibətlərimizi inkişaf etdirmək barədə Sizin tapşırıqlarınızı yerinə yetirməyə çalışırıq. Bunlar səfirliyimizin əməkdaşlarının uşaqlarıdır. Buradakı məktəbdə
oxuyurlar.
H e y d ə r Ə l i y e v: Necəsiniz, uĢaqlar, məktəbə gedirsiniz? Azərbaycan dilini yaxĢı bilirsiniz?
U Ģ a q l a r: Hörmətli Prezidentimiz, yaxĢıyıq, çox sağ
olun. Məktəbə də gedirik, Azərbaycan dilini də bilirik.
H e y d ə r Ə l i y e v: Daha hansı dili öyrənirsiniz?
U Ģ a q l a r: Ġngilis, rus, fars, türk dillərini öyrənirik.
H e y d ə r Ə l i y e v: Həm Azərbaycan dilini, həm də türk
dilini, baĢqa dilləri. Görün neçə dil öyrənirsiniz. Adın nədir?
U Ģ a q: Nəsrəddin.
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H e y d ə r Ə l i y e v: YaxĢı addır. Nəsirəddin Tusi bizim
böyük alimimiz olubdur. Onu tanıyırsan, onun haqqında
oxumusan?
N ə s r ə d d i n: Bəli, tanıyıram, amma oxumamıĢam.
H e y d ə r Ə l i y e v: Burada Maрaьa Ģəhəri var, o orada
yaĢayıbdır. Sonra onun haqqında oxuyarsan.
Uşaqlar vətənə, Щейдяр Ялийевя həsr olunmuş şeиrlər söylədilər:
Çox keçmişəm bu dağlardan,
Durna gözlü bulaqlardan,
Eşitmişəm uzaqlardan
Sakit axan Arazları,
Sınamışam dostu, yarı...
El bilir ki, sən mənimsən,
Yurdum, yuvam, məskənimsən,
Anam, doğma vətənimsən!
Ayrılarmı könül candan?
Azərbaycan, Azərbaycan!
Mən bir uşaq, sən bir ana,
Odur ki, bağlıyam sana.
Hansı səmtə, hansı yana
Hey uçsam da yuvam sənsən,
Elim, günüm, obam sənsən!
Fəqət səndən gen düşəndə,
Ayrılıq məndən düşəndə,
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Saçlarıma dən düşəndə
Boğar aylar, illər məni,
Qınamasın ellər məni.
***
Heydər baba, sən bizi
azadlığa çatdırdın,
Qəhrəman elimizi
dünyaya tanıtdın.
Ömrün zəfərlə dolu, yolun azadlıq yolu,
Ey xalqımın mərd oğlu,
əziz Heydər babamız.
Hər günümüz xoş keçir
səninlə, Heydər baba,
Yurdumuz çiçək açır
səninlə, Heydər baba.
Sənin kimi ağıllı,
sənin kimi qayğıkeş,
Dağ vüqarlı, mehriban
baba görməmişik biz!
***
Heydər baba, Azərbaycan oğlusan,
Ürəyinlə öz xalqına bağlısan,
Dərin zəkan ilə ümman salmısan.
İstərəm həmişə firavan olsun,
Heydər baba, daim üzün ağ olsun,
Şan-şöhrətli igidlərin sağ olsun,
Əyilməyən vüqarın bir dağ olsun.
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Heydər baba, xoş günümüz gələcək,
Övladların şadlanacaq, güləcək.
***
Sən xalqınla nəfəs aldın,
Neçə kənd və şəhər saldın,
Qartal kimi sən ucaldın,
Heydər baba, yüz il yaşa.
Çətin gündə dayaq oldun,
Gecə-gündüz oyaq oldun,
Bu ellərə mayak oldun,
Heydər baba, yüz il yaşa.
***
Uca tut başını, ey ulu Vətən,
Heydər babam tək rəhbərimiz var.
Vətənin işıqlı sabahı üçün,
Yorulmaz, fədakar rəhbərimiz var.
Gecə də, gündüz də düşünərək o,
Aparır xalqını xoş səadətə.
Zəfərlər çalaraq mənfur düşmənə,
Parlaq səhifələr yazır babamız.
***
Heydər babamın sözü, kəlamı,
Şah İsmayıl qılıncı tək itidir, iti.
Döyüşdü, vuruşdu idrakla, sözlə,
Zəfər çaldı babam yağı düşmənə.
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Dayanıb atəş, kəsilib nalə,
Tökülmür göz yaşı, ucalmır fəryad.
Açılıb çöhrələr, gülür sifətlər,
Son qoyur savaşa babam, nəhayət.
Böyük qüdrətinə baş əyib dağlar,
Sənin unudulmaz xidmətlərin var.
Allah göndəribdir bizə xilaskar,
Sevək əməyini, ey Heydər baba.
***
Sən ki varsan, inanırıq sabaha,
Biz səninlə öyünürük bir daha,
Ümidimiz bir sənə, bir Allaha,
Tanrım sənin uca tutsun başını.
Arxayınıq, sən həmişə oyaqsan,
Xalqın sənə, sən xalqına dayaqsan,
Sən işıqsan, sən sönməyən mayaksan,
Yüz illərlə Allah versin yaşını.
Heydər baba, biz vurğunuq bu ada,
Sən ucasan, əvəzin yox dünyada.
Heydər babam, bizimkidir gələcək,
Heydər babam mütləq qalib gələcək.
Щ е й д я р Я л и й е в: Чох йахшыдыр. Яэяр ушаг бу йашындан шеири севирся, сеир дейирся, бу йахшыдыр. Вятян, юлкя, миллят
щаггында шеир ушаглары щямишя вятянпярвярлик рущунда тярбийя едир, онларын гялбиндя вятяня севэини артырыр. Щям дя шеир
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дилимизя баьлылыьы артырыр. Чцнки Азярбайъан дилини щамы йахшы
билмялидир. Мян буну дяфялярля демишям. Амма Азярбайъан
дилини йахшы билмяк цчцн ушаг йашларындан шеир охумаг лазымдыр. Шеир Азярбайъан дилинин мянимсянилмяси цчцн ян бюйцк васитядир.
Билирям, инди бунлар щамысы мяктяблярдя рус дилиндя охуйурлар. Дединиз ки, бурада Русийа сяфирлийиндя рус мяктяби
вар. Амма йахшыдыр ки, ушаглар Азярбайъан дилини беля йахшы
билирляр. Йахшыдыр ки, шеир охуйурлар. Яэяр бу шеирляри билирлярся,
йягин башга шеирляр дя билирляр. Мян баша дцшдцм, яэяр башга
шеирляр билмясяйдиляр, охумасайдылар, бу шеирляри беля щявясля
сюйляйя билмяздиляр. Чох мямнунам ки, сяфирлийин ямякдашларынын ушаглары Азярбайъан шаирляринин шеирлярини билирляр,
охуйурлар.
Дилимизи, Азярбайъан дилини няинки билмяк, дилимизи инкишаф
етдирмяк лазымдыр. Мян буну щамыйа демишям. Хцсусян хариъи юлкялярдя йашайан, ишляйян вятяндашларымыза дейирям.
Чцнки тябиидир, онлар йашадыглары юлкянин диллярини билмялидирляр, о дилдя данышырлар, юз фяалиййятлярини о дилдя эюстярирляр.
Амма юз Азярбайъан дилимизи унутмаг олмаз вя Азярбайъан дилини даща йахшы билмяк лазымдыр. Мян буну она эюря
дейирям ки, Азярбайъанда щяля бязи адамлар Азярбайъан
дилини йахшы билмирляр, йахуд да ювладларыны башга дилли мяктяблярдя охудараг, онларын Азярбайъан дилини юйрянмясиня о
гядяр дя гайьы эюстярмирляр.
Йахшы, башга ня сюзцнцз вар?
А б б а с я л и Щ я с я н о в: Щюрмятли ъянаб Президент,
билдирмяк истяйирям ки, биз ушаглар цчцн 1-ъи синифдян 11-ъи
синфя гядяр Азярбайъан дярсликлярини эятирмишик, китабханамызда вар. Онлар рус мяктябляриндя охуйурлар, амма валидейнляр евдя ушаглара Азярбайъан дилиндя олан дярсликляри
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юйрядирляр. Йяни ушагларын Азярбайъан дилини юйрянмяси цчцн
лазыми ишляр эюрцрцк.
Щ е й д я р Я л и й е в: Ямякдашларыныз чохдур, эяряк сизин
ишинизин нятиъяси дя чох олсун.
А б б а с я л и Щ я с я н о в: Ъянаб Президент, чалышырыг. Бизя
тапшырыгларыныздан бири бу иди ки, дювлятимизин, халгымызын адына лайиг сяфирлик йарадаг. Бу, тякъя сяфирлийин защири эюрцнцшц
йох, дахили фяалиййятиня дя аиддир. Дипломатларын пешякарлыьынын, сяриштялийинин артырылмасы истигамятиндя дя иш апарырыг.
Cənab Prezident, Sizin Ġrana indiki səfəriniz Azərbaycan–
Ġran münasibətlərində tarixi bir dönüĢ yaradır və bundan
sonra səfirliyimizin görəcəyi iĢlər daha çox olacaqdır. Sizi
bütün kollektivimiz, mütəxəssislərimiz adından əmin edirəm
ki, qarĢıda duran iĢləri həyata keçirmək üçün var gücümüzlə
çalıĢacağıq.
H e y d ə r Ə l i y e v: Mənim səfərim Ġran–Azərbaycan
əlaqələrində əlamətdar bir hadisədir. Çünki bizim əlaqələrimizin gələcəyi üçün bu səfər zamanı çox iĢ görülür və görüləcəkdir. Bunların hamısı Ġran–Azərbaycan əlaqələrinin
inkiĢaf etdirilməsi ilə əlaqədardır, Ġran–Azərbaycan əlaqələrini gərginləĢdirən, əlaqələrimizin inkiĢafına mane olan bəzi
halları aradan qaldırmağa həsr olunubdur. Belə hallar var.
Biz bunları inkar etmirik. Biz də inkar etmirik, Ġran tərəfi də
inkar etmir. Ġran tərəfi də, biz də etiraf edirik ki, belə hallar
var və hər iki tərəfə aiddir. Bir tərəfə aid deyildir. Ona görə
çox iĢ görülməlidir və bunun üçün çox imkanlar yaranır.
Çünki mənə belə gəlir ki, bu səfərim Ġranda böyük həvəslə
qarĢılanıbdır. Mənə dəfələrlə deyirlər ki, Sizi çox gözlədik.
Demək, Azərbaycan prezidentinin Ġrana gəlməsini həqiqətən
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istəyirdilər və istəmiĢlər. Çox yaxĢı, səmərəli danıĢıqlarımız
keçdi. Münasibətlərimiz daha da mehribanlaĢır.
Prezident Xatəmi ilə mənim təkbətək görüĢüm, nümayəndə
heyəti ilə görüĢüm – ümumiyyətlə, dünən biz bir neçə saat bir
yerdə, bir-birimizlə ünsiyyətdə olmuĢuq – mənə belə deməyə
əsas verir ki, mənim kimi, prezident Xatəmi də əməkdaĢlığı
səmimi olaraq inkiĢaf etdirmək, geniĢləndirmək istəyir, bəzi
halların aradan qaldırılmasını istəyir. DüĢünürəm ki, Azərbaycan–Ġran əlaqələrində Azərbaycan prezidenti və Ġran prezidenti bir-birinə çox uyğun tərəfdaĢlardır. Bunun da bizim
dövlətlərarası əlaqələrimizi inkiĢaf etdirmək üçün çox böyük
əhəmiyyəti vardır. Ona görə bu imkanlardan istifadə etmək
lazımdır.
Biz, dövlət baĢçıları siyasəti müəyyənləĢdiririk, onun həyata keçirilməsinin yollarını müəyyənləĢdiririk, böyük tədbirləri
müəyyənləĢdiririk. Amma onları bizim icra orqanları həyata
keçirməlidir. Mən və buraya gələn nümayəndə heyətinin üzvləri, Azərbaycanın nazirləri, baĢqa idarələrin baĢçıları hərəsi
öz sahəsində bunu etməlidir. Siz isə, səfirliyin əməkdaĢları
gərək hər bir məsələnin həyata keçirilməsində fəal iĢtirak
edəsiniz. Biz sabah 10 müqavilə imzalayacağıq – bunları
həyata keçirmək lazımdır. Biz müqavilələri imzaladıq, sonra
parlament onları təsdiqlədi, amma əməli iĢ görülmədi – onda
bunların əhəmiyyəti itir. Bunların hər birini həyata keçirmək
üçün konkret iĢlər görmək lazımdır.
Mən Bakıya dönəndən sonra bu barədə tədbirlər planı hazırlamaq üçün göstəriĢ verəcəyəm. Orada hamısı yazılacaqdır.
Ancaq siz bilirsiniz, hər müqavilədən irəli gələn vəzifələr
nədən ibarətdir. Müqavilənin icraçıları bunu bilirlər, edirlər.
Siz onlara yardımçı olmalısınız. Siz o məsələlərin irəliyə
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getməsinə kömək etməlisiniz. Sizin vəzifəniz, borcunuz bundan ibarətdir.
Mən istəyirəm inanam ki, Azərbaycanın Ġrandakı səfirliyi –
belə böyük tərkibdə olan, eyni zamanda diplomatik potensialına görə də lazımi səviyyədə olan səfirliyimiz bundan sonra
da Ġran–Azərbaycan əlaqələrinin inkiĢafında fəal iĢtirak
edəcəkdir. Mən sizə iĢlərinizdə uğurlar, hər birinizə cansağlığı
arzulayıram.
Sizin uĢaqlarınızı gördüm, çox Ģad oldum. Arzu edirəm ki,
onlar yaxĢı böyüsünlər, yaxĢı oxusunlar, sizə yaxĢı övlad
olsunlar və Azərbaycanın dəyərli vətəndaĢları olsunlar.
A b b a s ə l i H ə s ə n o v: Cənab Prezident, çox sağ olun.
Kollektivimiz adından Sizi bir daha əmin edirəm ki, qarĢımızda qoyduğunuz bütün bu məsələləri layiqincə yerinə yetirəcəyik.
***
Sonra dövlətimizin başçısı Heydər Əliyev səfirliyin binasını
gəzərək iş şəraiti ilə yaxından tanış oldu.
Щ е й д я р Я л и й е в: Siz divara çox yaxĢı Ģəkillər vurmusunuz. Bu, yaxĢı haldır. Bu da sizin yaxĢı zövqünüz olduğunu
göstərir.
Mən də sizə bir hədiyyə gətirmiĢəm. Bakının bir hissəsinin
görüntüsüdür. Bu sizə həm Bakını daim yadda saxlamağa
kömək edəcək, həm də səfirliyə gəlib-gedən adamlar görəcəklər ki, Bakının görüntüsü necədir. Bakı çox gözəl Ģəhərdir.
Bakını görənlər ona valeh olurlar. Mən Ģəxsən Bakını çox
sevirəm. O cümlədən bütün Ģəhidlər üçün ucaldılmıĢ və memarlıq sənəti nümunəsi olan abidəni. Bütün Ģəhər oraya baxır. Ona görə də bunu sizə hədiyyə edirəm.
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A b b a s ə l i H ə s ə n o v: Möhtərəm cənab Prezident, çox
sağ olun. Bu, səfirliyimizin ən əziz, ən dəyərli hədiyyəsi kimi,
xüsusi guĢədə saxlanılacaq və həmiĢə doğma vətənimizi, əziz
Bakımızı və Sizin qarĢımızda qoyduğunuz məsələləri bizə
xatırladacaqdır. Çox sağ olun.
***
Sonra Azərbaycanın incəsənət ustalarının – respublikamızın
əməkdar artistləri Simarə İmanovaнын, Mənsum İbrahimovун,
tarzən Zamiq Əliyevin, kamança çalan Ədalət Vəzirovun iştirakı ilə konsert oldu.
Prezident Heydər Əliyev konsertdən sonra səfirliyin əməkdaşları, uşaqlar və incəsənət ustaları ilə xatirə şəkli çəkdirdi.
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ИРАН ИСЛАМ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
ХАРИЪИ ИШЛЯР НАЗИРИ
KAMAL XƏRRAZĠ ĠLƏ GÖRÜġ
Тещран,
Азярбайъан президентинин игамятэащы
19 май 2002-ъи ил
Азярбайъан президенти Щейдяр Ялийеви səmimiyyətlə salamlayan, dövlətimizin başçısı ilə hər bir görüşdən çox məmnunluğunu bildirən cənab Kamal Xərrazi Azərbaycan prezidenti Heydər Əliyevin İrana rəsmi səfərinin ölkələrimiz arasındakı münasibətlərdə əsaslı dönüş yaradacağına əmin olduğunu
söylədi.
Azərbaycan–İran münasibətlərinin ildən-ilə inkişaf etdiyini
vurğulayan cənab Kamal Xərrazi ölkələrimizin bütün sahələrdəki, xüsusən energetika, kommunikasiya, nəqliyyat sahəsində
əməkdaşlığının daha da genişləndirilməsi üçün yeni imkanlar
yaranmasından məmnun olduğunu, Bakı–Astara avtomobil
yolunun, Astara–Astara və Astara–Qəzvin dəmir yolunun çəkilməsinin həm Azərbaycan, həm İran, həm də bölgənin digər
ölkələri üçün böyük əhəmiyyət daşıdığını bildirdi.
İrana rəsmi səfərindən razılıqla bəhs edən, Tehranda keçirdiyi görüşləri, apardığı danışıqları çox əhəmiyyətli hesab etdiyini nəzərə çaтdıran prezident Heydər Əliyev ölkələrimizin bü-
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tün sahələrdə əməkdaşlığı üçün geniş imkanlar olduğunu vurğuladı.
Şimal–Cənub nəqliyyat dəhlizinə Azərbaycanın da böyük
əhəmiyyət verdiyini bildirən dövlətimizin başçısı Heydər Əliyev
iqtisadi əlaqələrin daha da canlandırılması sahəsində Azərbaycan–İran müştərək komissiyasının son vaxtlar gördüyü işləri yüksək dəyərləndirdi.
Xalqlarımızın qədim tarixi, milli-mənəvi, dini, mədəni yaxınlığından söhbət açan prezident Heydər Əliyev bütün sahələrdə qarşılıqlı surətdə faydalı əlaqələrin perspektivli olduğunu
söylədi.
Görüşdə bölgədə vəziyyət, Xəzərin statusunun müəyyənləşdirilməsi, Ermənistan–Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin sülh yolu ilə həll edilməsi və hər iki ölkəni maraqlandıran
bir sıra digər məsələlər barədə də fikir mübadiləsi aparıldı.
Ġranın Xarici IĢlər naziri Kamal Xərraziнин görüĢdən
sonra jurnalistlərin suallarına verdiйи cavab
S u a l: Cənab Xərrazi, istərdik ki, Azərbaycan prezidenti ilə
apardığınız danıĢıqların məzmununu açıqlayasınız. Hazırda
Ġran ilə Azərbaycan arasında müəyyən problemlər mövcuddur.
Həmin problemlərin, heç olmasa, arzuedilməz meyllərin qarĢısının alınmasında prezident Heydər Əliyevin Ġrana səfərinin nə
kimi rolu olacaqdır?
C a v a b: Cənab Heydər Əliyevin Ġrana səfəri münasibətlərimizdə əsaslı dönüĢ yaradıbdır. Bunu dəqiq bilməlisiniz ki,
cənab Heydər Əliyevin və cənab Xatəminin möhkəm siyasi
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iradəsi nəticəsində münasibətlərimiz tamamilə dəyiĢib və
inkiĢaf edəcəkdir.
Cənab Heydər Əliyevin cənab Xatəmi ilə keçirdiyi görüĢlər,
apardığı danıĢıqlar və indi mənim də cənab Heydər Əliyev ilə
danıĢıqlarım nəticəsində biz yollar axtardıq ki, münasibətlərimizi daha da yaxınlaĢdıraq, məsələlərimizi həll edək.
S u a l: Qarabağla bağlı müzakirələr oldumu? ATƏT-in
Minsk qrupu görüĢ keçirəndən sonra bu barədə Ġrana məlumat
vermiĢdi. Artıq tam sübut olunur ki, əgər Ġran Ermənistanla
bağlı siyasətini sərtləĢdirə bilsə, Ermənistanın Dağlıq Qarabağla bağlı mövqeyində hansısa dəyiĢiklik gözləmək olar. Yəni
bu gün Ermənistanın bir çox məsələləri Ġrandan asılıdır. Cənab
Xərrazi, Qarabağ probleminin həlli ilə bağlı Ġranın Ermənistana münasibətində hər hansı dəyiĢiklik gözləmək olarmı?
C a v a b: Minsk qrupu Azərbaycanla Ermənistan arasında
münaqiĢəni həll etmək və çıxıĢ yolunu axtarmaqla məĢğuldur.
Bizi, yəni Ġranı dəvət ediblər ki, bu danıĢıqlarda iĢtirak edək.
Ġran çalıĢır ki, bu münaqiĢə həll olunsun, Azərbaycanın ərazi
bütövlüyü təmin olunsun və məsələlər tamamilə öz həllini
tapsın. Azərbaycanın ərazi bütövlüyü Ġran üçün çox önəmlidir.
S u a l: Bununla bağlı müzakirələr aparıldımı?
C a v a b: Cənab Heydər Əliyev ilə bu barədə geniĢ danıĢıqlarımız oldu. Cənab Heydər Əliyevi əmin etdik ki, biz
bütün imkanlarımızdan istifadə edib bu məsələnin həlli üçün
çox çalıĢacağıq.
S u a l: Cənab Xərrazi, Xəzər dənizinin orta xətt üzrə
bölünməsi mövqeyinə Ġranın yaxınlaĢmasını gözləmək olarmı?
C a v a b: Hər iki tərəf qərara gəldi ki, ekspertlər səviyyəsində danıĢıqlar davam etdirilsin. Məncə bu, düzgün qərardır.
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Biz bu fikirdəyik ki, qarĢılıqlı anlaĢma Ģəraitində yollar axtarıb bu məsələni həll edə bilərik.
S u a l: Təbrizdə Azərbaycanın BaĢ konsulluğunun açılması
məsələsi barədə nə deyə bilərsiniz?
C a v a b: Cənab Heydər Əliyevə həmiĢə demiĢik ki, Təbrizdə BaĢ konsulluq açmaq istəsələr, «XoĢ gəldiniz!» deyirik.
S u a l: Cənab Xərrazi, Ġran bir neçə dəfə Azərbaycanın
hava və su sərhədlərini pozubdur. Sabah dostluq və əməkdaĢlıq
haqqında bir müqavilə imzalanacaq. Gözləmək olarmı ki, bu
müqavilənin bəndlərinə əsasən, Ġran bu addımları bir daha
atmayacaqdır?
C a v a b: Biz Azərbaycanın hava və su sərhədlərini heç
vaxt pozmamıĢıq. Bu müzakirələr davam etdirilsə, onda məlum olar ki, hansı ərazi Ġrana aiddir, hansı ərazi isə Azərbaycana aiddir. Bundan sonra, həqiqətən, heç bir anlaĢılmazlıq olmayacaqdır.
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ĠRANIN KOOPERASĠYA NAZĠRĠ,
ИРАН ИЛЯ АЗЯРБАЙЪАН АРАСЫНДА ИГТИСАДИ,
ТИЪАРЯТ ВЯ ЩУМАНИТАР САЩЯЛЯРДЯ
ЯМЯКДАШЛЫГ ЦЗРЯ МЦШТЯРЯК
КОМИССИЙАНЫН ЩЯМСЯДРИ
ƏLĠ SUFĠ ĠLƏ GÖRÜġ
Тещран,
Азярбайъан президентинин игамятэащы
19 май 2002-ъи ил
Азярбайъан prezidentи Heydər Əliyevi səmimiyyətlə salamlayan cənab Əli Sufi Azərbaycan dövlətinin başçısı ilə yenidən görüşmək imkanından böyük məmnunluq duyduğunu vurğulayaraq dedi ki, biz Sizin İrana rəsmi səfərinizi səbirsizliklə
gözləyirdik və bu səfər dost, qonşu ölkələr arasında münasibətlərin bütün sahələrdə daha da genişlənməsi və möhkəmlənməsi
baxımından son dərəcə əhəmiyyətlidir.
İran İslam Respublikası ilə Azərbaycan Respublikası arasında iqtisadi-ticarət əlaqələrinin daha da inkişaf etdirilməsinin
hər iki tərəf üçün faydalı olduğunu söyləyən nazir müştərək
komissiyanın bu sahədə gördüyü işlər və fəaliyyətinin gələcək
istiqamətləri barədə məlumat verdi. Cənab Əli Sufi Avropanı
Hind okeanı sahilləri ilə birləşdirəcək Şimal–Cənub nəqliyyat
dəhlizindən söhbət açaraq dedi ki, onun işə salınması İran ilə
Azərbaycan arasında iqtisadi əməkdaşlığın genişlənməsi baxımından da çox sərfəli olacaqdır.
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Azərbaycan prezidenti Heydər Əliyev İrana rəsmi səfərinin
əhəmiyyətini yüksək qiymətləndirərək, prezident Seyid Məhəmməd Xatəmi ilə keçirdiyi təkbətək görüşdən, nümayəndə
heyətlərinin iştirakı ilə geniş tərkibdə aparılmış danışıqlardan
məmnun qaldığını vurğuladı. Dövlətimizin başçısı bildirdi ki, bu
danışıqlar, habelə imzalanacaq sənədlər İran ilə Azərbaycan
arasında bütün sahələrdə əlaqələrin, o cümlədən iqtisadi əməkdaşlığın genişləndirilməsinə təkan verəcəkdir.
Respublikamızın rəhbəri ölkələrimiz arasında əlaqələrin
inkişaf etdirilməsi üçün geniş imkanlar olduğunu, bundan ötrü
müştərək komissiyanın daha fəal işləməsinin zəruriliyini vurğuladı. Prezident Heydər Əliyev bildirdi ki, Xəzər dənizinin hüquqi statusu ilə bağlı məsələlərin həll edilməsi, Şimal–Cənub
nəqliyyat dəhlizinin açılması dost və qonşu ölkələrimizin əməkdaşlığının daha da inkişaf etdirilməsi üçün faydalı olacaqdır.
Görüşdə qarşılıqlı maraq doğuran bir sıra məsələlər haqqında fikir mübadiləsi aparıldı.
Ġranın Kooperasiya naziri Əli Sufiнин görüĢdən sonra
jurnalistlərin suallarına verdiйи cavab
S u a l: Cənab Sufi, Azərbaycan prezidenti Heydər Əliyevlə
görüĢdə ġimal–Cənub dəhlizi layihəsinin həyata keçirilməsi
barədə müzakirələr apardınızmı?
C a v a b: ġimal–Cənub dəhlizi dedikdə, bunun tərkibində
bir neçə layihə var. Bunlardan biri Astara–Astara dəmir yolunun çəkilməsidir. Bunun bir hissəsi Azərbaycan tərəfinin
üzərinə düĢür. Layihənin davamı – Astara–RəĢt–Qəzvin dəmir yolunun çəkilməsidir. Bu isə Ġran ərazisində çəkiləcəkdir.
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Bu dəhlizin tərkib hissəsindən biri isə Bakı–Astara avtomobil yolunun çəkilməsidir. Bu layihənin həyata keçirilməsi
üçün Ġran tərəfi onun maliyyələĢdirilməsini təmin edəcəkdir.
Amma iki dövlət – Azərbaycan və Ġran bu layihəni müĢtərək
qaydada həyata keçirəcəklər.
S u a l: Cənab nazir, Azərbaycan ilə Ġran arasında ticarət
dövriyyəsi təxminən 60 milyon dollar təĢkil edir. Sizin fikrinizcə, ticarət-iqtisadi əlaqələri inkiĢaf etdirmək üçün Azərbaycan Respublikası tərəfindən hansı addımlar atılmalıdır?
H e y d ə r Ə l i y e v (müxbirə): Sən sualı bir qədər dolğun
etsəydin, deməliydin ki, bunun üçün Azərbaycan tərəfi və
Ġran Ġslam Respublikası hansı addımları atmalıdır. Sən deyəsən, bunu unutdun, mən sənə kömək etmək istəyirəm.
Ə l i S u f i: Birincisi, nəqliyyat sahəsində əməkdaĢlığı geniĢləndirmək, yük daĢımalarının həcmini artırmaq tələb olunur. Bakı–Astara avtomobil yolunun bu sahədə müsbət təsiri
olacaqdır. Digər tərəfdən, sərhəd-keçid məntəqələrində iĢ
saatını artırmağı lazım bilirik. Belə ki, əgər Astara gömrükxanası gündə 24 saat iĢləsə, onda bu, əlaqələrə müsbət təsir
göstərə bilər. ġahtaxtı körpüsünün tikintisi çoxtonluq avtomobillərlə yük daĢınmasını yaxĢılaĢdırmağa imkan yaradacaqdır. Astarada piyadalar üçün körpünün inĢası, Biləsuvarda yolun tikintisi və sair tədbirlərin də əlaqələrin geniĢlənməsinə müсbət təsiri olacaqdır.
Eyni zamanda, sərhədyanı bazarların fəaliyyətinin gücləndirilməsi ticarət-iqtisadi əlaqələrin geniĢləndirilməsinə təkan
verəcəkdir.
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ĠRAN ИСЛАМ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН TĠKĠNTĠ VƏ
ġƏHƏRSALMA NAZĠRĠ
ƏLĠ ƏBDÜLƏLĠZADƏ ĠLƏ
GÖRÜġ
Тещран,
Азярбайъан президентинин игамятэащы
19 май 2002-ъи ил
Азярбайъан президенти Щейдяр Ялийеви сəmimiyyətlə salamlayan və onunla hər bir görüşdən böyük şərəf duyduğunu
nəzərə çaтdıran cənab Əli Əbdüləlizadə Azərbaycan prezidentinin İrana səfərinin ölkələrimiz arasındakı münasibətlərdə
tarixi hadisə olduğunu söylədi.
Səmimi sözlərə görə minnətdarlığını bildirən və İran İslam
Respublikasına rəsmi səfərindən çox məmnun qaldığını söyləyən prezident Heydər Əliyev Tehranda keçirdiyi görüşləri,
apardığı danışıqları çox yüksək qiymətləndirdiyini vurğuladı.
Görüşdə Azərbaycan–İran əməkdaşlığının perspektivləri və
hər iki ölkəni maraqlandıran bir sıra məsələlər barədə fikir
mübadiləsi aparıldı.
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ĠRAN ĠSLAM RESPUBLIKASININ PREZIDENTI
SEYID MƏHƏMMƏD XATƏMI ILƏ
GÖRÜġ
Тещран,
Иран президентинин дювлят игамятэащы
20 май 2002-ъи ил
Cənab Seyid Məhəmməd Xatəmi onun dəvətini qəbul edib
İran İslam Respublikasına rəsmi səfərə gəldiyinə görə Azərbaycan prezidenti Heydər Əliyevə bir daha minnətdarlığını bildirdi, bu səfəri ölkələrimiz arasındakı münasibətlərdə yeni tarixi hadisə kimi səciyyələndirdi.
İranın qonşu, dost ölkə olan Azərbaycan ilə bütün sahələrdə
əlaqələri genişləndirməyə həmişə hazır olduğunu nəzərə çaтdıran cənab Seyid Məhəmməd Xatəmi görkəmli dövlət xadimi
Heydər Əliyevin zəngin siyasi təcrübəsindən istifadə edib
ikitərəfli münasibətlərin daha da inkişaf etdirilməsinin zəruriliyini bildirdi.
İrana rəsmi səfərə dəvətə, göstərilən qonaqpərvərliyə görə,
cənab Seyid Məhəmməd Xatəmiyə minnətdarlıq edən prezident
Heydər Əliyev bu səfərinin Azərbaycan–İran münasibətlərinin
daha da inkişaf etdirilməsi üçün çox əhəmiyyətli olduğunu
vurğuladı.
Tehranda keçirdiyi görüşləri, apardığı danışıqları yüksək
qiymətləndirən prezident Heydər Əliyev imzalanacaq sənədlə-
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rin Azərbaycan–İran əməkdaşlığının sürətli inkişafına təkan
verəcəyinə əmin olduğunu bildirdi.
Prezidentlər Azərbaycan ilə İran arasında qonşuluq münasibətlərinin daha da möhkəmləndirilməsi üçün siyasi, iqtisadi,
mədəni və digər sahələrdə əlaqələrin inkişaf etdirilməsinin zəruriliyi barədə yekdil fikirdə olduqlarını nəzərə çaтdırdılar.
Görüşdə hər iki ölkəni maraqlandıran bir sıra digər məsələlər barədə müzakirələr aparıldı.
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АЗЯРБАЙЪАН РЕСПУБЛИКАСЫ ИЛЯ
ИРАН ИСЛАМ РЕСПУБЛИКАСЫ АРАСЫНДА
СЯНЯДЛЯРИН ĠMZALANMAСЫ МЯРАСИМИ ВЯ
ПРЕЗИДЕНТЛЯРИН БИРЭЯ МЯТБУАТ
КОНФРАНСЫ
Иран президентинин дювлят игамятэащы
20 май 2002-ъи ил
Azərbaycan Respublikası ilə İran İslam Respublikası arasında sənədlərin imzalanması mərasimi oldu. Prezident Heydər
Əliyev və prezident Seyid Məhəmməd Xatəmi «Azərbaycan
Respublikası ilə İran Respublikası arasında dostluq və əməkdaşlıq münasibətlərinin prinsipləri haqqında» müqavilə imzaladılar.
Sonra «Azərbaycan Respublikası hökuməti ilə İran İslam
Respublikası hökuməti arasında gömrük məsələlərində əməkdaşlıq və qarşılıqlı yardım haqqında saziş», «Azərbaycan Respublikası hökuməti ilə İran İslam Respublikası hökuməti arasında
beynəlxalq avtomobil daşımaları haqqında saziş», «Azərbaycan
Respublikası hökuməti ilə İran İslam Respublikası hökuməti
arasında bitkilərin karantin xidməti sahəsində əməkdaşlıq haqqında saziş», «Azərbaycan Respublikası hökuməti ilə İran İslam
Respublikası hökuməti arasında baytarlıq sahəsində əməkdaşlıq
haqqında anlaşma memorandumu», «Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyi ilə İran İslam Respublikasının Elm, Tədqiqatlar və Texnologiya Nazirliyi arasında təhsil və tədqiqat sahə-
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sində əməkdaşlıq haqqında memorandum», «Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi ilə İran İslam Respublikasının
Mədəniyyət və İslami İrşad Nazirliyi arasında mədəni əməkdaşlıq
haqqında memorandum», «Azərbaycan Respublikası hökuməti ilə
İran İslam Respublikası hökuməti arasında hava nəqliyyatı haqqında saziş», «Azərbaycan Respublikası Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Agentliyi ilə İran Standartlar və
Sənaye Tədqiqatları İnstitutu arasında standartlaşdırma, sertifikatlaşdırma və metrologiya sahəsində əməkdaşlığa dair memorandum», «Azərbaycan Respublikasının Gənclər, İdman və Turizm Nazirliyi ilə İran İslam Respublikasının Bədən Tərbiyəsi
Təşkilatı arasında idman sahəsində əməkdaşlıq haqqında saziş»
imzalandı.
Sənədləri Azərbaycan tərəfindən Xarici Işlər naziri Vilayət
Quliyev, Iqtisadi Inkişaf naziri Fərhad Əliyev, Kənd Təsərrüfatı
naziri İrşad Əliyev, Idman, Gənclər və Turizm naziri Əbülfəс Qarayev, Mədəniyyət naziri Polad Bülbüloğlu, İran tərəfindən Kooperasiya naziri Əli Sufi, Iqtisadiyyat və Maliyyə naziri Təhmasib
Məzahiri, Mədəniyyət və Islami Irşad naziri Əhməd Məsced Camei və digər rəsmi şəxslər imzaladılar.
Sonra Azərbaycan Respublikasının prezidenti Heydər Əliyevin
İrana rəsmi səfərinin yekunlarına dair mətbuat üçün birgə bəyanat yayıldı.
***
S u a l: Hörmətli cənab Heydər Əliyev, Sizin burada Ġranın
rəhbərliyi ilə keçirdiyiniz görüĢlərdə əsasən hansı mövzulara
toxunulubdur, hansı istiqamətdə, hansı məsələlərə dair danıĢıqlar aparıldı və Mazandaran–Xəzər dənizinə aid hansı razılıqlar
əldə edilibdir?
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H e y d ə r Ə l i y e v: Biz burada mənim rəsmi səfərim
çərçivəsində Ġran–Azərbaycan əlaqələrinə aid bütün məsələləri müzakirə etmiĢik. Məmnuniyyətlə qeyd etmək istəyirəm
ki, bütün görüĢlərimizdə, apardığımız bütün danıĢıqlarda birbirimizə xoĢ münasibət göstərmiĢik, bir-birimizi anlamaq
istəmiĢik. Ġran–Azərbaycan dostluq, əməkdaĢlıq əlaqələrini
möhkəmləndirmək və inkiĢaf etdirmək istəmiĢik. Hesab edirəm ki, biz bu sahədə böyük nailiyyətlər əldə etmiĢik. Bizim
danıĢıqlarımız dostluq və mehribanlıq Ģəraitində keçibdir.
Bunların nəticəsi olaraq, bu gün Ġran Ġslam Cümhuriyyəti ilə
Azərbaycan Respublikası arasında hökumətlərarası on sənəd
imzalanıbdır. ĠmzalanmıĢ sənədlər içərisində Ġran Ġslam Cümhuriyyəti ilə Azərbaycan Respublikası arasında dostluq və
əməkdaĢlığın prinsiplərinə aid müqavilə xüsusi yer tutur.
Bildirmək istəyirəm ki, Ġran Ġslam Cümhuriyyəti ilə Azərbaycan Respublikası arasında on ildən artıqdır ki, diplomatik əlaqələr mövcuddur. Ancaq indiyə qədər bu gün imzaladığımız sənəd kimi, yəni Ġran Ġslam Cümhuriyyəti ilə Azərbaycan Respublikası arasında dostluq və əməkdaĢlığın prinsiplərinə aid müqavilə kimi sanballı sənəd imzalanmamıĢdı.
Bu müqavilə Ġran–Azərbaycan əlaqələrində ilk böyük hüquqi sənəddir. Ölkələrimiz arasındakı əlaqələri bütün sahələrdə tənzimləyir. Hesab edirəm ki, bu mənim səfərimin, bizim görüĢlərimizin ən əhəmiyyətli nəticələrindən biridir.
Bizim görüĢlərimiz, danıĢıqlarımız Ġran–Azərbaycan əlaqələrində yeni mərhələ açıbdır. Ümidvaram ki, bundan sonra
bizim əlaqələrimiz daha sürətlə inkiĢaf edəcək və dostluq,
əməkdaĢlıq, mehribanlıq əlaqələri daim davam edəcəkdir.
Hörmətli jurnalist, siz sualınızda bir səhv buraxdınız. Mən
istərdim ki, gələcəkdə belə səhvlər buraxmayasınız. Dünya
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xəritəsində «Mazandaran» gölü adında göl yoxdur. Əgər belə
bir göl Ġran ərazisindədirsə, mən hələ onu tanımıram, xahiĢ
edirəm mənə tanıdasınız.
S e y i d M ə h ə m m ə d X a t ə m i: Cənab müxbir də
bundan sonra «Kaspian si» deyəcəkdir.
H e y d ə r Ə l i y e v: Necə yəni bundan sonra deyəcək,
elə «Kaspian si»dir. Xəzər dənizi Kürreyi-ərz yaranandan mühüm dənizlərdən biridir və onun adı Xəzərdir. 300–400 il
bundan öncəki xəritələri götürsəniz, orada Xəzər dənizi –
ağayi Xatəmi bunu ingiliscə deyir, Kaspian si – yazılıbdır.
Siz, Ġranda bəzi adamlar, belə adlar icad etməklə bizim Xəzər
barədə danıĢıqlarımıza mane olursunuz. XahiĢ edirəm, bunu
nəzərə alasınız.
Bəli, biz Xəzər dənizinin hüquqi statusu haqqında çox ətraflı danıĢıqlar apardıq. Bu danıĢıqlar çoxdan gedir. Aprelin
18-də AĢqabadda Xəzəryanı dövlətlərin zirvə görüĢündə biz
bu məsələni müzakirə etmiĢdik. Hesab edirəm ki, AĢqabad
zirvə görüĢü hamımız üçün çox əhəmiyyətli olmuĢdur. O danıĢıqların davamı olaraq, burada çox ətraflı danıĢıqlar gedibdir. Bizim ekspertlər, demək olar ki, bu məsələnin həll olunması ilə əlaqədar saatlarla yollar axtarmaqla məĢğul olublar.
Ġndiki danıĢıqlarda bizim ekspertlərin arasında xeyli qarĢılıqlı
anlaĢma əldə olunubdur. Bu da bizim gələcək danıĢıqlarımıza
çox yaxĢı Ģərait yaratmıĢdır.
Ekspertlərin növbəti görüĢü iyunun 11-də Bakıda keçiriləcəkdir. Güman edirəm ki, beləliklə, onlar bizim üçün münasib təkliflər hazırlayıb təqdim edəcəklər. TəĢəkkür edirəm.
S u a l: Mənim sualım cənab Xatəmiyədir. Hörmətli cənab
Xatəmi, Azərbaycan Respublikasının prezidenti cənab Heydər
Əliyevlə danıĢıqları, görüĢləri necə qiymətləndirirsiniz?
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H e y d ə r Ə l i y e v: Amma Ġranın daxilindən bir az
kənara çıxın. Daxilində qalsanız bir Ģey çıxmayacaqdır.
S e y i d M ə h ə m m ə d X a t ə m i: Mən xahiĢ edirəm
ki, cənab prezidenti narahat etməyin, icazə verin, biz iĢimizi
davam etdirək.
XoĢbəxtlikdən, bütün sahələrdə mənimlə cənab Heydər
Əliyev arasında, eyni zamanda digər məsul Ģəxslər arasında,
onların öz aralarında yaxĢı, faydalı danıĢıqlar aparılmıĢdır.
Ġkitərəfli münasibətlərə, regional məsələlərə, beynəlxalq əlaqələrə, eyni zamanda iqtisadi, siyasi, digər sahələrə dair yaxĢı
danıĢıqlar aparıldı.
Hörmətli müxbirlər də Ģahid oldular ki, bu gün çox faydalı
sənədlər imzalandı. Amma bu sənədlərdən də əhəmiyyətlisi,
hər iki tərəfdən göstəriləcək iradə və əzmkarlıqdır. Biz bunu
qəbul edirik ki, taleyimiz bir-birimizlə bağlıdır. Hər bir ölkədə əmin-amanlıq və sabitliyin olması, digər ölkədə də əminamanlıq və sabitlik deməkdir. Hər iki ölkə, hər iki dövlət
sürətlə inkiĢaf etməkdədir. ĠnkiĢaf üçün sabitlik, əmin-amanlıq mühüm, vacib Ģərtdir. Biz hər iki ölkədə əmin-amanlıq,
sabitlik haqqında düĢünərək, həm də bölgədə, regionda da
sabitliyin, əmin-amanlığın bərqərar olması barədə düĢünürük.
Eyni zamanda belə bir qərara gəldik ki, iqtisadiyyat sahəsində mövcud olan əlaqələrimizi daha da geniĢləndirək. Mən
inanıram ki, cənab Heydər Əliyevin bu səfəri ikitərəfli əlaqələrimizdə böyük dönüĢ yaradacaqdır.
Xəzər dənizi sülh, əməkdaĢlıq dənizidir. Bu dənizin hüquqi
statusu və ondan istifadə beĢ Xəzəryanı ölkəyə aiddir. Bu
sahədə fikir mübadiləsi, danıĢıqlar aparılıbdır.
Bunlar çox faydalı olubdur. Ekspertlərimiz arasında yaxĢı
danıĢıqlar, müzakirələr aparılıbdır. Mən inanıram ki, yaxın
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gələcəkdə iki ölkə arasında ədalətli bir çıxıĢ yolu tapılacaqdır.
ĠnĢallah, iyunun 11-də keçiriləcək danıĢıqlar hər iki tərəf üçün
faydalı olacaqdır.
Biz bir-birinin daxili iĢlərinə qarıĢmamaq, qarĢılıqlı hörmət, ehtiram göstərmək Ģərtilə münasibətlərimizi inkiĢaf etdirmək üçün çalıĢacağıq. Sağ olun.
S u a l: Mənim sualım cənab Seyid Məhəmməd Xatəmiyədir.
Cənab Prezident, möhtərəm prezident Heydər Əliyevin Ġrana
rəsmi səfərindən və bu gün burada sənədlərin imzalanmasından
sonra Cənubi Qafqaz regionunun və Xəzər regionunun gələcəyini
Tehran necə görür? Çünki hazırda Cənubi Qafqazda bir sıra
münaqiĢələr, o cümlədən Ermənistan–Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqiĢəsi mövcuddur. Xəzərlə bağlı müəyyən fikir ayrılıqları var. Təkcə Xəzərin adına münasibətdə yox, həm də onun
bölüĢdürülməsinə münasibətdə fərqli mövqelər var. Zəngin dövlətçilik ənənələri olan bir dövlət kimi, Ġran bu münaqiĢələrin və
fikir ayrılıqlarının aradan qaldırılmasında öz rolunu necə görür?
S e y i d M ə h ə m m ə d X a t ə m i: Əvvəla, Qafqaz çox
mühüm bir bölgədir. Odur ki, bütün Qafqazın əmin-amanlığı
bizim üçün çox əhəmiyyətlidir. Ġran bu regionda yerləĢən
böyük və qüdrətli dövlətlərdən biridir. Qafqazın əmin-amanlığını təmin etməkdə onun da öz payı var və öz rolunu göstərməlidir. Qafqazda baĢ verən münaqiĢələr bu bölgədə heç kimin xeyrinə deyildir. Bu münaqiĢələr regionda yerləĢən ölkələr tərəfindən həll olunmalıdır. MünaqiĢələri ölkələrin özləri,
regiondan kənarda yerləĢən qüvvələrin müdaxiləsi olmadan həll
etməlidirlər. ĠĢğalın, təcavüzün hər hansı bir Ģəkildə baĢ verməsindən asılı olmayaraq, biz onu pisləyirik. Cənab Heydər Əliyevin özü də dəfələrlə bəyan edibdir ki, Qarabağ münaqiĢəsi sülh
və danıĢıqlar yolu ilə həll olunmalıdır. Bu sahədə biz əlimizdən
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gələn hər cür köməyi əsirgəməyəcəyik. Xəzər isə təkcə bu
bölgədə yox, ümumiyyətlə, dünyada mühüm göllərdən biri sayılır. Ġstər bölgədə, istərsə də dünyada ekoloji sistem sahəsində
mühüm rolu vardır. Xəzər təbii sərvətlərindən əlavə, digər
cəhətlər baxımından da əhəmiyyətlidir. Ekologiya, gəmiçilik,
balıqçılıq – bu sahələrdə də çox əhəmiyyətlidir. Həmin sahələrdə də əməkdaĢlıq olmalıdır və inanmıram ki, bu barədə fikir
ayrılığı ola bilsin.
Xəzər dənizi sahilyanı beĢ ölkəyə aiddir. Amma bizim vəzifəmiz ondan ibarətdir ki, bəĢəriyyətə aid olan bu böyük sərvətdən düzgün istifadə edək.
Xəzər ətrafında müstəqil dövlətlərin yaranması və ümumiyyətlə, dünyada baĢ verən proseslər baxımından bu məsələyə,
Xəzər dənizinin hüquqi statusuna yenidən baxılmalıdır. Xəzər
dənizinin gələcək taleyi ümumi fikir birliyi nəticəsində həll
olunmalıdır.
QonĢu dövlətlər bu sahədə bir-birləri ilə daha çox əlaqə
saxlayaraq fikir yaxınlığı yaratmalıdırlar. Ġranla Azərbaycan
arasında xoĢ niyyət və anlaĢma olduğunu, yarandığını nəzərə
alaraq, inanıram ki, lap yaxın gələcəkdə bu sahədə, bu məsələnin həllində ümumi bir razılığa gələ biləcəyik.
Doğrudur ki, Xəzəryanı ölkələrin hamısı gərək öz milli
mənafeyini nəzərə alsın. Eyni zamanda, bu məsələ ədalətli həll
olunmalıdır. Biz qərara gəlmiĢik ki, öz milli mənafeyimizi müdafiə edərkən, bu, digər ölkələrin milli mənafeyinə zidd olmasın.
Mən inanıram, Azərbaycanla ki bizim bu qədər yaxınlığımız
var, bizi bir-birimizə bağlayan bu qədər müĢtərək cəhətlər var,
elə hesab edirəm ki, bunların əsasında biz bu məsələni həll edə
biləcəyik. Dostluq, qardaĢlıq Ģəraitində bu məsələnin həllinə
nail olacağıq. Çox sağ olun.
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S u a l: Azərbaycan prezidentinə sual vermək istəyirəm. Möhtərəm Prezident, bu gün imzalanan sənədlərin bir çoxu iqtisadi
əməkdaĢlığa aiddir. Siz hazırda Ġran–Azərbaycan iqtisadi əməkdaĢlığını necə qiymətləndirirsiniz və bir də gələcəkdə böyük beynəlxalq layihələrdə Ġranın iĢtirakını necə görürsünüz?
H e y d ə r Ə l i y e v: Ağayi Xatəmi ilə mənim imzaladığım
müqavilədən əlavə, imzalanan sənədlərin, demək olar ki, hamısı
iqtisadiyyata aiddir. Bizim münasibətlərimizdə, apardığımız
danıĢıqlarda iqtisadiyyat məsələləri çox mühüm yer tutur.
Mənim bu səfərimin nəticəsi, bizim görüĢlərimizin, danıĢıqlarımızın nəticəsi ondan ibarətdir ki, biz Ġran–Azərbaycan iqtisadi
əlaqələrini bundan sonra daha da geniĢləndirməliyik. Bunun
üçün böyük imkanlar var. Güman edirəm ki, hər iki tərəf bu
imkanlardan daha səmərəli istifadə etməyə çalıĢacaqdır.
Biz ağayi Xatəmi ilə böyük layihələr haqqında çox ətraflı
söhbətlər apardıq. Layihələrdən biri ümumdünya xarakteri
daĢıyan ġimal–Cənub layihəsidir. Ġran Ġslam Cümhuriyyəti bu
layihənin həyata keçirilməsinin təĢəbbüskarıdır. Ġran artıq Rusiya və Hindistanla bu barədə saziĢ əldə edibdir. Azərbaycan
bu layihədə iĢtirak etmək istəyir və mütləq iĢtirak etməlidir.
Yaxın vaxtlarda bu müqaviləyə, bu layihəyə daxil olacaqdır.
Bu böyük layihənin içərisində bizim müzakirə etdiyimiz
Astara–Astara, Qəzvin–Astara dəmir yollarının və Astara–
Bakı avtomobil yolunun inĢası xüsusi yer tutur. Demək olar
ki, biz bu məsələnin həllində çox yaxĢı nailiyyət əldə etdik.
Ġran Ġslam Cümhuriyyəti Qəzvin–Astara dəmir yolunun
inĢasına baĢlayır. Ġran və Azərbaycan birlikdə Astara–Astara
dəmir yolunun çəkilməsini təmin edəcəkdir. Ġranın krediti ilə
Bakı–Astara avtomobil yolunun çəkilməsinə baĢlanacaqdır.
Azərbaycan Astara–Bakı dəmir yolunu daha da təkmilləĢdi-
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rəcəkdir. Bunların nəticəsində, təxminən 2-3 ildən sonra böyük nəqliyyat dəhlizi açılacaqdır.
Bunun da əsas hissəsi Ġranın və Azərbaycanın ərazisindən
keçir. Əgər biz bu layihəni həyata keçirsək, o, Avropanın ən
Ģimal nöqtəsindən dəmir yolu xəttini Qafqazdan, Azərbaycandan, Ġrandan keçməklə Ġranın cənubuna – Bəndər Abbasa, oradan Hindistana çatdıra biləcək. Güman edirəm ki, bir
neçə ildən sonra, bu layihə baĢa çatandan sonra onun nə
qədər böyük əhəmiyyətə malik olduğunu bizim xalqlarımız
biləcək və baĢqa ölkələrin xalqları da biləcəklər.
Ġran baĢqa layihələrdə də iĢtirak edir. Məsələn, Xəzər dənizində neft və qaz ehtiyatlarının iĢlənilməsində Ġran neft Ģirkəti
iki layihədə iĢtirak edir.
Zəngin qaz ehtiyatlarına malik olan «ġahdəniz» yatağında –
orada bir trilyon kubmetrdən çox qaz olduğu təsdiq edilibdir –
Ġran neft Ģirkətinin on faiz payı var.
Gələcək layihələrdə də Ġran Azərbaycanla birlikdə iĢtirak
edəcəkdir. TəĢəkkür edirəm.
***
Mayın 20-də Azərbaycan prezidenti Heydər Əliyevin İran
İslam Respublikasına rəsmi səfəri başa çatdı.
İran prezidentinin iqamətgahı qarşısında rəsmi yolasalma
mərasimi keçirildi. İqamətgahın qarşısındakı meydanda fəxri
qarovul dəstəsi düzülmüşdü. Azərbaycan Respublikasının və
İran İslam Respublikasının dövlət himnləri səsləndi. Fəxri
qarovul dəstəsinin rəisi Azərbaycan prezidentinə raport verdi.
Prezidentlər Heydər Əliyev və Seyid Məhəmməd Xatəmi
fəxri qarovul dəstəsinin qarşısından keçdilər. Azərbaycan pre-
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zidenti İranın rəsmi şəxsləri, İran prezidenti Azərbaycan nümayəndə heyətinin üzvləri ilə sağollaşdılar.
Azərbaycan prezidenti Heydər Əliyev və İran prezidenti
Seyid Məhəmməd Xatəmi bir daha səmimiyyətlə sağollaşdılar.
X a t ə m i: Cənab Prezident, inanıram ки, Sizin Ġrana bu
rəsmi səfəriniz ölkələrimizə xeyir gətirəcəkdir.
H e y d ə r Ə l i y e v: Səmimi sözlərə görə Сизя təĢəkkür
edирям. Mən Sizə əziyyət verdim. Amma çox Ģadam ki, bu
səfərim baĢ tutdu. Mən Ġrandan böyük təəssüratlarla ayrılıram. Cənab Xatəmi, mən Sizi Azərbaycana rəsmi səfərə dəvət
etmiĢəm. Siz də məni Ġrana rəsmi səfərə dəvət etmiĢdiniz.
Mən Ġrana gəldim, güman edirəm ki, Siz də Azərbaycana
səfərə gələcəksiniz.
M ə h ə m m ə d X a t ə m i: Mən mütləq Azərbaycana
rəsmi səfərə gələcəyəm. Biz Azərbaycanı Ġranı sevdiyimiz
qədər sevirik. Cənab prezident Heydər Əliyev, Sizin Ģəxsiyyətinizə bizim böyük hörmətimiz vardır.
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ТЕЩРАНДАН БАКЫЙА ГАЙЫДАРКЯН БИНЯ
ЩАВА ЛИМАНЫНДА ЖУРНАЛИСТЛЯРЯ ВЕРДИЙИ
МЦСАЩИБЯ
20 май 2002-ъи ил
Щ е й д я р Я л и й е в: Щюрмятли журналистляр, сизи хош
эюрдцк. Йягин ки, мяним сяфярим сизя мялумдур. Чцнки мяня
дедиляр ки, Азярбайъан телевизийасы иля орадакы эюрцшлярин чохуну верибляр, эюрмцшцнцз, ешитмисиниз. Анъаг сизя ону дейя
билярям ки, мян бу эцн орада мятбуат конфрансында да
дедим – сяфяр чох уьурлу олду. Тябиидир ки, сяфяр едян бизик,
бизи гябул едян Иран тяряфидир. Щям бизим цчцн, щям дя онлар
цчцн уьурлудур. Биз чох ящямиййятли эюрцшляр кечирдик, данышыглар апардыг.
Ялбяття, биринъи нювбядя президент ъянаб Хатями иля чох
сямяряли данышыглар апардыг, бир сыра эюрцшляр кечирдик вя бир
чох мясяляляри мцзакиря етдик. Игтисади мясяляляри, сийаси
мясяляляри вя башга мясяляляри мцзакиря етдик.Эяляъякдя Иран
иля Азярбайъан арасындакы ялагялярин инкишаф етдирилмясинин
йолларыны бирэя мцяййян етдик.
Щесаб едирям – орада ъянаб Хатями дя буну бир нечя дяфя
тякрар етмишдир – бу сяфяр Иран–Азярбайъан ялагяляриндя бир
дюнцш нюгтясидир, йени мярщялянин башланьыъыдыр, бизим ялагяляримизин инкишафына эцълц тякан вермишдир. Мян бу сяфярдян
чох мямнунам. Щисс етдим ки, Иран тяряфи дя чох мямнундур, разы галыбдыр. Онлар бялкя дя сяфяримизи беля эюзлямирдиляр. Мян дя дцшцнцрдцм ки, бялкя беля олмайаъагдыр. Ам-
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ма щям онларын тяряфиндян чох бюйцк сяйляр эюстярилди, щям
дя бизим сийасятимиз ачыг сийасятдир. Щеч бир шейи эизлятмирик,
щяр шейи ачыг дейирик.
Мян дяфялярля демишям вя бу эцн дя дейирям ки, Иран бизим
гоншумуздур, Иран бюйцк дювлятдир. Биз Иранла щям игтисади
сащядя, щям дя башга сащялярдя чох сых ямякдашлыг етмялийик.
Бу щям Иранын хейринядир, щям дя бизим хейримизядир. Щесаб
едирям ки, бунлары щярякятя эятирмяк цчцн бу истигамятдя биз
чох файдалы иш эюрдцк.
С у а л: Ъянаб Президент, Бакыйа чатан мялуматлара эюря,
данышыглар заманы Азярбайъан тяряфи «Алов» вя «Шярг» йатагларында ишляри дайандырмаг барядя разылыьа эялибдир. Бу ня дяряъядя доьрудур?
Ъ а в а б: Беля шей, разылыг йохдур.
С у а л: Ъянаб Президент, Хязярин щцгуги статусу иля баьлы
данышыглар щаггында ня дейя билярсиниз?
Ъ а в а б: Хязярин статусу иля баьлы данышыглар апардыг. Бизим експертляр орада Иран експертляри иля бир йердя ишлямишдиляр.
Мян бурадан Хязяр мясялялярини йахшы билян бир груп адам
апармышдым. Онлар орада дцнян бцтцн эцнц, ахшам саат 10-а
гядяр онларла бир йердя ишлядиляр. Експертлярин мяня вердийи
мялумата эюря, мювгелярин мцяййян гядяр йахынлашмасы
мейли эюрцнцр. Мцсбят нятиъя ондан ибарятдир ки, артыг биз
гярар гябул етдик – експертлярин бу эюрцшляри бундан сонра да
ардыъыл сурятдя давам етмялидир. Мясялян, Бакыда еспертлярин
эюрцшлярини ийунун 11-ня тяйин етмишик.
С у а л: Ъянаб Президент, сентйабрда Иран президентинин
Азярбайъана эялмяси эюзлянилирми?
Ъ а в а б: Билирсиниз, мян Иран президенти ъянаб Хатямини
дяфялярля Бакыйа дявят етмишдим. О да мяни дявят етмишди.
Мяня дейирди ки, яввялъя сян эял. Мян дя беля дцшцнцрдцм ки,
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бялкя яввялъя мян эетмялийям. Мян дя бу сяфяри етдим. Инди о
чох бюйцк щявясля Азярбайъана эяляъяйи щаггында бяйанат
верди. Амма ня вахт эяляъяк, ону щяля мцяййянляшдиряъякдир.
С у а л: Ъянаб Президент, Ермянистан–Азярбайъан мцнагишясинин низамланмасында Иранын иштиракы ня дяряъядя реалдыр?
Ъ а в а б: Мян сизин суалынызы баша дцшдцм. Сиз билирсиниз ки,
Минск групу Ирана мялуматлар верибдир. Иран да щесаб едир
ки, бу просесдя иштирак етмялидир. Инди бахаг эюряк, неъя олур.
С у а л: Ъянаб Президент, консуллуьун ачылмасы иля баьлы
разылыг олдуму?
Ъ а в а б: Биз бу мясяляйя тохунмадыг.
С у а л: Ъянаб Президент, Рома папасынын Азярбайъана
гаршыдакы сяфярини неъя гиймятляндирирсиниз?
Ъ а в а б: Йахшы гиймятляндирирям. Бу, тарихи щадисядир.
С у а л: Ъянаб Президент, Иран тяряфи икинъи дяфядир Сизин
рясми сяфяринизин програмына Тябризи зийарят етмяйи салмайыбдыр. Буну неъя гиймятляндирирсиниз?
Ъ а в а б: Йох, бу, дцзэцн дейилдир. Мян бу дяфя Тябризя
юзцм эетмяк истямядим. Чцнки щесаб етдим ки, Тещрандан
кянара чыхмамалыйыг. Ишляримизи Тещранда эюрмялийик. Онлар
мяня Тябризи, Ярдябили тяклиф етмишдиляр. Амма мян юзцм
эетмядим.
С у а л: Ъянаб Президент, Иранын дини рящбяри иля дя эюрцшмцсцнцз. Азярбайъанда Иран тямайцллц дини мясялялярля баьлы
фикир мцбадиляси апардынызмы?
Ъ а в а б: Билирсиниз, мян дювлятлярарасы мцнасибятляр
щаггында сющбят етдим. О, Иранын али рящбяридир. Биз дювлятлярарасы мясяляляри мцзакиря едирдик, дини мясяляляри мцзакиря
етмирдик. Ахы бу мяним ишим дейилдир. Биздя дин дювлятдян
айрыдыр. Дин мясяляляриня мян бахмырам вя ону мцзакиря
етмирям. Саь олун.
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АЗЯРБАЙЪАН ПРЕЗИДЕНТИ
ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВИН ДЯВЯТИ ИЛЯ VATĠKAN
DÖVLƏTĠNĠN BAġÇISI, ROMA PAPASI
II ĠOЩANN PAVELĠN
AZƏRBAYCANA RƏSMĠ SƏFƏRĠ
22 май 2002-ъи ил
Vatikan dövlətinin başçısı, Roma papası II İoщann Pavel
Azərbaycan Respublikasının prezidenti Heydər Əliyevin dəvəti
ilə юlkəmizə rəsmi səfərə gəlmişdir.
Binə beynəlxalq hava limanı Vatikanın və Azərbaycanın
dövlət bayraqları ilə bəzədilmişdi, binanın önündən Roma
papasının iri portreti və «Zati-Müqəddəsləri, Azərbaycana xoş
gəlmisiniz» sözləri yazılmış transparant asılmışdı.
Ali qonağın şərəfinə fəxri qarovul dəstəsi düzülmüşdü.
Azərbaycan Respublikasının prezidenti Heydər Əliyev ali
qonağı qarşılamaq üçün hava limanına gəldi.
Dövlətimizin başçısı Heydər Əliyev Vatikan dövlətinin başçısını
təyyarənin pilləkəni yanında səmimiyyətlə, mehribanlıqla salamladı.
Milli geyimli uşaqlar pontifikə gül-çiçək və sinidə Azərbaycan torpağı təqdim etdilər. Roma papası dodaqları ilə bu
torpağa ehtiramla toxundu.
Prezident Heydər Əliyev və Roma papası II İoщann Pavel
uçuş meydanında qoyulmuş xüsusi tribunada əyləşdilər.
Vatikanın və Azərbaycanın dövlət himnləri səsləndi.
Fəxri qarovul dəstəsinin rəisi dövlət başçılarına raport verdi.
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ВАТИКАН ДЮВЛЯТИНИН БАШЧЫСЫ,
РОМА ПАПАСЫ ЫЫ ИОЩАНН ПАВЕЛИН РЯСМИ
ГАРШЫЛАНМА МЯРАСИМИНДЯ НИТГ
22 май 2002-ъи ил
Zati-Müqəddəsləri!
Sizi Azərbaycanda salamlamaqdan böyük məmnunluq
duyuram. Dəvətimi qəbul edib Azərbaycana gəldiyinizə görə
Sizə öz minnətdarlığımı bildirirəm.
Siz ölkəmizə çox əlamətdar bir vaxtda gəlmisiniz.
Bilirəm ki, mayın 18-də doğum gününüzü qeyd etmisiniz.
Bu münasibətlə Zati-Müqəddəslərinizi ürəkdən təbrik edirəm.
Sizə möhkəm cansağlığı, uzun ömür, dünyada sülh, qarĢılıqlı
anlaĢma sahəsində gördüyünüz böyük iĢlərdə uğurlar arzulayıram.
Sabah, yəni mayın 23-də müstəqil Azərbaycan Respublikasının Vatikan dövləti tərəfindən rəsmən tanınmasının 10 ili
tamam olur. Məhz belə bir gündə Sizin Azərbaycanda olmağınız tarixi hadisədir.
Mən 1997-ci ilin sentyabrında Ġtaliyaya rəsmi səfərim zamanı Vatikanı ziyarət etməyimi və orada Sizinlə görüĢməyimi, ətraflı fikir mübadiləsi aparmağımızı məmnunluqla
xatırlayıram. Çox Ģadam ki, aradan beĢ il keçəndən sonra Sizi



Рясми гаршыланма мярасиминдя Рома папасы ЫЫ Иоанн Павел дя нитг сюйлямишдир.
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yenidən, bu dəfə Azərbaycanda əziz qonağım kimi qarĢılayıram.
Zati-Müqəddəsləri!
Vatikan dövlətinin baĢçısı və Roma papası kimi, Siz əsrlər
boyu mövcud olan ənənələrin hüdudlarını cəsarətlə aĢmısınız.
Siz dini, irqi, milli mənsubiyyətindən asılı olmayaraq, bütün
insanların və xalqların dostu kimi tanınmıĢ, bütün dünyanın
vətəndaĢına çevrilmisiniz.
HəmiĢə öz dini dözümlülüyü, tolerantlığı ilə seçilən Azərbaycan xalqı Sizin fəaliyyətinizin bu nəcibliyini və insanpərvərliyini yaxĢı baĢa düĢür və yüksək qiymətləndirir.
Azərbaycan da daxil olmaqla, islam dininin geniĢ yayıldığı
ölkələrə Sizin səfərləriniz iki böyük dünya dini arasında sülhə
və qarĢılıqlı etimada xidmət edir.
Siz insanlar arasında Ģəfqət və rəhmdillik ideyaları təbliğ
edir, ağır fəlakətə düĢənlərə səbr və təsəlli diləyirsiniz. Azərbaycanda da belə fəlakət qurbanları var. Onlar qonĢu Ermənistanın Azərbaycan torpaqlarını iĢğal etməsi nəticəsində öz
yurd-yuvalarını itirmiĢ bir milyondan çox azərbaycanlı
qaçqınlardır. Bu insanlar Sizin xeyirxah sözünüzə, təsəllinizə
ehtiyac duyurlar. Onlar haqqın öz yerini tutmasında Sizdən
də kömək umurlar.
Zati-Müqəddəsləri!
Siz katolik kilsəsinin mövcud olduğu iki min ilə yaxın bir
müddət ərzində Azərbaycana səfər edən ilk Roma papasısınız.
Bu səfəri həyata keçirdiyiniz üçün Sizə minnətdarlığımı
bildirir və «Azərbaycana xoĢ gəlmisiniz!» deyirəm.
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РОМА ПАПАСЫ ЫЫ ИОЩАНН ПАВЕЛ ИЛЯ
ТЯКТЯБЯК ЭЮРЦШ
Президент сарайы
22 май 2002-ъи ил
Ali qonağı səmimiyyətlə, hörmət və ehtiramla salamlayan
prezident Heydər Əliyev onun dəvətini qəbul edib Azərbaycana
rəsmi səfərə gəldiyinə görə Zati-Müqəddəsləri II İoщann Pavelə
minnətdarlığını bildirdi.
Azərbaycan Respublikasının müstəqilliyinin Vatikan dövləti
tərəfindən rəsmən tanınmasının 10-cu ildönümü günü ərəfəsində
Zati-Müqəddəslərinin ölkəmizə rəsmi səfərini tarixi hadisə
kimi qiymətləndirən prezident Heydər Əliyev II İoщann Paveli
dinindən, irqindən, milli mənsubiyyətindən asılı olmayaraq,
bütün insanların və xalqların dostu kimi tanıdığını vurğuladı.
1997-ci ilin sentyabrında İtaliyaya rəsmi səfəri zamanı
Müqəddəs Vatikanı ziyarət etdiyini, orada Zati-Müqəddəsləri
ilə görüşdüyünü və ətraflı fikir mübadiləsi apardığını xatırlayan prezident Heydər Əliyev II İoщann Pavelin Azərbaycana
gəlməsindən məmnunluq duyduğunu bildirdi.
Səmimi sözlərə, Azərbaycana rəsmi dəvətə və ona göstərilən
qonaqpərvərliyə görə prezident Heydər Əliyevə minnətdarlıq
edən II İoщann Pavel bu gözəl ölkəyə gəlməyindən böyük sevinc
duyduğunu nəzərə çaтdırdı.
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II İoщann Pavel həzrətləri respublikamıza rəsmi səfərinin
Azərbaycan ilə müqəddəs Vatikan arasında diplomatik münasibətlər yaradılmasının 10-cu ildönümünə təsadüf etdiyindən
çox məmnun qaldığını vurğuladı.
Vatikan dövlətinin başçısı II İoщann Pavel Azərbaycan ilə
Vatikan arasında qurulmuş əlaqələrdən razılıqla söhbət açdı,
prezident Heydər Əliyev ilə 1997-ci ildə Vatikanda keçirdiyi
görüşləri, apardığı danışıqları həmişə xatırladığını söylədi.
Prezident Heydər Əliyev müstəqillik qazandıqdan sonra
Azərbaycanda hüquqi, demokratik, dünyəvi dövlət quruculuğu
sahəsində görülən işlərdən, aparılan islahatlardan ətraflı söhbət
açdı.
Ölkəmiz üçün ən ağrılı problem olan Ermənistan–Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsindən bəhs edən dövlətimizin başçısı Heydər Əliyev Ermənistan silahlı qüvvələrinin
təcavüzü nəticəsində torpaqlarımızın 20 faizinin işğal olunduğunu, bir milyondan çox vətəndaşımızın yerindən-yurdundan
zorla qovularaq uzun illərdən bəri çadırlarda ağır şəraitdə
yaşadığını nəzərə çaтdırdı. Prezident Heydər Əliyev bu münaqişənin ATƏT-in Minsk qrupu çərçivəsində sülh yolu ilə aradan
qaldırılması sahəsində görülən işlərdən, danışıqlar prosesindən
söhbət açaraq bildirdi ki, dünyanın nüfuzlu beynəlxalq
təşkilatları və dövlətləri münaqişənin tezliklə həll edilməsi sahəsində səylərini artırmalıdırlar.
Səmimilik və mehribanlıq şəraitində keçən görüşdə hər iki
tərəfi maraqlandıran bir sıra məsələlər barədə də geniş fikir
mübadiləsi aparıldı.
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ROMA PAPASI II ĠOЩANN PAVELĠN
AZƏRBAYCANIN DĠN, ELM VƏ ĠNCƏSƏNƏT
XADĠMLƏRĠ ĠLƏ GÖRÜġÜНДЯ НИТГ
Президент сарайы
22 май 2002-ъи ил
Zati-Müqəddəsləri!
Sizi Azərbaycan dövləti adından səmimiyyətlə salamlayıram. Sizə xalqımızın ən xoĢ hisslərini çatdırıram. Sizin
səfəriniz tarixi hadisədir, Azərbaycan dövlətinə olan hörmətinizin, bizim isə Avropa ilə bütünləĢməyimizin təsdiqidir.
Siz Azərbaycana çox əlamətdar bir vaxtda gəlmisiniz.
Sabah Vatikanın Azərbaycanın dövlət müstəqilliyini tanımasının 10 ili tamam olur. Belə bir günü məhz Azərbaycanda
keçirmək niyyətiniz həqiqətən də nəcib diqqətlilik nümunəsidir.
Mən 1997-ci ilin sentyabrında Ġtaliya Respublikasına rəsmi
səfərim çərçivəsində Vatikanı ziyarətimi və Sizinlə görüĢümü
böyük məmnunluq hissi ilə xatırlayıram. O zaman Sizinlə
görüĢüm və söhbətlərim mənə çox böyük təsir bağıĢlamıĢdı.
Çox Ģadam ki, həmin görüĢdə etdiyim dəvəti qəbul etmisiniz
və Azərbaycana gəlmisiniz.
Siz müasir dünya tarixində mühüm rol oynayan Ģəxsiyyətsiniz, dini, irqi, milli sosial və siyasi fərqlərindən asılı ol

Рома папасы ЫЫ Иощанн Павел дя эюрцшдя нитг сюйлямишдир.
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mayaraq, bütün insanlara xidməti özünün həyat idealına
çevirmiĢ böyük humanistsiniz. Məhz buna görə Sizin yolunuz
yalnız xristian katoliklərin yaĢadığı ölkələrdən deyil, digər
dinlərin, mədəniyyətlərin mövcud olduğu, insanların yaĢadığı
hər yerdən keçir. Bu gün həmin yol Sizi Azərbaycan torpağına gətirmiĢdir.
Azərbaycan ən qədim zamanlardan dinlərin, dillərin və mədəniyyətlərin təmas və ünsiyyət yeri olmuĢdur. Azərbaycanlılar artıq 1300 ildən çoxdur ki, islam dininə etiqad edirlər.
Onlar eyni zamanda, dini dözümlülükləri ilə seçilir, baĢqa
xalqların dinlərinə və mədəniyyətlərinə ehtiramla yanaĢırlar.
Digər dini icmalar kimi, katoliklər də Azərbaycanda hər
zaman hörmət və etimad görmüĢlər. Tarixçilərin verdiyi məlumatlara görə, Azərbaycanda ilk katolik icması XIX əsrin
30-cu illərində formalaĢmağa baĢlamıĢdır.
XIX əsrin sonu – XX əsrin əvvəllərində katolik icmasının
nümayəndələri Bakının mədəni-ictimai həyatında mühüm rol
oynamıĢ, xüsusən də səhiyyə, mədəniyyət və memarlıq sahələrində bu gün də minnətdarlıqla xatırlanan izlər qoymuĢlar.
1912-ci ildə yerli katolik icmasının təĢəbbüsü və əhalinin
ianəsi ilə Bakının mərkəzi hissəsində «Müqəddəs Məryəm»
kilsəsi ucaldılmıĢdı. Təəssüf ki, stalinizm dövründə islam,
xristianlıq və yəhudiliklə bağlı bir çox din ocaqları kimi, bu
katolik məbədi də dağıdılmıĢdı. Din və etiqad sərbəstliyinin
hökm sürdüyü Azərbaycanda indi digər dini icmalar kimi,
katoliklər də bütün hüquq və azadlıqlara malikdirlər.
Zati-Müqəddəsləri!
Azərbaycan xalqı özünəməxsus və nadir bir mədəniyyət
yaratmıĢdır. Bu mədəniyyətin əsasında müsəlman və xristian
sivilizasiyalarının sintezi dayanır. Orta əsrlərdən etibarən
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Azərbaycan mədəniyyəti ġərq ilə Qərb, müsəlman və xristian
dünyaları arasında bir körpü olmuĢdur. Zəngin müsəlman
sivilizasiyasının nailiyyətləri bir sıra hallarda Azərbaycan
alimlərinin, fikir adamlarının səyi nəticəsində Qərbin və
bütün insanlığın mənəvi sərvətinə çevrilmiĢ, Qərb dəyərləri isə
islam dünyasında yayılmıĢdır.
Azərbaycan xalqı kökü Avropadan gələn yenilikçi ideyalara yiyələnmək baxımından həmiĢə öncül yerlərdən birini
tutmuĢdur. Bu özünü elm, təhsil, mədəniyyət sahəsində xüsusilə aydın göstərmiĢdir. Biz bu gün haqlı olaraq fəxr edirik ki,
müsəlman ġərqində yeni tipli məktəblər, demokratik mətbuat, qadın təhsili, seçmək və seçilmək hüququ ilk dəfə Azərbaycanda reallığa çevrilmiĢ, 1918-ci ildə bütün islam dünyasında Avropa tipli ilk dövlət – Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti bizim ölkəmizdə qurulmuĢdur.
Artıq 10 ildən çoxdur ki, biz müstəqil dövlətimizdə yaĢayırıq. Bu on il ərzində ciddi dəyiĢikliklərə nail olmuĢuq.
Mühüm iqtisadi islahatlar həyata keçiririk. KeçmiĢ irsdən
imtina edərək, demokratik islahatlar yolunu tutmuĢuq. Yoxsulluğa qarĢı mübarizə aparırıq.
Mənəvi dəyərlərimizi dirçəldirik. Ġnsan haqlarının qorunmasına, əsas hüquq və azadlıqların təmin edilməsinə çalıĢırıq.
Biz tarixi seçimimizi etmiĢik, yəni, öz ənənələrimizdən
qopmadan, milli simamızı itirmədən Qərb dünyasına, onun
humanist və çağdaĢ dəyərlərinə üz tutmuĢuq.
Azərbaycan dövlət müstəqilliyi qazandıqdan sonra biz
böyük layihələr həyata keçiririk. Bu layihələr təkcə ticarят və
iqtisadi mənfəət gətirmir, onlar həm də xalqları və mədəniyyətləri bir-birinə yaxınlaĢdırır, inam və etimad mühiti yaradır, sivilizasiyalararası dialoqa xidmət edir.
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Əlbəttə, regionumuzda ciddi problemlər, həllini tapmamıĢ
münaqiĢələr olmasaydı, uğurlarımız daha çox olardı. Bunu
deyərkən, mən ilk növbədə Ermənistanla Azərbaycan arasındakı Dağlıq Qarabağ münaqiĢəsini nəzərdə tuturam. Bu
region ən qədim zamanlardan bəri Azərbaycan torpağı kimi
tanınmıĢdır. Burada yerli azərbaycanlılarla ermənilər sülh və
dostluq Ģəraitində yaĢamıĢlar. Ermənistanın bu bölgəyə haqsız iddiası və ölkəmizə hərbi təcavüzü nəticəsində torpaqlarımızın 20 faizi iĢğal edilib, 20 min nəfərdən çox azərbaycanlı həlak olub, 50 min nəfər yaralanmıĢdır. Çoxsaylı tarix
və mədəniyyət abidələri həmiĢəlik yer üzündən silinmiĢdir.
Ġbadət yerləri və qəbиristanlıqlar dağıdılmıĢdır. Ən dəhĢətlisi
isə budur ki, artıq on ilə yaxın bir müddət ərzində bir milyondan çox azərbaycanlı öz doğma torpağında qaçqın vəziyyətində yaĢayır. Onların məskunlaĢdıqları çadır Ģəhərçikləri
erməni iĢğalı nəticəsində Azərbaycanın necə bir humanitar
fəlakətlə üzləĢdiyi haqqında aydın təsəvvür yaradır. Biz bütün
dünyanın, ilk növbədə isə Ģəfqət və rəhmliliyi öz baĢlıca
prinsipi hesab edən Vatikanın bu insanların vəziyyəti ilə daha
yaxından maraqlanmalarını istərdik.
1994-cü ildə atəĢkəs elan olunmuĢdur. Artıq 8 ildir ki, ağır
və çətin sülh danıĢıqları aparırıq. Biz münaqiĢənin dinc yolla
nizamlanmasının tərəfdarıyıq. Regionda yenidən hərbi əməliyyatların baĢlanmasını, qan tökülməsini istəmirik. Lakin
dinc yolla nizamlama beynəlxalq hüququn norma və prinsiplərinə əsaslanmalı, ədalətli və daimi sülhə zəmin yaratmalıdır.
Yalnız belə olduqda qədim Qafqaz torpağında asayiĢ və
tərəqqiyə qovuĢmaq, nifaq və qarĢıdurmanı aradan qaldırmaq olar. Yalnız belə olduqda minlərlə insana fəlakət gətirən
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terrorçuluğun, aqressiv separatçılığın, milli və dini ədavətlərin ağır nəticələrini dəf etmək mümkündür.
Zati-Müqəddəsləri!
Sizin Azərbaycana qısamüddətli, lakin zəngin səfər proqramınızda din, elm və incəsənət xadimləri ilə görüĢə xüsusi yer
ayırmağınız əlamətdar hadisədir. BəĢəriyyətin qədim kitablarından biri olan Bibliyada deyilir ki, insanı yaĢadan təkcə
çörək deyil, həm də ilahi dərgahdan gələn Sözdür. Din, elm,
mədəniyyət və incəsənət xadimləri həmin ilahi Sözün insanlara çatdırılmasını təmin edirlər, onların əxlaqını gözəlləĢdirir, mənəvi cəhətdən saflaĢmalarına, təmizlənmələrinə yardım göstərirlər. DüĢünürəm ki, bütün bu nəcib iĢləri görmək,
böyük və müdrik Sözü demək Sizin də səfərinizin baĢlıca
məqsədlərindən biridir. Ġki gün ərzində Sizinlə təmasda olan,
ibrətli kəlamlarınızı dinləyən hər bir azərbaycanlı Sizin timsalınızda yer üzündə insan ömrünün necə yaĢanmalı olduğu
haqqında daha dərindən fikirləĢəcəkdir.
Bu mühüm və məsuliyyətli anları minlərlə Azərbaycan
vətəndaĢına yaĢatdığınız üçün Sizə minnətdarlığımı bildirirəm. TəĢəkkür edirəm.
***
Сонра Азярбайъан президенти Щейдяр Ялийев юлкямизин
танынмыш елм, мядяниййят, инъясянят, идман хадимлярини понтификя тягдим етди, ЫЫ Иощанн Павел онлара хатиря щядиййяляри тягдим етди вя ян йахшы немятляр диляди.
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ВАТИКАН ДЮВЛЯТИНИН БАШЧЫСЫ,
РОМА ПАПАСЫ ЫЫ ИОЩАНН ПАВЕЛИН
АЗЯРБАЙЪАНА РЯСМИ СЯФЯРИ БАША
ЧАТДЫГДАН СОНРА ТЯНТЯНЯЛИ
ЙОЛАСАЛМА МЯРАСИМИ
23 май 2002-ъи ил
Ватикан дювлятинин башчысы ЫЫ Иощанн Павел вя Азярбайъан
Республикасынын президенти Щейдяр Ялийев Биня бейнялхалг
щава лиманына эялдиляр.
Азярбайъанын вя Ватиканын дювлят байраглары иля бязядилмиш
Биня щава лиманынын бинасында Рома папасынын ири портрети
асылмышды.
Али гонаьын шяряфиня щава лиманынын учуш мейданында фяхри
гаровул дястяси дцзцлмцшдц.
Фяхри гаровул дястясинин ряиси Ватикан дювлятинин башчысы ЫЫ
Иощанн Павеля вя Азярбайъан Республикасынын президенти Щейдяр Ялийевя рапорт верди.
Президент Щейдяр Ялийев вя Рома папасы ЫЫ Иощанн Павел
цчцш мейданында гурулмуш хцсуси трибунада яйляшдиляр.
Щярби оркестрин ифасында Ватиканын вя Азярбайъанын дювлят
щимнляри сяслянди.
Йоласалма мярасиминдя иштирак едян Милли Мяълисин сядри
Муртуз Ялясэяров, Баш назир Артур Расизадя, Президентин Иъра
Апаратынын рящбяри Рамиз Мещдийев, назирляр, дини конфессийаларын башчылары, Азярбайъанда аккредитя олунмуш бир сыра ха-
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риъи юлкялярин сяфирляри вя бейнялхалг тяшкилатларын нцмайяндяляри
Ватикан дювлятинин башчысы, Рома папасы ЫЫ Иощанн Павелля, али
гонаьы сяфярдя мцшайият едян шяхсляр Азярбайъан Республикасынын президенти Щейдяр Ялийевля мещрибанъасына саьоллашдылар.
Азярбайъан Республикасынын президенти Щейдяр Ялийев Рома
папасына онун юлкямизя рясми сяфярини якс етдирян фотоалбом
тягдим етди.
Дювлят башчылары фяхри гаровул дястясинин гаршысындан кечдиляр.
Милли эейимли ушаглар ЫЫ Иощанн Павеля эцл-чичяк дястяси тягдим етдиляр.
Щ е й д я р Я л и й е в: Сизя чох тяшяккцр едирям. Азярбайъана сяфяр етдийиниз цчцн Сизя миннятдарлыг едирям, сяфяриниз
чох йахшы кечди. Мян чох мямнунам. Сизин сяфяриниз
Азярбайъанда чох йахшы гаршыланмышдыр. Сиз эюрдцнцз, бу эцн
Сизинля эюрцшмяйя ня гядяр адам эялмишди. Сизин сяфяринизя
чох бюйцк мараг вар. Бир даща Сизя тяшяккцр едирям, ишляриниздя уьурлар, ъансаьлыьы вя йахшы йол арзулайырам.
ЫЫ И о щ а н н П а в е л: Бакыйа сяфяримин йцксяк сявиййядя
тяшкил олунмасындан мямнун галдыьымы билдирирям. Мяня
эюстярилян гонагпярвярлийя эюря президент Щейдяр Ялийевя вя
Азярбайъан халгына дярин миннятдарлыьымы билдирирям.
Azərbaycan Respublikasının prezidenti Heydər Əliyev Vatikan dövlətinin başçısı, Roma papası II İoщann Pavel ilə təyyarənin pilləkəni yanında səmimiyyətlə sağollaşdı.
Roma papası Azərbaycan Dövlət Hava Yolları Şirkətinə
məxsus xüsusi təyyarə ilə Bolqarıstana yola düşdü.
***
K l a u d i o Q u c e r o t t i (Vatikan dövlətinin Azərbaycandakı apostol nunsisi): Cənab Prezident, Sizin tərəfinizdən
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edilən bu xeyirxahlıq Müqəddəs Ataya böyük təsir bağıĢladı.
Siz onun da Ģahidi oldunuz ki, müəyyən çətinliklərə baxmayaraq, Müqəddəs Atanın özü istəyirdi ki, bu səfər baĢ
tutsun. Biz böyük sevinc hissi ilə demək istəyirik ki, О, buraya gələndə hətta Sizin gözlərinizdən sevinc hissi duyulduğunun Ģahidi olduq.
Cənab Prezident, Bakıda katolik kilsəsinin tikilməsi üçün
yer ayırdığınızı eĢidəndə çox Ģad olduq. Hesab edirik ki, bu
kilsə belə bir gözəl ölkədə belə gözəl xalq üçün öz töhfəsini
verəcəkdir.
H e y d ə r Ə l i y e v: Sağ olun, təĢəkkür edirəm. Mən də
çox Ģadam ki, nəhayət, Roma papası, Zati-Müqəddəsləri II
Ġoщann Pavelin Azərbaycana səfəri baĢ tutdu. O, Azərbaycanda çox böyük sevinc hissi ilə qarĢılanıbdır. Siz gördünüz
ki, onu nə qədər məhəbbətlə, nə qədər hərarətlə qarĢılayırdılar.
Dünən Azərbaycanın elm, mədəniyyət, incəsənət xadimləri
ilə görüĢümüz də çox yüksək səviyyədə keçdi və insanlar bunu
çox müsbət qiymətləndirirlər. Bu gün Ġdman sarayında keçirdiyiniz tədbir də camaatda çox böyük maraq doğurmuĢdur.
Poma papasının Azərbaycana bu səfəri tarixi hadisədir. Bu
bizim xalqımızın tarixinə yazılıbdır. Mən bütün bunlara görə
çox təĢəkkür edirəm.
K l a u d i o Q u c e r o t t i: Cənab Prezident, çox sağ olun.
Bircə onu demək istəyirəm ki, dünənki görüĢümüzdə gördük
ki, Azərbaycanın həqiqətən çox yaxĢı uĢaqları vardır. Onların oxuduğu mahnıları eĢitdik. Bunlar həmiĢəlik bizim qəlbimizdə qaldı. Cənab Prezident, mən sevinirəm ki, Siz öz xalqınızla fəxr edirsiniz.
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Ġ o s i f D a n i и l P r a v d a (Bakıdakı katolik kilsəsinin
rəhbəri): Cənab Prezident, Müqəddəs Atanı Azərbaycana
dəvət etdiyinizə, səfərin yüksək səviyyədə təĢkil olunmasına
və bu ziyarətin uğurla baĢa çatmasına görə Sizə və Azərbaycan xalqına dərin təĢəkkürümü bildirirəm.
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БЕЙНЯЛХАЛГ АТОМ ЕНЕРЖИСИ АЭЕНТЛИЙИНИН
БАШ ДИРЕКТОРУ МЯЩЯММЯД ЯЛ-БАРАДЕЙИ
ИЛЯ ЭЮРЦШДЯ СЮЩБЯТ
Президент сарайы
23 май 2002-ъи ил
Азярбайъан Республикасынын Президенти Heydər Əliyev cənab əl-Baradeйinин dəvəti qəbul edib Azərbaycana səfər etməsindən çox məmnun olduğunu bildirdi, onunla Vyanadakı görüşünü xatırladığını vurğuladı.
Qonağa müraciətlə dedi ki, bilirəm, Milli Elmlər Akademiyasının prezidenti, Xarici Işlər naziri ilə görüşləriniz olubdur.
Azərbaycan sizin agentlik ilə müqavilə bağlayıbdır. Siz bunu
bilirsiniz və həmin müqavilə parlament tərəfindən təsdiq olunubdur. Biz sizinlə əməkdaşlığımızı bunun əsasında davam etdirmək istəyirik.
M ə h ə m m ə d ə l - B a r a d e й и: Cənab Prezident, səmimi qəbula görə Сизя dərin minnətdarlığıмı bildirирям. Sizin
dəvətiniz mənim üçün çox böyük məna daĢıyır. Ona görə də
Sizin bu dəvətinizi qəbul edib ölkənizi ziyarət edirəm. Sizinlə
görüĢməyin mənim üçün böyük əhəmiyyəti vardır.
Mən də Vyanada Azərbaycanın Beynəlxalq Atom Enerjisi
Agentliyinə üzv qəbul edilərkən keçirdiyimiz görüĢü çox yaxĢı
xatırlayıram. O zaman biz Sizinlə Azərbaycanın üzvlüyü, eləcə də atom enerjisinin sülh məqsədləri üçün istifadə olunması
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məsələlərini müzakirə etdik. Azərbaycan nüvə silahlarının yayılmaması məsələsinə öz sadiqliyini bildirdi.
Mən burada olmağımdan çox Ģadam və ümid edirəm ki,
biz əlaqələrimizi daha da dərinləĢdirəcəyik və bir sıra məsələləri müzakirə edəcəyik. Deməliyəm ki, biz iĢimizi çox
möhkəm təməl üzərində baĢlayırıq. Ġndiyədək bizim əldə
etdiyimiz nailiyyətlər, əməkdaĢlığımız məni tam qane edir.
H e y d ə r Ə l i y e v: Biz öz mövqelərimizə sadiqik. Yəni
biz nüvə silahlarının yayılmaması prinsipini dəstəkləmiĢik və
bu gün də dəstəkləyirik. Biz kütləvi qırğın silahlarının qadağan olunmasının tərəfdarıyıq. Xüsusən indi beynəlxalq
terrorizmin geniĢ yayıldığı bir zamanda bu silahlardan hansısa bir vasitə ilə istifadə olunması çox təhlükəlidir. Bu barədə
Azərbaycan daim öz mövqeyində olacaqdır və bu sahədə
sizinlə bundan sonra da əməkdaĢlıq edəcəkdir.
Bölgəmizdə bizi narahat edən Ermənistandakı atom elektrik
stansiyasıdır. Bu elektrik stansiyasının tullantılarının harada
basdırılması məsələsi bizə məlum deyil. Bəzi məlumatlar onu
göstərir ki, onlar tullantıları Azərbaycanın iĢğal olunmuĢ
ərazilərində basdırırlar, ya basdırmağa cəhd edirlər. Bölgəmiz
üçün çox əhəmiyyətli olan Araz çayının da Ermənistan tərəfindən çirkləndirilməsi bizi narahat edir.
Xatirimdədir, hələ 1980-ci illərin əvvəllərində Ermənistanın Zod bölgəsində qızıl mədənlərindən çıxan filizin flotasiyası üçün Arazın kənarında bir zavod tikilirdi və oradakı
tullantıların Araza buraxılması təhlükəsi var idi. Biz o vaxt
buna etiraz etdik. Amma indi Ermənistan ilə Azərbaycan
arasında münaqiĢə olduğu üçün bizim bu barədə məlumatımız yoxdur və bir Ģey də edə bilmərik. Bu məsələ nəzarət
altında olmalıdır. Biz Araz çayından çox məqsədlər üçün
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istifadə edirik. Bu çayın suları Xəzər dənizinə axır. Demək,
bu çayın təmizliyi Xəzər dənizinin təmizliyi üçün lazımdır.
Ona görə bu məsələ bizi çox narahat edir. Biz istərdik ki,
əməkdaĢlığımızda bu məsələyə də diqqət yetirəsiniz.
Xəzər dənizinin ekologiyası, onun çirklənməsinin qarĢısının alınması sahəsində də çox ciddi tədbirlər görmək lazımdır. Biz bununla məĢğul oluruq. Güman edirəm, Xəzəryanı
hər bir ölkə də, dövlət də bununla məĢğul olur. Ancaq bizim
hamımızın səylərimiz yetərli deyil. Xəzər dənizi ardıcıl surətdə çirklənir.
Bildirmək istəyirəm ki, Xəzər dənizindən neft və qaz hasilatı Xəzər dənizini çirkləndirmir. Çünki indi dünyanın böyük neft Ģirkətləri bizimlə bərabər Xəzər dənizində bu iĢlərlə
məĢğul olarkən, onlar müasir texnikanın, texnologiyanın tələblərindən, imkanlarından istifadə edirlər və ekologiya barəsində çox diqqətlidirlər.
Xəzər sahilyanı hər bir ölkədən dənizə buraxılan tullantılar
nəticəsində çirklənir. Bu çox böyük problemdir. Bununla da
məĢğul olmaq lazımdır. Amma heç kəs təkbaĢına bir Ģey edə
bilməz.
M ə h ə m m ə d ə l - B a r a d e й и: Сизин галдырдыьыныз məsələlərin vacibliyi ilə tam razıйам. Çirkabların Araz çayına
axıdılması elə bilirəm, bu regionda hamını narahat edən məsələdir. Mən təklif etmiĢəm ki, Araz hövzəsindəki suları biz
yoxlayaq, onları testdən keçirək və orada çirkabların hansı
səviyyədə olmasını müəyyən edək. Suların çirklənməsi üzrə
bizim çox müasir laboratoriyamız vardır. Mən xahiĢ edəcəm
ki, onlar buraya gəlsinlər və bu məsələ ilə məĢğul olsunlar.
Sizinlə razıyam ki, Xəzərin ekologiyasının qorunması
sahəsində səylərimizi artırmalıyıq. Mən belə baĢa düĢürəm
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ki, Bakıda Xəzərin ekologiyası ilə məĢğul olmaq üçün bir
mərkəz yaratmaq yerinə düĢər və biz də bu mərkəzlə iĢimizi
davam etdirə bilərik. Bütün bunların hamısı həm Sizin üçün,
həm də bizim üçün çox vacib olan məsələlərdir. Sizi əmin
etmək istəyirəm ki, adını çəkdiyim bütün bu məsələlərə
yüksək səviyyədə lazımi diqqət göstəriləcəkdir.
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RUSĠYA FEDERAL MƏCLĠSĠ FEDERASĠYA
ġURASININ СЯДРИ СЕРЭЕЙ МИРОНОВ БАШДА
ОЛМАГЛА ФЕДЕРАСИЙА ШУРАСЫНЫН
NÜMAYƏNDƏ HEYƏTĠ ИЛЯ ЭЮРЦШ
Президент сарайы
24 май 2002-ъи ил
Azərbaycan президенти Heydər Əliyev qonaqları salamlayaraq, Rusiya parlamenti üzvlərinin Azərbaycanda olduqları
qısa müddətdə bir sıra faydalı görüşlər keçirməsindən xəbərdar
olduğunu bildirdi. Respublikamızın rəhbəri Azərbaycan xalqının slavyan mədəniyyətinə, rus dilinə məhəbbətinin nümunəsi
olan Bakı Slavyan Universitetinin fəxri doktoru adına layiq
görülməsi münasibətilə Sergey Mironovu təbrik etdi.
Azərbaycan prezidenti Federasiya Şurasının başçısına müraciətlə dedi ki, Sergey Mironovun vaxtilə hərbi xidmətdə olduğu Gəncə şəhərini özünün səfər proqramına daxil etməsi onu
müsbət cəhətdən səciyyələndirir.
Sergey Mironov Azərbaycana dəvətə görə dövlətimizin başçısına təşəkkür etdi. O, Rusiya nümayəndə heyətinin mehribanlıqla qarşılandığı Milli Məclisdə keçirilmiş görüşlərdən məmnun qaldığını da bildirdi.
Sergey Mironov vurğuladı ki, Bakı Slavyan Universitetində
keçirilmiş görüş, Rusiyaya məhəbbət və dostluq hisslərinin səmimiyyətlə izhar edilməsi ona unudulmaz təsir bağışladı.
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Federasiya Şurasının başçısı dini konfessiyaların rəhbərləri ilə
keçirilmiş görüşdən danışaraq, Azərbaycanda aparılan milli
siyasəti müdrik siyasət adlandırdı.
O dedi, Rusiya parlamentinin üzvləri Şəhidlər xiyabanını
ziyarət etdilər. Sergey Mironov xiyabanın xatirə kitabında yazdığı bu sözləri sitat gətirdi: «Siyasətçilərin səhvləri üzündən öz
ölkəsinin yüzlərlə günahsız vətəndaşının güdaza ğetməsi dəhşətli
bir haldır. Mən Azərbaycan xalqı ilə birlikdə kədərlənirəm». O
bildirdi ki, Azərbaycan paytaxtında olduğu qısa müddətdə bu
şəhər özünün səliqə-sahmanı, habelə sakinlərin səmimi münasibəti ilə ona və həmkarlarına yaxşı təsir bağışlamışdır.
Sergey Mironov bəyan etdi ki, Federasiya Şurası başçısının
sədrliyi ilə Azərbaycan, Gürcüstan, Ermənistan parlamentləri
rəhbərlərinin Sankt-Peterburqda qapalı formatda görüşünü
keçirmək barədə onun irəli sürdüyü təşəbbüsü Milli Məclisin
sədri bəyənmişdir. Həmin təşəbbüsü Gürcüstan və Ermənistan
parlamentlərinin başçıları da dəstəkləmişlər. Nəzərdə tutulduğuna görə, belə görüşlər rübdə bir dəfə növbə ilə Qafqaz ölkələrinin paytaxtlarında keçiriləcəkdir. Belə görüşlərиn keçirilməsindən əsas məqsəd parlamentlərarası əlaqələri inkişaf
etdirmək və regiondakı münaqişələrin nizama salınması prosesində ölkələrin rəhbərlərinə kömək göstərməkdir.
Sergey Mironovun sözlərinə görə, Rusiyanın prinsipial
mövqeyi ondan ibarətdir ki, Qarabağ probleminin tənzimlənməsi yalnız iki ölkənin mənafelərinin gözlənilməsi şərti ilə mümkündür. Rusiya maksimum kömək etməyə və lazım gələrsə, hər
hansı razılaşmaların təminatçısı olmağa hazırdır. O, qapalı
formatda görüşün səmərəliliyini bununla bağladı ki, o, məhdud
tərkibdə keçiriləcək və formal xarakter daşımayacaqdır.
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Prezident Heydər Əliyev qonağın belə bir fikri ilə razılaşdı
ki, nümayişkaranə xarakter daşıyan və nümayəndə heyətlərinin, müşayiət edən şəxslərin, televiziya işçilərinin iştirakı ilə
keçirilən görüşlər Qafqazın mürəkkəb və kəskin məsələlərinin
həlli kimi məsələdə çətin ki, konkret nəticələr versin. Dövlətimizin başçısı Ermənistan–Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsindən danışaraq dedi ki, bu münaqişə son dərəcə mürəkkəbdir, özü də məhz ona görə mürəkkəbdir ki, ermənilər Azərbaйcan ərazisinin 20 faizini işğal etmiş, bütün azərbaycanlıları
oradan didərgin salmışlar – indi onlar çox ağır şəraitdə
yaşayırlar – və həmin əraziləri işğal altında saxlayaraq, Dağlıq Qarabağa müstəqillik statusu verilməsini və ya onun Ermənistana birləşdirilməsini tələb edirlər. Prezident Heydər Əliyev
bəyan etdi ki, Azərbaycan bununla razı deyildir və bu məsələ
Ermənistanın qeyri-konstruktiv mövqeyi üzündən həll olunmur.
ATƏT-in Minsk qrupu bu münaqişənin həlli üzərində 10 ildən
çoxdur işləyir. Son illər Rusiya prezidenti Vladimir Putinin,
ABŞ prezidenti Corc Buşun, Fransa prezidenti Jak Şirakın
iştirakı ilə Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri arasında bir
sıra görüşlər, o cümlədən təkbətək görüşlər keçirilmiş, lakin
bütün bu görüşlər bir nəticə verməmişdir.
Azərbaycan prezidenti təcavüzkar separatizmdən danışaraq
vurğuladı ki, dünyada heç bir ölkə öz ərazisinin bir hissəsinin
ondan qoparılması ilə razılaşa bilməz. Dövlətimizin başçısı
bununla əlaqədar Rusiyanı misal göstərərək dedi ki, məgər
Rusiya öz ərazisinin hər hansı bir hissəsinin kiməsə verilməsi ilə
razılaşa bilərmi? Neçə vaxtdır Çeçenistanda müharibə gedir,
şübhəsiz ki, orada terrorçular var və beynəlxalq terrorizmlə
mübarizə gedir. Bununla belə, bütün bunların əsas səbəbi odur
ki, çeçenlər müstəqillik tələb edirdilər. Onlar hətta bir vaxtlar
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öz respublikasını yaratmış və onu İçkeriya adlandırmışdılar.
Onlar dünyanın başqa dövlətləri ilə əlaqə saxlamağa başladılar, ancaq Rusiya bununla razılaşmadı və düz də etdi. Mən
siyanı dəstəkləyirəm».
Prezident Heydər Əliyev daha sonra vurğuladı ki, Ermənistanla Azərbaycan arasında münaqişədə də söhbət Dağlıq Qarabağ tərəfindən təcavüzkar separatizmdən gedir və Ermənistan
bu separatizmi lap əvvəldən dəstəkləmişdir. Sonra Ermənistan
bu proseslərin bilavasitə iştirakçısı və münaqişə tərəfi oldu,
Azərbaycanla müharibə apardı.
Dövlətimizin başçısı bəyan etdi ki, Azərbaycanın ərazisi toxunulmaz olmalı, ölkənin pozulmuş ərazi bütövlüyü bərpa edilməlidir. Azərbaycan Ermənistan ərazisinin heç bir hissəsinə göz
dikməyibdir. Mayın 12-də Praqada Azərbaycan və Ermənistan
prezidentləri nümayəndələrinin görüşü keçirildi, iki prezidentin
yaxın vaxtlarda görüşü haqqında razılaşma əldə etmək lazımdır.
Azərbaycan prezidenti bildirdi ki, münaqişə həll olunmadan
Ermənistanla əməkdaşlıqdan danışmaq qeyri-mümkündür.
Prezident Heydər Əliyev ilkin mərhələdə Rusiya, Azərbaycan və Qazaxıstanın iştirakı ilə Xəzəryanı ölkələrin Parlamentlərarası Assambleyasının yaradılmasına dair Sergey Mironovun təklifi barədə öz fikrini söyləyərək dedi ki, təşəbbüs diqqətəlayiqdir, lakin bu həmin formatdan kənarda qalan dövlətləri təcrid edə bilər, bu isə mövqelərin yaxınlaşmasına imkan
verməyəcəkdir. Azərbaycan Xəzərin statusu məsələsinin bütün
Xəzəryanı ölkələrin birgə səyləri ilə həll olunmasını istəyir.
Görüşün sonunda Sergey Mironov dövlətimizin başçısına
xatirə olaraq kitab təqdim etdi. Sonra Azərbaycan prezidenti
Heydər Əliyev və Rusiya nümayəndə heyətinin üzvləri xatirə
şəkli çəkdirdilər.
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bp ġĠRKƏTĠNĠN КЯШФИЙЙАТ ВЯ ИСТЕЩСАЛАТ
ЦЗРЯ БАШ ДИРЕКТОРУ ДИК ОЛВЕРИН
БАШЧЫЛЫГ ЕТДИЙИ НЦМАЙЯНДЯ
ЩЕЙЯТИ ИЛЯ ЭЮРЦШ
Президент сарайы
24 май 2002-ъи ил
Азярбайъан президенти Heydər Əliyev qonaqları səmimiyyətlə salamlayıb hal-əhval tutdu.
Səmimi qəbula görə prezident Heydər Əliyevə minnətdarlıq
edən cənab Dik Olver dövlətimizin başçısı ilə yenidən görüşmək
imkanından şərəf duyduğunu vurğulayaraq dedi ki, 1990-cı
illərin əvvəllərindən başlayaraq, xüsusilə də onun burada olmadığı son dörd il ərzində Azərbaycanda çox böyük dəyişikliklər
baş vermişdir və bundan çox məmnunuq. Bizim üçün çox xoşdur Sizə məlumat verək ki, hazırda ilkin neft layihəsi çərçivəsində «Çıraq» platformasından gündə 140 min barrel, yəni 20
min ton neft hasil edirik. «Azəri», «Çıraq», «Günəşli» yataqlarının tammiqyaslı işlənilməsinin birinci fazası çərçivəsində də
yüksək irəliləyişin şahidi oluruq. Planlaşdırmışdıq ki, bu günə
qədər «Faza-1» layihəsinin tikinti işlərinin 20 faizini həyata
keçirəcəyik. Məmnunluqla sizə deyirik ki, doğrudan da işlərin
20 faizi görülmüşdür.
Beləliklə, dörd ildən sonra Azərbaycanda olmaq mənim üçün
çox xoşdur. Ötən illərə nəzər saldıqda görürəm ki, doğrudan da
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nailiyyətlərimiz böyükdür. İndi çox gözəl məqamdır ki, gələcək
işlərimizin necə irəliləyəcəyinə bir daha nəzər salaq, məna verək.
Həmin gün Bakıda bp-nin biznes mərkəzinin açılacağını
söyləyən qonaq ümidvar olduğunu bildirdi ki, bunun vasitəsilə
bp və onun layihələrdəki tərəfdaşları gələcək tenderlərdə daha
yaxşı, uğurla iştirak etməkdə Azərbaycan şirkətlərinə kömək
göstərəcəklər. Ümumiyyətlə, biznes mərkəzi Azərbaycan iqtisadiyyatının inkişafı üçün mühüm rol oynayacaqdır. Gələn ay
ərzində isə Azərbaycanda həyata keçirilən layihələr üzrə maliyyə vəsaiti ayrılması barədə qərarlar qəbul ediləcəkdir.
Təmsil etdiyi şirkətin Azərbaycanla əməkdaşlığının hər iki
tərəf üçün faydalı olduğunu vurğulayan cənab Dik Olver dedi
ki, Azərbaycanda həyata keçiriləcək iri layihələr çərçivəsində
bp-nin qarşıdakı bir neçə ildə ayıracağı vəsait 1,5 milyard
dollar olacaqdır. Bu layihələrin uğurla başa çatması nəticəsində
Azərbaycan dünyada neft hasilatının 10 faizini verən ölkəyə
çevriləcəkdir.
Dik Olver prezident Heydər Əliyevin sahibkarlarla görüşlərini, ölkədə biznes mühitinin yaxşılaşdırılmasına qayğı göstərməsini yüksək qiymətləndirərək dedi ki, biz Sizin nitqinizdə
səslənən bütün fikirləri həyata keçirmək baxımından işlər
görəcək, gözəl biznes mühitinin yaradılmasına öz köməyimizi
edəcəyik.
Azərbaycan prezidenti Heydər Əliyev verilən məlumat üçün
təşəkkür edərək dedi ki, mən bu işləri həmişə izləyirəm, çoxlarını bilirəm. Amma siz bütünlükdə həm görülən işlər, həm əldə olunan nailiyyətlər, həm də həyata keçiriləcək layihələr haqqında geniş məlumat verdiniz. Çox məmnunam ki, biz sizinlə
çox səmərəli əməkdaşlıq edirik və bu əməkdaşlıq sınaqlardan
keçibdir. Mən əminəm ki, bu, davam edəcəkdir. Dediyiniz
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layihələrin hamısını həyata keçirmək lazımdır. Mən bunları
dəstəkləyirəm və istəyirəm ki, bunlar tez həyata keçirilsin.
«Azəri», «Çıraq», «Günəşli» yataqlarının irimiqyaslı işlənilməsinin birinci fazasına dair işlərin 20 faizinin görülməsi haqqında verdiyiniz məlumat məni çox sevindirdi. İndi 80 faizi
qalıb, onu da tezliklə həyata keçirmək lazımdır. Biz Bakı–Ceyhan layihəsinin tezliklə inşasına başlanması üçün çalışırıq və
bunu istəyirik.
Mən Amerika prezidenti cənab Buşun Rusiya prezidenti cənab
Putin ilə görüşündən sonra bir neçə dəqiqə mətbuat konfransına
qulaq asdım. Cənab Buş Bakı–Ceyhan layihəsini də dilinə gətirdi. Yəni bildirdi ki, bu barədə prezident Putin ilə danışıqlar
aparıbdır.
«Şahdəniz» layihəsinə dair işləri də sürətləndirmək lazımdır.
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AZƏRBAYCAN РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МИЛЛИ
БАЙРАМЫ – РЕСПУБЛИКА ЭЦНЦ
МЦНАСИБЯТИЛЯ ТЯНТЯНЯЛИ
МЯРАСИМДЯ NĠTQ
«Эцлцстан» сарайы
27 май 2002-ъи ил
Hörmətli xanımlar və cənablar!
Sizi Azərbaycanın istiqlaliyyət günü – Respublika günü
münasibətilə ürəkdən təbrik edirəm. Sizə, bütün Azərbaycan
xalqına sülh, rifah, əmin-amanlıq arzulayıram.
1918-ci ilin mayında Azərbaycanda, müsəlman aləmində
ilk demokratik respublika, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti
yarandı. Azərbaycan xalqının həyatında böyük hadisə baĢ
verdi. Xalqımız, millətimiz müstəqil, sərbəst yaĢamaq iradəsini dünyaya nümayiĢ etdirdi. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti özünün qısa ömrü dövründə dəyərli fəaliyyət göstərmiĢdir
və Azərbaycan xalqının müstəqil olmaq iradəsini nümayiĢ
etdirmiĢdir. Biz bu gün Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin
fəaliyyətini, onun qurucuları Məmməd Əmin Rəsulzadənin,
Əlimərdan bəy TopçubaĢovun, Fətəli xan Xoyskinin, Həsən
bəy Ağayevin, Nəsib bəy Yusifbəylinin və digərlərinin xidmətlərini böyük minnətdarlıq hissi ilə qeyd edirik.
1991-ci ilin oktyabr ayında Azərbaycan xalqı öz müstəqilliyini bərpa etdi. Azərbaycanda müstəqil dövlət yarandı. Ötən
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illərdə xalqımız böyük iĢlər görübdür və böyük nailiyyətlər
əldə edibdir. Biz bu yaxın vaxtlarda Azərbaycanın dövlət
müstəqilliyinin 10-cu ildönümünü qeyd etdik. Azərbaycanın
müstəqil dövlət kimi keçdiyi on illik yolu təhlil etdik,
nailiyyətlərimizi göstərdik və qarĢıda duran vəzifələrimiz haqqında danıĢdıq. Bu illər Azərbaycanın yeni gələcək tarixinin
parlaq səhifələridir. Çünki bu illərdə Azərbaycanın müstəqil
dövləti qurulub, yaranıb, sınaqlardan keçibdir və indi Azərbaycan bir müstəqil dövlət kimi, dünyada özünə layiq yerini
tutubdur.
Biz bu illərdə Azərbaycanı siyasi, iqtisadi böhrandan
çıxardıq, Azərbaycanda ictimai-siyasi sabitliyi təmin etdik,
buna mane olan qüvvələri zərərsizləĢdirdik, dövlətimizə qarĢı
silahlı çevriliĢ cəhdlərinin, terror aktlarının qarĢısını aldıq.
Bunların nəticəsində Azərbaycanda ictimai-siyasi, daxili vəziyyət sabitləĢib, xalqımız rahat yaĢamaq imkanı əldə edibdir.
Biz ötən illərdə demokratik, hüquqi, dünyəvi dövlətimizi
qurmuĢuq, onun təsisatlarını yaratmıĢıq, Azərbaycanın həyatında böyük dəyiĢikliklərə nail olmuĢuq. Azərbaycanın demokratiya yolu ilə getməsi üçün lazımi qanunlar, fərmanlar
qəbul etmiĢik. Bazar iqtisadiyyatının yaranması və inkiĢafı
üçün lazımi iĢlər görülüb, iqtisadi, sosial, siyasi islahatlar
aparılıb və ölkəmiz ardıcıl surətdə inkiĢaf edir. Azərbaycanın
dövlət müstəqilliyi möhkəmlənibdir. Azərbaycanda daxili
ictimai-siyasi sabitlik dönməz olubdur və ölkəmizdə quruculuq iĢləri gedir, biz demokratik dəyiĢikliklərə nail oluruq.
Azərbaycanın xarici siyasəti bütün ölkələrlə qarĢılıqlı
faydalı əlaqələr qurmaq və onu inkiĢaf etdirməkdən ibarətdir.
Biz bu sahədə çox iĢ görmüĢük və böyük nailiyyətlər əldə
etmiĢik. Azərbaycan beynəlxalq aləmdə öz mövqeyini möh-
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kəmləndirmiĢdir. Bizim xarici siyasətimizdə əsas yeri Ermənistan–Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqiĢəsinin həll olunması tutur. Bu, Azərbaycanın həyatında ən böyük problem,
ən böyük məsələdir. Bu sahədə görülən iĢlər cəmiyyətə məlumdur. ATƏT-in Minsk qrupu ardıcıl fəaliyyət göstərir.
Onun həmsədrlərinin nümayəndələri mütəmadi olaraq bölgədə olurlar, lazımi iĢlər görürlər və görüĢlər keçirirlər.
Son vaxtlar Minsk qrupunun həmsədrləri fəallaĢıblar. Ġndi
Ermənistan və Azərbaycan prezidentlərinin nümayəndələri
görüĢlər aparıрlar, Ermənistan вя Azərbaycan prezidentlərinin də görüĢləri nəzərdə tutulur. Bütün bu görüĢlər, danıĢıqlar
Ermənistan–Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqiĢəsinin sülh
yolu ilə həll olunmasına həsr edilir. Doğrudur, hələ istənilən
nailiyyət əldə olunmayıbdır. Ancaq eyni zamanda, problem
çox çətindir və çox mürəkkəbdir. Ümidvaram ki, biz bundan
sonra da bu istiqamətdə iĢlərimizi davam etdirərək, Ermənistan–Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqiĢəsinin sülh yolu
ilə həll edilməsinə nail olacağıq.
Ġnanıram ki, Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən iĢğal
olunmuĢ Azərbaycan torpaqları azad ediləcəkdir və yerindənyurdundan didərgin düĢmüĢ soydaĢlarımız öz doğma torpaqlarına qayıdacaqlar, Azərbaycanın ərazi bütövlüyü bərpa
ediləcəkdir, Azərbaycanın dövlət sərhədlərinin toxunulmazlığı təmin olunacaqdır. Bu məsələ indi dünyanın böyük
dövlətlərinin diqqət mərkəzindədir. Minsk qrupunun həmsədrləri Rusiya, Amerika BirləĢmiĢ ġtatları, Fransa bu məsələnin həll olunması üçün səylər göstərirlər.
Bu günlərdə Moskvada Amerika BirləĢmiĢ ġtatlarının
prezidenti Corc BuĢ ilə Rusiya Federasiyasının prezidenti
Vladimir Putinin görüĢündə də Ermənistan–Azərbaycan, Dağ-
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lıq Qarabağ münaqiĢəsinin sülh yolu ilə həll olunması problemi öz yerini tapmıĢdır.
Bizim xarici siyasətimizdə qonĢu ölkələrlə əlaqələrimizin
möhkəmləndirilməsi, inkiĢaf etməsi, xüsusən iqtisadi əlaqələrin inkiĢaf etdirilməsi xüsusi yer tutur. Bu sahədə də
nailiyyətlərimiz göz qabağındadır. Son günlərin hadisələrindən yüksək səviyyəli Ġran–Azərbaycan görüĢlərini və Roma
papasının Azərbaycana ziyarətini qeyd etmək olar.
Roma papasının Azərbaycana ziyarəti tarixi hadisədir.
Onun Azərbaycanda olması, bizimlə aparılan danıĢıqlar və
ictimaiyyətin nümayəndələri ilə, xalq kütlələri ilə görüĢü bizim
xalqımızın Roma papasına, ümumiyyətlə, sülhə, dostluğa münasibətini nümayiĢ etdirmiĢdir.
Azərbaycanın iqtisadiyyatında xarici investisiyanın cəlb
olunması xüsusi yer tutur. Bu istiqamətdə biz xeyli iĢlər
görmüĢük və nailiyyətlərimiz də vardır. Böyük layihələr həyata keçiririk. 1994-cü ilin sentyabrında «Əsrin müqaviləsi» imzalanandan sonra Azərbaycana xarici investisiyanın cəlb
olunması inkiĢaf edibdir və biz dünyanın böyük Ģirkətləri ilə
müĢtərək layihələr həyata keçiririk. «Azəri», «Çıraq», «GünəĢli» yataqlarından neftin hasil olunması ilə əlaqədar görülən iĢlər öz müsbət nəticəsini verir və bizim müĢtərək planlarımız da çox böyük ümidlər yaradır. Xəzər dənizində zəngin
qaz yatağının – «ġahdəniz» qaz yatağının kəĢf olunması,
açılması da böyük hadisə olmuĢdur.
Biz son dövrdə Xəzərin mineral ehtiyatlarının hasil olunması və onların dünya bazarlarına çıxarılması ilə əlaqədar
böyük layihələr həyata keçiririk. O cümlədən, Bakı–Tbilisi–
Ceyhan böyük ixrac neft kəməri, Bakı–Tbilisi–Ərzurum qaz
kəməri. Bu layihələr gələcəkdə Azərbaycan xalqına böyük
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faydalar gətirəcəkdir. Bu layihələr, xüsusən Xəzər dənizinin
mineral ehtiyatlarından istifadə olunması, eyni zamanda,
dünyanın böyük dövlətlərinin nəzər-diqqətini cəlb etmiĢdir.
Bu günlərdə prezident Putinin prezident BuĢla Moskvadakı
görüĢündə bu məsələ xüsusi yer almıĢdır və Bakı–Tbilisi–
Ceyhan layihəsinə bir daha dəstək verilmiĢdir.
Bunların hamısı Azərbaycanın iqtisadiyyatını inkiĢaf eтdirməyə, xalqımızın rifah halını yaxĢılaĢdırmağa yönəlibdir.
Mən tam qətiyyətlə deyirəm ki, bizim gördüyümüz bu iĢlər
yaxın gələcəkdə öz gözəl nəticələrini verəcəkdir. Bunlar da
Azərbaycanın iqtisadiyyatını möhkəmləndirəcək, inkiĢaf etdirəcək, Azərbaycanın müstəqilliyinin möhkəmlənməsinə və
inkiĢaf etməsinə xidmət göstərəcək, Azərbaycan xalqının
rifah halının daim yaxĢılaĢmasını təmin edəcəkdir. Bizim vəzifəmiz bu yolla getməkdən ibarətdir.
Azərbaycanda demokratik, hüquqi, dünyəvi dövlət quruculuğu uğurla həyata keçirilir. Demokratiya Azərbaycanın
bütün sahələrini əhatə etmiĢdir. Bazar iqtisadiyyatı bizim iqtisadiyyatımızın əsas aparıcı qüvvəsidir. Bunlar bizim gələcəyimizi təmin edir. Gələcəyimiz isə çox aydındır, çox uğurludur.
Azərbaycanda dövlət müstəqilliyi artıq dönməz olubdur.
Azərbaycanda daxili ictimai-siyasi sabitlik dönməz olubdur.
Azərbaycanda demokratiya dönməz olubdur. Azərbaycanda
bazar iqtisadiyyatı dönməz olubdur. Beləliklə, biz dünya
iqtisadiyyatına inteqrasiya oluruq və dünyanın inkiĢaf etmiĢ
dövlətləri ilə əməkdaĢlıq edirik. Bu əməkdaĢlığın müsbət nəticələrini görürük. Azərbaycanın Avropa ġurasına qəbul olunması da bizim bu sahədə əldə etdiyimiz nailiyyətlərdəndir.
Bir sözlə, bizim ölkəmiz, xalqımız indi rahat yaĢayır. Bizi
narahat edən problemin həlli, iĢğal olunmuĢ torpaqlarımızın
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azad edilməsi, ərazi bütövlüyümüzün təmin olunması qarĢıda
duran vəzifəmizdir. Mən əminəm ki, biz bu vəzifəni yerinə
yetirəcəyik. Ölkəmiz dünya miqyasında, beynəlxalq aləmdə
özünə layiq yerini tutur. Bunlar hamısı Azərbaycanın dövlət
müstəqilliyinin nəticəsidir və biz buna görə xalqımıza, millətimizə minnətdarıq.
Mən bu bayram günü sizi bir daha təbrik edirəm. Azərbaycanın torpaqlarının keĢiyində duran əsgərləri təbrik edirəm.
Ağır vəziyyətdə çadırlarda yaĢayan soydaĢlarımızı təbrik edirəm. ġəhid ailələrini təbrik edirəm. Veteranları, torpaqlarımızın
müdafiəsi uğrunda vuruĢanları və xəsarət alanları təbrik edirəm. Bütün Azərbaycan vətəndaĢlarını təbrik edirəm.
Bayramınız mübarək olsun!
***
Təntənəli mərasimdə iştirak edən xarici ölkələrin Azərbaycandakı səfirləri, respublikamızın elm, mədəniyyət, incəsənət xadimləri, ictimaiyyətin nümayəndələri prezident Heydər
Əliyevə yaxınlaşaraq onunla mehribanlıqla görüşdülər, dövlətimizin başçısını 28 May – Respublika günü münasibətilə səmimi-qəlbdən təbrik etdilər, uzun ömür, cansağlığı arzuladılar.
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AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ HEYDƏR ƏLĠYEVИН
28 МАЙ – РЕСПУБЛИКА ЭЦНЦ МЦНАСИБЯТИЛЯ
ШЯЩИДЛЯР ХИЙАБАНЫНЫ ЗИЙАРЯТ ЕТМЯСИ
28 май 2002-ъи ил
28 may Azərbaycanın istiqlaliyyəti uğrunda mübarizə
tarixində ən unudulmaz günlərdən biridir. 1918-ci ilin məhz həmin günü Şərqdə ilk demokratik dövlət olan Azərbaycan Xalq
Cümhuriyyəti yaradılmışdır.
Ölkəmizin azadlığı, suverenliyi, ərazi bütövlüyü uğrunda həlak olmuş mərd mübarizlərin xatirəsini yad etmək üçün respublika paytaxtı ictimaiyyətinin nümayəndələri, Milli Məclisin
deputatları, elm, mədəniyyət və incəsənət xadimləri, xarici
ölkələrin səfirləri mayın 28-də, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 84-cü ildönümü, Respublika günü səhər müqəddəs
ziyarətgaha – Şəhidlər xiyabanına toplaşmışdılar.
Azərbaycan prezidenti Heydər Əliyev xalqımızın mərd
oğullarının əziz xatirəsinə ehtiramını bildirmək üçün Şəhidlər
xiyabanına gəldi. Xiyabana toplaşanlar dövlətimizin başçısını
alqışlarla qarşıladılar. Prezident Heydər Əliyev onları Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin ildönümü – Respublika günü
münasibətilə təbrik etdi.
Respublikamızın prezidenti Heydər Əliyev və onu müşayiət
edən şəxslər şəhidlərin məzarları qarşısından keçərək, onların
əziz xatirəsini ehtiramla yad etdilər. «Əbədi məşəl» abidəsinin
önünə dövlətimizin başçısı adından əklil qoyuldu. Əklilin üzə-
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rində bu sözlər yazılmışdı: «Şəhidlərin xatirəsinə Azərbaycan
Respublikasının prezidentindən».
Müdafiə Nazirliyi hərbi orkestrinin ifasında Azərbaycanın
dövlət himni əzəmətlə səsləndi.
Azərbaycan prezidenti Heydər Əliyev «Əbədi məşəl» abidəsini nəzərdən keçirərək mərasimdə iştirak edən jurnalistlərə
dedi:
Bu abidəni özüm yaratmıĢam, memarı da özüməm. Hərdən
bir bura gələndə ona baxmaq istəyirəm. Çox gözəl abidədir.
Gözəl də Ģəhərimiz var. Gündən-günə də gözəlləĢir. Bu gün
hava çox yaxĢıdır, səma da açıqdır, dəniz də sakitdir.
Bayram Ģəhərin hansı bölgələrində keçirilir?
H a c ы b a l a A b u t a l ы b o v (Baki Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı): Kukla teatrının arxasındakı böyük meydançada axĢam saat 7-də bayram Ģənliyinə baĢlayırıq. Dənizdə
gəmilər də olacaq, onlar su fəvvarələri vuracaq. Gözəl bayram Ģənliyi keçiriləcəkdir.
Nəsimi və Nizami rayonlarında, bütün rayonların baĢ
meydançalarında, parklarında saat 4-dən etibarən Ģənliklər
baĢlayacaqdır.
H e y d ə r Ə l i y e v: Çox gözəl. Milli Parkda axĢam saat
7-də baĢlayacaqdır.
H a c ы b a l a A b u t a l ы b o v: Saat 7-dən 8-ə kimi Milli
Parkda Ģənlik olacaq, televiziya ilə birbaĢa yayımlanacaqdır.
Televiziya vasitəsilə bütün vətəndaĢlar Milli Parka bayram
Ģənliyinə dəvət olunublar.
H e y d ə r Ə l i y e v: ġəhəri abadlaĢdırırsınız...
H a c ы b a l a A b u t a l ы b o v: Sizin göstəriĢlərinizi yerinə
yetirəcəyəm, buna əmin olun.

_________________________________________________________389

H e y d ə r Ə l i y e v: YaxĢıdır, gördüyünüz iĢlərdən hamı
razıdır. Hətta bu «narazılar» da razıdırlar. Bunlar heç vaxt
razı deyillər. Hər dəfə bir Ģeyə mütləq qulp qoyurlar. Amma
bunlar da razıdırlar.
H a c ы b a l a A b u t a l ы b o v: Çox sağ olun, minnətdarlığımı bildirirəm.
H e y d ə r Ə l i y e v (jurnalistlərə müraciətlə): Bayramınız
mübarək. Sizi təbrik edirəm. Bütün xalqımızı, millətimizi
təbrik edirəm. Ġndi isə sizinlə görüĢərkən Azərbaycanın bütün
jurnalistlərini təbrik edirəm. Mediyada çalıĢanları təbrik edirəm. Sizə cansağlığı arzulayıram. YaxĢı-yaxĢı yazılar yazasınız, veriliĢlər verəsiniz. Həyatımızın reallığını əks etdirəsiniz.
J u r n a l i s t l ə r: Biz də Sizi təbrik edirik və arzulayırıq
ki, inĢallah, Azərbaycan Respublikasının 85-ci ildönümünə
ölkəmiz Sizin rəhbərliyinizlə daha böyük uğurlar və nailiyyətlərlə gedəcəkdir.
H e y d ə r Ə l i y e v: ĠnĢaallah, 85-ci ildönümünə mütləq
gedəcəyik.
S u a l: Cənab Prezident, biz istərdik ki, Siz Putin–Buş danışıqlarında Dağlıq Qarabağla bağlı məsələnin müzakirəsi zamanı əldə olunmuş nəticələrə münasibətinizi bildirəsiniz. Siz həmin
danışıqlardan razı qalmısınızmı? Yəqin ki, danışıqlardan sonra
Siz bu məsələ ilə bağlı əlaqə saxlamısınız?
C a v a b: Mən xüsusi əlaqə saxlamamıĢam. Ancaq, ümumiyyətlə, Moskvada prezidentlər Putin ilə BuĢ arasında
aparılan danıĢıqlar və imzalanan sənədlər böyük maraq doğurur və hesab edirəm ki, onlar yüksək qiymətə layiqdir. Mən
onları çox yüksək qiymətləndirirəm. Artıq dünyada bütün
ictimaiyyyət bu görüĢləri, əldə olunan razılıqları yüksək qiy-
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mətləndiribdir. Biz də belə fikirdəyik. Bu, dünyada böyük
dəyiĢikliklərin əsasını qoyubdur.
11 sentyabr hadisələrindən sonra, ümumiyyətlə, dünya dəyiĢibdir. Bütün dövlətlər bir-birinə qarĢı olan bəzi ittihamları,
yaxud ziddiyйətləri kənara qoyub, beynəlxalq terrorizmlə
mübarizəni ön plana çəkiblər. Beynəlxalq terrorizmə qarĢı
koalisiya yaranıbdır.
Bilirsiniz ki, biz də həmin koalisiyaya daxil olmuĢuq və bu
mübarizədə öz xidmətlərimizi göstəririk. Ancaq bəzi belə
fikirlər, görüntülər vardı ki, guya ABġ, Rusiya müxtəlif mövqedədirlər. Ġndi isə bu görüĢlərdə bütün dünyaya məlum oldu
ki, Rusiya da, ABġ da eyni mövqedən çıxıĢ edirlər. Çox mühümü odur ki, nüvə silahlarının ixtisarı haqqında ciddi müqavilə imzalanıbdır. Mənim xatirimdədir, nüvə silahlarının
ixtisarı barədə danıĢıqlar 1970-ci illərin əvvəllərindən gedir. O
dövrdə, 1970-ci ildən 80-ci illərin əvvəllərinə qədər olan dövrdə – buna «gərginliyin zəiflədilməsi» dövrü deyirdilər. SSRI
dağılandan sonra da bu danıĢıqlar gedirdi. Ancaq təəssüflər
olsun ki, onlar lazımi nəticə vermirdi. Ġndi Moskvada keçirilmiĢ Putin–BuĢ danıĢıqlarında bu nəticələr əldə olunubdur.
Nüvə silahlarının ixtisar olunması, ümumiyyətlə, bütün
dünya üçün böyük müsbət hadisədir. Əgər nüvə silahları tamamilə ləğv olunsaydı, insanlar daha da rahat olardılar. Ancaq indi ləğv edə bilmirlərsə, onların ixtisar edilməsi, təbiidir
ki, böyük hadisədir, böyük bir nailiyyətdir.
Biz çox məmnunuq ki, bu görüĢlərdə bizim bölgəyə də
diqqət göstərilibdir. Demək, bizim bölgə – Qafqaz bölgəsi,
Xəzər hövzəsi bölgəsi dünyanın strateji bölgələrindən biridir.
Böyük dövlətlərin, aparıcı dövlətlərin rəhbərləri öz görüĢlərində bu bölgəyə diqqət yetirirlər.
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Bilirsiniz ki, həmin sənədlərdə Qafqaz bölgəsi ilə əlaqədar
müddəalar var. Bizim üçün maraqlı olan Xəzər dənizi ilə və
bir də Ermənistan–Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqiĢəsinin həll olunması ilə əlaqədar müddəalardır. Bunlar bizim bu
sahədə iĢlərimizin daha da uğurla getməsinə, təbiidir ki,
kömək edəcəkdir. Ona görə, bir daha deyirəm, mən bu
görüĢləri və əldə olunan sənədləri, razılıqları yüksək qiymətləndirirəm.
NATO–Rusiya əlaqələrinin yaranması da çox böyük və
müsbət hadisədir. Çünki neçə illərdir ki, ümumiyyətlə, NATO
yaranandan onunla VarĢava Müqaviləsi TəĢkilatı arasında
həmiĢə böyük ziddiyйət və böyük qarĢıdurma olubdur.
VarĢava Müqaviləsi TəĢkilatı dağıldı, onun aparıcı qüvvəsi
SSRĠ olduğuna görə, varisi Rusiya idi. Bu da NATO ilə Rusiya arasındakı münasibətləri gərgin saxlayıbdır.
Son illər bu gərginlik tədricən aradan götürülür. Nəhayət,
indi Moskvada əldə olunmuĢ razılıq, NATO–Rusiya formatı,
təbiidir ki, dünyada yeni bir əhval-ruhiyyə və beynəlxalq
aləmdə yeni vəziyyət yaradır. Bu vəziyyət də müsbət qiymətləndirilməlidir. Mən bunu yüksək dəyərləndirirəm.
S u a l: Cənab Prezident, yerli və xarici sahibkarlarla Sizin
görüĢləriniz oldu. Bununla əlaqədar müĢavirə nə vaxt keçiriləcək və hansı tədbirləri görəcəksiniz?
C a v a b: Bu yaxınlarda müĢavirə keçirəcəyik. Nazirlər,
mənim müĢavirim Vahid Axundov bu görüĢlərin yekunlarını
təhlil edirlər. Mən dünən bu məsələ ilə maraqlanmıĢam. Onlar söz veriblər ki, aparılan təhlillərin nəticəsini mənə təqdim
edəcəklər. Ondan sonra mən müĢavirənin gününü təyin edəcəyəm.
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S u a l: Cənab Prezident, Siz Kюçяryanla görüĢünüzün zəruriliyini vurğuladınız. Amma MDB ölkələri dövlət baĢçılarının
sammiti oktyabr ayına qədər təxirə salınır. O vaxta qədər Kючяryanla görüĢünüzün vaxtı dəqiqləĢdiriləcəkmi?
C a v a b: Ümumiyyətlə, bu görüĢ lazımdır. Hesab edirəm
ki, Kючярyan və mən bu görüĢün nə vaxt, harada keçirilməsi
haqqında müəyyən razılıq əldə edə bilərik.
S u a l: Cənab Prezident, Rusiya və ABġ prezidentləri arasında müvafiq sənədlər imzalandı. Bu sənədlərin region dövlətləri və Azərbaycan üçün nə kimi əhəmiyyəti var?
C a v a b: Çox böyük əhəmiyyəti var. Region dövlətləri üçün,
ümumiyyətlə, Qafqaz regionu üçün əhəmiyyəti var. Bizim üçün
xüsusi əhəmiyyəti var. Çünki siz bilirsiniz ki, bizim Amerika
BirləĢmiĢ ġtatları ilə strateji əməkdaĢlığımız var. Rusiya ilə də
sıx əməkdaĢlığımız var. Ona görə məqsədlərimizi həyata keçirmək üçün bu görüĢlər, əldə olunan nəticələr və xüsusən NATO–
Rusiya formatı çox əlveriĢlidir və çox qiymətlidir.
S u a l: Cənab Prezident, yəqin ki, Robert Kючяryanın son
bəyanatından xəbəriniz var. O yenə bildirib ki, danıĢıqlar yalnız Paris prinsipləri əsasında aparılmalıdır. Bu, Ermənistanın,
sadəcə, danıĢıqlara getmək istəmədiyini göstərmirmi ?
C a v a b: Mən gördüm ki, sizin telekanalda Vilayət Quliyev
buna cavab veribdir. Hesab edirəm ki, onun verdiyi cavaba
əlavə bir Ģey demək olmaz. Amma yox, bu onu göstərmir.
S u a l: Cənab Prezident, mətbuatda dövlət məmurları haqqında PKK ilə bağlı məlumatlar yayıldı. Bunlara Sizin münasibətiniz necədir?
C a v a b: Buna mənim heç bir münasibətim yoxdur. Çünki
bunların hamısı əvvəldən axıra qədər cəfəngiyyatdır. Ona görə, belə bir cəfəngiyyata mən heç bir münasibət bildirmək
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istəmirəm. Yalan, uydurma Ģeylər yayacaqlar ki, biz ona münasibət bildirək? Burada vəziyyəti gərginləĢdirmək və cəmiyyətdə çaĢqınlıq yaratmaq üçün belə bir yalanı ortaya atıblar.
Bu, birinci hal deyildir. Bu onun müəlliflərinin xüsusiyyəti və
əməli fəaliyyətidir.
S u a l: Cənab Prezident, prezidentlər BuĢ və Putin region
ölkələrinin ərazi bütövlüyünün təmin olunmasını önə gətirdilər.
Bu baxımdan, Minsk qrupundan yeni təkliflər gözləmək olarmı?
C a v a b: Bilirsinizmi, biz daim nə isə gözləməliyik. Özümüz də bu sahədə fikirləĢməliyik ki, daha nə etmək olar ki,
məsələnin həllinə nail olaq. Eyni zamanda biz daim təkliflər
də gözləməliyik.
S u a l: Cənab Prezident, ABġ-ın bəzi araĢdırma mərkəzləri
Dağlıq Qarabağla bağlı danıĢıqların formatının dəyiĢdirilməsi
barədə konkret təkliflərlə çıxıĢ ediblər. Dağlıq Qarabağ münaqiĢəsinin həlli ilə əlaqədar müzakirələr hansı formatda aparılsa, daha yaxĢı nəticə verə bilər?
C a v a b: Bu, ABġ mərkəzlərinin fikridir, yoxsa sənin
fikrindir?
J u r n a l i s t: Yox, ABġ mərkəzlərinin fikridir. Özləri
konkret təkliflərlə çıxıĢ ediblər.
H e y d ə r Ə l i y e v: ÇixiĢ ediblərsə, yəqin ABġ-ın və Rusiyanın müvafiq dairələri buna baxarlar.
S u a l: Cənab Prezident, iyun ayının 25-də Türkiyədə Qara
Dəniz Ġqtisadi ƏməkdaĢlıq TəĢkilatı cərçivəsində konfrans
keçiriləcəkdir. ĠnĢallah, Sizin iĢtirakınız gözlənilirmi?
C a v a b: Mütləq gedəcəyəm.
S u a l: Cənab Prezident, Sankt-Peterburqa səfərinizlə əlaqədar bilmək istərdik, Xəzərdə orta xətt koordinatları müəyyən edildimi?
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C a v a b: Hazirlayirlar. Deyəsən daha sualınız yoxdur, ona
görə də mən sizə sual vermək istəyirəm. Kefiniz necədir? Necə
yaĢayırsınız? Maddi çətinliyiniz yoxdur ki? Sizə köməyim
lazımdırmı?
J u r n a l i s t l ə r: Cənab Prezident, çox sağ olun. Sizin
sağlığınız Azərbaycan xalqına köməkdir.
H e y d ə r Ə l i y e v: Çox sağ olun. Görürəm ki, indi bizdə gənc, yaxĢı jurnalistlər yetiĢir – həm qızlar, həm oğlanlar.
Siz müasir tipli jurnalistlərsiniz. Bu məni sevindirir.
Mən istəyirəm sizin kimilər çox olsun ki, o mürtəçe xasiyyətli jurnalistlər aradan çıxsınlar. Onlar bizim bugünkü cəmiyyətə, dünyəvi dövlətə, bizim Qərblə münasibətlərimizə uyğun deyillər. Amma görürəm, siz bu mənada yaxĢı yetiĢirsiniz. Mən istəyirəm ki, siz daha da kamil olasınız, öz biliyinizi, savadınızı artırasınız. Bilikləriniz yaxĢıdır. Mən bəzən
televiziyaya baxıram, ayrı-ayrı mövzular haqqında söhbət
aparırsınız, yaxud fikirlər bildirirsiniz. Görürəm ki, siz gündəlik dünya mətbuatını izləyirsiniz, məlumatlar alırsınız və
onlardan dərhal istifadə edirsiniz. Mən bunu çox müsbət
qiymətləndirirəm. Bəzən də ayrı-ayrı məlumatları mən sizdən
alıram. Mənim özümün də məlumat mənbəyim çox böyükdür,
hər gün alıram. Ancaq bir də görürsən ki, nəyi isə eĢitməmiĢəm, sizlərin biriniz televiziyada nəsə deyirsiniz, eĢidirəm.
Ona görə də mən bunları müsbət qiymətləndirirəm. ĠĢinizi
davam etdirin.
Bizim özəl televiziya kanalları da indi yaxĢıdır. Əvvəl təkcə
ANS idi, indi isə Spaъe, LĠDER də var. YarıĢ gedir. YarıĢ
olması da yaxĢıdır. Çünki rəqabət olanda, inkiĢaf da olur.
Rəqabət olmasa, inkiĢaf olmaz. Əvvəl ANS-ə rəqabət yox idi.
Nə istəyirdisə, onu edirdi. Amma indi ANS də fikirləĢir,
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çalıĢır ki, bu rəqabətə dözsün. Amma o biri kanallar da özlərini yaxĢı göstərirlər. Çox məmnunam.
Özəl kanallar, demək olar ki, yüksək səviyyədədir. Beynəlxalq standartlar səviyyəsindədir. Bu da məni sevindirir.
YaxĢı iĢləyirsiniz. Sizə uğurlar arzulayıram. Məndən nə istəyirsiniz?
S u a l: Cənab Prezident, biz sizin sağlığınızı istəyirik.
Bayaq Siz dediniz ki, mən bu abidəni sevirəm, ona görə ki,
özüm tikdirmiĢəm. 28 May ġərqdə ilk demokratik cümhuriyyətin yaranması günüdür. Sizin belə bir fikriniz varmı ki, elə
bir park yaradılsın ki, orada Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin çox məĢhur nümayəndələrinin abidələri qoyulsun?
C a v a b: Bilirsinizmi, Xalq Cümhuriyyətinin əbədiləĢdirilməsi haqqında mənim fikirlərim var, bunu edəcəyik. Ġndi
deyə bilmərəm ki, park və ya heykəl olacaq. Bilirsinizmi,
bizdə heykəli çox sevirlər. Ancaq müsəlman aləmində heykəl
yoxdur. Düzdür, biz artıq Avropa dəyərlərini mənimsəmiĢik.
Amma bu qədər heykəl qoysaq, 50 ildən sonra Bakıda adamların sayından çox heykəl olacaq. DüĢünürsünüzmü? Qərb
ölkələrini götürün, siz oralara gedirsiniz. Məsələn, Parisi götürün, qədim Londonu götürün. Avropanın baĢqa mərkəzlərini
götürün. Oralara gedəndə bir dəfə araĢdırın. Orada neçə
heykəl görəcəksiniz. Sonra gəlib Bakıdakı heykəlləri sayın.
Görəcəksiniz ki, Bakıdakı heykəllərin sayı onlardan qat-qat
çoxdur. Demək, biz istəmiĢik ki, onlar kimi olaq, amma bir
az, necə deyərlər, ölçünü itirmiĢik. Ona görə hər kəs istəyir ki,
nəyəsə heykəl qoyulsun. Ya onun pərəstiĢ etdiyi adamdır, ya
qohumudur, ya dostudur və sair. Heykəl, heykəl, bir də heykəl... Yenə deyirəm, görün Bakıda nə qədər heykəl var.
ƏbədiləĢdirmək, həqiqətən lazımdır. Amma heykəl məsələ-
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sində siz bir az düĢünün. Yenə deyirəm, sən (ANS-in müxbirinə) hər Ģeyi çox operativ həll edirsən. Mən səndən xahiĢ edirəm, bu mövzunu araĢdır, öz telekanalınızda ver ki, məsələn,
Parisdə neçə və Bakıda neçə heykəl var. Bu birincisi. Ġkincisi,
Parisdəki heykəllər kimin heykəlləridir, Bakıdakı heykəllər
kimindir? Sənin bu veriliĢini eĢidəndən sonra mən bir daha
fikirləĢəcəyəm.
S u a l: Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti yaradıcılarının varisləri, nəvələri müraciət etmiĢdilər ki, əvvəllər Azadlıq parkı
olmuĢ keçmiĢ 26-lar bağı yenidən Azadlıq parkı adlandırılsın.
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin elan edilməsi barədə bəyannaməni imzalamıĢ 26 nəfərin adları oradakı memoriala həkk
olunsun. Bu təklif nə dərəcədə məqbuldur?
C a v a b: Onlarin adlarının həkk olunması lazımdır, mən
buna razıyam. Amma ora baĢı bəlalı bağdır, bunu bilirsiniz.
Vaxtilə Azadlıq parkı olub, orada kimlərin cəsədləri olduğunu siz bilirsiniz. Elədirmi? Mən özüm də keçmiĢ 26-lar bağı
haqqında çox düĢünürəm. Orada dəyirmi abidə var, onun
haqqında düĢünürəm. Biz tarixi düzgün araĢdırdıq, 26-lar
Azərbaycana düĢmən olublar. Ona görə də indi o bağın elə
vəziyyətdə saxlanması, yəqin ki, lüzumsuzdur. Orada indi
baĢqa nəyinsə qoyulması... orada yerin altında nələr var, siz
bunu bilirsiniz. Tarix bizə bəzi çətin problemlər qoyubdur,
bəzən ha fikirləĢirsən, bunun yolunu tapa bilmirsən.
Mən özüm o bağı hərdən görəndə, yaxud onun yanından
keçəndə onun haqqında düĢünürəm. Amma bir nəticəyə gələ
bilmirəm. Bilirsinizmi, çox çətin məsələlər var. Bir nəticəyə
gələ bilmirəm. Amma düĢünmək lazımdır.
S u a l: Cənab Prezident, Siz Ġranda olarkən belə bir ifadə
iĢlətdiniz ki, imzalanmıĢ sənədlərlə bağlı xüsusi tədbirlər planı
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iĢlənib hazırlanacaqdır. Bu, konkret nəzarət sistemini, yoxsa
layihələrin həyata keçirilməsini nəzərdə tutur?
C a v a b: Bu həm layihələrin həyata keçirilməsini, həm də
nəzarət sistemini nəzərdə tutur. Sağ olun. Bayramınızı bir də
təbrik edirəm.
***
Azərbaycan prezidenti Heydər Əliyev mərasimdə iştirak
edən diplomatik korpusun üzvləri, elm, ədəbiyyat, incəsənət
xadimləri ilə görüşüb söhbət etdi, onları Respublika günü münasibətilə təbrik etdi. Mərasim iştirakçıları dövlətimizin başçısına ən xoş arzularını bildirdilər, ona cansağlığı dilədilər.
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AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ HEYDƏR ƏLĠYEVИН
28 МАЙ – РЕСПУБЛИКА ЭЦНЦ МЦНАСИБЯТИЛЯ
PAYTAXTA GƏZĠNTĠYƏ ÇIXMАСЫ
28 май 2002-ъи ил
Azərbaycan prezidenti Heydər Əliyev mayın 28-də, ölkəmizin milli bayramı olan Respublika günü paytaxta qısa gəzintiyə çıxmışdır.
Ölkəmizin qədim və gündən-günə gözəlləşən paytaxtının sakinləri dövlətimizin başçısını hər yerdə böyük sevinclə, hörmət
və ehtiramla salamlayır, bayram münasibətilə təbriklərini, xoş
arzularını yetirirdilər. Respublikamızın rəhbəri onları əlamətdar bayram münasibətilə ürəkdən təbrik etdi, səadət, firavanlıq
arzuladı.
Prezident Heydər Əliyev Bakının mərkəzi meydan və kücələrini, yeni tikilmiş yaraşıqlı binaları seyr etdi, öz mülahizələrini, tövsiyələrini söylədi.
Azərbaycan prezidenti paytaxtın ən füsunkar güşələrindən
birində, dahi Nizaminin adını daşıyan meydanda yerləşən
«MakDonalds» yeməkxanasında da oldu. Dövlətimizin başçısı
şəhər sakinlərinə və qonaqlara təklif edilən yeməklərin çeşidi,
müştərilərə göstərilən xidmətin səviyyəsi ilə maraqlandı, özü də
burada yemək yedi.
Prezident Heydər Əliyev Spaъe televiziyası müxbirinin xahi
şi ilə bayram münasibətilə xalqımıza arzularını çatdırdı:
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Bayramınızı təbrik edirəm, sizin televiziya kanalının işçilərini təbrik edirəm, xoşbəxt həyat, sülh, əmin-amanlıq, rifah arzulayıram. Görürsünüzmü, indi insanlar necə rahat yaşayırlar,
gəzirlər, istirahət edirlər. Mən bu gün işdən evə gedirdim,
amma dedim ki, gəlim buralara baxım, görüm insanlar necə
istirahət edirlər. Çox yaxşı istirahət edirlər, rahatlıqdır. Heç
kəs heç kəsə toxunmur, yaxud zərər gətirmir. Siz gəncsiniz,
ancaq yeddi-səkkiz il bundan öncə Bakıda belə deyildi. Ona
görə bu bayram günü deyə bilərəm ki, bizim ən böyük nailiyyətimiz odur ki, Azərbaycanda ictimai-siyasi sabitlik yaratdıq,
insanlara rahat yaşamaq imkanı yaratdıq. Baxın, hamının –
gözəl qızların, oğlanların, uşaqların, böyüklərin əhval-ruhiyyəsi
yaxşıdır. Görürəm ki, kefiniz yaxşıdır, istirahət edirsiniz. Sizə
baxdıqca, mənim də kefim daha yaxşı olur.
Gəzintini davam etdirən Azərbaycan prezidenti paytaxt sakinlərinin qayğıları ilə maraqlandı, bunların həlli ilə bağlı müvafiq tapşırıqlar verdi.
Dövlətimizin başçısı daha sonra Bakının ən qələbəlik gуşələrindən biri olan və Kitab passajı adı ilə tanınan əraziyə gəldi,
burada satışa qoyulmuş boyakarlıq əsərlərinə baxdı, rəssamlarla söhbət etdi.
Paytaxtda bayram gəzintisi sakinlərdə və respublikamızın
rəhbərində xoş ovqat yaratdı.
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БИРИНЪИ АЗЯРБАЙЪАН БЕЙНЯЛХАЛГ
ТУРИЗМ СЯРЭИСИНЯ
Щюрмятли сярэи иштиракчылары!
Сизи – пайтахтымыз Бакы шящяриндя тяшкил олунмуш Биринъи
Азярбайъан бейнялхалг туризм сярэисинин иштиракчыларыны сямими-гялбдян саламлайырам.
Цмумдцнйа Туризм Тяшкилатына цзв гябул едилян юлкямиздя щазырда туризмин инкишаф етдирилмяси цчцн эениш имканлар
ачылмышдыр. Азярбайъанын Авропа иля Асийанын говушуьунда
йерляшмяси дя бурада туризмин инкишафына мцнбит зямин
йарадыр. Бюйцк Ипяк Йолунун цзяриндя мцщцм мювге тутан
Азярбайъан юлкялярин вя халгларын йахынлашмасы ишиня хидмят
едян туризм сянайесинин йарадылмасы йолунда аддымларыны
атса да, бу сащядя щяйата кечирилян лайищяляр туризмин республикамызда бюйцк перспективя малик олдуьундан хябяр верир.
Азярбайъанын туризм тарихиндя илк дяфя кечирилян бейнялхалг
мигйаслы беля бир сярэи бир чох юлкялярля эенишлянян туризм
ялагяляринин бариз нцмунясидир. Тядбир зянэин мядяни ирся вя
рянэарянэ тябиятя малик олан республикамыза бейнялхалг туризм мцтяхяссисляринин мараьынын артмасы бахымындан мцщцм щадисядир. Инанырам ки, бу сярэи Азярбайъанда туризмин
инкишафы йолунда мцщцм мярщяля олаъаг, онун бюйцк потенсиалындан истифадя етмякля туризмин йени инфраструктурунун
йарадылмасы просесиня хариъи инвесторларын да ъялб едилмясиня
имкан йарадаъаг, юлкямизин туризм мяканы кими танынмасында ящямиййятли рол ойнайаъагдыр.

_________________________________________________________401

Щюрмятли сярэи иштиракчылары! Азярбайъанла йахын танышлыгдан бюйцк мямнунлуг щисси кечиряъяйинизя инаныр, сизя сярэинин ишэцзар вя сямяряли кечирилмясиндя уьурлар диляйирям.
ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВ
Азярбайъан Республикасынын Президенти
Бакы шящяри, 28 май 2002-ъи ил
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TÜRKИYƏ BAġ NAZИRИNИN BAġ MÜġAVИRИ,
KEÇMИġ DÖVLƏT NAZИRИ,
XOCA ƏHMƏD YASƏVИ
ADINA BEYNƏLXALQ TÜRK-QAZAX
UNИVERSИTETИNИN ĠDARƏ HEYƏTИNИN SƏDРI
NAMИQ KAMAL ZEYBƏK
ИЛЯ ЭЮРЦШ
Президент сарайы
29 май 2002-ъи ил
Азярбайъан президенти Heydər Əliyev qonağı səmimiyyətlə salamlayaraq hal-əhval tutdu, onunla tanışlığının on ilinin
tamam olduğunu vurğuladı.
Səmimi qəbula görə prezident Heydər Əliyevə dərin minnətdarlığını bildirən Namiq Kamal Zeybək dedi ki, cənab Prezident, ürəyimiz daim Azərbaycanda, Sizin yanınızdadır. Hörmətli Süleyman Dəmirəl hələ o zaman mənə demişdi ki, cənab
Heydər Əliyevi çoxdan tanıyıram, çox ağıllı bir insandır. Görəcəksən, Azərbaycan onu özünə rəhbər seçəcək, Azərbaycanın
cümhur başгanı olacaqdır.
Qonaq Bakıdakı Asiya Universitetinin fəxri doktoru adına
layiq görüldüyü barədə də məlumat verdi.
Respublikamızın rəhbəri Heydər Əliyev cənab Süleyman
Dəmirəl ilə şəxsi tanışlığının tarixindən söhbət açaraq, Naxçı-
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vanda olarkən Türkiyənin rəhbərləri ilə telefon danışıqlarından,
Naxçıvan ilə Türkiyə arasında tikilmiş dostluq körpüsünün
əhəmiyyətindən bəhs etdi, 1992-ci ildə prezident Turqut Özal və
Baş nazir Süleyman Dəmirəl, eləcə də Namiq Kamal Zeybək
ilə görüşünü xatırladı, onların Naxçıvana göstərdikləri yardımları heç vaxt unutmayacağını söylədi.
Dövlətimizin başçısı hörmətli qonağı fəxri doktor adı
alması münasibətilə təbrik etdi, onun digər universitetlərin də
fəxri doktoru adına layiq olduğunu bildirdi, Türkiyə–
Azərbaycan əlaqələrinin yaranması və inkişafındakı rolunu
vurğuladı, Türkiyədən böyük Atatürk haqqında aldığı ilk
gözəl kitabın müəllifinin də məhz o olmasını yüksək
qiymətləndirərək dedi: Azərbaycanın prezidenti kimi, mən
bilirəm ki, ölkəmiz hələ müstəqilliyini əldə etmədiyi bir
vaxtda, Azərbaycanda Türkiyəyə sevgi-məhəbbət hər gün
artdığı bir vaxtda Namiq Kamal Zeybək Mədəniyyət naziri
kimi, çox işlər görmüşdür. Bunları Türkiyədə unutsalar da,
biz unutmarıq, şəxsən mən unutmaram.
Xoş sözlərə görə minnətdarlıq edən, Azərbaycanda əldə
olunan nailiyyətləri yüksək qiymətləndirən Namiq Kamal Zeybək dedi:
Cənab Prezident, Allah sizə uzun ömür versin ki, Azərbaycanda hər şey gözəl olsun. Azərbaycanda Sizin kimi görkəmli
cümhur başгanı olduğu üçün biz çox sevinirik. Sizin zəkanız
bizə də lazımdır. Allaha şükür edirik ki, Sizi bizə vermişdir,
uzun müddət Azərbaycanın rəhbəri olmağınızı arzulayırıq. Bu,
Türkiyə və Azərbaycan üçün vacibdir və bunu söyləməkdən
fəxr duyuruq. Mən özümü təkcə Türkiyə vətəndaşı yox, həm də
Azərbaycan vətəndaşı kimi hiss edirəm. Siz nə əmr edərsinizsə,
onu yerinə yetirməyə hazıram.
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Prezident Heydər Əliyev qonağa müraciətlə dedi ki, ölkəmizdə həmişə çox istənilən, arzu olunan və sevilən bir şəxs
kimi, Azərbaycanda həmişə yeriniz vardır. Ümidvaram ki, kimin hansı vəzifə tutmasından asılı olmayaraq, bu əlaqələrimiz,
dostluğumuz həm şəxsi münasibətlərimiz naminə, həm də
Türkiyə–Azərbaycan dostluğu naminə davam edəcəkdir.
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БЮЙЦК БРИТАНИЙА ВЯ ШИМАЛИ ИРЛАНДИЙА
БИРЛЯШМИШ КРАЛЛЫЬЫНЫН КРАЛИЧАСЫ
ЦЛЙАЩЯЗРЯТ ЫЫ ЕЛИЗАБЕТЯ
Цлйащязрят!
Тахт-таъа сащиб олмаьынызын 50 иллийи мцнасибятиля Сизи
сямими-гялбдян тябрик едирям.
Сизин Британийа халгы гаршысында хидмятляриниз вя юлкяляримиз арасында ялагялярин инкишафына тющфяниз Азярбайъанда
йцксяк гиймятляндирилир.
Сизя мющкям ъансаьлыьы, хошбяхтлик, дост Британийа халгына
сцлщ вя тярягги арзулайырам.
Щюрмятля,
ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВ
Азярбайъан Республикасынын Президенти
Бакы шящяри, 30 май 2002-ъи ил
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КОЛУМБИЙА РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ПРЕЗИДЕНТИ
ЗАТИ-АЛИЛЯРИ
ЪЯНАБ АЛВАРО УРИБЕЙЯ
Щюрмятли ъянаб Президент!
Колумбийа Республикасынын президенти вязифясиня сечилмяйиниз мцнасибятиля Сизи црякдян тябрик едирям.
Яминям ки, юлкяляримиз арасында йаранан достлуг мцнасибятляри даим халгларымызын рифащына хидмят едяъякдир.
Сизя мющкям ъансаьлыьы, ишляриниздя уьурлар, халгыныза
ямин-аманлыг вя фираванлыг арзулайырам.
Щюрмятля,
ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВ
Азярбайъан Республикасынын Президенти
Бакы шящяри, 30 май 2002-ъи ил
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ИТАЛИЙА РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ПРЕЗИДЕНТИ
ЗАТИ-АЛИЛЯРИ
ЪЯНАБ КАРЛО АРЗЕЛЙО ЧАМПИЙЯ
Щюрмятли ъянаб Президент!
Италийа Республикасынын милли байрамы – Республика елан
едилмяси эцнц мцнасибятиля Сизи вя бцтцн Италийа халгыны сямими-гялбдян тябрик едирям.
Азярбайъан иля Италийа арасында достлуг вя ямякдашлыг мцнасибятляринин инкишафындан мямнунам. Цмидварам ки, юлкяляримизин потенсиал имканларындан даща там истифадя едяряк
бцтцн сащялярдя файдалы ялагяляр гураъаьыг.
Сизя мющкям ъансаьлыьы, ишляриниздя уьурлар, дост Италийа
халгына сцлщ вя фираванлыг арзулайырам.
Щюрмятля,
ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВ
Азярбайъан Республикасынын Президенти
Бакы шящяри, 31 май 2002-ъи ил
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ИСВЕЧИН КРАЛЫ ЯЛАЩЯЗРЯТ
ХВЫ КАРЛ ГУСТАВА
Ялащязрят!
Исвеч Краллыьынын милли байрамы – Исвеч байраьы эцнц мцнасибятиля Сизи вя бцтцн Исвеч халгыны сямими-гялбдян тябрик
едирям.
Азярбайъан–Исвеч мцнасибятляринин инкишафына бюйцк ящямиййят верирям. Цмидварам ки, эенишлянмякдя олан ялагяляримиз юлкяляримиз арасында ясл достлуг вя ямякдашлыг кюрпцсц салаъагдыр.
Сизя мющкям ъансаьлыьы, ишляриниздя уьурлар, дост Исвеч халгына ямин-аманлыг вя фираванлыг арзулайырам.
Щюрмятля,
ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВ
Азярбайъан Республикасынын Президенти
Бакы шящяри, 31 май 2002-ъи ил
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ИСВЕЧ КРАЛЛЫЬЫНЫН БАШ НАЗИРИ
ЗАТИ-АЛИЛЯРИ
ЪЯНАБ ЙОРАН ПЕРССОНА
Щюрмятли ъянаб Баш назир!
Исвеч Краллыьынын милли байрамы – Исвеч байраьы эцнц мцнасибятиля Сизи вя бцтцн Исвеч халгыны црякдян тябрик едирям.
Юлкяляримиз арасындакы достлуг мцнасибятляри сямяряли
ямякдашлыг цчцн мющкям тямялдир. Шцбщясиз ки, бирэя сяйлярля
бцтцн имканлардан халгларымызын рифащы наминя истифадя едя
биляъяйик.
Сизя мющкям ъансаьлыьы, ишляриниздя уьурлар, дост Исвеч
халгына сцлщ вя фираванлыг арзулайырам.
Щюрмятля,
ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВ
Азярбайъан Республикасынын Президенти
Бакы шящяри, 31 май 2002-ъи ил
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ПОРТУГАЛИЙА РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
ПРЕЗИДЕНТИ ЗАТИ-АЛИЛЯРИ
ЪЯНАБ ЖОРЖИ САМПАЙЙУЙА
Щюрмятли ъянаб Президент!
Португалийа Республикасынын мили байрамы – Португалийа
эцнц мцнасибятиля Сизи вя бцтцн Португалийа халгыны црякдян
тябрик едирям.
Яминям ки, юлкяляримиз арасындакы достлуг мцнасибятляри
халгларымызын рифащы наминя даим эенишляняъяк вя инкишаф
едяъякдир.
Сизя мющкям ъансаьлыьы, ишляриниздя уьурлар, дост Португалийа халгына ямин-аманлыг вя фираванлыг арзулайырам.
Щюрмятля,
ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВ
Азярбайъан Республикасынын Президенти
Бакы шящяри, 31 май 2002-ъи ил

_________________________________________________________411

ГЕЙДЛЯР
1. 8 март Бейнялхалг гадынлар эцнц – игтисади, иътимаи вя сийаси бярабярлик уьрунда мцбаризядя гадынларын бейнялхалг щямряйлик эцнц. Бейнялхалг гадынлар эцнцнцн байрам едилмяси Клара Сеткинин тяклифи иля
1910-ъу илдя сосиалист гадынларын 2-ъи Бейнялхалг конфрансында (Копенщаэен) гярара алынмышды. Илк дяфя байрам 1911-ъи илдя бир сыра Авропа
юлкяляриндя кечирилмишдир, Азярбайъанда ися 1917-ъи илдян гейд едилмяйя
башланмышдыр. – 5-6.
2. АТЯТ-ин Минск групу – 1992-ъи ил мартын 24-дя йарадылмышдыр. 1997-ъи
илдя Минск групунун тяркибиня ашаьыдакы дювлятляр дахил олмушдур: Азярбайъан, Ермянистан, Беларус, Алманийа, Италийа, Русийа, АБШ, Франса,
Тцркийя, Данимарка вя Исвеч. 1994-ъц илин декабрындан Минск групуна ики
сядр – Русийа вя Италийа рящбярлик едирди. 1996-ъы илин декабрындан онун цч –
Русийа, АБШ вя Франсалы щямсядрляри вар. Групун ясас вязифяси Ермянистан–
Азярбайъан мцнагишясинин сцлщ йолу иля арадан галдырылмасына вя Даьлыг
Гарабаь проблеминин динъ васитялярля щялл едилмясиня билаваситя кюмяк етмякдир. – 7–15,24,72,144,184,185,211,212,314,335,360,376,383,393.
3. Трубников Вйачеслав (д.1944) – Русийа дювлят хадими, орду эенералы. 1996–2000-ъи иллярдя Русийа Федерасийасы Хариъи Кяшфиййат Идарясинин
директору, 2000–2004-ъц иллярдя Хариъи Ишляр назиринин биринъи мцавини,
2004-ъц илдян Щиндистанда Фювгяладя вя Сялащиййятли сяфирдир. – 7–15.
4. Нйу-Йорк – АБШ-ын ян мцщцм игтисади, малиййя, сийаси вя мядяни
мяркязляриндян бири. Ясасы 1626-ъы илдя Йени Амстердам ады иля щолландийалылар тяряфиндян гойулмушдур. 5 инзибати района бюлцнцр. Сащяси 816 км2
(о ъцмлядян гуру щиссяси 768 км2), ящалиси 7 милйондан (ятрафы иля бирэя 16
милйон) чохдур. – 7,8,12,283.
5. Даьлыг Гарабаь Мухтар Вилайяти – Азярбайъан Республикасы яразисиндя мухтар вилайят. 1923-ъц ил ийулун 7-дя тяшкил едилмишдир. Даьлыг Гарабаь-
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да 1988-ъи иля гядяр 170 мин ящали йашайырды. Яразиси 4 мин км2-дир. Мяркязи
Ханкяндидир.
1988-92-ъи иллярдя мухтар вилайятин ермяни сепаратчылары вя миллятчиляри
Ермянистан силащлы гцввяляри иля бирликдя бу яразидя йашайан азярбайъанлылары
доьма торпагларындан чыхарараг Даьлыг Гарабаьы ишьал етдиляр. БМТ-нин
822, 853, 874, 884 сайлы гятнамяляриня эюря, ермяни ишьалчылары Азярбайъан
торпагларыны гейд-шяртсиз тярк етмялидирляр. Анъаг Азярбайъан торпаглары
щяля дя ермяни тапдаьы алтындадыр. – 7,13,14,24,45,59,69,72,101,102,104,118,
121,133,144,184,185,187,191,204,211,236,238,239,240,258,283,305,309,313,
319,321,334,335,348,360,364,375,376,377,383,389,393.
6. АТЯТ – Авропада Тящлцкясизлик вя Ямякдашлыг Тяшкилаты. Ясасы
1975-ъи ил ийулун 3–9-да Щелсинкидя гойулмушдур. Бурада Авропанын 33
дювлятинин, АБШ вя Канаданын дювлят вя щюкумят рящбярляри иштирак едирди. АТЯТ «сойуг мцщарибя»нин гуртармасындан сонра цмумавропа
тящлцкясизлик системини формалашдыран, йени Авропанын сийаси вя игтисади
щяйатынын сивил бирэяйашайыш гайдаларыны мцяййян едян, дювлятлярарасы мцнасибятляри рягиблик вя мцнагишя йолундан ямякдашлыг вя гаршылыглы мянафе истигамятляриня йюнялдян бир тяшкилат функсийасыны иъра едир.
Азярбайъан 1992-ъи илдян АТЯТ-ин цзвцдцр вя 1993-ъц илин икинъи йарысындан АТЯТ-ин зирвя эюрцшляриндя Азярбайъан нцмайяндя щейяти фяал
иштирак едир. – 7,11,13,14,81,192,229.
7. Русийа, Р у с и й а Ф е д е р а с и й а с ы – Авропанын шяргиндя,
Асийанын шималында дювлят. Яразиси 17075,4 мин км2, ящалиси 146,3 милйон
няфярдир. Русийа Федерасийасына 21 республика, 6 дийар, 49 вилайят, федерал
ящямиййятли Москва вя Санкт-Петербург шящярляри, 10 мухтар вилайят вя мащал дахилдир.
Дювлят башчысы президент, ганунвериъи органы икипалаталы Дювлят Думасы
вя Федерасийа Шурасыдыр. Пайтахты Москва шящяридир. – 7,10,12,62,63,65-67,
72–73,78–86,87–88,94–96,123–126,133,137,139,140,142,143–144,179,189,
206,207,256,290,291,328,374–377,380,383,390,391,392,393.
8. П у т и н В л а д и м и р В л а д и м и р о в и ч (д.1952) – 2000–2008-ъи
иллярдя Русийа Федерасийасынын президенти. 1975–97-ъи иллярдя бир сыра мясул
вязифялярдя чалышмышдыр. 1998-ъи илдя Русийа Федерасийасы президенти администрасийасынын рящбяри, 1998–99-ъу иллярдя ФТХ-нын директору, 1999-ъу илин
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августундан Русийа щюкумятинин башчысы, 2008-ъи илин майында Русийа
Федерасийасынын Баш назири тяйин едилмишдир. – 9,10,66,72–73,82,84,95,128,
137,139,140,143–144,179,256,376,380,383,385,389,390,393.
9. Америка Бирляшмиш Штатлары (АБШ) – Шимали Америкада дювлят. Шималдан Канада, ъянубдан Мексика, шяргдян Атлантик океаны вя гярбдян Сакит
океанла ящатя олунур. Яразиси 9,14 милйон км2, ящалиси 280 милйон няфяря йахындыр. Инзибати ъящятдян 50 штата бюлцнцр. Али ганунвериъилик органы икипалаталы (Нцмайяндяляр палатасы вя Сенат) АБШ Конгресидир. Дювлят башчысы
президентдир. Пайтахты Вашингтон шящяридир. – 7,12,34–38,62–64,68–69,118–
119,130,181,182,201,206,253,286–291,376,380,383,390,392,393.
10. Франса, Ф р а н с а Р е с п у б л и к а с ы – Гярби Авропада дювлят.
Сащяси 551 мин км2, ящалиси 58,4 милйон няфярдир. Инзибати ъящятдян 95
департаментя бюлцнцр. Ганунвериъи органы ики палатадан (Милли Мяълис
вя Сенат) ибарят парламент щяйата кечирир. Иъра щакимиййяти президент вя
Назирляр Шурасына мяхсусдур. Пайтахты Парис шящяридир. – 7,12,24–25,
231– 232,253,376,383.
11. Эцръцстан, Э ц р ъ ц с т а н Р е с п у б л и к а с ы – Ъянуби
Гафгазын мяркязи вя гярб щиссясиндя дювлят. Сащяси 69,7 мин км 2, ящалиси
5493 мин няфярдир. Дювлятин башчысы президент, ганунвериъи органы парламентдир. Пайтахты Тбилиси шящяридир. – 10,63,104–105,177–213,218,301, 375.
12. Жак Ширак (д.1932) – Франсанын эюркямли сийаси вя дювлят хадими.
1974–76 вя 1986–88-ъи иллярдя Франсанын Баш назири, 1977–95-ъи иллярдя
Парис шящяринин мери, 1995–2007-ъи иллярдя Франса Республикасынын президенти. «Щейдяр Ялийев» ордени иля тялтиф олунмушдур. – 12,24–25,231–232,
376.
13. Жозе Жайми Матос да Гама (д.1947) – Португалийа сийаси хадими.
1995–2002-ъи иллярдя Португалийа Хариъи Ишляр назири вя АТЯТ-ин сядри
олмушдур. – 11,12.
14. Авропа Бирлийи (АБ) – 1951–57-ъи иллярдя йаранмыш цч Гярби Авропа
интеграсийа тяшкилатынын цмуми ады (Авропа Игтисади Бирлийи – АИБ, Авропа
Кюмцр вя Полад Бирлийи – АКПБ, Авропада Атом Енерэетика Бирлийи –
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(ААЕБ). АБ цмуми принсиплярин мцяййян едилмясиндян бирэя фяалиййятя гядяр бир нечя мярщяля (Авропа Инвестисийа Банкынын, Авропа Реэионал
Инкишаф Фондунун – ващид валйута гябул етмяси – АВРО) кечмишдир. Мцщцм мярщяля Ващид Авропа Актынын (1986–1987-ъи илдян гцввяйя минмишдир) гябул едилмяси олмушдур. 1967-ъи илдя рящбяр органларын бирляшмясиндян
сонра – АИБ, АКПБ вя ААЕБ – Авропа Бирлийи – 1993-ъц илдя ися Авропа
Шурасы йаранды. – 12,229.
15. Бирляшмиш Миллятляр Тяшкилаты (БМТ) – мцасир дцнйанын ян нцфузлу
бейнялхалг тяшкилаты. Гярарэащы Нйу-Йорк шящяриндядир. Ясас вязифяси бейнялхалг сцлщц вя тящлцкясизлийи горумаг вя мющкямлятмяк, дювлятляр арасында ямякдашлыьы инкишаф етдирмякдир. БМТ-нин Низамнамяси 1945-ъи ил
ийулун 26-да Сан-Франсиско конфрансында 50 дювлятин нцмайяндяси тяряфиндян имзаланды вя 1945-ъи ил октйабрын 24-дя гцввяйя минди. Щазырда
БМТ-йя 198 дювлят дахилдир.
БМТ-нин ясас органлары Баш Мяълис, Тящлцкясизлик Шурасы, Игтисади вя Иътимаи Шура, Гяййумлуг Шурасы, Бейнялхалг Мящкямя вя Катибликдир.
Азярбайъан Республикасы 1992-ъи илдян БМТ-нин цзвцдцр.
Дювлятимизин апардыьы уьурлу хариъи сийасят нятиъясиндя Азярбайъан 2011ъи илин октйабр айында БМТ Тящлцкясизлик Сурасына гейри-даими цзв гябул
олунмушдур. – 14,15,121,192.
16. Иран, И р а н И с л а м Р е с п у б л и к а с ы – Ъянуб–Гярби
Асийада дювлят. Сащяси 1,65 милйон км2, ящалиси 62,2 милйон няфярдир.
Пайтахты Тещран шящяридир. Инзибати ъящятдян 24 остана бюлцнцр. Али ганунвериъи щакимиййят органы 4 ил мцддятиня сечилян Халг Шурасы Мяълисидир. Щюкумяти Баш назир тяшкил, президент ися тясдиг едир. – 16–17,97–
103,127,128,129,135–136,137,139,140,180,304–355,396.
17. Хатями, С е й и д М я щ я м м я д Х а т я м и (д.1943) –
Иранын сийаси, иътимаи вя дювлят хадими. 1989–92-ъи иллярдя Иранын Мядяниййят вя Ислам Орийентасийасы назири, 1997–2005-ъи иллярдя Иран Ислам Республикасынын президенти олмушдур. – 16,98,100,102,103,128,
135–136,137,139–140,179,304,308,309–314,321,338,341–342,343–352,
353,354.
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18. Пакистан, П а к и с т а н И с л а м Р е с п у б л и к а с ы – Ъянуби
Асийада дювлят. Сащяси 796 мин км2, ящалиси 133,5 милйон няфярдир. Пайтахты Исламабад шящяридир. Инзибати ъящятдян 4 яйалятя вя федерал пайтахт
яразисиня бюлцнцр. Дювлят башчысы президент, ганунвериъи органы икипалаталы парламентдир. – 18,120–122,234.
19. Пярвиз Мцшярряф (д.1943) – 2001–2008-ъи иллярдя Пакистан Республикасынын президенти, орду эенералы. 1988–90 вя 1993–96-ъы иллярдя Пакистанын Баш назири, 1998-ъи илдя Баш гярарэащ ряиси олмушдур. – 18,120,122,
234.
20. Йунаныстан, Й у н а н ы с т а н Р е с п у б л и к а с ы – Ъянуби
Авропада дювлят. Сащяси 132 мин км2, ящалиси 10,5 милйон няфярдир. Инзибати яразиси 13 вилайятя бюлцнцр. Дювлят башчысы президент, али ганунвериъи
органы бирпалаталы парламентдир. Пайтахты Афинадыр. – 19,212,218.
21. Константинос Стефанопулос (д.1926) – 1995–2005-ъи иллярдя Йунаныстанын президенти олмушдур. – 19.
22. Ирландийа, И р л а н д и й а Р е с п у б л и к а с ы – Гярби Авропада
дювлят. Сащяси 70,3 мин км 2, ящалиси 3,6 милйон няфярдир. Инзибати яразиси
26 графлыьа вя 5 шящяр графлыьына бюлцнцр. Дювлят башчысы президент,
ганунвериъи органы икипалаталы парламентдир. Пайтахты Дублиндир. – 20.
23. Мери Макалис (д.1951) – Ирландийа сийаси хадими. 1997-ъи илдян
Ирландийа президенти. 2004-ъц илдя йенидян оппонентлярсиз президент сечилмишдир. Мери Макалис Ирландийанын бирляшдирилмясинин ян бюйцк тяряфдарыдыр. – 20.
24. Тунис, Т у н и с Р е с п у б л и к а с ы –Шимали Африкада дювлят.
Сащяси 164,2 мин км2, ящалиси 9 милйон няфярдир. Дювлят башчысы президент,
ганунвериъи щакимиййят Нцмайяндяляр палатасына (парламент) мяхсусдур. Пайтахты Тунис шящяридир. – 21.
25. Зейналабидин Бин Яли (д.1936) – Тунис щярби вя дювлят хадими, эенерал. 1987-2011-ъи иллярдя Тунис президенти олмушдур. – 21.
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26. Намибийа, Н а м и б и й а Р е с п у б л и к а с ы – Ъянуб–Гярби Африкада дювлят. Сащяси 824,3 мин км2, ящалиси 1,7 милйон няфярдир. Инзибати
яразиси 13 реэиона бюлцнцр. Дювлят башчысы президентдир. Пайтахты Виндник
шящяридир. – 22.
27. Сем Нуйома (д.1929) – 1990–2005-ъи иллярдя Намибийанын президенти олмушдур. 2007-ъи илдян СВАПО Партийасынын сядридир. – 22.
28. Бангладеш, Б а н г л а д е ш Х а л г Р е с п у б л и к а с ы –
Ъянуби Асийада дювлят. Сащяси 144 мин км2, ящалиси 123 милйон няфярдир.
Миллятляр Бирлийиня дахилдир. Инзибати яразиси 4 вилайятя бюлцнцр. Дювлят
башчысы президент, ганунвериъи органы бирпалаталы парламентдир. Пайтахты
Даккадыр. – 23.
29. Бядруддоза Чоуднури (д.1932) – Бангладеш сийаси вя дювлят хадими.
2001-ъи илдян Бангладеш президенти. – 23.
30. Фаиг Гарайев (д.1959) – ССРИ идман устасы, Азярбайъанын Ямякдар
мяшгчиси, Азярбайъанын «Ямякдар бядян тярбийяси вя идман хадими», 2002ъи илдян гадынлардан ибарят Милли йыьма волейбол командамызын Баш мяшгчиси вя Азярбайъан Волейбол Федерасийасынын витсе-президентидир. Азярбайъан Республикасынын «Тярягги» вя «Шющрят» орденляри иля тялтиф едилмишдир. –
26–33.
31. Сумгайыт – Азярбайъанда шящяр. Бакыдан 35 км шимал–гярбдя,
Хязяр дянизинин гярб сащилиндя йерляшир. Сащяси 83 км2, ящалиси 231,1 мин
няфярдир. Яввялляр кичик йашайыш мянтягяси олан Сумгайыт, 1938-ъи илдя
Бакы нефт сянайесини електрик енержиси иля тямин едяъяк Истилик Електрик
Стансийасынын тикинтиси иля шящяр типли гясябяйя чеврилди вя эет-эедя Бакыдан сонра юлкямизин икинъи сянайе шящяриня чеврилди. Сянайесиндя кимйа
вя металлурэийа сащяляри ясас йет тутур. – 30,124.
32. Илщам Ялийев, И л щ а м Щ е й д я р о ь л у (д.1961) – эюркямли иътимаисийаси вя дювлят хадими, дипломат, сийаси елмляр доктору, профессор. 2003-ъц
илдян Азярбайъан Республикасынын президенти. Халгымызын цмуммилли лидери
Щейдяр Ялийевин оьлу. 1994-ъц илдян Азярбайъан Республикасы Дювлят Нефт
Ширкятинин витсе-президенти, 1997-ъи илдян биринъи витсе-президенти. Азярбайъан
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Республикасынын нефт стратеэийасынын щяйата кечирилмясиндя мцщцм хидмятляри вардыр.
2003-ъц илдя Азярбайъан Республикасынын Баш назири олмушдур. Сийаси
вя дювлят хадими кими, Илщам Ялийев бейнялхалг алямдя бюйцк щюрмят вя
нцфуз газанмыш, бир нечя юлкянин йцксяк мцкафатларына лайиг эюрцлмцшдцр.
Азярбайъан идманчыларынын бейнялхалг йарышларда уьурлар ялдя
етмясиндя дя АМОК-ун президенти кими, Илщам Ялийевин бюйцк хидмятляри вар. Онун шяхси тяшяббцсц иля Бакыда, Нахчыванда, Эянъядя, Шякидя
вя республиканын диэяр районларында дцнйа стандартларына ъаваб верян
бюйцк олимпийа комплексляри тикилиб истифадяйя верилмиш, эцълц маддитехники база йарадылмышдыр.
Илщам Ялийевин доьма Азярбайъанымызын инкишафында мцстясна хидмятляри
вар. Онун дюврцндя юлкя игтисадиййаты, гейри нефт сектору сцрятля инкишаф
етмиш, ейни заманда юлкяйя гойулан хариъи инвестисийалар хейли артмышдыр.
Илщам Ялийев тяряфиндян иряли сцрцлмцш «Реэионларын сосиал-игтисади
инкишафы щаггында дювлят програмы»на ясасян республиканын шящяр вя районларында онларла сянайе мцяссисяси ачылмыш, йцз минлярля иш йерляри йарадылмыш
вя бюйцк абадлыг ишляри эюрцлцр.
Юлкядя демократик ислащатлар апарылмасында, щцгуги дювлят гуруъулуьунда, Азярбайъан Республикасынын дювлят мцстягиллийинин мющкямлянмясиндя уьурлу хидмятляр эюстярян Илщам Ялийев Йени Азярбайъан
Партийасынын I гурултайында партийа сядринин мцавини, II гурултайында сядрин
биринъи мцавини сечилмишдир. 2005-ъи илин мартындан ися Йени Азярбайъан
Партийасынын сядридир. 1995-ъи илдян Азярбайъан Республикасы Милли Мяълисинин (1–2-ъи чаьырыш) депутаты, Авропа Шурасы Парламент Ассамблейасында Азярбайъан Парламенти даими нцмайяндя щейятинин башчысы
олмушдур. Азярбайъан щаггында, хцсусиля Ермянистанын юлкямизя щярби
тяъавцзц вя онун нятиъяляри, ермяни терроризми щаггында щягигятлярин ян
мютябяр бейнялхалг тяшкилатлар васитясиля дцнйа иътимаиййятиня чатдырылмасында мцстясна хидмятляри вар. «Щейдяр Ялийев» вя Франсанын «Фяхри
леэионун бюйцк хач командору» орденляри иля тялтиф олунмуш, бир чох
юлкянин вя бейнялхалг тяшкилатларын фяхри ад вя мцкафатларына лайиг эюрцлмцшдцр. Бир нечя хариъи академийаларын вя университетлярин фяхри цзвцдцр. – 30,130,218.
33. Ябцлфяс Гарайев, Я б ц л ф я с М ц р с я л о ь л у (д.1956) –
фялсяфя доктору. 1994-ъц илдян 2006-ъы илядяк Азярбайъан Республикасы

_________________________________________________________418
Эянъляр, Идман вя Туризм назири, 2006-ъы илдян Мядяниййят вя Туризм
назиридир. Эянъляр, Идман вя Туризм назири ишлядийи вахтда республикада
идманын вя бядян тярбийясинин инкишафына ъидди фикир верилмиш, чохлу идман
мейданчалары вя олимпийа комплексляри тикилмиш, мядяниййят вя туризм
сащясиндя хейли тягдирялайиг ишляр эюрцлмцшдцр. – 32,344.
34. Нахчыван – Азярбайъан Республикасында шящяр. Нахчыван Мухтар
Республикасынын пайтахты. Яразиси 0,013 мин км2, ящалиси 67 мин няфярдян
чохдур. Нахчыван Азярбайъанын ян гядим шящярляриндяндир. Мцасир Нахчыван гядим, антик вя орта яср шящяр йеринин харабалыглары цзяриндя йерляшмишдир.
Нахчыван е.я. ЫХ–ВЫ ясрлярдя гядим Манна вя Мидийанын, ерамызын яввялляриндя Албанийанын, ЫВ ясрдян Сасанилярин тяркибиндя олмушдур. 654-ъц
илдя ися Нахчываны ярябляр ишьал едирляр. Нахчыван Азярбайъан Атабяйляр
дювлятинин (1136–1225) пайтахты олмушдур. 1828-ъи ил Тцркмянчай мцгавилясиня гядяр Нахчыван мцхтялиф дювлятлярин нцфуз даирясиндя олуб. Мящз бу
илдян Нахчыван Русийа империйасына бирляшдирилди вя гяза мяркязиня чеврилди.
Нахчыван шящяри 1924-ъц ил февралын 9-да Нахчыван МССР тяшкил едиляндян
мухтар республиканын пайтахты олду. – 35,402.
35. Ъоръ Буш (д.1946) – АБШ-ын 43-ъц президенти (2000–2008-ъи илляр).
АБШ-ын 41-ъи президенти Ъоръ Щерберт Бушун оьлудур. 1968-ъи илдя Йел университетини (инъясянят, тарих бакалавры), 1975-ъи илдя ися Щарвард университетини
(инъясянят маэистри) битирмишдир. «Спеактрум-7 Енеръи Корпорейшн» фирмасынын йарадыъысыдыр. 1994-ъц илдян Техас штатынын губернатору олмушдур. –
37,68–69,130,181,286,287,376,380,383,385,389,390,393.
36. Новруз байрамы – гядим халг байрамы. Шимал йарымкцрясиндя
астрономик йазын башландыьы эеъя-эцндцз бярабярлийи эцнцндя (мартын
21–22-дя ) кечирилир. Гядим заманлардан башлайараг Иран, Азярбайъан,
Яфганыстан, Таъикистан, Юзбякистан вя бязи Шярг юлкяляри бащарын – йени
илин эялишини шянликлярля гаршылайырлар. Республикамыз мцстягиллик газанандан сонра Новруз байрамы рясми цмумхалг байрамы вя истиращят эцнц
елан едилмишдир. – 39–40,41–46.
37. Рауф Щаъыйев, Р а у ф С о л т а н о ь л у (1922–1995) – Азярбайъан бястякары, ССРИ Халг артисти. 1964–65-ъи иллярдя Азярбайъан Дюв-
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лят Филармонийасынын диреткору 1965–71-ъи иллярдя Азярбайъан ССР Мядяниййят назири, 1979–85-ъи иллярдя Азярбайъан Бястякарлар Иттифагынын
катиби олмушдур. Рауф Щаъыйевин Азярбайъан опереттасынын инкишафында
мцщцм хидмятляри вар. Рауф Щаъыйевин оперетталары ССРИ-нин, еляъя дя
хариъи юлкялярин бир сыра театрларында тамашайа гойулмушдур. – 42.
38. Ряшид Бещбудов, Р я ш и д М я ъ и д о ь л у (1915–1989) – бюйцк
Азярбайъан мцьянниси. Азярбайъан вя ССРИ Халг артисти. Мцстясна
эюзял сяся малик олан Ряшид Бещбудов Азярбайъан вокал мяктябинин
эюркямли нцмайяндяляриндяндир. Дцнйанын бир чох юлкяляриндя уьурла
кечян гастрол сяфярляриндя олмушдур. ССРИ Дювлят мцкафаты лауреаты вя
Сосиалист Ямяйи Гящряманыдыр. – 42.
39. Яфлатун Амашов, Я ф л а т у н Я щ м я д о ь л у (д.1957) –
журналист. 1985–94-ъц иллярдя АзярТАъ Дювлят Телеграф Аэентлийиндя мцхтялиф вязифялярдя чалышмышдыр. 1995-ъи илдя «Йени Нясил» Журналистляр Бирлийинин йарадыъыларындан бири олуб. 1995–98-ъи иллярдя тяшкилатын сядр
мцавини олмушдур. 1998-ъи илдя «Рущ» Азярбайъан журналистляри комитясинин сядри сечилиб. 2003-ъц илдян Азярбайъан Мятбуат Шурасынын сядридир. –
47–56.
40. Мцстягил Дювлятляр Бирлийи (МДБ) – 1991-ъи ил декабрын 8-дя
Белорусийа, Русийа вя Украйна дювлят башчыларынын имзаладыглары сазиш
ясасында ССРИ даьылдыгдан сонра йени дювлятлярарасы бирлик кими йарадылмышдыр. Азярбайъан 1993-ъц илин сентйабрында МДБ-йя дахил олмушдур. Тяркибиня кечмиш ССРИ-нин 12 мцттяфиг республикасы – Азярбайъан, Беларус, Ермянистан, Эцръцстан, Газахыстан, Гырьызыстан, Молдова, Юзбякистан, Русийа, Таъикистан, Тцркмянистан, Украйна дахилдир. МДБ-нин 1993-ъц илдя гябул едилмиш низамнамясиндя ашаьыдакы
бирэя фяалиййят сащяляри нязярдя тутулур: инсан щцгуг вя азадлыгларынын
тямин едилмяси; хариъи сийаси фяалиййятин ялагяляндирилмяси; цмуми игтисади мяканын формалашдырылмасында, няглиййат системинин вя рабитянин
инкишафында ямякдашлыг; ящалинин саьламлыьынын вя ятраф мцщитин мцщафизяси; сосиал вя мцщаъирят мясяляляри, мцтяшяккил ъинайяткарлыгла мцбаризя; мцдафия сийасятиндя вя сярщядлярин горунмасында ямякдашлыг.
МДБ-нин органлары ашаьыдакылардыр: Дювлят башчылары Шурасы; Щюкумят башчылары Шурасы; Хариъи Ишляр назирляри Шурасы; Дювлятлярарасы игти-
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сади Шура; Мяркязи Санкт-Петербург шящяриндя олан Парламентлярарасы
Ассамблейа вя с. МДБ-нин даими фяалиййят эюстярян органы Минск шящяриндя йерляшян Ялагяляндирмя Мяслящят Комитясидир. – 49,181,392.
41. Сенегал, С е н е г а л Р е с п у б л и к а с ы – Ъянуби Африкада
дювлят. Сащяси 196,2 мин км2, ящалиси 8,5 милйон няфярдир. Инзибати яразиси
10 вилайятя бюлцнцр. Дювлят вя щюкумят башчысы президент, ганунвериъи
органы бирпалаталы Милли Мяълисдир. Пайтахты Дакардыр. – 57.
42. Абдулай Вад (д.1926) – 2000-ъи илдян Сенегал президенти. Абдулай
Вад Африка Бирляшмиш Штатлары йаратмаг идейасынын тяряфдарыдыр. – 57.
43. 31 март азярбайъанлыларын сойгырымы, 1 9 0 5 – 1 8 - ъ и и л л я р
с о й г ы р ы м ы – чаризмин фяал кюмяйи иля ермяни-дашнак силащлы
бирляшмяляринин Азярбайъанын тцрк-мцсялман ящалисиня гаршы тюрятдийи
эенишмигйаслы ганлы аксийалар. Ермянилярин 1905-ъи илин февралында
Бакыдан башланан вящшиликляри бцтцн Азярбайъаны вя инди Ермянистан
адланан Гярби Азярбайъан яразисиндяки йашайыш мянтягялярини ящатя етди.
Йцзлярля Азярбайъан кянди даьыдылды, йцз минлярля азярбайъанлы
вящшиъясиня гятля йетирилди, халгымыза мяхсус чохлу милли мядяниййят
абидяляри мящв вя талан олунду. Бцтцн бу вящшиликляр ермянилярин вахтиля
йерляшдирилдикляри, лакин ящалинин милли тяркибиндя азлыг тяшкил етдикляри
Азярбайъан торпагларыны зорла ермяниляшдирмяк, бяднам «азярбайъанлыларсыз Ермянистан» кими гейри-инсани планларыны азярбайъанлыларын сойгырымы щесабына щяйата кечирмяк ниййятиндян хябяр верир. – 58–61.
44. ССРИ, С о в е т С о с и а л и с т Р е с п у б л и к а л а р ы И т т и ф а г ы –
1922–91-ъи иллярдя дцнйанын ян бюйцк вя гцдрятли дювлятляриндян бири. Тяркибиндя 15 мцттяфиг республика, 20 мухтар республика, 8 мухтар вилайят олмушдур. – 59,90,96,140,141,253,390,391.
45. Ъеф Бингямян (д.1943) – Америка сийасятчиси, сенатор. Сенатда Енержи
вя Тябии Сярвятляр Комиссийасынын сядридир. Ъеф Бингямян 2002-ъи илдя Ирага
гаршы мцщарибяйя сяс вермяйян 25 депутатдан биридир. – 62–64.
46. Газахыстан, Г а з а х ы с т а н Р е с п у б л и к а с ы – Авроасийанын
мяркязи щиссясиндя дювлят. Сащяси 2724,9 мин км2, ящалиси 16 679 мин
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няфярдир. Пайтахты Астана шящяридир. Дювлят башчысы – президент, ганунвериъи
органы бирпалаталы Али Советдир. – 62,63,128,134–135,137,139,140,142,290,
291,377.
47. «Ясрин мцгавиляси» – 1994-ъц ил сентйабрын 20-дя Бакыда «Хязяр
дянизинин Азярбайъан секторунда «Азяри», «Чыраг» йатагларынын дяринликдя
йерляшян щиссясинин бирэя ишлянилмяси вя щасил олунан нефтин пай шяклиндя бюлцшдцрцлмяси» щаггында дцнйанын 11 ян ири нефт ширкяти иля баьланмыш мцгавиля. –
62,190,271.
48. Тцркмянистан, Т ц р к м я н и с т а н Р е с п у б л и к а с ы – Орта
Асийанын ъянуб–гярбиндя дювлят. Сащяси 488,1 мин км2, ящалиси 4574 мин
няфярдир. Инзибати яразиси 5 вилайятя бюлцнцр. Дювлят башчысы президент, ганунвериъи органы Мяълисдир. Пайтахты Ашгабаддыр. – 62,127–148,180,290,
291.
49. Дювлят Нефт Фонду – 1999-ъу илдя йарадылмышдыр. Ясас фяалиййяти Азярбайъанын нефт стратеэийасындан ялдя едилян эялирлярин идаря едилмясидир. – 63,248,249.
50. Тцркийя Ъцмщуриййяти – Гярби Асийада вя Авропанын ъянуб–шярг
кянарында дювлят. Сащяси 780,6 мин км2, ящалиси 78 миллйон няфярдир. Инзибати ъящятдян 67 иля (вилайятя) бюлцнцр. Пайтахты Анкара шящяридир. Дювлят башчысы президент, Али ганунвериъилик органы Тцркийя Бюйцк Миллят Мяълисидир. –
63,177–213,218,226,227–230,235–236,237–241,393,402–404.
51. Санкт-Петербург (1914-ъц илядяк Санкт-Петербург, 1924-ъц илядяк
Петроград, 1991-ъи илядяк Ленинград) –1918-ъи иля кими Русийанын пайтахты
иди. Русийа Федерасийасынын ян бюйцк сянайе, мядяниййят вя елм мяркязидир.
Ясасы 1703-ъц илдя Ы Пйотр тяряфиндян гойулмушдур. – 65,66,94,128,144,375,
393.
52. Низами Эянъяви, И л й а с Й у с и ф о ь л у (1141–1209) – дащи Азярбайъан шаири вя мцтяфяккири. Дцнйа ядябиййаты тарихиня мясняви формасында
йаздыьы беш епик поемадан ибарят «Хямся» мцяллифи кими дахил олмушдур.
Низами Эянъявинин илкин Шярг Ренессансынын зирвяси олан йарадыъылыьында
дюврцнцн ян щуманист, цмумбяшяри иътимаи-сийаси, сосиал вя мяняви-яхлаги
идеаллары парлаг бядии яксини тапмышдыр. Низами Эянъяви Йахын Шярг
ядябиййатында мянзум роман жанрынын ясасыны гоймуш, йени ядяби мяктяб
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йаратмышдыр. Низами Эянъяви щям дя дюврцнцн эюркямли мцтяфяккири олмушдур. Онун бцтцн ясярляриндя шяхсиййят азадлыьы, инсанын мяняви азадлыьы
тяряннцм олунур. – 65.
53. Пушкин, А л е к с а н д р С е р э е й е в и ч (1799–1837) – дащи рус
шаири, йени рус ядябиййатынын баниси. Пушкин рус ядяби дилини йени йцксяк
зирвяйя галдырмышдыр. Рус поезийасынын «атасы» олан (Н.Г.Чернышевски)
Пушкин новатор шаир кими йени типли реалист шеирин, мянзум романын, тарихи
повестин, мянзум щекайя, наьыл вя драмын эюзял нцмунялярини йаратмышдыр. Гафгаз щяйаты онун йарадыъылыьына мцстясна тясир эюстярмиш, шаирин бу
мювзуда йаздыьы ясярляр («Гафгаз ясири», «Гулдур гардашлар», «Бахчасарай фонтаны», «Гарачылар», «Ярзурума сяйащят») рус ядябиййатында йени
сящифя ачмышдыр. Бакыда Пушкиня абидя гойулмушдур. – 65.
54. Владимир Филиппов (д.1951) – физика-рийазиййат елмляри доктору,
профессор. Русийа Тящсил Академийасынын академики, 1998–2004-ъц иллярдя Русийа Федерасийасынын Тящсил назири олмушдур. – 65.
55. «907-ъи маддя» – АБШ Конгресинин 1992-ъи ил октйабрын 24-дя ермяни
лоббисинин тязйиги иля гябул етдийи «Русийанын вя йени мцстягиллик
газанмыш дювлятлярин азадлыьыны мцдафия акты»на 907-ъи дцзялиш нязярдя
тутулур. Дцзялиш АБШ щюкумятинин Азярбайъан щюкумятиня йардымыны
гадаьан едир. Буна бахмайараг, истяр Билл Клинтон, истярся дя ондан
сонра АБШ президенти сечилян Ъоръ Буш администрасийасы бу дцзялишин
реаллыьы нязяря алмадыьыны тясдиг едяряк онун ляьв едилмяси тяклифини
мцдафия етмишляр. Ъ.Буш щюкумяти 2002-ъи илдя бу дцзялишин фяалиййятдян
дцшдцйцнц гярара алмышдыр. – 68,287.
56. Шящидляр хийабаны. Азярбайъанын азадлыьы, мцстягиллийи, ярази
бцтювлцйц уьрунда шящид олмуш мярд оьул вя гызларын уйудуьу мцгяддяс зийарятэащ. 1990-ъы ил йанварын 20-дя совет ордусунун щцъуму заманы щялак олмуш онларла адам «Даьцстц парк»ын гярб щиссясиндя дяфн
едилмишдир. Бура о вахтдан «Шящидляр хийабаны» адланыр. Хийабанда ейни
заманда Ермянистан ишьалчыларына гаршы Азярбайъан торпагларынын мцдафияси уьрунда гящряманъасына щялак оланлар да дяфн едилмишдир. 1998ъи илдя бурада щцндцрлцйц 22 метр олан ябяди мяшял – абидя гойулмушдур. –70,375,387–397.
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57. Бюйцк Британийа, Б ю й ц к Б р и т а н и й а в я Ш и м а л и И р л а нд и й а Б и р л я ш м и ш К р а л л ы ь ы – Гярби Авропада дювлят. Б.Британийа
адасы, Ирландийа адасынын шимал–шярг щиссяси, Англси, Уайт, Норманд,
Оркней, Щебрид, Шетленд адалары вя бир сыра кичик адалардан ибарятдир. Сащяси 244,1 мин км2, ящалиси 58,8 милйон няфярдир. Инзибати ъящятдян графлыглара вя графлыг щцгугунда олан шящярляря бюлцнцр. Бюйцк Лондон хцсуси
инзибати ващиддир. Б.Британийа парламентли монархийадыр. Пайтахты Лондон
шящяридир. – 71,242,405.
58. Е л и з а б е т ЫЫ (д.1926) – Бюйцк Британийа краличасы. Виндзор
сцлалясиндяндир. 1952-ъи илдя атасы ВII Эеоргин юлцмцндян сонра тахт-таъа
сащиб олмушдур. – 71,405.
59. Чин Халг Республикасы (ЧХР) – Мяркязи вя Шярги Асийада дювлят.
Сащяси 9,6 милйон км 2, ящалиси 1219 милйон няфярдир. Инзибати ъящятдян
22 яйалятя (Тайвансиз), 5 мухтар района вя мяркяз табелийиндя олан 3
шящяря (Пекин, Шанхай, Тйантсзын) бюлцнцр. Али дювлят щакимиййяти органы Цмумчин Халг Нцмайяндяляри Мяълисидир. Дювлят башчысы – Чин
Халг Республикасынын сядридир. Пайтахты Пекиндир. – 74–75,116,246.
60. Тсзйан Тсземин (д.1926) – Чинин партийа вя дювлят хадими. 1989ъу илдян Чин КП МК-нын Баш катиби, 1993–2005-ъи илляр Чин Халг Республикасынын сядри олмушдур. – 74–75,116,246.
61. Ипяк Йолу, Б ю й ц к И п я к Й о л у – бейнялхалг тарихи транзиттиъарят йолу; ерамыздан яввял II ясрин сонларындан ерамызын XVI ясринядяк фяалиййят эюстярмиш, Чиндян Шимали Африка вя Испанийайа гядяр узанараг, айры-айры голлары иля о заман дцнйанын мялум олан, демяк олар
ки, бцтцн юлкялярини бирляшдирмишдир.
Ялверишли ъоьрафи мювгедя йерляшмяси вя зянэин мадди сярвятляря малик
олмасы сайясиндя Азярбайъан гядим заманлардан дцнйа юлкяляри арасында игтисади вя мядяни ялагялярдя мцщцм йер тутмушдур.
XX ясрин сонунда Азярбайъан Республикасынын президенти Щейдяр
Ялийевин Бюйцк Ипяк Йолунун йенидян дирчялдилмяси идейасыны иряли сцрмяси бцтцн дцнйада, хцсусиля дя Бюйцк Ипяк Йолу цстцндя йерляшян
юлкялярдя ъидди марагла гаршыланды. Бу мягсядля 1998-ъи илин сентйабрын-
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да Бакыда 33 дювлятин вя Авропа Бирлийинин иштиракы иля бейнялхалг
конфранс кечирилди; ТРАСЕКА програмы чярчивясиндя нязярдя тутулан
Асийа–Гафгаз–Авропа тиъарят дящлизинин – Бюйцк Ипяк Йолунун бярпасынын вя онун имканларындан щамылыгла бящрялянмяйин ваъиблийи гейд
олунду. – 75,190,400.
62. Тамилла Мащмудова (д.1922) – пианочу, профессор. Азярбайъан
Республикасынын Халг артисти, Русийа Федерасийасынын Ямякдар артисти.
ХХ ясрдя Азярбайъанын ян мяшщур пианочусу. Азярбайъан Республикасынын «Шющрят» ордени иля тялтиф олунмушдур. – 76–77,86.
63. ТРАСЕКА, Т р а н с х я з я р н я г л и й й а т д я щ л и з и – Авропаны
Асийа иля бирляшдирян йол. Бу няглиййат дящлизини Шяргля Гярби бирляшдирян орта
материк хятти дя адландырмаг олар. Трансхязяр няглиййат дящлизи Азярбайъаны, бцтцнлцкдя Гафгазы Авропа иля бирляшдирир. – 80.
64. Бирляшмиш Миллятляр Тяшкилатынын Тящлцкясизлик Шурасы (БМТШ) –
БМТ-нин даими фяалиййят эюстярян мцщцм органы. БМТ-нин Низамнамясиня эюря, бейнялхалг сцлщцн вя тящлцкясизлийин горунмасында ясас
мясулиййят дашыйыр. 15 цзвц вар: 5 даими (Чин, Франса, Русийа, Бюйцк Британийа, АБШ), 10 цзвц ися 2 ил мцддятиня сечилир. Шуранын щяр бир цзвц бир
сяся маликдир. Проседура мясяляляриня даир гярарлар Шуранын 9 цзвц сяс
вердикдя гябул олунмуш сайылыр. – 81.
65. Мяммядбаьыр Ялийев, М я м м я д б а ь ы р Ъ а в а д о ь л у
(д.1955) – тибб елмляри доктору, профессор, Русийа Федерасийасынын ямякдар елм хадими, 2 дяфя Дювлят мцкафаты лауреаты, Русийа Тибб Елмляри
Академийасынын академики. Тибб елминин инкишафында М.Ялийевин бюйцк
хидмятляри вар. О, 7 кяшфин, 6 йени тяърцбянин, 200-дян артыг няшр олунмуш
елми ишин, щямчинин 2 монографийанын мцяллифидир.
Щазырда Мяммядбаьыр Ялийев дювлят клиникасы –«Н.Н.Блохин адына
онколожи елми мяркяз»ин директор мцавини, Москва Онколоэийа ЕлмиТядгигат Институтунун директору вя Цмумрусийа Азярбайъан Конгресинин президентидир. Азярбайъан Республикасынын «Достлуг» ордени иля
тялтиф едилмишдир. – 87–88.
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66. Авропа Шурасы (АШ) – Авропада щюкумятлярарасы тяшкилат. 1949-ъу
илдя йарадылмышдыр. Гярарэащы Франсанын Страсбург шящяриндя йерляшир. АШнын ясас мягсяди Авропада сцлщц вя тящлцкясизлийи горумаг, сечки системиндя чохпартийалылыьа риайят етмяк, демократийаны вя инсан щцгугларыны
мцдафия етмяк, мющкямляндирмяк, Авропа юлкяляринин мядяниййятляринин
йахынлашмасына чалышмаг вя с. ибарятдир. АШ-нын али органлары Назирляр Комитяси, Мяслящят Ассамблейасы, Сащя Назирликляринин Мцшавиряси вя Катибликдир. Азярбайъан 2001-ъи илдян Авропа Шурасынын цзвцдцр. – 89–91,192,
385.
67. Литва, Л и т в а Р е с п у б л и к а с ы – Шярги Авропада – Прибалтикада дювлят. Сащяси 65,2 мин км2, ящалиси 3797 мин няфярдир. Инзибати
яразиси 44 район вя республика табечилийиндя 11 шящяр дахилдир. Дювлят
башчысы президент, ганунвериъи органы бирпалаталы Сеймдир. Пайтахты Вилнцсдцр. – 89–91,218.
68. Авпора Шурасынын Назирляр Комитяси – бу тяшкилатын рящбяр вя директив органыдыр. Комитяни бцтцн цзв юлкялярин хариъи ишляр назирляри вя даими
дипломатик нцмайяндяляри тяшкил едир. Онлар–Назирляр Комитяси щцгуг бярабярлийиндя Авропа ъямиййятинин проблемляринин милли дяйярляря ясасланараг
щялл едилмясиня чалышыр. Парламент Ассамблейасы иля бирликдя Назирляр Комитяси цзв юлкялярин эютцрдцкляри ющдяликляря нязарят едир вя фундаментал дяйярлярин кешийиндя дурур. Илдя бир дяфя кечирилян сессийада назирляр сийаси
диалог апарыр, Авропа ямякдашлыьы мясялялярини щялл едирляр. – 89–91.
69. Антанас Валионис (д.1950) – Литва сийасятчиси. 2000–2006-ъы иллярдя
Литванын Хариъи Ишляр назири, 2003-ъц илдя АШ Назирляр Шурасынын сядри
олмушдур. – 89–91.
70. Алэирдас Бразаускас (д.1932) – Литва дювлят вя сийаси хадими, 1993–
98-ъи иллярдя Литванын президенти, 2001-ъи илдян Баш назир. Президентлийи
заманы Русийа ордусуну Литвадан чыхармыш. Литванын НАТО-йа гябул
олунмасыны хащиш етмишдир. Сосиал-демократик коалисийанын башчысыдыр. –
89,90.
71. Валдас Адамкус (д.1955) – 1998–2003 вя 2004–2009-ъу иллярдя
Литва Республикасынын президенти. – 91.
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72. Балтикйаны юлкяляр – бура Латвийа, Литва вя Естонийа дахилдир.
73. Икинъи дцнйа мцщарибяси (1939–45) – Алманийа, Италийа вя Йапонийа тяряфиндян башланмыш бюйцк мцщарибя. Икинъи дцнйа мцщарибяси
1939-ъу ил сентйабрын 1-дя Алманийанын Полшайа эирмяси иля башланды.
Сентйабрын 3-дя Бюйцк Британийа вя Франса Алманийайа мцщарибя елан
етди. 1940-ъы илин орталарындан алман гошунлары Данимарка, Норвеч, Белчика, Нидерланд, Лцксембург, сонра ися Франсаны ишьал етди.
1941-ъи ил ийунун 22-дя Алманийа ССРИ-йя гаршы мцщарибя елан етди.
1942–43-ъц иллярдя совет ордусунун Сталинград вя Курск вурушмаларында
гялябяси Алманийаны гяти сурятдя сарсытды.
1945-ъи ил майын 2-дя совет ордусу Берлини алды. Майын 8-дя Карлсхорстда (Берлин йахынлыьында) Алманийанын данышыгсыз тяслим олмасы щаггында акт
имзаланды.
Йапонийанын тяслим олмасы щаггында сяняд ися сентйабрын 2-дя
имзаланды. Бунунла Икинъи дцнйа мцщарибяси гуртарды. Икинъи дцнйа
мцщарибясиндя 72 юлкя иштирак етмишдир. Мцщарибядя иштирак едян юлкялярин силащлы гцввяляриня 110 милйон адам чаьырылмышды. Мцщарибядя 62
милйон адам щялак олмуш, минлярля шящяр, гясябя вя кянд даьылмышды.
– 92,252–255.
74. Варшава эеттосу, бах: Варшава цсйаны
75. Варшава цсйаны (1943) – Варшава эеттосунда ясирлярин алман-фашист
ишьалчыларына гаршы силащлы цсйаны. Апрелин 19-да башланмышды. Цсйаны йящуди
дюйцш тяшкилаты щазырламышды.
Цсйанчыларын гящряманъасына мцгавимятиня бахмайараг, цсйан ийулун
яввялляриндя йатырылды, щитлерчиляр 7 мин адамы юлдцрдцляр, 6 мин адам ися
йаньынлар заманы щялак олду. Фашистляр эеттонун саь галан цзвлярини Треблинкадакы юлцм дцшярэясиня эюндярдиляр. – 92.
76. Хоъалы сойгырымы – 1992-ъи ил февралын 25-дян 26-на кечян эеъя
ермяни силащлы бирляшмяляри вя Ханкяндиндя йерляшян Русийанын 366-ъы
алайынын ясэяр вя забитляри Хоъалыйа щяр тяряфдян щцъум етмиш, шящяри
тамамиля йандырмышлар; 1000 няфярдян артыг азярбайъанлы гяддаръасына
юлдцрцлмцш, йцзлярля шящяр сакини йараланмыш, иткин дцшмцшдцр. – 92.
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77. Виктор Христенко (д.1957) – игтисад елмляри доктору, профессор. 2000ъи илдян Русийа Федерасийасы Баш назиринин мцавини, 2004-ъц илдян Русийа
Федерасийасынын Сянайе вя Енерэетика назири, 2008-ъи илдян Сянайе вя Тиъарят
назиридир. – 94–96.
78. Аббас Аббасов, А б б а с А й д ы н о ь л у (д.1949) – 1992–2006-ъы
иллярдя Азярбайъан Республикасы Баш назиринин биринъи мцавини олмушдур.
Азярбайъан Республикасынын «Истиглал» ордени иля тялтиф олунмушдур. –
95,96.
79. Даьыстан, Д а ь ы с т а н Р е с п у б л и к а с ы – Русийа Федерасийасында республика. Сащяси 50,3 мин км2, ящалиси 2094,6 мин няфярдир. Пайтахты Мащачгала шящяридир. Даьыстан яразиси бизим ерадан яввял 1-ъи миниллийин ахырларына гядяр Гафгаз Албанийасы тяркибиндя олмушдур. 1813-ъц
илдя Эцлцстан мцгавилясиня ясасян чар Русийасына бирляшдирилмишдир. –
96,260.
80. Хяррази Сейид Камал (д.1945) – Иранын сийаси вя дювлят хадими,
педагожи елмляри доктору, профессор. 1998–2005-ъи иллярдя Иран Ислам Республикасынын Хариъи Ишляр назири олмушдур. Щазырда Иран Ислам Республикасынын Али Мяслящят Шурасынын цзвц вя Стратежи Тядгигатлар Мяркязинин
рящбяридир. – 97–103,333–336.
81. Вилайят Гулийев, В и л а й я т М у х т а р о ь л у (д.1952) – филолог,
дипломат. Филолоэийа елмляри доктору. 1996–2000-ъи иллярдя Милли Мяълисин
депутаты олмушдур. 1999–2004-ъц иллярдя Азярбайъан Республикасынын
Хариъи Ишляр назири вязифясиндя чалышмышдыр. Щазырда Азярбайъан Республикасынын Полша Республикасында Фювгяладя вя Сялащиййятли сяфиридир. –
98,344,392.
82. Яфганыстан, Я ф г а н ы с т а н И с л а м Д ю в л я т и – Ъянуб–Гярби
Асийада дювлят. Сащяси 652,2 мин км2, ящалиси 22,7 милйон няфярдир. Инзибати
яразиси 29 вилайятя вя 2 табе мяркязи мащала бюлцнцр. Дювлят башчысы президентдир. Пайтахты Кабил шящяридир. – 101,121.
83. Шеварднадзе, Е д у а р д А м в р о с и й е в и ч (д.1928) – Эцръцстанын вя ССРИ-нин сийаси вя дювлят хадими. 1972–85-ъи иллярдя Эцръцстан
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КП МК-нын Биринъи катиби, 1985–90-ъы иллярдя ССРИ Хариъи Ишляр назири,
1994–2003-ъц иллярдя Эцръцстанын президенти олмушдур. Азярбайъан
Республикасынын «Истиглал» ордени иля тялтиф олунмушдур. – 105,177–
213,258,301.
84. Сурийа, С у р и й а Я р я б Р е с п у б л и к а с ы – Асийада дювлят.
Сащяси 185,2 мин км2, ящалиси 14,8 милйон няфярдир. Инзибати яразиси 10
мцщафазя (губернаторлуьа) вя Дямяшг мунисипалитетиня бюлцнцр. Дювлят
башчысы президент, али ганунвериъи органы Халг Шурасыдыр. Пайтахты Дямяшгдир. – 106.
85. Бяшшар ял-Ясяд (д.1965) – 2000-ъи илдян Сурийанын президенти. – 106.
86. Зимбабве, З и м б а б в е Р е с п у б л и к а с ы – Ъянуби Африкада
дювлят. Сащяси 390,6 мин км2, ящалиси 11,5 милйон няфярдир. Дювлят вя
щюкумят башчысы президент, ганунвериъи органы бирпалаталы парламентдир.
Пайтахты Щараредир. – 107.
87. Роберт Мугабе (д.1924) – 1987-ъи илдян Зимбабвенин президенти.
1980–87-ъи иллярдя Зимбабвенин Баш назири вя Мцдафия назири олмушдур.
1984-ъц илдян Африка Милли Гуртулуш Партийасынын Зимбабве цзря Биринъи
катибидир. – 107.
88. Ватикан – Авропада Папа дювляти – шящяр. Монте-Ватикано тяпялийиндя, Италийанын пайтахты Рома шящяринин гярб щиссясиндядир. Рома католик килсясинин сийаси, инзибати вя идеоложи мяркязидир. Ватикан теократик
монархийадыр. Дювлят башчысы Рома папасыдыр. – 108–110,356–369.
89. Клаудио Гуъеротти (д.1955) – католик килсясинин архийепископу,
дипломат. 2001–2011-ъи иллярдя Ватиканын Азярбайъанда Фювгяладя вя
Сялащиййятли сяфири олмушдур. – 108–110,367–368.
90. ЫЫ Иощанн Павел, д ц н й я в и а д ы К а р о л В о й т у л а
(1920–2007) – илащиййат елмляри доктору. 1523-ъц илдян гейри-италйан мяншяли (полйак) илк Рома папасыдыр. Сцлщ вя бейнялхалг эярэинлийин зяифлядилмясиндя бюйцк хидмятляри вар. ЫЫ Иощанн Павел 1978-ъи илдя Рома
папасы сечилмишдир. Дцнйанын бир чох юлкясиндя, о ъцмлядян президент
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Щейдяр Ялийевин дявяти иля 2002-ъи илдя Азярбайъанда рясми сяфярдя
олмушдур. – 108,303,356–369,384.
91. Норвеч, Н о р в е ч К р а л л ы ь ы – Шимали Авропада дювлят.
Сащяси 387 мин км2, ящалиси 4,4 милйон няфярдир. Инзибати яразиси 19 фцлкейя (графлыьа) бюлцнцр. Дювлят башчысы крал, ганунвериъи органы икипалаталы парламентдир. Пайтахты Ослодур. – 111–113,261–262,305.
92. «Статойл» – Норвечин «Статойл» ширкяти 1972-ъи илдян фяалиййят
эюстярир. Ширкят Шимал дянизинин Норвеч секторунда ян ири нефт-газ истещсалчысыдыр. Щазырда дцнйанын 19 юлкясиндя нефтин кяшфиййаты, чыхарылмасы вя
емалы иля мяшьул олур. Ширкят 1994-ъц илдян Азярбайъанын нефт лайищяляриндя фяал иштирак едир. – 111–113.
93. «Шащдяниз» – Азярбайъанын Хязяр дянизи секторунда ян бюйцк вя
ян зянэин газ йатагларындан бири. – 111,196,199,242,351,384.
94. Стеинар Эил (д.1943) – филолог, дипломат. Норвеч Хариъи Ишляр Назирлийиндя мцхтялиф вязифялярдя чалышмышдыр. 2002–2006-ъы иллярдя Норвечин
Азярбайъанда Фювгяладя вя Сялащиййятли сяфири олмушдур. – 111.
95. Тур Щейердал (1914–2002) – Норвеч етнографи вя археологу. Кющня Дцнйа (Асийа, Авропа, Африка) вя Йени Дцнйа (Америка) арасында
халгларын трансоэеан миграсийасынын мцмкцнлцйцнц тядгиг етмишдир.
1969 вя 1970-ъи иллярдя папирусдан щазырланмыш «Ра» вя «Ра-2» гайыгларында Африкадан Америкайа, 1977–78-ъи иллярдя гамышдан щазырланмыш
«Тигрис» гайыьында Ялкцрна (Ираг) – Ъибути маршруту иля експедисийалар
тяшкил етмишдир. 2 дяфя Азярбайъанда олмуш, Гобустан гайа тясвирляриня,
гядим Шабран шящяринин галыгларына бахмыш, бу абидяляр барядя гиймятли
мцлащизяляр сюйлямишдир. Бир нечя дяфя Азярбайъана сяфяр етмишдир. – 111,
112.
96. Данимарка, Д а н и м а р к а К р а л л ы ь ы – Шимали Авропада
дювлят. Сащяси 43,1 мин км2, ящалиси 5,24 милйон няфярдир. Инзибати яразиси
14 амта бюлцнцр. Данимарка конститусийалы монархийадыр. Щюкумят башчысы кралича, ганунвериъи органы бирпалаталы фолкетингдир. Пайтахты Копенщаэендир. – 114,115.
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97. ЫЫ Маргрете (д.1940) – 1972-ъи илдян Данимарканын краличасы. Крал
ЫХ Фредерикин гызыдыр. – 114.
98. Андрес Фог Расмуссен (д.1953) – Данимарка сийасятчиси. 2009-ъу
илдян НАТО-нун Баш катибидир. 2001–2009-ъу иллярдя Данимарканын Баш
назири олмушдур. – 115.
99. Корейа, К о р е й а Р е с п у б л и к а с ы – Шярги Асийада дювлят.
Сащяси 98,5 мин км2, ящалиси 45,2 милйон няфярдир. Инзибати яразиси 9 яйалятя вя 6 мяркязи табе шящяря бюлцнцр. Дювлят башчысы президент, ганунвериъи органы – бирпалаталы Милли Мяълисдир. Пайтахты Сеулдур. – 117.
100. Ким Де Чйун (д.1926) – 1997–2003-ъц иллярдя Корейанын президенти. Милли Конгрес Йени Сийасятдя партийасынын лидери. Демократийа вя
инсан щцгугларынын мцдафиячиси. Щямчинин Шимали Корейа иля сцлщ вя барышыьа эюря Нобел мцкафаты лауреаты. – 117.
101. Росс Уилсон (д.1955) – 2000–2003-ъц иллярдя Америка Бирляшмиш
Штатларынын Азярбайъанда Фювгяладя вя Сялащиййятли сяфири олмушдур. Щазырда Росс Уилсон Тцркийядя АБШ-ын сяфири вязифясиндя чалышыр. – 118–
119,289.
102. Щямид Няваз хан – 2001–2006-ъы иллярдя Пакистанын Мцдафия
назири, 2007–2008-ъи иллярдя Федерал Дахили Ишляр назири олмушдур. – 120–
122.
103. Тещран – Иранын пайтахты. Юлкянин ясас сийаси, игтисади, тиъарятмалиййя вя мядяниййят мяркязи. Тещранын ясасы IX ясрдя Рей шящяринин
йахынлыьында гойулмушдур. ХIII ясрдя монголлар Рейи даьытдыгдан сонра
Тещран бюйцмяйя башлады. 1785-ъи илдя Иранын пайтахты елан едилмишдир. –
121,136,179,307–308,309–352,355.
104. Кяшмир проблеми – Асийада тарихи вилайят. Гядимдя вя орта
ясрлярдя Щиндистан яразисиндя йаранмыш мцхтялиф дювлят бирляшмяляринин
тяркибиндя олмушдур. 1846-ъы илдя инэилисляр Кяшмири ишьал едиб 7,5 милйон
рупи юдянъля Самми кнйазлыьына вермишляр. 1947-ъи илин августунда йарадылан мцстягил Щиндистан дювляти Кяшмири юз яразисиня гатмаьа чалышыр.
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Щал-щазырда Кяшмирин шимал-гярби Пакистанын, галан щиссяси ися Щиндистанын (1949) нязаряти алтындадыр. 1956-ъы илдя Кяшмир «Щиндистан Иттифагынын тяркиб щиссяси» елан едилди. Щиндистанла Пакистан арасында бир нечя
дяфя щярби мцнагишя баш верся дя, бу проблем щяля дя юз щяллини тапмамышдыр. – 122.
105. Михаил Швидкой (д.1948) – Русийа Федерасийасынын дювлят хадими.
2000-ъи илдян Русийа Мядяниййят назири вя кинематографийа мядяниййяти
цзря Федерал аэентлийин, ейни заманда Москва Мйузикл Театрынын бядии
рящбяридир. Русийа Дювлят мцкафаты лауреатыдыр. – 123.
106. Владимир Федосейев (д.1932) – Русийа дирижору; 1959-ъу илдян
Мяркязи телевизийа вя радиосунун рус чальы алятляри оркестринин, 1974-ъц
илдян Бюйцк симфоник оркестрин, 1992-ъи илдян «Останкино» телерадио
компанийасынын бядии вя баш дирижорудур. ССРИ Халг артисти вя ССРИ
Дювлят мцкафаты лауреатыдыр. – 123,124.
107. Эеорэи Свиродов (1915–1998) – Русийа дирижору, пианочу, иътимаи
инъясянят хадими, классик рус мусиги янянясинин давамчысы. ССРИ Халг
артисти0 ССРИ вя Русийа Дювлят мцкафатлары лауреаты. – 123.
108. Эянъя – Азярбайъан Республикасында шящяр. Сащяси 107 км2,
ящалисинин сайына эюря Бакыдан сонра икинъи шящярдир. Эянъя Азярбайъанын гядим шящярляриндяндир. Эянъянин салындыьы тарих дягиг мялум дейил. Бязи мцяллифляр Эянъянин Македонийалы Исэяндярин дюврцндя (е.я.336–
323) салындыьыны гейд етмишляр. –123.
109. Нефт Дашлары – Абшерон йарымадасындан 42 км ъянуб–шяргдя,
ачыг дяниздя полад дирякляр цзяриндя салынмыш «нефт» шящяри. Бу ярази
орадакы дашларын (тягрибян 20 ядяд) бязиляриндя нефт-газ нишаняляринин
олмасы иля ялагядар Нефт Дашлары адландырылмышдыр. Нефт Дашларында эеоложи
кяшфиййат ишляриня 1946-ъы илдян башланмышдыр. Чыхарылан нефт щям танкерляр,
щям дя бору кямярляри васитясиля сащиля нягл едилир. – 123.
110. Чайковски, П й о т р И л и ч (1840–1893) – бюйцк рус бястякары.
Чайковски мусигили драматурэийада зяриф психолог, устад симфонийачыдыр. О, мусигидя инсанын дахили алямини ачмыш, операда, балетдя, симфони-
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йада мяшщур образлар йаратмышдыр. Онун «Фцсункар гадын», «Йевэени
Онеэин», «Мазепа» «Иоланта» опералары, «Йатмыш эюзял», «Гу эюлц»,
«Шелкунчик» балетляри вя бир сыра симфонийалары ону дцнйада мяшщурлашдырмышдыр. – 124,125.
111. Эеннади Хазанов, Э е н н а д и В и к т о р о в и ч (д.1945) –
мяшщур рус естрада артисти. Русийа Федерасийасынын Халг артисти. 1987-ъи
илдян «Моно» (Москва) консерт-естрада коллективинин артист вя режиссору,
1997-ъи илдян ися Москва Естрада Театрынын бядии рящбяридир. Русийа Федерасийасы Дювлят мцкафаты лауреатыдыр. –125.
112. Нийази, Т а ь ы з а д я – Щ а ъ ы б я й о в Н и й а з и З ц л ф ц г а р о ьл у (1912–1984) – эюркямли Азярбайъан дирижору, бястякар. Азярбайъан милли
дирижорлуг мяктябинин формалашмасы, инкишафы Нийазинин ады иля баьлыдыр. ССРИ
Халг артисти, Сосиалист Ямяйи Гящряманы, ики дяфя ССРИ Дювлят мцкафаты
лауреатыдыр. – 125,126.
113. Хязярйаны юлкяляр – бура Русийа, Азярбайъан, Иран, Газахыстан вя
Тцркмянистан аиддир.
114. Ашгабад – Тцркмянистан Республикасынын (1924-ъц илдян) пайтахты. 1948-ъи илдя зялзяля заманы мящв олмуш тарихи-мядяни «Ниса»
горуьунун мяскяни. Ясасы 1881-ъи илдя Ашгабад кяндинин йериндя гойулмушдур. 1919-ъу иля гядяр Ашгабад, 1919–27-ъи иллярдя ися Полторатск
адланырды. Ящалиси 412,2 мин няфярдир. – 127–145,178,179,322.
115. Сапармурад Нийазов, С а п а р м у р а д А т а о ь л у (1940–
2007) – Тцркмянистанын сийаси вя дювлят хадими. 1985-ъи илин декабрындан
1990-ъы иля гядяр Тцркмянистан КП МК-нын биринъи катиби, 1990-ъы илдян
2007-ъи илядяк Тцркмянистан Республикасынын президенти олмушдур. –
128,137,139,148,180.
116. Йени Азярбайъан Партийасы (ЙАП) – Азярбайъанда ян кцтляви-сийаси партийа. ЙАП 1992-ъи ил нойабрын 21-дя Нахчыван шящяриндя тясис
едилиб. 81 район вя 5 миня йахын илк партийа тяшкилаты вар. Партийада Эянъляр Бирлийи вя Гадын Шурасы фяалиййят эюстярир. Парламентдя 73 депутатла
тямсил олунур. ЙАП Азярбайъанын дювлят мцстягиллийинин даща да
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мющкямляндирилмясиндя, юлкямиздя демократик, щцгуги вя дцнйяви
дювлят гурулмасында вя игтисади-сийаси ислащатларын щяйата кечирилмясиндя
фяал иштирак едир. ЙАП юлкямизин иътимаи-сийаси щяйатында апарыъы гцввядир.
ЙАП-ын тясис конфрансында (1992) мярщум президентимиз Щейдяр Ялийев
йекдилликля партийанын сядри сечилмишди. 2005-ъи ил март айындан ися ЙАП-ын
сядри президент Илщам Ялийевдир. – 130.
117. УЕФА – Б е й н я л х а л г А в р о п а И д м а н Т я ш к и л а т ы –
Авропа Футбол Ассосиасыйа Шурасы. Ясасы 1954-ъц илдя гойулмушдур. – 131.
118. ФИФА – Бейнялхалг Футбол Федерасийасы. 1904-ъц илдя Парисдя
йарадылмышдыр. Щазырда 210-а йахын милли федерасийаны бирляшдирир. – 131.
119. Скинхедляр – ъямиййятдя хцсуси гяддарлыгла шяхси (хцсуси) мцлкиййятя гаршы юз етиразларыны билдирян башыгырхыг барбар эянъляр тяшкилаты.
Бу тяшкилатларын чоху миллиййятчи вя неофашист тямайцллцдцр. 1960-ъы илдян
гейдиййатдадырлар. – 133.
120. Муртуз Ялясэяров, М у р т у з Н я ъ я ф о ь л у (д.1928) – Азярбайъанын дювлят хадими, щцгуг елмляри доктору, профессор. Республиканын
Ямякдар щцгугшцнасы. Йени Азярбайъан Партийасынын сядр мцавини вя
партийанын Сийаси Шурасынын цзвцдцр. 1996–2005-ъи иллярдя Азярбайъан
Республикасы Милли Мяълисинин сядри олмушдур. Азярбайъан Республикасынын
«Истиглал» ордени иля тялтиф едилмишдир. – 133.
121. Нурсултан Назарбайев, Н у р с у л т а н А б и ш о ь л у (д.1940) –
Газахыстанын дювлят вя сийаси хадими. 1979-ъу илдя Газахыстан МК-нын катиби,
1984-ъц илдя Газахыстан Али Советинин сядри, Назирляр Советинин сядри, 1989–
91-ъи иллярдя Газахыстан КП МК-нын Биринъи катиби. 1991-ъи илин декабрындан
Газахыстан Республикасынын президентидир. – 134–135,137,139,140.
122. Рамиз Мещдийев, Р а м и з Я н в я р о ь л у (д.1938) – Азярбайъанын эюркямли сийаси вя дювлят хадими, фялсяфя елмляри доктору, профессор.
Азярбайъан Милли Елмляр Академийасынын щягиги цзвц. 1978–80-ъи иллярдя
Район Партийа Комитясинин 1-ъи катиби, 1980–81-ъи иллярдя Азярбайъан КП
МК-да елм вя тящсил шюбясинин мцдири, 1981–83-ъц иллярдя Азярбайъан КП
МК-да партийа тяшкилат иши шюбясинин мцдири, 1983–88-ъи иллярдя Азярбайъан
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КП МК-да катиб, 1988–94-ъц иллярдя Азярбайъан ЕА-нын Иътимаи-Сийаси
Тядгигатлар вя Информасийа Институтунда шюбя мцдири, 1994-ъц илдя Азярбайъан Республикасы Президентинин Иъра Апаратынын шюбя мцдири, 1995-ъи
илдян Азярбайъан Республикасы Президентинин Администрасийасынын рящбяридир. 1995–2000-ъи иллярдя Азярбайъан Республикасы Милли Мяълисинин
депутаты олмушдур. Мцасир сийаси проблемляря, дювлят гуруъулуьуна аид бир
чох китаб вя монографийаларын мцяллифидир. Азярбайъан Республикасынын
«Истиглал», Русийа Федерасийасынын «Достлуг» орденляри иля тялтиф едилмишдир.
Бейнялхалг Нйу-Йорк Академийасынын вя Тцрк Дцнйасы Арашдырмалар
Улусларарасы Елмляр Академийасынын цзвцдцр. – 158,161,165,366.
123. Танзанийа, Б и р л я ш м и ш Т а н з а н и й а Р е с п у б л и к а с ы –
Шярги Африкада дювлят. Сащяси 945,1 км2, ящалиси 29,0 милйон няфярдир.
Инзибати яразиси 25 вилайятя бюлцнцр. Миллятляр Бирлийиня дахилдир. Дювлят вя
щюкумят башчысы президент, ганунвериъи органы Милли Мяълисдир. Пайтахты
Доломадыр. – 168.
124. Бенъамин Мкапа (д.1938) – Танзанийа сийаси вя дювлят хадими,
1995-ъи илдян Танзанийа президенти. – 168.
125. Того, Т о г о Р е с п у б л и к а с ы – Гярби Африкада дювлят.
Сащяси 56,6 мин км2, ящалиси 4,3 милйон няфярдир. Инзибати яразиси 5 яйалятя
бюлцнцр. Дювлят башчысы президент, мцвяггяти ганунвериъи органы Али
Республика Шурасыдыр. Пайтахты Ломе шящяридир. – 169.
126. Гнассингбе Ейадема (1937–2005) – Того сийаси вя дювлят
хадими, орду эенералы. 1972–2005-ъи иллярдя Того президенти олмушдур.–
169.
127. Полша, П о л ш а Р е с п у б л и к а с ы – Мяркязи Авропада дювлят.
Сащяси 312,7 мин км2, ящалиси 38,7 милйон няфярдир. Инзибати ъящятдян 49
войеводалыьа бюлцнцр. Али вя йеэаня ганунвериъи органы икипалаталы Сеймдир.
Пайтахты Варшава шящяридир. – 170,218.
128. Александр Квасневски (д.1954) – Полшанын сийаси вя дювлят хадими.
1991–95-ъи иллярдя Полша Сейминин депутаты, 1995–2005-ъи иллярдя Полша Республикасынын президенти олмушдур. – 170.

_________________________________________________________435
129. Ъянуби Африка Республикасы (ЪАР) – Ъянуби Африкада дювлят.
Сащяси 1,2 милйон км2, ящалиси 41,7 милйон няфярдир. 9 яйалятя бюлцнцр.
Дювлят башчысы президент, ганунвериъи органы парламентдир (Сенат вя Милли Мяълис). – 171.
130. Табо Мбеки (д.1942) – Африка Милли Конгресинин эюркямли нцмайяндяси. 1997–2007-ъи иллярдя Африка Милли Конгресинин сядри, 1999–
2008-ъи иллярдя Ъянуби Африка Республикасынын президенти олмушдур. –
171.
131. Сйерра Леоне, С й е р р а Л е о н е Р е с п у б л и к а с ы – Гярби
Африкада дювлят. Сащяси 72,3 мин км2, ящалиси 4,6 милйон няфярдир. Инзибати яразиси 3 яйалятя вя бир вилайятя бюлцнцр. Миллятляр Бирлийиня дахилдир.
Дювлят башчысы президент, ганунвериъи органы – Нцмайяндяляр Палатасыдыр. Пайтахты Фритаундур шящяридир. – 172.
132. Ящмяд Кабба – Сйерра Леоне сийаси хадими; 1998-ъи илдян Сйерра
Леоне президенти. – 172.
133. Нидерланд Краллыьы (гейри-рясми ады Щолландийа) – Гярби Авропада Шимал дянизи сащилиндя дювлят. Сащяси 41,5 мин км2, ящалиси 15,6 милйон
няфярдир. Инзибати яразиси 12 яйалятя бюлцнцр. Дювлят башчысы крал, ганунвериъи органы икипалаталы (Баш штатлар) парламентдир. Пайтахты Амстердам шящяридир. – 173,174.
134. ЫЫ Беатрикс (д.1938) – 1980-ъи илдян Нидерландын краличасы. – 173.
135. Вим Кок (д.1938) – Нидерланд сийасятчиси. 1994–2002-ъи иллярдя
Нидерландын Баш назири олмушдур. 2004-ъц илдян Вим Кок Лиссабон стратеэийасынын йериня йетирилмяси иля мяшьул олан групун рящбяридир. – 174.
136. Алманийа, А л м а н и й а Ф е д е р а т и в Р е с п у б л и к а с ы –
Мяркязи Авропада дювлят. Сащяси 357 мин км2, ящалиси 81,9 милйон няфярдир. АФР тяркибиндя 16 яразиси олан федерасийадыр. Дювлят башчысы президент, щюкумят башчысы ися федерал канслердир. Али ганунвериъи щакимиййят органы парламентдян – бундестаг вя бундерсатдан ибарятдир. Пайтахты Берлин шящяридир. – 175,176,218,219–222,257–259.
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137. Рау Йощаннес (1931–2006) – Алманийа дювлят хадими. Алманийа
Сосиал Демократ Партийасынын лидерляриндян бири. 1999–2004-ъц иллярдя
Алманийанын федерал президенти олмушдур. – 175.
138. Э е р щ а р д Ш р ю д е р (д.1944) – Алманийанын дювлят вя сийаси
хадими. 1980-ъи илдян Алманийа Бундестагынын цзвц, 1990–98-ъи иллярдя
Ашаьы Саксонийа вилайятинин назир-президенти, 2000–06-ъы иллярдя Алманийанын федерал канслери олмушдур. – 176.
139. Трабзон – Шимал–Шярги Тцркийядя, Гара дяниз сащилиндя лиман- шящяр. Трабзон илинин инзибати мяркязи. Е.я. ВЫЫ ясрин орталарында салынмышдыр.
В ясрдян ХЫЫЫ ясрин яввялляриня гядяр Бизансин тяркибиндя олмушдур. 1204–
1461-ъи иллярдя Трабзон империйасынын пайтахты иди. 1461-ъи илдян Османлы
империйасынын тяркибиня дахил едилмишдир. Тарихи-мемарлыг абидяляри иля зянэиндир. Ящалиси 144 мин няфярдир. – 177–213,227,229.
140. Бакы–Тбилиси–Ъейщан – 1998-ъи ил октйабрын 29-да Азярбайъан, Тцркийя, Эцръцстан, Газахыстан, Юзбякистан президентляри вя АБШ-ын Енерэетика назири Бакы–Тбилиси–Ъейщан маршрутуну мцдафия едян «Анкара бяйаннамясини» имзаламышлар. Узунлуьу 1695 км олан Бакы–Тбилиси–Ъейщан нефт
кямяри 2006-ъы илдя истифадяйя верилмишдир. – 177,178,179,182,185,190,196,
198,203,204,210,227,272,288,289,280,284,385.
141. Мяммяд Ялийев, М я м м я д Н о в р у з о ь л у (д.1942) –
Фювгяладя вя Сялащиййятли сяфир, физика-рийазиййат елмляри доктору. 1992–
2005-ъи иллярдя Тцркийя Республикасында Азярбайъан Республикасынын
Фювгяладя вя Сялащиййятли сяфири олмушдур. – 183.
142. Бакы– Тбилиси – Ярзурум – Ъянуби Гафгаз газ кямяри. Рясмян
2007-ъи илдя ачылмышдыр. Кямярин узунлуьу 970 км-дир (442 км Азярбайъандан, 248 км Эцръцстандан, 280 км ися Эцръцстан–Тцркийя сярщядиндян
Ярзурума гядярдир). Кямяря газ «Шащдяниз»дян ютцрцлцр. – 185,190,198,
199,203,205,210,227,272,384.
143. Хейряддин Гоъа, Г о ъ а й е в Х е й р я д д и н С а й я д д и н
о ь л у (д.1950) – Азярбайъан журналисти. 1995–2000-ъи иллярдя Милли
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Мяълисин депутаты, 1997–2002-ъи иллярдя ися Тцркийя Республикасынын Истанбул шящяриндя Азярбайъан Республикасынын Баш консулу олмушдур. – 183.
144. Ящмяд Неъдят Сезяр (д.1941) – 2000–2007-ъи иллярдя Тцркийя президенти. 1962–83-ъц иллярдя бир сыра мясул вязифялярдя чалышмыш, 1998–2000-ъи
иллярдя Тцркийя Конститусийа Мящкямясинин сядри олмушдур. – 183–213,227.
145. Гара Дяниз Юлкяляри Игтисади Ямякдашлыг Тяшкилаты – 1992-ъи илдя
Истанбул зирвя эюрцшцндя йарадылмышдыр. Бурайа Албанийа, Азярбайъан,
Болгарыстан, Ермянистан, Эцръцстан, Молдова, Румынийа, Русийа, Сербийа,
Хорватийа, Тцркийя, Украйна вя Йунаныстан дахилдир. Бу тяшкилат анъаг
игтисади ямякдашлыг мараглары ясасында гурулмуш тяшкилатдыр. Игамятэащы
Истанбулдадыр. – 184,393.
146. Бакы–Супса нефт кямяри – 1994-ъц илин сентйабрында Азярбайъан
щюкумятинин хариъи нефт ширкятляри иля имзаладыьы «Ясрин мцгавиляси»нин
щяйата кечирилмясинин мцщцм бир вясиляси Бакы–Супса нефт кямяридир.
Кямярин узунлуьу 830 км, эцндялик максимум ютцрмя эцъц 115 мин
баррелдир. Супсада щяр биринин тутуму 250 мин баррел олан дюрд терминал
тикилмишдир.
1999-ъу ил апрелин 17-дя Супсада илкин Хязяр нефтинин гярб истигамятиндя нягли цчцн Бакы–Супса ихраъ бору кямяринин вя Супса йерцстц терминалынын тянтяняли рясми ачылыш мярасими олмушдур. – 190,206.
147. Бакы–Новороссийск нефт кямяри – 1994-ъц илин сентйабрында Азярбайъан Республикасы щюкумятинин хариъи нефт ширкятляри иля имзаладыьы «Ясрин мцгавиляси»нин щяйата кечирилмясинин мцщцм бир щиссяси Бакы–Новороссийск нефт кямяридир. Бу кямяр 1997-ъи илин нойабрында истифадяйя
верилмишдир. – 190.
148. Авропа Иттифагы – 1992-ъи илдя 12 юлкяни (Белчика, Бюйцк Британийа,
Алманийа, Йунаныстан, Данимарка, Ирландийа, Испанийа, Италийа, Лцксембург, Нидерландийа, Португалийа, Франса) бирляшдирян Авропа Бирлийи
базасында 1993-ъц илдя Маастрихт мцгавилясиня ясасян йарадылмышдыр.
Сонралар Авропа Иттифагына Австрийа, Финландийа дахил олмушдур. Мцгавиля ващид сийаси, игтисади мцщитин вя валйутанын йарадылмасыны, малын,
капиталын вя адамларын азад щярякятиня бцтцн манеялярин арадан галдырыл-
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масыны иряли сцрмцшдцр. Ващид Авропа вятяндашлыьы гябул едилмишдир. Авропа
Мяркязи Банкында Авропа валйута интернети фяалиййят эюстярир, 1999-ъу илдя
ващид валйута–авро ишлянир, ващид пул-кредит сийасяти апарылыр. – 192.
149. НАТО-нун «Сцлщ наминя тяряфдашлыг» програмы – НАТО иля Шярги
Авропа вя кечмиш ССРИ юлкяляри арасында сийаси вя щярби сащялярдя
ямякдашлыг сяняди, 1994-ъц ил йанварын 10–11-дя НАТО Шурасынын дювлят вя
щюкумят башчылары сявиййясиндя Брцсселдя кечирилян эюрцшдя АБШ тяряфиндян
тяклиф едилмишдир.
Азярбайъан президенти Щейдяр Ялийев 1994-ъц ил майын 4-дя НАТО-нун
Брцсселдяки мянзил-гярарэащында Азярбайъанын «Сцлщ наминя тяряфдашлыг»
програмына гошулмасы щаггында сяняди имзаламышдыр. 1996-ъы илин апрелиндя
Щейдяр Ялийев НАТО-нун Брцсселдяки мянзил-гярарэащында НАТО-нун
Баш катиби Щавйер Солана иля эюрцшцндя Азярбайъан Республикасынын тягдимат сянядини она вермишдир. Щямин сяняд ясасында Азярбайъанын НАТО
иля тяряфдашлыьынын фярди програмы щазырланмышдыр. – 192,244.
150. Рамил Усубов, Р а м и л И д р и с о ь л у (д.1948) – эенералполковник. 1994-ъц илдян Азярбайъан Республикасынын Дахили Ишляр назиридир. – 194.
151. НАТО (Шимали Атлантика Мцгавиляси Тяшкилаты) – щярби-сийаси иттифаг. 1949-ъу ил апрелин 4-дя Вашингтонда АБШ, Бюйцк Британийа, Франса,
Белчика, Нидерланд, Лцксембург, Канада, Италийа, Португалийа, Норвеч,
Данимарка, Исландийанын имзаладыглары Шимали Атлантика мцгавиляси ясасында йарадылмышдыр. 1952-ъи илдя Йунаныстан вя Тцркийя, 1955-ъи илдя Алманийа Федератив Республикасы, 1982-ъи илдя Испанийа НАТО-йа гошулмушлар. Варшава Мцгавиляси Тяшкилаты даьылдыгдан (1990) сонра яввялляр
сосиалист юлкяляри дцшярэясиня дахил олмуш юлкялярин бир гисми НАТО-йа цзвлцйя гябул едилмиш, диэяр гисми ися илкин мярщяля кими, НАТО-нун «Сцлщ
наминя тяряфдашлыг» програмына гошулмушлар. Али органы НАТО Шурасынын
сессийасыдыр. Мянзил-гярарэащы Брцсселдядир. – 202,243–245,391, 392.
152. Рейкйавик – Исландийанын пайтахты (1944), Атлантик океанын Фахсафлоун кюрфязи сащилиндя ян ясас лиман-шящяр. Рейкйавик дцнйанын мцщцм
балыгчылыг вя балыг тиъаряти мяркязляриндяндир. Ясасы 874-ъц илдя гойулмушдур. Ящалиси 105,5 мин няфярдир. – 202,211.
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153. ПКК – бурада ясасян Тцркийядя фяалиййят эюстярян сенапатист,
террорчу Кцрд Фящля Партийасы нязярдя тутулур. – 202,392.
154. Чеченистан (Ичкерийа) – Русийа Федерасийасында республика.
Пайтахты Грозны шящяридир.
Орта ясрлярин яввялляриндя Чеченистанын хейли щиссяси Алан дювлятинин
тяркибиндя иди. ХЫХ ясрдя Русийа Шимали Гафгазы ишьал етмяйя башлады.
Чеченляр юз торпагларындан чыхарылыр, онларын йериня бурада казаклар
йерляшдирилирди. Бу да Чеченистанда милли-азадлыг щярякатынын башланмасына
сябяб олду. Даьлыларын бу щярякаты (1817–1864) 1859-ъу илдя Шейх Шамил
тяслим олдугдан сонра йатырылды вя Чеченистан тамамиля Русийайа бирляшдирилди. 1991–92-ъи иллярдя Русийа Федерасийасы тяркибиндя мцстягил Чеченистан Республикасы йарадылды. – 203,376.
155. Мустафа Камал Ататцрк, Г а з и М у с т а ф а К а м а л
(1881–1938) –Тцркийя дювлят, сийаси вя щярби хадими, Тцркийя Республикасынын баниси вя илк президенти (1923–38). Биринъи дцнйа мцщарибяси
заманы Дарданел боьазынын мцдафиясиндя (1915) шцъаят эюстярмишдир.
Ататцрк 1919-ъу илдя «камалчылар щярякатына» – милли азадлыг
щярякатына башчылыг етмишдир. 1920-ъи илдя Ататцрк Анкарада йени
парламент – Тцркийя Бюйцк Миллят Мяълисини (ТБММ) йаратды, мяълисин
вя тяшкил едилян щюкумятин сядри сечилди. Сакарйа чайы йахынлыьында
гялябяйя эюря ТБММ Ататцркя маршал рцтбяси вя «Гази» фяхри адыны
вермишдир. 1922-ъи илдя Ататцркцн команданлыьы иля тцрк ордусу Тцркийяни хариъи мцдахилячилярдян тамамиля азад етди.
Ататцрк сойады она 1934-ъц илдя ТБММ тяряфиндян верилмишдир. –
208,403.
156. «Йашыллар» Партийасы – Алманийада Авропада олан «йашыллар»а
охшар еколоэийа партийасы. Партийанын програмынын характерик ъящяти –
базар игтисадиййатында тябиятин вя ятраф мцщитин горунмасы дювлят нязарятиндя олмалыдыр. Партийа 1979-ъу илдя АФР-дя йарадылмышдыр.– 219.
157. Сосиал Демократ Партийасы, бах: Алманийа Ващид Сосиалист Партийасы.
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158. Алманийа Ващид Сосиалист Партийасы – 1946-ъы илдя Алманийада Коммунист Партийасы иля Сосиал Демократ Партийасынын бирляшмяси нятиъясиндя
йаранмышды. 1990-ъы идян Сосиалист–Демократ Партийасы адланыр. – 219.
159. Йошка Фишер (д.1948) – алман сийасятчиси. 1998–2005-ъи иллярдя
Алманийа Хариъи Ишляр назири вя витсе - канслер олмушдур. – 219,258.
160. Аь эюл – Азярбайъанда шор эюл. Аьъабяди району яразисиндя, Мил
дцзцндядир. Сащяси 3,1 мин щектардыр. Суйуну Аьъабяди вя Бейляган
районларындакы коллекторлардан алыр. Ятрафындакы дайаз йерляр гамышлыгдыр. – 220.
161. Щцсейнгулу Баьыров, Щ ц с е й н г у л у С е й и д о ь л у
(д.1955) – игтисадчы. 1993-ъц илдян Гярб Университетинин тясисчиси,
президенти вя ректорудур. 2000-ъи илдя Азярбайъан Республикасы Тиъарят
назири, 2001-ъи илин май айындан Азярбайъан Республикасы Еколоэийа вя
Тябии Сярвятляр назиридир. Щ.Баьыров бир сыра бейнялхалг академийаларын
вя ассосиасийаларын щягиги цзвцдцр. – 222,243.
162. Бейнялхалг Олимпийа Комитяси (БОК) – муасир олимпийа щярякатынын
даим фяалиййят эюстярян али органы. Пйер де Кубертенин тяшяббцсц иля йарадылмышдыр. 1997-ъи илдя БОК-ун тяркибиндя 200 цзвц (70 юлкядян артыг) вар
иди. БОК-у 200-я йахын Милли олимпийа комитяси таныйыр. Мянзил-гярарэащы
Лозаннададыр (Исвечря). – 223.
163. Жак Рогг (д.1942) – белчикалы ортопед-ъярращ, мяшщур йелкянли
гайыгсцрмя идманчысы. Белчика кралы ЫЫ Алберт тяряфиндян рытсар адландырылмыш вя граф титулуна лайиг эюрцлмцшдцр. Щазырда Бейнялхалг Олимпийа Комитясинин сядридир. – 223.
164. Бцлянд Еъевит (1925–2006) – Тцркийянин сийаси вя дювлят хадими.
1974, 1978–79 вя 1997–2003-ъц иллярдя Тцркийя Республикасынын Баш назири
олмушдур. 1972–80-ъи иллярдя Республика Халг Партийасынын, 1978–88-ъи иллярдя Тцркийя Демократ Сол Партийасынын Баш катиби олмушдур. – 227.
165. Ниэерийа, Н и э е р и й а Ф е д е р а т и в Р е с п у б л и к а с ы –
Гярби Африкада дювлят. Сащяси 924 мин км 2, ящалиси 103,9 милйон
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няфярдир. Миллятляр Бирлийиня дахилдир. Инзибати яразиси 30 штата вя бир мащала бюлцнцр. Дювлят вя щюкумят башчысы президентдир. Пайтахты Абусадыр. – 233.
166. Олисенун Обасанъо (д.1937) – Ниэерийа сийаси вя дювлят хадими;
1999-ъу илдян Ниэерийанын президенти. – 233.
167. Дювлят Бахчалы (1948) – Тцркийя сийаси хадими, игтисадчы. 1997-ъи илдя
Миллиййятчи Щярякат Партийасынын сядри сечилмишдир. 1999-ъу ил сечкиляриндя
галиб эяляряк Демократик Сол Партийа вя Ана Вятян Партийасы иля коалисийа
щюкумят йаратмышдыр. Баш назирин мцавини олмушдур. 2007-ъи илдя кечирилян
сечкилярдя йенидян миллят вякили сечилмишдир. – 235–236,237–241.
168. бп, «Б р и т и ш П е т р о л е у м» – дцнйанын ян ири нефт ширкятляриндян бири. 1909-ъу илдян бир чох юлкялярдя нефтин кяшфиййаты, чыхарылмасы,
емалы вя сатышы иля мяшьулдур. бп 1994-ъц илдян Азярбайъанда фяалиййят эюстярир. Щазырда АБЯШ-ин ясас операторудур. – 242,378–380.
169. Дцнйа Банкы – БМТ-нин щюкумятлярарасы ихтисаслашдырылмыш идаряси. 1945-ъи илдя АБШ-да Бреттон–Вудс чярчивяси системиндя йарадылмышдыр. Идаря щейяти Вашингтондадыр. Мягсяди инкишаф етмякдя олан юлкялярин
игтисади вя сосиал дирчялишиня кюмяк етмякдир. Сящмдар ъямиййяти формасындадыр вя иштиракчылары йалныз Бейнялхалг Валйута Фондунун цзвляридир.
Банка 130-дан артыг дювлят дахилдир. 1992-ъи илдян Азярбайъан Республикасы Дцнйа Банкынын цзвцдцр. – 247–251,278.
170. Бейнялхалг Валйута Фонду – БМТ-нин щюкумятлярарасы ихтисаслашдырылмыш идаряси, бейнялхалг валйута тяшкилаты. 1945-ъи илдя йарадылмыш,
1947-ъи илдян фяалиййятя башламышдыр. Идаря щейяти Вашингтондадыр. Дцнйанын 130-а йахын юлкяси фондун цзвцдцр. Низамнамясиня эюря, мягсяди
бейнялхалг валйута ямякдашлыьына йардым етмяк, юлкяляр арасында валйута-щесаблашма мцнасибятлярини низама салмаг, фонда дахил олан юлкялярин
юдямя балансларыны таразлашдырмаг вя валйута мязяннясини тянзимлямякдян ибарятдир. 1992-ъи илдя Азярбайъан Республикасы Бейнялхалг Валйута
Фондуна гябул олунмушдур. – 248,278.
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171. Щязи Асланов, Щ я з и Я щ я д о ь л у (1910–1945) – танк гошунлары
гвардийа эенерал-майору, ики дяфя Совет Иттифагы Гящряманы. Бюйцк Вятян
мцщарибясинин илк эцнляриндян дюйцшлярдя иштирак едян Щ.Асланов Сталинград
вурушмасында, 55-ъи ялащиддя танк полку фелдмаршал Манштейнин танк
ордусунун дармадаьын едилмясиндя хцсуси мящарят эюстярмишдир. 1944-ъц
илдян Аслановун 35-ъи гвардийа танк бригадасы Белорусийаны, Прибалтика
республикаларыны азад етмяк уьрундакы вурушмаларда хцсусиля фярглянмишди.
Щ.Асланов Митаьа шящяри йахынлыьындакы вурушмада гящряманъасына щялак
олмушдур. – 252–255.
172. Каспийск (1947-ъи илядяк Двигателстрой, гясябя) – Ъянуби Русийада, Даьыстанда шящяр. Хязяр дянизи сащилиндядир. Ящалиси 68,7 мин няфярдир. – 256,260.
173. Алманийа Бундестагы – Алманийада парламентин ашаьы палатасы. –
258.
174. «Сиеменс» – алман ширкяти. 1847-ъи илдя йарадылмышдыр. Бакыда
нумайяндялийи 1998-ъи илдя ачылыб. Ширкят електрик мящсуллары вя електроаваданлыгларын щазырланмасы вя тятбиги сащясиндя дцнйа лидерляриндян
биридир. Иллик дювриййяси – 118 милйард доллардыр. Бцтцн дцнйада ишчиляринин
сайы 140 мин няфярдир. – 258.
175. Клаус Кинкел (д.1936) – алман дювлят вя сийаси хадими. 1991–92-ъи
иллярдя Алманийа Ядлиййя назири, 1992–98-ъи иллярдя Алманийа Хариъи Ишляр
назири, ейни заманда 1993–98-ъи иллярдя Алманийанын витсе-президенти
олмушдур. – 258.
176. Мящяммядяли Мящяммядов (д.1930) – Русийа дювлят вя сийаси
хадими. 1983–2006-ъы иллярдя Даьыстан Республикасынын мцхтялиф мясул
вязифяляриндя чалышмыш вя 2006–2010-ъу иллярдя Даьыстан Дювлят Шурасынын
сядри олмушдур. – 260.
177. В Щаралд (д.1937) – 1991-ъи илдян Норвечин кралы. Крал В Улафин
оьлу. – 261.
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178. Магне Бондевик – (д.1947) – 1997–2000-ъи вя 2001–2005-ъи
иллярдя Норвечин Баш назири. Щазырда Норвечдя «Сцлщ вя инсан щцгуглары»
мяркязинин президентидир. – 262.
179. Йямян, Й я м я н Р е с п у б л и к а с ы – Ярябистан йарымадасынын ъянуб щиссясиндя дювлят. Сащяси 532 мин км2, ящалиси 16,6 милйон
няфярдир. Инзибати яразиси 17 яйалятя (губернаторлуьа) бюлцнцр. Дювлят
башчысы Президент Шурасыдыр. Пайтахты 1990-ъы илдян Сянадыр. Ядян игтисади
шящяр статусуна маликдир. – 263.
180. Яли Абдулла Салещ (д.1932) – маршал, 1994-ъц илдян Йямян
Республикасынын президенти. – 263.
181. Молдова, М о л д о в а Р е с п у б л и к а с ы – Ъянуб–Шярги
Авропада дювлят. Сащяси 33,7 мин км2, ящалиси 4,36 милйон няфярдир. Инзибати яразиси 40 района бюлцнцр. Дювлят башчысы президент, ганунвериъи
органы бирпалаталы парламентдир. Пайтахты Кишинйов шящяридир. – 285.
182. Владимир Воронин (д.1941) – Молдова сийаси вя дювлят хадими.
2001 вя 2005-ъи иллярдя Молдова президенти. – 285.
183. Стивен Мянн – американ дипломаты. 2001–2009-ъу иллярдя АБШ
Дювлят катибинин комякчиси. 2004–2006-ъы иллярдя АБШ-дан АТЯТ-ин Даьлыг
Гарабаь цзря щямсядри. – 286–291.
184. Колин Пауелл (д.1937) – Америка эенералы. Президент Ъоръ Буш
(ата) заманында (1980–89,1989–92) Дювлят катиби олмушдур. – 286,287.
185. Чейни Дик (д.1941) – Американын сийаси хадими. 1989–1992-ъи
иллярдя АБШ-ын Мцдафия назири олмушдур. 1993-ъц илдян Америкада Сащибкарлыг Институтунун директорудур. «Щаллибюртн» корпорасийасынын президенти, Америка–Азярбайъан Тиъарят Палатасынын фяхри цзвцдцр. 2001–2009ъу иллярдя АБШ-ын витсе-президенти олмушдур. – 286,287.
186. Клинтон Билл, У и л й а м Ъ е ф е р с о н Б л а й д (д.1946) – АБШын эюркямли сийаси вя дювлят хадими. АБШ-ын 42-ъи президенти (1992–2000).
Клинтон хариъи сийасятиндя ССРИ даьылдыгдан сонра мцстягиллик газанмыш
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дювлятлярля, о ъцмлядян Азярбайъан Республикасы иля мцнасибятлярин йахшылашдырылмасына мцщцм ящямиййят вермишдир. – 288.
187. Азярбайъан Республикасы Дювлят Нефт Ширкяти (АРДНШ) – республикада нефт вя газын кяшфиййатына, чыхарылмасына вя емал едилмясиня рящбярлик едян гурум. 1991-ъи илдя тяшкил едилмишдир. Ширкят нефт вя газ гуйуларынын газылмасы вя истифадяйя верилмяси, нягл едилмяси вя с. мягсядиля
дцнйанын бир сыра юлкяляринин ири нефт ширкятляри иля сазишляр, мцгавиляляр
баьламышдыр. – 288.
188. Натиг Ялийев, Н а т и г А э а я л и о ь л у (д.1947) – 1993–2006-ъы
илляр Азярбайъан Республикасы Дювлят Нефт Ширкятинин президенти олмушдур.
Щазырда Азярбайъан Республикасы Сянайе вя Енерэетика назиридир. Азярбайъан Республикасынын «Шющрят» ордени иля тялтиф едилмишдир. – 288.
189. Ингушетийа, И н г у ш е т и й а Р е с п у б л и к а с ы – Русийа
Федерасийасы тяркибиндя республика. Сащяси 19,3 мин км2, ящалиси 313,3 мин
няфярдир. Пайтахты Назран шящяридир. – 292.
190. Мирзя Бабайев (1913–2003) – мцьянни-актйор. Азярбайъан
естрада мусигисинин баниляриндян бири, Азярбайъан Республикасынын Халг
артисти. Эюркямли бястякар Тофиг Гулийевин мащныларынын ян эюзял ифачысы.
Мирзя Бабайев 30-дан артыг филмдя чякилмишдир. Узун илляр Азярбайъан
Дювлят Филармонийасында чалышмышдыр. Ики дяфя «Щумай» мцкафаты лауреаты.
– 293.
191. Фикрят Мяммядов, Ф и к р я т Ф я р р у х о ь л у (д.1955) –
Азярбайъан Республикасынын Ядлиййя назири, ЫЫЫ дяряъя Дювлят ядлиййя
мцшавири. Республикада апарылан щцгуги ислащатларда, ганунвериъилийин
тякмилляшдирилмясиндя фяал иштирак едир. – 296.
192. Арэентина, А р э е н т и н а Р е с п у б л и к а с ы – Ъянуби Американын ъянуб–шяргиндя дювлят. Сащяси 2780 мин км2, ящалиси 34,9 милйон
няфярдир. Арэентина федерасийасы тяркибиня 22 яйалят, 1 милли ярази (Одлу
Торпаг) вя 1 Федерал (пайтахт) мащал дахилдир. Дювлят башчысы президент,
ганунвериъи органы икипалаталы Милли Конгресдир. Пайтахты Буенос–Айресдир.
– 299.
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193. Едуардо Алберт Дуалде (д.1941) – 2002–2003-ъц иллярдя Арэентина президенти олмушдур. – 299.
194. Иорданийа, И о р д а н и й а Щ а ш и м и л я р К р а л л ы ь ы – Гярби
Асийада дювлят. Сащяси 89,4 мин км 2, ящалиси 4,3 милйон няфярдир.
Инзибати яразиси 8 яйалятя бюлцнцр. Дювлят башчысы крал, ганунвериъи органы икипалаталы парламентдир. Пайтахты Аммандыр. – 300.
195. ЫЫ Абдулла, А б д у л л а б и н Щ ц с е й н (д.1962) – 1999-ъу
илдян Иорданийанын кралыдыр. ЫЫ Абдулла квалификасийалы дальыъ, парашцтист
вя пилотдур. – 300.
196. Камерун, К а м е р у н Р е с п у б л и к а с ы – Мяркязи
Африкада дювлят. Сащяси 475,4 мин км2, ящалиси 13,6 милйон няфярдир.
Инзибати яразиси 10 яйалятя бюлцнцр. Дювлят башчысы президент, ганунвериъи
органы бирпалаталы Милли Мяълисдир. Пайтахты Йаундадыр. – 302.
197. Пол Биййа (д.1933) – Камерун сийаси вя дювлят хадими. 1975–82-ъи
иллярдя Камерунин Баш назири, 1982-ъи илдян Камерунун президентидир. –
302.
198. Аббасяли Щясянов, А б б а с я л и К я р я м о ь л у (д.1953) –
шяргшцнас, дипломат. 1998-ъи илдян Азярбайъан Республикасынын Иранда
Фювгяладя вя Сялащиййятли сяфиридир. Ейни заманда 1998-ъи илдян ЕКОда – Игтисади Ямякдашлыг Тяшкилатында идаря щейятинин цзвц, щазырда ися
сядридир. – 307,323–332.
199. Имам Хомейни, Р у щ у л л а М у с я в и (1903–1989) – 1979-ъу
илдян Иран Ислам Республикасынын башчысы, Айятуллащ. 1964-ъц илдя юлкядян
говулмуш, яввялъя Ирагда, сонра ися Франсада мцщаъирятдя олмушдур.
1979-ъу илдя Ирана гайытмыш, шащ режимини девирмяйя вя Ислам Республикасыны гурмаьа наил олмуш ингилаба башчылыг етмишдир. – 317.
200. Хаменеи, Щ ц с е й н Х а м е н е и С е й и д Я л и (д.1939) –
Иранын дини вя дювлят хадими. 1981–89-ъу иллярдя Иранын президенти, 1989-ъу
илдян ися Иран Ислам Республикасынын дини рящбяридир. – 311,318,319.
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201. Тябриз – Иранда шящяр. Ъянуби Азярбайъанын ян бюйцк шящяри, игтисади вя мядяниййят мяркязи, Шярги Азярбайъан останынын инзибати мяркязи. Ящалиси 1,1 милйон няфярдир.
Тябриз Азярбайъанын ян гядим шящярляриндяндир. «Тябриз» сюзцнцн
етимолоэийасы вя шящярин салынма тарихи щаггында мцхтялиф фикирляр мювъуддур. Тябриз Ряввадиляр дювлятинин (852), Елдяэязляр дювлятинин
(1174), Аьгойунлулар дювлятинин (1468), Сяфявиляр дювлятинин (1501) пайтахты олмушдур. ХВ–ХВЫЫ ясрлярдя Тябриз Йахын Шяргин мцщцм сяняткарлыг вя тиъарят мяркязляриндян иди. Тябризи «Шяргин пайтахты» да адландырырдылар.
1826–28-ъи илляр Русийа–Иран мцщарибяси нятиъясиндя Тцркмянчай
мцгавилясиня (1828) эюря Тябриз Иранын щакимиййяти алтында галды. – 336,
355.
202. Мещди Кярруби (д.1937) – Иран дювлят хадими. 1989–92, 2000–
2004-ъц иллярдя Иран Ислам Шурасы Мяълисинин сядри олмушдур. – 320–322.
203. Нясиряддин Туси, М я щ я м м я д и б н Щ я с я н (1201–1274) –
Азярбайъанын енсиклопедийачы алими, дювлят хадими. Тясис етдийи Мараьа
Астрономийа Рясядханасы (1259) гыса мцддятдя бюйцк елми мяркязя
чеврилмиш, бурада бир чох мяшщур рийазиййатчы вя астроном алимляр йетишмишдир. – 324.
204. Мараьа – Иранын шимал–гярбиндя шящяр. Шярги Азярбайъан останындадыр. Мараьа Азярбайъанын ян гядим шящярляриндяндир. Сасаниляр дюврцндя
Мараьа игтисади вя мядяни ъящятдян инкишаф етмиш шящярлярдян иди. Шящяр
дяфялярля мцхтялиф дювлятляр тяряфиндян ишьала мяруз галмыш вя ХЫЫЫ ясрдя
Елханиляр дювлятинин пайтахты олмушдур. Мцхтялиф дюврлярдя Гарагойунлу вя
Аьгойунлу дювлятляринин тяркибиндя олмушдур. Мараьа орта ясрлярдя Азярбайъанын инкишаф етмиш елм вя мядяниййят мяркязляриндян олмушдур. Мараьа рясядханасы дцнйада мяшщур иди. – 324.
205. Полад Бцлбцлоьлу (д.1945) – бястякар, мцьянни, дювлят хадими. Азярбайъан Республикасынын Халг артисти. 1988–2005-ъи илляр Азярбайъан Республикасынын Мядяниййят назири олмушдур. Щазырда Азярбайъан Республикасынын Русийа Федерасийасында Фювгяладя вя Сялащиййятли
сяфиридир. Ы чаьырыш Азярбайъан Республикасынын Милли Мяълисинин депутаты
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олмушдур. Азярбайъан Республикасынын «Истиглал» ордени иля тялтиф олунмушдур. – 344.
206. Азярбайъан Халг Ъцмщуриййяти – Мцсялман Шяргиндя илк дяфя
дцнйяви, демократик республиканын ясасыны гоймуш мцстягил Азярбайъан дювляти. Ъями 23 ай (1918-ъи ил майын 28-дя йарадылмыш, 1920-ъи
ил апрелин 28-дя болшевиклярин вя дашнакларын сяйи иля деврилмишдир)
йашамышдыр. Пайтахты яввялъя Эянъя (1918, 16 ийун – 17 сентйабр), сонра
Бакы шящяри (1918, 17 сентйабр – 1920, 28 апрел) иди. Азярбайъан щюкумяти йени суверен милли дювлятин мцхтялиф проблемляринин щялли йолларында
бюйцк язмля чалышырды. Назирляр Шурасынын 27 ийун 1918-ъи ил тарихли
фярманы иля республикада дювлят дили тцрк (Азярбайъан) дили елан едилди.
Азярбайъан Республикасынын парламенти 1919-ъу ил августун 11-дя
Азярбайъан вятяндашлыьы щаггында ганун гябул етди. Халг маарифи
сащясиндя гыса мцддятдя бюйцк тядбирляр щяйата кечирилди. Гори мцяллимляр семинарийасынын Азярбайъан шюбяси Газаха кючцрцлдц, Бакы
Дювлят Университети тясис едилди, хариъи юлкялярдя кадр щазырлыьы мягсяди
иля 1919–20-ъи тядрис илиндя 100 няфяр эянъ Авропанын мцхтялиф тящсил
мцяссисяляриня эюндярилди. Мяктяблярин хейли щиссяси миллиляшдирилди, китабханалар ачылды, савадсызлыьын ляьви цчцн кяндлярдя курслар йарадылды.
Азярбайъан Халг Ъцмщуриййятинин дювлят рямзляри (цчрянэли байраг,
эерб, щимн) милли Азярбайъан рямзляри кими танынды. Азярбайъан дювлят
банкы йарадылды, 1918-ъи илин мартында даьыдылмыш нефт сянайеси вя Бакы–
Батум нефт кямяри бярпа едилди. – 363,381–386,387–397,398–399.
207. Библийа – иудаизмя вя христианлыьа аид «мцгяддяс» китаблар кцллиййаты (е.я. ВЫЫЫ яср – ерамызын ЫЫ ясри). Биринъи китаб – «Ящд-и ятиг» (Тюврат
вя с.) гядим вясиййятляр, икинъи китаб – «Ящд-и ъядид» (Инъил вя с.) йени
вясиййятляр адланыр. Бцтцнлцкдя Библийа 77 китабдан ибарятдир. Бунлардан
50-си «Ящг-и ятиг»я, 27-си «Ящд-и ъядид»я дахилдир. «Ящд-и ятиг»я йящудиляр
вя христианлар, «Ящд-и ъядид»я ися йалныз христианлар етигад едирляр. – 365.
208. Артур Расизадя, А р т у р Т а щ и р о ь л у (д.1935) – Азярбайъанын
дювлят хадими. ССРИ Дювлят мцкафаты лауреаты. 1986–92-ъи иллярдя Азярбайъан
Республикасы Баш назиринин биринъи мцавини вязифясиндя ишляйиб. 1996-ъы илдян
Азярбайъан Республикасынын Баш назиридир. Азярбайъан Республикасынын «Истиглал» ордени иля тялтиф олунмушдур. – 366.
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209. Бейнялхалг Атом Енержиси Аэентлийи (БАЕА) – БМТ йанында 1957ъи илдя атом енержисиндян динъ мягсядлярля истифадя сащясиндя бейнялхалг
ямякдашлыьы инкишаф етдирмяк цчцн йарадылмышдыр. 100-дян артыг юлкя бу
аэентлийин цзвцдцр. Игамятэащы Вйанадыр. –370–373.
210. Мящяммяд ял-Барадейи – (д.1942) – Мисир щцгугшцнасы, бейнялхалг щцгуг елмляри доктору. 1997–2010-ъу иллярдя Бейнялхалг Атом Енержи
Аэентлийинин (МАГАТЕ) Баш директору олмушдур. 2005-ъи илдя ял-Бараде
МАГАТЕ иля бирликдя бейнялхалг Нобел сцлщ мцкафатына лайиг эюрцлмцшдцр. – 370–373.
211. Серэей Миронов, С е р э е й М и х а й л о в и ч (д.1953) – Русийа
дювлят хадими, мцщяндис-эеофизик. 1994–2001-ъи иллярдя Санкт-Петербург
Ганунвериъи Мяълисинин цзвц, 2001-ъи илдя Русийа Федерасийасы Федерал
Шурасынын цзвц, 2001-ъи илин декабрындан Федерал Шуранын сядридир. –
374–377.
212. Бакы Славйан Университети – 2000-ъи илдя президент Щейдяр Ялийевин
фярманы иля М.Ф.Ахундов адына Азярбайъан Рус дили вя Ядябиййаты Институтунун базасы ясасында йарадылмышдыр. Институтун беш факцлтяси вар. Бурада
рус, болгар, полйак, чех, йунан, украйна дилляри, роман–алман филолоэийасы юйрянилир. Университетдя 40-дан чох елмляр доктору, 200-я йахын елмляр намизяди фяалиййят эюстярир, цч мин тялябя ися тящсил алыр. – 374.
213. Мяммядямин Рясулзадя (1884–1955) – Азярбайъан Халг Ъцмщуриййятинин гуруъуларындан бири. Эюркямли иътимаи-сийаси вя дювлят хадими, публисист, Мцсават партийасынын йарадыъыларындан бири. Онун
Азярбайъанын милли-азадлыг щярякатында мцстясна ролу олмушдур.1922-ъи
илдян мцщаъирятдя йашамыш, 1955-ъи илдя Анкарада вяфат етмишдир. – 381.
214. Фятяли Хан Хойски (1875–1920) – Азярбайъанын эюркямли сийаси вя
дювлят хадими. 1918–20-ъи иллярдя Азярбайъан Халг Ъцмщуриййяти Назирляр Шурасынын сядри, Дахили Ишляр, Ядлиййя вя Хариъи Ишляр назири олмушдур.
1920-ъи илдя Тифлис шящяриндя ермяни террорчулары тяряфиндян хаинъясиня
гятля йетирилмишдир. – 381.
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215. Ялимярдан бяй Топчубашов (1865–1934) – Азярбайъан Халг
Ъцмщуриййятинин гуруъуларындан бири. Эюркямли щцгугшцнас, иътимаисийаси вя дювлят хадими, дипломат. 1917–1920-ъи иллярдя Бакы Мцсялман
Шурасы Мцвяггяти Иъраиййя Комитясинин сядри, Азярбайъан парламентинин сядри. Парис (Версал) сцлщ конфрансында Азярбайъан нцмайяндя
щейятинин башчысы олмушдур. 1934-ъц илдя Парисдя вяфат етмишдир. – 381.
216. Щясян бяй Аьайев, Щ я с я н б я й М я ш я д и Щ ц с е й н о ьл у (1875–1920) – эюркямли иътимаи-сийаси вя дювлят хадими, Азярбайъан
Халг Ъцмщуриййятинин баниляриндян вя рящбярляриндян бири. Азярбайъан
Милли Шурасынын 1918-ъи ил майын 28-дя Щясян бяй Аьайевин сядрлийи иля
Тифлисдя Гафгаз ъанишининин кечмиш сарайында кечирилмиш тянтяняли иъласында Азярбайъанын мцстягиллийи щаггында Истиглал бяйаннамясини илк олараг Щясян бяй Аьайев имзаламышдыр. – 381.
217. Нясиб бяй Йусифбяйли, У с у б б я й о в Н я с и б б я й Й у с и ф
о ь л у (1881–1920) – Азярбайъанын эюркямли дювлят вя сийаси хадими,
Азярбайъан Халг Ъцмщуриййятинин баниляриндян бири. Азярбайъан Халг
Ъцмщуриййятинин 4-ъц вя 5-ъи щюкумят кабиняляриня башчылыг етмишдир.
Бакынын Гырмызы орду тяряфиндян ишьалындан вя АДП сцгутундан
сонра Н.Б. Усуббяйли фаъияли сурятдя гятля йетирилир. – 381.
218. Щаъыбала Абуталыбов, Щ а ъ ы б а л а И б р а щ и м о ь л у
(д.1944) – Бакы Шящяр Иъра Щакимиййятинин башчысы. Физика–рийазиййат
елмляри докторудур. – 388–389.
219. Варшава Мцгавиляси Тяшкилаты – 1955-ъи ил майын 14-дя Варшавада
сосиалист юлкялярини горумаг, Авропада сцлщц вя тящлцкясизлийи тямин етмяк мягсядиля йарадылмышды. Бура АДР, Албанийа, Болгарыстан, Маъарыстан, Полша, Румынийа, ССРИ вя Чехословакийа дахил иди. 1991-ъи илдя
ССРИ сцгут етдикдян сонра бу тяшкилат да юз-юзцня даьылмышдыр. – 391.
220. Ващид Ахундов (д.1942) – игтисадчы, елмляр доктору, профессор.
1993-2005-ъи иллярдя Азярбайъан Республикасы Игтисади сийасят цзря Дювлят мцшавири олмушдур. –391.
221. «АНС» телевизийасы – Азярбайъанда 1991-ъи илдян фяалиййят эюстярян
мцстягил телевизийа каналларындан бири. – 394,396.
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222. «Спаъе» – Азярбайъанда мцстягил телеширкят. 1997-ъи илдя йарадылмышдыр. Дцнйанын бир сыра – МСМ, Фасщион ТВ, СНН, НТВ телеканаллары, ИЩЛАС аэентлийи иля ямякдашлыг едир. – 394,398.
223. Лидер– Азярбайъанда телевизийа каналы. 2000-ъи илдян фяалиййятя
башламышдыр. «Лидер Тв Радио– Азярбайъан» ММЪ-нин няздиндя фяалиййят эюстярян телеканалын ясас мейары юзял, профессионал вя рянэарянэ
програмларын щазырланмасыдыр. 2001-ъи илдян Лидер телевизийасы дцнйа
телемяканына дахил олараг, дцнйайа йайымланмаьа башламышдыр. – 394.
224. Хоъа Ящмяд Йасяви (1105–1166) – бюйцк тцрк шаири. Ъыьатай
дилиндя сцфи шеиринин эюркямли нцмайяндяси. – 402–404.
225. Тцрк–Газах Университети, Х о ъ а Я щ м я д Й я с я в и а д ы н а
Т ц р к – Г а з а х У н и в е р с и т е т и – Тцркийя вя Газахыстан республикаларынын улусларарасы, дювлят университети. Университетин ясасы
Газахыстан президенти Нурсултан Назарбайевин гярары иля 1991-ъи илдя
Тцркистан Дювлят Университети кими, Тцркистан шящяриндя йарадылмышдыр.
Ики ил щюкумятлярарасы данышыглардан сонра Тцркистан шящяриндяки Хоъа
Ящмяд Йясяви Тцрк–Газах Университети кими фяалиййят эюстярир.
Университетин илк ректору Намиг Камал Зейбяк олмушдур. Университетдя
4000-и Тцркийядян, 750-си диэяр тцрк дювлятляриндян олан тялябя тящсил алыр.
– 402–404.
226. Намиг Камал Зейбяк (д.1944) – щцгугшцнас, тцрк сийасятчиси.
Баш назирин мцавини (1993– 2006-ъы илляр арасында) олмушдур. Ящмяд
Йясяви адына Тцрк–Газах Университетинин Идаря Щейятинин сядридир. –
402–404.
227. Сцлейман Дямирял (д.1924) – Тцркийянин эюркямли сийаси, иътимаи вя дювлят хадими. Йедди дяфя щюкумятя башчылыг етмиш, 1993–2000ъи иллярдя Тцркийя Республикасынын президенти олмушдур. Йени тцрк
дювлятляри иля мцнасибятлярин, хцсусиля Азярбайъанла ялагялярин эенишлянмяси вя мющкямлянмяси Сцлейман Дямирялин диггят мяркязиндя олмушдур.
С.Дямирял Тцркийя–Азярбайъан, халгларымыз вя дювлятляримиз арасында сарсылмаз достлуг мцнасибятляриня хцсуси диггят эюстярдийиня эюря
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Азярбайъан Республикасынын «Истиглал» ордени иля тялтиф едилмишдир. –
402,403.
228. Колумбийа, К о л у м б и й а Р е с п у б л и к а с ы – Ъянуби
Американын ъянуб–гярбиндя дювлят. Сащяси 1139 мин км2, ящалиси 35,7
милйон няфярдир. Инзибати яразиси 32 департаментя бюлцнцр. Дювлят вя щюкумят башчысы президент, ганунвериъи органы икипалаталы Конгресдир. Пайтахты Боготадыр. – 406.
229. Урибе Алваро (д.1952) – Колумбийа сийасятчиси. 2002–2010-ъу иллярдя
Колумбийа президенти. – 406.
230. Италийа, И т а л и й а Р е с п у б л и к а с ы – Авропанын ъянубунда
дювлят. Яразисиня Алп даьларынын гярб йамаълары, Радан дцзянлийи, Апеннин йарымадасы, Сиъилийа вя Сардинийа адалары дахилдир. Сащяси 301 мин
км2, ящалиси 57,5 милйон няфярдир. Инзибати ъящятдян 20 вилайятя бюлцнцр.
Пайтахты Рома шящяридир. – 407.
231. Карло Адзелйо Чампи (д.1920) – Италийа сийаси хадими. 1999–2006ъы иллярдя Италийа Республикасынын президенти олмушдур. – 407.
232. Исвеч, И с в е ч К р а л л ы ь ы – Шимали Авропанын Скандинавийа
йарымадасында дювлят. Сащяси 450 мин км 2, ящалиси 8,9 милйон няфярдир.
Инзибати яразиси 24 лена бюлцнцр. Дювлят башчысы крал, ганунвериъи органы
парламентдир (риксдаг). Пайтахты Стокщолмдур. – 408,409.
233. ХВЫ Карл Густав (д.1946) – 1973-ъц илдян Исвечин кралы. О щямчинин «Цмумдцнйа тябият» фондунун президентидир. – 408.
234. Португалийа, П о р т у г а л и й а Р е с п у б л и к а с ы – Ъянуб–
Гярби Авропанын Пиреней йарымадасында дювлят. Сащяси 92 мин км2,
ящалиси 9,9 милйон няфярдир. Инзибати яразиси 19 мащала вя ики мухтар вилайятя бюлцнцр. Дювлят башчысы президент, али ганунвериъи органы бирпалаталы
Республика Мяълисидир. Пайтахты Лиссабондур. – 410.
235. Жоржи Сампаййу (д.1939) – Португалийа сийаси хадими. 1996–2006ъы иллярдя Португалийа Республикасынын президенти олмушдур. – 410.

_________________________________________________________452

Шяхси адлар эюстяриъиси
Аббасов Аббас
Абдулла ЫЫ
Абуталыбов Щаъыбала
Адамкус Валдас
Аьайев Щясян бяй
Ахундов Ващид
Алтман Щила
Амашов Яфлатун
Асланов Щязи
Асланов Щязи (нявя)
Ататцрк Мустафа Камал
Айдоьдийев Оразэялди
Бабайев Мирзя
Бахчалы Дювлят
Баьыров Щцсейнгулу
Беатрикс ЫЫ
Бещбудов Ряшид
Бингямян Ъеф
Биййа Пол
Бондевик Магне
Бразаускас Алэирдас
Буш Ъоръ
Ъамеи Ящмяд
Чампи Карло
Чайковски
Чейни Дик
Чоуднури Бядруддоза
Дямирял Сцлейман
Дозортсева Жанна
Дю Сцрмен Филип

– 95,96
– 300
– 388–389
– 91
– 381
– 391
– 219–222
– 47–56
– 252–255
– 252–255
– 208,403
– 134,145
– 293
– 235–236,237–241
– 222,243
– 173
– 42
– 62–64
– 302
– 262
– 89,90
– 37,68–69,130,181,286,287,376,380,383,
385,389,390,393
–344
– 407
– 124,125
– 286,287
– 23
– 402,403
– 126
– 7–15
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Дуалде Едуардо
Еъевит Бцлянд
Елизабет ЫЫ
Ейадема Гнасингбе
Ябдцлялизадя Яли
Ял-Барадейи Мящяммяд
Ял-Ясяд Бяшшар
Ялясэяров Муртуз
Яли Зейналабидин
Ялийев Фярщад
Ялийев Илщам
Ялийев Иршад
Ялийев Мяммяд
Ялийев Мяммядбаьыр
Ялийев Натиг
Ялийев Замиг
Яминзадя Мющсцн
Федосейев Владимир
Филиппов Владимир
Фин Роберт
Фишер Йошка
Фцрне Жан
Эянъяви Низами
Эил Стеинар
Щаъыйев Рауф
Щанкок Барри
Щаралд В
Щейердал Тур
Щясянов Аббасяли
Щясянова Алла
Хаменеи Сейид Яли
Хатями Мящяммяд
Хазанов Эеннади
Хейряддин Гоъа
Хяррази Камал

– 299
– 227
– 71,405
– 169
– 340
– 370–373
– 106
– 133
– 21
– 344
– 30,130,218
– 344
– 183
– 87–88
– 288
– 332
– 307
– 123,124
– 65
– 35
– 219,258
– 243–245
– 65
– 111
– 42
– 295–298
– 261
– 111,112
– 307,323–332
– 26–33
– 311,318–319
– 16,98,100,101,103,135–136,137,179,304,
308,309–314,321,338,341–342,343–352,
352,353,354
– 125
– 183
– 97–103,333–336
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Хойски Фятяли Хан
Христенко Виктор
Ибращимов Мянсум
Имам Хомейни
Иманова Симара
Иощанн Павел ЫЫ
Кабба Ящмяд
Казимиров Владимир
Кярруби Мещди
Ким де Чйун
Кинкел Клаус
Клинтон Билл
Кок Вим
Коудери Николас
Кючярйан Поберт
Квасневски Александр
Гама Жозе
Гарайев Ябцлфяс
Гарайев Фаиг
Гязаи Ящяд
Гоъайев Низами
Грибков Николай
Гуъеротти Клаудио
Гулийев Вилайят
Густав Карл ХВЫ
Мащмудова Тамилла
Макалис Мери
Маргрете ЫЫ
Мартинетти Рафаел
Майс Дик
Мбеки Табо
Мещдийев Рамиз
Мережкин Владимир
Мящяммядов Мящяммядяли
Мяммядов Фикрят
Мянн Стивен
Мязащири Тящмасиб

– 381
– 94–96
– 332
– 317
– 332
– 108,303,356–369,384
– 172
– 212
– 320–322
– 117
– 258
– 288
– 174
– 295–298
– 11,118,305,392
– 170
– 11,12
– 32,344
– 26–33
– 307
– 133
– 7–15
– 108–110,367–368
– 98,344,392
– 408
– 76–77,86
– 20
– 114
– 225
– 35
– 171
– 158,161,165,366
– 86
– 260
– 296
– 286–291
– 344
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Миронов Серэей
Миртсейин Мир
Мкапа Бенъамин
Мугабе Роберт
Мцшярряф Пярвиз
Нарчемашвили Коба
Назарбайев Нурсултан
Нясряддин
Няваз хан Щямид
Нийази
Нийазов Сапармурад
Нуйома Сем
О Коннор Ъуди
Обасанъо Олисегун
Олвер Дик
Юзал Тургут
Пауелл Колин
Перина Рудолф
Перссон Йоран
Полад Бцлбцлоьлу
Правда Иосиф
Пушкин Александр
Путин Владимир
Расизадя Артур
Расмуссен Андрес
Рау Йощаннес
Рясулзадя Мяммядямин
Ричард Щуббард
Рфлцэер Фридберт
Рогг Жак
Рйабов Николай
Салещ Абдулла
Сампаййу Жоржи
Сезяр Ящмяд Неъдят
Сяфяри Мещди
Стефанопулос Константинос

– 374–377
– 224
– 168
– 107
– 18,120,122,234
– 194
– 134–135,137,139,140
– 323,324
– 120–122
– 125,126
– 128,137,139,140,148,180
– 22
– 247–251
– 233
– 378–380
– 403
– 286,287
– 7–15
– 409
– 344
– 369
– 65
– 9,10,66,72–73,82,84,95,128,137,139,140,
179,256,376,380,383,385,389,390,393
– 366
– 115
– 175
– 381
– 112
– 257–259
– 223
– 65–67,78–86
– 263
– 410
– 183–213,227
– 307
– 19
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Суфи Яли
Свиридов Эеорэи
Шеварднадзе Едуард
Шердуст Ялиясэяр
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