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Nitqləri, çıxışları, bəyanatları, müsahibələri 

 
2004-cü il 

 

➢ Parisdə Fransa Sahibkarlar Təşkilatının (MEDEF) üzvləri ilə görüşdə nitq  

(Paris şəhəri, 22 yanvar 2004-cü il) 

 

➢ Parisdə Fransanın Müdafiə Naziri Mişel Alyo-Mari tərəfindən Azərbaycan Prezidentinin 

şərəfinə təşkil edilmiş rəsmi qəbulda nitq  

(Paris şəhəri, 22 yanvar 2004-cü il) 

 

➢ Fransanın "Fiqaro" qəzetinə müsahibə  

(Paris şəhəri, 22 yanvar 2004-cü il) 

 

➢ Fransa televiziyasının üçüncü kanalına müsahibə  

(Paris şəhəri, 22 yanvar 2004-cü il) 

 

➢ Fransanin "LCI" televiziya kanalina  müsahibə  

(Paris şəhəri, 22 yanvar 2004-cü il) 

 

➢ Fransa Beynəlxalq Əlaqələr İnstitutunda  keçirilmiş görüşdə nitq  

(Paris şəhəri, 23 yanvar 2004-cü il) 

 

➢ Bakı-Tbilisi-Ceyhan layihəsinin maliyyələşdirilməsi ilə əlaqədar  sənədlərin imzalanması 

mərasimində nitq  

(Bakı şəhəri, 3 fevral 2004-cü il) 

 

➢ Rusiyanın "İzvestiya" qəzetinə müsahibə  

(Bakı şəhəri, 4 fevral 2004-cü il) 

 

➢ Moskvada Rusiya-Azərbaycan sənədlərinin imzalanması mərasimində bəyanat 

(Moskva şəhəri,  6 fevral 2004-cü il) 

 

➢ Rusiyanın İtar-TASS Agentliyində mətbuat konfransı  

(Moskva şəhəri, 7 fevral 2004-cü) 

 

➢ Moskva Dövlət Beynəlxalq Münasibətlər İnstitutunda keçirilmiş görüşdə çıxış 

(Moskva şəhəri, 7 fevral 2004-cü il) 

 

➢ Rusiyadakı Azərbaycan diasporunun nümayəndələri ilə görüşdə çıxış  

(Moskva şəhəri, 7 fevral 2004-cü il) 

 

➢ "Azərbaycanda 10 illik humanitar fəaliyyət: təsir, qazanılmış təcrübə, gələcək 

istiqamətlər" mövzusunda beynəlxalq konfransda nitq  

(Bakı şəhəri, 17 fevral 2004-cü il) 

 

➢ Qazaxıstana rəsmi səfər ərəfəsində Binə Beynəlxalq Hava Limanında jurnalistlərə 

müsahibə 

(Bakı şəhəri, 1 mart 2004-cü il) 
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➢ Lev Qumilyov adına Qazaxıstan Dövlət Avrasiya Universitetində keçirilmiş görüşdə nitq  

(Astana şəhəri, 1 mart 2004-cü il) 

 

➢ Astanada Azərbaycan və Qazaxıstan prezidentlərinin  birgə mətbuat konfransında  

bəyanat  

(Astana şəhəri, 1 mart 2004-cü il) 

 

➢ Astanada Qazaxıstan Prezidenti Nursultan Nazarbayevin adından Azərbaycan 

Prezidentinin şərəfinə təşkil edilmiş rəsmi qəbulda nitq  

(Astana şəhəri, 1 mart 2004-cü il) 

 

➢ Astanada Qazaxıstanın "Xəbər" informasiya agentliyinə müsahibə  

(Astana şəhəri, 2 mart 2004-cü il) 

 

➢ Qazaxıstana rəsmi səfər başa çatdıqdan sonra Binə Beynəlxalq Hava limanında 

jurnalistlərə müsahibə 

(Bakı şəhəri, 2 mart 2004-cü il) 

 

➢ Gürcüstan Prezidenti Mixail Saakaşvilinin şərəfinə  təşkil edilmiş rəsmi qəbulda nitq  

(Bakı şəhəri, 4 mart 2004-cü il) 

 

➢ Azərbaycan-Gürcüstan sənədləri imzalandıqdan sonra dövlət başçılarının birgə mətbuat 

konfransında bəyanat  

(Bakı şəhəri, 4 mart 2004-cü il) 

 

➢ Bratislavada "Daha geniş avropaya doğru: yeni gündəlik" mövzusunda beynəlxalq 

konfransda çıxış  

(Bratislava şəhəri, 19 mart 2004- cü il) 

 

➢ Bratislavada "Bloomberq" televiziyasının müxbirinə müsahibə  

(Bratislava şəhəri, 19 mart 2004-cü il) 

 

➢ Daşkənddə Azərbaycan-Özbəkistan sənədlərinin imzalanması mərasimindən sonra dövlət 

başçılarının birgə mətbuat konfransında bəyanat 

(Daşkənd şəhəri, 23 mart 2004-cü il) 

 

➢ Daşkənddə Özbəkistan Respublikasının Prezidenti İslam Kərimovun adından 

Azərbaycan Respublikası prezidentinin şərəfinə təşkil edilmiş rəsmi qəbulda nitq  

(Daşkənd şəhəri, 23 mart 2004-cü il) 

 

➢ Daşkənd Pedaqoji Universitetinin qarşısında  dahi Azərbaycan şairi və mütəfəkkiri 

Nizami Gəncəvinin abidəsinin təntənəli açılış mərasimində  çıxış  

(Daşkənd şəhəri, 23 mart 2004-cü il) 

 

➢ Daşkənddə Azərbaycan Respublikasının Özbəkistandakı səfirliyinin yeni binasının açılış 

mərasimində çıxış   

(Daşkənd şəhəri, 23 mart 2004-cü il) 
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➢ Daşkənddə Heydər Əliyev adına Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzinin açılış mərasimində 

çıxış  

(Daşkənd şəhəri, 24 mart 2004-cü il) 

 

➢ Özbəkistana dövlət səfəri başa çatdıqdan sonra Heydər Əliyev adına Hava Limanında 

jurnalistlərə müsahibə 

(Bakı şəhəri, 24 mart 2004- cü il) 

 

➢ Bakıda keçirilən birinci Azərbaycan-Rusiya İqtisadi forumunda nitq  

(Bakı şəhəri, 6 aprel 2004-cü il) 

 

➢ Azərbaycanda Atatürk Mərkəzinin açılış mərasimində nitq  

(Bakı şəhəri, 10 aprel 2004-cü il) 

 

➢ Türkiyənin nüfuzlu "Şou-tv" kanalına  müsahibə  

(Bakı şəhəri, 10 aprel 2004-cü il) 

 

➢ Ankarada, Çankaya köşkündə təşkil olunmuş rəsmi qarşılanma mərasimində bəyanat  

(Ankara şəhəri, 13 aprel 2004-cü il) 

 

➢ Ankarada Türkiyə Respublikasının Prezidenti Əhməd Necdət Sezərin  adından 

Azərbaycan Prezidentinin şərəfinə təşkil edilmiş rəsmi qəbulda nitq  

(Ankara şəhəri, 13 aprel 2004-cü il) 

 

➢ Ankarada Azərbaycan-Türkiyə sənədlərinin imzalanması mərasimindən sonra çıxış  

(Ankara şəhəri, 13 aprel 2004-cü il) 

 

➢ Ankara şəhərinin yaxınlığında, Batıkənddə Heydər Əliyev Parkının təntənəli açılış 

mərasimində nitq 

(Ankara şəhəri, 14 aprel 2004-cü il) 

 

➢ Ankarada Azərbaycan Prezidentinə Bilkənd Universitetinin fəxri doktoru diplomu və 

İhsan Doğramacı adına dünya sülh mükafatının təqdim edilməsi mərasimində nitq  

(Ankara şəhəri, 14 aprel 2004-cü il) 

 

➢ Türkiyə Böyük Millət Məclisində nitq  

(Ankara şəhəri, 14 aprel 2004-cü il) 

 

➢ Türkiyənin «Samanyolu» televiziyasına  müsahibə  

(Bakı şəhəri, 13 aprel 2004-cü il) 

 

➢ Türkiyəyə rəsmi səfər başa çatdıqdan sonra Heydər Əliyev adına Beynəlxalq Hava 

Limanında jurnalistlərə müsahibə  

(Bakı şəhəri, 15 aprel 2004-cü il) 

 

➢ Varşavada Ermənistan Prezidenti Robert Koçaryanla təkbətək görüşdən sonra bəyanat  

(Varşava şəhəri, 28 aprel 2004-cü il) 

 

➢ Varşavada Avropa İqtisadi Sammiti çərçivəsində Cənubi Qafqaz ölkələri prezidentlərinin 

şərəfinə təşkil olunmuş işgüzar naharda nitq 
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(Varşava şəhəri, 28 aprel 2004-cü il) 

 

➢ Varşavada Avropa İqtisadi Sammitində  nitq 

(Varşava şəhəri, 28 aprel 2004- cü il) 

 

➢ Strasburqda AŞPA-nın yaz sessiyasının iclasında çıxış  

(Strasburq şəhəri, 29 aprel 2004-cü il) 

 

➢ Strasburqda Avropa Şurasının iqamətgahında keçirilmiş mətbuat konfransında çıxış  

(Strasburq şəhəri, 29 aprel 2004-cü il) 

 

➢ Brüsseldə Avropa Komissiyasının Sədri Romano Prodi ilə görüşdən sonra mətbuat üçün 

brifinqdə çıxış  

(Brüssel şəhəri, 18 may 2004-cü il) 

 

➢ Brüsseldə Dünya Gömrük Təşkilatının (DGT) iqamətgahı qarşısında "Dədə qorqud" 

abidəsinin təntənəli açılış mərasimində çıxış  

(Brüssel şəhəri, 18 may 2004-cü il) 

 

➢ Belçika Krallığına işgüzar səfər zamanı "Evronews" telekanalına müsahibə  

(Brüssel şəhəri, 18 may 2004-cü il) 

 

➢ Brüsseldə NATO-nun Baş katibi Yaap De Hoop Sxeffer ilə  görüşdən sonra mətbuat üçün 

brifinqdə bəyanat  

(Brüssel şəhəri, 19 may 2004-cü il) 

 

➢ Brüsseldə "Avropa Birliyi və Azərbaycan – tərəfdaşlıq üçün yeni üsullar" mövzusunda 

keçirilən siyasi brifinqdə nitq   

(Brüssel şəhəri, 19 may 2004-cü il) 

 

➢ Kiyevdə Azərbaycan-Ukrayna ikitərəfli sənədlərin imzalanması mərasimindən sonra 

dövlət başçılarının birgə mətbuat konfransında bəyanat  

(Kiyev şəhəri, 3 iyun 2004-cü il) 

 

➢ Kiyevdə Ukrayna Prezidenti Leonid Kuçmanın adından Azərbaycan Prezidentinin 

şərəfinə təşkil olunmuş rəsmi qəbulda nitq  

(Kiyev şəhəri, 3 iyun 2004-cü il) 

 

➢ Kiyevdə Heydər Əliyevin abidəsinin açılış mərasimində nitq  

(Kiyev şəhəri,4 iyun 2004-cü il) 

 

➢ Kiyevdə Akademik Zərifə Əliyevanın abidəsinin açılış mərasimində  nitq    

(Kiyev şəhəri, 4 iyun 2004-cü il) 

 

➢ Kiyevdə Azərbaycan diasporunun nümayəndələri ilə görüşdə nitq  

(Kiyev şəhəri, 4 iyun 2004-cü il) 

 

➢ Tbilisidə Gürcüstan Prezidenti Mixail Saakaşvilinin adından  Azərbaycan Prezidentinin 

şərəfinə təşkil edilmiş rəsmi qəbulda nitq  

(Tbilisi şəhəri, 14 iyun 2004-cü il) 
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➢ Tbilisidə Azərbaycan-Gürcüstan sənədlərinin imzalanması mərasimindən sonra dövlət 

başçılarının birgə mətbuat konfransında bəyanat  

(Tbilisi şəhəri, 14 iyun 2004-cü il) 

 

➢ Tbilisi Cümə Məscidində görüşdə çıxış  

(Tbilisi şəhəri, 15 iyun 2004-cü il) 

 

➢ Tbilisidə Heydər Əliyev adına Parkın açılış mərasimində nitq  

(Tbilisi şəhəri, 15 iyun 2004-cü il) 

 

➢ Gürcüstanın Marneuli rayonunda yaşayan azərbaycanlılarla görüşdə nitq  

(Marneuli rayonu, 15 iyun 2004-cü il) 

 

➢ Tbilisidə Azərbaycanın görkəmli siyasi və mədəniyyət xadimlərinin məzarlarını ziyarət 

etdikdən sonra jurnalistlərə müsahibə  

(Tbilisi şəhəri, 15 iyun 2004-cü il) 

 

➢ Qazaxda "Qırmızı körpü" nəzarət-buraxılış məntəqəsində gürcüstana dövlət səfərinin 

yekunlarına dair jurnalistlər üçün brifinq  

(Qazax şəhəri, 15 iyun 2004-cü il) 

 

➢ Azərbaycan-Yunanıstan sənədlərinin imzalanması mərasimindən sonra  dövlət 

başçılarının birgə mətbuat konfransında bəyanat  

(Bakı şəhəri, 21 iyun 2004-cü il) 

 

➢ Bakıda Yunanıstan Prezidentinin şərəfinə təşkil edilmiş rəsmi qəbulda nitq  

(Bakı şəhəri, 21 iyun 2004-cü il) 

 

➢ Yunanıstan Prezidenti Konstantinos Stefanopulosa Bakı Slavyan Universitetinin fəxri 

doktoru diplomunun təqdim edilməsi mərasimində nitq  

(Bakı şəhəri, 22 iyun 2004-cü il) 

 

➢ Azərbaycan Milli Olimpiya Komitəsinin inzibati binasında  "Olimpiya ruhu" sərgisinin 

açılış mərasimində  nitq  

(Bakı şəhəri, 22 iyun 2004-cü il) 

 

➢ Bakıda Yunanıstan tərəfinin "Hyatt Park" mehmanxanasında  verdiyi ziyafətdə nitq  

(Bakı şəhəri, 22 iyun 2004-cü il) 

 

➢ İstanbulda Heydər Əliyev adına Parkın və büstünün açılış mərasimində nitq  

(İstanbul şəhəri, 26 iyun 2004-cü il) 

 

➢ İstanbulda "Avratlantik İttifaqı yol ayrıcında" mövzusunda keçirilmiş beynəlxalq 

konfransda çıxış  

(İstanbul şəhəri, 26 iyun 2004-cü il) 

 

➢ İstanbul şəhərinin "Çırağan" mehmanxanasında mətbuat konfransı  

(İstanbul şəhəri, 26 iyun 2004-cü il) 
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➢ NATO-nun İstanbul sammitində çıxış 

(İstanbul şəhəri, 29 iyun 2004-cü il) 

 

➢ Fransanın "La Letr dıplomatık" jurnalına müsahibə  

(Bakı şəhəri, 6 iyul 2004-cü il) 

 

➢ Azərbaycan-Pakistan sənədlərinin imzalanması mərasimindən sonra dövlət başçılarının 

birgə mətbuat konfransında bəyanat  

(Bakı şəhəri, 8 iyul 2004-cü il) 

 

➢ Pakistan İslam Respublikasının Prezidenti Pərviz Müşərrəfin şərəfinə təşkil edilmiş rəsmi 

qəbulda nitq  

(Bakı şəhəri, 8 iyul 2004-cü il) 

 

➢ Respublikamızın xarici ölkələrdəki diplomatik nümayəndəliklərinin başçıları ilə görüşdə 

nitq  

(Bakı şəhəri, 27 iyul 2004-cü il) 

 

➢ Azərbaycan-İran sənədləri imzalandıqdan sonra dövlət başçılarının birgə mətbuat 

konfransında bəyanat  

(Bakı şəhəri, 5 avqust 2004-cü il) 

 

➢ Afinada "Lider" televiziyasına müsahibə  

(Afina şəhəri, 13 avqust 2004-cü il) 

 

➢ Afinada XXVIII Yay Olimpiya oyunları çərçivəsində keçirilmiş Azərbaycan günü 

mərasimində  nitq  

(Afina şəhəri, 15 avqust 2004-cü il) 

 

➢ Berlində Almaniyanın Federal Kansleri Gerhard Şröderlə birgə mətbuat konfransında 

bəyanat  

(Berlin, 25 avqust 2004-cü il) 

 

➢ Berlinin "Adlon" hotelində Almaniyanın məşhur siemens şirkəti tərəfindən Azərbaycan 

Prezidentinin şərəfinə təşkil olunmuş işgüzar şam yeməyində nitq  

(Berlin şəhəri, 25 avqust 2004-cü il) 

 

➢ Afinada "Lider" televiziyasına  müsahibə 

(Afina şəhəri, 26 avqust 2004-cü il) 

 

➢ Fransa Senatının Muzeyində Azərbaycan rəssamlarının sərgisinin rəsmi açılış 

mərasimində  çıxış  

(Paris şəhəri, 8 sentyabr 2004-cü il) 

 

➢ Fransa Senatının televiziyasına  müsahibə  

(Paris şəhəri, 8 sentyabr 2004-cü il) 

 

➢ Parisdə Azərbaycanın Birinci xanımı Mehriban Əliyevaya YUNESKO-nun  Xoşməramlı 

səfiri fəxri adı verilməsinə həsr olunmuş mərasimdə çıxış  

(Paris şəhəri, 9 sentyabr 2004-cü il) 
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➢ Astanada Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin Minsk Qrupu həmsədrlərinin 

iştirakı ilə keçirilmiş görüşündən sonra  bəyanat  

(Astana şəhəri, 15 sentyabr 2004-cü il) 

 

➢ "Əsrin müqaviləsi"nin onuncu ildönümü şərəfinə "Gülüstan" sarayında təşkil olunmuş 

rəsmi qəbulda  nitq  

(Bakı şəhəri, 20 sentyabr 2004-cü il) 

 

➢ "Əsrin müqaviləsi"nin 10-cu ildönümünə həsr olunmuş  təntənəli mərasimdə  nitq 

(Bakı şəhəri, 21 sentyabr 2004-cü il) 

 

➢ Nyu-Yorkda BMT Baş Məclisi 59-cu sessiyasının ümumi müzakirələrində çıxış  

(Nyu-York, 24 sentyabr 2004-cü il) 

 

➢ ABŞ-ın Kolumbiya Universitetində keçirilmiş görüşdə  çıxış  

(Nyu-York, 24 sentyabr 2004-cü il) 

 

➢ "Röyter" agentliyinə müsahibə  

(Bakı şəhəri, 1 oktyabr 2004-cü il) 

 

➢ Azərbaycan-Bolqarıstan sənədlərinin imzalanması mərasimindən sonra dövlət 

başçılarının birgə mətbuat konfransında bəyanat  

(Bakı şəhəri, 7 oktyabr 2004-cü il) 

 

➢ Bolqarıstan Respublikasının Prezidenti Georgi Pırvanovun şərəfinə təşkil edilmiş rəsmi 

qəbulda  nitq  

(Bakı şəhəri, 7 oktyabr 2004-cü il) 

 

➢ Buxarestdə Azərbaycan və Rumıniyaya prezidentlərinin birgə mətbuat konfransında  

bəyanat  

(Buxarest şəhəri, 11 oktyabr 2004-cü il) 

 

➢ Buxarestdə Rumıniya Prezidenti İon İliyeskunun adından Azərbaycan Prezidentinin 

şərəfinə təşkil olunmuş rəsmi qəbulda nitq 

(Buxarest şəhəri, 11 oktyabr 2004-cü il) 

 

➢ Buxarestdə Heydər Əliyevin büstünün açılış mərasimində  nitq  

(Buxarest şəhəri, 12 oktyabr 2004-cü il) 

 

➢ Buxarestdə Azərbaycan diasporunun nümayəndələri və Rumıniya-Azərbaycan dostluq 

cəmiyyətinin üzvləri ilə görüşdə çıxış  

(Buxarest şəhəri, 12 oktyabr 2004-cü il) 

 

➢ Buxarestdə Azərbaycan səfirliyinin yeni binasının açılış mərasimində nitq 

(Buxarest şəhəri 12 oktyabr 2004-cü il) 

 

➢ Bakı-Tbilisi-Ceyhan əsas ixrac boru kəmərinin Azərbaycan və Gürcüstan ərazilərindən 

keçən hissəsinin  birləşdirilməsi mərasimində  nitq  

(Ağstafa rayonu, 16 oktyabr 2004-cü il) 
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➢ Moskva Dövlət Beynəlxalq Münasibətlər İnstitutunun (Universitetinin)  60 illiyinə həsr 

olunmuş təntənəli mərasimdə nitq 

(Moskva şəhəri, 18 oktyabr 2004-cü il) 

 

➢ Moskvada Ümumrusiya Azərbaycan Konqresinin ıı qurultayında nitq  

(Moskva şəhəri, 19 oktyabr 2004-cü il) 

 

➢ Bakıda Azərbaycan-Moldova sənədlərinin imzalanması mərasimindən sonra dövlət 

başçılarının birgə mətbuat konfransında bəyanat  

(Bakı şəhəri, 26 oktyabr 2004-cü il) 

 

➢ Moldova Respublikasının Prezidenti Vladimir Voroninin şərəfinə təşkil olunmuş rəsmi 

qəbulda nitq  

(Bakı şəhəri, 26 oktyabr 2004-cü il) 

 

➢ "Prezident Heydər Əliyev" tankerinin istismara verilməsinə həsr olunmuş təntənəli 

mərasimdə  nitq 

(Bakı şəhəri, 3 noyabr 2004-cü il) 

 

➢ Bakıda keçirilən Azərbaycan-Türkiyə biznes forumunda  nitq  

(Bakı şəhəri, 19 noyabr 2004-cü il) 

 

➢ Londonda "Chatham house" klubunda keçirilmiş görüşdə nitq  

(London şəhəri, 13 dekabr 2004-cü il) 

 

➢ Londonda "Azərbaycanda ticarət və sərmayə" mövzusunda keçirilmiş konfransda  nitq  

(London şəhəri, 14 dekabr 2004-cü il) 
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PARİSDƏ FRANSA SAHİBKARLAR TƏŞKİLATININ (MEDEF) ÜZVLƏRİ İLƏ GÖRÜŞDƏ 

NİTQ 

 

Paris şəhəri, 

22 yanvar 2004-cü il 

 

Əziz xanımlar və cənablar! 

Mən qəbul olunmuş qaydaya əsasən, ingiliscə danışacağam. Hər şeydən əvvəl, bu görüşə gəldiyiniz üçün 

hamınıza minnətdarlığımı bildirirəm. 

Burada deyildi və doğrudan da belədir ki, bu, Prezident seçildikdən sonra mənim ilk rəsmi səfərimdir. 

Mənə müxtəlif ölkələrdən bir çox dəvətlər gəlmişdi. Amma seçimim Fransaya rəsmi səfər etmək oldu. Bu 

qərarın verilməsinin bir neçə səbəbi vardır. Son 10 il ərzində Fransa ilə Azərbaycan arasındakı münasibətlər 

uğurla inkişaf edir. Əməkdaşlığımız geniş miqyas almışdır. Siyasi, iqtisadi və mədəni münasibətlər durmadan 

inkişaf edir. Fransa ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədri kimi Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ 

münaqişəsinin nizamlanması prosesində iştirak edir. Digər tərəfdən, Fransa Avropanın aparıcı ölkələrindən 

biridir və Avropanın simvolu kimi tanınmışdır. Azərbaycan da Avropanın bir hissəsidir. Bizim ən başlıca 

prioritetlərimizdən biri Avropa təsisatlarına sıx inteqrasiyadır. 

1993-cü ildə seçkilərdən sonra bizim mərhum Prezidentimiz Heydər Əliyev ilk rəsmi səfərini Fransaya 

etdi. Ona görə də, bugünkü səfər bu ənənənin davamıdır. Düşünürəm ki, bu ənənə uzun zaman yaşayacaqdır. 

Bu gün biz söhbətimizi iqtisadi aspektdə cəmləşdirəcəyik. Artıq hörmətli nazirin də qeyd etdiyi kimi, 

iqtisadi münasibətlərimiz sürətlə inkişaf edir. İqtisadiyyat və ticarət sahəsində bir sıra birgə layihələr 

mövcuddur. Hər şeydən vacibi isə odur ki, biz birgə işləmək əzmindəyik. 

Azərbaycan sürətlə inkişaf edən ölkədir. Müstəqillik qazandığı vaxt və sonrakı ilk illərdə bizim 

iqtisadiyyatımız tamamilə dağıdılmışdı. Min faizlə ölçülə biləcək iqtisadi tənəzzül hökm sürürdü. Tamamilə 

dağıdılmış infrastruktur, fabrik və zavodların işini dayandırması ölkəni iqtisadi və siyasi böhranla üz-üzə 

qoymuşdu. Lakin 1993-cü ildən sonra, Heydər Əliyevin Prezident seçilməsi ilə vəziyyət dəyişdi. Onun yaratdığı 

ictimai və siyasi sabitlik sonrakı iqtisadi yüksəlişin təməlini qoydu. 1996-cı ildən etibarən iqtisadiyyatdakı 

tənəzzülün qarşısı alındı və inkişaf dövrü başladı. 

Son bir neçə il ərzində ölkəmizdə ümumi daxili məhsulun istehsalında 70 faiz artım müşahidə olunmuşdur 

ki, bu da ildə 10 faizdən çox deməkdir. Azərbaycanda əlverişli sərmayə mühiti yaradılmışdır. Ölkəmiz keçmiş 

SSRİ respublikaları arasında adambaşına düşən birbaşa sərmayənin həcminə görə liderdir. Azərbaycanda 

işləyən və mühüm layihələri həyata keçirən şirkətlərin heç bir problemi yoxdur. Biz artıq bir dəfə razılaşdırılmış 

sazişlərə heç vaxt yenidən qayıtmırıq, onların şərtlərini dəyişmirik. Biz danışıqlar əsasında imzalanmış 

müqavilələr əsasında işləyirik. Bilirik ki, ölkəmizdə çalışan şirkətlər hər hansı bir sərt addım nəticəsində öz 

vəsaitlərini itirə bilərlər. Ona görə də onların iqtisadiyyatımıza qoyduqları sərmayələrin qorunması üçün bütün 

zəruri tədbirlər görülür. Bu proses davam etdiriləcəkdir. 

Azərbaycanda iqtisadiyyatın müxtəlif sahələrində böyük potensial mövcuddur. Əlbəttə, ölkəmizə sərmayə 

qoyuluşu haqqında danışarkən, ilk növbədə, neft və qaz sektoru nəzərdə tutulur. Bu da təbiidir. Çünki bu sektor 

maraqlı tərəfləri daha çox cəlb edir. Deməliyəm ki, iqtisadiyyatın bu sahəsində əldə edilən nailiyyətlər 

ölçüyəgəlməzdir. Azərbaycanın apardığı siyasət, Heydər Əliyevin neft strategiyası əvvəllər əfsanə kimi görünən 

düşüncələri reallığa çevirdi. 10 il bundan əvvəl, hətta 5 il əvvəl də əsas boru kəmərinin inşa edilməsi çoxlarına 

xülya kimi görünürdü. Milyardlarla vəsaitin qoyulması və bu kəmərin tikilməsi nəticəsində neft sənayesinin 

inkişafının yenidən canlandırılması yuxu kimi görünürdü. Bu gün isə neftin nəqli üzrə ən böyük layihə məhz 

Azərbaycanda həyata keçirilir. Neftin və qazın nəqli üzrə və neft sahəsinin inkişaf etdirilməsi sahəsində ən 

irimiqyaslı layihələr Azərbaycanda həyata keçirilir. Bununla ölkəmiz etibarlı tərəfdaş olduğunu və münasibətləri 

qiymətləndirməyi bacardığını sübuta yetirdi. Bu barədə danışarkən mən Fransa şirkətlərinə, fransız iş 

adamlarına Azərbaycanda işlədiklərinə görə və qarşılıqlı münasibətləri uca tutduqlarına görə minnətdarlığımı 

bildirirəm. Onlar bizim cəmiyyətimizə fəal inteqrasiya edir, Azərbaycanın ayrılmaz hissəsi olurlar. Bu da 

cəmiyyətimizdə onlara qarşı hörmət hissi yaradır. 

İndi bizim ölkə üçün ən mühüm şərtlərdən biri bu uğurlu siyasətin davam etdirilməsidir. Bu nəhəng 

layihələr yalnız ictimai-siyasi sabitlik şəraitində həyata keçirilə bilər. Yalnız xalqla hökumət arasında qarşılıqlı 

etimad şəraitində xarici sərmayəçi özünü rahat və təhlükəsiz hiss edə bilər. Düşünürəm ki, bu barədə 

söylədiklərim ən vacib amillərdir. 
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Digər tərəfdən, iqtisadi islahatlar iqtisadiyyatımızın bütün sahələrini əhatə edəcək və uğurla davam 

etdiriləcəkdir. İndi Azərbaycan sosial və iqtisadi inkişaf proqramını həyata keçirməyə başlayır. Regionların 

inkişaf etdirilməsi proqramı hazırlanır və tezliklə həyata keçiriləcəkdir. Biz gələcəkdə də işimizi elə quracağıq 

ki, ölkəyə gələn sərmayəçilər öz vəsaitlərinin ən etibarlı şəkildə qorunacağına tam əmin olsunlar. Bununla bağlı 

bir neçə vacib addımlar da atılacaqdır. 

Mən burada iştirak edən Fransanın biznes icmasının üzvlərini, fransız şirkətlərini Azərbaycana gəlməyə 

ruhlandırıram ki, biz onlarla birlikdə işləməyə hazırıq. Əmin ola bilərsiniz ki, siz ölkəmizə gəlişinizə 

təəssüflənməyəcəksiniz. Bizim gözəl ölkəmiz, qonaqpərvər insanlarımız vardır. Azərbaycana gəlmiş bir çox 

əcnəbilər elə burada qalır və fəaliyyətlərini davam etdirməyi üstün tuturlar. Ölkəmizin paytaxtı Bakı da çox 

gözəl şəhərdir. Bu gün regional layihələri həyata keçirdiyimiz bir vaxtda Azərbaycanın inkişafı regionları da 

əhatə edəcəkdir ki, bu da ölkəmizin ümumilikdə dinamik və tarazlı inkişafını təmin edəcəkdir. 

Hörmətli nazirin də dediyi kimi, ölkəmizdə Neft Fondunun yaradılması maliyyə vəsaitlərinin səffaflığını 

təmin etmək istiqamətində atılmış çox mühüm addımdır. Biz bu Fondu neftdən alınan ilk gəlirlər büdcəyə daxil 

olduğu zaman yaratmışıq. Bunun səbəbi ondan ibarətdir ki, daxil olmuş vəsaitləri Fond vasitəsilə qoruyaq, 

sərəncamımızda olan gəlirlərin şəffaflığını təmin edək və ölkə vətəndaşlarına onlar haqqında məlumat verilsin. 

Neft hasil edən ölkələr üçün belə fondun yaradılması çox vacibdir. Şəffaflıq zəngin ölkəyə çevrilmək potensialı 

olan ölkə üçün böyük əhəmiyyət kəsb edir. 

Azərbaycanın Neft Fondu bir sıra beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən yüksək qiymətləndirilmişdir, 

Beynəlxalq Valyuta Fondu və digər maliyyə qurumları ilə sıx əməkdaşlıq şəraitində işləyir. 

Ölkəmizdə Fondun şəffaflığı sahəsində yaxşı təcrübə mövcuddur və biz bunu qonşularımızla bölüşməyə 

hazırıq. Azərbaycan dünyada hasilat sahələrindəki şəffaflıq təşəbbüsünü, bu sahədəki meylləri tam dəstəkləyir. 

Biz hesab edirik ki, bu şəffaflıq yalnız hasilat sahələrini deyil, iqtisadiyyatın digər sahələrini də əhatə etməlidir.  

Əlbəttə, neft hasilatı Azərbaycanın yaşaması üçün müstəsna əhəmiyyətə malikdir. Ona görə də bu sahəyə 

böyük diqqət yetirilir. Ancaq digər sahələrdə də geniş imkanlar mövcuddur. Kənd təsərrüfatında, turizmdə, 

tikinti sahəsində böyük potensialımız vardır. Müasir dövlət quruculuğu ilə məşğul olan Azərbaycan iqtisadi 

cəhətdən güclü ölkəyə çevrilmək əzmindədir. Bunun üçün bizə beynəlxalq təcrübə, məsləhətlər və daha çox 

sərmayə qoyuluşu lazımdır. Bu günədək ölkəmizin iqtisadiyyatına 15 milyard dollar vəsait qoyulmuşdur. 

Adambaşına götürüldükdə, bu, böyük rəqəmdir və onu göstərir ki, ölkəmiz sərmayə qoyuluşu baxımından 

əlverişli və təhlükəsizdir. Bu, bir də onu sübut edir ki, artıq 10 ildən çox müddətdə Azərbaycan hökuməti ilə 

sərmayəçilər arasında böyük problemlər olmamışdır. Mən əminəm ki, bu siyasət gələcəkdə də davam 

etdiriləcəkdir. 

Əlbəttə ki, biz hər bir layihəyə böyük əhəmiyyət veririk. Ola bilər ki, çıxışım zamanı sizin gözlədiyiniz 

bütün sahələri əhatə edə bilmədim. Ancaq deməliyəm ki, Azərbaycanda, ümumiyyətlə, bütün sahələrə xüsusi 

diqqət yetiriləcək. Düşünürəm ki, sərmayəçiləri bundan artıq ruhlandırmaq və yaxud ölkəyə dəvət etmək 

mümkün deyildir. Mənə məlumdur ki, bizim İqtisadi İnkişaf Nazirliyi bu sahədə böyük iş görmüş, Bakıda və 

xarici ölkələrdə seminarlar, konfranslar keçirmişdir. Ən başlıcası, ölkəmizi olduğu kimi təqdim etməyə nail 

olmaqdır. Bu, bizim üçün çox vacibdir. 

Təəssüflə qeyd etməliyəm ki, illərdən bəri davam edən erməni istilasına, Azərbaycan ərazilərinin 

Ermənistan tərəfindən işğal olunmasına görə iki ölkə arasındakı münasibətlər heç də normal deyildir. Bu gün 

dünyadakı erməni icması Azərbaycanı daim fərqli səpkidən təqdim etməyə çalışır. Bütün bunlar reallıqdan çox 

uzaqdır. Biz Azərbaycan gerçəkliklərini dünyaya yaymaq üçün böyük əmək sərf etmişik. Ancaq ölkəmizi 

olduğu kimi görməyin ən yaxşı yolu Azərbaycana gəlməkdir. Ölkəmizə yeni gəlmiş şirkətlərin nümayəndələri, 

ayrı-ayrı adamlar və siyasətçilərlə görüşlərim zamanı onlar mənə deyirlər ki, gördüklərimiz eşitdiklərimizdən 

tamamilə fərqlənir. Ona görə də siz Azərbaycan haqqında mühakiməni yalnız hər şeyi öz gözlərinizlə 

gördükdən sonra yürüdə biləcəksiniz. Mən sizi Azərbaycana dəvət edirəm. 

Gələcək üçün çoxlu planlarımız var, çoxlu layihələr nəzərdə tutulur. Hökumətin əsas məqsədi insanların 

həyatında yaxşılığa doğru dəyişikliklər etməkdir. Bu, bəlkə də, kənardan çox sadə görünür, amma qəti 

məqsədimiz bundan ibarətdir. Bu sahədə çoxlu sosial proqramlar həyata keçirilir. Azərbaycana çoxlu sosial 

layihələr lazım olacaqdır. Bizdə elektrik sektorunu tam yeniləşdirmək layihəsi var. Yeni yolların çəkilməsi, yeni 

infrastrukturun yaradılması nəzərdə tutulur. Yüzlərlə, minlərlə yeni iş yerləri açmaq proqramı var. Bunun da 

öhdəsindən gələcəyik. Yerli səviyyədə sərmayələr, hökumətin dəstəyi, bank infrastrukturu, qanunların işləməsi, 

tənzimləmələr və xarici sərmayələr bizə imkan verəcəkdir ki, nəzərdə tutulan planlar həyata keçsin. Azərbaycan 

böyük ölkə deyildir. Əlbəttə, balaca ölkə olmağın üstünlükləri də var, mənfi cəhətləri də. Biz, əlbəttə ki, 

üstünlüklərdən istifadə etməyə çalışacaq, mənfi cəhətlərin qarşısını alacağıq. 
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Azərbaycan demokratik dəyərlərə möhkəm inanan ölkədir. Demokratiyanın inkişafına tam sadiqdir. Biz 

başa düşürük ki, cəmiyyətin demokratikləşməsi həyata keçmədən nəzərdə tutduğumuz iri iqtisadi layihələr 

uğurlu ola bilməz. Azərbaycan dinamik inkişaf edən ölkədir. İndi hamımız, mənim özüm, rəhbərlik etdiyimiz 

qurumlar, Azərbaycan xalqı, Azərbaycanın dostları, biznes icması üzərilərinə düşən vəzifələri yerinə 

yetirməlidir. Hamımız birləşməliyik ki, özümüzü vəziyyəti dəyişməyə, insanlarımızın həyatını yaxşılaşdırmağa 

həsr edək. Mən əminəm ki, Bakıdan Ceyhana gedən əsas ixrac kəməri işə düşəndən sonra indiyədək 

görünməmiş sürətli artım müşahidə olunacaqdır. Bu artım həyat standartında, həyat səviyyəsində özünü 

göstərəcəkdir. İndi isə bilirik ki, bizim potensialımız böyükdür, indi əsas fəaliyyətimizin təşkilati və hazırlıq 

işini tamamlamışıq. Elə bir məqama çatmışıq ki, Azərbaycan nefti iri həcmlərlə dünya bazarlarına daşınacaq və 

böyük mənfəət gətirəcəkdir. Azərbaycan qazı Avropaya çatdırılacaq və Avropada alternativ təchizat mənbəyi 

olacaqdır. Bunlar vasitəsilə Azərbaycan iqtisadiyyatı şaxələnəcəkdir. Bizim iqtisadiyyat gərək yalnız neft 

faktorundan asılı olmasın. Neft amili bizim üçün möhkəm çoxşaxəli iqtisadiyyat qurmağın vasitəsidir. Ümid 

edirəm ki, nəzərdə tutduğumuz bütün planlar həyata keçəcəkdir. Hökumətin nəzərdə tutduğu planlar yeni 

müsbət nəticələrlə müşayiət olunacaq və əminəm ki, Fransa şirkətləri, Fransa biznesinin nümayəndələri 

Azərbaycanda fəaliyyətlərini artıracaqlar. Buyurun, bizim ölkəyə gəlin. Sərmayəçi kimi, podratçı şirkət kimi, 

dost kimi gəlin. Mənim çağırışımı qəbul edib, Azərbaycana gəlsəniz görəcəksiniz ki, doğru addım atmısınız.  

Çox vaxtınızı almayacağam. Çox sağ olun ki, bu gün mənimlə görüşə gəldiniz, Azərbaycanın gələcəkdəki 

planları, inkişafı ilə bağlı, xarici sərmayənin bu inkişafda oynaya biləcəyi rolla bağlı fikirlərinizi bölüşdünüz. 

Əmin olduğumu bildirmək istəyirəm ki, bu görüşdən sonra digər görüşlərimiz də olacaqdır. Fransada da, Bakıda 

da bu görüşlər bizi bir-birimizə daha çox yaxınlaşdırır. Diqqətinizə görə çox sağ olun, sizə ən xoş arzularımı 

bildirirəm. 

 

* * * 

 

Sonra MEDEF-in prezidenti FRANSUA PERİQO dərin məzmunlu nitqinə görə Azərbaycan Prezidenti 

İlham Əliyevə təşəkkür edərək dedi: 

- Çox sağ olun, cənab Prezident. Görüşün davamı aşağıdakı kimi olacaqdır. İki ölkə arasında razılıq 

imzalanacaq və biz isə iftixar hissi keçiririk ki, razılıq bu binada imzalanır. Və istərdim ki, Mərkəzi Asiya və 

Qafqaz işləri üzrə komitənin sədrindən xahiş edim ki, Azərbaycana Fransa biznes nümayəndələrindən ibarət 

nümayəndə heyəti hazırlansın, onlar Azərbaycana getsinlər. 

Bugünkü görüşdə sual vermək istəyənlər də var. Xahiş edirəm, yalnız vacib suallarla müraciət edəsiniz, 

Prezidentin vaxtı azdır. Cənab Prezident, Sizdən isə xahiş edirəm ki, vaxt ayırıb iştirakçıları maraqlandıran 

suallara cavab verəsiniz. Burada olmağınız hamımız üçün olduqca xoşdur.  

SUAL: Cənab Prezident, biz Azərbaycanda 1997-ci ildən bəri işləyən “Kastel” qrupunu təmsil 

edirik. Azərbaycanda pivə istehsal edirik. Sizə və hökumətinizə minnətdarlığımızı bildirmək istəyirik. 

İlkin mərhələdə çətinliklərlə üzləşirdik. Lakin hökumətə müraciət etdikdən sonra problemlərimiz həll 

olundu. İşlərimiz qaydaya düşdü. “Kastel” qrupu olaraq, Azərbaycana 40 milyon dollar vəsait 

qoymuşuq. Bunu ona görə etmişik ki, Azərbaycana inanırıq, ölkənizdə də etibar qazanmışıq. 

Minnətdarlığımı bildirirəm ki, Sizin ölkənizə gəlmək şəraiti yaratmısınız. Deməliyəm ki, indi biznes 

sahəsində işləmək çox rahatdır. Narazılıqlar olan zaman məhkəməyə müraciət edirik, haqlı olduğumuz 

zaman prosesi uduruq, haqlı olmadığımız zaman uduzuruq. Ədalətli məhkəmə sistemi mövcuddur. Vergi 

ilə bağlı işimizin başlanğıc mərhələsində müəyyən problemlər olsa da, sonradan hökumətə müraciət 

etdik, bu problem də həll olundu. Hansı problem olursa olsun, Sizin hökumətin dəstəyini həmişə hiss 

edirik. Azərbaycanda olmağımızla şərəf hissi keçiririk və fəal sərmayəçiyik. Sizin çağırışı dəstəkləyirik. 

Cənab Prezident, çox sağ olun.  

CAVAB: Dediyiniz sözlərə görə çox sağ olun. Elə bilirəm, sizin bu sözləriniz o deməkdir ki, sərmayə 

imkanları yalnız neft və qaz sektorunu əhatə etmir. Kənd təsərrüfatı sahəsində geniş imkanlar var. Xüsusilə də 

kənd təsərrüfatı məhsullarının emalında Azərbaycan Sovet İttifaqı dövründə ən böyük üzüm istehsalçısı idi. O 

zaman üzüm istehsalı ildə 2 milyon tona bərabər idi. Lakin keçmiş SSRİ rəhbərliyinin həyata keçirdiyi 

antialkoqol kampaniyasından sonra ölkəmizdəki üzümlüklərin əksəriyyəti məhv edildi. Şərabçılıq sənayesini 

bərpa etmək üçün bugünkü gündə sərmayə lazımdır. Mən bilirəm ki, siz pivə istehsalında nailiyyətlər əldə 

edirsiniz, məhsulunuz yaxşı satılır. Buna görə də sizi dəvət edirəm ki, bu işinizi, bu sərmayələrinizi davam 

etdirəsiniz. Hökumət tərəfindən nə lazımdırsa, olunacaqdır. Biz bu prosesi stimullaşdıracağıq. Xoş sözlərinizə 

görə bir daha sağ olun. Azərbaycandakı hər bir sərmayə qorunacaq, istənilən səviyyədə yarana biləcək hər hansı 

bir çətinlik həll ediləcəkdir. Sağ olun.  
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SUAL: Mən Fransa-Azərbaycan Ticarət və Kommersiya Palatasının sədriyəm. Adım Serj 

Buadvedir. Mən Sizin ölkəni 1974-cü ildən tanıyıram. Mərhum Heydər Əliyevlə bir neçə dəfə 

görüşmüşəm və artıq 10 ilə qədərdir ki, bizim qurum vasitəsilə Fransa şirkətlərinin Azərbaycanda işini 

təmin etmək vəzifəsi ilə məşğul oluruq. Biz, həm Azərbaycandan xaricdə işləyirik, həm də Azərbaycanda 

çalışırıq ki, şirkətlərlə Azərbaycanın əlaqədar təsisatlar arasında müvafiq ünsiyyət yaradaq. Biz artıq 

Ticarət və Kommersiya Palatasının Bakıda ofisini də açmışıq və çox istərdik ki, imkan düşən zaman 

görüşək və Sizinlə gələcək iş perspektivlərini müzakirə edək. Qəti fikrimiz belədir ki, yalnız neft və qaz 

sənayesində deyil, digər sahələrdə də, məsələn, kənd təsərrüfatı sahəsində də əməkdaşlıq üçün böyük 

imkanlar var. Sağ olun. 

CAVAB: Siz də sağ olun! 

SUAL: Bizim şirkət, təxminən, 8 ildir ki, Azərbaycanda biznes ilə məşğul olur. Cənab Prezident, 

Sizin dediyiniz kimi, Azərbaycan son müddət ərzində çox sürətlə inkişafda olan ölkədir. Hər bir kəs 

razılaşır ki, ARDNŞ çox yaxşı, səmərəli danışıq aparan işçi qrupuna malikdir və ümumilikdə, 

Azərbaycanın xarici şirkətlərlə apardığı danışıqlar çox yaxşı məcrada keçir. Amma, eyni zamanda, həm 

də müşahidə olunur ki, digər sektorlar neft və qaz sənayesi kimi inkişaf etmir. Necə fikirləşirsiniz, digər 

sahələri Neft Fondu vasitəsilə maliyyələşdirmək olarmı? Dövlət vəsaiti ilə özəl vəsait hesabına qarışıq 

maliyyələşdirməyə necə baxırsınız? 

CAVAB: Neft və qaz sektorunun digər sənaye sahələrindən daha sürətlə inkişaf etməsi faktı doğrudur və 

bu, tamamilə təbiidir. Çünki Azərbaycan müstəqilliyini qazanarkən ölkənin heç bir maliyyə ehtiyatı yox idi. 

Praktiki olaraq, heç bir vəsaitimiz yox idi və bizim iqtisadiyyatın sonrakı inkişafı tamamilə xarici sərmayədən 

asılı idi. Əlbəttə, o vaxt, müharibə şəraitində iqtisadiyyatın hər hansı sahəsinə xarici sərmayələr cəlb etmək 

mümkün deyildi. Hərc-mərclik və iqtisadi tənəzzül şəraitində hətta neft sektoruna da sərmayə cəlb etmək çox 

çətin idi. Biz 1994-cü ildə sərmayəçiləri dəvət etməkdən ötrü böyük səylər qoyduq. Artıq 1995-ci ildə vəziyyət 

tamamilə dəyişdi və sərmayəçilər Azərbaycanda iş almaqdan ötrü rəqabət aparırdılar. Ona görə də bu sahəyə 

daha çox sərmayə cəlb olunması təbiidir. Amma bu, o demək deyil ki, biz digər sahələrə az diqqət yetiririk. Biz 

neftdən gələn gəlirlərdən, Neft Fondunun vəsaitindən digər sahələrin, infrastrukturun inkişaf etdirilməsində 

istifadə etmək fikrindəyik. Hazırda bu vəsaitdən qaçqın-köçkünlərin həyat səviyyəsini yaxşılaşdırmaq üçün 

istifadə olunur. Ermənistanın işğalı nəticəsində qaçqın-köçkün vəziyyətinə düşmüş bir milyon insana lazımi 

kömək göstərilir. Biz onlar üçün yeni evlər, qəsəbələr, şəhərciklər salırıq. Bu proses davam etdiriləcəkdir. Eyni 

zamanda, Fondun vəsaiti yeni qurğular, müəssisələr və iş yerləri yaradılması üçün də istifadə olunacaqdır. Yeni 

yollar çəkiləcək, su elektrik stansiyaları tikiləcəkdir. Bu baxımdan dövlət özəl sərmayəçilərlə birgə iqtisadiyyat 

üçün sərmayələr ayıra bilər.  

SUAL: Cənab Prezident, biz xüsusilə elektrik stansiyalarının tikintisinə böyük maraq göstəririk. 

Bu sahədə Azərbaycanda hansı perspektivlər mövcuddur? Energetika təsərrüfatının özəlləşdirilməsi 

gözlənilirmi? 

CAVAB: Biz energetika sektoruna xüsusi fikir veririk. Bu gün Azərbaycanda olan elektrik stansiyalarının 

sayı və gücü bizə imkan vermir ki, tələbləri tam ödəyək. Ölkəmiz inkişaf edir və yeni müəssisələr yaranır. Ona 

görə də əlavə elektrik stansiyalarına ehtiyac vardır. Bu sahədə layihələr həyata keçirilir. Böyük elektrik 

stansiyalarından biri Bakı ətrafında Yaponiya hökumətinin yardımı ilə tikilmişdir. Digər, gücü 400 meqavat 

olan elektrik stansiyasının tikilməsi ilə bağlı da danışıqlar aparılır. Bu sahənin inkişaf etdirilməsi üçün bütün 

imkanlardan istifadə olunur. Köhnə elektrik stansiyaları müasir tələblərə, bu günün reallıqlarına cavab vermir. 

Onlar həddindən artıq çox yanacaq – mazut və qaz sərf edirlər. Baxmayaraq ki, biz neft hasil edən ölkəyik, 

ancaq hələlik enerji daşıyıcılarına ehtiyacımız da böyükdür. Ona görə də Rusiyadan təbii qaz alınır.  

Həmin sektorun özəlləşdirilməsinə gəldikdə isə biz gərək bu məsələdə çox ehtiyatlı olaq. Bu gün elektrik 

enerjisinin paylanma sistemi xarici şirkətin idarəçiliyinə verilmişdir. Bu proses davam etdirilə bilər. Amma 

resursların özü – neft, qaz dövlətə məxsusdur. Mən elə bilirəm ki, biz energetikanın potensialını artıra bilərik və 

bunu yeni qurğular, infrastruktur yaratmaqla əldə edə bilərik. Neft hasilatı artan zaman isə Azərbaycan hətta 

elektrik enerjisini qonşu ölkələrə də ixrac edə biləcək səviyyəyə çata bilər.  

SUAL: Azərbaycanlıların müxtəlif ölkələrə gedərək orada bizneslə məşğul olmalarına 

münasibətiniz necədir? 

CAVAB: Mənim bu prosesə münasibətim çox müsbətdir. Düşünürəm ki, azərbaycanlılar yaşayış yerlərini 

seçməkdə azaddırlar. Biz kommunist ideologiyası sistemində, hər şeyin qadağan olunduğu şəraitdə o qədər 

yaşamışıq ki, sərbəst surətdə yaşayış yeri seçmək hüququmuz olmayıbdır. Ona görə də azadlığın nə olduğunu 

yaxşı bilirik və mən dediyiniz meyli tamamilə dəstəkləyirəm. Azərbaycanlılar Avropada və digər yerlərdə nə 

qədər çox yaşasalar, orada Azərbaycan haqqında daha çox məlumat olacaqdır. Bizimkilər də oralardan zəngin 
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təcrübə qazanacaqlar, yeni biliklər alacaqlar, əlaqələr quracaqlar, yeni biznes sahələri öyrənəcəklər və 

uzunmüddətli perspektiv baxımından bunun hamısı bizim ölkənin xeyrinə işləyəcəkdir. Onlar həm də bizim 

ölkəni tanıdacaqlar. Azərbaycanlılar öz ölkəsinə, vətəninə bağlıdırlar. Onlar xaricdə ölkəmizin haqq sözünü 

deyəcəklər. Yaxşı haldır ki, bizim vətəndaşlar indi azaddırlar və digər ölkələrdə məskunlaşırlar. Onlar 

yaşadıqları ölkənin iqtisadi inkişafında da iştirak edir, eyni zamanda, bizim ölkənin inkişafına öz töhfələrini 

verirlər. Yəqin ki, bu sualı verəndə özünüzü nəzərdə tuturdunuz. Mən sizə də işinizdə uğurlar arzulayıram.  

SUAL: Mənim adım Jan Pol Delandır. 1997-ci ildən Azərbaycanda fəaliyyət göstərən şirkətdə 

çalışıram. Biz iki proqram üzrə fəaliyyət göstəririk – Avropa İttifaqının maliyyələşdirdiyi Füzuli və 

Ağdam rayonları kəndlərinin yenidən qurulması və Azərbaycanda müxtəlif sərmayə layihələrinin həyata 

keçirilməsi proqramları. Mənim iki sualım vardır. Birincisi, Ermənistanla danışıqlar hansı səviyyədədir 

və razılıq əldə olunması Azərbaycan iqtisadiyyatına necə təsir edəcəkdir? İkincisi, Sizin Bakı şəhərində 

infrastruktur dəyişiklikləri ilə əlaqədar geniş planlarınız və layihələriniz vardır. Bununla əlaqədar 

məlumat verə bilərsinizmi? 

CAVAB: Sağ olun. Təəssüflər olsun ki, uzun müddətdir Azərbaycan və Ermənistan arasında danışıqlar 

prosesində tərəqqi yoxdur. Bu, əsasən Ermənistanın qeyri-konstruktiv siyasəti ilə bağlıdır. Bilirsiniz ki, XXI 

əsrdə bir ölkənin digər ölkənin ərazisini işğal etməsi dözülməz haldır. Bəli, Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ 

ərazisində müharibə olub, separatizm olubdur. Lakin on ildir ki, biz atəşkəs rejimində yaşayırıq və bütün bu 

müddət ərzində danışıqlar aparılır. Təəssüf ki, danışıqlar uğurlu olmayıbdır. Zənnimcə, əsas məqsəd müharibəyə 

son qoymaqdır. Lakin bu, yalnız erməni işğalçı qüvvələrinin zəbt edilmiş ərazilərdən geri çəkiləcəyi təqdirdə 

olacaqdır. Düşünürəm ki, Ermənistanda qərar qəbul edən şəxslər başa düşəcəklər ki, özlərini mühüm regional 

layihələrdən təcrid etmək çıxış yolu deyildir. Bəli, Azərbaycan müharibədən əziyyət çəkib, biz ərazilərimizi 

itirmişik, insanlarımız həlak olmuş, yaralanmışdır. Amma biz müstəqilliyimizi qorumuşuq. Bu isə ən vacib 

məsələdir. 

Mən, tam əminəm ki, bu gün ərazisinin 20 faizi işğal edilmiş Azərbaycan əraziləri işğal olunmayan 

Ermənistandan daha müstəqildir. Bu müharibə iqtisadi baxımdan çox zərərli və dağıdıcı olub. Ancaq gəlin, 

müharibənin sonluğuna baxaq. Ermənistan özünü münaqişədə üstünlük qazanan ölkə kimi görürsə, mən buna 

şübhə edirəm. Gəlin, nəticəyə baxaq, Azərbaycanın və Ermənistanın iqtisadi inkişafını müqayisə edək. Gəlin, 

iki ölkənin perspektivlərinə nəzər salaq və görək ki, iki ildən sonra nələr olacaqdır. Bu gün Azərbaycanın 

büdcəsi Ermənistandakından üç dəfə artıqdır və üç ildən sonra 5-10 dəfə artıq olacaqdır. Bu uçurum daha da 

dərinləşəcək və fərq artacaqdır. Bu gün iki ölkədəki iqtisadi vəziyyət müqayisəolunmazdır. Ona görə də hər 

hansı üstünlük barədə danışmaq böyük sual altındadır.  

Mən istərdim ki, müharibə dayansın və ərazilərimiz sülh yolu ilə geri qaytarılsın. Amma bu, yalnız bizdən 

asılı deyildir. Bu, habelə beynəlxalq ictimaiyyətdən də asılıdır. Beynəlxalq aləm gərək beynəlxalq hüquq 

normalarını pozan tərəfə təzyiq göstərsin. Bu normaları Azərbaycan pozmur. Biz heç kimin ərazisini işğal 

etmirik, torpaqlarını ələ keçirmirik. Bu müharibədə biz itki vermiş tərəfik və müharibənin qurbanıyıq. Ona görə 

də problemin həlli yalnız Azərbaycanın ərazi bütövlüyü əsasında həyata keçirilə bilər. 

İnfrastruktur layihələrinə gəldikdə, hazırda ölkədə yeni yollar çəkilir. Azərbaycanı Gürcüstanla birləşdirən 

qədim İpək yolu bərpa olunur. Bu yolun bizim ərazimizdən keçən hissəsi 400 kilometrə yaxındır. Eyni yollar 

ölkəmizin paytaxtından İrana və Rusiyaya da çəkiləcəkdir. Ona görə də bizim gələcəkdə hər üç istiqamətə rahat 

yolumuz olacaqdır. Bakının özündə də şəhərdaxili yolların salınması nəzərdə tutulur, müsabiqələr elan olunur. 

İştirak etmək istəyən şirkətlər öz təkliflərini verə bilərlər. Ümumiyyətlə, gələcək üçün çoxlu layihələr nəzərdə 

tutulur. Yolların tamamilə yenidən qurulması həyata keçiriləcəkdir ki, onlar müasir tələblərə cavab versin. 

Burada həm beynəlxalq maliyyə qurumları, həm də bizim hökumətimiz vəsait qoyublar. Əlavə sərmayəçilər 

olarsa, biz onlarla da işləməyə hazırıq.  

SUAL: Cənab Prezident, mən turizmin inkişafı ilə maraqlanıram. Biz Azərbaycanda Şəki 

xanlarının sarayını, Naxçıvandakı məqbərələri və Şirvanşahlar sarayını görmüşük, Bakı ətrafında 

atəşpərəstlərin məbədi ilə də tanış olmuşuq. Birinci missiya BMT-nin İnkişaf Proqramı tərəfindən 

maliyyələşdirilirdi. Bizi çox maraqlandıran digər bir sahə isə Bakının və Abşeron yarımadasının dənizə 

qovuşan sahəsidir. Bu layihə haqqında sizin fikriniz necədir? Ümidvarıq ki, Fransa hökuməti bu 

layihələrlə bağlı bizə kömək edəcəkdir.  

CAVAB: İlk əvvəl onu deyim ki, mən Prezident vəzifəsinə yeni seçilmişəm və layihələrin hamısı ilə 

yaxından tanışlıq üçün bir qədər vaxt lazım olacaqdır. Həm də Azərbaycanda o qədər layihələr həyata keçirilir 

ki, onların hamısı haqqında dəqiq məlumatlar vermək bir qədər çətindir. Amma sizin dediklərinizə görə 

minnətdaram. Bizim mədəniyyət incilərimiz qorunub-saxlanılmalıdır. Azərbaycanın qədim tarixi, memarlıq 

abidələri vardır ki, onlar ölkənin bütün bölgələrində mövcuddur. Ölkəmizin görməli yerləri çoxdur və bizdə 9 
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müxtəlif iqlim qurşağı vardır ki, bu da rəngarəng təbiət deməkdir. Ona görə turizm bizim üçün mühüm 

əhəmiyyət kəsb edən sahələrdən biridir. Təəssüflər olsun ki, Ermənistanın təcavüzü sovet dövründə 

qazandığımız bir çox turistlərdən bizi məhrum etmişdir. Onlar ölkəyə gəlməkdən qorxurlar. Bizim gözəl 

dənizimiz, dağlarımız vardır və onları turist yerləri kimi istifadə etmək imkanları böyükdür. Azərbaycanda 

turizm sənayesinə böyük diqqət yetiriləcəkdir, ölkənin hər bir bölgəsində turistləri maraqlandıra biləcək yerlər 

vardır. Mən ölkəyə qayıdan kimi sizin söylədiyiniz layihə ilə maraqlanacağam. Sizə isə bu məsələ ilə bağlı 

müraciət etdiyinizə görə minnətdaram. 

SUAL: Cənab Prezident, mən MEDEF-in Mərkəzi Asiya və Qafqaz üzrə komitəsinin prezidenti 

Kristian Monsam. İcazə verin, Sizə öz minnətdarlığımı bildirim. Çox təqdirəlayiq haldır ki, Siz 

demokratikləşmə prosesinin iqtisadi layihələrin həyata keçirilməsində həlledici rolunu xüsusi 

vurğuladınız. Mən Sizinlə tam razıyam. 

Siz yoxsulluğun azaldılması proqramından da bəhs etdiniz. Beləliklə, qarşınızda çətin vəzifələr 

durur. Bir tərəfdən, bazar iqtisadiyyatı şəraitində sərmayəçiləri cəlb etməyi düşünürsünüz, digər 

tərəfdən, insanların həyat səviyyəsinin yaxşılaşdırılmasına çalışırsınız. Bir sıra ölkələr bu çətin vəzifələrin 

öhdəsindən gələ bilməyiblər. Bəziləri yarı yolda düşünüblər ki, bazar iqtisadiyyatı sosial bərabərliklə 

yanaşı addımlaya bilməz. Zənnimcə, bu, düzgün deyildir. Digərləri sosial ədalət mövzusunda həddindən 

artıq uzağa gediblər. Nəticədə, rəqabət qurban verilmişdir. Elə bilirəm ki, bu məsələ ilə bağlı Sizin 

fikirlərinizi öyrənmək maraqlı olacaqdır. 

CAVAB: Mən sizinlə tamamilə razıyam. Elə bilirəm ki, indiyədək Azərbaycanda bazar iqtisadiyyatının 

və sosial ədalətin tarazlığı təmin olunubdur. Bazar iqtisadiyyatına gəldikdə, deməliyəm ki, genişmiqyaslı 

özəlləşdirmə proqramı həyata keçirilmiş, ticarət sərbəstləşdirilmiş, torpaq islahatı aparılmış və nəticədə hazırda 

ümumi daxili məhsulumuzun 71 faizi özəl sektorda istehsal edilir.  

Bildiyiniz kimi, hökumətin inhisarında olan neftdən gələn böyük həcmdə gəliri də nəzərə almaqla, 71 faiz 

böyük göstəricidir. Bu, hələ son rəqəm deyildir. Bu proses davam edir. Bütün bu göstəricilər büdcəmizdə də əks 

olunmuşdur. İndi ticarət və kənd təsərrüfatının, xidmət sahələrinin büdcədə payı artmışdır. 1,5 milyarda 

çatdırılmış bu büdcə sosial yönümlüdür və onun çox hissəsi məhz sosial istiqamətlərə xərclənir – məvaciblər 

verilir, pulsuz təhsil və səhiyyəyə sərf olunur. Əlbəttə, bizim fikrimizcə, yalnız bazar iqtisadiyyatı dəyərləri 

tətbiq olunsaydı, büdcəmiz də tam fərqli olardı. Lakin bugünkü vəziyyət tam optimaldır və bizim tutduğumuz 

yol digərləri üçün örnək ola bilər.  

Ölkənin ehtiyacları çoxdur, görüləsi işlər də yetərlidir. Bizə yeni elektrik stansiyaları, yeni qurğular, 

zavodlar, yeni iş yerləri açmaq lazımdır. Lakin eyni zamanda, neftdən əldə olunmuş gəlirləri qaçqın-köçkünlərin 

ehtiyaclarına da xərcləyirik. Bu məqsədlə artıq 70 milyon dollar vəsait ayrılmışdır. Onlar üçün yeni evlər tikilib, 

qəsəbələr salınmışdır. Mən bununla bağlı yeni bir fərman imzalayacağam. Ölkədə bir dənə də çadır şəhərciyi 

qalmayacaqdır. Biz bu siyasəti aparırıq və əminik ki, bu, bizə uğur gətirəcəkdir.  

İqtisadiyyatın öz qanunları var, biz bu qanunları bilirik və onlara riayət etmədən ölkə uğura nail 

olmayacaqdır. Amma eyni zamanda, ölkənin normal sosial inkişaf proqramı da var. Sosial inkişaf qanunlarına 

da riayət etmək mühümdür. Azərbaycanın zəngin olmaq üçün böyük potensialı var. Zəngin olan ölkədə 

yoxsullar olmamalıdır. Ölkədə zəngin adamların sayı artır. Bu da ki, ölkədə gedən normal inkişafın nəticəsidir. 

Lakin eyni zamanda, yoxsulluq səviyyəsində yaşayanları həmin nöqtədən yuxarı qaldırmaq lazımdır. Ona görə 

də hökumətimiz üçün yoxsulluğun aradan qaldırılması ilə bağlı proqramlar çox böyük əhəmiyyət kəsb 

edəcəkdir. Xalqımız bunu görür və qiymətləndirir. Elə bilirəm ki, bu tarazlığı saxlamaq çox vacibdir, bazar 

iqtisadiyyatı və sosial yardım siyasəti gələcəkdə də davam etdiriləcək. 

Görüşün sonunda MEDEF-in prezidenti FRANSUA PERİQO Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevə 

müraciətlə dedi: 

- Cənab Prezident, Sizin bizə ayırdığınız vaxt sona çatdı və deməliyəm ki, çox vaxt belə azad sual-cavab 

aparmaq imkanı olmur. Çoxumuz ölkənizdə mövcud olan imkanlar barəsində ətraflı məlumat əldə etdik. Sonda 

hamımızın adından Sizə minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm. Mən cənab nazirə də öz minnətdarlığımı 

bildirirəm. O, əvvəlcə ingiliscə zəif bildiyini desə də, sonra çox gözəl çıxış etdi. Xoşbəxtik ki, burada saziş 

imzalandı və həmin saziş ölkələrimiz arasında münasibətlərin inkişafını sürətləndirəcəkdir.  

Siz bizi ölkənizə səfərə dəvət etdiniz. Biz bu səfəri həyata keçirəcəyik.  

Çox sağ olun, cənab Prezident. 
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PARİSDƏ FRANSANIN MÜDAFİƏ NAZİRİ MİŞEL ALYO-MARİ TƏRƏFİNDƏN  

AZƏRBAYCAN PREZİDENTİNİN ŞƏRƏFİNƏ TƏŞKİL EDİLMİŞ RƏSMİ QƏBULDA 

NİTQ 

 

Paris şəhəri, 

22 yanvar 2004-cü il 

 

Hörmətli xanım nazir! 

Hörmətli xanımlar və cənablar! 

Mən bu dəvətə görə sizin hamınıza öz təşəkkürümü bildirirəm. Bu gün mənim Fransaya rəsmi səfərim 

başlayıbdır. Çox şadam ki, bu səfər uğurla davam edir. Artıq çox mühüm görüşlər keçirilibdir.  

Ölkələrimiz arasında uğurlu əməkdaşlıq aparılır. Bu əməkdaşlıq bütün sahələrdə öz gözəl nəticələrini 

verməkdədir. Siyasi, iqtisadi, mədəni sahələrdə ölkələrimiz uğurla əməkdaşlıq edir və bu, bizim ölkələrimizi, 

xalqlarımızı bir-birinə daha da yaxınlaşdırır. 

Fransa, eyni zamanda, ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədridir. Biz ümid edirik ki, digər həmsədrlərlə 

birlikdə Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizama salınmasında daha fəal rol 

oynayacaqdır. 

Fransa, həm də Avropanın aparıcı ölkələrindən biridir. Nəzərə alsaq ki, Azərbaycan da öz gələcəyini 

Avropa strukturlarına inteqrasiyada görür, bu baxımdan da bizim ikitərəfli münasibətlərimiz böyük əhəmiyyət 

kəsb edir. Eyni zamanda, Fransa ilə bizi dostluq əlaqələri bağlayır və bu əlaqələr çox güclüdür. Əminəm ki, 

gələcəkdə də onlar daha da güclənəcəkdir. 

Bütün bu amilləri nəzərə alaraq, demək olar ki, nə üçün Azərbaycan Prezidenti öz ilk rəsmi səfərini 

Fransaya edibdir. 1993-cü ildə Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyev ilk səfərini Fransaya edibdir. 2004-cü ildə 

Azərbaycanın Prezidenti öz ilk səfərini Fransaya edibdir. Bu ənənə artıq yaranıbdır və ümidvaram ki, bundan 

sonra da yaşayacaqdır.  

Arzu edirəm ki, bizim ikitərəfli münasibətlərimiz bundan sonra da inkişaf etsin, güclənsin, bizi bir-

birimizə daha da yaxın etsin.  

Xanım nazir, bu badələri sizin sağlığınıza, hörmətli dostlar, sizin sağlığınıza və Fransanın şərəfinə 

qaldırıram. Sağ olun.  
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FRANSANIN "FİQARO" QƏZETİNƏ 

MÜSAHİBƏ 

 

Paris şəhəri, 

22 yanvar 2004-cü il 

 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev yanvarın 22-də - Fransaya rəsmi səfərinin ilk 

günü bu ölkənin ən nüfuzlu mətbuat orqanlarından olan "Fiqaro" qəzetinə müsahibə vermişdir. 

İlham Əliyev: "Qafqaz bütün hərbi bazalardan azad olmalıdır". 

Oktyabrda Azərbaycanın rəhbərliyində Atası Heydər Əliyevi əvəz etmiş yeni Prezident İlham Əliyev 

xaricə ilk rəsmi səfərini dünən məhz Parisdən başladı. Ötən ilin son ayında Gürcüstanda baş vermiş "məxməri 

inqilab" narahat Qafqaz regionunda ruslar və amerikalılar arasındakı rəqabəti açıq-aydın nümayiş etdirdiyi bir 

zamanda, görünür, Paris seçimi heç də təsadüfi olmamışdır. Dövlət başçısı kimi beynəlxalq aləmdə ilk 

addımlarını atan yeni Prezident geosiyasi qarşıdurmanın məntiqi ilə məhdudlaşmamaqda qətiyyətli mövqe 

nümayiş etdirir. 

Sual: Bu, Sizin xaricə ilk səfərinizdir. Siz nə üçün Parisi seçdiniz? 

Cavab: Mən Prezident seçildikdən sonra dövlət başçılarından bir çox dəvətlər aldım. İlk dəvətlərdən biri 

Prezident Şirak tərəfindən göndərilmişdi və mən bu dəvəti böyük məmnuniyyətlə qəbul etdim. Fransa 

Azərbaycan üçün mühüm tərəfdaşdır, bu ölkə ilə bizim çox yaxşı əlaqələrimiz var. Eyni zamanda, Fransa 

Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə birbaşa məşğul olan ATƏT-in Minsk qrupunun 

həmsədridir. Faktiki olaraq, Fransanın seçilməsi üçün bir çox səbəblər var idi. Prezident Heydər Əliyev də 

xaricə ilk səfərini Parisə etmişdi. 

Sual: Sizin seçiminiz həm də ölkənizin, bir tərəfdən, Rusiyaya münasibətdə, digər tərəfdən isə, 

Birləşmiş Ştatlara münasibətdə müstəqilliyini nümayiş etdirmirmi? 

Cavab: Yaşadığımız müstəqillik dövrü artıq onu göstərdi ki, bizim ölkə tam mənada müstəqil siyasət 

yürütməyə qadir olan bir ölkədir. Birləşmiş Ştatlarla çox yaxşı münasibətlərimiz var. Bizim Rusiya ilə də çox 

yaxşı münasibətlərimiz var. Lakin biz özümüzü Avropanın bir hissəsi hesab edirik. Azərbaycan faktiki olaraq, 

Avropanın Şərq sərhədində yerləşir, ölkəmiz öz gələcəyini Avropa strukturlarına inteqrasiyada görür. Məhz 

buna görə də, ümumiyyətlə, Avropa İttifaqına üzv olan ölkələrlə, Avropa İttifaqının əsas ölkələrindən biri 

sayılan Fransa ilə münasibətlərimiz çox vacibdir. 

Sual: Sizin atanız Qərblə, xüsusən də Birləşmiş Ştatlarla münasibətləri möhkəmləndirməyə 

yönəlmiş siyasət həyata keçirirdi. Siz bu siyasəti davam etdirəsəksinizmi? 

Cavab: Əlbəttə, çünki bu siyasət böyük uğur qazanmışdır. Amma eyni zamanda, bir ölkə ilə yaxşı 

münasibətlərdə olmaq o demək deyil ki, digərləri ilə pis münasibətdə olmaq lazımdır. Heydər Əliyev 

diplomatiyasının uğuru məhz o fakta bağlıdır ki, o, hamı ilə yaxşı münasibətlər qurdu. 

Sual: Siz Azərbaycanda Amerika bazalarının yerləşdirilməsinə razılıq verəcəksinizmi? 

Cavab: Bildiyiniz kimi, bizim ərazimizdə heç bir xarici hərbi qüvvə yoxdur. Biz bu mövzu ilə bağlı 

amerikalılarla heç bir müzakirə aparmırıq. 

Sual: Seçilməyinizdən əvvəl, xüsusən də 2003-cü ilin sentyabr ayında Yaltada, Sizinlə Prezident 

Putin arasında çox səmimi yaxınlaşma müşahidə olundu. Sizin fikrinizsə, Ermənistanın strateji tərəfdaşı 

olan və münaqişənin həllinin açarını öz əlində saxlayan Rusiya ilə münasibətlərin yenidən istiləşməsi 

Qarabağ münaqişəsinin həllində irəliləyiş əldə etməyə imkan yaradacaqmı? 

Cavab: Rusiya ilə münasibətlərimizin istiləşməsi 2000-si ildə, Putinin hakimiyyətə gəlməsindən sonra 

başlandı. Həmin vaxt Prezident Putin və Prezident Heydər Əliyev arasında çox gözəl şəxsi münasibətlər 

yarandı. Onlar əməkdaşlığın bütün sahələrində böyük uğurlar əldə etməyə müvəffəq oldular. Biz neftin bir 

hissəsini artıq Rusiya vasitəsilə nəql edirik. Eyni zamanda, Rusiyadan böyük həsmdə təbii qaz idxal edirik. Biz 

ümumi sərhədlərimizin delimitasiyasına nail olmuşuq. Əslində, əlaqələrimiz qonşu dövlətlər arasında yaxşı 

münasibətlər nümunəsi hesab edilməlidir. Mən bundan çox şadam. Qarabağ məsələsinə gəldikdə isə, demək 

istəyirəm ki, Rusiyanın Ermənistan üçün tərəfdaş olması mühüm əhəmiyyət daşıyır, lakin yaddan çıxarmaq 

lazım deyil ki, Ermənistanın digər tərəfdaşları da var. Onun Birləşmiş Ştatlarda, Fransada çox güclü lobbisi var. 

Məhz buna görə də, həm Azərbaycan, həm Ermənistan tərəfləri üçün ən yaxşı həll yolu, ümumiyyətlə, Minsk 

qrupuna arxalanmaqdır. Minsk qrupuna daxil olan ölkələr birlikdə təzyiq göstərməlidirlər ki, Ermənistan bizim 

əraziləri azad etmək məcburiyyətində qalsın. Heç kim üçün sirr deyil ki, Ermənistan Azərbaycanın ərazisinin 20 

faizini işğal etmişdir. Bir milyon qaçqın-köçkün evsiz-eşiksiz qalmışdır. Amma əfsuslar olsun ki, beynəlxalq 
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ictimaiyyət təcavüzkarı işğal olunmuş ərazilərdən çıxarmaq üçün lazımi tədbirlər görmədi. Münaqişə Avropa 

Şurasındakı öhdəliklərimizə ziddir, çünki həm Ermənistan, həm də Azərbaycan bu təşkilatın üzvləridir. 

Beləliklə, məsələni mümkün qədər tez həll etmək lazımdır. Amma anlamaq lazımdır ki, biz Qarabağın 

müstəqilliyini və ya onun Ermənistana birləşdirilməsini heç vaxt qəbul etməyəcəyik. 

Sual: Bəs necə etməli? Burada gəlib çıxırıq Rusiyanın açar roluna, çünki Ermənistan regionda 

onun strateji dayağına çevrilibdir. Ermənistanda minlərlə rus əsgəri var, böyük hərbi baza var… 

Cavab: Həmin baza təhlükə mənbəyidir. Qafqaz bütün xarici hərbi bazalardan azad olmalıdır. 

Azərbaycan bu baxımdan nümunə ola bilər. Bizim iqtisadiyyatımız inkişaf edir, bizim ən yüksək artım faizimiz 

var, ən yaxşı infrastrukturumuz mövcuddur. Regional əməkdaşlığın bərpası hamı üçün faydalı ola bilər. 

Ermənistan başa düşməlidir ki, müharibə yolu heç nəyə gətirib çıxarmayacaqdır. 

Sual: Siz Gürcüstandakı "məxməri inqilabdan" hansı nəticəyə gəlirsiniz? 

Cavab: Biz oradan ibrət götürməli deyilik. Baş vermiş hadisələr göstərdi ki, Gürcüstandakı vəziyyət nə 

qədər həssas ola bilər. Amma bizdə vəziyyət fərqlidir. Çünki bizim xalqdan dəstəyimiz var. 

Sual: Siz Azərbaycanın güclü amillərini qeyd etdiniz. Sizin seçilməyiniz iğtişaşlarla müşayiət 

olundu. Nəticədə, ölənlər oldu, ATƏT saxtakarlıq faktını pislədi. Sizin mövqeyiniz çox güclüdürmü? 

Cavab: Bəli, güclüdür. Əlbəttə, biz gənc ölkəyik, bizim neft sənayemiz yeniləşmişdir. Biz ordumuzu 

təchiz etməliyik. Keçid dövrünün böyük sosial problemlərini həll etməliyik. Bizə vaxt lazımdır. Amma eyni 

zamanda, bizim ölkədə ümumi daxili məhsulun illik artımı 9 faizdir. O ki qaldı seçkilərə, onlar tamamilə 

ədalətli keçmişdir. Əgər siz ATƏT-in və Avropa İttifaqının ilkin bəyanatlarını müqayisə etsəniz, onda 

görəcəksiniz ki, onlar seçkilərin keçirilməsini ruh yüksəkliyi ilə qarşılamışlar. Amma əfsuslar olsun ki, seçkidən 

sonra, müxalifətin polislə qarşıdurma yaradaraq iğtişaşlar törətməsindən sonra xarici nümayəndələr tərəfindən 

tamamilə fərqli və yeni bəyanatlar verildi, həmin bəyanatlar saxtakarlıq və manipulyasiyanı pisləyirdi. Mən bu 

cür bəyanatları tamamilə qərəzli sayıram. Şəxsi görüşdə məni yaxşı seçki münasibətilə təbrik etdilər. Lakin 

ictimaiyyət qarşısında, rəsmi olaraq, nəticə şübhə altına alındı. Bu, qəbuledilməzdir. 

Sual: Neftlə zəngin olan bir çox ölkələrdə neftdən gələn gəlir korrupsiya ucbatından yoxa çıxır. Siz 

inkişaf yolunuzda bu təhlükəni nəzərə alırsınızmı? 

Cavab: Korrupsiyaya qarşı mübarizə bizim əsas prioritetlərimizdəndir. Bir neçə gün bundan əvvəl bizdə 

bu məsələ ilə bağlı qanun qəbul olundu. Neftdən gələn vəsaitin yoxa çıxmasının qarşısını almaq məqsədi ilə, biz 

Neft Fondu yaratmışıq. Neftdən gələn gəlirlər orada yığılır və bu, tamamilə şəffaf qurumdur. Fonddan istifadə 

olunan pul ictimaiyyətin açıq nəzarətindədir. Ernst Young şirkəti onun auditi ilə məşğul olur. Biz bu sahədə 

fəaliyyətimizi Norveç modelinə uyğun qururuq. Qarşımıza çətinliklər çıxmasın deyə, şəffaflığı təmin edirik. 
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FRANSA TELEVİZİYASININ ÜÇÜNCÜ KANALINA  

MÜSAHİBƏ  

 

Paris şəhəri,  

22 yanvar, 2004-cü il 

 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev yanvarın 22-də Parisdə, onun üçün ayrılmış 

iqamətgahda Fransanın "FR-3" televiziya kanalının beynəlxalq proqramlar üzrə redaktoru Kristian Malara 

müsahibə vermişdir.  

Prezident İlham Əliyev Fransa-Azərbaycan əlaqələrinin mövcud vəziyyəti və gələcək perspektivləri, 

Azərbaycanın son illərdə qazandığı nailiyyətlər, siyasi, iqtisadi, sosial sahələrdə aparılan uğurlu islahatlar, xarici 

siyasətimizin əsas istiqamətləri, Cənubi Qafqaz regionunda sülh və təhlükəsizlik məsələləri ilə bağlı sualları 

ətraflı cavablandırmışdır.  
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FRANSANIN "LCİ" TELEVİZİYA KANALINA  

MÜSAHİBƏ 

 

Paris şəhəri,  

22 yanvar, 2004-cü il 

 

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev yanvarın 22-də Parisdə, onun üçün ayrılmış iqamətgahda Fransanın 

“LCİ” özəl informasiya televiziya kanalına müsahibə vermişdir.  

Telekanalın müxbirinin suallarını cavablandıran Prezident İlham Əliyev ölkəmizdə aparılan uğurlu 

siyasi, iqtisadi, sosial islahatlardan, Azərbaycanın Avropa strukturlarına inteqrasiyası prosesindən, Fransa-

Azərbaycan əlaqələrinin mövcud vəziyyətindən və inkişaf perspektivlərindən, fransız şirkətlərinin və iş 

adamlarının ölkəmizin iqtisadiyyatının müxtəlif sahələrində fəaliyyətindən ətraflı bəhs etmişdir. 

Telekanal vasitəsilə Fransa ictimaiyyətinə müraciət edən Prezident İlham Əliyev əsası ümummilli 

liderimiz Heydər Əliyev tərəfindən qoyulmuş ikitərəfli və qarşılıqlı surətdə faydalı əməkdaşlığın bundan sonra 

da inkişaf etdiriləcəyinə əmin olduğunu vurğulamış və ölkəmizin rəhbərliyinin bu sahədə səylərini daha da 

artıracağını bildirmişdir.  
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FRANSA BEYNƏLXALQ ƏLAQƏLƏR İNSTİTUTUNDA  

KEÇİRİLMİŞ GÖRÜŞDƏ 

NİTQ 

 

Paris şəhəri, 

23 yanvar 2004-cü il 

 

Əziz xanımlar və cənablar!  

Beynəlxalq Əlaqələr İnstitutuna dəvət olunmaq mənim üçün böyük şərəfdir. Bu institut dünyada gedən 

hadisələrin təhlili və dəyərləndirilməsi ilə bağlı mühüm tədqiqatlar aparır. Siz bilirsiniz ki, bizim mərhum 

Prezidentimiz Heydər Əliyev bu institutla çox bağlı idi. Bir neçə dəfə buraya gəlib görüşlər keçirmişdi və bu 

görüşlərdən xoş təəssüratları var idi. Ona görə də, mənim burada olmağım təsadüfi deyildir. Prezident kimi 

mənim ilk rəsmi səfərimin Fransaya olması bizim Fransa ilə ikitərəfli münasibətlərə, böyük Avropa ailəsinə 

inteqrasiyaya nə dərəcədə böyük əhəmiyyət verməyimizə dəlalət edir.  

Azərbaycan müstəqilliyini 1991-ci ildə qazandı. O zaman ölkədəki vəziyyət çox çətin idi. İqtisadi, siyasi 

və sosial sahələrdə tam böhran hökm sürürdü, Ermənistan Azərbaycana hərbi təcavüz etmişdi, Azərbaycan 

torpaqlarını itirirdi. Azərbaycan xalqı Heydər Əliyevi Bakıya dəvət edib, onu Prezident seçənədək bütün bunlar 

davam edirdi. Ondan sonra vəziyyət dəyişməyə başladı. Ermənistanla müharibə dayandırıldı, atəşkəs əldə 

olundu, iqtisadi tənəzzülə son qoyuldu.  

1996-cı ildən isə iqtisadi dirçəliş dövrü başlandı. O vaxtdan etibarən bizim ölkəmiz dinamik inkişaf edir. 

İqtisadi inkişafda böyük nailiyyətlər əldə olunmuşdur. İndi hamıya məlumdur ki, Azərbaycan iqtisadi cəhətdən 

regionun lideridir, biz iri həcmdə xarici sərmayələri ölkəyə cəlb edə bildik və adambaşına sərmayələrin 

qoyuluşu baxımından keçmiş sovet ölkələri içərisində lider mövqeyindəyik.  

Azərbaycan öz təbii ehtiyatlarını xarici biznes üçün açıq elan etdi və bu gün dünyanın ən böyük şirkətləri 

bizimlə birlikdə işləyirlər. Azərbaycan Xəzər dənizində öz neft ehtiyatlarının işlənilməsi sahəsində öncül 

mövqelərə sahib olmuşdur. Bu işi əsas neft şirkətləri ilə birlikdə yerinə yetiririk, bu əməkdaşlığın nəticəsində 

ölkəmizə milyardlarla vəsait gətirilir.  

Azərbaycan yalnız birbaşa xarici sərmayədən deyil, eyni zamanda, xarici texnologiyalardan, təcrübədən 

də yararlandı. Hazırda bizdə, ölkədə yaşayan xaricilərin sayı çoxdur, onlar özlərini evdəki kimi hiss edirlər. 

Bizim xalqımız həmişə qonaqpərvərliyi ilə fərqlənib. Ölkədə dini və etnik səbəblərdən heç vaxt anlaşılmazlıq, 

narazılıq olmayıbdır. Ona görə də, bizdə yaşayan minlərlə xarici özlərini rahat hiss edir. İqtisadi islahatların 

nəticəsi kimi, son bir neçə il ərzində illik 10 faiz artım müşahidə olunur. Həyat səviyyəsi yüksəlir, amma 

bununla belə, sosial problemlər də çoxdur. Bizim 1 milyon qaçqın və məcburi köçkünümüz var, onlar bizim 

zəbt olunmuş torpaqlarımızı tərk etmiş vətəndaşlarımızdır. Bu, Azərbaycan iqtisadiyyatı üçün çox ağır bir 

yükdür. Əhalinin ümumi sayına nisbətdə götürdükdə, Azərbaycan dünyada ən çox qaçqın-köçkün olan ölkədir. 

8 milyonluq əhalinin 1 milyonu qaçqın-köçkünlərdir.  

Bununla belə, biz elə bir şərait yarada bilmişik ki, xarici sərmayəçilər özlərini rahat hiss edirlər. Mən elə 

bilirəm ki, bu, ən böyük nailiyyətlərdən biridir. Çünki etibar qazanmaqdan ötrü illər lazımdır, bircə səhv addım 

hər şeyi yox edə bilər. Biz işimizi elə qurduq ki, səhv addımlara yer qalmadı. Azərbaycanın coğrafi-siyasi 

mövqeyi, bir tərəfdən, onu çox mühüm yolayrıcı mərkəzə çevirir, digər tərəfdən, biz müxtəlif münaqişələrin baş 

verdiyi ərazidə yerləşmişik.  

Biz coğrafi-siyasi mövqeyin üstünlüklərindən istifadə edirik. Azərbaycan şərq-qərb və şimal-cənub 

dəhlizlərinin vacib ölkəsidir. Biz bundan bəhrələnməyə çalışırıq. Eyni zamanda, regionun özü - Qafqaz və daha 

geniş ərazi münaqişələrlə doludur. Bu da ki, sabit şərait yaradılmasına mane olur.  

Bizim daha bir böyük nailiyyətimiz Azərbaycanda mövcud olan sabitlikdir. İctimai-siyasi sabitlik ölkənin 

iqtisadi uğurlar əldə etməsinin əsas səbəblərindən biridir. Biz istəyirik ki, qonşularımızla sülh şəraitində 

yaşayaq, regionumuz düşmənçilik deyil, əməkdaşlıq regionu olsun. Azərbaycan qonşuları ilə yaxşı münasibətlər 

yaradıbdır. 

Türkiyə, Rusiya, Gürcüstan, İranla bizim yaxşı ikitərəfli münasibətlərimiz var. Regional səviyyədə 

əməkdaşlıq edirik. Ancaq, bir qonşumuzla heç bir münasibətimiz yoxdur ki, bu da Ermənistandır. Səbəbi də 

aydındır. 1980-ci illərin sonunda ölkəmizin Dağlıq Qarabağ bölgəsində başlayan separatçı hərəkat Azərbaycana 

qarşı müharibə ilə nəticələndi. Ermənistan Dağlıq Qarabağı Azərbaycandan ayırmaq məqsədi ilə ölkəmizə qarşı 

təcavüz etdi və Dağlıq Qarabağın inzibati ərazisindən kənarda yerləşən daha 7 rayon işğal olundu. Azərbaycana 

qarşı bu təcavüz 10 ildən artıqdır ki, davam edir.  
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Bütün ölkəmiz bu müharibədən əziyyət çəkibdir və əvvəldə dediyim kimi, 1 milyon əhalimiz qaçqın və 

köçkündür. Beynəlxalq aləm uzun müddətdir ki, bu məsələ ilə məşğuldur, lakin, təəssüf ki, elə bir uğur əldə 

olunmayıbdır. ATƏT-in Minsk qrupu və onun həmsədrləri - Fransa, Rusiya və Birləşmiş Ştatlar çox cəhdlər 

edirlər ki, münaqişənin həlli yollarını tapsınlar və tərəfləri razılığa gətirsinlər.  

Təəssüf ki, bu sahədə heç bir irəliləyiş yoxdur. Bu münaqişəni həll etmək üçün beynəlxalq hüquq 

normaları nəzərə alınmalıdır. BMT 4 qətnamə qəbul etmişdir. Bu qətnamələrdə Ermənistandan tələb olunur ki, 

işğalçı ordusunu qeyd-şərtsiz geri çəksin. Təəssüf ki, Ermənistan beynəlxalq hüquq normalarına heç bir 

əhəmiyyət vermir. Ermənistanın mövqeyi belədir ki, Dağlıq Qarabağ ermənilərinin öz müqəddəratlarını təyin 

etməyə haqları vardır.  

Beynəlxalq hüquq normaları isə bu fikrə haqq qazandırmır. Çünki ermənilər bir millət kimi öz 

müqəddəratlarını təyin ediblər. Onların müstəqil ölkəsi vardır. Bu ölkə Ermənistandır. Onların məntiqinə 

əsaslansaq, ermənilər öz müqəddəratlarını hər bir yerdə təyin edə bilərlər, ona görə ki, onlar hər yerdə - 

Rusiyada, Fransada, Afrikada, Amerikada yaşayırlar. Bu, beynəlxalq aləmdə qəbul olunan bir şey deyildir. Ona 

görə də, onların təbliğat vasitəsi kimi istifadə etdikləri bu metod ciddi qəbul oluna bilməz. Beynəlxalq hüquq 

normalarında əsas əhəmiyyət kəsb edən prinsip ərazi bütövlüyüdür, hər bir ölkənin suverenliyidir. Azərbaycan 

dünyada hər bir ölkənin ərazi bütövlüyünü tanıyır və biz istəyirik ki, dünya da bizim ərazi bütövlüyümüzü 

tanısın və o, bərpa olunsun.  

Biz ərazi bütövlüyümüzün bərpası üçün hər şey edəcəyik. Bəzən belə düşünürlər ki, hansısa bir səbəbdən, 

xarici ölkələrin köməyi nəticəsində münaqişədən əldə etdiyi üstünlüklərə görə Ermənistanın danışıqlar zamanı 

mövqeləri daha əlverişlidir. Mən bununla razı deyiləm. İstərdim ki, bu məsələ ilə bağlı öz fikrimi çatdırım. Bəli, 

həqiqətən, yuxarıda qeyd etdiyim səbəblər sayəsində onlar heç vaxt Ermənistana məxsus olmamış və məxsus 

ola bilməyəcək əraziləri ələ keçiriblər. Yeri gəlmişkən, mövzunun tarixi aspektindən danışsaq, ermənilər Dağlıq 

Qarabağ ərazisinə yalnız XIX əsrin əvvəllərində köçürülmüşlər. Bu, tarixi faktdır. 1970-ci illərdə Dağlıq 

Qarabağın mərkəzində ilk erməni məskənlərinin salınmasına həsr olunmuş abidə də ucaldılmışdı. Bu abidə 

ermənilərin Qarabağ torpağına ayaq basmasının 150 illiyinə həsr olunmuşdu. Ona görə də onların bu torpağa 

iddialarının heç bir tarixi əsası yoxdur.  

Bu gün isə mən bu problemin başqa aspektindən danışmaq istəyirəm. Elə görünə bilər ki, Ermənistanın 

mövqeləri daha əlverişlidir. Amma əslində, belə deyildir. Bu gün Ermənistanla Azərbaycanı müqayisə etsək, hər 

bir kəs fərqi görə bilər. Azərbaycan tam müstəqil ölkədir. Ərazisində heç bir xarici dövlətin hərbi bazası yoxdur. 

Xarici yardımdan asılı deyildir. Azərbaycan iqtisadiyyatını inkişaf etdirir. Büdcəmiz Ermənistanın büdcəsindən 

3 dəfə çoxdur. Coğrafi-strateji mövqeyini və ölkədə neft sektorunun inkişafını nəzərə alsaq, Azərbaycan qısa 

zaman kəsiyində çox güclü ölkəyə çevriləcəkdir. Ermənistana nəzər salsaq, görərik ki, bu deyilənlərə yaxın heç 

bir şey yoxdur. Ona görə də bu müharibədə kimin üstünlük əldə etməsi hələ böyük sual altındadır.  

Mən bu münaqişə ətrafında ona görə geniş danışıram ki, onun yalnız Azərbaycan, region üçün deyil, 

bütün dünyaya təsiri böyükdür. Xatırladım ki, Sovet İttifaqının dağılmasının özü Qarabağdakı separatist 

hərəkatdan başladı. Ondan sonra Abxaziya, daha sonra Dnestryanı, sonra Cənubi Osetiya münaqişələri başlandı. 

Bu etnik separatçı hərəkatlar digərləri ilə müşayiət olundu. Nəticədə Sovet İttifaqı dağıldı. SSRİ-nin 

dağılmasından heyfsilənmirik, əksinə, Sovet İttifaqının dağılması bizə müstəqil olmaq imkanı verdi. Bizim 

xalqın əsrlərlə gözlədiyi müstəqilliyə nail olduq. Məsələ ondadır ki, bu separatçı hərəkatlar dağıdıcılıqla 

müşayiət olundu. Bu gün münaqişə zonası regionda sabitliyin pozulması üçün potensial ərazidir. Ona görə də, 

biz çox narahatıq ki, bu məsələ həll olunmazsa, regionda müharibənin yenidən başlanması üçün daimi təhlükə 

qalır. Ümid etmək istəyirəm ki, beynəlxalq icma və xüsusilə də ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri Fransa, 

Rusiya və ABŞ bu münaqişənin həll olunmasında daha fəal rol oynayacaqlar. Ermənistanı inandıra biləcəklər ki, 

XXI əsrdə bir ölkənin digər ölkənin ərazisini işğal etməsi yolverilməzdir.  

Məsələnin indiyə qədər həll olunmamasının digər bir səbəbi də beynəlxalq aləmin yeritdiyi ikili 

standartlardır. Əgər, dünyanın hansısa hissəsində hansısa bir ölkənin ərazisi digər ölkə tərəfindən zəbt olunursa, 

bu zaman beynəlxalq aləm öz resurslarından, siyasi, diplomatik vasitələrdən, yeri gələrsə, hərbi vasitələrdən 

istifadə edir və ədaləti bərpa edir. Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi ilə bağlı isə bu cür tədbirlər görülmədi. 

Ona görə də Azərbaycan xalqı beynəlxalq aləmin bu cür münasibətini ikili standart kimi qəbul edir. Mən yenə 

də ümidimi bildirmək istəyirəm ki, bu münaqişə həll olunacaq və həm Azərbaycan xalqı, həm də erməni xalqı 

gələcəkdə sülh şəraitində yaşayacaqlar.  

Fransa Minsk qrupunun həmsədri kimi bu münaqişənin həll olunmasında böyük məsuliyyət daşıyır və 

buna çox qüvvə sərf edibdir. Prezident Jak Şirak şəxsən bu işlə məşğuldur və mən ümid edirəm ki, bütün bu 

səylərin bəhrəsi olacaqdır.  
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Bizim Fransa ilə ikitərəfli münasibətlərimiz çox müsbət istiqamətdə davam edir. Siyasi səviyyədə yaxşı 

qarşılıqlı anlaşma var, iqtisadi əlaqələr yüksək səviyyədədir. Fransız şirkətləri Azərbaycanda sərmayəçi kimi, 

kontraktor kimi işləyirlər. Hər iki tərəf bu əməkdaşlıqdan razıdır. Biz ümid edirik ki, gələcəkdə Fransa kapitalı, 

fransız şirkətləri, Azərbaycanda daha çox təmsil olunacaq və ölkələrimiz bundan xeyir görəcəklər. Yeri 

gəlmişkən, ölkələrimiz arasında ticarət əlaqələri son müddətdə üç dəfə artmışdır.  

Münasibətlərimizin inkişafı sahəsində böyük potensial var. Fransa ilə münasibətlərə Azərbaycanda 

həmişə böyük önəm verilmişdir. Fransa Azərbaycanı həmişə maraqlandıran ölkə olmuşdur. Fransanı 

Azərbaycanda həmişə daha yaxından tanımaq istəmişlər. Düşünürəm ki, bu da bizim əlaqələrin artmasına imkan 

verən bir məqamdır. Müxtəlif səpkilərdə, müxtəlif səviyyələrdə görüşlərin, səfərlərin, seminarların sayı 

artmalıdır. İnsanlar gərək bir-birini yaxşı tanısınlar. Fransa həm də Azərbaycan üçün ona görə vacibdir ki, 

Azərbaycan özünü Avropanın bir hissəsi hesab edir. Ölkəmiz Avropa Şurasının üzvüdür.  

Artıq üç ildən çoxdur ki, biz gələcək inkişafımızı Avropaya inteqrasiya ilə bağlayırıq. Fransanın 

Avropada aparıcı rol oynaması da bizim ölkə üçün vacib bir amildir. Elə bilirəm ki, yaxınlaşmaq ölkələrimizin 

qarşılıqlı arzusudur və sizin ölkə ilə yaxınlaşmaqla Azərbaycan qarşısında duran çətinliklərin öhdəsindən daha 

asan gələcəkdir.  

Son müddət ərzində biz böyük uğurlar əldə etmişik, nailiyyətlərimiz çox olub, tamamilə dağıdılmış ölkə 

indi sabit, dinamik inkişaf edən ölkədir. Əlbəttə ki, Azərbaycanda problemlər çoxdur: iqtisadi problemlər, sosial 

problemlər, yoxsulluq, işsizlik. Bütün bu məsələlərlə növbəti 5 il müddətində yaxından məşğul olacağıq və uğur 

qazanacağımıza əminəm. Mən əminəm ki, Azərbaycan Avropa strukturlarına geniş inteqrasiya etdikdən sonra 

daha uğurla inkişaf edəcəkdir. Heydər Əliyevin Azərbaycanı inkişaf etdirmək siyasəti davam etdiriləcək, çünki 

həyatın və zamanın sınağından çıxmış bu siyasət özünün doğru olduğunu sübuta yetirmişdir.  

Çox vaxtınızı almaq istəmirəm. Azərbaycan haqqında deyəcəyim söz çoxdur. Bu gün dediklərim demək 

istədiklərimin çox az bir hissəsidir.  

İstərdim ki, ünsiyyətimiz davam etsin, gələn dəfə Fransada olarkən məmnuniyyətlə bir daha sizinlə görüş 

keçirim. İstərdim ki, sizi də Azərbaycana dəvət edim, gəlib hər şeyi özünüz görəsiniz ki, ölkəmiz necə yaşayır, 

necə inkişaf edir. Təəssüflər olsun ki, bəzən mətbuatın yazdığı qərəzli yazılarla ölkədəki reallıq arasında heç bir 

oxşarlıq olmur. Bir daha dəvətə görə sizə minnətdarlığımı bildirirəm. Ümid edirəm ki, belə görüşlərimiz bir-

birimizi daha yaxşı anlamağa kömək edəcəkdir. Çox vaxtınızı almayacağam, bir neçə kəlmə də fransız dilində 

müraciət edim. 

Bugünkü görüşə görə sizə minnətdaram. Mən ingilis dilində danışdım, çünki ingilis dilində tez-tez 

danışmaq lazım gəlir, ünsiyyətlərimiz davam edərsə, fransız dilində daha tez-tez danışaram və gələn dəfə sizinlə 

görüşü fransızca keçirərəm.  

Yaşasın Fransa, yaşasın Azərbaycan! 

 

* * * 

 

Sonra Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev görüş iştirakçılarının suallarına cavab verdi.  

SUAL: Fransa Senatı və Fransa hökuməti nəzərdə tutulan mədəni proqram çərçivəsində 

işləməkdən çox fəxr edir. İcazə verin, Senatdakı həmkarlarımı, xüsusilə də cənab Dümonu salamlayım. 

O, Fransa Senatında dostluq qrupunun rəhbəridir, cənab Monteskyönü də salamlayıram. Mənim sualım 

cənab Prezidentədir. Regional vəziyyətlə bağlı bugünkü gündə Gürcüstanı necə qiymətləndirirsiniz? 

Sizcə, Gürcüstan Rusiya ilə ABŞ arasında tarazlıq tapa biləcəkmi?  

İLHAM ƏLİYEV: Dost kimi, qonşu kimi, birgə layihələrin iştirakçısı kimi, yaxşı siyasi və iqtisadi 

əlaqələrimiz olduğu ölkə kimi, əlbəttə, Gürcüstandakı vəziyyət bizim üçün də vacibdir. Biz istəyirik ki, 

Gürcüstandakı vəziyyət sabit olsun. Biz istərdik ki, Gürcüstandakı dostlarımız sülh şəraitində yaşasınlar. 

Gürcüstanın Azərbaycanla oxşar problemləri var. Onların da qondarma, separatçı “respublikaları” var və bunlar 

Gürcüstanın ərazi bütövlüyünü pozurlar. Ümumi problemlər bizi bir-birimizə daha sıx yaxınlaşdırır. Mən elə 

bilirəm ki, bizim coğrafi məkanda, bizim kimi ölkələr üçün əsas məsələ qarşıdurmanı əməkdaşlığa çevirməyə 

çalışmaqdır. Azərbaycanın da Rusiya ilə münasibətlərində çətin dövrlər var idi. 1990-cı illərin əvvəllərində 

çoxlu narazılıqlar var idi, bizə çox təzyiq olunurdu. Heç kim üçün sirr deyil ki, Rusiya silahla Ermənistana 

yardım edirdi, bəzən birbaşa hərbi yardım göstərirdi. Azərbaycana qarşı iqtisadi blokada var idi. Biz elə vaxtları 

yaşamışıq ki, heç bir məsələdə razılığa gəlmirdik. Xəzər dənizinin sərhədlərə bölünməsi məsələsində də. 

Bugünkü Rusiya-Azərbaycan münasibətlərinə baxsaq, - bu, həm də Rusiya Prezidenti Putinin fikridir, - 

münasibətlərimiz əsl qonşuluq münasibətləri nümunəsidir. Biz bütün problemləri həll edə bildik. Xəzər dənizi 
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məsələsində də razılığa gəldik. Siyasi, iqtisadi məsələlərdə razılığa gəldik və hər iki tərəf bu razılıqlardan 

məmnundur. Elə bilirəm ki, bu qarşıdurma rəqabətin əməkdaşlığa çevrilməsinin gözəl nümunəsidir.  

Güclü dövlətlərin maraqları çox vaxt toqquşur, onların mövqeləri çox zaman tam əks olur.  

Bizim ölkələr üçün, region üçün ən yaxşısı odur ki, onların mənafeləri, haradasa, bizdən uzaq yerdə 

toqquşsun. Ona görə də elə bilirəm ki, Gürcüstan da bizim təcrübədən istifadə edəcək və bu qarşıdurmadan 

çəkinərək əməkdaşlığa başlayacaqdır. Bunun üçün imkanlar mövcuddur. Əgər bizim yardımımız lazım olarsa, 

bunu etməyə hazırıq. Dediyim kimi, Gürcüstanla münasibətlər bizim üçün çox vacibdir. Eyni zamanda, Rusiya 

ilə münasibətlər də bizim üçün mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Hər ikisi bizim üçün qonşu və dost dövlətdir. 

Azərbaycan dostları ilə münasibətləri normal məcraya yönəltməyə və yardım göstərməyə həmişə hazırdır. 

Əminəm ki, yuxarıda qeyd olunan vəziyyət sülh məcrasına düşəcək, sabitləşəcək və narazılıqlar tezliklə aradan 

qaldırılacaqdır. 

SUAL: Son dəfə Ermənistan Prezidenti Koçaryanla Cenevrədə görüşmüşdünüz. Bu görüşdən sonra 

hər hansı bir irəliləyiş varmı? 

CAVAB: Həmin görüş Azərbaycanda keçirilmiş prezident seçkilərindən sonra ilk görüş idi. Bu, habelə 

mənim Ermənistan Prezidenti ilə də birinci görüşüm idi. Ona qədər biz bir-birimizi tanımırdıq. Demək olar ki, 

bu, bir növ tanışlıq məqsədi daşıyan görüş idi. Əsas məqsəd münaqişənin sülh yolu ilə həlli üzrə bir-birimizə 

fikirlərimizi bildirmək, keçmişə nəzər salmaq və gələcək imkanları nəzərdən keçirmək idi. Görüşdən sonra 

prezidentlər tərəfindən mətbuata bəyanat verildi və hər iki dövlət başçısı münaqişənin sülh yolu ilə həll 

olunmasının vacibliyini bildirdi. Bu bəyanat müsbət hal kimi qiymətləndirilməlidir. 

O ki qaldı praktiki addımlara, bu haqda ətraflı söhbət olmadı. Bizim mövqeyimiz bəllidir və o, ədalətlidir. 

Azərbaycan özünə məxsus olmayan heç nəyi tələb etmir. Biz yalnız özümüzə məxsus olan əraziləri istəyirik. 

Ona görə də mövqeyimiz tam ədalətlidir. Hadisələrin necə cərəyan edəcəyini zaman göstərəcəkdir. Bu 

münaqişənin həlli üçün güclü beynəlxalq vasitəçilik lazımdır. Əgər iki prezident razılaşa bilərdisə, onda heç 

Minsk qrupuna da ehtiyac olmazdı. Bəzən ATƏT-in Minsk qrupunun üzvləri bizə deyirlər ki, siz gedib 

razılaşmalısınız və biz də bu razılaşma əsasında işləyərik. Biz razılaşacağıqsa, onda vasitəçiləri neyləyirik? 

Vasitəçilər münaqişəyə cəlb olunmuş tərəflərə onun həlli yolunu tapmaqda kömək etməlidirlər. Ümidvaram ki, 

onlar öz fəaliyyətlərini davam etdirəcəklər. Amma eyni zamanda, sizə deyə bilərəm ki, biz hadisələri 

tələsdirmirik. Azərbaycanın mövqeyi ədalətlidir, vaxt bizə işləyir və beynəlxalq hüquq da bizim tərəfimizdədir. 

Digər tərəf bunu nə qədər tez başa düşərsə, bu, onlar üçün yaxşı olar. 

SUAL: Mənim adım Corc Eskoroldur, universitetdə iqtisadiyyat üzrə professoram. Cənab 

Prezident, istərdim ki, çox maraqlı və məzmunlu nitqinizə görə Sizə minnətdarlığımı bildirim. Bu 

təqdimatdan sonra mən anladım ki, Dağlıq Qarabağ məfhumu sizin ölkə üçün nə dərəcədə böyük 

əhəmiyyət kəsb edir. Mən Sizə ölkənizin ərazi bütövlüyünü bərpa etmək səylərində uğurlar diləyirəm. 

İcazə versəydiniz, mən Sizə iki sualla müraciət edərdim. Birinci sual siyasi, ikinci isə iqtisadi 

xarakterlidir. Bilirəm ki, Azərbaycandan kənarda – İranda milyonlarla azərbaycanlı yaşayır. O da 

məlumdur ki, hazırda İranla ABŞ arasında münasibətlər olduqca pisdir. Lakin Azərbaycan həm ABŞ, 

həm də Rusiya ilə yaxşı münasibətlərə nail olubdur. Necə düşünürsünüz, 1940-cı illərdə baş vermiş 

hadisələr təkrar oluna bilərmi? Bu adamlar Azərbaycana – ana vətənlərinə qovuşmaq arzusunu ifadə edə 

bilərlərmi? Digər sualım neft ehtiyatları ilə bağlıdır. Hələ 1945-ci ildə, müharibənin sonunda elan 

edilmişdi ki, Azərbaycanın neft ehtiyatları tükənir və daha neft hasil olunmayacaqdır. Bundan sonra, 

Sizə məlum olduğu kimi, neftçilər ikinci və üçüncü Bakı axtarmağa başladılar. Bəlkə bu belə 

düşünülmüşdü ki, neft yataqları Azərbaycanın müstəqillik dövrü üçün saxlanılsın? 

CAVAB: Şərhinizə və sualınıza görə çox sağ olun. Xaricdə yaşayan azərbaycanlılara gəldikdə, 

deməliyəm ki, onları bir neçə kateqoriyalara ayırmaq olar. Elə azərbaycanlılar var ki, digər ölkəyə köçüb, orada 

diaspor kimi yaşayırlar. Digərləri isə başqa ölkə hesab olunsa da, öz dədə-baba torpaqlarında yaşayırlar. İranda 

yaşayan azərbaycanlılar öz ölkəsində yaşayırlar. Onların yaşadıqları yer dədə-baba torpaqlarıdır. 40-cı illərdə 

İranda olan hərəkat oradakı azərbaycanlıların Sovet İttifaqında yaşayan azərbaycanlılarla qovuşmaq hərəkatı 

deyildi. Bu, Cənubi Azərbaycanda olan müstəqillik hərəkatı idi. Bizim İranla yaxşı əlaqələrimiz var və biz bir-

birimizin işlərinə qarışmırıq. Ölkələrimizdə dövlət qurumları, bir sıra məsələlərə baxışımız müxtəlifdir. Lakin 

aramızda qarşılıqlı anlaşma var. Biz qonşuyuq və dostuq. Əlaqələrimizi elə qurmalıyıq ki, hər iki ölkə bundan 

xeyir görsün.  

İranda yaşayan azərbaycanlılar İran vətəndaşıdır və tarix boyu orada yaşamışlar. Bildiyiniz kimi, Böyük 

Azərbaycan Rusiya və İran arasında bölünmüşdü. Rusiya imperiyasının tərkibində olan Azərbaycan indi 

müstəqillik qazandı, İran ərazisində olan Azərbaycan isə indi İranın bir hissəsidir. Mən ölkələrimiz arasındakı 

münasibətlərin inkişafının tərəfdarıyam və biz bir-birimizin işlərinə qarışmamalıyıq. 
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Mən, ümumiyyətlə, bir ölkənin digər ölkənin işlərinə qarışmasının əleyhinəyəm. Əgər ölkələr yalnız öz 

problemlərini həll etməklə məşğul olsalar, mən əminəm ki, nə müharibələr olar, nə münaqişələr olar, nə də qan 

tökülər.  

Azərbaycanın təsdiq olunmuş ehtiyatları ilə bağlı onu deyə bilərəm ki, bunun müxtəlif mənbələri vardır. 

Sovet dövründə neft hasilatı Sibirdə tapılmış ehtiyatlarla müqayisədə, Azərbaycanda artıq səmərəsini itirmişdi. 

Bu ona görə idi ki, dənizdə neft çıxarmaq qurudakından daha baha başa gəlir. Ona görə də Azərbaycan neftinə 

diqqət azaldı. Bunun da bizim üçün müsbət sonluğu oldu. Çünki bu, bizə həmin ehtiyatların müstəqillik dövrünə 

saxlanılmasına imkan verdi. Bu gün Azərbaycanda nə qədər neft ehtiyatları olması haqqında müxtəlif fikirlər 

vardır. Bəzən elə düşünürlər ki, biz neft ehtiyatlarının həcmini şişirdirik ki, xarici şirkətləri ölkəyə cəlb edək. 

Amma xarici şirkətlər bizim rəqəmlərlə yanaşı, öz dəyərləndirmələrini də aparırlar. Azərbaycanın çox böyük 

neft ehtiyatları və böyük qaz potensialı vardır. Mən əminəm ki, ölkəmiz Avropanın alternativ qaz təchizatçısı 

olacaqdır. Bu sahədə iş gedir və əminəm ki, neftdən gələn gəlirlər ölkəmizin mənafeyinə xidmət edəcəkdir. 

SUAL: Cənab Prezident, Siz burada xatırlatdınız ki, ölkəniz gələcəkdə Avropa İttifaqına qoşulmaq 

və ya ən azı, bu təşkilata daha da yaxınlaşmaq niyyətindədir. Eyni zamanda, bildiyiniz kimi, bu ilin 

dekabr ayında Avropa İttifaqının 25 üzvü Türkiyənin bu təşkilata üzv qəbul olunması məqsədi ilə 

danışıqların başlanması tarixini müəyyənləşdirəcəkdir. Sizin fikrinizcə, əgər Türkiyə Avropa İttifaqına 

daxil olarsa, bu, ölkənizin həmin quruma yolunu asanlaşdıra biləcəkmi? 

CAVAB: Biz Türkiyəyə bu yolda uğur arzu edirik və əminəm ki, bu məsələ müsbət həll olunacaqdır. 

Əgər bu baş tutarsa, bunun Azərbaycana da xeyri olar. Amma elə bilirəm ki, hər bir ölkə öz üzərinə düşən işi 

yerinə yetirməlidir ki, Avropa İttifaqının üzvü ola bilsin. Əlbəttə, təqdimatlar, dəvətnamələr, yardımlar vacibdir. 

Lakin ölkənin özü standartlara uyğun gəlmirsə, bunlar heç bir nəticə verməyəcəkdir. 

Azərbaycan inkişafda olan ölkədir. Azərbaycan münaqişədən, müharibədən, hakimiyyətsizlikdən, 

vətəndaş müharibəsindən, çevriliş cəhdlərindən, iqtisadi tənəzzüldən çıxıb müstəqilliyini qoruyan ölkədir. Bütün 

bunlar 1991-ci ildən 1996-cı ilə qədər Azərbaycanın tarixində yer almış hadisələrdir. Yalnız bundan sonra 

ölkəmizdə demokratik təsisatların, bazar iqtisadiyyatının, iqtisadi islahatların həyata keçirilməsinə başlanıldı. 

Gördüyünüz kimi, daha beş il müddətində biz iqtisadi və siyasi islahatları eyni sürətlə davam etdirə bilsək, o 

zaman standartlarımız Avropa tələblərinə cavab verəcəkdir. 

SUAL: Zati-aliləri, mən Sorbonna Universitetində beynəlxalq əlaqələr üzrə təhsil alıram. Hər 

şeydən əvvəl, belə mötəbər auditoriya qarşısında əla çıxışınıza görə Sizə minnətdarlığımı bildirmək 

istəyirəm. Mənə elə gəlir ki, hazırda Ermənistanla Azərbaycan arasında olan münasibətlər İkinci Dünya 

müharibəsi dövründə Fransa ilə Almaniya arasındakı münasibətlərdən heç də pis deyildir. Necə 

düşünürsünüz, bəlkə ölkələr arasındakı sosial-iqtisadi əlaqələr, birgə layihələr bu münaqişənin həll 

olunmasına yardım edə bilər? Eyni zamanda, Cənubi Qafqaz ölkələrinin Avropa İttifaqına üzvlüyü 

məsələsini asanlaşdıra bilər?  

Cənab Prezident, Bakı-Ceyhan kəməri Türkiyəyədək uzanacaqdır. Bilmək istərdim ki, bu kəmərin 

tikintisi Azərbaycana və ümumilikdə regiona nə kimi dəyişikliklər gətirəcəkdir.  

Siz demokratik qaydada atanızı əvəz etdiniz. Qərb bu məsələdə ölkənizdə daha çox sabitliyə diqqət 

yetirdi. Eyni zamanda, demokratiya nöqteyi-nəzərindən Siz hesab edirsinizmi ki, hazırda bu, Qərb 

ölkələrindəki vəziyyətə uyğundur?  

CAVAB: Ermənistanla Azərbaycan arasındakı iqtisadi münasibətlərə gəldikdə, bizim mövqeyimiz 

dəyişməz olaraq qalır. Bu ölkə Azərbaycanın zəbt olunmuş ərazilərindən öz işğalçı ordusunu çıxarmayınca, heç 

bir iqtisadi əlaqələrimiz olmayacaqdır. Düşünürəm ki, bizim bu mövqeyimiz beynəlxalq aləm tərəfindən başa 

düşülməlidir. Bəzən bu məsələni belə təqdim etməyə çalışırlar ki, guya onlar əməkdaşlıq etmək istəyirlər, biz 

isə istəmirik. Əlbəttə, Ermənistan bizimlə əməkdaşlığa can atır və onunla iqtisadi əlaqələrin olmaması 

danışıqlarda müzakirə olunan məsələlərdən biridir. Bu gün bu məsələni həll etməkdən ötrü bütün vasitələrdən 

istifadə etmək lazımdır. Ona görə də iqtisadi münasibətləri yalnız münaqişənin sülh yolu ilə həllindən sonra 

bərpa etmək mümkündür.  

Bakı-Tbilisi-Ceyhan boru xətti uğurla inşa olunur. Tikintinin 50 faizi artıq tamamlanır və gələn ilin 

sonunda boru xətti istifadəyə veriləcəkdir. Bu kəmər Azərbaycana gündəlik 1 milyon barrel neft ixrac etməyə 

imkan verəcəkdir. Neftdən gələn gəlirləri iqtisadiyyatımızın müxtəlif sahələrinə yönəltmək fikrindəyik. Biz Neft 

Fondu yaratmışıq və burada neftdən gələn bütün gəlirlər toplanır. Fond şəffaf bir qurumdur və beynəlxalq 

təşkilatlar tərəfindən burada auditor fəaliyyəti həyata keçirilir. Fondun idarəçiliyi isə Beynəlxalq Valyuta 

Fondunun yardımı ilə aparılır. Gələcəkdə burada yığılan vəsait artaraq, nəzərəçarpacaq rəqəmə çatacaq və 

ölkəmizin inkişafına yardım edəcəkdir.  
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Azərbaycanda son on il müddətində həyata keçirilən siyasət sübuta yetirdi ki, Heydər Əliyevin müəyyən 

etdiyi xətt ölkəmizi böhran vəziyyətindən inkişafa doğru aparan yeganə xətdir. 1980-ci illərin sonundan hər il 

ölkədə liderlər dəyişirdi, hərbi çevrilişlər olurdu, vətəndaş müharibəsi baş verirdi. 

Yalnız Heydər Əliyev hakimiyyətə gəldikdən sonra bütün bunlara son qoydu. Ermənistanla müharibədə 

atəşkəs əldə edildi, vətəndaş müharibəsi dayandırıldı, qeyri-qanuni silahlı qruplaşmalar tərksilah olundu. Ölkəyə 

sülh və sabitlik gəldi. Ona görə də bizim indiki nəslin əsas məqsədi və vəzifəsi həmin siyasəti davam 

etdirməkdir. Azərbaycanı bu istiqamətdə inkişaf etdirmək çox zəruridir. Deməliyəm ki, əvvəllər ölkəmizin 

seçim etmək üçün yolları çox idi. Ölkə yeni idi və istənilən inkişaf yolu seçmək olardı. O zaman demokratik 

təsisatlar yox idi və biz bilərəkdən ən çətin yolu seçdik. Beynəlxalq ictimaiyyətə, beynəlxalq aləmə inteqrasiya 

yeganə mümkün və düzgün yol idi. Biz bu siyasəti davam etdirəcək və ölkəmizin demokratikləşdirilməsi 

prosesini ardıcıl surətdə aparacağıq.  

Soruşursunuz ki, Azərbaycan indi Qərbdə qəbul edilmiş normalara və standartlara tam cavab verirmi? 

Əlbəttə ki, yox və bu da təbiidir. Qərb bu normaları əsrlər boyu yaratmış və inkişaf etdirmişdir. Cəmi 50 il 

bundan əvvəlki Avropaya baxsaq, görərik ki, burada demokratiyaya bənzər bir şey yox idi. Müharibələr, irtica, 

digər xoşagəlməz hallar Avropanı bürümüşdü. Azərbaycan isə bunlardan yenicə qurtarıb, bu dəhşətli miras 

yenicə arxada qalmışdır. Bizə təsisatların buradakı səviyyəyə çatdırılması üçün vaxt lazımdır. Bu proses gedir 

və hər il biz məqsədə daha çox yaxınlaşırıq.  

SUAL: Siz burada bildirdiniz ki, regiondakı qonşularınızla sülh şəraitində yaşamaq istəyirsiniz. 

Buraya Xəzər dənizinin statusu məsələsini aid etmək olarmı? Sizin fikrinizcə, Xəzərin statusu ilə bağlı 

hansı variant daha münasibdir? İkinci sualım: Neft gəlirləri ilə bağlı Siz ən münasib variant kimi Norveç 

modelini seçdiniz. Gələcək illərdə ölkənizin neftdən əldə olunmuş vəsaitlərin istifadəsi sahəsində ən real 

və tarazlaşdırılmış məqsədi nədən ibarət olacaqdır? 

CAVAB: Neft bizim son məqsədimiz deyil, neft bizim üçün ölkəmizin inkişafı yolunda bir vasitədir. Neft 

yataqlarına malik olmaq hələ varlı olmaq demək deyildir. Həm hasilat, həm də nəqletmə vasitələri olduqda 

müəyyən bir zəmin yaradılır. Son on il müddətində Azərbaycan fəal surətdə paralel olaraq bu iki amilin həyata 

keçirilməsi ilə məşğul olur. Milyardlarla dollarları cəlb eləmək çox çətindir, amma bundan da çətini Qərbin 

riskli hesab elədiyi bir ərazidə neft kəməri inşa etməkdir. Bu gün bizim iki boru kəmərimiz vardır. Onlardan biri 

nefti Rusiyaya, digəri Gürcüstana nəql edir. Lakin həqiqi irimiqyaslı işləri başlamaqdan ötrü bizə böyük boru 

xətti lazım idi ki, nefti Aralıq dənizinə çıxarsın. Həmin boru kəməri indi tikilir.  

Amma eyni zamanda, biz düşündük ki, Azərbaycan neft gəlirləri əldə etməyə başladıqdan sonra nə 

olacaq? Bilirsinizmi, yoxsul olmaq həqiqətən çətindir, amma yoxsulluqdan sonra vəsait əldə edən zaman ondan 

düzgün istifadə etmək də çətinlik törədir. Ona görə də çalışırıq ki, səhv etməyək. Biz Beynəlxalq Valyuta Fondu 

ilə bu haqda danışıqlar apardıq və dünyada neft hasil edən bütün ölkələrin neft fondlarının təcrübəsini öyrəndik. 

Bizim nümayəndə heyətləri, onlar bu gün burada sizinlədir, həmin ölkələrə getdilər, neft fondlarının təcrübəsini 

öyrəndilər və qeyd olunduğu kimi, biz Norveçin neft fondunu əsas kimi götürdük. Biz hesab etdik ki, bu, ən 

şəffaf, ən səmərəli variantdır. Bu variant Norveçdə böyük uğurla nəticələnmişdir. Bu isə, bildiyiniz kimi, heç də 

bütün neft istehsal edən ölkələrdə baş vermir ki, ölkə hərtərəfli və dinamik inkişaf etsin. Neftdən gələn gəlir 

insanlara xidmət etməlidir. İnsanlar bunun xeyrini görmürlərsə, demək, bu sahədə düzgün siyasət 

aparılmayıbdır. Ona görə də lap əvvəldən bizim fondumuz öz işini şəffaf aparır, gəlirlər barədə məlumat 

mətbuatda dərc olunur, Azərbaycan vətəndaşları vəsaitin miqdarını izləyə bilirlər. Xüsusilə nəzərə almaq 

lazımdır ki, bütün xərclər cəmləşmiş ölkə büdcəsindən həyata keçirilir, yəni, vəsaitin heç kimin bilməyəcəyi 

yerə, harayasa kənara xərclənməsinə heç imkan da yoxdur. Əgər xərclər büdcədən ayrılırsa, bu, o deməkdir ki, 

məsələ parlamentdə açıq müzakirələrə çıxarılır. Dediyim kimi, bütün bunlar bizim ölkəyə dinamik, çoxşaxəli 

inkişaf imkanı verəcəkdir. Azərbaycanda neft tükəndikdən sonra, - bu gec-tez baş verəcəkdir, - bizim 

iqtisadiyyatımız neftdən asılı olmayaraq tənzimlənəcək və inkişaf edəcəkdir. Biz daha səhər durub, indi 

etdiyimiz kimi, dünya bazarlarında neftin qiymətlərinə baxmayacağıq. (Alqışlar).  

SUAL: Cənab Prezident, məlumdur ki, Qafqazda həm Rusiyanın, həm də ABŞ-ın maraqları vardır. 

Siz bu iki dövlət arasında tarazlığı saxlamağa necə nail olursunuz? 

CAVAB: Elə bilirəm ki, hər şeydən əvvəl, uğur qazanmaq istəyirsənsə, xalqın dəstəyinə arxalanmalısan. 

Çünki lider xalqın dəstəyi olmadan lider ola bilməz. Ona görə də, hər şeydən əvvəl, gəlin, öz maraqlarımız 

haqqında düşünək – Azərbaycanın maraqları haqqında, Azərbaycan xalqının maraqları haqqında. Biz xarici 

siyasətimizi yalnız bu istiqamətdə aparırıq. Azərbaycanın güclü olacağı, müstəqilliyinin dönməz olacağı, 

insanlarımızın həyatının günbəgün yaxşılaşacağı siyasətimizi necə aparmağımızdan asılı olacaqdır. Başlanğıc 

nöqtə kimi bu, əsas götürülməlidir. Bizim gələcək xarici siyasətimiz də buna əsaslanacaqdır. Bu gün bizim 

ölkədə maraqları olan dövlətlər Azərbaycana yalnız ona görə gəlirlər ki, onların maraqları bizim maraqlarımızla 
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üst-üstə düşür. Maraqlarımız üst-üstə düşəndə, onlar bizim ölkəyə gəlirlər və hər iki tərəf özünü məmnun hiss 

edir. Maraqlarımız üst-üstə düşməyəndə, bizim ölkədə onlara yer tapılmır. Ölkənin maraqlarını nəzərə almadan, 

kor-koranə bu və ya digər yolu seçsən, elə bilərəm ki, səhv yolla getmiş olarsan.  

Xoşbəxtlikdən Azərbaycanda son on ildə aparılan siyasət məhz buna əsaslanmışdır. Ən başlıca məqsəd 

kimi, Azərbaycanın maraqlarının nədən ibarət olduğu, sonra isə bu maraqların digərlərinin maraqları ilə nə 

dərəcədə uyğun gəlməsi nəzərə alınmışdır. Azərbaycanda siz adını çəkdiyiniz ölkələrdən savayı, həm də digər 

ölkələrin maraqları ola bilər. Bu, həm iqtisadi, həm də siyasi maraqlar ola, yaxud mədəniyyətlə də bağlı ola 

bilər. Bu maraqlar bizim nöqteyi-nəzərimizə zidd gəlməzsə, heç bir problem ola bilməz. Hər şey əməkdaşlıq 

əsasında olmalıdır. Bu, qarşılıqlı faydalı və qarşılıqlı hörmətə əsaslanan əməkdaşlıqdır.  

SUAL: Siz yalnız Qərb ölkələri ilə münasibətlərdən bəhs etdiniz. Ölkənizin Şərqlə münasibətləri 

necə qurulmuşdur? Məsələn Qazaxıstan, Özbəkistan və digər ölkələr ilə. 

CAVAB: Adını çəkdiyiniz ölkələrlə bizim yaxşı münasibətlərimiz var. Qonşularımızla – Qazaxıstanla, 

Özbəkistanla ikitərəfli əlaqələr, daimi ünsiyyət həyata keçirilir və bu ünsiyyət gələcəkdə artacaqdır. Habelə 

prezidentlərin qarşılıqlı səfərləri də həyata keçirilir.  

Bu ölkələr bizə tarixən yaxındır. Azərbaycan hasilatçı ölkə olmaqla yanaşı, həm də təbii sərvətlərin nəqli 

üçün tranzit ölkə rolunu oynayır. Biz ölkədəki infrastrukturu ixrac üçün fərqli vasitə kimi təqdim etməyə 

hazırıq. Bu ölkələrlə bizim iqtisadi münasibətlərimiz uğurla inkişaf edir.  

Daha çox Şərqə doğru yerləşən ölkələrlə də bizim yaxşı əlaqələrimiz vardır. Amma deyə bilmərəm ki, 

onlar çox intensivdir. Ticarət və iqtisadi əlaqələr az olsa da, siyasi əlaqələr kifayət qədər yaxşıdır. Bizim digər 

ölkələrlə heç bir problemimiz yoxdur və onlarla qarşıdurma səviyyəsində deyilik. Biz bütün mümkün 

əməkdaşlığa açığıq. Azərbaycan açıq qapı siyasəti həyata keçirir, dialoq siyasətinin tərəfdarıdır. Biz 

sivilizasiyalar arasında, dinlər arasında, etnik qruplar arasında dialoqun tərəfdarıyıq. Keçmiş Sovet İttifaqı 

məkanında Azərbaycan yeganə yer idi ki, biz etnik qruplar, millətlər, dinlər arasında qarşıdurmanın nə olduğunu 

bilmirdik. Müstəqillik əldə etdikdən sonra baş vermiş bütün dəhşətli hallara baxmayaraq, biz bu xüsusiyyətimizi 

saxlaya bildik. Bizim yalnız bir problemimiz var, o da bizə zorla qəbul etdirilmişdir. Bu, Ermənistanın 

Azərbaycan ərazilərini işğal etməsi ilə bağlı problemdir. Bir daha demək istərdim ki, biz hər bir ölkə ilə 

istənilən istiqamətdə əlaqələri inkişaf etdirməyə hazırıq. 
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BAKI-TBİLİSİ-CEYHAN LAYİHƏSİNİN MALİYYƏLƏŞDİRİLMƏSİ İLƏ ƏLAQƏDAR  

SƏNƏDLƏRİN İMZALANMASI MƏRASİMİNDƏ 

NİTQ 

 

Bakı şəhəri, 

3 fevral 2004-cü il 

 

Hörmətli xanımlar və cənablar! 

Əziz dostlar! 

Düz on il bundan əvvəl, 1994-cü il sentyabrın 20-də bu salonda Azərbaycanın gələcəyi üçün böyük 

əhəmiyyət kəsb edən “Əsrin müqaviləsi” imzalanmışdır. Bu müqavilə Azərbaycanın gələcək inkişafı üçün çox 

mühüm rol oynamışdır. Həmin müqavilədən sonra Azərbaycanda Heydər Əliyevin neft strategiyası həyata 

keçirilməyə başlanmışdır. On il ərzində aparılan bu strategiya ölkəmizə böyük uğurlar gətiribdir. Azərbaycan 

iqtisadi cəhətdən güclənmiş, öz müstəqilliyini daha da möhkəmləndirmişdir. İndi ölkəmizin iqtisadi inkişafı 

uğurla davam edir. Azərbaycanın bütün iqtisadi göstəriciləri onu göstərir ki, ölkəmiz inkişaf edir, güclənir və bu 

ənənə davam edəcəkdir. 

1994-cü ildə Azərbaycan çox çətin vəziyyətdə idi. Azərbaycan müharibədən təzə çıxmışdı. Ermənistan 

silahlı qüvvələrinin işğalçı siyasəti nəticəsində torpaqlarımızın 20 faizi işğal altına düşmüşdü. Bir milyondan 

artıq vətəndaşımız qaçqın-köçkünə çevrilmişdi. O vaxt ölkədə sabitlik hələ tam bərqərar olunmamışdı. 

Ümumiyyətlə, ölkədəki vəziyyəti böhran kimi dəyərləndirmək mümkün idi. Məhz o çətin vəziyyətdə, o çətin 

anlarda Azərbaycan rəhbərliyinin və şəxsən Prezident Heydər Əliyevin müdrikliyi, uzaqgörənliyi və siyasi 

iradəsi nəticəsində Azərbaycana böyük həcmdə investisiyaların cəlb edilməsi mümkün olmuşdur. 

O vaxt investorları inandırmaq üçün böyük səylər göstərilmişdir. Bu gün vəziyyət tam başqadır. Bu gün 

Azərbaycan investisiyanın qoyulması baxımından keçmiş Sovet respublikaları arasında liderdir. Adambaşına 

düşən birbaşa xarici investisiyaların həcminə görə bəzi Şərqi Avropa ölkələrini də qabaqlayıbdır. Ancaq o vaxt 

vəziyyət tamamilə başqa idi.  

O vaxt investorları inandırmaq lazım idi ki, Azərbaycan xarici investisiyalar üçün məqbul yerdir, bu 

investisiyalar qorunacaqdır. Bu, belə də oldu və son on il ərzində bütün beynəlxalq ictimaiyyət, bizimlə bir 

yerdə bu irimiqyaslı layihələri həyata keçirən şirkətlər bir daha əmin oldular ki, Azərbaycanda onların 

sərmayələri lazımi səviyyədə qorunur. Bu inamı qazanmaq üçün illər lazım idi. Amma bu inamı itirmək üçün 

bir yanlış addım da kifayət idi. Bu yanlış addım Azərbaycanda atılmadı. Çünki bütün bu proseslər şəxsən 

Prezident Heydər Əliyevin nəzarəti altında idi.  

1994-cü ildən başlayaraq, Azərbaycan öz neft-qaz yataqlarının işlənilməsində böyük uğurlar əldə 

etmişdir. Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda böyük işlər görülmüşdür. Azərbaycana milyardlarla dollar 

investisiya qoyulmuş və 1997-ci ildə “Çıraq” yatağından ilkin neft hasil olunmuşdur. Bakı-Novorossiysk, Bakı-

Supsa neft kəmərləri istismara verilmişdir ki, bu da Azərbaycan neftinin dünya bazarlarına çıxarılmasında 

əhəmiyyətli rol oynamışdır. Əlbəttə, bizim hamımızın arzusu, istəyi, məqsədi onda idi ki, Azərbaycanda böyük 

ixrac neft kəməri tikilsin ki, o da, öz növbəsində, bizə böyük həcmdə neftin hasilatına nail olmağa imkan versin. 

Bu, indi baş verir. 

Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəmərinin inşası uğurla aparılır. Demək olar ki, biz hazırda işlərin səmərəliliyini 

görürük. İşlərin, təxminən 50 faizi artıq görülmüşdür. Əminik ki, yaxın zamanlarda Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft 

kəməri istismara veriləcəkdir.  

Bu gün isə bu layihənin maliyyələşməsi istiqamətində mühüm bir addım atılır. Beynəlxalq maliyyə 

qurumları bu layihəyə öz dəstəyini vermiş olurlar. Dünyanın aparıcı maliyyə qurumları tərəfindən verilən bu 

dəstək həm Bakı-Tbilisi-Ceyhan layihəsi üçün, həm də gələcəkdə digər layihələr üçün də böyük əhəmiyyət kəsb 

edir.  

Bu gün bizim birgə fəaliyyətimizin, elə bil ki, son mərhələsidir, son nöqtəsidir. Bu uğurlar yalnız bizim 

hamımızın vahid komanda kimi fəaliyyət göstərəcəyimiz təqdirdə mümkün idi. Bu da baş verdi. Azərbaycan 

Dövlət Neft Şirkəti ilə bp şirkətinin rəhbərliyi və liderliyi nəticəsində bu vahid komanda qarşıda duran bütün 

məsələlərə nail oldu. Azərbaycan bütün dünyaya nümayiş etdirdi ki, burada əməkdaşlıq öz bariz nəticələrini 

verir.  

Bu müqavilələrin icrasında çətinliklər də az deyil, qarşımızda süni şəkildə yaradılmış maneələr də az 

deyildi. Çətin vəziyyətdə, xüsusilə 1994-1996-cı illərdə müqavilələr üçün real təhlükələr yaranmışdı. Amma 

Azərbaycan rəhbərliyinin və şəxsən Prezident Heydər Əliyevin qətiyyəti, beynəlxalq neft şirkətlərinin inamı və 
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dünya ictimaiyyətinin dəstəyi bizə imkan verdi ki, bütün bu çətinliklərə baxmayaraq, istədiyimizə nail ola bilək. 

Bir daha bütün dünyaya sübut edək ki, Azərbaycan öz siyasətini müstəqil şəkildə aparır. Azərbaycan xalqının 

milli maraqları qorunur və heç kim, heç bir qüvvə bizi bu yoldan çəkindirə bilməz.  

Bu müqavilənin həyata keçirilməsi regional əməkdaşlıq nöqteyi-nəzərdən çox əhəmiyyətlidir. Bu, üç 

ölkənin xarici neft şirkətlərinin, 30-dan yuxarı beynəlxalq maliyyə qurumlarının vahid məqsədə necə nail ola 

bilməsinə çox gözəl nümunədir. Türkiyə, Gürcüstan, Azərbaycan rəhbərlərinin səyi nəticəsində bu layihə həyata 

keçirilir. Əfsanə gerçəyə çevrilir. Mən əminəm ki, qardaş Türkiyə ilə, qardaş Gürcüstanla bizim əlaqələrimiz 

bundan sonra daha da inkişaf edəcək və Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəməri bu istiqamətdə öz mühüm rolunu 

oynayacaqdır. Bizim ölkələrimiz, xalqlarımız bir-birinə daha yaxın olacaqdır. 

Gələcəkdə bizim böyük planlarımız var, böyük arzularımız var. gələcəkdə Azərbaycanın neft-qaz 

yataqlarından səmərəli şəkildə istifadə olunacaqdır. “Şahdəniz” layihəsinin həyata keçirilməsi məsələsi 

gündəlikdə durur. Mən əminəm ki, biz buna da nail olacağıq. Bizim hamımızın məqsədi ondan ibarətdir ki, 

xalqlarımız bu layihələrdən fayda götürsün. Mən əminəm ki, belə də olacaqdır. Artıq bu, baş veribdir. Minlərlə 

yeni iş yerləri açılıbdır. On minlərlə insanımız maddi fayda əldə etmişlər və bu proses davam edəcəkdir. 

Azərbaycanda Prezident Heydər Əliyevin sərəncamı ilə yaradılmış Dövlət Neft Fondunun fəaliyyəti çox 

səmərəlidir. Bu Fondda yığılan vəsaitlər şəffaf şəkildə saxlanılır və Azərbaycanın ən ağır problemi olan 

qaçqınların və məcburi köçkünlərin sosial vəziyyətinin yaxşılaşdırılmasına sərf edilir. Mən əminəm ki, Dövlət 

Neft Fondunda gələcəkdə yığılacaq vəsaitlər də bu məqsədlərə sərf olunacaqdır. Azərbaycanın iqtisadi-sosial 

problemlərinin həlli istiqamətində bu vəsaitlər ölkəmizə kömək edəcəkdir. 

Əziz dostlar! 

Bu gün müasir Azərbaycan tarixində çox əlamətdar bir gündür. Bu gün Azərbaycanın gələcək potensialını 

böyük dərəcədə müəyyən edəcək Bakı-Tbilisi-Ceyhan ixrac neft kəmərinin maliyyə məsələlərinin son 

nöqtəsidir. Mən bu gündə sizin hamınıza uğurlar arzulayıram. Arzulayıram ki, yaxın zamanlarda Bakı-Tbilisi-

Ceyhan neft kəmərinin açılış mərasiminə toplaşaq, onun istismara verilməsini də böyük təntənə ilə qeyd edək. 

Mən əminəm ki, biz bu məqsədlərə nail olacağıq, Azərbaycanı daha da gücləndirəcəyik. Bu, bizə imkan verəcək 

ki, regionda mövcud olan əməkdaşlıq daha da güclənsin və qonşu, qardaş ölkələrlə birlikdə biz qarşımızda 

duran bütün məqsədlərə çata bilək.  

Bu mühüm hadisə münasibətilə sizi bir daha ürəkdən təbrik edirəm. Sizin hamınıza cansağlığı, uğurlar 

arzulayıram. Sağ olun.  
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RUSİYANIN "İZVESTİYA" QƏZETİNƏ 

MÜSAHİBƏ 

 

Bakı şəhəri, 

4 fevral 2004-cü il 

 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin Rusiyaya ilk rəsmi səfəri ərəfəsində - fevralın 4-də 

"İzvestiya" qəzetində dövlətimizin başçısının qəzetin müxbirinə məxsusi müsahibəsi dərc olunmuşdur.  

 

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Moskvaya ilk rəsmi səfərə gəlir. Bu vəzifəyə o, ötən ilin oktyabrında 

seçilmişdir. Buna görə də onun ilk addımlarına həm bilavasitə qonşular, həm də Avropa Birliyi ölkələri diqqətlə 

göz qoyurlar. Regionda geniş miqyaslı coğrafi-siyasi dəyişikliklər baş verdiyindən enerji daşıyıcıları bazarının 

(Bakı-Ceyhan strateji neft kəməri tezliklə işə salınacaq) mühüm iştirakçısı kimi Azərbaycanın rolu nəinki MDB 

çərçivəsində, eləcə də Avropa miqyasında xeyli arta bilər. İlham ƏLİYEV səfər ərəfəsində "İzvestiya"nın xüsusi 

müxbiri Oleq SIQANOVA verdiyi məxsusi müsahibəsində Azərbaycanın siyasətinin öncül istiqamətlərindən 

danışmışdır. 

 

— Son vaxtlar Rusiyanın xarici siyasətində regional problemlərə diqqət artmışdır. Azərbaycan-

Rusiya münasibətlərində siyasət, yoxsa, biznes üstünlük təşkil edir? Siz Rusiya firmalarının 

Azərbaycanın energetika bazarına doğru İrəliləməsinə necə baxırsınız? 

— İqtisadi əlaqələrin uğurlu inkişafı üçün əla baza - Rusiya və Azərbaycan rəhbərliyi arasında siyasi 

qarşılıqlı anlaşma mövcuddur. Münasibətlərin səviyyəsi çox yüksəkdir. Onların təməlini prezidentlər Vladimir 

Putin və Heydər Əliyev qoymuşlar. Mən isə öz tərəfimdən, bunun inkişaf etdirilməsi üçün bütün işləri 

görəcəyəm. Mən Vladimir Vladimiroviç Putinlə artıq dəfələrlə görüşmüşəm, ikitərəfli münasibətlər və regional 

problemlər barəsində bizim aramızda tam qarşılıqlı anlaşma var. Bax, siz Rusiya şirkətləri mövzusuna 

toxunduğunuz. Onlar Azərbaycanda bir çox energetika layihələrində iştirak edirlər. İndi Azərbaycan nefti 

Rusiya vasitəsilə nəql olunur. Azərbaycana Rusiyadan qaz gəlir. Əmtəə dövriyyəsi ildən-ilə çox böyük sürətlə 

artır, əminəm ki, gələcəkdə daha da artacaqdır. Rusiya və Azərbaycanın iqtisadiyyatları ildən-ilə daha da 

möhkəmlənir, bu, əmtəə dövriyyəsinin artması üçün yaxşı potensial yaradır. 

 

2000-ci ilədək olan dövrü yada salsaq, görərik ki, onda energetikada da, boru kəməri siyasətində də, 

Xəzərlə bağlı sahədə də və digər sahələrdə də çoxlu problem vardı və onlar həllolunmaz hesab edilirdi. Amma 

biz onların hamısını həll etdik. İndi Rusiya ilə Azərbaycan arasında problemlər yoxdur. Müxtəlif fikirlər 

doğuran mübahisəli problemlər qətiyyən yoxdur. Rusiya bizim üçün strateji tərəfdaşdır. Bu, Heydər Əliyevin 

mövqeyi idi və mənim də mövqeyimdir. 

— Cənab Prezident, Rusiyanın Qafqazda indiki siyasəti Sizi qane edirmi? Ümumi mənafelərimiz 

nədədir? 

— Mən ikitərəfli münasibətlər mövzusu çərçivəsindən kənara çıxmaq və Rusiyanın digər ölkələrlə 

münasibətlərini qiymətləndirmək istərdim. Qafqazda sabitlik və sülh Rusiyaya və Azərbaycana eyni dərəcədə 

gərəkdir. Rusiya belə sabitliyə nail olmaq üçün böyük səylər göstərir. Dağlıq Qarabağ münaqişəsi üzrə qrupun 

vasitəçilik missiyası çərçivəsində də, Cənubi Qafqaz regionundakı digər ağrılı-acılı məsələlər barəsində də. 

Qafqaz nadir bir regiondur. Təəssüf ki, planetin bu kiçik guşəsi o qədər problemlərlə, o qədər müharibələrlə 

qarşılaşmış, burada o qədər anlar tökülmüşdür ki. 

— Siz tez-tez deyirsiniz ki, Xəzər sülh zonası olmalıdır. Bəs, Qafqazı sülh zonasına necə çevirmək 

olar? Axı, Dağlıq Qarabağda Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi, Gürcüstanda Acarıstan, Abxaziya, 

Cənubi Osetiya, Rusiyada Çeçenistan. Qafqazı yaxın gələcəkdə sülh zonasına çevirmək mümkündürmü? 

— Bu, çox ciddi problemdir. Yəqin ki, onun həllinin variantları olacaqdır. Ən başlıcası isə odur ki, hər bir 

ölkə öz işləri ilə məşğul olsun və bir-birinə əngəl törətməsin. Dünyada çox müsibətlər ona görə baş verir ki, bəzi 

ölkələr başqalarının işlərinə qarışırlar. Məsələn, Dağlıq Qarabağ problemi Azərbaycanın daxili işidir. Çeçenistan 

məsələsi Rusiyanın daxili işidir. Abxaziya məsələsi Gürcüstanın işidir. Lakin kənar qüvvələr, - bizim 

qarşılaşdığımız vəziyyətdə, bu, Ermənistandır, - peyda olduqda, belə münaqişə ocaqları alovlanır. 

— Sizin Rusiyaya səfəriniz Fransaya uğurlu səfərdən dərhal sonra olacaqdır. Fransaya səfər 

Azərbaycanın Avropa strukturlarına inteqrasiya sahəsində səylərini kəskin şəkildə gücləndirdiyini 



Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

P R E Z İ D E N T   K İ T A B X A N A S I 

Xarici  siyasət 

fəaliyyəti 

 

 30 

göstərən sübutlardan biri oldu. Bununla əlaqədar ölkənin strateji məqsədləri necədir? Azərbaycan 

gələcəkdə Avropa Birliyinə daxil olmaq məsələsini qaldırmağa hazırdırmı? 

 — Biz bu məsələni Avropa Birliyinə daxil olmağa hazır olduqda qaldıracağıq. Avropa Birliyinə 

inteqrasiya xəttimiz dəyişməzdir. Bu, nə vaxt baş verə bilər? Buna cavab vermək hələlik çətindir, lakin biz 

Avropa Birliyinə daxil olmağın mümkünlüyünü mütləq nəzərdən keçirəcəyik. Bu, siyasi cəhətdən bizim üçün 

çox vacibdir. 

 — Demək olar, bütün keçmiş sovet respublikaları NATO ilə bu və ya digər səkildə əməkdaşlıq 

edirlər. Bəziləri — məsələn, Ukrayna və Gürcüstan — alyansa daxil olmağın mümkünlüyü barədə məsələ 

qaldırmışlar. Azərbaycan uzaq gələcəkdə NATO-ya daxil olmağı planlaşdırırmı? 

— Bir çox MDB ölkələri kimi, biz də "Sülh naminə tərəfdaşlıq" proqramında iştirak edirik. Dəfələrlə 

seminarlar, sessiyalar keçirmişik, NATO-nun təlimlərini və NATO-nun birgə Amerika-Azərbaycan təlimlərini 

dəstəkləyirik. Lakin indi mən alyansa daxil olmağımız mövzusunu müfəssəl müzakirə etmək istəmirəm, bu, 

gələcəyin mövzusudur, bu barədə danışmaq hələlik tezdir. Bunun vaxtı deyil. Belə qərar qəbul etməzdən əvvəl, 

hər şeyi ciddi şəkildə ölçüb-biçmək və nəzərdən keçirmək lazımdır. Bu qərarı ətraflı götür-qoy etmək, ən sərfəli 

yolları müəyyənləşdirmək gərəkdir. Bir halda ki, hələlik bu barədə ciddi müzakirələr aparılmır, deməli, bu 

mövzuda söhbət etmək də tezdir. Mən tələsmək istəməzdim. 

— ABŞ-ın keçmiş SSRİ məkanında fəallığı artır. Buna Rusiyada münasibət birmənalı deyildir: bəzi 

siyasətçilər hesab edirlər ki, "soyuq müharibə" dövrü arxada qalmışdır, ona görə də Amerika ilə 

əməkdaşlığı qaydaya salmaq olar, digərləri isə "ABŞ-ın müdaxiləsi"nin qəti əleyhinə çıxaraq, MDB-ni 

"Rusiyanın xüsusi mənafeləri" zonası hesab edirlər. Sizin fikrinizcə, ABŞ Qafqazdakı münaqişələrin 

nizama salınmasında nə kimi rol oynaya bilər? 

— Dağlıq Qarabağ üstündə Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi diqqət mərkəzimizdə qalmaqdadır. 

Amerika və Rusiya Dağlıq Qarabağda münaqişənin nizama salınması üzrə qrupun həmsədrləridir. ABŞ, Rusiya 

və Fransa bu məsələnin məqbul həlli yolunun tapılmasına birgə yanaşmalıdırlar. Ümidvarıq ki, onların fəaliyyəti 

beynəlxalq hüquq normalarının təntənəsinə gətirib çıxaracaqdır. Onlar Azərbaycanın işğal olunmuş 

torpaqlarının qaytarılması üçün problemin nizama salınmasına kömək etməlidirlər. Biz Ermənistanla 

düşmənçilik yox, əməkdaşlıq etmək istərdik. 

— Siyasət kompromislərə getmək məharətidir. Siz Fransaya səfəriniz zamanı vurğulamışdınız ki, 

Qarabağ probleminin həlli tamamilə Ermənistan rəhbərliyinin işğal olunmuş əraziləri tərk etmək 

iradəsindən asılıdır. Münaqişənin mərhələ-mərhələ nizama salınması təqdirində, Siz kompromisə gedə 

bilərsinizmi? Sizcə, Qarabağ münaqişəsinin nizama salınmasının gücləndirilməsi üçün Rusiya nə edə 

bilər? Siz bu məsələləri Putinlə müzakirə edəcəksinizmi? 

— Ümidvaram ki, Moskvaya səfərimin gedişində bu məsələlərə toxunulacaqdır. Hamılıqla qəbul edilmiş 

beynəlxalq hüquq normaları var, onlar həyata keçirilməlidir. İkili standartlar olmamalıdır. Siyasi 

konyunkturadan asılılıq olmamalıdır. Ermənistanın təcavüzkar olması, bizim ərazilərimizi işğal etməsi faktdır. 

Bu təcavüzə son qoyulmalıdır. Biz hər hansı dövlətin ərazi bütövlüyünün qorunub saxlanılmasına tərəfdarıq. 

Lakin istəyirik ki, bizim ərazi bütövlüyümüzə də riayət edilsin. Bu, hansısa sövdələşmənin, danışıqların və 

söhbətlərin mövzusu ola bilməz. Biz ərazilərimizi qaytarmalı və Dağlıq Qarabağ münaqişəsini dincliklə nizama 

salmalıyıq. 

— Siz Putinlə görüşün yekunlarından da bunu gözləyirsiniz? 

— Düşünürəm ki, biz bu mövzunu mütləq müzakirə edəcəyik. Mən bu mövzunu Fransa Prezidenti ilə də, 

Minsk qrupunun digər həmsədri ilə də müzakirə etmişəm. Ən başlıcası odur ki, Minsk qrupu müşahidəçilər 

qrupuna çevrilməsin. Elə müşahidəçilər olur ki, onlar heç bir qərar qəbul etmir, ancaq müşahidə edirlər. İstərdik 

ki, Minsk qrupu konstruktiv qərarlar qəbul etsin. 

— Avropa Şurası Parlament Assambleyasının qış sessiyasında, - bu sessiyada Səməd Seyidov 

AŞPA-nın büro üzvü seçilmiş və bu vəzifədə Sizi əvəz etmişdir,- Dağlıq Qarabağ probleminə 

toxunulmuşdur. Necə bilirsiniz, Avropa Şurasının təsiri ilə indi bu problemin həlli nə dərəcədə 

irəliləyəcək? Avropa Şurasının bu problemə münasibətinin özü dəyişəcəkmi? 

— Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin müzakirəsi gündəliyə bizim təkidimizlə daxil edilmişdir. Ermənistan 

tərəfi hər vasitə ilə buna mane olmağa cəhd göstərirdi. Lakin biz hər halda bu məsələni Avropa Şurası Siyasi 

Komitəsinin gündəliyinə daxil etməyə nail olduq. Avropa Şurasının ən böyük qrupunun rəhbəri Terri Devis 

məruzəçini təyin etdi. Məruzəçi artıq Bakıda və Yerevanda olmuşdur. Onun səfərinin yekunlarına əsasən, 

müvafiq məruzə hazırlanır. Biz ümid edirik ki, məruzədə münaqişəyə siyasi qiymət veriləcəkdir. Ermənistan bir 

daha təcavüzkar, işğalçı ölkə kimi tanınmalıdır. Ermənistandan həmişə olduğu kimi, yenə də öz qoşunlarını 

Azərbaycan ərazilərindən dərhal çıxarmaq tələb edilməlidir. Biz çox böyük ümid bəsləyirik ki, Terri Devis 
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obyektiv olacaq, - mənim isə buna şübhə etməyə heç bir əsasım yoxdur, - onun məruzəsində Ermənistan-

Azərbaycan münaqişəsi barədə bütün həqiqət öz əksini tapacaqdır. Ermənistan tərəfi həmişə bu münaqişənin 

doğru-düzgün işıqlandırılmasından yayınmağa cəhd göstərir. Lakin bu gün, əslində, kimin işğalçı olduğunu 

hamı bilir. 

— Kütləvi qırğın silahlarının yayılması əleyhinə qlobal kampaniyasının gedişində İran dünya 

birliyinin diqqət mərkəzində oldu və tənqidinə məruz qaldı. Bu dövlətə qarşı sanksiyalar tətbiq edilə 

biləcəyi təqdirdə Azərbaycan buna necə reaksiya göstərəcək? 

— Fərziyyə irəli sürmək istəməzdim. İran bizim qonşumuzdur, onunla uzun sərhədimiz var, İranda çoxlu 

azərbaycanlı yaşayır. Biz İranla normal ikitərəfli əlaqələrin olmasını istəyirik. Heydər Əliyev 2002-ci ildə İranla 

dostluq münasibətləri yaratdı, bu münasibətlər inkişaf edəcəkdir. Biz qonşu ölkədə və bütövlükdə regionda 

sabitlik olmasında maraqlıyıq. Qeyri-sabitlik olmasını əsla istəməzdik. 

— Bu yaxınlarda keçirilən birgə Azərbaycan-Amerika hərbi dəniz təlimləri neft platformalarının 

təhlükəsizliyini təmin etmək məqsədi daşıyırdı. Bununla əlaqədar Xəzər dənizindəki mövcud geosiyasi 

vəziyyətə, Xəzəryanı ölkələrin öz hərbi dəniz qüvvələrini yaratmaqla bağlı atdıqları ilk addımlara 

münasibətiniz necədir? Məsələn, Qazaxıstan və Türkmənistan yanvar ayında özlərinin hərbi dəniz 

qüvvələrini yaratdıqlarını bəyan etmişlər. İran isə artıq neçənci ildir ki, dənizdə hərbi qüvvələrini 

artırmaqdadır. Rusiya Xəzər donanmasını fəal sürətdə modernləşdirir. Bununla belə, Xəzəryanı 

dövlətlərin möhkəm beynəlxalq əməkdaşlığı sistemini yaratmaq zəruridir... 

— Azərbaycanda hərbi dəniz donanması sovet dövründən mövcuddur, Xəzər hərbi donanması var idi, o, 

sonradan Həştərxana köçürüldü. Bizim qarşımızda hərbi dəniz qüvvələrinin yenidən yaradılması məsələsi durur, 

biz onları modernləşdirəcəyik. Xəzər dənizi əməkdaşlıq meydanı olmalıdır. Xəzər dənizi regionunda silahların 

hər hansı şəkildə artırılmasının axırı heç də yaxşı olmayacaqdır. Üstəlik, Xəzər dənizinin bölünməsinə dair 

əhatəli saziş indiyədək imzalanmamışdır. Doğrudur, Azərbaycanla Rusiya, Azərbaycanla Qazaxıstan, 

Qazaxıstanla Rusiya arasında ikitərəfli sazişlər mövcuddur. Ümid etməliyik ki, digər qonşularımız da bu müsbət 

təcrübədən istifadə edərək, həmin sazişlərdə əksini tapmış mövqelərə qoşulacaqlar. Xəzər dənizində silahların 

hər cür artırılması məsələsinə gəldikdə isə, bu, təhlükəlidir və məqsədəuyğun deyildir. Biz Xəzər dənizinin 

tamamilə silahsızlaşdırılmasının tərəfdarıyıq və köhnə, mehriban qonşularımızı bizim mövqeyimizlə həmrəy 

olmağa çağırırıq. Xəzər dənizi sülh zonası olmalıdır. 

— Sizin Fransaya səfəriniz ATƏT-in Azərbaycanda demokratiyanın vəziyyəti haqqında yekun 

hesabatı ilə bir vaxta təsadüf etdi. Bir sıra iradlar irəli sürüldü. Siz daxili siyasətin bu cəhətinə nə kimi 

əhəmiyyət verirsiniz, ATƏT-in monitorinq qruplarının fəaliyyətini bəyənirsinizmi? Müasir Azərbaycanın 

problemlərinin həllində müxalifətin müsbət və mənfi rolunu nədə görürsünüz? 

— ATƏT-in məruzəsinə gəldikdə, deməliyəm ki, Azərbaycanda seçkiləri müxtəlif beynəlxalq təşkilatları 

təmsil edən mindən artıq əcnəbi müşahidəçi izləmişdir. Seçkilərdən dərhal sonra bu təşkilatlar tənqidi fikirlərlə 

yanaşı, seçkilərin nəticələrinin heç kimdə şübhə doğurmadığını bildirmişdilər, onlar məni qələbə münasibətilə 

təbrik etmişdilər. Lakin, təəssüflər olsun ki, sonradan onlar, - ələlxüsus ATƏT də, - nədənsə, öz mövqelərini 

tamamilə dəyişdilər. Hesab edirik, əslində, əminik ki, bu, Azərbaycanın yeni rəhbərliyinə siyasi təzyiq 

göstərmək arzusu ilə əlaqədardır. Heç kimə sirr deyil ki, Azərbaycan geosiyasi baxımdan, - həm coğrafi 

mövqeyinə, həm də təbii ehtiyatlarına görə, - çox vacib dövlətdir. Bir neçə ildən sonra, bütün enerji və nəqliyyat 

layihələrimiz həyata keçdikdən sonra Azərbaycanın əhəmiyyəti daha da artacaqdır. Odur ki, bəzi dairələrin 

Azərbaycan rəhbərliyinə təzyiq göstərmək vasitələrinə malik olmaq arzusu, kimin isə onun zəifləməsini istəməsi 

şübhəsizdir. Buna görə də belə hesab edirəm ki, ATƏT-in məruzəsi real vəziyyəti tam əks etdirmir. Lakin 

Azərbaycanda rəhbərlik möhkəmdir, müstəqil siyasət yeridilir, kiminsə bizə təzyiq göstərməsi əbəsdir. Hər bir 

təsir əks-təsir doğurur. Azərbaycan əhalisi demokratik, aşkarlıq yolu ilə öz seçimini etmişdir. Sadəcə, lazımdır 

ki, bunu indi olduğu kimi, təkcə bağlı qapılar arxasından deyil, açıq-aşkar etiraf etsin. Yoxsa iki üzlülük olur... 

— Bakı-Tbilisi-Ceyhan layihəsi sayəsində Azərbaycan Mərkəzi Asiya üçün təbii ehtiyatların əsas 

nəqletmə kanalına çevriləcəkdir. Qazaxıstan ərazisindən dənizlə boru kəməri çəkilməsinin perspektivləri 

necədir? 

— Mən deməzdim ki, bu, əsas kanaldır. Xəzər regionunda digər boru kəmərləri də vardır: Bakı-

Novorossiysk, Bakı-Supsa, KTK mövcuddur. Xəzər dənizi regionunun dünya bazarlarına çıxışı olmayan 

ölkələri boru kəmərləri tikməyə məcburdur. Bakı-Ceyhan da eynilə belə boru kəməridir. Onun yalnız iqtisadi 

aspekti mövcuddur, bu, Azərbaycana üçüncü alternativ yola malik olmaq imkanı verəcəkdir. Alternativ 

variantlar nə qədər çox olarsa, manevr üçün imkanlar da çox olar. Digər mövcud boru kəmərləri də işləyəcəkdir. 

Regionda neft çoxdur. Qazaxıstandan dənizlə boru kəməri çəkilməsinə gəldikdə isə, Qazaxıstan bu məsələni 

müzakirə etmir. Biz öz boru kəmərlərimizi Azərbaycan neftini nəql etmək üçün tikirik. Bakı-Ceyhan boru 
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kəmərinin gücü bizə Azərbaycan neftini nəql etməyə imkan verəcəkdir. Gələcəkdə belə bir arzu olarsa, başqa 

variantlar da nəzərdən keçiriləcək, lakin bu, gələcəyin işidir. 

Boru kəmərinin 50 faizindən çoxu artıq tikilmişdir. Azərbaycanda, Türkiyədə, Gürcüstanda müvafiq 

kreditlər ayrılmışdır. Azərbaycan boru kəmərində pay iştirakının 25 faizini maliyyələşdirir. Bu isə 750 milyon 

dollar deməkdir, onun 250 milyonunu nağd ödəmişik. Zənn edirəm ki, ilin sonunda kəmər təhvil veriləcəkdir. 

Bütün işlər sabit, normal gedir. Cürbəcür texniki məqamlar və problemlər olur, lakin hər şey cədvəl üzrə gedir. 

— Lənkərandakı bədbəxt hadisənin - binanın uçması və insanların tələf olmasının səbəbi 

səhlənkarlıqdır, yoxsa inşaatçıların səhvi? 

— Mən bu faciəni araşdırmaq üçün dövlət komissiyası yaratmışam. Bu hadisə ilə əlaqədar mənim öz 

versiyam var, lakin hələlik hadisələri qabaqlamaq istəmirəm, çünki prezidentin fikri bəzən müstəqil təhqiqata 

təzyiq göstərə bilər. Hesab edirəm ki, ciddi səhvlər olmuşdur. Mən dünən yaralılarla görüşdüm. Mənim əlimdə 

bir-birinə zidd olan məlumatlar vardır - rəsmi şəxslərin dedikləri və yaralılardan eşitdiklərim fərqlidir. Cinayət 

işi qaldırılmışdır. Hüquq-mühafizə orqanlarımızın nümayəndələri, xilasedicilər, həkimlər hadisə yerindədirlər. 

Mən bütün bunları yaxın günlərdə araşdırmağı tapşırmışam, günahkarların hamısı cəzalanacaqdır. Hələlik isə ən 

başlıcası, faciənin nəticələrini tezliklə aradan qaldırmaq və insanları mənzillə təmin etməkdir. Bunun üçün biz 

kompensasiyalar verəcək, yeni mənzillər ayıracağıq ki, insanlar küçədə qalmasınlar. 

— Atanız Heydər Əliyevin siyasi fəlsəfəsi həm son dərəcə çevik, həm də olduqca möhkəm idi. Bəs 

Sizin prinsipləriniz hansılardır? 

— Mən bütün çıxışlarımda, andiçmə zamanı da, ondan sonra da Azərbaycan xalqına vəd etmişəm ki, 

Heydər Əliyevin siyasətini davam etdirəcəyəm, çünki o, yeganə düzgün siyasətdir. Bu siyasət ona gətirib 

çıxartdı ki, Azərbaycan xaos, hərc-mərclik, vətəndaş müharibəsi vəziyyətindən quruculuq və tərəqqi, sülh və 

sabitlik mərhələsinə keçdi. Mən ondan çox şey öyrənmişəm və onun təcrübəsini, məsələlərə baxışını 

öyrənməklə hələ çox şey əxz edəcəyəm. Hər hansı bir qərar qəbul etməzdən əvvəl düşünürəm ki, bu vəziyyətdə 

Heydər Əliyev necə hərəkət edərdi. Çalışıram ki, mənə inanan, mənə səs verən adamlar məndən razı qalsınlar. 

Prezident üçün ən yüksək mükafat onun ideyalarına inamdır, bunsuz işləmək çox çətindir, ona görə mən 

çalışacağam ki, Heydər Əliyevin bütün prinsipləri həyatda öz təcəssümünü tapmaqda davam etsin. 
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MOSKVADA RUSİYA-AZƏRBAYCAN SƏNƏDLƏRİNİN İMZALANMASI MƏRASİMİNDƏ 

BƏYANAT 

 

Moskva şəhəri,  

6 fevral 2004-cü il 

 

Hörmətli xanımlar və cənablar! 

Mən, ilk növbədə, Rusiyaya rəsmi səfərə dəvətə görə Rusiya Prezidenti Vladimir Vladimiroviç Putinə bir 

daha təşəkkürümü bildirmək istərdim.  

Ölkələrimiz arasındakı münasibətlər bugünkü mərhələdə qonşular arasında münasibətlərə nümunə ola 

bilər. Bizim çox ciddi siyasi dialoqumuz, regional məsələlərdə, beynəlxalq siyasət məsələlərində tam qarşılıqlı 

anlaşmamız var. Əlbəttə, biz ikitərəfli münasibətlərimizdə ildən-ilə böyük tərəqqi olduğunu və bütün 

istiqamətlərdə əlaqələrin yaxşılaşdığını görürük. Bu, iqtisadi əlaqələrimiz, humanitar sahədə münasibətlərimiz 

üçün çox ciddi zəmindir. 

Bu bazanın əsası Vladimir Vladimiroviç Putinin və Heydər Əlirza oğlu Əliyevin birgə səyləri ilə 

qoyulmuşdur. Onların ölkələrimizin əlaqələrinin möhkəmlənməsinə yönəlmiş qarşılıqlı münasibətləri, 

fəaliyyəti, aralarındakı tam qarşılıqlı anlaşma və qarşılıqlı hörmət elə bir zəruri siyasi baza olmuşdur ki, bütün 

istiqamətlərdə münasibətlər bunun üzərində qurulmağa başlamışdır. Çox qısa bir müddətdə hamı gördü ki, biz 

bütün istiqamətlərdə hissediləcək irəliləyişə nail olmuşuq. Ölkələrimiz arasında əmtəə dövriyyəsi ilbəil, özü də 

çox ciddi sürətlə artır. Bu gün keçirilən danışıqlar və işgüzar söhbətlər bizi bir daha əmin etdi ki, gələcəkdə 

bunu daha da genişləndirməliyik.  

Ölkələrimizin iqtisadiyyatları dinamik inkişaf edir. Hər iki ölkədə ümumi daxili məhsul istehsalı sabit 

şəkildə artır ki, bu da əmtəə dövriyyəsini çoxaltmaq üçün yaxşı zəmin yaradır.  

Biz ümid edirik ki, energetika sektorunda əməkdaşlığımız davam etdiriləcəkdir. Bu əməkdaşlıq Rusiyanın 

və Azərbaycanın mənafelərinə cavab verir, bizə iqtisadi səmərə gətirir, habelə ölkələrimiz arasında çox mühüm 

körpüdür. Biz belə müsbət təcrübəni inkişaf etdirəcəyik və bu məsələlərdə tam qarşılıqlı anlaşma mövcuddur.  

Əvvəllər müxtəlif məsələlərə münasibətdə mövqelərimizdə mövcud olan müəyyən fikir ayrılıqları, demək 

olar, tamamilə aradan qaldırılmışdır. Buna Xəzər dənizinin statusu haqqında məsələni də, - bu məsələ ilə 

əlaqədar ölkələrimiz arasında ikitərəfli saziş var, - bütün digər sahələrdə əməkdaşlığı da aid etmək olar.  

Biz beynəlxalq terrorizmə qarşı mübarizədə çox uğurla əməkdaşlıq edirik. Təəssüf ki, bizim ölkələrimiz – 

Rusiya da, Azərbaycan da beynəlxalq terrorizmin qurbanları olmuşlar və bu, indi də davam edir. Bizdə belə bir 

tam qarşılıqlı anlaşma vardır ki, bu bəla ilə yalnız birlikdə, əlbir mübarizə aparmaq mümkündür. Bu əməkdaşlıq 

bundan sonra da davam etdiriləcəkdir.  

Azərbaycan cəmiyyətini neçə illərdir ki, narahat edən əsas məsələ Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq 

Qarabağ münaqişəsinin həllinin uzanmasıdır. Minsk qrupunun həmsədri kimi Rusiya bu münaqişənin sülh yolu 

ilə nizama salınması üçün böyük səy göstərir. Azərbaycan bu münaqişənin nizama salınması yollarını sülh 

danışıqlarında görür. Biz ümid edirik ki, Minsk qrupunun fəaliyyəti nəticəsində problemin beynəlxalq hüquq 

normaları və ölkələrin ərazi bütövlüyü prinsipləri əsasında ədalətli həlli mümkün olacaqdır. 

Bu mövzuda ikitərəfli dialoq davam etdirilir və biz ümidlə gözləyirik ki, Minsk qrupu yeni təkliflər 

verəcəkdir. 

Hərbi-texniki əməkdaşlıq sahəsində münasibətləri bundan sonra da inkişaf etdirmək üçün yaxşı əsas 

vardır. Artıq bu əməkdaşlığın təməli qoyulmuşdur. Biz bu istiqamətdə fəaliyyətin davam etdiriləcəyinə çox 

ümid edirik. Hesab edirəm ki, bu, hər iki tərəf üçün çox faydalı ola bilər.  

Hörmətli Vladimir Vladimiroviç humanitar sahədə əlaqələrimizdən danışdı. Biz buna çox böyük 

əhəmiyyət veririk. Sovet İttifaqı dağılandan sonra, xoşbəxtlikdən, Azərbaycanda rus mədəniyyətinə, rus dilinə 

münasibətdə heç bir dəyişiklik olmadı. Bir çox məsələlərdə isə hətta tərəqqi müşahidə olunur. İkitərəfli 

görüşümüz zamanı mən dedim ki, Azərbaycanda rus dilində təhsil verən 400-dən artıq məktəb vardır. 

Azərbaycanın, demək olar ki, bütün ali məktəblərində rus dilində də təhsil verilir. Bütün bu illər ərzində bir 

məktəb də bağlanmamışdır. Bu, Prezident Heydər Əliyevin siyasətidir və həmin siyasət bundan sonra da davam 

etdiriləcəkdir. Bu gün xalqlarımızın bir-biri ilə necə əməkdaşlıq etdiklərini görmək çox xoşdur. Azərbaycanda 

böyük rus icması, Rusiyada isə böyük Azərbaycan icması vardır. Mədəniyyətlərimizin bir-birinə qarşılıqlı nüfuz 

etməsinə, hətta mən deyərdim ki, bir-birini qarşılıqlı surətdə zənginləşdirməsinə yönəldilmiş bu siyasət çox 

vacibdir. Biz rus mədəniyyətinə, rus dilinə və bu baxımdan Rusiya ilə bağlı olan hər şeyə gələcəkdə də çox 

qayğı ilə yanaşacağıq. Zənnimcə, Azərbaycanda keçirilmiş və keçiriləcəyi nəzərdə tutulan Rusiya mədəniyyəti 
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günləri, Rusiyada Azərbaycan mədəniyyəti günləri ölkələrimizin, xalqlarımızın bir-birinə daha da 

yaxınlaşmasına kömək edəcəkdir. Biz bunda maraqlıyıq.  

Dünən olduğu kimi, bu gün də Azərbaycanın siyasəti ondan ibarətdir ki, ölkələrimiz ikitərəfli əsasda, 

regional planda, beynəlxalq miqyasda daha sıx qarşılıqlı fəaliyyət göstərsinlər. Bu, bizə böyük fayda verəcəkdir.  

Fürsətdən istifadə edib, bu dəvətə, səmimiyyətlə qarşılandığıma görə bir daha öz minnətdarlığımı 

bildirmək istəyirəm. Ümid edirəm ki, görüşlərimiz gələcəkdə də davam edəcək və bu görüşlər ölkələrimizin bir-

birinə daha da yaxınlaşmasına kömək göstərəcəkdir.  

 

* * * 

 

Sonra Rusiya və Azərbaycan prezidentləri jurnalistlərin suallarına cavab verdilər. 

SUAL: Mənim sualım cənab Putinədir. Hörmətli Prezident, Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq 

Qarabağ münaqişəsi postsovet məkanında ən köhnə münaqişədir. Rusiya ATƏT-in Minsk qrupunun 

həmsədrlərindən biridir. Rusiyanın bu problemin dincliklə nizama salınmasına dair konkret təklifi 

varmı? Necə bilirsiniz, Azərbaycan Prezidentinin bu səfəri ikitərəfli münasibətlərin inkişafına yeni təkan 

verəcəkmi? 

VLADİMİR PUTİN: Həqiqətən, Dağlıq Qarabağ problemi köhnə olsa da, yeganə deyildir. Bildiyiniz 

kimi, Qafqazda elə həmin vaxtlardan başlanmış münaqişələr də var, Dnestryanı bölgədə də heç də hər şey 

nizama salınmayıb. Bizə sovet dövründən çox problemlər qalıb və onlar Sovet İttifaqının dağılmasını 

gərginləşdirdi və sürətləndirdi. Mən bu mövzuda öz fikrimi açıqlamışam və təkrarlaya bilərəm. Biz bu 

istiqamətdə yollar axtarmağa, hətta səylərimizi gücləndirməyə hazırıq. Lakin biz heç nəyi zorla qəbul 

etdirməyəcəyik və nə Azərbaycan xalqına, nə də Ermənistan xalqına nəyisə zorla qəbul etdirməyə haqqımız 

yoxdur. Məsələnin həlli yolunu iki ölkənin xalqları axtarmalıdırlar, biz isə bu qərarın axtarışında iştirak etməyə 

hazırıq. Biz əldə edilə biləcək razılaşmaların təminatçısı olmağa hazırıq.  

Bu məsələni mən bu yaxınlarda Fransa Prezidenti cənab Jak Şirakla müzakirə etdim. O, həmin məsələ ilə 

əlaqədar mənə xüsusi olaraq zəng vurmuşdu, çünki bilirdi ki, Azərbaycan Prezidenti ilə görüşümüz olmalıdır. 

Beynəlxalq birliklə birgə biz problemin aradan qaldırılmasına ürəkdən çalışacağıq. Mən sizə yeganə bir şeyi tam 

dəqiq və aydın şəkildə deyə bilərəm: Rusiya bütün münaqişələrin, o cümlədən də Dağlıq Qarabağ 

münaqişəsinin həllində maraqlıdır. Çünki bu, istər Azərbaycanla, istərsə də Ermənistanla dolğun əməkdaşlıq 

üçün bizə geniş imkan verəcəkdir və biz bunu çox istəyirik. İndiki qeyri-normal vəziyyətin davam etməsi istər 

bir, istərsə də digər istiqamətdə ikitərəfli əlaqələrin inkişafında təbii məhdudiyyət yaradır. Biz bu vəziyyətin 

dəyişməsində olduqca maraqlıyıq və bunun mümkün qədər tez baş verməsi üçün əlimizdən gələni 

əsirgəməyəcəyik. Bu istiqamətdə hər iki prezidentin səylərini dəstəkləyəcəyik. 

O ki qaldı indiki səfərin kontekstində ikitərəfli əlaqələrin inkişafına, şübhə etmirəm ki, bu, yaxşı təkan 

olacaqdır. Qeyd edim ki, Azərbaycan Prezidenti ikitərəfli münasibətlərimizin bütün mahiyyətinə dərindən 

bələddir. Bu işlərdə o, heç də təcrübəsiz deyildir. Buna dərindən bələd olaraq, biz təxminən bir saat, hətta 

bundan çox vaxt ərzində təkbətək söhbət etdik, özü də iqtisadi və siyasi səpkidə tamamilə konkret məsələləri 

təfərrüatı ilə müzakirə etdik. Bu, beynəlxalq mövzulara da, beynəlxalq məsələlərə də, iqtisadiyyatda qarşılıqlı 

fəaliyyətə də aiddir. Əminəm ki, Prezidentin arzularına uyğun olaraq, Rusiyanın müəyyən nazirliklərinin 

fəaliyyətində də təshihlər ediləcəkdir.  

Bu, ikitərəfli münasibətlərin xeyrinə olacaqdır. Buna heç bir şübhə yoxdur.  

SUAL: Bu gün ağır gündür və cənab Azərbaycan Prezidenti Moskvada baş vermiş terror aktı ilə 

bağlı fikrini bildirdi. Vladimir Vladimiroviçdən soruşmaq istərdim. Siz həmişə deyirsiniz ki, bu dəhşətli 

bəla ilə təkbaşına mübarizə aparmaq qeyri-mümkündür. Terrorizmlə mübarizədə ölkələr səylərini 

birlikdə necə gerçəkləşdirə bilərlər, məsələn, Siz bunu Azərbaycanla birlikdə necə etmək qərarına 

gəlmisiniz?  

İLHAM ƏLİYEV: Əgər mümkünsə, bu suala əvvəlcə mən cavab verim. Biz, əlbəttə, bu mövzuda fikir 

mübadiləsi apardıq və fikirlərimiz tamamilə üst-üstə düşdü. Mən giriş sözümdə bu məsələyə toxundum. Bütün 

beynəlxalq birliyin bir istiqamətə yönəlmiş səyləri olmalıdır. Biz bunun necə bir bəla olduğunu yaxşı bilirik. 

Təəssüf ki, bizim ölkələrimiz beynəlxalq terrorizmdən zərərçəkənlər arasındadır. Bu bəla ilə mübarizə aparmaq 

həddindən artıq çətindir. Çünki əslində düşmən görünmür. Sən onun kim olduğunu bilirsən, yaxud güman 

edirsən, onun harada olduğunu zənn edə bilirsən, lakin dəqiq müəyyən etmək çox çətindir. Odur ki, bu məsələdə 

heç bir müxtəlif münasibət olmamalıdır. Beynəlxalq birlik beynəlxalq terrorizmlə vahid və dəqiq konsepsiya, 

hətta belə demək mümkündürsə, fəaliyyət planı əsasında mübarizə aparmalıdır. Bu məsələyə adda-budda 

yanaşsaq, - təəssüf ki, bəzən belə də olur, - bütün səyləri yalnız bir istiqamətdə cəmləşdirsək, bu mübarizə 
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səmərəli olmayacaqdır. Terrorizm indiki dövrün elə bəlasıdır ki, ona yalnız birgə səylərlə son qoymaq 

mümkündür. Zənn edirəm ki, Rusiyanın və Azərbaycanın səylərinin birgə əlaqələndirilməsi, - bu iş çox səmərəli 

gedir, - ölkələrin bu bəla ilə necə birgə mübarizə aparmasına yaxşı nümunə ola bilər.  

Bizim aramızda bu məsələdə tam qarşılıqlı anlaşma mövcuddur, ölkələrimizin müvafiq orqanları öz 

səylərini əlaqələndirirlər və ağır nəticələrə gətirib çıxara biləcək bir çox hərəkətlərin qarşısı bu fəaliyyət 

çərçivəsində alınmışdır. Biz bu məsələni müzakirə etdik və dövlətlərimizin müvafiq idarələri gələcəkdə də bu 

istiqamətdə işləyəcəklər. Bir daha yalnız ona ümidvar olmaq istərdim ki, həmin bəlaya son qoymaq üçün bütün 

dünya birliyi bu istiqamətdə vahid mexanizm, vahid komanda kimi fəaliyyət göstərəcəkdir.  

VLADİMİR PUTİN: Azərbaycan Prezidentinin indicə dedikləri çox vacibdir. Xüsusən bütün beynəlxalq 

birliyin səylərini sıx birləşdirmək barədəki son sözləri. Bu suala cavab verməzdən əvvəl, mən də bütün 

zərərçəkənlərə, həlak olanların ailələrinə başsağlığı vermək istəyirəm. Bu, böyük cinayətdir və müsibətə məruz 

qalan insanlar üçün və bütün ölkəmiz üçün ağır sınaqdır. 

Mən Azərbaycan Prezidentinin bütün beynəlxalq birliyin səylərini sıx birləşdirmək barədə sözlərinə niyə diqqət 

yetirdim? Budur, indi biz Məshədovla hansısa danışıqların zəruriliyi barədə xaricdən çağırışlar eşidirik. Biz 

Rusiya ərazisində törədilən cinayətlərin və terrorçularla danışıqlara çağırışların eyni vaxta düşməsi ilə ilk dəfə 

qarşılaşmırıq. Belə cinayətlər törədildikdən sonra bizi Məshədovla danışıqlara çağırmaq faktının özü sübut edir 

ki, bu danışıqlara çağıranlar Məshədovla, quldur və terrorçularla əlaqədə olduqlarını dolayısı ilə təsdiqləyirlər. 

Əslinə qalsa, bizə heç bir əlavə dəlil-sübut lazım da deyildir. Biz yəqin bilirik ki, Məshədov və onun quldurları 

bu terrorla bağlıdırlar. Belə cinayətləri Rusiya Federasiyasının özündə bəzi ünsürlərlə də sinxronlaşdırmağa dair 

misallar var. İstisna deyil ki, bundan Rusiya Federasiyası Prezidentinin seçkiləri çərçivəsində daxili siyasi 

debatların gedişində istifadə ediləcək və dövlətin indiki başçısına təzyiq vasitəsi kimi istifadə olunacaqdır. 

Lakin terrorçularla hər hansı dialoqdan qeyd-şərtsiz imtina edilməsi terrorla mübarizənin hamılıqla qəbul 

edilmiş beynəlxalq prinsipidir. Çünki, quldur və terrorçularla hər hansı ünsiyyət onları yeni və daha qanlı 

cinayətlərlə şirnikləndirir. Rusiya buna getməyib və gələcəkdə də getməyəcəkdir. Rusiya terrorçularla danışıqlar 

aparmır, onları məhv edir.  
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RUSİYANIN İTAR-TASS AGENTLİYİNDƏ 

MƏTBUAT KONFRANSI 

 

Moskva şəhəri, 

7 fevral 2004-cü il 

 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev fevralın 7-də İTAR-TASS agentliyində Rusiya 

Federasiyasına rəsmi səfərinin yekunlarına dair mətbuat konfransı keçirmişdir. Dövlətimizin başçısını agentliyin 

baş direktoru Vitali İqnatenko, baş direktorun birinci müavini Mixail Qusman və başqaları ehtiramla 

qarşıladılar. 

Agentliyin baş direktorunun birinci müavini MİXAİL QUSMAN mətbuat konfransını açaraq, Prezident 

İlham Əliyevə müraciətlə dedi: 

- Biz Rusiyaya rəsmi səfərini başa çatdıran İlham Heydər oğlu Əliyevi salamlamağa ürəkdən şadıq. Sözün 

düzü, deməliyəm ki, vaxt amansızcasına ötüb-keçir, bu, sanki dünən olmuşdur, halbuki biz qələm əhlinə - 

jurnalistlərə həmişə diqqətlə yanaşan Azərbaycan Prezidenti Heydər Əlirza oğlu Əliyevi bu salonda 

salamlamaqdan şərəf duyduğumuz vaxtdan artıq iki il keçmişdir. Nə gizlədim, biz jurnalistlər də ona 

məhəbbətlə yanaşırdıq. Biz ürəkdən şadıq ki, İlham Heydər oğlu da bizimlə görüşməyi mümkün bildi. 

Yeri gəlmişkən deyim və bu da sirr deyil ki, o vaxt hələ Azərbaycan Milli Olimpiya komitəsinin 

prezidenti olan İlham Heydər oğlu Moskvada ilk mətbuat konfransını da bu binada keçirmişdi. Əgər etirazınız 

yoxdursa, İlham Heydər oğlundan Rusiyaya səfərinin yekunları barədə qısaca bir neçə kəlmə danışmağı xahiş 

edək, sonra isə, zənnimcə, suallarımıza lütfkarlıqla cavab verəcəkdir.  

İLHAM ƏLİYEV: Çox sağ olun, mən, ilk növbədə, buraya gəlmək və jurnalistlərlə görüşmək dəvətinə 

görə İTAR-TASS-ın rəhbərliyinə təşəkkür etmək istərdim. Mixail Solomonoviçin dediyi kimi, bu, mənim 

burada jurnalistlərlə ikinci görüşümdür və təbii olaraq, belə bir fikirdəyəm ki, bu cür ənənə gələcəkdə də davam 

etdiriləcəkdir. Əlbəttə, mətbuat baş verən hadisələr barədə ilk mənbələrdən məlumat almalıdır. 

Mən Rusiyaya ilk rəsmi səfərimin yekunlarını çox yüksək qiymətləndirirəm. Ölkələrimizin 

əməkdaşlığımızı inkişaf etdirmək, dərinləşdirmək, ölkələrimizin və xalqlarımızın bir-birinə daha da 

yaxınlaşmasına çalışmaq niyyəti bu səfər çərçivəsində bir daha təsdiq olundu. Bizim aramızda çox yüksək 

səviyyədə siyasi dialoq, ikitərəfli münasibətlərlə, regional siyasətlə bağlı məsələlərdə qarşılıqlı anlaşma var, 

qlobal siyasətin bir çox məsələlərinə baxışların oxşarlığı müşahidə edilir. 

İqtisadi əməkdaşlıq çox uğurla inkişaf edir, əmtəə dövriyyəsi ilbəil çox sürətlə artır və hər iki dövlət 

bunun iki dəfə artırılmasını istəyir. Bu, bizim məqsədimizdir və düşünürəm ki, buna nail olacağıq. Humanitar 

sahədə də əlaqələr çox yaxşı inkişaf edir. Azərbaycan ilə Rusiya arasında həmişə dostluq, qardaşlıq 

münasibətləri olmuşdur. Azərbaycanda çoxlu rus vardır. Azərbaycan vətəndaşları kimi onlar bütün hüquqlardan 

istifadə edirlər. Azərbaycanda rus mədəniyyətinin, rus dilinin qorunmasına böyük diqqət yetirilir və bu siyasət 

davam etdiriləcəkdir. Rusiyada da böyük Azərbaycan diasporu mövcuddur. Odur ki, əlbəttə, humanitar 

xarakterli məsələlər də kifayət qədər müfəssəl müzakirə olunmuşdur.  

Mən məmnunluqla deməliyəm ki, Rusiya və Azərbaycan rəhbərliyinin yekdil fikrincə, ölkələrimiz 

arasındakı münasibətlər qonşuların münasibətlərinə nümunə ola bilər. Bizim aramızda həll olunmamış heç bir 

məsələ yoxdur. Əvvəllər Rusiya və Azərbaycanın müxtəlif cür yanaşdıqları məsələlər öz həllini tapmışdır. 

Beləliklə, əminəm ki, artıq baş tutmuş bu səfər ikitərəfli münasibətlərimizin daha da möhkəmlənməsinə kömək 

edəcəkdir. Mən vaxtınızı çox almaq istəmirəm. İstəyirəm ki, sizi maraqlandıran suallara da vaxt qalsın və mən 

onları dinləməyə hazıram. 

SUAL: Cənab Prezident, bu, dövlət başçısı kimi Sizin Rusiyaya ilk rəsmi səfərinizdir. Moskvada 

apardığınız danışıqların ikitərəfli əlaqələrin inkişafı üçün nə kimi nəticələri olacaqdır? Moskva və Bakı 

terrorizmlə mübarizədə, o cümlədən Qafqazda terrorizmlə mübarizədə qarşılıqlı fəaliyyətin hansı 

formalarını nəzərdə tuturlar? 

CAVAB: Düşünürəm ki, nəticələr çox müsbət olacaqdır. Bu gün mövcud olan qarşılıqlı anlaşma kifayət 

qədər yüksək səviyyədədir. Son 3 ildə Rusiya ilə Azərbaycan arasında, əsl mənada, mehriban qonşuluq, dostluq 

münasibətləri yaranmışdır. Bizim vəzifəmiz ondan ibarətdir ki, - bu, bizim həyati mənafelərimizə uyğundur, - 

həmin münasibətlər gələcəkdə də inkişaf etsin, o cümlədən beynəlxalq terrorizmlə mübarizə sahəsində də. 

Dövlətlərimizin müvafiq orqanları bu mübarizə çərçivəsində qarşılıqlı fəaliyyəti uğurla həyata keçirirlər, biz çox 

fəal əməkdaşlıq edir, bir-birimizə kömək göstəririk. Bu fəal əməkdaşlıq çox ciddi əməli nəticələr vermişdir. 
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Təəssüflər olsun ki, Rusiya da, Azərbaycan da terrorçu qruplaşmaların hücumlarına məruz qalan 

ölkələrdir. Bu, bizi bir daha əmin edir ki, həmin bəlaya qarşı birgə mübarizə aparmaq lazımdır. Beynəlxalq 

birlik bu istiqamətdə bütün səylərini birləşdirməli və heç bir istisna etməməlidir. Terrorçu heç də təkcə sənin 

ölkənə ziyan vuran deyildir, terrorçunun milliyyəti yoxdur. Odur ki, dünyanın istənilən nöqtəsində törədilən 

terror aktı eyni dərəcədə pislənməlidir. 

SUAL: Rusiya-Azərbaycan hərbi və hərbi-texniki əməkdaşlığı hansı əsas istiqamətlərdə inkişaf edə 

bilər? 

CAVAB: Bu məsələ burada keçirilən görüşlər çərçivəsində ətraflı müzakirə olunmuşdur. Hərbi-texniki 

sahədə əməkdaşlığımızda yaxşı təcrübə toplanmışdır. Bildiyiniz kimi, Azərbaycanın Qəbələ rayonundakı 

radiolokasiya stansiyasının statusunun uzun illər həll edilməməsi müəyyən problemlər yaradırdı. Lakin mən 

artıq giriş sözümdə dedim ki, keçmişdə mövcud olan problemlər, o cümlədən bu məsələ də bu gün öz həllini 

tapmışdır. Biz hərbi-texniki əməkdaşlığı inkişaf etdirmək istəyirik. Artıq bu mövzuda ümumi istək ifadə 

olunmuşdur və yaxın zamanlarda əməli xarakter daşıyan müəyyən addımlar atılacaqdır. 

SUAL: Son günlər belə bir informasiya yayılmışdır ki, Azərbaycan Kollektiv təhlükəsizlik 

haqqında müqavilədə iştirak etmək məsələsində öz mövqeyinə yenidən baxa bilər. Siz bu suala aydınlıq 

gətirə bilərsinizmi? Rəsmi Bakı bunun mümkünlüyünü nəzərdən keçirirmi?  

CAVAB: Bu məsələ nə keçirilmiş görüşlər çərçivəsində, nə də bundan əvvəl müzakirə edilməmişdir. 

Buna görə də mən müzakirə olunmayan məsələləri şərh etmək istəmirəm.  

SUAL: Son dövrlərdə Azərbaycanın, eləcə də Gürcüstanın prezidentləri dəyişilmişdir. Necə 

bilirsiniz, bu GUÖAM birliyinin fəaliyyətinə necə təsir göstərə bilər?  

CAVAB: Belə fikirləşirəm ki, hər iki dövlətdə - həm Azərbaycanda, həm də Gürcüstanda ikitərəfli 

əsasda, habelə regional planda əməkdaşlığın zəruriliyi başa düşülür. Ona görə də hesab edirəm ki, rəhbərliyin 

dəyişməsinin GUÖAM təşkilatı üçün mənfi nəticələri olmayacaqdır.  

SUAL: Azərbaycan Xəzəryanı dövlətlərin ikinci zirvə görüşünə dənizin statusunun 

müəyyənləşdirilməsinə dair hansı konkret təklifləri çıxarmaq niyyətindədir? Yüksək səviyyədə bu 

görüşün nə vaxt və harada keçirilməsi planlaşdırılır, Moskvanın və Bakının bu problemə dair mövqeləri 

üst-üstə düşürmü? 

CAVAB: Bakının və Moskvanın mövqeləri tamamilə üst-üstə düşür. Bunun özü də siyasi iradə olduqda 

istənilən məsələni həll etməyin mümkünlüyünü əyani şəkildə göstərən nümunələrdən biridir. Bilirsiniz ki, bu 

məsələdə uzun müddət, 1990-cı illərin əvvəllərindən bəri Rusiya ilə Azərbaycan arasında fikir ayrılığı mövzusu 

idi. Lakin hər iki tərəf məmnundur ki, ölkələrimiz bu məsələni həll etdilər. Bu gün Rusiya ilə Azərbaycan 

arasında sektorlarımızı bölən müvafiq müqavilə mövcuddur. Hesab edirik ki, bu müqavilə, habelə Rusiya ilə 

Qazaxıstan, Qazaxıstanla Azərbaycan arasında bağlanmış müqavilələr Xəzərə dair hərtərəfli sazişin əsasını 

təşkil etməlidir, çünki onlar beynəlxalq hüquqa, ədalət prinsiplərinə və beynəlxalq təcrübəyə əsaslanır. 

Əlbəttə, biz bütün Xəzəryanı ölkələri əhatə edən hərtərəfli sazişin bağlanması yolunda tərəqqinin mümkün 

qədər tez əldə olunmasına çalışırıq. Lakin özünüz bilirsiniz ki, bu, təkcə bizdən asılı deyildir. Amma 

Azərbaycan danışıqlar prosesinin uğurla davam etdirilməsi üçün bundan sonra da maksimum səy göstərəcəkdir. 

SUAL: Rusiyada bir çoxları belə hesab etməyə meyllidir ki, Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəmərinin 

tikintisinin gerçəkləşdirilməsi Moskvanın Cənubi Qafqazdakı coğrafi-strateji və iqtisadi maraqlarına 

ziyan vura bilər. Bu, əslində, belədirmi və Sizcə, Xəzər nefti ətrafında vəziyyət necə olacaqdır? 

CAVAB: Zənnimcə, Bakı-Tbilisi-Ceyhan boru kəməri heç kəsə ziyan vura bilməz. Boru kəməri layihəsi 

sırf iqtisadi layihədir, heç bir siyasi məqsəd daşımır. Bu gün Azərbaycan neftini dünya bazarına nəql edən iki 

boru kəməri vardır, onlardan biri Rusiya ərazisindən keçir və çox uğurla fəaliyyət göstərir. Əminik ki, Bakı-

Novorossiysk boru kəməri bundan sonra da və hətta daha səmərəli fəaliyyət göstərəcəkdir. 

Bakı-Tbilisi-Ceyhan boru kəmərinə gəldikdə isə o, Xəzərin Azərbaycan sektorundan böyük həcmdə nefti 

alternativ marşrutla nəql etmək üçün vacibdir. Öz neftini dünya bazarına çıxarmaq üçün Azərbaycanın nə qədər 

çox alternativ yolları olsa, bizim üçün bir o qədər sərfəli olacaqdır, təbii ki, tarif siyasəti və digər məsələlər 

baxımından da. Biz hesab edirik ki, Bakı-Tbilisi-Ceyhan boru kəmərinin istifadəyə verilməsinin qonşularımız 

üçün heç bir mənfi nəticəsi olmayacaqdır. Əksinə, ola bilsin, gələcəkdə Rusiyada hasil olunan neft də bu boru 

kəməri sistemi ilə nəql ediləcəkdir.  

SUAL: Rusiya Prezidenti Vladimir Putin Kremldəki çıxışında dedi ki, Rusiya Dağlıq Qarabağ 

probleminin həllində öz rolunu fəallaşdırmağa hazırdır. Rusiyanın bu prosesdə rolunun fəallaşmasını 

necə təsəvvür edirsiniz? 

CAVAB: Bu məsələ müzakirə edilmişdir və bu, təbiidir, çünki Rusiya birbaşa vasitəçilik funksiyasını 

yerinə yetirən ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədridir. Minsk qrupu çərçivəsində prosesin fəallaşmasına da çox 
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ümid bəsləyirik. Ermənistanda və Azərbaycanda seçkiqabağı dövrdə bu proses müəyyən səbəblər üzündən bir 

qədər ləngimişdi. İndi o, yenidən bərpa olunmuşdur və əlbəttə, biz Rusiyanın bu prosesdə iştirakının məsələnin 

həllini tapmaqda hər iki tərəfə kömək edəcəyinə ümid bəsləyirik. Biz ümidvarıq ki, qonşumuz kimi, böyük 

dövlət kimi və Minsk qrupunun həmsədri kimi Rusiya gələcəkdə də belə təsirli səylər göstərəcəkdir.  

SUAL: Rusiya mətbuatının verdiyi xəbərə görə, Siz Xəzər dənizinin silahsızlaşdırılmasının fəal 

tərəfdarısınız. Sizin fikrinizcə, bütün digər Xəzəryanı dövlətlərin də bu məsələdə razılığa gəlməsinə necə 

nail olmaq mümkündür? Azərbaycan ilə İran arasındakı münasibətləri necə qiymətləndirirsiniz? 

CAVAB: Düşünürəm ki, silahsızlaşdırma ideyası hər hansı sazişlərin əldə olunmasına zidd deyil, bəlkə də 

əksinə, buna kömək edəcəkdir. Biz Xəzəri sülh zonasına çevirmək istəyirik, eləcə də, bütövlükdə, Qafqaz 

regionunun da silahsızlaşdırılmasına tərəfdarıq. Axı, ölkələrin hərbi potensialı, - o cümlədən də Xəzərdə, - 

artırması silahlanmanın artması təhlükəsini də gücləndirəcəkdir. Odur ki, sürətlə silahlanma heç kimə sərfəli 

deyil, bu vəsaitləri ölkələrimizin inkişafına yönəltmək daha yaxşı olardı.  

Azərbaycan ilə İran arasında münasibətlər uğurla inkişaf edir. Prezident Heydər Əliyevin 2002-ci ildə 

İrana səfəri və bir sıra sazişlərin imzalanması bu münasibətlərin inkişafına çox böyük təkan vermişdir. Bizim 

dostluq münasibətlərimiz var, ümumi sərhədimiz 700 kilometrdən çoxdur, qarşılıqlı anlaşmanın indiki səviyyəsi 

bizi qane edir. Zənn edirəm ki, bu əlaqələrin gələcəkdə möhkəmlənməsi xalqlarımızın mənafelərinə cavab 

verəcəkdir.  

SUAL: Ölkədə neft hasilatının özəlləşdirilməsinin mümkünlüyünə münasibətiniz necədir?  

CAVAB: Bizdə neft sərvətləri dövlətin mülkiyyətindədir, yerin təki, neft və qaz yataqları da bizim 

mülkiyyətimizdir. Yerin təkinin özəlləşdirilməsi məsələsi, əlbəttə, gündəlikdə durmur, çünki bu, Azərbaycanın 

milli sərvətidir. Bu, demək olar ki, indi də, yəqin ki, gələcəkdə də ölkəmizin potensialının möhkəmlənməsinin 

əsas mənbəyidir.  

Neft infrastrukturuna, neft sənayesi obyektlərinə gəldikdə isə, burada artıq özəlləşdirmə gedir və neft 

şirkətinin bir çox qurumları artıq özəlləşdirilməkdədir və özəlləşdirilmişdir. Biz burada yerin təkini və 

infrastrukturu bir-birindən dürüst fərqləndiririk.  

SUAL: Mən bakılı Yaxşıbəy Aruşanovam, İlham Heydəroviç, nə vaxt elə imkan olacaq ki, biz 

bakılılar, heç olmazsa, turist kimi öz Vətənimizə gəlib, bu müddət ərzində vəfat etmiş əcdadlarımızın, 

habelə son dövrdə vəfat etmiş dostlarımızın, yoldaşlarımızın qəbirlərini ziyarət edə bilək?  

CAVAB: Bütün dünyada çoxlu bakılı yaşayır və onlar rahatca Bakıya gəlirlər. Yoxsa sizin nə isə xüsusi 

probleminiz var? 

SUAL: Vətəninə baş çəkmək istəyən bir çox başqa bakılılar kimi, mən də rəsmən turist qismində 

Bakıya gələ bilərəmmi?  

CAVAB: Biz demokratik dövlətik. Azərbaycan insan hüquqlarına riayət olunmasını tənzimləyən bir sıra 

Konvensiyaları imzalamışdır. Biz 3 ildir ki, Avropa Şurasının üzvüyük, buna görə də heç vaxt heç bir 

məhdudiyyət qoymuruq. Bizim hamımız uzun illər yerdəyişmə sarıdan müəyyən məhdudiyyətlər qoyulmuş 

Sovet ittifaqının tərkibində yaşamışıq və buna görə də sərbəst yerdəyişmənin nə demək olduğunu bilirik. Bizdə 

demokratik, hüquqi dövlət qurulur, odur ki, heç bir məhdudiyyət yoxdur. Kim istəyir, arxayın gələ bilər.  

SUAL: Siz seçkilərdən sonra baş vermiş hadisələr haqqında “Human Rights Watch” təşkilatının 

hesabatını necə şərh edərdiniz? 

CAVAB: Azərbaycanda keçirilmiş seçkilərə gəldikdə, Avropa Şurası, ATƏT kimi beynəlxalq təşkilatlar, 

digər müşahidəçilər seçkidən dərhal sonra çox müsbət ilkin hesabat verdilər. Təbii ki, seçkilər demokratiyaya 

doğru yolda böyük addım hesab edildi, xüsusən də seçkilərin nəticələri isə heç kimdə şübhə doğurmadı. 

Seçkilərdən dərhal sonra baş verən iğtişaşların, yəni nümayişçilərin maşınları sındırması, polisə basqın etməsi, 

onu daşa tutması və asayiş keşikçilərinə çoxsaylı xəsarət yetirməsi hallarının qarşısını, əlbəttə, hüquq mühafizə 

orqanlarımız aldılar. Müstəqillik illərində Azərbaycan özünü müdafiə edə bilən dövlətə çevrilmişdir və 

müxalifətin müəyyən hissəsi tərəfindən törədilən belə vəhşilik, xuliqanlıq hərəkətlərinə son qoymalıdır.  

Seçkilərdən dərhal sonra baş verən hadisələr 1990-cı illərin əvvəllərində olmuş bu cür hadisələri dəqiqliyi 

ilə xatırladırdı. Onda eynilə bu cür ssenari, eynilə bu cür rejissorluqla Azərbaycanda hakimiyyət zorakılıqla 

dəyişdirildi. 90-cı illərin əvvəllərindəki və indiki fərq yalnız ondadır ki, dövlətimiz artıq formalaşıb və 

hakimiyyətin zorakılıqla dəyişdirilməsi üçün göstərilən hər cür qəsdlərdən özünü qorumağa qadirdir.  

Haqqında soruşduğunuz hesabata gəldikdə, mən bu hesabatı tamamilə qeyri-obyektiv, real vəziyyəti əks 

etdirməyən, birtərəfli və ancaq yeganə bir məqsəd – Azərbaycanın gənc rəhbərliyinə təsir göstərmək məqsədi 

daşıyan hesabat sayıram. Təbii ehtiyatlarla zəngin olan Azərbaycan coğrafi-siyasi mövqeyi baxımından 

müəyyən dairələr üçün böyük maraq doğurur. Amma xəbərdarlıq etmək istəyirəm ki, bu cür siyasi güc təzyiqi 
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üçün göstərilən bütün cəhdlər uğursuzluğa məhkumdur. Biz öz siyasətimizi müstəqil surətdə aparırıq, seçkilərdə 

demokratik yolla öz seçimini etmiş Azərbaycan xalqının iradəsinə arxalanırıq və bu yoldan dönməyəcəyik. 

SUAL: Siz dediniz ki, Bakı-Novorossiysk neft kəmərindən daha səmərəli istifadə etmək olar və 

gələcəkdə Rusiya neftini Bakı-Ceyhan neft kəməri ilə nəql etmək mümkündür. Siz bu layihələr barədə 

daha ətraflı məlumat verə bilərsinizmi?  

CAVAB: Müxtəlif variantlar vardır. Mən Bakı-Novorossiysk neft kəmərindən daha səmərəli istifadə edilə 

biləcəyini deyəndə, təbii, onu nəzərdə tuturdum ki, gələcəkdə, Azərbaycan neftinin həcmi artanda onun bu 

kəmərlə nəqli də arta bilər. Eyni zamanda, heç kimə sirr deyildir ki, əvvəlcədən neft kəmərinin Rusiyadan 

Azərbaycana çəkilməsi nəzərdə tutulmuşdu. Çünki Sovet dövründə də, indi də Azərbaycanda hər birinin istehsal 

gücü 20 milyon tondan çox olan 2 neft emalı zavodu vardır. Azərbaycanda neft hasilatı isə 13-14 milyon tondan 

çox deyildi, ona görə də neft Rusiyadan bizim zavodlara göndərilir, emal edilir və satılırdı. Gələcəkdə ehtiyac 

olarsa, belə iqtisadi məqsədəuyğunluq meydana çıxarsa, bu boru kəmərinin istiqamətini dəyişmək olar. Lakin 

bu, əlbəttə, indinin məsələsi deyil, danışıqların mövzusu ola bilər. Lakin biz ondan hazırda mövcud həcmdə 

səmərəli istifadə etməyə və gələcəkdə, imkan daxilində, həcmi artırmağa hazırıq.  

SUAL: Azərbaycan iqtisadiyyatının dirçəlməsində Rusiya iqtisadiyyatının və Rusiya 

müəssisələrinin imkanlarını necə qiymətləndirirsiniz, çünki məlum olduğu kimi, - bunu seçki qabağı mən 

özüm də müşahidə etmişəm, - Azərbaycan iqtisadiyyatı indi çətin vəziyyətdədir?  

CAVAB: Bilirsiniz, müxtəlif ölkələrdə iqtisadi vəziyyəti cürbəcür qiymətləndirmək olar, lakin 

statistikaya müraciət etsək, mən sizə bir neçə rəqəm deyə bilərəm. Azərbaycanda ümumi daxili məhsulun artımı 

son 7 il ərzində orta hesabla 10 faizdən az deyildir, həmin müddətdə inflyasiyanın səviyyəsi ildə 2 faizdən çox 

olmamışdır. Adambaşına xarici sərmayələrin həcminə görə ölkəmiz MDB dövlətləri arasında liderdir.  

Sənayenin, kənd təsərrüfatının illik artımı, ticarətin sərbəstləşdirilməsi və ÜDM-də özəl sektorun payının 

74 faiz olması faktı sübut edir ki, bazar iqtisadiyyatı prinsipləri Azərbaycanda tamamilə tətbiq olunur. Çox 

böyük sosial, iqtisadi problemlərin olması isə başqa məsələdir. Təəssüf ki, Azərbaycan əhalinin sayına nisbətdə 

qaçqın-köçkünlərin sayı kimi göstərici üzrə dünyanın bütün ölkələri arasında liderdir. Ermənistanın təcavüzü 

nəticəsində bizdə 8 milyon əhalinin bir milyonu qaçqın və köçkündür. Ona görə də bu, vətəndaşlarımızın 

iqtisadi vəziyyətinə, sosial vəziyyətinə çox ciddi təsir göstərir. Bu, iqtisadiyyat barəsində. Hesab edirəm ki, 

gələcəkdə, biz öz energetika layihələrimizi tamamilə həyata keçirdikdən sonra Azərbaycanda iqtisadi inkişaf 

daha uğurlu olacaqdır. O ki qaldı Rusiya şirkətlərinin iştirakına, mən Sizin kimi buna “dirçəliş” deməzdim, 

adətən, dirçəliş həyatın bir növ qurtardığı yerdə baş verir. Azərbaycanda isə vəziyyət başqa cürdür. Biz qarşılıqlı 

surətdə faydalı əməkdaşlıqda iştirakı alqışlayırıq. Bu gün Azərbaycanda Rusiya kapitalı var. Rusiyanın 300-dən 

çox şirkəti ölkəmizdə uğurla işləyir, Rusiya şirkətləri Azərbaycan iqtisadiyyatına, o cümlədən də energetika 

sektoruna yüz milyonlarla dollar məbləğində sərmayə qoymuşlar. Rusiya bankları fəal işləyirlər. Yaxın 

vaxtlarda Azərbaycanda Rusiya biznes forumu keçiriləcəkdir. Biz bütün iri şirkətləri bazarımıza fəal cəlb etmək 

üçün onları bu foruma dəvət edirik. Ona görə də biz qarşılıqlı fayda və qarşılıqlı mənfəət prinsiplərinə əsaslanan 

əməkdaşlıq üçün açığıq.  

SUAL: Gürcüstanın yeni rəhbərliyi dövründə Azərbaycanla Gürcüstan arasında münasibətlər necə 

təşəkkül tapır?  

CAVAB: Bizim aramızda kökləri tarixin dərinliklərinə gedib çıxan ənənəvi dostluq və qardaşlıq 

münasibətləri var. Müstəqil inkişaf dövründə də münasibətlərimizin uğurla inkişaf etməsini xalqlarımızın böyük 

nailiyyətləri sırasına aid etmək olar. Bizim aramızda heç bir problem, anlaşılmazlıq yoxdur, əksinə, bütün 

müstəqillik illəri ərzində Gürcüstan və Azərbaycan həmişə əlbir, birgə hərəkət etmişlər. Gürcüstanda böyük 

Azərbaycan icması var, orada təxminən yarım milyon azərbaycanlı yaşayır. Əlbəttə ki, biz çox istəyirik ki, 

ikitərəfli əlaqələrimiz bundan sonra da inkişaf etsin. İndi vəziyyət elədir ki, Gürcüstan və Azərbaycan liderləri 

bizə keçmişdən mövcud olan bu müsbət prosesləri davam etdirmək əzmindədirlər. Müstəqillik illərində 

Prezident Əliyev və Prezident Şevardnadze ölkələrimiz arasındakı münasibətlərin daha da möhkəmlənməsi üçün 

çox iş görmüşlər. Əminəm ki, Gürcüstanın yeni rəhbərliyi və Azərbaycanın yeni rəhbərliyi bu ənənələrə sadiq 

qalacaqlar.  

MİXAİL QUSMAN: Hörmətli həmkarlar, çox sağ olun. İcazə verin, bizə diqqətinə görə, açıq söhbətə 

görə Azərbaycan Prezidentinə sizin adınızdan təşəkkür edim. Biz onu burada hələ dəfələrlə görəcəyimizə ümid 

bəsləyirik. 
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MOSKVA DÖVLƏT BEYNƏLXALQ MÜNASİBƏTLƏR İNSTİTUTUNDA 

KEÇİRİLMİŞ GÖRÜŞDƏ 

ÇIXIŞ 

 

Moskva şəhəri, 

7 fevral 2004-cü il 

 

Hörmətli Anatoli Vasilyeviç! 

Əziz dostlar! 

İcazə verin, ilk növbədə, mənə belə yüksək ad verilməsinə görə sizə təşəkkürümü bildirim. Mən çox gözəl 

bilirəm ki, bu ada iqtisadiyyatın inkişafına böyük töhfə vermiş, siyasi proseslərdə fəal iştirak edən çox məşhur 

adamlar, böyük təcrübəyə və nailiyyətlərinin böyük tarixi olan insanlar layiq görülürlər. 

Mən yeni seçilmiş Prezidentəm. Təbii ki, bütün bu rütbələri və fəxri adları gələcək fəaliyyətim üçün avans 

kimi qəbul edirəm. Əziz dostlar, sizi əmin edə bilərəm ki, Azərbaycan Prezidenti kimi bütün fəaliyyətimlə 

doğma institutumuzu layiqincə təmsil etməyə, MDBMİ-nin məzunu adına layiq olmağa çalışacağam və 

ümidvaram, hətta əminəm ki, bu institutda aldığım biliklər, qazandığım təcrübə, tapdığım dostlar, bir sözlə, 

burada əldə etdiklərimin hamısı mənim bu fəaliyyətimdə çox mühüm rol oynayacaqdır. Bu gün burada olmaq 

mənim üçün çox xoşdur. MDBMİ-nin binasına yaxınlaşdıqda məni həyəcanlı hisslər bürüdü. Axı, ömrümün 

xeyli hissəsi burada keçmişdir. MDBMİ-də təhsil də, aspiranturada təhsil də, sonra universitetdə işləmək də 

ömrümün o çağlarına daxildir. Bu müddət ərzində mən burada nəinki biliklərə yiyələndim, dünyagörüşümü 

genişləndirdim, həm də və ən başlıcası, çox etibarlı, sadiq dostlar tapdım. Mən təhsilimi bitirdikdən, MDBMİ-

də işdən getdikdən sonra da onlarla uzun müddət ərzində əlaqə saxlayıram. Ümidvaram ki, əlaqələrimiz 

gələcəkdə də davam edəcəkdir. Mən buna əminəm. Bu gün mən bu salonda çox tanışlarımı və mənə əziz olan 

simaları görürəm. Çox ümid edirəm ki, mərasim başa çatdıqdan sonra biz görüşüb söhbət edəcəyik. Fürsətdən 

istifadə edib, bütün dostlarımı, - onlar kimləri nəzərdə tutduğumu bilirlər, - Azərbaycana gəlməyə, qonağımız 

olmağa dəvət etmək istərdim. Düşünürəm ki, bu, dostluğumuzun yaxşı davamı olardı.  

Bu gün mən, Azərbaycan Prezidenti kimi, Rusiyaya rəsmi səfərimi başa çatdırdım. Bu, ilk rəsmi səfər idi 

və ölkələrimiz arasında ikitərəfli münasibətlərin inkişafı üçün böyük əhəmiyyəti var.  

Sovet İttifaqı dağıldıqdan sonra, müstəqil dövlət olaraq, Azərbaycan çox çətinliklərə məruz qaldı, çox 

mürəkkəb problemlərlə - iqtisadi və siyasi böhranla, cəmiyyətdə xaos və anarxiya, müharibənin nəticələri, 

vətəndaş müharibəsi ilə qarşılaşdı. Bütün bunları aradan qaldırmaq üçün Azərbaycan rəhbərliyindən, ilk 

növbədə, Prezident Heydər Əliyevdən çox böyük, titanik səylər göstərmək tələb olunurdu. 1993-1996-cı illər 

dövründə ölkə daim gərgin vəziyyətdə idi – daxili problemlər, sosial məsələlərin həll edilməmiş qalması, 

Azərbaycan ərazisinin Ermənistan tərəfindən işğal olunması. Əlbəttə ki, bütün bunlar vətəndaşlarımızın 

vəziyyətini ağırlaşdırırdı. Lakin siyasi, iqtisadi və sosial sahələrdə qətiyyətlə islahatlar aparılması sayəsində 

1996-1997-ci illərdən başlayaraq, ölkə iqtisadi inkişafın bir çox göstəricilərində nəzərəçarpacaq dərəcədə 

irəlilədi. 1996-cı ildən iqtisadiyyatımızın artım sürəti ildə, orta hesabla, 10 faiz təşkil edir, inflyasiyanın 

səviyyəsi isə 2 faizdən yuxarı deyildir. Azərbaycan regional layihələrin fəal iştirakçısıdır. Azərbaycan 

iqtisadiyyatına çox böyük məbləğdə xarici sərmayələr qoyulmuşdur və bu göstəricidə ölkəmiz MDB dövlətləri 

arasında liderdir. Gələcək üçün çox yaxşı perspektivlərimiz var. Biz həyata keçirilən regional layihələrə böyük 

əhəmiyyət veririk. İndi Azərbaycanda, ekspertlərin rəyincə, dünyada ən möhtəşəm energetika layihələri çox 

uğurla həyata keçirilir.  

Bütün nailiyyətlərimiz, planlarımız ancaq bir şeyə - Azərbaycan vətəndaşlarına daha layiqli həyat 

yaratmağa, sosial problemləri, qaçqınların və məcburi köçkünlərin məsələlərini həll etməyə yönəldilmişdir. 

Bununla da ölkə möhkəmlənmiş olar. 

Belə siyasət çərçivəsində Azərbaycanın öz qonşuları ilə münasibətləri xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. 

Ölkələrimiz – Rusiya ilə Azərbaycan arasında münasibətlərin yüksələn xətlə inkişaf etməsini müşahidə etmək 

bu gün bizim üçün çox xoş və sevindiricidir. Bəli, ölkələrimizin münasibətləri tarixində mürəkkəb, bəzən də 

dramatik dövrlər olubdur. Xoşbəxtlikdən, bunların hamısı keçmişdə qalmışdır. Azərbaycan və Rusiya 

prezidentlərinin – Heydər Əliyevin və Vladimir Putinin siyasi iradəsi, müdrikliyi və uzaqgörənliyi sayəsində 

qarşılıqlı anlaşmanın, qarşılıqlı hörmət və etimadın belə yüksək səviyyəsinə nail olmuşuq və indi ikitərəfli 

əməkdaşlıqda uğurlarını, əsasən, bu müəyyənləşdirir. 

İndiki səfər bir daha aydın göstərdi ki, ölkələrimiz arasında heç bir həll edilməmiş problem yoxdur. 

Mürəkkəb və həllolunmaz görünən problemlər həll edilmişdir. Bu sıraya Xəzər regionuna, hərbi-texniki 
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əməkdaşlığa dair məsələləri, iqtisadi xarakterli məsələləri də aid etmək olar. Ona görə də biz gələcəyə böyük 

nikbinliklə baxırıq. 

Uğurlarımızı təsdiqləyən bir neçə konkret misal çəkə bilərəm. Bu uğurlar Xəzər dənizinin statusu ilə 

əlaqədar Rusiya ilə Azərbaycan arasında siyasi qarşılıqlı anlaşma və qarşılıqlı əməkdaşlıq ruhu sayəsində 

mümkün olmuşdur. Bu məsələ barəsində 1990-cı illərdə, daha dəqiq desək, 1994-1996-cı illərdə ziddiyyətlər, 

fikir ayrılıqları vardı, beynəlxalq hüquq normaları müxtəlif cür yozulurdu. Lakin tərəflərin səyləri ilə, qarşılıqlı 

fayda və qarşılıqlı anlaşma zəminində bu məsələ həllini tapdı və indi Rusiya ilə Azərbaycan arasında milli 

sektorlarımızı müəyyənləşdirən müvafiq saziş imzalanmışdır. Bu sənəd Rusiyanın da, Azərbaycanın da 

mənafelərinə tam uyğundur. 

Regional təhlükəsizliyin təmin edilməsində son dərəcə mühüm rol oynayan Qəbələ radiolokasiya 

stansiyasının statusu barədə məsələnin həll olunmaması, ümumiyyətlə, əməkdaşlığımızın yolunda çəkindirici 

amil olan mühüm məsələ idi. Bu məsələ də həllini tapdı və Rusiya ilə Azərbaycan arasında müvafiq saziş 

imzalandı. 

İndi Azərbaycan nefti Rusiyanın Novorossiysk limanına nəql edilir. Ölkəmizə Rusiya ərazisindən qaz və 

elektrik enerjisi göndərilir. Ölkələrimiz arasında əmtəə bölgəsi xeyli artmışdır. Əmtəə dövriyyəsi 2002-ci ildə 

70 faiz, ötən il isə 40 faiz çoxalmışdır. Bu gün iki ölkə arasında əmtəə dövriyyəsi təxminən yarım milyard dollar 

təşkil edir. Bizim vəzifəmiz bunu iki dəfə artırmaqdır. Bunun üçün potensial mövcuddur, çünki ölkələrimiz 

iqtisadi cəhətdən uğurla inkişaf edir. Arzu və istək də var, siyasi münasibətlər elə yüksək səviyyədədir ki, bu 

məqsədlərin həyata keçirilməsi üçün yaxşı zəmin yaradır. 

Humanitar sahədə əməkdaşlıq həmişə, hətta iqtisadi əməkdaşlığın yenicə başlandığı dövrlərdə də yüksək 

səviyyədə olmuşdur. Biz rus mədəniyyətinə, rus dilinə çox böyük əhəmiyyət verir və çox qayğı ilə yanaşırıq. 

Biz bu ənənəni qayğı ilə qoruyub saxlayırıq. Sizə deyim ki, indi Azərbaycanda 400-dən çox məktəbdə təhsil rus 

dilində aparılır. Müstəqillik illərində onlardan heç biri bağlanmamışdır. 21 dövlət ali məktəbindən 20-də təhsil 

həm də rus dilində aparılır. Bizdə bu baxımdan heç bir məhdudiyyət yoxdur və Azərbaycanda yerli rusdilli 

mətbuat da çox fəal inkişaf edir. 

Sovet İttifaqının dağıldığı vaxtdan bəri Azərbaycanda rus dilində qəzetlərin sayı azalmamış, əksinə, 

artmışdır. Ümumdünya Rus Mətbuatı Konqresinin ötən ilin sentyabrında məhz Bakıda keçirilməsi faktı daha 

əyani şəkildə sübut edir ki, bu sahədə çox yaxşı ənənələrimiz var.  

Biz ikitərəfli münasibətlərimizi ənənələrimiz, çoxdankı dostluq əlaqələrimiz və əlbəttə ki, qarşılıqlı fayda 

əsasında qururuq. İndi bütün sahələrdə əməkdaşlıq Rusiyaya da, Azərbaycana da sərfəlidir. Qeyd etdiyim kimi, 

ikitərəfli əməkdaşlıq məsələlərində bizim aramızda tam qarşılıqlı anlaşma var. Regional siyasət məsələlərində 

çox fəal qarşılıqlı anlaşma var, beynəlxalq siyasətin bir çox məsələlərində baxışlarımız uyğun gəlir.  

Regional layihələr, regional əməkdaşlıq baxımından biz çox istərdik ki, Rusiya bu istiqamətdə aparıcı 

rolunu davam etdirsin. Biz böyük ümid bəsləyirik ki, ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrlərindən biri kimi, 

Rusiya Dağlıq Qarabağ məsələsi ilə əlaqədar Ermənistanla Azərbaycan arasındakı münaqişənin nizama 

salınmasında bundan sonra da fəal iştirak edəcəkdir. Bu münaqişə bütün regionda çox böyük təhlükə və 

gərginlik mənbəyidir. Ona görə də Azərbaycan bu münaqişənin dincliklə nizama salınmasına tərəfdar olduğunu 

dəfələrlə bəyan etmişdir. Təbii ki, bu nizamasalma beynəlxalq hüququn prinsip və normalarına əsaslanmalıdır. 

Günün reallığı belədir ki, Azərbaycan ərazisi Ermənistan silahlı birləşmələrinin işğalı altındadır. Azərbaycanın 

keçmiş Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayəti və onun hüdudlarından kənarda olan digər yeddi rayonu 10 ildən 

çoxdur işğal altındadır. Ölkəmizin ərazisinin bir hissəsinin işğal edilməsi nəticəsində 1 milyon insan öz ev-

eşiyini itirmişdir. Təəssüf ki, Azərbaycan əhalinin sayı ilə nisbətdə qaçqın-köçkünlərin sayına görə dünyada 

birinci yeri tutur – 8 milyon əhalinin bir milyonu qaçqın və məcburi köçkündür. Əlbəttə ki, beynəlxalq birlik bu 

məsələyə münasibətini dəfələrlə bildirmişdir, BMT Təhlükəsizlik Şurasının 4 qətnaməsi qəbul olunmuşdur. Bu 

sənədlərdə erməni işğal qüvvələrinin ərazimizdən dərhal çıxarılması tələb edilir. Avropa Şurası çərçivəsində də 

müvafiq sənədlər qəbul olunmuşdur və bu faktlar burada da öz əksini tapır.  

ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrlərinin bəyanatları var və bu bəyanatlarda ərazilərimizin işğal edilməsi 

məsələləri öz əksini aydın şəkildə tapmışdır. Təəssüf ki, bu amillərin heç biri hələ də münaqişənin nizama 

salınmasına gətirib çıxarmamışdır. Ölkəmizə qarşı təcavüzkar siyasət davam edir. Biz münaqişənin sülh yolu ilə 

həll olunmasını istəyirik. Lakin biz, eyni zamanda, ərazilərimizin işğal altında qalması faktı ilə də razılaşa 

bilmərik. Ümid edirəm ki, beynəlxalq birliyin, Rusiya, Fransa və ABŞ-ın həmsədrlər olduğu ATƏT-in Minsk 

qrupunun səyləri ilə münaqişənin beynəlxalq hüquq normaları əsasında ədalətli həlli yolları tapılacaqdır.  

Bu məsələdə birtərəfli görünməmək üçün əks tərəfin dəlillərini nəzərinizə çatdıra bilərəm. Onlar isə 

bundan ibarətdir ki, guya Dağlıq Qarabağın erməni əhalisi öz müqəddəratını təyinetmə hüququna malikdir. 

Lakin MDBMİ-nin divarları arasında, yəqin, məni başa düşmək sizə asan olar ki, millətlərin öz müqəddəratını 
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təyinetmə hüququ danılmazdır. Amma millət öz müqəddəratını yalnız bir dəfə təyin edə bilər. Bu isə, 

Ermənistan dövləti çərçivəsində baş vermişdir və bu dövlətin vətəndaşları artıq öz müqəddəratını təyin etmişlər. 

Əks tərəfin, məntiqə əsaslansaq, öz müqəddəratını təyinetmə prinsipi sonsuzluğadək davam edə bilər. Hamılıqla 

qəbul edilmiş beynəlxalq hüquq normaları mövcuddur və bu normalara görə hər bir dövlətin ərazi bütövlüyü 

toxunulmazdır. Biz bu ərazi bütövlüyünə hörmətlə yanaşırıq və əlbəttə, özümüzə qarşı da eyni münasibət 

gözləyirik. Yenə də təkrar edirəm, biz ümidvarıq ki, sülh prosesi fəallaşacaq və problemin həlli tapılacaqdır. 

Əngəl törədən bu çox ağrılı, faciəli amilə baxmayaraq, Azərbaycan bütün bu illər ərzində uğurla inkişaf 

etmişdir. İndi bizim böyük iqtisadi inkişaf perspektivlərimiz vardır, bu da, ilk növbədə, enerji potensialımızdan 

tam miqyasda istifadə edilməsi ilə əlaqədardır. Biz Rusiya ilə fəal əməkdaşlıq edirik və işlək Bakı-Novorossiysk 

boru kəməri bir daha sübut edir ki, bizim niyyətlərimiz bu istiqamətdə əməkdaşlığın fəallaşdırılması ilə bağlıdır. 

Xəzər dənizi regionu təbii ehtiyatlarla zəngindir. Əlbəttə, bu ehtiyatları dünya bazarlarına çıxarmaq üçün 

kommunikasiyalar lazımdır. Belə kommunikasiyalar vardır və biz bu imkanların artırılmasını istəyirik. 

Biz regionda gedən proseslərin də fəal iştirakçısıyıq. Bu gün inamla demək olar ki, Azərbaycanın regional 

miqyasda münasibətləri çox müsbət şəkildə təşəkkül tapır. Biz Böyük İpək Yolu, Şərq-Qərb layihələrinin fəal 

iştirakçısıyıq, eyni dərəcədə cəlbedici olan Şimal-Cənub layihəsinə də Rusiyanın yaxından dəstəyi ilə fəal 

surətdə qoşulmaq niyyətindəyik. Biz bu dəstəyi dünən keçirilən görüşlər zamanı aldıq. Başqa sözlə desək, 

irimiqyaslı regional layihələr ölkəmizin iştirakı ilə həyata keçirilir və bu, dünya miqyasında mövqeyimizi 

möhkəmləndirir. 

Biz beynəlxalq təşkilatların fəaliyyətində də yaxından iştirak edirik. Məmnunluqla deyə bilərəm ki, biz bu 

təşkilatlarda Rusiya nümayəndələri ilə çox fəal, səmərəli və səmimi əməkdaşlıq edirik. Üç il ərzində mən 

Azərbaycanın Avropa Şurası Parlament Assambleyasındakı nümayəndə heyətinə başçılıq etmişəm. Bu 

proseslərin iştirakçısı kimi deyə bilərəm ki, Rusiya və Azərbaycan nümayəndə heyətlərinin AŞPA çərçivəsində 

qarşılıqlı dəstəyi çox mühüm rol oynamışdır. Elə bir məsələ olmurdu ki, nümayəndə heyətlərimiz birgə 

mövqedən çıxış etməsinlər. Bizi əsassız olaraq tənqid etməyə cəhd göstərildikdə həmişə bir-birimizi 

dəstəkləyirdik. Bu ənənə indi də davam edir. Çox sevindirici haldır ki, nümayəndə heyətlərimiz fəal əməkdaşlıq 

edirlər. Bu, bizim üçün də, digər təşkilatların üzvləri üçün də vacibdir. Çünki onlar bizim həmrəyliyimizi, fəal 

əməkdaşlıq etdiyimizi görürlər. Bu, digər tərəflər üçün də çox yaxşı işarədir. Belə əməkdaşlıq davam 

etdiriləcəkdir. 

Prezident Heydər Əliyev azad Azərbaycanın siyasətini tam müstəqil surətdə aparırdı. Bu siyasət 

ölkələrimizin ehtiyaclarını tam dolğunluğu ilə əks etdirirdi və etdirir. Heydər Əliyevin siyasi təcrübəsini və 

dünyada nüfuzunu nəzərə alsaq, ona manevr etmək, hansısa başqa yollar axtarmaq lazım deyildir. Onun bütün 

işləri səmimi idi, bu işlərdə özünün haqlı olduğuna inam vardı. O cümlədən, ilk növbədə, ikitərəfli 

münasibətlərimizin çərçivəsində görülən işlərdə. Rusiya ilə strateji tərəfdaşlığa yönəldilmiş xətt aşkar bəyan 

edildikdə, Azərbaycan xalqı bunu bəyəndi. İndi biz bu strateji tərəfdaşlığın real, əməli bəhrələrini görürük. Bu 

münasibətlər indiki səfər çərçivəsində də təsdiqləndi. Əminəm ki, bu tərəfdaşlıq bütün istiqamətlərdə davam 

etdiriləcəkdir. 

İki prezident arasındakı belə yaxşı qarşılıqlı anlaşmadan, mehriban və səmərəli şəxsi əlaqələrdən bütün 

istiqamətlərdə əməkdaşlığımızı genişləndirmək üçün istifadə etməmək insafsızlıq olardı. Öz tərəfimdən sizə 

deyə bilərəm ki, biz bu siyasəti həyata keçirəcəyik və Rusiyanın da buna eyni münasibət göstərdiyini və 

mövqelərimizin oxşarlığını görmək mənim üçün çox xoş idi.  

Dünən və bu gün mən Rusiya Federasiyasının, demək olar ki, bütün rəhbərləri ilə görüşdüm. Çox 

mehriban, səmimi və qonaqpərvər qəbulla yanaşı, - buna görə mən çox minnətdaram, - bizim hamımız belə bir 

yekdil fikrə gəldik ki, münasibətlərimiz qonşular arasında münasibətlərə, eləcə də böyük və kiçik dövlətlər 

arasındakı münasibətlərə örnək ola bilər. Bu, çox mühümdür, ərazisinə və əhalisinin sayına görə kiçik olan 

dövlətlərin bəzən mürəkkəb vəziyyətə düşdüyü bugünkü dəyişən dünyada xüsusilə əhəmiyyətlidir. İndiki halda 

dövlətlərimiz arasında bərabərhüquqlu münasibətlərin qurulması çox vacibdir. Hesab edirəm ki, burada çox 

dərin məna və Rusiya rəhbərliyinin çox dəqiq siyasəti özünü büruzə verir. Yalnız hüquq bərabərliyi, qarşılıqlı 

hörmət əsasında ikitərəfli münasibətlərdə əsl dialoq qurmaq mümkündür. Hazırda bu, baş verir. 

Münasibətlərimizin nümunəviliyi, - bu isə gəlişi gözəl sözlər deyil, - reallıqdır. Biz məmnuniyyətlə 

bildiririk ki, bu gün aramızda fikir ayrılığı doğuran məsələlər yoxdur. Aramızda problem mövcud deyildir. Mən 

bunu dəfələrlə demişəm, bizim yalnız bir problemimiz vardır – necə edək ki, münasibətlərimiz daha da inkişaf 

etsin, daha böyük məna kəsb etsin, daha da genişlənsin. Mən əminəm ki, bu, belə də olacaqdır. Bunun üçün 

yaxşı zəmin vardır. 

Müstəqil Azərbaycanın Prezidenti kimi mən dövlətimin mənafelərinə əsaslanan siyasət yeridəcəyəm. Mən 

məmnunluqla deyə bilərəm ki, bu mənafelər Rusiya ilə ikitərəfli münasibətlərin inkişafı mənafeləri ilə üst-üstə 
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düşür. Bu, bizim üçün çox vacibdir. Biz bunu çox qiymətləndiririk və düşünürəm ki, gələcəkdə hər iki ölkə bu 

əlaqələrin daha da dərinləşməsi üçün öz səylərini əsirgəməyəcəkdir. 

Dediyim kimi, bu gün çox həyəcanlı gündür. Mən burada olmağımdan qarışıq hisslər keçirirəm. 

Həyatımın təxminən 15 ilini MDBMİ-də keçirmişəm. Özü də, bu illər həyatımın ən yaxşı çağları – tələbəlik 

illəri, gənclik illəri idi. Bu illərin ən yaxşı illər olduğunu onlar arxada qaldıqdan sonra başa düşürsən. O vaxtlar 

adama elə gəlirdi ki, həmişə belə olacaqdır. Odur ki, mən o illəri xüsusi səmimiyyətlə xatırlayıram və mənə dərs 

deyənlərin, mənimlə oxuyanların hamısı, bütün professor-müəllim heyəti yadımdadır. Mən Bakıdan gələndə, - 

Anatoli Vasilyeviç dedi ki, 16 yaşım vardı, - lakin onda, instituta qəbul olanda cəmi 15 yaşında idim, 16 yaşım 

iki aydan sonra tamam oldu. Təbii ki, atamın o vaxt da Azərbaycana başçılıq etdiyini nəzərə alaraq, Bakıdan, 

məktəbdən gəlib tamam başqa bir mühitə düşdükdə, çox tezliklə dərk etdim ki, düzgün seçim edilmişdir. 

Moskvada, MDBMİ-də təhsil almaq həyat məktəbi idi. Mən burada özümə dostlar, tanışlar tapdım. Artıq 25 

ildən çox tarixi olan bu əlaqələr indiyədək mövcuddur. Əlbəttə, bütün bu amilləri nəzərə alaraq, dünən də, bu 

gün də maşında gedərkən və hər bir tanış evi görərkən Moskvada keçirdiyim illəri xatırlayırdım. Bu illər heç 

zaman unudulmayacaq, hafizədən silinməyəcək, xüsusən ona görə ki, məni çox səmimi insanlar əhatə edirdilər. 

Mən instituta, dostlarıma, müəllimlərimə, həmkarlarıma çox minnətdaram ki, ailəmiz üçün hətta ən ağır 

vaxtlarda, 1980-ci illərin axırlarında da heç bir soyuq münasibət hiss etmirdim. Əksinə, atamın siyasi karyerası 

ilə bağlı vəziyyət nə qədər ağırlaşırdısa, bu salonda gördüyüm həmkarlarım və dostlarım tərəfindən bir o qədər 

böyük qayğı və diqqət duyurdum. Bu hissləri heç vaxt unutmaq olmaz, onlar həmişə insanın qəlbində qalır. Bu 

imkandan istifadə edərək, tələbə olduğum 1977-ci ildən 1982-ci ilədək və sonralar aspiranturada oxuduğum 

illərdə mənə təhsil verənlərə təşəkkür etmək istərdim. Yeri gəlmişkən, biz Anatoli Vasilyeviçlə bir kafedrada 

işləyirdik. Eşitdim və mənə bildirdilər ki, demə, mən MDBMİ-nin Prezident seçilən ilk məzunuyam. Əlbəttə, 

bu, mənim üçün çox xoşdur. MDBMİ-dəki ənənələri və təhsilin səviyyəsini nəzərə alaraq, əmin olduğumu 

bildirmək istəyirəm ki, bizim hələ çox həmkarlarımız öz ölkələrinə, xalqlarına xidmət edəcəklər və təbii ki, 

onlardan heç kim burada keçirdiyi illəri unutmayacaqdır.  

Mən sizin hamınıza bir daha təşəkkür edirəm. Fürsətdən istifadə edərək, burada rastlaşdığım dostlarımı 

Azərbaycana gəlməyə, qonağım olmağa dəvət edirəm, qoy, bu əlaqələr heç vaxt qırılmasın. Söz verirəm, 

Moskvaya gələndə buraya mütləq gələcəyəm, amma, öz tərəfimdən, mən də sizi Azərbaycanda görmək 

istərdim.  

Mənə göstərdiyiniz səmimiyyətə, qonaqpərvərliyə, xoş münasibətə görə bir daha təşəkkürümü bildirirəm. 

Sizi əmin edə bilərəm ki, bu mantiyanı və bu adı bütün ömrüm boyu şərəflə daşıyacağam. 

 

* * * 

Görüşün sonunda Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevə Moskva Dövlət Beynəlxalq Münasibətlər 

İnstitutunun fəxri doktoru diplomu və mantiya, eləcə də institutun Alimlər Assosiasiyasının diplomu və təhsil 

illərindəki qiymət kitabçası təqdim olundu. 

 

MDBMİ(U)-nun rektoru ANATOLİ TORKUNOV dövlətimizin başçısına müraciətlə dedi: 

Əziz və çox hörmətli Prezident! 

Əziz İlham, zənnimcə, parlaq və çox maraqlı, mühüm çıxışınıza görə çox sağ olun. Siz elə mühüm, ciddi 

məsələlərə toxundunuz ki, bizi mütəəssir etdiniz. Sizin keçmiş, xalqlarımız arasındakı qarşılıqlı anlaşma, 

dostluq barədə sözləriniz xüsusilə maraqlı idi. Çünki məhz bunlar dövlətlər arasında münasibətlərin, 

bütövlükdə, beynəlxalq münasibətlərin əsasıdır. Deməliyəm ki, bu gün aldığınız diplomun praktik dəyəri vardır. 

100 ildən sonra mühüm dövlət işlərindən uzaqlaşdıqda əmin ola bilərsiniz ki, burada professor karyeranızı 

tapacaqsınız.  
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RUSİYADAKI AZƏRBAYCAN DİASPORUNUN NÜMAYƏNDƏLƏRİ İLƏ GÖRÜŞDƏ 

ÇIXIŞ 

 

Moskva şəhəri, 

7 fevral 2004-cü il 

 

Hörmətli xanımlar və cənablar!  

Əziz həmvətənlər! 

Mən Sizin hamınızı ürəkdən salamlayıram və bu görüşə gəldiyinizə görə öz minnətdarlığımı bildirirəm. 

Bu gün mənim Rusiyaya rəsmi səfərim başa çatır. İki gün ərzində aparılmış ikitərəfli danışıqlar zamanı 

çox mühüm məsələləri müzakirə etdik. Biz Azərbaycanla Rusiya arasında olan münasibətlərə dair bütün 

məsələləri konstruktiv şəkildə müzakirə etdik və bir daha əmin olduq ki, mövcud olan dostluq və mehribanlıq 

əlaqələri güclənir və inkişaf edir. Bu, prezident seçkilərindən sonra mənim Rusiyaya ilk rəsmi səfərimdir. 

Bildiyiniz kimi, oktyabrın 15-də Azərbaycanda prezident seçkiləri keçirilmişdir və tam əksəriyyət bu seçkilərdə 

Heydər Əliyevin siyasi xəttinə səs vermişdir. Azərbaycanda son on ildə aparılmış bu siyasət ölkəmizə böyük 

uğurlar gətirmişdir. Respublikamız siyasi cəhətdən güclənmiş, iqtisadi cəhətdən öz potensialını böyük səmərə 

ilə işə salmışdır. İqtisadi göstəricilərimiz bir daha sübut edir ki, makroiqtisadi sabitlik mövcud olan yerdə sosial 

problemlərin həlli də mümkündür. Azərbaycan bütün iqtisadi göstəricilər üzrə MDB ölkələri arasında liderdir. 

Ümumi daxili məhsulun, inflyasiyanın səviyyəsi, xarici sərmayələrin həcmi və digər göstəricilər üzrə ölkəmiz 

öncül mövqedədir. Bütün bunlara nail olmaq üçün ilk növbədə, sabitlik, əmin-amanlıq, qayda-qanun tələb 

olunurdu. Azərbaycanda bu sabitliyi Heydər Əliyevin siyasəti təmin etmişdir. Əgər bu sabitlik olmasaydı, hər 

hansı bir iqtisadi inkişafdan söhbət gedə bilməzdi. Bizim hamımızın vəzifəsi bu sabitliyi qorumaqdan ibarətdir. 

Azərbaycan xalqı rahat və firavan yaşamalıdır. Ölkəmizdə qayda-qanun bərpa olunmuşdur və bu siyasət davam 

etdirilməlidir.  

Əminəm ki, hamımız - bütün Azərbaycan xalqı birlikdə buna nail olacağıq. Biz Azərbaycanın 

müstəqilliyini qoruyacaq, ölkəmizin iqtisadi potensialını gücləndirəcəyik. Bütün bunlar xalqımızın daha firavan 

və rahat yaşamasına xidmət edir. 

Problemlərimiz çoxdur, sosial problemlər də mövcuddur. İlk növbədə, Azərbaycanda çətin vəziyyətdə 

yaşayan qaçqın və məcburi köçkünlərin vəziyyəti bizi daha çox düşündürür. Heydər Əliyev bu istiqamətdə 

mühüm işlər görmüşdür. Bu kateqoriyadan olan insanların vəziyyətinin yaxşılaşdırılması üçün müvafiq 

fərmanlar əsasında mühüm addımlar atılmış, yeni qəsəbələr salınmış, infrastruktur yaradılmışdır.  

Mən bu siyasəti davam etdirirəm. Bir neçə gün əvvəl bu sahədə növbəti sərəncam imzalanmışdır və onun 

əsasında mövcud çadır düşərgələrindən bəziləri ləğv ediləcək, yeni evlər tikiləcək, qəsəbələr salınacaqdır. 

Düzdür, maliyyə resurslarımız bu məsələni dərhal həll etmək üçün hələ ki, bizə böyük imkanlar vermir. Amma 

imkanlar yarandıqca, bu məsələ öz həllini tapacaqdır. 

Əminəm ki, bizim xaricdə, o cümlədən Rusiyada yaşayan soydaşlarımız da bu məsələdə iştirak edəcəklər 

və bu işə öz töhfələrini verəcəklər.  

Digər sosial məsələlər də mövcuddur, amma bütün bu məsələlərin həlli Azərbaycanın iqtisadi potensialı 

gücləndikcə mümkün olacaqdır. Həyata keçirdiyimiz irimiqyaslı layihələr nəticəsində ölkəmizə gələcəkdə 

böyük həcmdə vəsait daxil olacaqdır ki, bu da öz növbəsində qarşımızda duran bütün problemlərin həllinə gözəl 

zəmin yaradacaqdır.  

Bir sözlə, Azərbaycan uğurla inkişaf edir. Biz bu inkişaf yolunu seçmişik. Xalqımız bu siyasəti 

dəstəkləyir və heç kim bizi bu yoldan döndərə bilməz.  

Azərbaycanın xoşbəxt gələcəyi üçün Heydər Əliyevin siyasəti davam etdirilməlidir və hamınızla birlikdə 

mən bu siyasəti davam etdirəcəyəm.  

Əziz dostlar!  

Dediyim kimi, bu gün mən Rusiyaya ilk rəsmi səfərimi başa çatdırıram. Odur ki, ikitərəfli münasibətlərə 

dair məsələlərə də toxunmaq istərdim. Mənim üçün çox dəyərli idi ki, prezident vəzifəsinə seçildikdən dərhal 

sonra Rusiya prezidenti Vladimir Vladimiroviç Putindən Rusiyaya rəsmi səfər etmək barədə dəvət aldım. Mən 

bu dəvəti məmnuniyyətlə qəbul etdim və indi Moskvadayam.  

Rusiya prezidenti ilə bizim aramızda çox mehriban, səmimi münasibətlər yaranmışdır. Bu, bizim ilk 

görüşümüz deyildir. Vladimir Vladimiroviçlə biz o, 2001-ci ildə Azərbaycanda rəsmi səfərdə olarkən 

görüşmüşdük. Deməliyəm ki, Azərbaycanda hamı və əminəm ki, Rusiyada yaşayan azərbaycanlılar da Rusiya 

prezidentinin Azərbaycana səfər etməsi faktını böyük razılıqla qarşıladılar. Bu, Rusiya prezidentinin ölkəmizə 
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ilk səfəri idi. Sonra mən artıq Azərbaycanın baş naziri vəzifəsini yerinə yetirərkən, MDB-nin zirvə toplantısında 

bizim görüşlərimiz oldu. Daha sonra Vladimir Vladimiroviç özünün yüksək şəxsi keyfiyyətlərini bir daha 

göstərərək, prezident Heydər Əliyevin vəfatı ilə əlaqədar Azərbaycanda matəm mərasimində iştirak etdi. 

Bununla o, Azərbaycan xalqının məhəbbətini daha da çox qazandı.  

Dünən və srağagün keçirdiyimiz görüşlər də bizi bir daha inandırdı ki, qarşılıqlı anlaşmanın səviyyəsi elə 

yüksəkdir ki, qarşıya qoyulan bütün məsələləri həll etmək mümkündür. İndi Rusiya ilə Azərbaycan arasında ən 

yüksək səviyyədə qarşılıqlı anlaşma, siyasi dialoq və məsləhətləşmələr mövcuddur və biz bunu yüksək 

qiymətləndiririk. Bu, bizə iqtisadi əməkdaşlığı fəal inkişaf etdirməyə imkan verir. Son iki ildə əmtəə 

dövriyyəsinin həcmi böyükdür və bu, iqtisadi əməkdaşlığın inkişafına parlaq misaldır. 2002-ci ildə əmtəə 

dövriyyəsi 70 faiz, 2003-cü ildə 40 faiz artmışdır və təxminən yarım milyard dollar təşkil edir. Ümumi 

məqsədimiz ikitərəfli əlaqələrin bu mühüm göstəricisini daha da yüksəltməkdir. 

Biz humanitar sahədə əməkdaşlıq məsələlərinin müzakirəsinə xeyli vaxt ayırdıq. Siz hamınız bilirsiniz ki, 

Azərbaycanda rus mədəniyyətinə, rus dilinə, rus millətindən olan vətəndaşlara necə qayğı ilə yanaşılırdı və 

yanaşılır. Zənnimcə, Azərbaycan məhz bu göstəricidə bütün MDB məkanında nümunədir və şübhəsiz, bu 

siyasət davam etdiriləcəkdir. Söhbətlərimizdə Rusiyadakı azərbaycanlıların həyatına da böyük diqqət 

verilmişdir. Ümumrusiya Azərbaycan Konqresinin rəhbəri bir rəqəm gətirdi, bu rəqəmi mən də eşitmişəm, 

görünür, söhbət burada daimi yaşayan azərbaycanlılardan, yəni Rusiya vətəndaşlarından gedir.  

Əgər burada yaşayan, lakin Rusiya vətəndaşları olmayan azərbaycanlıların sayını nəzərə alsaq, görərik ki, 

onlar daha çoxdur. Bizim aramızda tam anlaşma var, gözəl başa düşürük ki, Rusiya ilə Azərbaycan arasında 

ikitərəfli münasibətlərin səviyyəsi Rusiyada yaşayan azərbaycanlıların fəaliyyətinə, həyatına, firavanlığına da 

çox ciddi təsir göstərir. Bəli, Rusiyada yaşayan azərbaycanlıların bir qismi Rusiya Federasiyasının 

vətəndaşlarıdır - başqa dövlətin vətəndaşlarıdır. Amma bu o demək deyil ki, onlar bizim üçün kənar şəxslərə 

çevrilirlər. Xalqımızın öz ənənələri var, Vətəndən nə qədər uzaqlarda olsalar da, Vətəndə uzun müddət 

olmasalar da onların öz evinə, doğma torpağına, doğma şəhərinə, rayonuna məhəbbəti qəlblərində həmişə 

yaşayır. Ona görə də hesab edirəm ki, Rusiyadakı həmvətənlərimizin daha uğurlu, sakit, normal işi üçün 

ikitərəfli əlaqələrin səviyyəsi çox vacibdir.  

Bu gün böyük məmnunluqla deyə bilərəm ki, Vladimir Vladimiroviç Putinlə mənim aramda çox səmimi, 

etibarlı və xoş münasibətlər yaranmışdır və mən bunu çox əziz tuturam. Biz bütün istiqamətlərdə əməkdaşlığın 

inkişaf etdirilməsinə çalışacağıq. Bu, bizim tərəfimizdən bəyan olundu, imzalanmış sənədlərdə - həm iqtisadi 

sənədlərdə, həm də humanitar sahəyə aid sənədlərdə, habelə əməkdaşlığımızın əsas istiqamətlərinin əks 

etdirildiyi mühüm birgə siyasi bəyannamədə öz təsdiqini tapmışdır. Rusiya ilə Azərbaycan arasında, demək 

olar, bütün məsələlər həll edilmişdir. Qarşılıqlı razılığa əsasən, Xəzər dənizinin sektorlara bölünməsi məsələsi, 

hərbi-texniki əməkdaşlıq məsələləri həll olunmuşdur. İndi Azərbaycan Rusiya ərazisi ilə dünya bazarına neft 

göndərir, Rusiya ərazisindən Azərbaycana təbii qaz gəlir. Beləliklə, bizim daha çox vətəndaşlarımızı qazla 

təmin etməyə imkanımız var və deyə bilərəm ki, hazırda Azərbaycanın, əslində, bütün rayon mərkəzləri qazla 

təmin olunur. Düzdür, bu, istədiyimiz həcmdə deyildir. Lakin biz əməkdaşlığı inkişaf etdirəcəyik. Yəni bizim 

hələ həll edəcəyimiz heç bir məsələ yoxdur. Bizim görməli olduğumuz yeganə iş müsbət təcrübədən istifadə 

etmək və əməkdaşlığı genişləndirməkdir.  

Heç kimə sirr deyil ki, ölkələrimiz arasında kifayət qədər mürəkkəb dövrlər, anlaşılmazlıq, qarşılıqlı 

iddialar dövrləri olmuşdur. Biz keçmişi qurdalamaq istəmirik, görünür, bunun üçün əsaslar vardı. Lakin 

Azərbaycan və Rusiya rəhbərliyinin, ilk növbədə, Heydər Əliyevin və Vladimir Putinin siyasi iradəsi bizi 

narahat edən nə vardısa, hamısına 2000-ci ildən başlayaraq son qoydu. Odur ki, 2000-ci ildən etibarən biz 

əlaqələrimizin yalnız möhkəmləndiyini görürük. Əminəm ki, bunu Rusiyada yaşayan azərbaycanlılar da hiss 

edirlər. Çünki ölkələr arasında münasibətlər, təbii olaraq, bu və ya digər ölkənin, indiki halda Azərbaycanın 

ayrı-ayrı nümayəndələrinə münasibətə də təsir göstərir. Ona görə də biz bütün işləri görəcəyik ki, sizin burada 

həyatınız mümkün qədər daha firavan, sakit olsun, burada özünüzü yaxşı hiss edəsiniz.  

Müxtəlif fikirlər var, bu mövzuda mənə də sual verirlər ki, Azərbaycan vətəndaşlarının Rusiyada 

yaşamasına, oraya işləməyə getməsinə Siz necə baxırsınız? Şəxsən mən buna müsbət yanaşıram. Dəfələrlə 

bildirmişəm ki, keçmişdə, Sovet İttifaqında bizim bu və ya digər yerlərə getmək imkanlarımız məhdud idi. İndi 

Azərbaycan və Rusiya demokratik dövlətlərdir, demokratik dövlətlərdə isə buna heç bir məhdudiyyət ola 

bilməz. Əgər Rusiya sizin üçün yaxşıdırsa, burada iş, məişət sarıdan vəziyyət daha yaxşıdırsa, burada artıq öz 

biznesiniz varsa, mən bunu ancaq alqışlayaram. Çünki siz Rusiya vətəndaşları olmaqla yanaşı, həm də 

Azərbaycan vətəndaşlarısınız, öz ölkənizin vətənpərvərlərisiniz və təbii ki, dövlətinizin inkişafına böyük töhfə 

verəcəksiniz.  
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Fürsətdən istifadə edərək, iki məqamı - Azərbaycanın Rusiyadakı səfirliyinin və səfir Ramiz müəllimin 

fəaliyyətini xüsusi vurğulamaq istərdim. O, bu funksiyaları çox məsuliyyətlə yerinə yetirir, öz fəaliyyəti ilə 

Rusiya və Azərbaycan arasında mehriban münasibətlərin inkişafına böyük töhfə verir, burada onun nüfuzu çox 

yüksəkdir, mən Moskvada olarkən bunu bir daha yəqin etdim. Ona görə də səfirlik çox mühüm amildir, 

diasporumuzun fəaliyyətini istiqamətləndirən və birləşdirən strukturdur. Mən bundan çox razıyam və onlara 

yeni-yeni uğurlar arzulaya bilərəm. Ümumrusiya Azərbaycan Konqresinin fəaliyyətindən də çox razıyam. 

Məmməd müəllimin rəhbərliyi ilə Konqres qısa müddətdə çox güclü, qüdrətli struktura - tez bir zamanda nüfuz 

qazanmış struktura çevrilmişdir. Əlbəttə, burada Konqresin rəhbəri, bu strukturun prezidenti Məmməd Əliyevin, 

habelə vitse-prezidentlərin böyük xidməti var. Mən bu istiqamətdə fəal işləyən vitse-prezidentlərin işini ayrıca 

qeyd etmək istərdim. Mən burada İsgəndər Xəlilovu, Telman İsmayılovu, Elman Bayramovu, Araz Ağalarovu, 

başqalarını görürəm. Əlbəttə, hamının adını çəkə bilmərəm, lakin ikitərəfli əlaqələrimizə də böyük töhfə vermiş 

olan Aydın Qurbanovu yada salmaq və eyni zamanda, onun xatirəsini anmaq istərdim. O, mənim yaxın dostum 

idi, onun vəfatı məni çox kədərləndirdi.  

Siz bunu bilirsiniz, məhz onun iştirakı və maliyyə yardımı ilə Bakıda rus pravoslav kilsəsi tamamilə bərpa 

edilmişdir. Bunun özü də əməkdaşlığın əyani sübutudur. Əminəm ki, bizim Ümumrusiya Azərbaycan 

Konqresinin fəaliyyəti bundan sonra da əlaqələrimizin möhkəmlənməsinə, qarşılıqlı faydalı əməkdaşlığa, 

Rusiyada yaşayan azərbaycanlıların həyatının daha rahat, daha firavan olmasına yönələcəkdir. Azərbaycanın 

dövlət siyasəti baxımından, siz bizim köməyimizə həmişə bel bağlaya bilərsiniz. Prezident kimi mən buna 

zəmanət verirəm və bizdən asılı olan hər şeyi edəcəyik.  

Bir məsələni də qeyd etmək istəyirəm: bu gün mən burada Aida Quliyevanı görürəm. Aida çox nəcib bir 

işlə məşğul olur. O, hələ ötən əsrin 90-cı illərinin əvvəllərində Moskvada Azərbaycan məktəbinin 

yaradılmasının təşəbbüskarı olmuşdur. Mən də fəxr edə bilərəm ki, bu işdə müəyyən qədər iştirak etmişəm. Mən 

bu gün icmamızı bu prosesə fəal surətdə kömək etməyə çağırmaq istəyirəm, istəyirəm ki, bizim məktəb, 

doğrudan da, mükəmməl təhsil ocağı olsun və azərbaycanlı uşaqlar burada tariximizi, mədəniyyətimizi, dilimizi 

öyrənsinlər, bu da bizim gənc nəslin formalaşmasına kömək etsin. 

Mən isə dövlət tərəfindən məktəbin bazasının möhkəmləndirilməsində də, tədris prosesinin təşkilinə 

yardım göstərilməsində də iştirak etməyə hazıram. Bu, nəcib işdir. Belə işlər olduqca çoxdur. Mən bunu ondan-

bundan eşitməmişəm, çünki Ümumrusiya Azərbaycan Konqresinin rəhbərliyi və onun üzvləri ilə çoxdan əlaqə 

saxlayıram. Buna görə də onların necə çox kömək etdiklərini bilirəm. Sadəcə olaraq, istəyirəm ki, bunu hamı 

bilsin, bu barədə mətbuat səhifələrində yazsınlar, televiziya ilə göstərsinlər, o cümlədən Rusiyanın kütləvi 

informasiya vasitələri ilə xəbər versinlər.  

Əziz dostlar! 

Mən hələ çox danışa bilərdim və bu gün sizinlə görüşmək mənim üçün olduqca xoşdur. Mən xoş sözlərinə 

görə Nikolay Konstantinoviçə çox minnətdaram. Mən Sizdən nümunə götürəcəyəm. Mən bilmirəm, prezidentin 

bir ili neçə il sayılır, lakin dəqiq bilirəm ki, bir il bir ilə bərabər deyildir. Bu kitaba görə də Sizə çox 

minnətdaram, Sizi, öz yurdunun vətəndaşı, böyük vətənpərvəri, Heydər Əlirza oğlunun dostu kimi çox yüksək 

qiymətləndirirəm. Allahdan arzu edirəm ki, 200 illiyinizi qeyd edək.  

Rusiyada bizim şan-şöhrətli elçimiz, Azərbaycan xalqının haqlı olaraq fəxr etdiyi, Rusiyada və SSRİ-də 

neft yataqlarının mənimsənilməsinə böyük töhfə vermiş Fərman müəllimi də salamlayıram. Biz, əlbəttə ki, Sizi 

görməyə çox şadıq. Mən onun yanında dünya miqyaslı görkəmli alim Əhməd müəllim İsgəndərovu görürəm. 

Biz onunla hələ o vaxt yaranmaqda olan Azərbaycan Vətəndaş Assambleyası çərçivəsində bir yerdə işləmişik. 

Burada vaxtilə ilk addımlarımızı birlikdə atdığımız çoxlu tanışlarımı, dostlarımı görürəm. 

Mən sizin ailələrinizə firavanlıq, uğurlar və səadət arzulamaq istəyirəm. 

Bilin ki, Azərbaycanda sizi yaddan çıxarmırlar. Azərbaycanlıların burada yaşaması ilə əlaqədar mövzu 

bütün səviyyələrdə, siyasi rəhbərlik səviyyəsində, müvafiq qurumların, orqanların əməkdaşlığı səviyyəsində 

ikitərəfli münasibətlərimizin daim gündəliyindədir və bu, həmişə diqqət mərkəzindədir. Ölkələrimiz arasında 

ikitərəfli münasibətlərin bugünkü səviyyəsi sizdən ötrü yaxşı, əlverişli imkan yaradır. Odur ki, firavan yaşayın, 

lakin Vətəni də unutmayın, gəlib-gedin və biz sizi görməyə həmişə şad olacağıq. Sağ olun. 
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"AZƏRBAYCANDA 10 İLLİK HUMANİTAR FƏALİYYƏT:  

TƏSİR, QAZANILMIŞ TƏCRÜBƏ, GƏLƏCƏK İSTİQAMƏTLƏR"  

MÖVZUSUNDA BEYNƏLXALQ KONFRANSDA 

NİTQ 

 

Bakı şəhəri, 

17 fevral 2004-cü il 

 

Hörmətli xanımlar və cənablar! 

Hörmətli konfrans iştirakçıları! 

Əziz qonaqlar!  

Mən sizin hamınızı salamlayır və konfransa uğurlar arzulayıram. 

Bu konfransın Azərbaycanda keçirilməsi ölkəmiz üçün çox mühüm bir hadisədir. Bu konfrans 10 il 

ərzində görülən işlərə qiymət verəcək və eyni zamanda, gələcək perspektivlər haqqında təhlillər aparacaqdır. On 

il ərzində görülən işlər göz qabağındadır. Təkcə onu demək kifayətdir ki, donor ölkələr, beynəlxalq humanitar 

təşkilatlar, müxtəlif yerli və xarici şirkətlər bu istiqamətdə fəaliyyət göstərərkən 600 milyon dollar səviyyəsində 

humanitar yardım etmişlər. Bu, çox böyük rəqəmdir, bunu hamımız bilməliyik. Əgər on il ərzində bu yardım 

göstərilməsəydi, ağır vəziyyətdə yaşayan insanlarımız, xüsusilə məcburi köçkünlər və qaçqınlar çox çətin 

vəziyyətdə qala bilərdilər. Keçən il müxtəlif mənbələrdən bu istiqamətə 36 milyon dollar vəsait yönəldilmişdir. 

Mən əminəm ki, bu ənənələr gələcəkdə də davam edəcəkdir. 

Ermənistanın Azərbaycana qarşı təcavüzü nəticəsində, işğalçılıq, etnik təmizləmə siyasəti nəticəsində bir 

milyondan artıq soydaşımız qaçqın və köçkün vəziyyətinə düşübdür. Əfsuslar olsun ki, dünyada bu göstəriciyə 

görə Azərbaycan, demək olar, yeganə ölkədir. Səkkiz milyon əhalinin bir milyonu qaçqın və köçkündür. Bu, 

çox böyük humanitar fəlakətdir. Əlbəttə, əgər bütün əlaqədar orqanlar, beynəlxalq humanitar təşkilatlar, 

Azərbaycan dövləti bu məsələ ilə ciddi məşğul olmasa, çətin vəziyyətdə yaşayan insanlarımızın vəziyyəti daha 

da ağır ola bilər. Demək olar, onlar bu gün ən çətin vəziyyətdə yaşayan insanlardır. Ona görə mən hesab edirəm 

ki, humanitar təşkilatların fəaliyyətinin öncül istiqaməti qaçqınlara və köçkünlərə göstərilən yardım olmalıdır. 

Bu, keçmişdə də belə olubdur, bu gün də belədir. Azərbaycan dövlətinin də mövqeyi məhz belədir.  

Heydər Əliyevin apardığı siyasətin nəticəsində Azərbaycanda böyük uğurlar əldə olunub, o cümlədən də 

iqtisadi sahədə, sosial məsələlərin həllində. Amma Azərbaycan üçün ən ağır sosial məsələ qaçqınların və 

köçkünlərin çətin vəziyyətdə yaşamasıdır.  

Donor ölkələr, beynəlxalq humanitar təşkilatlar, neft şirkətləri, yerli təşkilatlar bu istiqamətdə çox böyük 

işlər görüblər. Mən Azərbaycan Respublikasının Prezidenti kimi, bu işlərə görə dərin minnətdarlığımı bildirmək 

istəyirəm. 

Eyni zamanda, Azərbaycan dövləti də bu istiqamətdə işlər görür. Düzdür, 1993-cü ildə Azərbaycanda 

yaranmış ictimai-siyasi vəziyyət, böhran, o cümlədən iqtisadi böhran dövlətin bu məsələ ilə lazımi səviyyədə 

məşğul olmasına imkan vermirdi. Çünki xəzinə boş idi, Azərbaycanda müharibə gedirdi, ölkə daxilində gedən 

proseslər də bizə imkan vermirdi ki, Azərbaycanda iqtisadi islahatlar aparılsın. Yalnız Azərbaycanda ictimai-

siyasi sabitlik yaranandan sonra, 1996-cı ildən etibarən Azərbaycanda iqtisadi islahatlar başlandı və bu 

islahatların nəticəsində ölkə qısa müddət ərzində iqtisadi baxımdan çox böyük uğurlara nail olubdur. Bu uğurlar 

haqqında kifayət qədər danışılıbdır. Bunu iqtisadi göstəricilərimiz də təsdiqləyir. 

Yeddi il ərzində ümumi daxili məhsulun orta illik artımı, təxminən, 10 faiz təşkil edir. İnflyasiyanın 

səviyyəsi uzun illərdir ki, 2-3 faizdən yuxarıya qalxmır. Əhalinin pul gəlirləri ildən-ilə artır. Əminəm ki, 

gələcəkdə də keçiriləcək islahatların nəticəsində, görülən digər tədbirlərin nəticəsində Azərbaycan iqtisadi 

cəhətdən çox güclü ölkəyə çevriləcəkdir. 

Beləliklə, yalnız və yalnız ölkədə maliyyə resursları yaranandan sonra dövlətimiz bu məsələyə daha 

böyük diqqət göstərməyə başladı. Yəni imkanlar yarandı. Bilirsiniz ki, Azərbaycanda Heydər Əliyevin neft 

strategiyasının nəticəsi olaraq yaranmış Neft Fondunda yığılan ilk vəsait məhz qaçqınların və köçkünlərin həyat 

səviyyəsinin yaxşılaşdırılmasına yönəldilmişdir. Çünki bu, bizim üçün öncül məsələdir. Bu insanlar sosial 

baxımdan ən az müdafiə olunan insanlardır. Təbii ki, bu vəsaitlər, ilk növbədə, onların həyat səviyyəsinin 

yaxşılaşdırılmasına yönəldilmişdir. Bu, gələcəkdə də belə olacaqdır. 

Azərbaycan iqtisadi cəhətdən daha da güclənəcəkdir. Azərbaycanda aparılan böyük işlər, neft 

strategiyasının nəticələri yaxın zamanlarda özünü daha da çox göstərəcək və qaçqınların, köçkünlərin, digər 

aztəminatlı insanların yaşayış səviyyəsini yaxşılaşdırmağa imkan verəcəkdir. Bu, bizim məqsədimizdir.  
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Azərbaycan bazar iqtisadiyyatı prinsipləri ilə inkişaf edən ölkədir. Azərbaycanda bazar iqtisadiyyatını 

təcəssüm etdirən, demək olar ki, bütün amillər mövcuddur. Azərbaycanın ümumi daxili məhsulunun 74 faizi 

özəl sektorun payına düşür. Bu, çox aydın göstərir ki, Azərbaycanda bazar iqtisadiyyatı prinsipləri olduqca 

geniş yayılıbdır. Bununla yanaşı, Azərbaycanda sosial məsələlərin həllinə böyük diqqət göstərilir. Əgər biz 

büdcəmizə nəzər salsaq görərik ki, onun tam əksəriyyəti sosial məsələlərin həllinə yönəlibdir. Bu tarazlıq bizə 

imkan verir ki, ölkə həm iqtisadi cəhətdən güclənsin, eyni zamanda, vətəndaşlar da iqtisadi islahatların bəhrəsini 

görsünlər. Bu siyasət bundan sonra da davam edəcəkdir. 

Mən öz çıxışlarımda bu barədə fikirlərimi dəfələrlə bildirmişəm. Bu gün də o fikirdə qalıram ki, ilk 

növbədə, bizim hamımızın vəzifəsi çətin vəziyyətdə yaşayan insanlarımıza kömək etməkdən, onların həyat 

səviyyəsini yaxşılaşdırmaqdan ibarətdir. Ümumiyyətlə, Azərbaycanda yaşayan bütün vətəndaşların həyat 

səviyyəsi qaldırılmalıdır və bu, belə də olacaqdır. Ümummilli lider Heydər Əliyevin Sərəncamları ilə son illər 

əmək haqları, pensiyalar artırılmışdır və bu istiqamətdə işlər davam etdiriləcəkdir. İmkan yarandıqca, biz bunu 

edəcəyik. 

Amma hələlik maliyyə resurslarımız bizə bu məsələləri istədiyimiz formada həll etməyə imkan vermir. 

Bu baxımdan beynəlxalq humanitar təşkilatların yardımına ehtiyac var və mən əminəm ki, onlar tərəfindən 

göstəriləcək yardımın həcmi də azalmayacaqdır.  

Onu da qeyd etmək istəyirəm ki, Azərbaycanın öz iqtisadi inkişafına hələ təzə-təzə başlamasına 

baxmayaraq, 2003-cü ildə dövlət tərəfindən qaçqınlara və məcburi köçkünlərə göstərilən yardımın həcmi 120 

milyon dollar təşkil etmişdir. On il ərzində Prezident tərəfindən bu sahəyə aid 26 Fərman və Sərəncam 

imzalanmışdır. Milli Məclis tərəfindən 13 qanun qəbul olunmuşdur. Nazirlər Kabineti tərəfindən 147 Sərəncam 

imzalanmışdır. Bütün imzalanmış bu fərmanlar, sərəncamlar, qəbul olunmuş qanunlar qaçqınların və məcburi 

köçkünlərin sosial müdafiəsi məsələlərinə aiddir. Bu, bir daha onu göstərir ki, dövlətin öncül vəzifəsi qaçqınlara 

və köçkünlərə diqqət göstərməkdən ibarətdir.  

Bu gün Azərbaycan uğurla inkişaf edən ölkədir. Azərbaycanın gözəl perspektivləri, çox böyük potensialı, 

o cümlədən intellektual potensialı var. Bütün bu amillər bizə imkan verəcək ki, yaxın zamanlarda ölkəmiz daha 

yüksək pilləyə qalxa bilsin, müasirləşsin, zənginləşsin, dünya birliyində özünə daha möhkəm yer tuta bilsin. 

Mən əminəm ki, bu, belə olacaqdır. Çünki son on il ərzində aparılan bütün siyasət, iqtisadi, siyasi islahatlar bizə 

çox gözəl imkan yaradıbdır. Biz bu imkandan istifadə edirik və edəcəyik. Ən önəmlisi isə xalqın inamı var. 

Xalqın inamı var ki, Azərbaycan daha da inkişaf edəcək, daha da güclənəcəkdir.  

Amma qarşımızda duran bütün məqsədlərə nail olmaq üçün, əlbəttə, Azərbaycanda ictimai-siyasi sabitlik 

davam etməlidir. Bu, gələcək inkişafın, necə deyərlər, təməlidir, onu müəyyən edən gözəl bir amildir. Əlbəttə, 

bu, belə də olmalıdır.  

Regionda ən böyük təhlükə mənbəyi Ermənistan və onun işğalçı siyasətidir. Bu siyasətin nəticəsində 

Azərbaycan torpaqlarının 20 faizi işğal altına düşmüş, bir milyondan artıq qaçqın, köçkün yaranıbdır. 

Baxmayaraq ki, beynəlxalq ictimaiyyət bu məsələ ilə məşğul olur, böyük dövlətlər, bilavasitə vasitəçilik 

missiyasını öz üzərilərinə götürüblər, ancaq uzun illərdir bu məsələ öz həllini tapmır. Hesab edirəm ki, bu 

məsələnin tezliklə həll olunması üçün, ilk növbədə, problemə yanaşmalarda fərqlər olmalıdır. İşğalçı ilə işğalın 

qurbanı bir səviyyəyə qoyulmamalıdır. Əgər belə olarsa, mən əminəm ki, bu məsələ, bu münaqişə tezliklə öz 

həllini tapar.  

Azərbaycan heç kimin torpağını işğal etməyib, heç kimin ərazi bütövlüyünü pozmayıbdır. Əksinə, bizim 

torpaqlarımız işğal altındadır, ərazi bütövlüyümüz pozulubdur. Bizim heç kimin torpağında gözümüz yoxdur. 

Ancaq, eyni zamanda, öz torpağımızı da heç kimə verən deyilik. Mən əminəm ki, əgər bütün beynəlxalq 

ictimaiyyət, bilavasitə bu məsələ ilə məşğul olan Minsk qrupu və onun həmsədrləri bu yanaşmanı əsas 

tutarlarsa, problem tezliklə öz həllini tapa bilər. Dünyada ikili standartlara son qoyulmalıdır. İşğalçı işğalçı kimi 

göstərilməlidir və ondan tələb edilməlidir ki, işğal etdiyi torpaqlardan çıxsın. Çünki biz artıq XXI əsrdə 

yaşayırıq. Biz hamımız Avropa strukturlarına inteqrasiya edirik və bu, bizim siyasətimizdir. Belə olan halda, 

əlbəttə, indiki vəziyyət dözülməzdir.  

Mən ümid edirəm ki, danışıqlar yolu ilə bu məsələ öz həllini tapa bilər və məhz buna görə də danışıqlara 

üstünlük veririk. Əminik ki, bu məsələ ilə məşğul olan vasitəçilər də öz missiyasını uğurla başa çatdıracaqlar. 

Amma bu məsələ, yəni, Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ məsələsi həll olunmayana qədər, qaçqınlar, 

köçkünlər öz doğma torpaqlarına qayıtmayana qədər, əlbəttə, onlara diqqət göstəriləcəkdir, onların problemləri 

həmişə gündəlikdə birinci sırada olacaqdır. Bu, dövlətin siyasətidir. Biz bunu edirik və edəcəyik. Azərbaycanda 

qaçqınlar və məcburi köçkünlər üçün salınmış yeni qəsəbələr, şəhərciklər bunun bariz nümunəsidir. Bu siyasət 

davam etdiriləcəkdir.  
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Mən demişdim, məqsədimiz budur ki, Azərbaycanda bir dənə də olsun, çadır şəhərciyi qalmasın. Çətin 

vəziyyətdə yaşayan insanlarımız normal şəraitlə təmin olunsunlar. Bu istiqamətdə işlər görülür. Baxmayaraq, bu 

çox, böyük maliyyə resursları tələb edən tədbirlərdir, biz bunu edəcəyik. Amma biz bununla 

kifayətlənməməliyik. Hesab edirəm ki, çətin vəziyyətdə yaşayan digər qaçqınlar, məcburi köçkünlər üçün də 

tədbirlər görüləcəkdir. Yataqxanalarda, yararsız binalarda, köhnə pansionatlarda yaşayanlar üçün də biz 

tədbirlər görəcəyik. Bu məsələ ilə əlaqədar artıq müvafiq göstərişlər verilibdir. Onların yaşadığı binalar təmir 

olunacaqdır. 

Mən bu fürsətdən istifadə edib demək istəyirəm ki, Azərbaycanda fəaliyyət göstərən qurumlar, strukturlar 

mütləq və mütləq humanitar təşkilatlara kömək göstərməlidirlər. Çünki biz istədiyimizə ancaq birlikdə nail ola 

bilərik. Xüsusilə icra orqanları yerlərdə fəaliyyət göstərən strukturlara, beynəlxalq humanitar təşkilatlara, donor 

təşkilatlara kömək göstərməli, onlara problemlər yaratmamalıdırlar. Təəssüflər olsun ki, məndə olan məlumata 

görə, bəzi hallarda problemlər yaradılır. Buna son qoyulmalıdır. Mən də bu məsələni şəxsi nəzarətimdə 

saxlayacağam.  

Mən məmnunluq hissi ilə burada, Azərbaycanda fəaliyyət göstərən xarici neft şirkətlərinin fəaliyyətini 

qeyd etmək istəyirəm. Çox məmnunam və şadam ki, Azərbaycanda işləyən, Azərbaycana sərmayə qoyan, 

burada bizneslə məşğul olan şirkətlər bu məsələlərə böyük diqqət göstərirlər. 

Ümumiyyətlə, - mən dəfələrlə bunu bildirmişəm, - bizim böyük nailiyyətimiz ondadır ki, bizimlə bərabər 

ölkəmizin təbii sərvətlərini dünya bazarlarına çıxaran şirkətlər Azərbaycan cəmiyyətinə o dərəcədə inteqrasiya 

olunublar ki, artıq biz bir-birimizi, necə deyərlər, vahid bir ailə kimi hesab edirik. Bu baxımdan neft 

şirkətlərinin yardımları məni çox sevindirir. Hesab edirəm ki, bu, çox xeyirxah bir missiyadır. Əminəm ki, bu 

fəaliyyət bundan sonra da davam edəcəkdir.  

Azərbaycanın gələcəyi, əlbəttə, onun iqtisadi potensialının güclənməsi ilə bağlıdır. Azərbaycanın iqtisadi 

potensialı isə, öz növbəsində, aparılan uğurlu neft strategiyası ilə bağlıdır. Bu baxımdan Azərbaycanda fəaliyyət 

göstərən neft şirkətlərinə daim böyük diqqət göstərilmişdir. Onların fəaliyyəti üçün, hesab edirəm, çox gözəl 

şərait yaradılmışdır. Əlbəttə, bizi də çox sevindirir ki, onlar da burada həm Azərbaycanın iqtisadi potensialını 

gücləndirirlər, eyni zamanda, sosial məsələlərin həllində çox fəal rol oynayırlar.  

Yerli təşkilatlara öz minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm. Məhdud maliyyə resurslarına baxmayaraq, 

onların fəaliyyəti çox təqdirəlayiqdir. Mən hesab edirəm, bu fəaliyyət davam etməlidir. Azərbaycanda biznes 

mühitinin yaxşılaşdırılması istiqamətində önəmli addımlar atılıbdır. Əminəm ki, Azərbaycanda tezliklə və daha 

böyük sürətlə sanballı sahibkarlar təbəqəsi formalaşacaqdır. Orta təbəqə formalaşmalıdır. Biz hamımız bilirik ki, 

ölkə təbii ehtiyatlarla nə qədər zəngin olsa da, bunsuz iqtisadi uğurlardan söhbət gedə bilməz. Əgər orta təbəqə 

yoxdursa, ölkənin gələcək inkişaf perspektivləri ürəkaçan ola bilməz.  

Bu baxımdan əminəm ki, Azərbaycanda yerli biznes qurumlarının fəaliyyəti gücləndikcə, onlar da bu 

məsələyə daha böyük həvəslə, yeni imkanlarla qoşulacaqlar. Çünki bu, bizim hamımızın məsələsidir. Bu, təkcə 

dövlətin, yaxud da beynəlxalq humanitar təşkilatların məsələsi deyildir. Hər bir Azərbaycan vətəndaşının 

vəzifəsi və borcudur ki, qaçqınlara və məcburi köçkünlərə kömək göstərsin. Çünki onlar ədalətsiz təcavüzdən 

əziyyət çəkən, ən çətin vəziyyətdə yaşayan insanlardır. Öz torpaqlarını itirmiş insanlardır və onların problemləri 

bizim hamımızın problemləridir.  

Mən beynəlxalq humanitar təşkilatların fəaliyyətini qeyd etdim və bir daha demək istəyirəm ki, əgər 

1990-cı illərin əvvəllərində onların fəaliyyəti olmasaydı, bu humanitar fəlakət çox acı nəticələrə gətirib çıxara 

bilərdi. Məhz o illərdə onların fəaliyyəti həlledici oldu. Düzdür, qeyd olundu ki, Azərbaycan artıq iqtisadi 

cəhətdən güclənir və bəlkə də xarici yardıma olan böyük ehtiyaclar da azalır. Amma buna baxmayaraq, 

beynəlxalq humanitar təşkilatlar bütün bu illər ərzində kömək göstəriblər, bu gün də göstərirlər. Burada səsləndi 

ki, artıq bu yardımın yeni istiqamətləri, növləri axtarılır. Yəqin ki, bu da çox vacibdir. Çünki bu ənənələr 

müxtəlif istiqamətlərdə inkişaf edə bilər. Əlbəttə, yeni mühitin, şəraitin yaranması, yeni iş yerlərinin yaradılması 

çox mühüm bir istiqamətdir. Amma bütün bunlara baxmayaraq, beynəlxalq humanitar təşkilatların bilavasitə 

yardımları davam etdirməsi çox təqdirəlayiq bir haldır.  

Mən bir daha demək istəyirəm ki, bu istiqamətdə dövlətin siyasəti dəyişməz olaraq qalır. Qaçqınların və 

məcburi köçkünlərin problemləri dövlətin bir nömrəli problemləridir. Mən ümidvaram ki, hamımız birlikdə - 

Azərbaycan dövləti, burada fəaliyyət göstərən şirkətlər, beynəlxalq humanitar təşkilatlar bundan sonra da uğurlu 

fəaliyyətimizi davam etdirəcəyik və çətin vəziyyətdə yaşayan insanlarımıza daha yaxşı şərait yaradacağıq.  

Mən konfransın işinə bir daha uğurlar arzulayıram. Sizin hamınıza cansağlığı, xoşbəxtlik diləyirəm. Sağ 

olun. 
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QAZAXISTANA RƏSMİ SƏFƏR ƏRƏFƏSİNDƏ BİNƏ BEYNƏLXALQ 

HAVA LİMANINDA JURNALİSTLƏRƏ 

MÜSAHİBƏ 

 

Bakı şəhəri, 

1 mart 2004-cü il 

 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Qazaxıstan Respublikasının Prezidenti Nursultan 

Nazarbayevin dəvəti ilə martın 1-də Astanaya rəsmi səfərə yola düşmüşdür. Dövlətimizin başçısı İlham Əliyev 

yola düşməzdən əvvəl Binə beynəlxalq hava limanında jurnalistlərə müsahibə vermişdir.  

SUAL: Cənab Prezident, Qazaxıstana səfəriniz zamanı danışıqlar, əsasən, hansı məsələlər ətrafında 

aparılacaqdır? 

CAVAB: Əlbəttə, ikitərəfli münasibətlər haqqında danışıqlar gedəcəkdir. Bilirsiniz ki, iqtisadi əməkdaşlıq 

ildən ilə artır. Azərbaycan Qazaxıstan üçün, Qazaxıstan da Azərbaycan üçün vacib ölkələrdir. Energetika 

sahəsində əməkdaşlıq, regionda vəziyyət haqqında da söhbət aparılacaqdır. Ümumiyyətlə, orada geniş səpkidə 

müzakirələr gedəcəkdir. 

SUAL: Cənab Prezident, Qazaxıstanın Bakı-Tbilisi-Ceyhana qoşulmasının 2010-cu ilə qədər 

ləngiyəcəyi barədə bu ölkənin rəsmiləri məlumatlar vermişdilər. Bu məsələ müzakirə olunacaqmı, 

ümumiyyətlə, Qazaxıstanın bu layihəyə qoşulmasının perspektivləri necədir? 

CAVAB: Hesab edirəm, əlbəttə, müzakirə olunacaqdır. Çünki bilirsiniz ki, son illər ərzində bu məsələ 

çox müzakirə edilir. Halbuki biz dəfələrlə bildirmişdik ki, Bakı-Tbilisi-Ceyhanı ancaq Azərbaycan neftinin 

daşınması üçün inşa edirik. Buna baxmayaraq, regionun coğrafi vəziyyəti, əlbəttə, belə müzakirələri ortaya 

çıxarır. Şübhəsiz ki, səfər zamanı bu məsələ də müzakirə olunacaqdır. Biz istərdik ki, digər ölkələrin nefti 

Azərbaycan ərazisi ilə nəql edilsin və Azərbaycan bu baxımdan tranzit ölkəyə çevrilsin. Ancaq eyni zamanda, 

əminik ki, Bakı-Tbilisi-Ceyhanın səmərəli fəaliyyəti üçün Azərbaycanda hasil olunan neft kifayət edəcəkdir. 

Bilirsiniz ki, yeni yataqlar kəşf olunur. Gələcəkdə böyük həcmdə neft hasilatı gözlənilir. Ancaq hesab edirəm, 

əlbəttə, Qazaxıstan üçün də mühüm olardı ki, onun da alternativ ixrac marşrutları olsun. Artıq bizim iki 

marşrutumuz var. Üçüncüsü inşa edilir və hamımız görürük ki, bunun nə qədər böyük önəmi var. 

SUAL: Cənab Prezident, Xəzərin hüquqi statusu ilə bağlı söhbət aparılacaqmı? 

CAVAB: Xəzərin statusu məsələsi iki ölkə arasında həll olunub, Qazaxıstanla Azərbaycan arasında saziş 

bağlanıbdır. Amma biz hamımız istəyirik ki, məsələnin hərtərəfli həlli mümkün olsun. Bu məsələ ilə bağlı 

Qazaxıstanın, Azərbaycanın və Rusiyanın mövqeyi üst-üstə düşür. Biz bu məsələdə müttəfiqik. Əlbəttə, bu 

məsələyə də toxunulacaqdır.  

SUAL: Cənab Prezident, vaxtilə Prezident Nursultan Nazarbayev OPEK-ə alternativ bir təşkilat 

yaradılması haqqında təklif irəli sürmüşdü. Buna Sizin münasibətiniz necədir? 

CAVAB: Buna baxmaq lazımdır. Əgər Xəzər hövzəsindən çıxarılan və çıxarılacaq neftin həcminə nəzər 

yetirsək, görərik ki, bu, OPEK-lə rəqabət aparmaq səviyyəsində deyildir. Amma gələcəkdə yeni yataqlar kəşf 

olunarsa, hasilatın həcmi artarsa, yəqin Xəzər regionu ölkələri də dünya neft bazarına təsir göstərə bilərlər. 

SUAL: Cənab Prezident, Cenevrədə mühüm beynəlxalq təşkilatlar yerləşir. Amma orada bir 

müddətdir Azərbaycanın nümayəndəsi yoxdur. Yaxın vaxtlarda təyinat gözlənilirmi? 

CAVAB: Bəli, gözlənilir. Mən bu barədə demişdim, bir neçə ölkədə, o cümlədən beynəlxalq təşkilatlarda 

Azərbaycan nümayəndəlikləri açılacaqdır. Bu, xarici siyasətimizin uğurla aparılması üçün lazımdır. O 

cümlədən, Cenevrədə, digər beynəlxalq təşkilatlarda nümayəndəliklər, eləcə də başqa ölkələrdə, ola bilər ki, 

səfirliklər açılsın. 

SUAL: Cənab Prezident, Terri Devis Azərbaycanda səfərdə olanda parlamentdəki çıxışında belə 

bir ifadə işlətdi ki, Azərbaycan və Ermənistan Avropa Şurasına üzv olarkən üzərinə öhdəlik götürdüyünə 

görə müharibə variantı istisnadır. Bu, doğrudanmı belədir? 

CAVAB: Belə bir öhdəlik var və bu öhdəliyi Azərbaycan və Ermənistan hökumətləri, eyni zamanda, bu 

ölkələrdə fəaliyyət göstərən bütün siyasi partiyalar da öz üzərinə götürmüşdülər. Bu həqiqətdir və ölkələrimizin 

Avropa Şurasına qəbul olunması üçün şərt idi.  

Bizim də mövqeyimiz belədir və dəfələrlə bildirmişik, biz məsələni sülh yolu ilə həll etmək 

niyyətindəyik. Amma, əlbəttə, bunun müəyyən müddəti olmalıdır. Yəni biz istəməzdik ki, bu proses əbədi 

xarakter daşısın. Hər bir danışıqların aparılmasının həddi var. Ümid edirik ki, yaxın zamanlarda yeni təkliflər 

olacaq və biz bu məsələni ədalətli, beynəlxalq normalara əsaslanaraq həll edə biləcəyik. 
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SUAL: Cənab Prezident, Terri Devis Sizinlə söhbətində bunun qurumda müzakirəyə nə vaxt 

çıxarılacağı barədə bir söz dedimi? 

CAVAB: Xeyr, demədi. Hətta biz soruşduq ki, məruzə nə vaxt hazır olacaqdır. Çünki bilirsiniz ki, bu 

məsələyə, ilk növbədə, Avropa Şurasının Siyasi Komitəsində baxılmalıdır, ondan sonra sessiyaya çıxarılmalıdır. 

Bu barədə bir söz demədi. 

SUAL: Cənab Prezident, Böyük İpək yolu dəhlizində yük daşımalarının həcmində azalma 

müşahidə olunur. Amma alternativ yollarda, məsələn, İranda və digər yollarda artım müşahidə olunur. 

Bunun səbəbi nədir, bu məsələyə baxılacaqmı?  

CAVAB: Ola bilər azalmalar olsun. Amma inanmıram ki, bu, belə bir ənənə xarakteri alsın. Çünki son 

illərin təhlili göstərir ki, daşınan yüklərin həcmi ildən ilə artır. O da deməyə əsas verir ki, bu dəhliz səmərəli 

işləyir. Ancaq, əlbəttə, istərdik, daha da səmərəli işləsin, potensial da böyükdür. Azərbaycanın coğrafi-siyasi 

vəziyyəti də bizə əlverişli imkanlar yaradır. Hər halda, bir ilin göstəricisinə görə hansısa nəticə çıxarmaq düzgün 

olmazdı. Amma təhlil etmək lazımdır ki, hansı səbəblərə görə bu azalma müşahidə olunur.  

Əgər digər dəhlizlər işə salınarsa, inanıram ki, Azərbaycan bunlardan da kənarda qalmayacaqdır. Biz indi 

çalışırıq ki, Şimal-Cənub dəhlizinə də qoşulaq. Ümidvaram ki, belə də olacaqdır. Bu halda, Azərbaycan üçün 

bəlkə də böyük bir fərq etməz ki, yüklər hansı dəhlizlə daşınsın. Təki Azərbaycan ərazisindən daşınsın.  

SUAL: Cənab Prezident, son zamanlar bir neçə kadr dəyişikliyi etdiniz. Bunlar hansı zərurətdən 

irəli gəlirdi və belə bir nəticə çıxarmaq mümkündürmü ki, onlar həqiqətən də işlərinin öhdəsindən 

gəlmirdilər? 

CAVAB: Hesab edirəm, bu dəyişikliklər lazım idi. Çünki ölkə yeniləşir, qarşımıza yeni vəzifələr çıxır. 

Yeni sahələr yaranır və o sahələrdə gərək Azərbaycan mövqelərini gücləndirsin. Amma, eyni zamanda, çoxlu 

vakansiyalar da var idi. O vakansiyalar çoxdandır boş qalmışdı və kadrların təyin edilməsi lazım idi. Mən də 

bunu etdim. Əlbəttə, gələcəkdə zərurət yaranarsa, bu proses gedəcəkdir.  

Sağ olun.  
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LEV QUMİLYOV ADINA QAZAXISTAN DÖVLƏT AVRASİYA UNİVERSİTETİNDƏ  

KEÇİRİLMİŞ GÖRÜŞDƏ 

NİTQ 

 

Astana şəhəri, 

1 mart 2004-cü il 

 

Əziz dostlar!  

İlk növbədə, belə yüksək qiymətə görə - fəxri professor adına layiq görüldüyümə görə Avrasiya 

universitetinin rəhbərliyinə təşəkkür etmək istərdim. Qeyd edildiyi kimi, tərcümeyi-halımda ali məktəbdə dərs 

dediyim dövr olmuşdur və təbii ki, bu dövr mənə əzizdir. Çünki gənc nəsillə ünsiyyət, öz bilik və təcrübəni ona 

öyrətmək xeyirxah, eyni zamanda, çox xoş işdir. Ona görə də bu gün belə yüksək şərəfə layiq görülməyim mənə 

ikiqat xoşdur. Sizi əmin edə bilərəm ki, bu fəxri adı doğruldacağam, artıq indən belə bütün işlərimdə Avrasiya 

universitetini də layiqincə təmsil edəcəyəm. 

Bu gün mənim qardaş Qazaxıstana səfərim başlanmışdır. Mən buna çox böyük əhəmiyyət verirəm. 

Ölkələrimiz arasında münasibətlər ən yüksək səviyyəyə çatmışdır. Yüksək səviyyədə siyasi məsləhətləşmələr 

aparılır, ikitərəfli məsələlər, regional siyasət problemləri barəsində qarşılıqlı anlaşma var. Bir çox beynəlxalq 

məsələlərin həllinə yanaşmalarımız eynidir. Qazaxıstanla Azərbaycan dost, qardaş, tərəfdaşdırlar. Bunun 

nəticəsi olaraq ölkələrimizin yaxınlığı, regionda səylərimizin əlaqələndirilməsi sabitlik, sülh və xalqlarımızın 

tərəqqisi üçün möhkəm təminatdır.  

Başlıca vəzifə bundan ibarətdir. Biz vətəndaşlarımızın daha yaxşı yaşamasını təmin etməli, 

müstəqilliyimizi daha da möhkəmlətməli, onu dönməz etməliyik.  

Qarşılıqlı iqtisadi fəaliyyət çərçivəsində ölkələrimizi həyata keçirilən və keçiriləcək böyük layihələr bir-

birinə bağlayır. Mən məmnunam ki, bu gün hörmətli Qazaxıstan Prezidenti Nursultan Abişoviç Nazarbayevlə 

keçirdiyimiz görüşlər və danışıqlar çərçivəsində enerji dəhlizi problemləri, neft və qaz layihələri, nəqliyyat və 

kommunikasiya proqramları sahəsində əməkdaşlıq barədə baxışlarımızda tam uyğunluq əldə edildi. Qazaxıstana 

dost və qardaş ölkə olan Azərbaycan Qazaxıstanın karbohidrogen ehtiyatlarının nəql ediləcəyi etibarlı və 

təminatlı məkana çevriləcəkdir. Bu layihələr həm ölkələrimiz üçün, həm də, bütövlükdə, region üçün, bəlkə də, 

bütün dünya üçün əhəmiyyətlidir. Çünki Qazaxıstanda və Azərbaycanda həyata keçirilən layihələr dünyada çox 

iri energetika layihələridir. 

Ölkələrimizi birləşdirən bir də budur ki, iqtisadi islahatların səmərəliliyinin sürəti baxımından - bugünkü 

görüşlərimizdə bu da qeyd edildi, - Qazaxıstan və Azərbaycan bütün MDB məkanında yəqin ki, liderlərdir. 

İqtisadiyyatda, sosial sahədə, iqtisadi münasibətlərin sərbəstləşdirilməsi çərçivəsində bütün islahatlar artıq çox 

ciddi nəticələrə gətirib çıxarmışdır. Ölkələrimiz öz iqtisadi potensialını, demək olar, eyni sürətlə artırırlar. Əgər 

iqtisadiyyatın və ümumi daxili məhsulun artım dinamikası və statistikasını izləsək, görərik ki, Qazaxıstan və 

Azərbaycan hamıdan öndə, sanki çiyin-çiyinə irəliləyir.  

Bu, xarici sərmayəçilərin ölkələrimizə yönəltdikləri birbaşa sərmayələrin adambaşına həcmlərinə də 

aiddir. Qazaxıstan və Azərbaycan burada da təkcə MDB çərçivəsində deyil, hətta Şərqi Avropanın bir çox 

ölkələri arasında iki öncül yeri tuturlar. Bu, ilk növbədə, onu göstərir ki, ölkələrimizin rəhbərliyinin iqtisadiyyatı 

sərbəstləşdirmək xətti artıq öz bəhrələrini vermişdir. Ən başlıcası budur ki, ölkələrimizdə iqtisadi uğurun əsas 

amillərindən biri, yəni ictimai-siyasi sabitlik mövcuddur. Sözsüz ki, bu sabitlik olmasaydı, sərmayəçilərdən heç 

biri öz kapitalı ilə risk etməzdi və ölkələrimizin iqtisadiyyatına milyardlarla dollar qoymazdı. Bunda Qazaxıstan 

Prezidenti Nursultan Abişoviç Nazarbayevin və Azərbaycan dövlətinin inkişafının ən mürəkkəb dövründə 

ölkəmizə 10 il başçılıq etmiş Prezident Heydər Əlirza oğlu Əliyevin böyük xidməti var. 

Ölkələrimiz bu uğurlara məhz iki liderin səyləri ilə nail olmuşlar. Əlbəttə ki, yeni seçilmiş Prezident kimi 

mənim vəzifəm bu xətti davam etdirməkdir. Çünki bu, real və yeganə düzgün siyasətdir, öz düzgünlüyünü sözdə 

deyil, işdə sübut etmişdir. 

Ölkələrimiz arasında humanitar sahədə çox sıx qarşılıqlı əlaqələr mövcuddur. Bizi ümumi tarix, 

mədəniyyət, mənşə, dəyərlər birləşdirir. Əlbəttə ki, bütün bu amillər ikitərəfli münasibətlərin daha da inkişaf 

etdirilməsi və möhkəmləndirilməsi üçün çox ciddi və möhkəm təməldir. Artıq bu gün mədəniyyət, elm 

xadimlərinin, digər ziyalıların bir-birinin işlərində daha fəal iştirak etmələri haqqında razılaşmalar əldə 

olunmuşdur. Qarşılıqlı səfərlər, mədəniyyət günləri nəzərdə tutulur. Düşünürəm ki, onlar xalqlarımızı daha da 

yaxınlaşdıracaqdır. 



Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

P R E Z İ D E N T   K İ T A B X A N A S I 

Xarici  siyasət 

fəaliyyəti 

 

 53 

Təbii ki, çətinliklər də, həllini gözləyən çoxsaylı məsələlər də var. Azərbaycana gəldikdə, bizim üçün əsas 

çətinlik Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həll edilməmiş qalmasıdır. Ermənistanın 

Azərbaycana qarşı təcavüzü nəticəsində ölkəmizin ərazi bütövlüyü pozulmuşdur. Azərbaycan ərazilərinin 20 

faizi indiyədək Ermənistan silahlı qüvvələrinin işğalı altındadır. Bu təcavüz nəticəsində bir milyon azərbaycanlı 

qaçqın və məcburi köçkün vəziyyətində yaşayır.  

Təbii ki, bu münaqişənin nizama salınması prosesinin uzanması bizi çox narahat edir. Təəssüflər olsun, 

vasitəçilik fəaliyyəti göstərmək mandatı olan ölkələrin səyləri real nəticələrə gətirib çıxarmamışdır. Ümidvarıq 

ki, bu münaqişə həll ediləcəkdir, lakin onun həlli ancaq hamılıqla qəbul olunmuş beynəlxalq hüquq normaları 

gözlənilməklə, yəni, Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün tamamilə bərpa edilməsi, bütün işğalçı qüvvələrin 

ərazilərimizdən çıxarılması və qaçqın-köçkünlərin öz daimi yaşayış yerlərinə qayıtması təqdirində mümkündür. 

Fürsətdən istifadə edərək, bu məsələdə prinsipial mövqe tutduğuna görə, Qazaxıstan rəhbərliyinə bir daha 

təşəkkür və minnətdarlığımızı bildirmək istəyirəm. Təcavüzkar separatizm siyasəti pislənilir və Prezident 

Nursultan Abişoviç Nazarbayevin bugünkü bəyanatı bir daha göstərir ki, Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün 

bərpası məsələsində Qazaxıstanın prinsipial mövqeyi dəyişməz qalır. Biz buna görə çox minnətdarıq. 

Ölkələrimiz arasında qarşılıqlı münasibətlərin bir cəhəti də vardır və zənnimcə, biz burada, heç də sadə 

olmayan məsələləri necə həll etməyin mümkünlüyü barədə başqalarına nümunə göstəririk. Qazaxıstanla 

Azərbaycan arasında Xəzər dənizinin sektorlara bölünməsinə dair saziş əldə olunması iki ölkənin belə 

məsələləri həll edə bilməsinə sübutdur. Təəssüf ki, Xəzər dənizinin bölünməsi məsələsinin tammiqyaslı həlli 

hələlik tapılmamışdır. Lakin əgər Qazaxıstanla Azərbaycan, Qazaxıstanla Rusiya, Rusiya ilə Azərbaycan 

arasında artıq mövcud olan sazişlər əsas kimi götürülsə, zənnimcə, biz Xəzər dənizinin milli sektorlara 

bölünməsində tezliklə ümumi razılığa gələ bilərik. Biz bunu istəyirik və düşünürəm ki, Xəzər hövzəsinin bütün 

qalan ölkələri də istəyir. Bununla belə, əminliklə deyə bilərəm ki, hətta Xəzərin statusunun qlobal planda həll 

edilməməsi də xarici sərmayəçilərin dənizin Azərbaycan sektorundakı neft yataqlarının işlənilməsinə 

milyardlarla dollar vəsait qoymasına mane olmamışdır. Lakin əlbəttə, regionda təhlükəsizliyi möhkəmləndirmək 

üçün Xəzərin statusunun bütün sahilyanı dövlətlər tərəfindən həlli çox müsbət amil ola bilərdi. 

Bu gün iqtisadi əməkdaşlığın sürətləndirilməsi məsələləri də müzakirə olundu və bu da, öz növbəsində, 

ölkələrimiz arasında münasibətlərin daha sıx olmasına gətirib çıxaracaqdır. Artıq konkret təkliflər və layihələr 

vardır və onlar yaxın vaxtlarda ölkələrimiz arasında əmtəə dövriyyəsini xeyli artırmağa imkan yaradacaqdır. 

Müvafiq qurumlar bu istiqamətdə fəal işləyirlər və əminəm ki, yaxın vaxtlarda iqtisadi sahədə daha böyük 

fəallıq baş verəcəkdir. Bir-birimizə təklif etməli çox şey, məsələn, hər iki ölkənin ehtiyac duyduğu mallar 

vardır. Əminəm ki, lazımi infrastruktur yaradılarsa və müəyyən tədbirlər görülərsə, yaxın vaxtlarda biz bu 

sahədə də böyük tərəqqinin şahidi olacağıq.  

Sizin vaxtınızdan sui-istifadə etmək istəməzdim. Qarşılıqlı münasibətlərimizin hər sahəsində hadisələrin 

yalnız müsbət inkişafını görürük. Bu gün elə bir məsələ yoxdur ki, ölkələrimizin münasibətləri bir-birindən 

fərqlənsin, elə bir problem yoxdur ki, bizi onun həlli üzərində fəal surətdə işləməyə vadar etsin. Yalnız bir 

problem vardır – necə edək ki, bu münasibətlər dolğunlaşsın, möhkəmlənsin və qarşılıqlı surətdə faydalı 

istiqamətə yönəlmiş yeni qərarların qəbul edilməsinə gətirib çıxarsın. 

Əminəm ki, bütün ölkələr arasında münasibətlər Qazaxıstan ilə Azərbaycan arasındakı kimi səmimi 

dostluq, qardaşlıq münasibətləri olsaydı, dünyada əmin-amanlıq, təhlükəsizlik, firavanlıq hökm sürərdi. Biz 

istəyirik ki, regionumuz qəti surətdə sülh və təhlükəsizlik zonasına çevrilsin. Biz istəyirik ki, vətəndaşlarımız 

sülh şəraitində yaşasınlar, ölkələrimizin indiki və gələcək nəsillərini heç nə təhdid etməsin.  

Mənə belə yüksək ad verdiyinizə görə bir daha Sizə təşəkkürümü bildirirəm. Burada, Qazaxıstanda 

yenidən görüşəcəyimizə ümid bəsləyir, universitetin professoru kimi həmkarlarımı Azərbaycana dəvət etmək 

istəyirəm. Sizinlə görüşməyə və əlaqələrimizi davam etdirməyə çox şad olarıq.  

Bir daha çox sağ olun.  

 

Universitetin rektoru Sarsenqali Abdemanapov görüş iştirakçılarının alqışları altında fəxri professor 

diplomunu və mantiyanı dövlətimizin başçısına təqidm etdi. 

 

* * * 

 

Sonda universitetin rektoru SARSENQALİ ABDEMANAPOV dedi: 

Cənab Prezident, maraqlı çıxış üçün çox sağ olun. Biz universitetimizdə yaranmış ənənəni davam 

etdirərək, digər dövlət başçılarına olduğu kimi, Sizə də Avrasiya universitetinin medalını təqdim etmək istərdik. 

“Qızıl döyüşçü” adlanan bu medal Avrasiyanın və daim irəliyə – Şərqdən Qərbə hərəkətin rəmzidir.  
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Görüş iştirakçılarının gurultulu alqışları altında “Qızıl döyüşçü” medalı dövlətimizin başçısına təqdim 

olundu.  

Prezident İlham Əliyev universitetə Azərbaycan rəssamı Mahmud Tağıyevin “Dədə Qorqud” tablosunu 

hədiyyə etdi.  
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ASTANADA AZƏRBAYCAN VƏ QAZAXISTAN PREZİDENTLƏRİNİN  

BİRGƏ MƏTBUAT KONFRANSINDA  

BƏYANAT 

 

Astana şəhəri, 

1 mart 2004-cü il 

 

- Sağ olun, hörmətli Nursultan Abişoviç!  

İcazə verin, ilk növbədə, dost və qardaş Qazaxıstana dövlət səfərinə gəlmək barədə dəvətinizə görə Sizə 

təşəkkür edim. Əminəm ki, bu səfər və onun gedişində imzalanmış sənədlər dövlətlərimiz arasında 

münasibətlərin inkişafında yeni dövr olacaqdır. 

Ölkələrimiz arasındakı tarixi, dostluq və qardaşlıq münasibətləri dövlətlərimiz müstəqillik əldə etdikdən sonra 

öz təsdiqini tapmışdır. Nursultan Abişoviç, Qazaxıstanda, əsasən, Sizin liderliyiniz və Azərbaycanda Prezident 

Heydər Əliyevin liderliyi sayəsində ölkələrimiz demokratik və iqtisadi islahatların həyata keçirilməsi, 

dövlətlərimizin müstəqilliyinin və regionda təhlükəsizliyin möhkəmlənməsi yolunda böyük uğurlar qazanmışlar. 

Azərbaycan rəhbərliyinin bugünkü vəzifəsi bu siyasəti, ölkələrimizin və xalqlarımızın yaxınlaşdırılması xəttini 

davam etdirməkdən ibarətdir. Bundan ötrü xalqlarımızın yaxınlığı, mədəniyyətlərimizin ümumiliyi, iqtisadi 

zəmin kimi gözəl şərait var. Əminəm ki, bütün bunlar ölkələrimizin bundan sonra da inkişafına kömək edəcək 

və onlar bir-birinə daha da yaxın olacaqlar. İqtisadiyyatlarımız daha sıx bağlı olacaqdır.  

İndi gündəlikdə duran məsələlər nəinki ölkələrimiz arasında münasibətlərə, həm də regionda, bəlkə də, 

daha böyük miqyasda vəziyyətə təsir göstərəcəkdir. Həyata keçirilən energetika, nəqliyyat, sərmayə layihələri 

regionda təhlükəsizliyi və əməkdaşlığı təmin etməyə xeyli dərəcədə imkan verəcəkdir. Əlbəttə, Qazaxıstanın 

energetika layihələrində iştirakı da Xəzər hövzəsindəki enerji ehtiyatlarının işlənilməsi üçün həlledici amildir.  

İqtisadi münasibətlərimiz inkişaf edir. Hökumətlərarası komissiyanın keçirilmiş iclasları göstərdi ki, 

əmtəə dövriyyəsini xeyli artırmağa gözəl imkanlar var. Hökumətlərarası komissiya çərçivəsində humanitar 

əlaqələr sahəsində razılaşmalar əldə olunmuşdur. Biz xalqlarımızın bir-birini daha yaxşı tanıması üçün 

mədəniyyət və elm xadimlərimizin Qazaxıstanda, Qazaxıstan xadimlərinin isə Azərbaycanda bu proseslərdə 

daha fəal iştirakını təmin etmək niyyətindəyik. Biz yaxşı qonşular, qardaşlarıq. Bizim təkcə bir problemimiz var 

– necə edək ki, münasibətlərimiz daha yaxşı, xalqlarımızın həyatı daha gözəl olsun. Əminəm ki, biz birgə 

səylərlə, bir-birimizə yardım və kömək göstərməklə buna nail olacağıq.  

Möhtərəm Nursultan Abişoviç, dəvətə görə Sizə bir daha təşəkkür etmək istəyirəm. Bu, mənim üçün 

əhəmiyyətlidir, mən bunu çox yüksək qiymətləndirirəm. Sizi əmin etmək istəyirəm ki, Prezident Heydər 

Əliyevin xalqlarımızın yaxınlaşması üçün Azərbaycanda apardığı xətt davam etdiriləcəkdir. 

 

* * * 

Sonra prezidentlər jurnalistlərin suallarına cavab verdilər.  

SUAL: Siz Böyük İpək yolu çərçivəsində nəqliyyat dəhlizinin perspektivini necə 

qiymətləndirirsiniz? İkinci sual, türkdilli ölkələrin ittifaqının yaradılması perspektivini necə təsəvvür 

edirsiniz? 

NURSULTAN NAZARBAYEV: Qazaxıstan Bakı-Tbilisi-Ceyhan boru kəməri layihəsini dəstəkləyir. 

Biz Qafqazdan keçən nəqliyyat dəhlizinin müstəsna əhəmiyyəti olduğunu başa düşürük və bu, bizim üçün də 

çox vacibdir, çünki enerji daşıyıcılarımızın Azərbaycan ərazisi ilə nəqlinə böyük əhəmiyyət veririk. Hazırda 

komissiyalarımız bu məsələyə dair danışıqlar aparırlar. Əminəm ki, Qazaxıstanın nefti və qazı Azərbaycandan 

keçən boru kəmərləri vasitəsilə nəql olunacaqdır. Biz bu məsələləri İlham Heydəroviçlə müzakirə etdik və ilk 

vaxtlar neftin bir hissəsi Xəzər dənizi ilə tankerlərlə daşına bilər. Hasilatın həcmi 20 milyon tonu keçdikdə isə, 

boru kəməri barədə düşünmək lazım gələcəkdir.  

O ki qaldı türkdilli dövlətlərin əlaqələri çərçivəsində qarşılıqlı münasibətlərimizə, Qazaxıstan bu 

təşəbbüsü həmişə dəstəkləyir. İndi inteqrasiya prosesləri gedir və dünyada baş verən qloballaşma baxımından bu 

təşəbbüs xalqlarımızın yaxınlaşmasına kömək edəcəkdir. Ona görə də biz türkdilli ölkələr arasında əməkdaşlıq 

ideyasını qətiyyətlə dəstəkləyirik.  

SUAL: Mənim sualım Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevədir. Siz sahilyanı dövlətlər tərəfindən 

Xəzərin bölünməsi məsələsinin həlli perspektivlərini necə qiymətləndirirsiniz?  

İLHAM ƏLİYEV: Hesab edirəm ki, bu məsələnin hərtərəfli həlli üçün çox yaxşı zəmin var. 

Qazaxıstanla Azərbaycan, Qazaxıstanla Rusiya və Rusiya ilə Azərbaycan arasındakı sazişlər beynəlxalq hüquq 
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və beynəlxalq praktika normalarına əsaslanır. Bu ikitərəfli sazişlər çoxtərəfli sazişlərdə də əksini tapa biləcək 

bütün məsələləri tamamilə əhatə edir. İndi Xəzərin sektorlara bölünməsi prinsipi heç kimdə sual doğurmur. Bu 

prinsipə lap əvvəldən iki ölkə - Qazaxıstan və Azərbaycan tərəfdar olmuş, sonra digərləri də qoşulmuşlar. 

Əminəm ki, mövcud prinsiplər hərtərəfli saziş üçün əsas götürülərsə, biz birgə sazişə çox asanlıqla və ağrısız-

acısız nail ola bilərik.  

SUAL: Cənab Nazarbayev, mənim sualım Dağlıq Qarabağla bağlı problem barədədir. Səhv 

etmirəmsə, münaqişə təzəcə başlananda Siz Qarabağa getdiniz və bu münaqişənin həllinə kömək etməyə 

çalışdınız. İndi bu məsələ ilə ATƏT-in Minsk qrupu məşğul olur və Prezidentimiz İlham Əliyevin 

dəfələrlə bəyan etdiyi kimi, bu qrupun fəaliyyətində hələlik heç bir irəliləyiş yoxdur. Qazaxıstanın bu 

münaqişənin tezliklə həll olunmasına kömək etmək fikri varmı? 

NURSULTAN NAZARBAYEV: Əlbəttə, mən bu hadisələrə elə başlandığı vaxtdan bələdəm. 1990-cı 

ilin sentyabrında biz Rusiyanın gələcək prezidenti Yeltsinlə münaqişə zonasına getdik və tərəfləri razılığa 

gətirməyə cəhd göstərdik. O vaxtdan münaqişə davam edir və tərəflərə heç də xoşbəxtlik gətirmir. Bundan 

ermənilər də, Ermənistan dövləti də əziyyət çəkir, Ermənistanın iqtisadi inkişafı, əhalisinin həyat səviyyəsinin 

yaxşılaşması ləngiyir. Digər tərəfdən, Azərbaycanda bir milyon qaçqın-köçkün doğma torpaqlarını itirməkdən 

əziyyət çəkir. Qazaxıstanın mövqeyi bundan ibarətdir ki, ərazi bütövlüyü toxunulmazdır və mövcud sərhədlər 

təsdiq olunmuşdur, özü də bu fikir MDB-nin ilk sənədində və bütün beynəlxalq sənədlərdə öz əksini tapmışdır. 

MDB-də hamı belə bir prinsiplə razılaşmışdır ki, respublikaların SSRİ dövründəki mövcud inzibati sərhədləri 

tam razılaşdırılmışdır. Odur ki, biz davakar separatizmin hər cür təzahürünün əleyhinəyik, ərazi bütövlüyü 

prinsipinə tərəfdarıq. Bu barədə Birləşmiş Millətlər Təşkilatının sənədləri var, ATƏT-in Minsk qrupu da 

bununla məşğuldur. Lakin xalqlar özləri çıxış yolunu tapmalıdırlar. Axı, qonşunu seçmirlər. Buna görə də hər 

iki tərəf gələcək nəsillər naminə bu məsələdə razılığa gəlməlidir. Biz isə, - buna ehtiyac olarsa, - öz tərəfimizdən 

münaqişənin sülh yolu ilə həllinə kömək etməyə həmişə hazırıq. Mən bu prosesə dəfələrlə qoşulmuşam, prosesə 

təsir göstərmək üçün müxtəlif tərəflərlə söhbət aparmışam. Zənn edirəm ki, indi hər iki dövlətin prezidentləri bu 

məsələnin məqbul həllini tapacaqlar.  

Bu gün Qazaxıstan kimi, Azərbaycan da yaxşı sürətlə inkişaf edir. Bizdə ÜDM-in illik artımı 11 faizdən 

çoxdur. Azərbaycanın da imkanları çoxalır və bu imkanlar mövcud olan məsələlərin sülh yolu ilə həlli üçün 

istifadə edilə bilər. Millətlərarası münaqişələri tez həll etmək qeyri-mümkündür, məsələnin tərəflər üçün məqbul 

həllini tapmaq üçün tədricən irəliləmək lazımdır. Mən tərəflərə bu məsələnin tezliklə həll olunmasını 

arzulayıram. 

SUAL: İlham Heydər oğlu, regional təhlükəsizliyin təmin olunmasında Qazaxıstanın rolunu necə 

qiymətləndirirsiniz? Bir də, əgər mümkünsə, hərbi sahədə əməkdaşlıq haqqında bu gün imzaladığınız 

saziş barədə bir neçə kəlmə deyin. Bu əməkdaşlıq konkret olaraq özünü nədə göstərəcəkdir? 

İLHAM ƏLİYEV: Qazaxıstan regionda əsas ölkədir. Təbiidir ki, ölkənin inkişaf sürətindən çox şey 

asılıdır. Regionda sabitliklə bağlı məsələlər, təəssüf ki, mürəkkəbdir. Asiya və Qafqaz regionlarında xeyli həll 

olunmamış məsələlər, ərazi iddiaları, habelə yeni potensial münaqişə ocaqları mövcuddur. Əlbəttə, Qazaxıstan 

rəhbərliyinin regionda sülhə nail olunmasına yönəldilmiş ardıcıl və müdrik siyasəti təhlükəsizliyin qorunub 

saxlanmasına xeyli kömək edir. Mən əminəm ki, gələcəkdə Qazaxıstanın potensialı daha artdıqca, - bunun üçün 

isə hər cür imkan vardır,- bu ölkə yaxın vaxtlarda çox qüdrətli bir dövlətə çevriləcəkdir. Təbiidir ki, regional 

xarakterli məsələlərin, o cümlədən regional təhlükəsizlik problemlərinin həllində də Qazaxıstanın rolu 

artacaqdır. Biz buna yalnız sevinə bilərik. Qazaxıstan bizim üçün dost və qardaş ölkədir. Qardaşımız nə qədər 

güclü olsa, biz də bir o qədər güclü olacağıq. Əminəm ki, gələcəkdə regional məsələlərdə və dünya 

məsələlərində Qazaxıstanın rolu və əhəmiyyəti artacaq və bu da regionda yaşayan bütün xalqların xeyrinə 

olacaqdır. 
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ASTANADA QAZAXISTAN PREZİDENTİ NURSULTAN NAZARBAYEVİN ADINDAN 

AZƏRBAYCAN PREZİDENTİNİN ŞƏRƏFİNƏ 

TƏŞKİL EDİLMİŞ RƏSMİ QƏBULDA 

NİTQ 

 

Astana şəhəri,  

1 mart 2004-cü il 

 

Hörmətli Qazaxıstan Respublikasının Prezidenti Nursultan Abişoviç Nazarbayev! 

Hörmətli Dariqa xanım! 

Əziz dostlar! 

Qazaxıstan torpağında mənə və bütün nümayəndə heyətimizə göstərilən qonaqpərvərliyə görə 

minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm. 

Azərbaycan Prezidenti kimi Qazaxıstana ilk dövlət səfərimin mənim üçün böyük əhəmiyyəti var. 

Ölkələrimiz bir-birinə böyük hörmət bəsləyirlər, xalqlarımız ta qədimdən bir-birinə böyük məhəbbətlə 

yanaşmışlar.  

Təbiidir ki, qardaş Qazaxıstan torpağında olarkən mən sevinc hissi keçirirəm. Bu, təkcə bizim aramızda 

yüksək səviyyədə qarşılıqlı anlaşmanın, siyasi dialoqun, iqtisadi əməkdaşlığın, bütövlükdə, müxtəlif sahələrdə 

sıx əlaqələrin olması ilə bağlı deyildir. Burada mən özümü evimdəki kimi hiss edirəm. Çünki mənim burada ən 

səmimi hörmət hissləri bəslədiyim qardaş və dostlarım vardır.  

İkitərəfli və regional münasibətlərdə bəzən çox şey rəhbərlərin, liderlərin münasibətlərindən asılı olur. 

Ölkələr arasında münasibətləri daha çox dövlətlərin liderləri arasında münasibətlər müəyyən edir. Tam 

əminliklə deyə bilərəm ki, Qazaxıstan və Azərbaycan arasında bugünkü münasibətlər vaxtilə Nursultan 

Abişoviç ilə Heydər Əlirza oğlu arasında olan münasibətlərə tam uyğundur. Azərbaycanın yeni seçilmiş 

prezidenti kimi mən bu münasibətlərin inkişaf etməsi, möhkəmlənməsi və keyfiyyətcə yeni səviyyəyə qalxması 

üçün əlimdən gələni edəcəyəm. Bu, ölkələrimizin və xalqlarımızın mənafelərinə uyğundur. Bizim gücümüz 

birliyimizdədir. Bizim müstəqilliyin möhkəmləndirilməsi, bütün sahələrdə tərəqqiyə nail olunması kimi oxşar 

problemlərimiz var, olmuşdur və olacaqdır. Sevindirici haldır ki, Qazaxıstan kimi, Azərbaycan da bu vəzifələrin 

öhdəsindən uğurla gəlir. Ümidvaram ki, ikitərəfli münasibətlərimiz bundan sonra da yeni layihələrlə, ideyalarla 

zənginləşəcəkdir. Qarşımızda çox böyük perspektivlər var: ölkələrimiz mədəni və iqtisadi potensiallarını 

birləşdirərək, özlərini regional liderlər kimi təsdiq edə bilərlər.  

Prezident seçilməyimdən sonra məni Qazaxıstana dövlət səfərinə dəvət etdiyinə görə hörmətli Nursultan 

Abişoviç Nazarbayevə bir daha təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Çox şadam ki, bu səfər zamanı olduqca 

səmərəli danışıqlar aparılmış, görüşlər keçirilmişdir. Bu, dostların görüşü idi. Əlbəttə, mən Sizi tezliklə 

Azərbaycanda görmək istərdim. Sizi ölkəmizə səfərə dəvət edirəm və əminəm ki, gələcək əlaqələrimiz bizi daha 

da yaxınlaşdıracaqdır.  

Bu badəni, qardaş Qazaxıstanın, onun Prezidenti, Azərbaycan xalqının dostu Nursultan Abişoviç 

Nazarbayevin və hörmətli Dariqa xanımın sağlığına qaldırmaq istəyirəm.  

Sağ olun. 
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ASTANADA QAZAXISTANIN "XƏBƏR" İNFORMASİYA AGENTLİYİNƏ 

MÜSAHİBƏ 

 

Astana şəhəri, 

2 mart 2004-cü il 

 

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Qazaxıstana dövlət səfərinin sonunda “Xəbər” informasiya 

agentliyinin müxbirinə müsahibə vermişdir. 

SUAL: İlham Heydəroviç, Sizin Qazaxıstana dövlət səfəriniz təxminən bir saatdan sonra başa çatır. 

Bu səfərin əsas yekunlarından, xüsusən neft-qaz sahəsində əməkdaşlıqdan qısaca danışa bilərsinizmi? 

Bakı-Tbilisi-Ceyha layihəsində Qazaxıstanın iştirakı barədə nə deyə bilərsiniz? 

CAVAB: Səfər çox uğurlu keçdi. Qazaxıstan Prezidenti Nursultan Abişoviç Nazarbayevlə, digər rəsmi 

şəxslərlə aparılmış danışıqlardan çox məmnunam. Biz ikitərəfli əməkdaşlığın bütün məsələləri barədə, regional 

məsələlər haqqında fikir mübadiləsi apardıq. Baxışlarımız tam uyğun gəlir. 

Qazaxıstanla Azərbaycan dost və qardaş ölkələrdir və çox fəal surətdə qarşılıqlı fəaliyyət göstərirlər. İndi 

başlıca vəzifəmiz iqtisadi münasibətləri inkişaf etdirmək, əmtəə dövriyyəsini artırmaqdır. Bundan ötrü real 

imkanlar var. 

Təbii ki, danışıqların və görüşlərin əsas mövzularından biri energetika siyasətimiz idi. Qazaxıstan və 

Azərbaycan öz enerji ehtiyatlarını fəal inkişaf etdirir və adambaşına xarici sərmayələrin həcminə görə MDB 

ölkələri arasında liderlərdir. Hər iki dövlətin mövcud imkanlarından və potensialından daha dolğun istifadə 

edilməlidir. Əlbəttə, Bakı-Tbilisi-Ceyhan layihəsində Qazaxıstanın iştirakı həm Azərbaycanın, həm də 

Qazaxıstanın mənafelərinə uyğun olacaqdır və ümumən, regional təhlükəsizliyi möhkəmləndirəcəkdir. Bu gün 

Qazaxıstan tərəfinin öz enerji ehtiyatlarının - neftin və gələcəkdə, ola bilsin, qazın bizim şəbəkələrimiz 

vasitəsilə nəql olunması üçün infrastrukturumuzdan istifadə etmək istəyi var. Biz isə öz tərəfimizdən, 

Qazaxıstan neftinin Bakı-Tbilisi-Ceyhan boru kəməri ilə nəql olunması üçün hər cür şərait yaratmağa hazırıq. 

SUAL: Müstəqil Dövlətlər Birliyində Qazaxıstanın müxtəlif sahələrdə islahatlarının müsbət 

təcrübəsindən çox danışırlar. Hansısa islahat Sizi maraqlandırdımı və bundan Azərbaycanda istifadə 

edilə bilərmi? 

CAVAB: Bu, doğrudan da, belədir. Mənə əvvəllər də məlum idi ki, Qazaxıstan iqtisadi islahatların 

sürətinə görə MDB məkanında liderdir. Lakin iqtisadi islahatlar, özəlləşdirmə və iqtisadiyyatın bazar məcrasına 

yönəldilməsi Azərbaycanda da çox fəal həyata keçirilir. 

Bu gün bizim ÜDM-in 70 faizindən çoxunu özəl bölmə verir. Təbiidir ki, ölkələrimizin bu istiqamətdə 

ümumi cəhətləri çoxdur. Lakin elə sahə vardır ki, biz Sizin təcrübənizi öyrənmək istərdik, Prezident Nursultan 

Abişoviç Nazarbayevlə və Baş nazirlə görüşlərimizdə də bu barədə söhbət getmişdir. Bu, energetika sahəsində 

islahatlara aiddir. Azərbaycanda bu sektorda hələlik müəyyən problemlər – xüsusilə ödəməmələr, enerji 

ehtiyatlarının qiymətlərinin tarazlaşdırılmaması - mövcuddur. Biz bu sahədəki təcrübədən öyrənməyi çox 

istərdik. 

Burada mənə həmçinin aydın oldu ki, Qazaxıstanda pensiya islahatları çox fəal keçirilmişdir. Özəl 

pensiya fondları yaradılmışdır və əslində, bu yük dövlətin üzərinə düşmür. Azərbaycanda hələlik belə deyildir 

və biz Qazaxıstanın təcrübəsi ilə çox maraqlandıq. Biz razılaşdıq ki, mütəxəssislərimiz buraya gəlib həmin 

təcrübəni öyrənsinlər və biz də onu tətbiq edə bilək. Bütövlükdə, digər istiqamətlərdə, zənn edirəm ki, müxtəlif 

səviyyələrdə əlaqələrimiz nə qədər çox olsa, daha yaxşı qarşılıqlı fəaliyyət göstərəcək və bir-birimizə kömək 

edəcəyik.  

SUAL: Növbəti sual beynəlxalq siyasət haqqındadır. Vahid iqtisadi məkanın perspektivlərinə necə 

baxırsınız və buna hansı ölkələr qoşula bilər? 

CAVAB: Bu barədə danışmaq mənim üçün çətindir. Qazaxıstanın təşəbbüsündən xəbərimiz var və 

əlbəttə, onu alqışlayırıq. Hər şey iqtisadi amillərdən asılı olacaqdır. İş belə gətirib ki, Sovet İttifaqı dağıldıqdan 

sonra MDB ölkələri ağır vəziyyətdən təkbaşına çıxmışlar. Hərə bacardığı kimi çıxmışdır, birinin uğuru çox, 

digərinin az olub, lakin bütövlükdə ölkələrin əksəriyyətində müstəqilliyin və iqtisadi potensialın təşəkkül 

tapması və möhkəmlənməsi prosesi artıq başa çatmışdır. 

Təbiidir ki, bu gün qarşıda yeni vəzifələr - öz məqsədlərinə nail olmaq üçün səyləri necə birləşdirmək 

vəzifələri durur. Bu baxımdan vahid iqtisadi məkan barədə Qazaxıstanın və digər ölkələrin irəli sürdükləri 

təşəbbüslər mövcuddur. Azərbaycanda buna maraqla yanaşırlar, biz bu təşəbbüsləri öyrənirik. Əlbəttə, əgər 

iqtisadi mənafelərimizə uyğun olarsa, biz bu təşəbbüslərdə iştirak edəcəyik. 
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SUAL: Azərbaycanın Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatına daxil olmasının mümkünlüyü 

müzakirə edilirmi? 

CAVAB: Xeyr, bunun mümkünlüyü müzakirə olunmur və bu mövzuda danışıqlar aparılmır. 

Ümumiyyətlə, heç bir yenilik yoxdur və əlavə heç nə deyə bilmərəm. Siz bilirsiniz ki, Azərbaycan Ermənistan 

tərəfindən təcavüzə məruz qalmışdır və ərazilərimizin bir hissəsi – 20 faizi Ermənistan silahlı birləşmələri 

tərəfindən işğal edilmişdir. Əlbəttə, Ermənistanın və Azərbaycanın bir müdafiə sazişində və təşkilatında olması 

yolverilməzdir. Ermənistan Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsinin üzvüdür, Azərbaycan isə yox. Bu münaqişə 

həll olunmayınca və erməni işğalçı qoşunları bizim əraziləri tərk etməyincə, təbiidir ki, biz Ermənistanla 

müdafiə xarakterli bir təşkilatda, sadəcə, ola bilmərik. Odur ki, bu mövzuda danışmaq hələlik tezdir. 

Fürsətdən istifadə edərək, qardaş Qazaxıstan xalqına uğurlar, tərəqqi arzulamaq istəyirəm. Bu iki gün ərzində 

mən yeni paytaxtı gördüm, tikinti işlərinin sürəti, burada yaradılan gözəllik böyük təəssürat buraxdı. Nursultan 

Abişoviç Nazarbayevin bu işdə xidmətləri böyükdür. O, bütün qazax xalqının səylərini səfərbər edərək, əslində, 

yeni paytaxt, yeni şəhər yaratmışdır. Qazaxıstanın digər nailiyyətlərini Azərbaycan öz nailiyyətləri kimi qəbul 

edir. Bizim ölkələrimiz və xalqlarımız dost, bir-birinə yaxın, qardaşdır və sizin uğurlarınıza həmişə sevinirik. 

Qazaxıstan xalqına yeni uğurlar və firavanlıq arzulamaq istəyirəm. 
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QAZAXISTANA RƏSMİ SƏFƏR BAŞA ÇATDIQDAN SONRA 

BİNƏ BEYNƏLXALQ HAVA LİMANINDA JURNALİSTLƏRƏ 

MÜSAHİBƏ 

 

Bakı şəhəri, 

2 mart 2004-cü il 

 

SUAL: Cənab Prezident, Qazaxıstana ilk səfəriniz çərçivəsində müzakirə olunan məsələlər Sizi razı 

saldımı?  

CAVAB: Bəli, razı saldı. Bir çox məsələ müzakirə olundu, ikitərəfli münasibətlər haqqında geniş fikir 

mübadiləsi aparıldı. Energetika sahəsində mövcud olan layihələr, onların perspektivləri müzakirə edildi. 

Müzakirə olunan bütün məsələlərdə bizim fikirlərimiz üst-üstə düşür. Qazaxıstan Azərbaycanla tərəfdaşdır, 

dost-qardaş ölkədir və mən də keçirilən danışıqlardan çox razıyam.  

SUAL: Prezident Nursultan Nazarbayev Xəzəryanı ölkələrin antiterror mərkəzinin yaradılması 

təklifi ilə çıxış etmişdir. Sizin buna münasibətiniz necədir, yəni buna zərurət varmı? Ümumiyyətlə, bu ilin 

sonunadək Xəzəryanı ölkələrin dövlət başçıları sammitinin keçirilməsi nəzərdə tutulurmu?  

CAVAB: Bu məsələ səfər çərçivəsində müzakirə olunmamışdır. Biz gərək bu təklifə hərtərəfli baxaq, 

təhlil edək. O ki qaldı sammitin keçirilməsinə, hələlik belə bir zərurət yoxdur. Yəqin ki, ekspertlər səviyyəsində 

işlər getməlidir, məsələlər hazırlanmalıdır. Bizimlə Qazaxıstan arasında bu məsələ ilə əlaqədar heç bir fikir 

ayrılığı yoxdur.  

Mən oradakı çıxışlarımda bildirdim ki, əgər bizim Qazaxıstanla və Rusiya ilə, eyni zamanda, Rusiya ilə 

Qazaxıstan arasında olan sazişlər əsas götürülsə, hərtərəfli sazişə tezliklə nail olmaq mümkündür. Mən hesab 

edirəm ki, bizim aramızda olan müqavilələr bunun üçün gözəl bir zəmin yaradır.  

SUAL: Cənab Prezident, ATƏT-in rusiyalı həmsədri belə bir bəyanat vermişdir ki, Dağlıq Qarabağ 

münaqişəsinin həllinə dair danışıqlarda çıxılmaz vəziyyət yaranmışdır. Sizin buna münasibətiniz necədir? 

CAVAB: Mən hesab etmirəm ki, çıxılmaz vəziyyət yaranıbdır. Bəzən belə bəyanatlar səslənir. Necə 

deyərlər, bəzən belə bəyanatlar bir-birini təkzib edir, ziddiyyət təşkil edir. Bilirsiniz ki, Rusiya tərəfindən 

səslənən bəzi bəyanatlar çox ümidverici bəyanatlar idi. O cümlədən həmsədrlər Bakıda səfərdə olarkən verilən 

bəyanatlar. İndi yeni bəyanatlar verilir. Bilmirəm, belə bəyanatların verilməsinə hansı əsas vardır.  

Mən düşünmürəm ki, çıxılmaz vəziyyətdir. Hesab edirəm ki, çıxış yolu var və o yol da hamı üçün 

aydındır. Bu da Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpa olunması yoludur. Pozulmuş ərazi bütövlüyünün 

bərpası yoludur. İşğalçı qüvvələrin işğal olunmuş torpaqlardan çıxması şərtidir. Bu yol beynəlxalq hüquq 

normalarına əsaslanır.  

Qazaxıstanda aparılan danışıqlarda da bu məsələ müzakirə olundu. Prezident Nazarbayev öz tərəfindən bir 

daha bəyan etdi ki, bütün ölkələr təcavüzkar separatizmin əleyhinə birgə fəaliyyət göstərməlidir. Ərazi 

bütövlüyü prinsipi əsas tutulmalıdır. Ona görə əgər bu prinsiplər əsas tutularsa, həmsədrlər də bu nöqteyi-

nəzərdən çıxış etsələr, çıxış yolu vardır.  

SUAL: Cənab Prezident, Siz Qazaxıstanda muzeyi gəzdiniz. Bu, ölkənin tarixini, milli dəyərlərini 

əks etdirən bir muzey idi. Amma təəssüf ki, Azərbaycanda muzeylər bölünüb və onların vəziyyəti yaxşı 

deyildir. Siz bir çox göstərişlər verirsiniz, yeni bir muzeyin tikilməsini gözləmək olarmı? Ümumiyyətlə, 

Azərbaycanda bu cür muzey yaradıla bilərmi?  

CAVAB: Mən bu barədə hələ oraya getməmişdən əvvəl fikirləşirdim. Ümumiyyətlə, düşünürdüm ki, 

Azərbaycanın muzeylərinin vəziyyəti o qədər də ürəkaçan deyildir. Bəlkə də hansısa qərarlar, proqramlar qəbul 

olunmalıdır. Əlbəttə, mövcud muzeylərimiz əsaslı təmir edilməlidir. Çünki onların böyük əksəriyyəti həm də 

memarlıq abidələridir. Eyni zamanda, orada eksponatlar da nümayiş etdirilir. Baxmaq olar, hesab edirəm, əgər 

ehtiyac varsa, yeni muzey kompleksinin yaradılması yerinə düşər. Bu, hər bir ölkə üçün vacibdir. Azərbaycanın 

böyük tarixi var, zəngin mədəniyyəti, ənənələri var. Gərək onların hamısı həm ölkə vətəndaşlarının diqqət 

mərkəzində olsun, eyni zamanda, xaricdən gələn qonaqlar da onları görsələr yaxşı olar.  

SUAL: Cənab Prezident, Xəzərin sularında üzən gəmilərə nəzarət edən birbaşa səlahiyyətli orqan 

yoxdur. Hətta bu gəmilərin hərəkətinin tənzimlənməsini həyata keçirən qanunlarda da boşluqlar 

mövcuddur. Elə bundan irəli gəlir ki, bir çox gəmilərimiz müsadirə olunur. Məsələn, vaxtilə Həştərxanda 

da olub, indi də Qazaxıstanda bizim “Kəpəz” balıqçı gəmimiz saxlanılıbdır. Yaxın müddətdə bu sahədə 

hansı yeniliklər ola bilər? 
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CAVAB: Gərək gəmilər qanunsuz üzməsin. Qayda-qanun olmalıdır. Əlbəttə, burada qeyri-qanuni 

fəaliyyətlə məşğul olan qurumlar var, ayrı-ayrı fərdlər var. Müvafiq orqanlar bununla mübarizə aparmalıdır. 

Amma əlbəttə, bu, daha çox hüquq-mühafizə orqanlarının səlahiyyətindədir. Əminəm ki, birgə səylərlə bu 

məsələ də öz həllini tapar.  

Sağ olun.  
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GÜRCÜSTAN PREZİDENTİ MİXAİL SAAKAŞVİLİNİN ŞƏRƏFİNƏ  

TƏŞKİL EDİLMİŞ RƏSMİ QƏBULDA 

NİTQ 

 

Bakı şəhəri,  

4 mart 2004-cü il 

 

Hörmətli cənab Prezident! 

Hörmətli qonaqlar! 

Əziz dostlar! 

Bu gün Azərbaycanda çox əlamətdar bir gündür. Qardaş Gürcüstanın Prezidenti Mixail Nikolayeviç 

Saakaşvili ölkəmizə rəsmi səfərə gəlmişdir. Artıq inamla deyə bilərik ki, bu səfər çox uğurlu olmuşdur və 

ölkələrimiz arasında münasibətlərin daha da inkişaf etməsi işində mühüm rol oynayacaqdır.  

Bu gün ikitərəfli münasibətlərimizə aid bütün məsələlər barəsində Gürcüstan Prezidenti ilə çox geniş fikir 

mübadiləmiz oldu. Biz məmnunluqla qeyd etdik ki, dövlətlərimizin müstəqilliyi dövründə Gürcüstanla 

Azərbaycan arasında münasibətlər çox yüksək səviyyəyə qalxmışdır. Biz birlikdə regional iqtisadi, 

kommunikasiya layihələri həyata keçiririk. Bu gün Gürcüstanla Azərbaycanın regional siyasətin və dünya 

siyasətinin bir çox məsələlərində vahid mövqelərdən çıxış etməsi Qafqazda vəziyyətin sabitləşməsinin, 

regionumuzda sülhün və sabitliyin möhkəmlənməsinin mühüm amilidir. 

Təəssüf ki, Qafqaz regionu çox ağır sınaqlara məruz qalmışdır. Dövlətlərimiz müstəqilliyə qovuşduqdan 

sonra Gürcüstanın və Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə qarşı təcavüzkar separatçılıq əməlləri törədilmişdir. Biz 

öz fəaliyyətimizlə regional təhlükəsizliyin möhkəmlənməsinə kömək etməyə, habelə dünya birliyinin fəal 

iştirakı ilə dövlətlərimizin ərazi bütövlüyünün bərpasına və sərhədlərinin toxunulmazlığına nail olmağa 

çalışacağıq.  

Bizi bu gün həyata keçirilən və bütün dünyanın diqqətini özünə cəlb edən çox iri layihələr birləşdirir. Bu 

layihələr həm ölkələrimizin iqtisadi firavanlığı üçün vacibdir, həm də dünyada baş verən qlobal proseslər 

çərçivəsində mühüm rol oynayacaqdır. Ölkələrimizin əhəmiyyəti nəzərəçarpacaq dərəcədə artmışdır və öz 

potensialımızı möhkəmləndirdikcə daha da artacaqdır. Buna görə də son dərəcə vacibdir ki, bizim iki qardaş 

dövlətlərimiz milli mənafelərimizin qorunmasına, dünya birliyinə inteqrasiyaya yönəlmiş siyasəti bundan sonra 

əlaqələndirilmiş şəkildə və birgə səylərlə həyata keçirsinlər. Bu da xalqlarımızın rifah halının yüksəlməsinə, 

müstəqilliyimizin və təhlükəsizliyimizin möhkəmlənməsinə gətirib çıxaracaqdır.  

Bizim aramızda şəxsi xarakterli çox mehriban, dostluq və qardaşlıq münasibətləri yaranmışdır ki, bu da 

dövlətlərimiz arasında münasibətlərin inkişafı üçün çox vacibdir. Mən əminəm ki, iki prezident arasında 

münasibətlər müvafiq nazirliklərimizin, baş idarələrimizin, strukturlarımızın rəhbərləri arasındakı münasibətlər 

üçün çox yaxşı nümunə olacaqdır. Yalnız bütün səviyyələrdə - rəsmi, işgüzar səviyyələrdə gündəlik əlaqələr 

Gürcüstanın və Azərbaycanın birgə irəliləməsi üçün daha əlverişli şərait yarada bilər.  

Bizim yolumuz birdir, biz onu çoxdan müəyyənləşdirmişik, bu yola sadiqik və heç kim bizi bu yoldan 

sapındıra bilməz.  

Fürsətdən istifadə edib, əsrlər boyu azərbaycanlıların dostluq və qardaşlıq telləri ilə bağlı olduğu bütün 

gürcü xalqına dərin hörmətimi bildirmək istəyirəm. Bizim gücümüz xalqlarımızın, sadə adamların bir-birinə nə 

dərəcədə yaxın olmalarından asılıdır.  

Mən qardaş Gürcüstanın, qardaş gürcü xalqının və Gürcüstan Prezidenti Mixail Nikolayeviç Saakaşvilinin 

sağlığına badə qaldırıram.  
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AZƏRBAYCAN-GÜRCÜSTAN SƏNƏDLƏRİ İMZALANDIQDAN SONRA 

DÖVLƏT BAŞÇILARININ BİRGƏ MƏTBUAT KONFRANSINDA 

BƏYANAT 

 

Bakı şəhəri,  

4 mart 2004-cü il 

 

Hörmətli cənab Prezident! 

Hörmətli xanımlar və cənablar! 

Qardaş Gürcüstanın Prezidenti, hörmətli Mixail Nikolayeviç Saakaşvilini Azərbaycanda bir daha səmimi 

qəlbdən salamlamaq istərdim. Gürcüstan Prezidentinin Azərbaycana rəsmi səfərinin böyük əhəmiyyəti var. 

Ölkələrimiz bütün sahələrdə - siyasi, iqtisadi, mədəni sahələrdə bir-birilə tarixən çox sıx bağlıdırlar. Ölkələrimiz 

arasında münasibətlər ən yüksək səviyyədədir. Regionda sülhün və təhlükəsizliyin təmin edilməsi sahəsində 

birgə səylər, məsələlərin geniş spektrinə dair siyasi məsləhətləşmələr, iqtisadi əməkdaşlıq, ümumi energetika 

layihələri, habelə ölkələrimizi və xalqlarımızı birləşdirən tarixi dostluq və qardaşlıq hissləri bu gün inamla belə 

deməyə əsas verir ki, Gürcüstanla Azərbaycan strateji tərəfdaşlar, mehriban qonşular və qardaş ölkələrdir. 

Azərbaycanda biz Gürcüstanla münasibətlərə böyük əhəmiyyət veririk. Əminik ki, ölkələrimiz qarşıya 

qoyulmuş məqsədlərə, iqtisadi yüksəlişə, vətəndaşlarımızın rifahının yaxşılaşmasına ancaq birgə səylərlə nail 

ola bilərlər. Elə etmək lazımdır ki, vətəndaşlarımız daha yaxşı, daha təhlükəsiz şəraitdə yaşasınlar. 

Bizi bir-birimizə ümumi nailiyyətlər də, ümumi problemlər də bağlayır, bir-birimizi çox yaxşı başa 

düşürük. Gürcü və Azərbaycan xalqlarının qarşılıqlı münasibətlərinin bütün tarixi ərzində ölkələrimiz arasında 

həmişə qarşılıqlı hörmət, məhəbbət, qardaşlıq, hayanlıq hissləri olmuşdur. Tariximizin ən çətin anlarında biz 

həmişə bir-birimizə kömək etmişik və bundan sonra da belə olacaqdır. 
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BRATİSLAVADA "DAHA GENİŞ AVROPAYA DOĞRU: YENİ GÜNDƏLİK" 

MÖVZUSUNDA BEYNƏLXALQ KONFRANSDA 

ÇIXIŞ 

 

Bratislava şəhəri, 

19 mart 2004-cü il 

 

Əziz xanımlar və cənablar! 

İlk öncə mən konfransın təşkilatçılarına və Slovakiya rəhbərliyinə minnətdarlığımı bildirmək istərdim. 

Onlar bizim səmərəli işləməyimiz üçün çox gözəl şərait yaratmışlar.  

Azərbaycan yeni müstəqillik qazanmış bir ölkədir. Yalnız Sovet İttifaqı dağıldıqdan sonra biz digər 

respublikalarla birlikdə dövlət müstəqilliyi qazandıq. Lakin ölkəmiz dövlət müstəqilliyini yenicə qazanmasına 

baxmayaraq, çox qədim tarixi ənənələrə malikdir. Bizim zəngin mədəni irsimiz və nəhəng intellektual 

potensialımız vardır.  

Müstəqilliyin ilk illəri ölkəmiz üçün çox mürəkkəb olmuşdur. İqtisadi vəziyyət çox çətin idi, bu sahədə, 

habelə siyasi və hərbi sahələrdə dərin böhran hökm sürürdü. Digər tərəfdən, vətəndaş müharibəsi təhlükəsi 

cəmiyyətimizdə sabitliyin təmin edilməsinə imkan vermirdi. Bütün bunlarla yanaşı, Ermənistanın Azərbaycana 

qarşı təcavüzü və ərazilərimizin 20 faizinin işğalı ölkəmizi tam süquta gətirib çıxarmışdı. Sabitlik sonradan 

yarandı. Yalnız hökumətin böyük səyləri nəticəsində müstəqilliyimizdən bir qədər sonra, daha dəqiq desək, 

1996-cı ildən başlayaraq, ölkədə iqtisadiyyat inkişaf etməyə başladı, tam ictimai-siyasi sabitlik bərqərar oldu.  

Ölkənin iqtisadi potensialına və əldə etdiyimiz nəticələrə nəzər salsaq, görərik ki, 1996-cı ildən bu 

günədək hər il ümumi daxili məhsul orta hesabla 10 faiz artmış, inflyasiyanın illik səviyyəsi bu müddət ərzində 

2 faizdən yuxarı qalxmamışdır. Dünyada tanınmış xarici şirkətlərin iqtisadiyyatımıza yatırdığı nəhəng 

sərmayələr keçmiş sovet respublikaları içərisində adambaşına xarici sərmayənin həcmi baxımından Azərbaycanı 

aparıcı ölkəyə çevirmişdir.  

Ölkəmizdə həyata keçirilmiş genişmiqyaslı özəlləşdirmə proqramı güclü özəl sektor yaratmağa imkan 

vermişdir. Bu gün ümumi daxili məhsulun 74 faizi məhz bu sektorda formalaşır.  

Siyasi və ictimai sabitlik iqtisadi artıma nail olmağın əsas səbəbidir. Mən əminəm ki, qarşıdakı illər 

ərzində bu iqtisadi artım ölkəmizə daha çox firavanlıq gətirəcəkdir. Bu gün dünyada enerji daşıyıcıları sahəsində 

ən böyük layihələr Azərbaycan, Gürcüstan və Türkiyədə həyata keçirilir. Milyardlarla dollar dəyəri olan enerji 

layihələri bizim müstəqil ölkələrin həm bir-birlərinə, həm də Avroatlantik məkanına inteqrasiyasına şərait 

yaradacaqdır. Bu, bizim həqiqi istəyimiz və strateji məqsədimizdir. Azərbaycan öz gələcəyini Avroatlantik 

məkanına daha geniş inteqrasiyada görür. Biz bu istiqamətdə böyük addımlar atırıq və əminəm ki, Avropa 

strukturları və beynəlxalq strukturlarla əlaqələr gələcəkdə daha da möhkəmlənəcəkdir. 

Azərbaycan NATO-nun “Sülh naminə tərəfdaşlıq” proqramında fəal iştirak edir. Avropa Birliyinin 

Cənubi Qafqaz məsələləri üzrə xüsusi nümayəndəsinin təyin edilməsi bizdə minnətdarlıq və razılıq hissi 

doğurmuşdur. Bu çox vacib qarşılıqlı addımlar Azərbaycanın və ümumilikdə, Cənubi Qafqazın Avropa ailəsinə 

daha sıx inteqrasiyasına imkan verəcəkdir.  

Əlbəttə, biz hələ çox şey öyrənməliyik. Amma, ölkəmizin də qədim tarixi ənənələri və zəngin mədəni irsi 

vardır. Biz də Avropaya böyük töhfələr verə və ümumi dəyərləri bölüşə bilərik. Əminəm ki, yeni xətt – “Daha 

geniş Avropaya doğru” siyasəti bizim ölkəyə daha çox firavanlıq gətirəcəkdir. Bu isə bizim əsas məqsədimizdir. 

Azərbaycan hökumətinin gündəliyindəki ən öncül məsələlərdən biri də sosial problemlərin həllidir. Biz bazar 

münasibətlərinə əsaslanan iqtisadiyyatımızla sosialyönümlü büdcə arasında çox gözəl vəhdət yaratmağa nail 

olmuşuq. Əgər büdcəmizə baxsanız, görərsiniz ki, onun 70-80 faizi məhz sosial problemlərin həllinə 

yönəldilmişdir. Eyni zamanda, bazar iqtisadiyyatının bütün əsas komponentləri qüvvədə qalır.  

Bu gün yalnız Azərbaycanda deyil, bütün regionda, habelə daha geniş ərazidə təhlükə mənbəyi olan 

məsələ Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin öz həllini tapmamasıdır. Uzun tarixçəsi olan Ermənistan-Azərbaycan, 

Dağlıq Qarabağ münaqişəsi regionda ən böyük təhlükə mənbəyidir və vəziyyətin qeyri-sabit olmasına gətirib 

çıxarmışdır. Ermənistanın hərbi təcavüzü nəticəsində Azərbaycan ərazisinin 20 faizinin işğal edilməsi 8 

milyonluq ölkə əhalisinin 1 milyona yaxınının qaçqın və köçkün vəziyyətinə düşməsinə səbəb olmuşdur. 

Əlbəttə, bu bizim üçün həm də çox mühüm iqtisadi, sosial və siyasi məsələdir. Biz çox istərdik ki, beynəlxalq 

ictimaiyyət bu münaqişənin nizama salınmasında daha fəal iştirak etsin. Uzun illərdir ki, ATƏT-in Minsk qrupu 

Amerika Birləşmiş Ştatları, Fransa və Rusiyanın həmsədrliyi ilə bu münaqişənin həlli ilə məşğuldur. Təəssüf ki, 

hələ də nəzərəçarpacaq bir nəticə yoxdur. Ümidvarıq ki, digər beynəlxalq təşkilatlar – o cümlədən Avropa 
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Birliyi və Avropa Şurası da bu məsələyə diqqəti artıracaqlar. Biz artıq bu təşkilatların münaqişənin həlli ilə 

bağlı, ona siyasi qiymət vermək və onu sülh yolu ilə nizama salmaqla əlaqədar səylərini hiss edirik. Münaqişəni 

sülh yolu ilə həll etməyə çalışsaq da, deməliyəm ki, Azərbaycan xalqının dözümünün də həddi vardır. Biz ərazi 

bütövlüyümüzün bərpa olunmasını istəyirik və bütün ölkələrin ərazi bütövlüyünə və dövlət sərhədlərinə 

hörmətlə yanaşırıq. Əlbəttə ki, özümüzə qarşı da eyni münasibəti gözləyirik. 

Azərbaycanın ərazi bütövlüyü təmin olunmalıdır.  

Ermənistan tərəfi bu təcavüzə və işğala bəraət qazandırmaq üçün, adətən, beynəlxalq hüququn digər 

prinsiplərindən çıxış etməyə çalışır. Onlar nəzərdə tuturlar ki, Dağlıq Qarabağ erməniləri öz müqəddəratını həll 

etmək hüququna malikdirlər. Lakin mən sizin nəzərinizi bir fakta cəlb etmək istəyirəm. Ermənilərin artıq öz 

ölkəsi və dövləti vardır. Onlar artıq öz müqəddəratını Ermənistan dövləti çərçivəsində təyin etmişlər. İndi 

təsəvvür edin ki, ermənilər yaşadıqları hər bir ölkədə öz müqəddəratını təyin etməyə çalışsalar, onda nə baş 

verər? Hamıya məlumdur ki, onlar müxtəlif ölkələrdə yaşayırlar, lakin bu o demək deyil ki, yaşadıqları hər bir 

yerdə muxtariyyət yaratmalı və separatçılıq etməlidirlər. Həm də bu separatçılıq təcavüzkar xarakter daşıyır. 

Əminəm ki, beynəlxalq ictimaiyyətin bu mövzuya daha çox diqqət yetirəcəyi təqdirdə, məsələ beynəlxalq hüquq 

normaları əsasında və sülh yolu ilə həll edilə bilər.  

Düşünürəm ki, problemi həll etməkdən ötrü yardımçı amillərdən biri kimi, Cənubi Qafqazın 

demilitarizasiyası siyasətini yeritmək olar. Bizim ərazimizdə heç bir xarici hərbi baza yoxdur. Əgər Cənubi 

Qafqazın digər ölkələrində də buna nail olunarsa, əminəm ki, bu regionda tezliklə sülh və təhlükəsizlik bərqərar 

olar. Biz sülh şəraitində yaşamaq istəyirik, iqtisadiyyatımızı, ölkəmizi daha da inkişaf etdirmək arzusundayıq, 

inteqrasiyaya can atırıq. Əminəm ki, ölkələrimizin birgə səyləri, bir-birilərinin ərazi bütövlüyünə və insanların 

sülh şəraitində yaşamaq haqlarına hörmət bu sahədə bizə yardımçı olacaqdır.  

Əziz xanımlar və cənablar! 

Bu mühüm tədbirdə iştirak etmək imkanına görə sizə təşəkkürümü bildirirəm. Əminəm ki, bu konfrans 

ölkəmizin Avropa strukturlarına daha da yaxınlaşmasına, bu sahədə apardığımız siyasətin gələcəkdə də davam 

etdirilməsinə kömək edəcəkdir.  

Diqqətinizə görə sağ olun! 
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BRATİSLAVADA "BLOOMBERQ" TELEVİZİYASININ MÜXBİRİNƏ 

MÜSAHİBƏ 

 

Bratislava şəhəri, 

19 mart 2004-cü il 

 

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev martın 19-da, Bratislavaya işgüzar səfərinin sonunda onun üçün 

ayrılmış iqamətgahda verilişləri bütün dünyada 7 dildə yayımlanan nüfuzlu “Bloomberq” telekanalının 

müxbirinə müsahibə vermişdir.  

SUAL: Cənab Prezident, müsahibəyə razılıq verdiyinizə görə sağ olun. Son vaxtlar Rusiya ilə 

Azərbaycan arasında münasibətlərdə mülayimləşmə müşahidə edilir. Siz bundan nə gözləyirsiniz?  

CAVAB: Bu proses artıq bir neçə il əvvəl, Rusiyaya Vladimir Putinin rəhbərlik etdiyi vaxtdan 

başlanmışdır. Həqiqətən, ölkələrimiz arasında çox əlamətdar, müsbət dəyişikliklər baş vermişdir – mövqelər 

yaxınlaşdırılmış, əvvəllər ziddiyyət doğuran məsələlər həllini tapmışdır. Bununla da, həm Rusiya, həm də 

Azərbaycan yəqin etmişlər ki, bir-birinə rəqib olmaqla deyil, əməkdaşlıq etməklə daha böyük uğurlar qazanmaq 

mümkündür. İndi münasibətlər çox yüksək səviyyədədir, biz yaxşı qonşularıq, ikitərəfli məsələlərdə, eləcə də 

digər məsələlərdə aramızda, əslində, fikir ayrılığı yoxdur.  

Ümidlər əməkdaşlığımızı bundan sonra da möhkəmlətməkdən ibarətdir. Bu yaxınlarda mən Rusiyada 

rəsmi səfərdə oldum. Səfər çox uğurlu keçdi. Bir sıra mühüm sənədlər imzalandı, bütün məsələlərə dair çox 

geniş söhbət getdi. Biz normal, səmimi və mehriban qonşuluq münasibətləri olmasında maraqlıyıq. Elə 

Rusiyanın özü də. Odur ki, siyasi iradə olduqda, bu münasibətlər, təbii ki, real məzmunla dolğunlaşır.  

SUAL: Bütün bu yaxşı münasibətlər Xəzərin bölgüsü məsələsinin həllinə şərait yaradır. Daha bir 

problem var ki, o da Xəzər hövzəsinin sürətlə hərbiləşdirilməsidir. Siz buna necə baxırsınız?  

CAVAB: Yeri gəlmişkən, Xəzər problemi keçmişdə Rusiya ilə Azərbaycan arasında həmişə müxtəlif 

mövqelər doğurmuş məsələlərdən biri idi. İndi, demək olar ki, bizim aramızda heç bir məsələ yoxdur. Biz 

sərhədimizin delimitasiyası haqqında Rusiya ilə ikitərəfli saziş imzalamışıq. Bizim Qazaxıstanla da sazişimiz, 

habelə Rusiya ilə Qazaxıstan arasında saziş var. Zənnimcə, bu ikitərəfli sazişlər çoxsahəli hərtərəfli sazişin 

əsasını təşkil etməlidir. Çünki bu sənədlər tərəflərin qarşılıqlı mənafelərini tam əks etdirir.  

Regionda hərbi iştirakın artırılması məsələsinə gəldikdə isə, biz həmişə Xəzər dənizinin 

silahsızlaşdırılmasının tərəfdarı olmuşuq. Azərbaycanın kifayət qədər hərbi donanması vardır, lakin biz hesab 

edirik ki, Xəzər dənizi sülh zonası olmalı, burada rəqabət yox, əməkdaşlıq hökm sürməlidir. Xəzər dənizində 

bölünməli heç nə yoxdur, hər ölkənin öz sektoru vardır, dənizin sektorlara bölünməsi artıq heç kimdə heç bir 

sual doğurmur. Bu gün yalnız sektorlara bölünmənin bəzi aspektləri ilə bağlı məsələ mövcuddur. Biz həmişə 

beynəlxalq hüquq və beynəlxalq təcrübə normalarını əsas götürmüşük, Rusiya və Qazaxıstanla imzaladığımız 

sazişlər də bunu təsdiq edir. Zənnimcə, biz birgə səylərlə Xəzər dənizində gərginliyi artırmağa yox, azaltmağa 

çalışmalıyıq.  

SUAL: Azərbaycanda və Gürcüstanda baş vermiş dəyişikliklər dünya ictimaiyyətinin diqqətini cəlb 

etdi. İndi siz Avropaya üz tutmusunuz, eyni zamanda, hesab edirsiniz ki, bu qarışıq dövrdə Qafqazın 

İranla da, İraqla da yaxşı münasibətləri olmalıdır.  

CAVAB: Bizim siyasətimiz çoxcəhətlidir. Hər bir ölkə kimi, Azərbaycanın da xarici siyasəti öz 

mənafelərinin qorunmasına, ölkəmizin milli mənafelərinin tam şəkildə təmin olunmasına yönəlmişdir. Xarici 

siyasətdə bu, ilk növbədə, qonşu ölkələrlə - Rusiya, Türkiyə, Gürcüstan və İranla, habelə dünya siyasətinin 

mühüm amilləri - Avropa Birliyi, Avropa cəmiyyəti ilə yaxşı münasibətlər qurulmasına əsaslanır. Azərbaycanın 

təcrübəsi sübut edir ki, bunların biri digərinə mane olmur. Amerika Birləşmiş Ştatları ilə çox yaxşı 

münasibətlərimiz var, bir sıra geniş məsələlər üzrə Avropa Birliyi ilə, habelə İranla əməkdaşlıq edirik. Yəni, biri 

digərini istisna etməməlidir. Biz həmişə çalışmışıq ki, ölkəmiz rəqabət yox, əməkdaşlıq meydanı olsun. Qafqaz 

çox mürəkkəb və təəssüf ki, çox təhlükəli regiondur. Belə gətirib ki, burada keçmişdə də, indi də çoxlu 

münaqişələr baş verir, onlardan biri də Azərbaycan ərazilərinin bir hissəsinin Ermənistan tərəfindən davam 

etməkdə olan işğalıdır. Əlbəttə, Qafqazda sülh və əmin-amanlığın təmin edilməsinin həm Avropa, həm də bütün 

dünya üçün daha böyük əhəmiyyəti olacaqdır. Biz sülhə, təhlükəsizliyə can atırıq və ümid edirik ki, qalan 

ölkələr də bu istiqamətdə fəal işləyəcəklər.  

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev martın 19-da, Bratislavaya işgüzar səfərinin sonunda onun üçün 

ayrılmış iqamətgahda verilişləri bütün dünyada 7 dildə yayımlanan nüfuzlu “Bloomberq” telekanalının 

müxbirinə müsahibə vermişdir.  
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SUAL: Cənab Prezident, müsahibəyə razılıq verdiyinizə görə sağ olun. Son vaxtlar Rusiya ilə 

Azərbaycan arasında münasibətlərdə mülayimləşmə müşahidə edilir. Siz bundan nə gözləyirsiniz?  

CAVAB: Bu proses artıq bir neçə il əvvəl, Rusiyaya Vladimir Putinin rəhbərlik etdiyi vaxtdan 

başlanmışdır. Həqiqətən, ölkələrimiz arasında çox əlamətdar, müsbət dəyişikliklər baş vermişdir – mövqelər 

yaxınlaşdırılmış, əvvəllər ziddiyyət doğuran məsələlər həllini tapmışdır. Bununla da, həm Rusiya, həm də 

Azərbaycan yəqin etmişlər ki, bir-birinə rəqib olmaqla deyil, əməkdaşlıq etməklə daha böyük uğurlar qazanmaq 

mümkündür. İndi münasibətlər çox yüksək səviyyədədir, biz yaxşı qonşularıq, ikitərəfli məsələlərdə, eləcə də 

digər məsələlərdə aramızda, əslində, fikir ayrılığı yoxdur. Ümidlər əməkdaşlığımızı bundan sonra da 

möhkəmlətməkdən ibarətdir. Bu yaxınlarda mən Rusiyada rəsmi səfərdə oldum. Səfər çox uğurlu keçdi. Bir sıra 

mühüm sənədlər imzalandı, bütün məsələlərə dair çox geniş söhbət getdi. Biz normal, səmimi və mehriban 

qonşuluq münasibətləri olmasında maraqlıyıq. Elə Rusiyanın özü də. Odur ki, siyasi iradə olduqda, bu 

münasibətlər, təbii ki, real məzmunla dolğunlaşır.  

SUAL: Bütün bu yaxşı münasibətlər Xəzərin bölgüsü məsələsinin həllinə şərait yaradır. Daha bir 

problem var ki, o da Xəzər hövzəsinin sürətlə hərbiləşdirilməsidir. Siz buna necə baxırsınız?  

CAVAB: Yeri gəlmişkən, Xəzər problemi keçmişdə Rusiya ilə Azərbaycan arasında həmişə müxtəlif 

mövqelər doğurmuş məsələlərdən biri idi. İndi, demək olar ki, bizim aramızda heç bir məsələ yoxdur. Biz 

sərhədimizin delimitasiyası haqqında Rusiya ilə ikitərəfli saziş imzalamışıq. Bizim Qazaxıstanla da sazişimiz, 

habelə Rusiya ilə Qazaxıstan arasında saziş var. Zənnimcə, bu ikitərəfli sazişlər çoxsahəli hərtərəfli sazişin 

əsasını təşkil etməlidir. Çünki bu sənədlər tərəflərin qarşılıqlı mənafelərini tam əks etdirir. Regionda hərbi 

iştirakın artırılması məsələsinə gəldikdə isə, biz həmişə Xəzər dənizinin silahsızlaşdırılmasının tərəfdarı 

olmuşuq. Azərbaycanın kifayət qədər hərbi donanması vardır, lakin biz hesab edirik ki, Xəzər dənizi sülh zonası 

olmalı, burada rəqabət yox, əməkdaşlıq hökm sürməlidir. Xəzər dənizində bölünməli heç nə yoxdur, hər ölkənin 

öz sektoru vardır, dənizin sektorlara bölünməsi artıq heç kimdə heç bir sual doğurmur. Bu gün yalnız sektorlara 

bölünmənin bəzi aspektləri ilə bağlı məsələ mövcuddur. Biz həmişə beynəlxalq hüquq və beynəlxalq təcrübə 

normalarını əsas götürmüşük, Rusiya və Qazaxıstanla imzaladığımız sazişlər də bunu təsdiq edir. Zənnimcə, biz 

birgə səylərlə Xəzər dənizində gərginliyi artırmağa yox, azaltmağa çalışmalıyıq.  

SUAL: Azərbaycanda və Gürcüstanda baş vermiş dəyişikliklər dünya ictimaiyyətinin diqqətini cəlb 

etdi. İndi siz Avropaya üz tutmusunuz, eyni zamanda, hesab edirsiniz ki, bu qarışıq dövrdə Qafqazın 

İranla da, İraqla da yaxşı münasibətləri olmalıdır.  

CAVAB: Bizim siyasətimiz çoxcəhətlidir. Hər bir ölkə kimi, Azərbaycanın da xarici siyasəti öz 

mənafelərinin qorunmasına, ölkəmizin milli mənafelərinin tam şəkildə təmin olunmasına yönəlmişdir. Xarici 

siyasətdə bu, ilk növbədə, qonşu ölkələrlə - Rusiya, Türkiyə, Gürcüstan və İranla, habelə dünya siyasətinin 

mühüm amilləri - Avropa Birliyi, Avropa cəmiyyəti ilə yaxşı münasibətlər qurulmasına əsaslanır. Azərbaycanın 

təcrübəsi sübut edir ki, bunların biri digərinə mane olmur. Amerika Birləşmiş Ştatları ilə çox yaxşı 

münasibətlərimiz var, bir sıra geniş məsələlər üzrə Avropa Birliyi ilə, habelə İranla əməkdaşlıq edirik. Yəni, biri 

digərini istisna etməməlidir. Biz həmişə çalışmışıq ki, ölkəmiz rəqabət yox, əməkdaşlıq meydanı olsun. Qafqaz 

çox mürəkkəb və təəssüf ki, çox təhlükəli regiondur. Belə gətirib ki, burada keçmişdə də, indi də çoxlu 

münaqişələr baş verir, onlardan biri də Azərbaycan ərazilərinin bir hissəsinin Ermənistan tərəfindən davam 

etməkdə olan işğalıdır. Əlbəttə, Qafqazda sülh və əmin-amanlığın təmin edilməsinin həm Avropa, həm də bütün 

dünya üçün daha böyük əhəmiyyəti olacaqdır. Biz sülhə, təhlükəsizliyə can atırıq və ümid edirik ki, qalan 

ölkələr də bu istiqamətdə fəal işləyəcəklər.  

SUAL: Cənab Prezident, Azərbaycan nefti dünya bazarlarına çatdırıldıqdan sonra ölkənizdəki 

iqtisadi vəziyyət yaxşılığa doğru xeyli dəyişmişdir. Növbəti illər üçün Sizin iqtisadi proqnozunuz necədir?  

CAVAB: Ölkəmizin gələcəyini parlaq görürəm. Bizim iqtisadi göstəricilərimizin artımı yalnız bu günlə 

bağlı deyildir. 1996-cı ildən başlayaraq, ümumi daxili məhsulun illik artımı 10 faiz təşkil edir, inflyasiya çox 

aşağı həddədir, qeyd etdiyim dövr ərzində cəmi 2 faiz olmuşdur. Adambaşına düşən xarici sərmayələr 

baxımından biz keçmiş sovet respublikaları içərisində öndə gedirik. Əlbəttə, böyük neft və qaz layihələri, boru 

kəmərlərinin çəkilişi, çoxmilyardlıq sərmayə qoyuluşu ölkəmizə yaxın gələcəkdə iqtisadi cəhətdən daha qüdrətli 

dövlətə çevrilmək imkanı verəcəkdir. Bu gün dünyadakı ən böyük enerji layihəsi Azərbaycanda həyata keçirilir. 

Əlbəttə, bu və digər layihələr sülh və firavanlıq gətirəcəkdir. Biz artıq növbəti 5 il üçün sosial və iqtisadi inkişaf 

planını elan etmişik. Biz yüz minlərlə iş yerlərinin açılmasını planlaşdırırıq. Regionları inkişaf etdirmək üçün 

proqram həyata keçiririk, özəlləşdirməni davam etdirəcəyik. Bütün bu tədbirlər insanların gələcək həyatını 

yaxşılaşdırmağa imkan verəcəkdir. Biz bazar iqtisadiyyatı prinsiplərinə sadiqik. Ölkəmizdə özəl sektorun payı 

getdikcə artır və ümumi daxili məhsulun 70 faizdən çoxu bu sektorun payına düşür. Bu, kifayət qədər yüksək 

göstəricidir. Biz ümid edirik ki, nəzərdə tutduğumuz planların hamısı yerinə yetiriləcəkdir. Bunun üçün biz, 
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əlbəttə, çox işləməliyik və ölkədəki ictimai-siyasi sabitliyi qoruyub saxlamalıyıq. Çünki yalnız bu halda biz 

xarici sərmayələri iqtisadiyyatımıza cəlb edə bilərik.  

SUAL: Siz 2006-cı il üçün müqavilə yataqlarından neft hasilatını 15 milyon tona çatdırmağı 

planlaşdırırdınız. Bu məqsədiniz dəyişməz olaraq qalırmı?  

CAVAB: Bəli, bu, bizim proqnozlarımız idi. Lakin, bu da son məqsəd deyildir. Yaxın gələcəkdə hətta 50 

milyondan çox neft istehsal etməyi nəzərdə tuturuq. Zənnimcə, bunun özü də son rəqəm deyildir. Amma bu 

rəqəm indi bizim inşa etdiyimiz boru xətti üçün tam yetərlidir. Mən Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəmərini nəzərdə 

tuturam. Bizim nəhəng neft yataqlarımız vardır. Bundan başqa, böyük qaz yataqları da aşkar edilmişdir. 

Əminəm ki, Azərbaycan qazı tezliklə Avropaya nəql olunacaqdır və artıq Türkiyə ilə bu barədə razılıq 

imzalanmışdır. Yəqin sizə məlumdur ki, Türkiyə də öz növbəsində Yunanıstanla razılıq əldə etmişdir. 

Yunanıstandan isə Avropanın digər ölkələrinə qazın nəqli nəzərdə tutulur. Beləliklə, Azərbaycan qazı Avropanı 

təmin edəcək daha bir etibarlı mənbə olacaqdır. Bu, həm bizim üçün, həm də istehlakçılar üçün sərfəlidir. Çünki 

alternativ qaz təchizatı olduqda, rəqabət nəticəsində qiymətlər də münasib olur. Nəzərdə tutduğumuz layihələr 

regiondakı bütün vəziyyətə əsaslı təsir edəcəkdir. Təbiət bizim məmləkətə zəngin sərvətlər bəxş etmişdir. 

Amma iqtisadiyyat, əsasən, neft üzərində qurularsa, onda bu, ölkənin zərərinə işləyər.  

SUAL: Siz “Holland sindromu” təhlükəsindən ehtiyat edirsinizmi və bu təhlükəyə qarşı hansı 

tədbirləri görürsünüz?  

CAVAB: İndiyədək heç bir problem olmayıbdır. Amma biz belə təhlükənin qarşısının alınmasını 

nəzərdən qaçırmırıq. Biz gələcək inkişafımızda yalnız neft sektoruna ümid bəsləməməli, hər səhər dünya 

bazarlarında neftin qiymətini izləməklə kifayətlənməməliyik. Neftin yaratdığı imkanlardan istifadə edib 

iqtisadiyyatımızı hərtərəfli inkişaf etdirməliyik. Bu məqsədlə biz bu yaxınlarda regionların inkişaf proqramını 

qəbul etmişik və bu proqramda bütün tədbirlərin icra müddəti dəqiqliklə göstərilmişdir. İşimizi bu əsasda 

qurmağa çalışırıq. Biz çox gözəl bilirik ki, neft nə vaxtsa tükənəcəkdir. Ona görə də iqtisadi əsasları elə 

qurmalıyıq ki, onlar neft amilindən asılı olmasınlar. Lakin biz həm də realist olmalıyıq. Azərbaycan böyük ölkə 

deyildir və nəhəng neft potensialını nəzərə alsaq, neft amili hələ uzun müddət iqtisadiyyatda aparıcı rol 

oynayacaqdır. Amma biz “Holland sindromu”nun və onun nəticələrinin qarşısını almaq üçün əlimizdən gələni 

etməliyik. Bizim nailiyyətlərimiz çoxdur, potensialımız böyükdür. Amma eyni zamanda, sovet dövründən 

qalmış ağır miras da mövcuddur. Biz iqtisadiyyatımızı, cəmiyyətimizi və siyasi strukturlarımızı 

müasirləşdirərək Avropa standartlarına çatdırmalıyıq.  

SUAL: Məlum olduğu kimi, Gürcüstanla Acarıstan arasında siyasi gərginlik yaşanır. Sizin neft 

kəməriniz isə Gürcüstandan keçəcəkdir. Azərbaycan Gürcüstanla birgə bu problemi həll etməyi 

düşünürmü?  

CAVAB: Dünən Gürcüstan Prezidenti ilə görüşüm oldu. O, Acarıstandan yenicə qayıtmışdır. Hazırda 

vəziyyət nəzarət altındadır və gərginliyin azalması bizi də çox sevindirir. Bizim neft kəmərimiz isə Acarıstandan 

keçmir. Bu kəmər Gürcüstanın digər hissələrindən keçəcəkdir. Amma Gürcüstandakı şərait layihənin həyata 

keçirilməsi üçün çox vacibdir. Eyni zamanda, hər üç ölkə - Azərbaycan, Gürcüstan və Türkiyə üzərinə 

öhdəliklər götürübdür. Bu öhdəliklərə əsasən, neftin etibarlı və təhlükəsiz daşınması nəzərdə tutulur. Biz heç 

kimin təhlükəsizliyi təmin etmək qabiliyyətinə şübhə etmirik. Ümidvarıq ki, Gürcüstan hökuməti əvvəlki kimi, 

indi də prosesləri nəzarət altında saxlaya biləcək və bizim neftin dünya bazarlarına çatdırılmasında problem 

olmayacaqdır.  

SUAL: Qeyd etdiniz ki, Azərbaycan MDB məkanında adambaşına düşən xarici sərmayələrin 

həcminə görə liderdir. Dövlət Neft Şirkətini özəlləşdirməklə bu göstəricini daha yüksək səviyyəyə 

çatdırmaq olarmı? Bu şirkətin özəlləşdirilməsinə dair planlar mövcuddurmu?  

CAVAB: İndiyədək belə planlar olmayıbdır. Amma gəlin, bir az məsələyə aydınlıq gətirək. Azərbaycan 

Dövlət Neft Şirkəti böyük bir qurumdur və onun tərkibinə bir sıra infrastrukturlar daxildir.Buraya neftayırma 

zavodlarını, tikinti müəssisələrini, qazma-istehsalat birlikləri və digərlərini aid etmək olar. Hökumətimiz bu 

sərvətləri Dövlət Neft Şirkəti vasitəsilə idarə edir. Ona görə də özəlləşdirmə dedikdə, söhbət yalnız bu şirkətə 

daxil olan ayrı-ayrı istehsalat birliklərinin, avadanlıqların və qurğuların özəlləşdirilməsindən gedə bilər. Dövlətə 

məxsus təbii sərvətlərin özəlləşdirilməsindən söhbət gedə bilməz. Əslində, Dövlət Neft Şirkətinin 

özəlləşdirilməsi prosesinə başlanılıbdır. Əvvəllər dövlətə məxsus olan bir sıra qurumlar artıq xüsusi mülkiyyətə 

verilmişdir. O ki qaldı quruda və dənizdə olan təbii sərvətlərə, onlar dövlətin inhisarında qalacaqdır.  

SUAL: Azərbaycanın ənənəvi olaraq İranla yaxşı münasibətləri olmuşdur. Xəzər dənizinin 

sərhədlərə bölünməsi məsələsinə dair isə müəyyən problemlər vardır. Siz xüsusi danışıqlar aparmağı 

nəzərdə tutursunuzmu? Məlumdur ki, bp şirkəti “Alov” yatağında qazma işlərinə başlamaq istəyirdi.  
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CAVAB: Əlbəttə, biz istərdik ki, məsələ ilə bağlı geniş müzakirələr aparılsın. Eyni zamanda, biz 5 

Xəzəryanı dövlətin yaratdığı ünsiyyəti qənaətbəxş hesab edirik. Bir neçə gün əvvəl Bakıda növbəti danışıqlar 

keçirildi və biz ümid edirik ki, bu məsələ ilə əlaqədar razılıq əldə olunacaqdır. Deyə bilərəm ki, Xəzər dənizinin 

statusuna dair ümumi razılığın olmamasına baxmayaraq, son 10 ildə xarici sərmayəçilər buraya milyardlarla 

dollar vəsait yatırmışlar. Biz daha 5-10 il ümumi razılıq olmadan layihələri həyata keçirə bilərik. Amma, əlbəttə, 

razılığın mümkün qədər tez əldə olunmasını istəyirik, bununla biz bu mövzuya nöqtə qoymuş olarıq. İstədiyimiz 

beynəlxalq hüquq normalarına və beynəlxalq təcrübəyə əsaslanmış son razılığın əldə olunmasıdır.  

SUAL: Bu məsələ ilə əlaqədar dediyiniz müddət son dövr sayılmalıdır?  

CAVAB: Xeyr. Biz son vaxt həddi müəyyən etməmişik. Mən dedim ki, biz 10 il bunsuz yaşamışıq və 

bəlkə də 10 il və yaxud da 100 il də yaşaya bilərik. Bu mövzunun bizim neft və qaz layihələrinə təsiri yoxdur. 

Lakin bizim dövlətlərarası münasibətlərə, regional əməkdaşlığa mənfi təsiri vardır. Biz istəyirik ki, Xəzər dənizi 

əməkdaşlıq regionu olsun. Əgər bu məsələ həll edilməsə, bu əməkdaşlıq mümkün olmayacaq.  

SUAL: 2002-ci ildə GUÖAM ölkələri – Azərbaycan, Ukrayna, Gürcüstan azad ticarət haqqında 

saziş imzaladılar. Həmin ölkələrin iqtisadi səviyyəsinin eyni olmaması baxımından bu sazişi necə 

qiymətləndirirsiniz?  

CAVAB: Zənnimcə, GUÖAM səmərəli bir təşkilat olmaq istəyirsə, bu cür məsələlərə xüsusi diqqət 

yetirilməlidir. Ölkələrdəki iqtisadi inkişaf səviyyəsi müxtəlif olsa da, mövcud problemlər, əsasən, eynidir. Biz 

hamımız Sovet İttifaqının tərkibində olmuşuq və hamımıza həmin dövlətdən eyni çətinliklər miras qalmışdır. 

Biz oxşar iqtisadi və sosial problemlərlə üzləşirik. Doğrudur, müstəqillikdən sonra bu ölkələr müxtəlif cür - 

bəziləri daha çox, bəziləri isə az inkişaf etmişdir. Ancaq bu, əməkdaşlığa maneə törətməməlidir. GUÖAM 

ölkələri tərəfdaşlardır və bu təşkilatın timsalında biz regional əməkdaşlığın daha da inkişaf etdirilməsinin 

mümkünlüyünü görürük. İqtisadi baxımdan çox iş görülməlidir. Təşkilatın möhkəm iqtisadi əsasları olmalıdır. 

Bununla da Böyük İpək yolu layihəsini, TRASEKA, Şərq-Qərb dəhlizi layihəsini canlandırmaq lazımdır. 

Azərbaycanın coğrafi-siyasi mövqeyi elədir ki, biz Şərq-Qərb və Şimal-Cənub dəhlizləri kəsiyindəyik. Bu, 

bizim üstünlüyümüzdür və bundan ölkəmizin xeyri və inkişafı üçün istifadə etmək istərdik. Bu baxımdan 

GUÖAM vacib rol oynaya bilər. Mən Ukraynanın Prezidenti ilə bir neçə dəfə görüşmüşəm, bu yaxınlarda 

Gürcüstan Prezidenti Azərbaycana səfər etmişdir. Bu gün və dünən biz Bratislavada da onunla fikir mübadiləsi 

aparmışıq. Yaxın günlərdə Özbəkistana getməyi planlaşdırıram. Mənim səfərlərimin coğrafiyası onu göstərir ki, 

biz bu inteqrasiya prosesinə sadiq qalırıq.  

SUAL: Sizin həm də Azərbaycanı Avropaya daha yaxınlaşdırmaq istəyiniz vardır...  

CAVAB: Bəli, birinci mövzu heç də Siz dediyinizə zidd deyildir. Biz özümüzü Avropanın bir hissəsi 

hesab edirik, üç ildən artıqdır ki, Avropa Şurasının üzvüyük, qanunvericiliyimizdə bir sıra dəyişikliklər edərək 

onu demək olar ki, tamamilə Avropa ölkələrinin qanunvericiliyinə uyğunlaşdırmışıq. Biz ölkəmizdə bazar 

iqtisadiyyatının bərqərar olması üçün islahatlar həyata keçiririk, beynəlxalq maliyyə qurumlarının, Beynəlxalq 

Valyuta Fondunun tövsiyələrini nəzərə alırıq. Bir sözlə, biz, bu inteqrasiyaya hazırıq. Bu gün də Avropa 

Birliyinin komissarı ilə görüşüm olmuşdur. Biz cənab Verhögenlə razılaşdıq ki, bu prosesi sürətləndirmək 

lazımdır. Avropa Birliyi Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndə təyin etmişdir ki, bu da çox müsbət haldır. 

Beləliklə, proses başlanmışdır. Biz hadisələri qabaqlamaq istəmirik, lakin gecikmək də istəmirik. Biz lazımi 

vaxtda lazımi yerdə olmaq istəyirik.  

MÜXBİR: Mən Sizə uğurlar arzu edirəm. Müsahibəyə görə çox sağ olun.  
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DAŞKƏNDDƏ AZƏRBAYCAN-ÖZBƏKİSTAN SƏNƏDLƏRİNİN İMZALANMASI 

MƏRASİMİNDƏN SONRA DÖVLƏT BAŞÇILARININ BİRGƏ MƏTBUAT KONFRANSINDA 

BƏYANAT 

 

Daşkənd şəhəri, 

23 mart 2004-cü il 

 

Hörmətli xanımlar və cənablar! 

Azərbaycan Prezidentinin Özbəkistana dövlət səfəri çox uğurla keçir. Özbəkistan Prezidenti İslam 

Abduqəniyeviç Kərimovla danışıqlar aparıldı və bu danışıqlarda qarşılıqlı maraq doğuran məsələlərin çox geniş 

dairəsi əhatə olundu. İslam Abduqəniyeviçin vurğuladığı kimi, müzakirə edilən bütün məsələlərdə baxışlarımız 

tam uyğun gəlir. 

Biz bünövrəsi əvvəllər qoyulmuş ənənələri qətiyyətlə davam etdirmək, ikitərəfli münasibətləri fəal surətdə 

genişləndirmək, regional məsələlərdə, o cümlədən regional təhlükəsizliyin möhkəmləndirilməsində, beynəlxalq 

terrorizmlə mübarizədə birgə fəaliyyət sahəsində əməkdaşlıq etmək niyyətindəyik. Dünya siyasətinin bir çox 

məsələlərində də baxışlarımız uyğun gəlir. 

Özbəkistan və Azərbaycan yeni müstəqil dövlətlərdir. Ölkələrimizin müstəqil dövlət kimi uğurla təşəkkül 

tapması xalqlarımızın ümummilli liderləri olan İslam Kərimovla və Heydər Əliyevlə bağlıdır. Onların 

müstəqilliyin, suverenliyin, iqtisadi potensialın möhkəmlənməsinə yönəldilmiş fəaliyyəti öz gözəl bəhrələrini 

vermişdir. İndi bu siyasət Azərbaycanda davam etdirilir. Mən möhtərəm Prezident İslam Kərimovu əmin etdim 

ki, ölkələrimiz arasında indiyədək görülən bütün işlər davam etdiriləcəkdir. Özbəkistan Azərbaycan üçün qardaş 

ölkə və strateji tərəfdaşdır. Həm mədəni münasibətlər çərçivəsində, həm də xalqlarımız arasındakı münasibətlər 

baxımından bizi birləşdirən ümumi cəhətlər çoxdur. Odur ki, biz Azərbaycanda birgə layihələrimizə və 

planlarımıza çox böyük əhəmiyyət veririk. Perspektivlər çox ümidvericidir. Ən başlıcası isə, bütün 

istiqamətlərdə, ilk növbədə, geri qaldığımız sahələrdə - məhz əmtəə dövriyyəsinin artırılmasında və iqtisadi 

əlaqələrin möhkəmlənməsində qarşılıqlı münasibətləri gücləndirməyi səmimi qəlbdən arzulayırıq. Ən əsası, bu 

istiqamətdə irəliləmək arzumuz vardır. Gələcəkdə həm ikitərəfli münasibətlərin bütün sahələrində, həm də 

regional planda fəal əməkdaşlıq etmək üçün Özbəkistanın və Azərbaycanın çox yaxşı perspektivləri mövcuddur. 

Qardaş xalqlarımız bir-birinə böyük rəğbət və məhəbbət bəsləyirlər. Özbəkistanda dahi Azərbaycan şairi 

Nizaminin abidəsinin açılması, eləcə də böyük özbək şairi Əlişir Nəvaiyə Azərbaycanda abidə qoyulması barədə 

qərar qəbul edilməsi faktı bir daha sübut edir ki, bizim aramızda xeyirxah, saf münasibətlər, qarşılıqlı rəğbət 

var. Mən Özbəkistana dövlət səfərinə dəvət edildiyimə görə bu ölkənin Prezidentinə böyük minnətdarlığımı 

bildirirəm. Bu yaxınlarda seçilmiş Prezident kimi, bu səfər mənim üçün çox mühümdür. Mən ikitərəfli 

münasibətlərimizə böyük əhəmiyyət verirəm, həm regionda, həm də dünyada böyük nüfuza malik olan dünya 

miqyaslı siyasətçi kimi İslam Abduqəniyeviçin Prezident vəzifəsindəki fəaliyyətini çox yüksək 

qiymətləndirirəm. Mən əlimdən gələni edəcəyəm ki, ölkələrimiz arasındakı münasibətlər qardaşlıq, mehriban 

qonşuluq, qarşılıqlı yardım və qarşılıqlı anlaşma məcrasında irəliləsin. Bir daha aparılan danışıqlardan, fikir 

mübadiləsindən məmnunluğumu bildirirəm. Əminəm ki, bütün bunlar gələcəkdə münasibətlərimizin inkişafı 

üçün yaxşı zəmin olacaqdır. Sağ olun.  

 

* * * 
 

Sonra prezidentlər jurnalistlərin suallarına cavab verdilər.  

SUAL: Mənim sualım cənab Kərimovadır. Cənab Prezident, Azərbaycan ilə Özbəkistan arasında 

siyasi və humanitar sahədə əməkdaşlıq uğurla inkişaf edir. Ölkələrimizin beynəlxalq təşkilatlar 

çərçivəsində əməkdaşlığının perspektivlərini necə görürsünüz?  

İSLAM KƏRİMOV: Həqiqətən, münasibətlərimizin bütün istiqamətlərdə kifayət qədər müsbət inkişaf 

etdiyi barədə İlham Əliyevin indicə söylədikləri bir daha təsdiqləyir ki, biz ikitərəfli və çoxtərəfli xarakter 

daşıyan məsələləri şəxsi əsasda saat yarımdan çox müzakirə etdik. Deməliyəm ki, beynəlxalq aləmdə mövcud 

olan çox kəskin məsələlərdən heç biri barədə bizim aramızda fikir ayrılığı olmadı. Bu gün dünya dövlətlərinin 

diqqətinin məhz regionlarımıza – Cənubi Qafqaza və Mərkəzi Asiyaya yönəldildiyini nəzərə alsaq, görərik ki, 

ciddi problemlər var. Onlar Əfqanıstandakı hadisələrlə, habelə Mərkəzi Asiyada və Cənubi Qafqazda baş verən 

hadisələrlə bağlıdır. Həqiqətən, bir çox ölkələrin diqqəti buraya yönəlmişdir. Bundan əlavə, mənafelərin 

toqquşması və qarşıdurma elementləri var. Onlar özünü hələlik o qədər də aydın büruzə vermir, lakin burada 
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gərginlik və böyük dövlətlərin mənafelərinin üst-üstə düşməməsi müşahidə edilir. Odur ki, ümumi əlaqələrin və 

ümumi mənafelərin, habelə Azərbaycanın da, Özbəkistanın da uzunmüddətli mənafelərinə eyni dərəcədə cavab 

verən ümumi təmasların, ümumi maraqların, habelə məqsədlərin axtarılıb tapılması, bir-birimizə hayanlıq 

göstərilməsi, bu ölkələrdən və bu xalqlardan hər birinin mənafelərinə uyğun gələn məsələlərdə dəstək olması, 

beynəlxalq sahədə çox mühüm məsələlərdə dəstək olması və hər bir ölkənin təşəbbüsünün dəstəklənməsi bizim 

üçün çox vacibdir. Sizə bildirmək istəyirəm ki, bütün bu məsələlərdə biz ümumi rəyə gəldik. Bu, təkcə ikitərəfli 

münasibətlərimiz üçün deyil, həm də çoxtərəfli münasibətlərimiz üçün böyük əhəmiyyətə malikdir. Buna görə 

də siz beynəlxalq aləmdə qarşılıqlı münasibətlərimizin perspektivlərini necə gördüyümü soruşduqda, deməliyəm 

ki, dünyada baş verən hadisələrin qiymətləndirilməsində elə bir məsələ yoxdur ki, aramızda fikir ayrılığı olsun. 

O ki qaldı BMT, ATƏT və digər beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində əməkdaşlığımıza, habelə Avropa Birliyi, 

ABŞ və Rusiya ilə münasibətlərimizin perspektivlərinə, zənnimcə, jurnalistlər və siyasətçilər kimi başa 

düşürsünüz ki, ziddiyyətlər bəzən məhz bu məsələlərlə əlaqədar baş verir. Lakin biz öz münasibətlərimizdə belə 

fikir ayrılığı olduğunu hiss etmirik. Jurnalistlərin məni düzgün başa düşməsi üçün təkrar edirəm ki, 

Azərbaycanın mənafeləri Özbəkistanın mənafeləri ilə tam uyğun gəlir. Bundan istifadə edib, demək istəyirəm 

ki, İlham Əliyev Azərbaycan Prezidenti seçiləndə çoxları göz qoymağa başladı ki, görəsən, yeni Prezident nə 

cür siyasət yeridəcək, ölkənin xarici siyasətini müəyyənləşdirən əsas məsələlərdə səmtlər dəyişəcəkmi? Mən 

məmnuniyyətlə cavab verirəm ki, İlham Əliyevin siyasəti Heydər Əliyev siyasətinin qanunauyğun və müdrik 

davamıdır.  

Mən geniş iclasda Heydər Əliyev şəxsiyyətinin təkcə Azərbaycan üçün deyil, həm də bizim ikitərəfli 

münasibətlərimiz üçün əhəmiyyətindən danışmışdım. Jurnalistlərin yanında bir daha demək istəyirəm ki, 

ölkələrimizin münasibətlərinin mədəniyyətlərimizin, dillərimizin, dinlərimizin yaxınlığı və ümumiliyi kimi 

dərin kökləri vardır. İlham Əliyev artıq dedi ki, Azərbaycanda Nəvainin abidəsi ucaldılacaq, küçələrdən birinə 

isə bizim ulu əcdadımız Uluqbəyin adı veriləcəkdir. Artıq 60 ildir ki, Nizaminin adını daşıyan Pedaqoji 

Universitetin önündə bu dahi Azərbaycan şairinin bu gün açacağımız abidəsi bir daha sübut edir ki, 

münasibətlərimiz həmişə elə köklərə malik olmuşdur ki, bu nadir imkandan istifadə etməmək cinayətdir. 1990-

cı illərin əvvəllərində Azərbaycanda həyəcanlı hadisələr baş verəndə və hakimiyyətə gələn Elçibəy kimi bəzi 

adamlar xalqları nəinki bir-birinə yaxınlaşdırmağa çalışmırdılar, hətta onları bir-birindən ayırmaq üçün hər şeyi 

edirdilər. Özbəkistanla Azərbaycan arasında gözəgörünməz sədd yaranmışdı. Bu, qeyri-təbii idi. Mən bunu 

tarixi yaddaşı olan bir insan kimi deyirəm. O illərdə mən Özbəkistanın rəhbəri idim və bütün bunları hiss 

edirdim, görürdüm. Yalnız Heydər Əliyev hakimiyyətə qayıtdıqdan sonra və şəxsən özü mənimlə bu mövzuda 

danışanda deyirdi ki, Elçibəy kimi bəsirətsiz adamların hakimiyyətə gəlməsinə görə Azərbaycandan incimək 

olmaz. Mən Heydər Əliyevin xalqlarımızın bir-birindən ayrı düşməsindən necə narahatlıq keçirdiyini və bu 

səddi aradan götürmək üçün nə qədər çox iş gördüyünü bilirəm və bu gün biz müəyyən dərəcədə xalqlarımızın 

bir-birinə yaxınlaşması siyasətini davam etdiririk. Mən deməliyəm ki, bu, Heydər Əliyevin və daim onun 

komandasında olmuş insanların xidmətidir. Mən hesab edirəm ki, bu komanda Azərbaycanda o qədər böyükdür 

ki, ona qalib gəlmək mümkün deyildir. Odur ki, sizin sualınızdan istifadə edib mən başqa məsələyə də 

toxundum. Biz mühüm beynəlxalq problemlərin həllində ümumi səmtdən və bir-birimizi dəstəkləməkdən və 

beynəlxalq miqyasda ölkələrimizin nüfuzundan danışanda zənn edirəm ki, keçmiş tariximizlə bağlı məsələlərə 

toxunmamaq mümkün deyildir. Xoşbəxtlikdən, bu yöndəmsiz hallar uzun çəkmədi. Bu gün biz, iki prezident 

yanaşı oturmuşuq və İlham Əliyev Heydər Əliyevin başladığı işin davamçısıdır. Bu yaxınlarda o, Yeni 

Azərbaycan Partiyası İdarə heyətinin iclasında çıxış edərkən çox mühüm bir fikir söylədi və mən bunu özüm 

üçün qeyd etmişəm: Mən Heydər Əliyevin siyasətinə sadiq qalacağam, təkcə ona görə yox ki, o, mənim 

atamdır, ona görə ki, bu siyasətin alternativi yoxdur. Zənn edirəm ki, bu, çox əhəmiyyətli ifadədir və 

Azərbaycanın sabah hansı yolla gedəcəyi ilə maraqlananlarda aydın təsəvvür yaradır. Bu da sizin sualınıza 

mənim cavabım.  

SUAL: Sualım Azərbaycan Prezidentinədir. Cənab Əliyev, bu gün sərbəst ticarət haqqında sazişə 

əlavələr və dəyişikliklər edilməsi barədə protokol imzalandı. Bununla əlaqədar, iki ölkənin müəssisələri 

və biznes dairələr arasında birbaşa işgüzar əlaqələr yaratmaq üçün hansı yeni imkanlar açılır?  

İLHAM ƏLİYEV: Biz ölkələrimiz arasında iqtisadi əlaqələrin möhkəmlənməsində çox maraqlıyıq. Bu 

gün biz bu barədə ətraflı danışdıq. Dövlətlərimizin iqtisadi potensialının inkişaf məntiqinin özü göstərir ki, 

iqtisadi əlaqələrimiz inkişaf etməlidir. Həm Özbəkistan, həm də Azərbaycan son illər öz iqtisadi qüdrətini 

artırmaq yolunda böyük sıçrayış etmişdir. İqtisadiyyatda baş verən müsbət proseslər sosial sahədə də özünü 

göstərməyə bilməz. Bizim vəzifəmiz ondan ibarətdir ki, ölkələrimizin vətəndaşları yaxşı yaşasınlar. Bunun üçün 

də iqtisadi potensialdan tam istifadə edilməlidir. Təəssüf ki, bu gün ölkələrimiz arasındakı ticarət 

münasibətlərində hələlik arzuedilən səviyyəyə çata bilməmişik. Lakin əminəm ki, bu gün aparılan danışıqlar və 
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müvafiq qurumlara onların fəaliyyətini, habelə nəqliyyat kommunikasiyasından tam istifadə olunması üçün tarif 

siyasətini bazarın tələblərinə uyğunlaşdırmaq üçün verilən tapşırıqlar müsbət nəticələrə gətirib çıxaracaqdır. 

Təəssüf ki, Özbəkistanla Azərbaycan arasında birbaşa nəqliyyat əlaqəsinin olmaması əmtəə dövriyyəsinin 

artmasını xeyli dərəcədə ləngidir. Lakin biz bu süni sədlərin aradan qaldırılması, habelə potensialımızdan tam 

miqyasda istifadə etmək üçün başqa yollar axtarıb tapmaq istiqamətində birgə işləmək niyyətindəyik. Ticarət 

etməyə imkanlarımız, bir-birimizdən öyrənməli cəhətlər vardır. Mən əminəm ki, bu gün səfər çərçivəsində 

imzalanmış sənədlər bu baxımdan müsbət rol oynayacaqdır. Yaradılmış hökumətlərarası komissiya fəal işləyir, 

konkret məsələlər üzrə optimal inkişaf yollarının tapılması barədə ona tapşırıqlar verilmişdir. Mən əminəm ki, 

qarşılıqlı arzu olarsa, - belə arzu isə vardır və bu gün bir daha təsdiq edildi, - siyasi fon olarsa, - bu da var, - 

təsərrüfat subyektləri arasında birbaşa və uzunmüddətli münasibətlər yaranacaq, bunlar da qarşılıqlı marağa və 

faydaya doğru aparacaqdır.  

SUAL: Cənab Kərimov, Azərbaycan və Özbəkistan Böyük İpək yolu layihəsində mühüm strateji rol 

oynayırlar. Siz bu layihənin gələcəyini necə qiymətləndirirsiniz?  

İSLAM KƏRİMOV: Avropa Birliyinin xarici əlaqələr üzrə komissarı cənab Kristofer Patten bu 

yaxınlarda Özbəkistanda səfərdə oldu. Həmin məsələ də müzakirələrimizin diqqət mərkəzində idi. Avropa 

Birliyi bu marşrutun səmərəliliyinə böyük əhəmiyyət verir. Əgər kimsə bu marşrutun əhəmiyyətini hələ başa 

düşmürsə, deməliyəm ki, bilavasitə həmin yolun üstündə olan ölkələr nə vaxtsa bunu başa düşəcəklər. Bu 

məsələ qloballaşma əsrində böyük əhəmiyyət kəsb edir. Mən Bolqarıstanda olanda belə bir təşəbbüs irəli sürdük 

ki, 7 dövlət – Orta Asiya dövlətləri, Gürcüstan və Azərbaycan öz üzərilərinə öhdəliklər götürərək, tranzit üçün 

daha əlverişli rejim yaradacaq müqavilə imzalasınlar.  

Təəssüf ki, indi bu mövzuda çıxış edənlər Böyük İpək yolundan danışmağı sevirlər, özü də bu, çox vaxt 

quruca sözlər kimi səslənir. Bilirsinizmi, bu yol 2 min il əvvəl mövcud olmuşdur. Doğrudanmı, bu gün biz o 

səviyyədəyik ki, 2 min il əvvəl insanlar bu marşrutun əhəmiyyətini başa düşürdülər, amma indi həmin layihənin 

həyata keçirilməsi yolunda əngələ çevrilən dövlətlər meydana gəlir? Sadəcə, dəvə karvanlarının olduğu o 

dövrdə insanlar bu yolun əhəmiyyətini başa düşürdülər. Karvan yollarında soyğunçuluq törədən quldurları Əmir 

Teymurun amansızcasına cəzalandırdığına dair onlarca misal var. O dövrlərdə regionumuzdan keçən karvanlar 

hiss edirdilər ki, onlar müdafiə olunurlar. Odur ki, bu 7 dövlət heç də təkcə yüklərin, malların və sadəcə, 

insanların hərəkəti yolunda əngəl olmamaq haqqında müqavilə imzalamayacaqlar. Onların imzalayacağı 

müqavilələrdə dəqiq yazılacaq ki, əlverişli rejim yaradılacaqdır. Biz tarif dərəcələrinin aşağı salınması haqqında 

Azərbaycanla və digər ölkələrlə saziş imzalamışıq. Türkmənistan öz öhdəliklərindən birtərəfli qaydada 

tamamilə imtina etmişdir ki, bu da beynəlxalq normalara ziddir. Ona görə də bu gün pambığımızın Azərbaycan 

və Xəzərdən keçərək Qara dəniz vasitəsilə aparılıb satılması Latviya və Litvadan keçən marşrutla müqayisədə 

20 faiz bahadır. Bu bəsirətsizlik və məsələnin dəqiq başa düşülməməsi, görün, nəyə gətirib çıxarmışdır. Bazar 

münasibətləri tranzit marşrutlarının təkmilləşdirilməsini tələb edir. Ona görə də bütün siyasətçilər və dövlət 

rəhbərləri başa düşməlidirlər ki, bu marşrutlar insanları bir-birindən ayrı salmamalı, əksinə, yaxınlaşdırmalıdır. 

Bu gün biz Prezident İlham Əliyevlə bu mövzuda söhbət etdik və belə bir ümumi fikrə gəldik ki, Avropa 

ölkələrini maraqlandıran yolun böyük əhəmiyyət kəsb etməsi üçün mümkün olan hər şeyi etmək lazımdır. 

Avropa Birliyi Əfqanıstanın və İranın TRASEKA layihəsinə qoşulması haqqında Özbəkistanın təşəbbüsünü 

dəstəkləmişdir. İndi siz təsəvvür edə bilərsiniz, Böyük İpək yolu çərçivəsində hamı üçün daha əlverşli olan 

marşrut yarananda mümkün olan hər şeyi etmək lazımdır ki, TRASEKA insanların və dövlətlərin rifahı üçün 

işləsin. Yollar insanları bir-birindən ayırmamalı, əksinə yaxınlaşdırmalı və birləşdirməlidir.  

SUAL: Sualım cənab Əliyevədir. Cənab Prezident, məlum olduğu kimi, iki ölkə arasında 2010-cu 

ilədək iqtisadi əməkdaşlıq proqramı qəbul edilmişdir. Əmtəə dövriyyəsini artırmaq yolunda hansı 

maneələr vardır və Azərbaycan rəhbərliyi bu məsələnin həlli üçün nə etmək fikrindədir?  

İLHAM ƏLİYEV: Bu məsələ bu gün çox ətraflı müzakirə edildi. Mənə məlumdur ki, həmin məsələ 

hökumətlərarası komissiya çərçivəsində də ətraflı müzakirə olunmuşdur. Bu istiqamətdə ən ciddi maneələrdən 

biri bir-birinin bazarına birbaşa çıxışla bağlı çətinliklərdir. İndiki halda, biz bunu asanlaşdırmaq üçün birgə 

işləyəcək, habelə alternativ yollar axtarıb tapacağıq. Mən bu gün dedim ki, yerüstü nəqliyyat 

kommunikasiyalarından istifadə etməyə ehtiyac olmayan istiqamətlərdə bizim problemimiz yoxdur. Azərbaycan 

tərəfinin Özbəkistanda istehsal olunmuş iki təyyarə alması buna əyani sübutdur. Yəni təyyarələr üçün bu 

problem yoxdur, burada havaya qalxıb, Bakıda yerə enəcəkdir. Yerüstü yollarla daşınan yüklər üçün isə 

təhlükəsiz və etibarlı kommunikasiyaların olmaması işi ləngidən əsas amildir. Lakin biz bu problemlə barışmaq 

istəmirik və onun həlli üçün hər şeyi edəcəyik. Zənn edirəm ki, lazım olarsa, beynəlxalq təşkilatların 

xidmətlərindən də istifadə etmək olar. İslam Abduqəniyeviç Böyük İpək yolunun potensialı tam işə düşəndə, 

bütün ölkələr üçün necə ciddi perspektivlər açılacağından danışdı. Bu ölkələrin coğrafiyası kifayət qədər 
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genişdir. Ona görə də mən əminəm ki, bu layihənin təşəbbüskarı olan beynəlxalq təşkilatlar da prosesi 

gücləndirməlidirlər. Çünki, təəssüf ki, Qərb-Şərq dəhlizi layihəsinin həyata keçirilməsinin sürəti bir qədər 

zəifləmişdir. Bu, ölkələrimizin potensialına da mənfi təsir göstərə bilər. Bizim ölkələrimiz istehsalçı ölkələrdir, 

onlar bu gün üçün də, gələcək üçün də ciddi potensiala malikdirlər. Ölkələrimiz həm də tranzit yolu kimi çox 

əlverişlidir. Bu imkanlardan istifadə etməmək yolverilməz olardı. Təəssüf ki, indiki vəziyyətdə heç də hər şey 

bizdən asılı deyildir. Maraqlı ölkələrin bu istiqamətdə geniş konsensusu fəal surətdə irəliləməlidir. Müvafiq 

qurumun bəzi elementlərinin olmaması əlavə çətinliklər yaradır. Lakin mən buna nikbin baxıram və zənn 

edirəm ki, tarif siyasətini tənzimləmək tapşırığı almış müvafiq idarələrimiz bu vəziyyətdən çıxmaq üçün əlavə 

yollar axtarıb tapacaqlar.  

İSLAM KƏRİMOV: Sizin daha nikbin olmağınız üçün demək istəyirəm ki, bu ilin iki ayı ərzində 

Azərbaycanla Özbəkistan arasında əmtəə dövriyyəsi 18 milyon dollar təşkil etmişdir. Yəni 2003-cü ilə nisbətən 

iki dəfə çoxdur. Sual verəndə bizim bu məsələdə nikbin olduğumuzu deməyi unutmayın, onda bu, obyektiv olar. 
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DAŞKƏNDDƏ ÖZBƏKİSTAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ İSLAM KƏRİMOVUN ADINDAN 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN ŞƏRƏFİNƏ TƏŞKİL EDİLMİŞ 

RƏSMİ QƏBULDA 

NİTQ 

 

Daşkənd şəhəri, 

23 mart 2004-cü il 

 

Çox hörmətli İslam Abduqəniyeviç! 

Hörmətli Tatyana xanım!  

Əziz dostlar!  

Cənab Prezident, icazə verin, ilk növbədə, Özbəkistana dövlət səfərinə dəvətə görə, habelə Azərbaycan 

nümayəndə heyətinin qonaqpərvərliklə və səmimiyyətlə qarşılanmasına görə Sizə təşəkkürümü bildirim. Bu 

nurlu və gözəl, mübaliğəsiz deyə bilərəm ki, qardaş xalqlarımızı birləşdirən Novruz bayramı günlərində, dostlar 

arasında, qardaş Özbəkistan torpağında olmağımdan çox böyük məmnunluq hissi duyuram.  

Özbəkistan dünya sivilizasiyasının ən qədim ocaqlarından biridir, dünya mədəniyyəti xəzinəsinə dəyərli 

töhfələr vermiş böyük alimlərin, mütəfəkkir və xadimlərin vətənidir. Özbəkistan şanlı tarixi, zəngin 

mədəniyyəti, çoxəsrlik abidələri olan Səmərqənd, Buxara, Xivə və Şəhrisəbz kimi şəhərləri ilə bütün dünyada 

məşhurdur. Bu şəhərlər indiyədək dünya əhəmiyyətli tarixi-mədəniyyət abidələridir.  

Bunu demək mənə xoşdur ki, xalqlarımızı uzun əsrlər ərzində təşəkkül tapmış və zəmanəmizdə də 

münasibətlərin uğurlu inkişafı üçün zəmin olan dərin tarixi-mədəni köklər və qardaşlıq telləri bağlayır. Bu 

baxımdan böyük iftixar hissi ilə qeyd etmək istərdim ki, görkəmli klassiklərimiz – Əlişir Nəvai, Mirzə Uluqbəy, 

Nizami Gəncəvi, Nəsirəddin Tusi, Məhəmməd Füzuli və bir çox başqalarının yaratdıqları əsərlər təkcə Şərq 

xalqlarının deyil, həm də bütün dünya sivilizasiyasının inciləri, dəyərli sərvətidir.  

Xalqlarımız müstəqilliyə qovuşduqdan sonra saysız-hesabsız problemlərlə üzləşdilər. Azərbaycan erməni 

təcavüzünə məruz qaldı və bunun nəticəsində ölkəmizin ərazisinin 20 faizi işğal edildi, bir milyondan çox insan 

qaçqın-köçkün vəziyyətinə düşdü. Bütün bu illər ərzində Azərbaycan çox hörmətli Prezident İslam 

Abduqəniyeviç Kərimov başda olmaqla, Özbəkistanın qardaş köməyini və dəstəyini hiss etdi. Fürsət 

düşmüşkən, Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü və suverenliyini beynəlxalq aləmdə dəstəklədiyinə görə qardaş 

Özbəkistana təşəkkürümüzü bildirirəm.  

Keçid dövrünün çətinliklərinə baxmayaraq, xalqlarımız nəinki öz aralarında dostluğu qoruyub saxladı, 

həm də gələcək qarşılıqlı surətdə faydalı əməkdaşlığın möhkəm bünövrəsini qoya bildilər. Bu baxımdan 

Prezident Heydər Əlirza oğlu Əliyevin və Prezident İslam Abduqəniyeviç Kərimovun misilsiz xidmətlərini 

vurğulamaq istərdim. Onların siyasi iradəsi və uzaqgörənliyi qardaş xalqlarımız arasındakı münasibətlərin 

inkişafını çox-çox illər irəlicədən müəyyənləşdirmişdir.  

Özbəkistana mənim səfərim strateji tərəfdaşlığın təməli qoyulmuş əsaslarının məntiqi davamıdır və 

ölkələrimizin, xalqlarımızın istəyinə uyğun olaraq, bu tərəfdaşlığın daha da dərinləşdirilməsi və 

genişləndirilməsinə yönəldilmişdir. Müstəqillik əldə olunduqdan sonra belə qısa müddətdə Özbəkistanın 

iqtisadi, mədəni və siyasi sahədə qazandığı nailiyyətləri xüsusi qeyd etmək istərdim. Şübhəsiz ki, bu, 

Özbəkistan Prezidentinin apardığı müdrik və uzaqgörən siyasətin nəticəsidir. Özbəkistanın müstəqilliyinin 

möhkəmlənməsində onun rolu danılmazdır. Prezident Kərimovun səyləri sayəsində Özbəkistan dünya birliyində 

layiqli yer tutmuşdur.  

Prezident Kərimovla danışıqlarımız səmərəli və çox məzmunlu oldu. İkitərəfli əməkdaşlıq məsələlərinə 

dair geniş fikir mübadiləsi regional və beynəlxalq problemlərdə qarşılıqlı anlaşmanın yüksək səviyyədə 

olduğunu göstərdi. Hər iki ölkənin istifadə edilməmiş potensiallarının işə salınması siyasət və iqtisadiyyat 

sahəsində qarşılıqlı fəaliyyətin hərtərəfli surətdə möhkəmlənməsinə ciddi təkan verəcəkdir. Qloballaşma 

şəraitində Avropa-Qafqaz-Asiya nəqliyyat dəhlizinin strateji inkişafının ölkələrimiz üçün çox böyük əhəmiyyəti 

var. Çünki o, Böyük İpək yolunun dirçəldilməsinə xidmət edir, geniş regional əməkdaşlığa yeni imkanlar açır. 

Sevindirici haldır ki, ölkələrimiz arasında mövcud olan və fəal surətdə inkişaf edən dialoq iqtisadi, mədəni və 

humanitar sahələrdə çoxcəhətli ikitərəfli münasibətlərin daha da genişlənməsinə, habelə, regionda sülh və 

sabitlik naminə əməkdaşlığın dərinləşməsinə kömək edir. Əminəm ki, səfər çərçivəsində əldə olunmuş 

razılaşmaların həyata keçirilməsi ölkələrimizin və xalqlarımızın rifahı naminə əməkdaşlığın möhkəmlənməsinə 

təkan verəcəkdir. Əziz dostlar, möhtərəm İslam Abduqəniyeviç bu gün, böyük Azərbaycan şairi Nizami 

Gəncəvinin abidəsinin açılışında çıxış edərkən mühüm bir məqama toxundu. Əvvəla, mən bu abidənin 
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ucaldılması barədə qərara görə şəxsən Özbəkistan Prezidentinə bir daha minnətdarlığımı, eləcə də bütün 

Azərbaycan xalqı adından təşəkkürümü bildirmək istərdim. Həmçinin demək istərdim ki, Bakıda böyük özbək 

şairi Əlişir Nəvaiyə abidə ucaldılması haqqında Azərbaycanda qərar qəbul edilmişdir. İslam Abduqəniyeviçin 

yadındadır, mən onun, əslində, bütün çıxışını başa düşdüm, hərçənd, bu, təəccüblü idi, çünki özbək dilində belə 

geniş həcmdə çıxışı ilk dəfə dinləyirdim. Bu, məni çox sevindirdi. Ən əsası budur ki, hesab edirəm, bugünkü 

görüşlər və açıq söhbətlər çərçivəsində bir-birimizi başa düşdük. Bizim dillərimiz də oxşardır, ən başlıcası isə, 

müstəqilliyin əldə edildiyi vaxtdan bəri, xüsusən son on ildə Özbəkistanda və Azərbaycanda görülmüş işlər 

xalqlarımızı daha da yaxınlaşdırmışdır. Həmin estafeti Prezident Heydər Əliyevdən qəbul edərkən, onun işlərini 

davam etdirərkən əminəm ki, qardaş ölkələrimiz arasında keçmişdə mövcud olmuş qarşılıqlı anlaşma, əlbəttə, 

davam etdiriləcəkdir. Biz dost ölkələrik, mənafe və maraqlarımız da birdir, regional və dünya xarakterli bütün 

məsələlərdə fikirlərimiz tam uyğun gəlir, mən hələ ikitərəfli münasibətlərimizi yeni məzmunla dolğunlaşdırmaq 

üçün göstərilən səmimi cəhdləri demirəm. Xarici xarakterli məsələlərdə bizim aramızda tam qarşılıqlı anlaşma 

var. Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı məsələdə qəti və ədalətli mövqe tutduğuna 

görə İslam Abduqəniyeviçə çox minnətdarıq. Ölkələrimiz arasında münasibətlərin daha da möhkəmlənməsi 

üçün biz, öz tərəfimizdən bütün işləri görəcəyik. Bundan ötrü potensial var, bundan ötrü siyasi iradə də 

mövcuddur, xalqlarımızın intellektual səviyyəsi bütün məsələləri istər öz dövlətlərimiz çərçivəsində, istərsə də 

beynəlxalq aləmdə həll etməyə imkan verir. Ona görə də biz bugünkü danışıqları böyük ruh yüksəkliyi ilə 

qarşıladıq, imzalanmış sənədlər səmimi niyyətlərimizi təsdiqləyir. Belə uzun, saat yarımdan çox çəkən təkbətək 

səmimi söhbətə görə Özbəkistan Prezidentinə çox minnətdaram. Biz xalqlarımızın qarşılıqlı münasibətlərinin 

tarixinin bir çox mərhələlərini xatırladıq, istər ikitərəfli, istərsə də çoxtərəfli münasibətlərə dair çox geniş səpkili 

məsələlər barədə fikir mübadiləsi apardıq. İslam Abduqəniyeviç dedi və mən də vurğulamaq istəyirəm ki, 

ölkələrimizi bu gün və sabah necə gördüyümüz barədə, hansı yolla gedəcəyimiz barədə, müstəqilliyi və 

suverenliyi bundan sonra necə möhkəmləndirəcəyimiz, xalqlarımızın rifahını necə yüksəldəcəyimiz, iqtisadi və 

sosial məsələləri necə həll edəcəyimiz barədə aramızda tam qarşılıqlı anlaşma oldu. Zənnimcə, Özbəkistan 

rəhbərliyinin də, Azərbaycan rəhbərliyinin də gücü xalqın iradəsinə əsaslanmasındadır. Biz xalq üçün və xalqın 

rifahı naminə işləyirik və qurub-yaradırıq. Bu siyasət İslam Abduqəniyeviçin rəhbərliyi ilə Özbəkistanda uzun 

illərdir aparılır. Bu siyasət Azərbaycanda da Heydər Əliyevin rəhbərliyi ilə son on il ərzində aparılmışdır. Mən 

bu siyasəti davam etdirmək niyyətindəyəm. Əziz dostlar, bizə və nümayəndə heyətimizə göstərilmiş belə 

qonaqpərvərliyə, diqqətə görə bütün özbək xalqına, ilk növbədə, Özbəkistan Prezidentinə bir daha təşəkkür 

etmək və ümidvar olduğumu bildirmək istəyirəm ki, əlaqələrimiz davam edəcəkdir. Fürsətdən istifadə edərək, 

İslam Abduqəniyeviçi onun üçün münasib vaxtda Azərbaycana rəsmi səfərə dəvət etmək, habelə dostlarımızın 

hamısını bütün səviyyələrdə yaxından əlaqə saxlamağa və fəal işləməyə çağırmaq istəyirəm. Əminəm ki, 

hökumətlərarası komissiyanın işi də, nazirlərimizin və digər məsul əməkdaşlarımızın əlaqələri də ümumi 

məqsədimizə nail olmaqda ancaq kömək edəcəkdir. Qardaş Özbəkistanın şərəfinə, onun Prezidenti İslam 

Abduqəniyeviç Kərimovun sağlığına, onun xanımının sağlığına, bütün özbək xalqının şərəfinə badə qaldırmağı 

təklif edirəm.  



Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

P R E Z İ D E N T   K İ T A B X A N A S I 

Xarici  siyasət 

fəaliyyəti 

 

 76 

 
DAŞKƏND PEDAQOJİ UNİVERSİTETİNİN QARŞISINDA  

DAHİ AZƏRBAYCAN ŞAİRİ VƏ MÜTƏFƏKKİRİ  

NİZAMİ GƏNCƏVİNİN ABİDƏSİNİN TƏNTƏNƏLİ AÇILIŞ MƏRASİMİNDƏ  

ÇIXIŞ 

 

Daşkənd şəhəri, 

23 mart 2004-cü il 

 

Möhtərəm cənab Prezident! 

Hörmətli xanımlar və cənablar! 

Əziz bacılar və qardaşlar! 

Bu gün həyatımızda çox əlamətdar hadisədir. Özbəkistanın paytaxtı Daşkənd şəhərində dahi Azərbaycan 

şairi Nizami Gəncəvinin abidəsi ucaldılıb və biz bu abidənin açılış mərasimini keçiririk. Mən sizin hamınızı bu 

münasibətlə təbrik edirəm. Dahi Nizaminin əsərləri ölməzdir, dəyərlidir və bütün nəsillər üçün əhəmiyyətlidir. 

Bu əsərlər bizim üçün və gələcək nəsillər üçün daim ilham mənbəyi olacaqdır. Nizaminin əsərləri özbək və 

Azərbaycan xalqlarını bir-birinə daha da yaxınlaşdırır və bir-birinə daha sıx bağlayır.  

Xalqlarımız əsrlər boyu bir yerdə olmuş, yaşamış və yaratmışlar. Onlar daim bir-birinə arxa olmuşlar. 

Bütün dövrlərdə Özbəkistanla Azərbaycan arasında qardaşlıq münasibətləri mövcud olmuşdur və biz çox 

xoşbəxtik ki, bu gün bu münasibətlər davam edir. Ölkələrimiz müstəqillik əldə etdikdən sonra da 

münasibətlərimiz sürətlə inkişaf etmişdir. Bu istiqamətdə ən böyük xidmət iki xalqın ümummilli liderləri İslam 

Kərimov və Heydər Əliyevə məxsusdur. Məhz bu liderlər öz xalqlarının müstəqilliyini əbədi və dönməz 

etmişlər, dövlətlərinin möhkəmləndirilməsi istiqamətində böyük səylər göstərmişlər. 

Bu gün hörmətli İslam Abduqəniyeviç mənim haqqımda danışarkən dedi ki, o, Heydər Əliyevin oğludur. 

Həqiqətən, bu, mənim üçün ən böyük vəzifədir. Heydər Əliyevin oğlu olmaq mənim üçün böyük vəzifə və çox 

böyük şərəfdir. Əmin etmək istəyirəm ki, mən bu ada layiq olacağam, atamın yolu ilə gedəcəyəm, onun 

siyasətini davam etdirəcəyəm. Çalışacağam əlimdən gələni edim ki, xalqlarımız və ölkələrimiz bir-birinə daha 

yaxın olsunlar.  

Bu gün Azərbaycan Prezidenti kimi mənim Özbəkistana ilk dövlət səfərim başlanmışdır. Bu dəvətə və 

mənə göstərilən qonaqpərvərliyə, diqqətə görə Özbəkistan Respublikasının Prezidenti hörmətli İslam 

Abduqəniyeviç Kərimova və bütün özbək xalqına öz dərin minnətdarlığımı bildirirəm.  

Bu gün apardığımız söhbətlər, danışıqlar nəticəsində bir daha əmin oldum ki, ölkələrimiz gələcəkdə də 

daim birlikdə olacaq, xalqlarımız həmişə bir-birinə sıx bağlı olacaqlar. Bizim xoşbəxtliyimiz birlikdədir. Biz 

daim bir yerdə olmalıyıq, çünki taleyimiz, gələcəyimiz və niyyətimiz birdir. Niyyət də ondan ibarətdir ki, 

Özbəkistan və Azərbaycan rahat, azad və firavan yaşasınlar, öz dövlət müstəqilliyini bundan sonra da 

möhkəmləndirsinlər və beləliklə, insanlarımız əmin olsunlar ki, onların gələcəyi etibarlı əllərdədir.  

Bu gün mən öz çıxışlarımda da, ikitərəfli danışıqlar zamanı da bir neçə dəfə qeyd etmişəm ki, Özbəkistan 

xalqı ona ümummilli lideri İslam Abduqəniyeviç Kərimov kimi tanınmış dövlət xadimi rəhbərlik etdiyi üçün 

xoşbəxt və bəxtiyardır. Özbəkistan dövlət müstəqilliyini əldə etdikdən sonra məhz onun yorulmaz fəaliyyəti 

nəticəsində böyük uğurlara nail olmuşdur. Ölkənin iqtisadi potensialı güclənmiş, Özbəkistan dünya birliyində 

özünə layiq yerini tuta bilmişdir. Bu gün Özbəkistan bütün region üçün çox əhəmiyyətli bir ölkədir. Əlbəttə, 

gələcəkdə Özbəkistan-Azərbaycan münasibətləri də bizim hamımızın diqqət mərkəzində olmalıdır. Biz bu 

siyasəti davam etdirməliyik. Əminəm ki, xalqlarımız bundan böyük fayda görəcəklər.  

Sizə onu da demək istəyirəm ki, yaxın zamanlarda Bakı şəhərində dahi özbək şairi Əlişir Nəvainin də 

abidəsi ucaldılacaqdır və əminəm ki, əziz dostumuz və qardaşımız İslam Abduqəniyeviç və sizlər, əziz bacılar 

və qardaşlar, bu mərasimdə iştirak edəcəksiniz.  

Mənim Özbəkistana, özbək xalqına həmişə böyük hörmət və məhəbbətim olmuşdur. Düzdür, bu mənim 

Özbəkistana ilk səfərimdir. Ancaq Özbəkistan və özbək xalqı haqqında geniş məlumatım vardır. Mənim atam 

Prezident Heydər Əliyev dəfələrlə burada olmuş və öz fikirlərini və duyğularını mənimlə bölüşmüşdür. Əmin 

ola bilərsiniz ki, bu siyasət, yəni Azərbaycan-Özbəkistan münasibətlərinin daha da dərinləşdirilməsi, inkişafı 

istiqamətində aparılan siyasət bundan sonra da davam edəcəkdir və xalqlarımız gələcəkdə də birlikdə olacaqlar, 

bir nöqtəyə vuracaqlar, həmişə olduğu kimi, bir-birinə dayaq və arxa olacaqlar.  

Bir daha mənə göstərilən bu böyük ehtirama, qonaqpərvərliyə, məhəbbətə görə hörmətli Prezident İslam 

Kərimova minnətdarlığımı bildirirəm. Qardaş özbək xalqına sülh, əmin-amanlıq və firavanlıq arzulayıram. 
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DAŞKƏNDDƏ AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ ÖZBƏKİSTANDAKI SƏFİRLİYİNİN 

YENİ BİNASININ AÇILIŞ MƏRASİMİNDƏ 

ÇIXIŞ 

 

Daşkənd şəhəri, 

23 mart 2004-cü il 

 

Hörmətli Baş nazir! 

Cənab səfir, əziz dostlar! 

Bu gün çox əlamətdar gündür. Azərbaycanın Özbəkistandakı səfirliyinin yeni binası açılır. Bunun 

Azərbaycan Prezidentinin Özbəkistana dövlət səfəri günlərində baş verməsinin dərin rəmzi mənası var. Mən 

möhtərəm İslam Abduqəniyeviç Kərimovun dəvətini böyük məmnuniyyətlə qəbul etdim və qardaş Özbəkistana 

gəldim. 

Bu gün geniş tərkibdə aparılmış danışıqlar və ikitərəfli görüşlər belə deməyə əsas verir ki, xalqlarımız 

arasındakı ənənəvi tarixi dostluq və qardaşlıq telləri davam və inkişaf etdiriləcəkdir. 

Özbəkistan Azərbaycan üçün qardaş və dost ölkədir. Münasibətlərimizin bütün tarixi ərzində biz bir-

birimizə dərin rəğbət və hörmət, məhəbbət və dostluq hissləri bəsləmişik. Dövlətlərimizin liderləri İslam 

Kərimovun və Heydər Əliyevin fəaliyyəti sayəsində ölkələrimiz müstəqillik illərində bir-birinə daha yaxın 

olmuşlar. Gələcək üçün vəzifə bu dostuq və qardaşlıq ənənələrini davam etdirməkdən, bütün sahələrdə 

münasibətlərimizi genişləndirməkdən ibarətdir. 

Bir müddət bundan əvvəl biz Özbəkistan Prezidenti ilə birgə dahi Azərbaycan şairi Nizami Gəncəvinin 

abidəsini açdıq. Orada İslam Abduqəniyeviç özbək dilində, sonra da mən Azərbaycan dilində çıxış etdik. Biz 

başa düşdük ki, tərcüməçiyə ehtiyacımız yoxdur. Dillərimiz nə dərəcədə bir-birinə yaxındırsa, biz də o qədər 

bir-birimizi başa düşürük. Bu da xalqlarımızı bir-birinə yaxınlaşdıran çox mühüm amildir. Mən dostluğumuzu, 

ikitərəfli əlaqələrimizi inkişaf etdirmək üçün öz tərəfimdən mümkün olan hər şeyi edəcəyəm ki, daha tez-tez 

görüşək, fikir mübadiləsi aparaq, Özbəkistanda həmişə bilsinlər ki, Azərbaycanda onların qardaşları yaşayır, 

Azərbaycanda da bilsinlər ki, burada onların qardaşları yaşayır. Biz dost və qardaş xalqlarıq, bizim ümumi 

tariximiz, ümumi problemlərimiz var. Bu illər ərzində liderlərimiz müstəqilliyi möhkəmləndirmiş və onu əbədi 

etmişlər. Biz bu xətti davam etdirəcəyik. 

Mən bütün özbək xalqına firavanlıq, xoşbəxtlik, tərəqqi arzulayıram. Arzu edirəm ki, əlaqələrimiz davam 

etsin, inkişaf etsin, möhkəmlənsin. Özbəkistanda yaşayan azərbaycanlılara isə demək istəyirəm ki, həmişə 

yadda saxlasınlar: biz onları unutmuruq, xatırlayırıq, sevirik. Onlar Özbəkistanın çox ləyaqətli vətəndaşlarıdır. 

Zənn edirəm ki, bu gözəl binanın bugünkü açılışı ümumi məqsədlərimiz – müstəqilliyi, suverenliyi 

möhkəmlətmək, yeni qələbələrə doğru birgə irəliləmək naminə xalqlarımızı, dövlətlərimizi bir-birinə daha da 

yaxınlaşdıracaqdır. 

Bir daha sizin hamınızı təbrik edir və arzu edirəm ki, bizim səfirliyimiz yeni binada iki xalqın rifahı 

naminə daha fəal, səmərəli işləsin. 
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DAŞKƏNDDƏ HEYDƏR ƏLİYEV ADINA 

AZƏRBAYCAN MƏDƏNİYYƏT MƏRKƏZİNİN AÇILIŞ MƏRASİMİNDƏ 

ÇIXIŞ 

 

Daşkənd şəhəri, 

24 mart 2004-cü il 

 

Əziz dostlar! 

Dünən dahi Azərbaycan şairi Nizami Gəncəvinin abidəsinin açılışı zamanı Özbəkistanın Prezidenti 

hörmətli İslam Abduqəniyeviç Kərimov çıxış edərkən mən onun dediklərinin demək olar ki, hamısını başa 

düşdüm. O, özbək dilində çıxış edirdi. Mən Azərbaycan dilində çıxış edərkən o da mənim dediklərimin hamısını 

başa düşürdü. Bu, bir daha göstərir ki, bizim xalqlarımız nə qədər yaxındır.  

Bu imkandan istifadə edərək, Azərbaycan dilinin özbəklər üçün ana dili qədər yaxın olduğunu və özbək 

dilinin azərbaycanlılar üçün doğma olduğunu nəzərə alaraq, mən sizin qarşınızda Azərbaycan dilində çıxış 

etmək istərdim.  

Hörmətli xanımlar və cənablar! 

Əziz bacılar və qardaşlar! 

Mənim Özbəkistana dövlət səfərimin ikinci günüdür. Bu səfər çox uğurlu keçir. Səfər çərçivəsində 

aparılmış ikitərəfli danışıqların nəticəsi olaraq, iki ölkə bir-birinə daha da yaxın olmuşdur. Özbəkistanın 

Prezidenti hörmətli cənab Kərimovla apardığımız söhbətlər əsnasında bir daha əmin olduq ki, bütün məsələlərdə 

- ikitərəfli əlaqələr, regional əməkdaşlıq sahəsində mövqelərimiz üst-üstə düşür.  

Özbəkistan və Azərbaycan uzun illərdir ki, bir-birinə kömək edir, arxa və dayaq durur. Bu səmimi 

münasibətlərin əsasını xalqlarımızın ümummilli liderləri İslam Kərimov və Heydər Əliyev qoymuşlar. 

Azərbaycanın hazırkı Prezidenti kimi mən bu siyasətə sadiqəm, onu davam etdirəcəyəm. Mənə göstərilən 

hörmət, ehtiram və diqqət bir daha əminlik hissi yaradır ki, xalqlarımız həmişə olduğu kimi, bundan sonra da 

uğurlara doğru çiyin-çiyinə addımlayacaqlar.  

Bu gün Azərbaycanın və Özbəkistanın tarixində çox əlamətdar bir gündür. Özbəkistanın paytaxtı Daşkənd 

şəhərində Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzinin yeni binasının açılışıdır.  

Mədəniyyət mərkəzi çoxdan fəaliyyət göstərirdi, lakin binası yox idi. Özbəkistanda yaşayan 

azərbaycanlıların və özbək qardaşlarımızın, digər millətlərin nümayəndələrinin, Özbəkistan Prezidenti cənab 

Kərimovun bilavasitə köməyi və dəstəyi ilə Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzinin yeni binası tikilib istifadəyə 

verilir. Əminəm ki, Mərkəzdə keçiriləcək tədbirlər, o cümlədən ana dilində aparılacaq tədris proqramları burada 

yaşayan azərbaycanlılara böyük fayda verəcəkdir. 

Eyni zamanda, bizim özbək qardaşlarımız da bu Mərkəzin əziz qonaqları olacaqlar.  

Buradakı küçəyə Heydər Əliyevin adı verilmişdir. Bu qərara görə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

və Heydər Əliyevin oğlu kimi mən Özbəkistan Prezidenti cənab Kərimova öz minnətdarlığımı bildirirəm.  

Eyni zamanda, Mədəniyyət mərkəzinin qarşısında Heydər Əliyevin abidəsi ucaldılmışdır.  

Heydər Əliyevin müasir Azərbaycanın tarixində müstəsna xidmətləri vardır. 1993-cü ildə məhz onun 

hakimiyyətə təkrar qayıdışından sonra Azərbaycanda böhrana və xaosa son qoyuldu. Ölkəmiz o ağır sınaqlardan 

ləyaqətlə çıxa bildi. O vaxt ölkəmizdə vəziyyət çox ağır idi. Əgər Heydər Əliyevin qətiyyəti, iradəsi və cəsarəti 

olmasaydı, ölkəmizi böyük bəlalar gözləyə bilərdi.  

Son on il ərzində Azərbaycan öz müstəqilliyini möhkəmləndirmiş, iqtisadi potensialını gücləndirmişdir. 

Bu gün ölkəmiz dünyada öz layiqli yerini tuta bilmişdir və bütün sahələrdə sürətlə inkişaf edir. Əminəm ki, 

xalqımız bundan sonra sabitlik şəraitində, sülh və əmin-amanlıq şəraitində yaşayacaqdır. Azərbaycan xalqının 

ən böyük arzusu və istəyi ondan ibarətdir ki, ölkəmizdə sülh və sabitlik olsun, qayda-qanuna riayət edilsin, 

iqtisadi və sosial məsələlər öz həllini tapsın. Azərbaycan rəhbərliyi buna nail olmaq üçün əlindən gələni 

əsirgəməyəcəkdir.  

Bu iki gün ərzində mən çox böyük hörmət, qonaqpərvərlik, diqqət gördüm. Bütün bunlara görə, ilk 

növbədə, Özbəkistan Respublikasının Prezidenti, Azərbaycan xalqının əziz dostu İslam Abduqəniyeviç 

Kərimova bir daha öz minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm.  

Əmin olduğumu bildirmək istəyirəm ki, bu səfərdən sonra ölkələrimiz və xalqlarımız arasında dostluq, 

qardaşlıq münasibətləri daha da güclənəcəkdir. Biz hamımız birlikdə yeni qələbələrə doğru addımlayacağıq.  

Bir daha sizi təbrik edirəm. Cansağlığı, səadət və xoşbəxtlik arzulayıram.  
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ÖZBƏKİSTANA DÖVLƏT SƏFƏRİ BAŞA ÇATDIQDAN SONRA 

HEYDƏR ƏLİYEV ADINA HAVA LİMANINDA JURNALİSTLƏRƏ 

MÜSAHİBƏ 

 

Bakı şəhəri, 

24 mart 2004-cü il 

 

SUAL: Cənab Prezident, Sizin Özbəkistana çox uğurlu dövlət səfəriniz oldu. Amma əsas 

məsələlərdən birində - iqtisadi-ticarət münasibətlərində müəyyən lənglik var. O cümlədən 

kommunikasiya problemlərindən danışıldı. Siz bu problemlərin həllini necə görürsünüz? Yəni yaxın 

vaxtlarda Orta Asiya və Cənubi Qafqaz ölkələri liderlərinin iştirakı ilə, yoxsa?.. 

CAVAB: Bu məsələ dəfələrlə - Özbəkistan Prezidenti cənab Kərimovla danışıqlarda, eləcə də, 

hökumətlərarası komissiyada müzakirə edildi. Burada problem, əsasən kommunikasiyalarla, daha doğrusu, bu 

sahədə yaranmış problemlərlə bağlıdır. Bilirsiniz ki, bizim Özbəkistanla əlaqələrimiz Türkmənistan ərazisi 

vasitəsilə həyata keçirilir və bu istiqamətdə müəyyən problemlər var. Əlbəttə, bu, iki dövlətin arasında iqtisadi 

əlaqələrə böyük zərər vurmuşdur. Bizim iqtisadi potensialımız güclüdür, ildən ilə artır. İkitərəfli iqtisadi əlaqələr 

çox sürətlə inkişaf edə bilər. Kommunikasiyanın olmaması, əlbəttə, böyük problemdir. Bu necə həll olunacaq, 

bunu zaman göstərər. Hər halda, hökumətlərarası komissiya bu məsələyə baxacaqdır. Bizdən asılı olan 

məsələlərə baxacaq və bunları müsbət həll edəcəyik. 

O ki qaldı aramızda olan ərazidə kommunikasiya xətlərinin təmin edilməsinə, bu, bizdən asılı olan məsələ 

deyildir. Amma çalışarıq ki, buna nail olaq.  

SUAL: Cənab Prezident, ATƏT-in fəaliyyətinin 12 ili tamam olur. 1992-ci il martın 24-də ATƏT-in 

vasitəçiliyi ilə Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi üzrə danışıqlar formatı 

müəyyənləşmişdir. Azərbaycan Prezidenti bu 12 illik fəaliyyəti necə qiymətləndirir? 

CAVAB: Mən bu barədə fikirlərimi dəfələrlə bildirmişəm. Nəticə yoxdur. Əgər hansısa bir nəticə olsaydı, 

bunu müsbət qiymətləndirmək olardı. Mən bunu müsbət qiymətləndirə bilmərəm. Çünki bu müddət ərzində 

ATƏT-in Minsk qrupu tərəfindən, demək olar ki, heç bir müsbət addım atılmamışdır. Düzdür, müəyyən 

dövrlərdə təkliflər olmuşdur. Deyə bilmərəm ki, Minsk qrupu bu məsələyə laqeyd yanaşmışdır. Yox, çalışmışdır 

və çalışır ki, bu məsələnin həllində öz xidmətlərini göstərsin. Amma hesab edirəm ki, indiki yanaşma, Minsk 

qrupunun indiki mövqeyi münaqişənin həllində müsbət rol oynaya bilməz. Çünki bu mövqe daha çox məsələnin 

həlli ilə yox, məsələni müşahidə etməklə məhdudlaşır.  

Mən həmsədrlərə bildirmişdim ki, gərək Minsk qrupu öz mandatı çərçivəsində vasitəçilik missiyasını 

yerinə yetirsin. Yoxsa, bizə deyəndə ki, gedin, iki prezident danışın, razılaşın, biz bunu təsdiq edək, bu, 

vasitəçilik missiyası deyildir. Bu, müşahidəçilik missiyasıdır. Əgər belədirsə, onda gərək mandatda dəyişikliklər 

edilsin və Minsk qrupuna müşahidəçilik missiyası verilsin. 

Mən ümid edirəm ki, əgər daha geniş beynəlxalq ictimaiyyət bu məsələ ilə ciddi məşğul olsa, bəlkə də, 

hər hansı bir müsbət dəyişiklikdən söhbət gedə bilər. Məhz bu baxımdan Avropa İttifaqının, Avropa Şurasının 

bu məsələ ilə məşğul olmaq istəyini biz dəstəkləyirik. Mən Bratislavada keçirdiyim görüşlərimdə də bunu 

xüsusi qeyd etmişdim ki, beynəlxalq ictimaiyyət öz mövqeyini ortaya qoymalıdır. Əgər Minsk qrupu bu 

məsələnin öhdəsindən gələ bilmirsə, əgər belə demək mümkünsə, on ildən artıqdır aparılan danışıqlar öz 

nəticəsini vermirsə, onda gərək fikirləşək.  

SUAL: Cənab Prezident, Ermənistanın rəhbərliyi son zamanlar tez-tez Ki-Uest və Paris 

prinsiplərini qabardır və Azərbaycanda insanlar arasında ciddi narahatlıq yaranır ki, bunlar hansı 

prinsiplərdir. Sizin müzakirələr barədə məlumatınız var. Doğrudanmı Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü 

şübhə altına alacaq hər hansı bir razılaşma olubdur?  

CAVAB: Qətiyyən, heç bir razılaşma olmayıbdır. Ermənistan tərəfi də bunu yaxşı bilir və mən də bunu 

yaxşı bilirəm. Çünki mən o vaxt danışıqların iştirakçısı olmasam da, bu məsələlərlə əlaqədar kifayət qədər 

məlumatım var idi. Ermənistan ilə Azərbaycan arasında heç bir razılaşma əldə olunmamışdır. Heç bir məsələ 

ətrafında vahid bir mövqe ortaya qoyulmamışdır. Əlbəttə, danışıqlar əsnasında müxtəlif variantlar müzakirə 

olunur. Bəzən bu müzakirələr Minsk qrupu tərəfindən gündəliyə salınmışdır, bəzən tərəflərin biri tərəfindən irəli 

sürülmüşdür. Danışıqlar o qədər mürəkkəb bir prosesdir ki, onların gedişində hər bir məsələ müzakirə oluna 

bilər. Amma heç bir razılaşma yoxdur, olmayıbdır və bu, Ermənistan tərəfinin növbəti uydurmasıdır.  
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Bunu nə üçün edirlər? Yəqin ki, bu, orada daxildə gedən proseslərlə əlaqədardır. Çünki Ermənistanda son 

zamanlar cəmiyyətdə gedən proseslər Ermənistan hakimiyyətini belə yalanlar, iftiralar irəli sürməyə vadar edir. 

Əgər belə bir razılaşma varsa, ortaya qoysunlar, yaxud, bunu mətbuata versinlər. 

Vilayət Quliyev Ermənistanın xarici işlər naziri ilə Bratislavada görüşübdür. Nə üçün Ermənistanın xarici 

işlər naziri televiziyaları vasitəsilə dünyaya yalanlar yayır, əgər belə bir sənəd varsa, onu ortaya qoymur?! Nə 

üçün bunu beynəlxalq ictimaiyyətə təqdim etmir?! Mən məsləhət görərdim ki, onlar bu yalanlardan əl çəksinlər. 

Bu təxribatların vaxtı keçibdir. Artıq dünya şəffaflıq tələb edir. Hər hansı bir razılaşmanı, hətta gizli razılaşmanı 

da gizli şəkildə saxlamaq mümkün deyildir.  

Mən Minsk qrupunun həmsədrlərinə də dedim ki, gedin, Ermənistanda deyin ki, bu yalanlardan əl 

çəksinlər. Çünki bu, danışıqlar aparan heç bir tərəfə yaraşmır.  

SUAL: Cənab Prezident, Baş nazir Ərdoğanın Amerikaya səfərindən sonra Türkiyənin 

Ermənistanla sərhədinin açılması məsələsi yenidən aktuallaşır. Gündəlikdə belə bir variant varmı? 

Azərbaycan Prezidenti kimi, Sizin bu məsələlərdən hər hansı xəbəriniz varmı və Türkiyənin belə bir 

addım atacağını ehtimal etmək olarmı? 

CAVAB: Mən ehtimal irəli sürmək istəmirəm. Mən Baş nazir vəzifəsində işləyərkən Ankarada cənab 

Ərdoğanla bu barədə söhbətim olubdur. Baş nazir cənab Ərdoğan və xarici işlər naziri Abdullah Gül məni bir 

daha əmin etmişlər ki, Türkiyə Ermənistanla sərhədlərini Dağlıq Qarabağ məsələsi həll olunmayana qədər heç 

vaxt açmayacaqdır. Mənim üçün bu, kifayətdir. Yəni əgər mən bu sözü eşitmişəmsə, mənə hər hansı başqa 

izahat lazım deyildir. 

Amma o da sirr deyil ki, Avropa İttifaqı, bəzi başqa ölkələr, dünyada kifayət qədər təsirə malik olan 

ölkələr Türkiyəyə ciddi təzyiqlər edir ki, Türkiyə o qapıları açsın. Mən müvafiq tərəflərlə keçirdiyim görüşlərdə 

onlara dəfələrlə bildirmişəm ki, əgər Türkiyə öz qapılarını Ermənistana açarsa, deməli, Dağlıq Qarabağ 

məsələsinin həlli, ümumiyyətlə, mümkün olmayacaqdır. Çünki Azərbaycanın əlindən çox mühüm bir alət 

çıxacaqdır və o zaman danışıqların sülh çərçivəsində aparılması, ümumiyyətlə, mümkün olmayacaqdır. Bu, 

danışıqların dayanmasına və xoşagəlməz nəticələrə gətirib çıxaracaqdır. Ona görə əgər bu məsələdə maraqlı 

olan tərəflər məsələnin doğrudan da sülh yolu ilə həllini istəyirlərsə, gərək Türkiyəyə bu təzyiqləri etməsinlər. 

Türkiyə böyük dövlətdir, qüdrətli dövlətdir. Mən əminəm ki, Türkiyə bütün bu təzyiqlərə davam gətirəcəkdir. 

Türkiyə-Azərbaycan qardaşlığı bizim üçün də, türk xalqı üçün də hər bir şeydən üstündür. Sağ olun. 
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BAKIDA KEÇİRİLƏN BİRİNCİ AZƏRBAYCAN-RUSİYA İQTİSADİ FORUMUNDA 

NİTQ 

 

Bakı şəhəri, 

6 aprel 2004-cü il 

 

Əziz dostlar! 

Əziz qonaqlar! Hörmətli forum iştirakçıları!  

Mən, ilk növbədə, sizi Azərbaycanın paytaxtında, Bakı şəhərində salamlamaq və foruma uğurlu iş 

arzulamaq istərdim. 

Siz indicə kadrlar gördünüz. Bu kadrlar bizi Azərbaycan Prezidentinin Rusiyaya rəsmi səfərinin 

unudulmaz günlərinə qaytardı. Həmin səfər çərçivəsində çoxlu razılaşmalar əldə edildi, ən başlıcası isə, Rusiya 

və Azərbaycan rəhbərliyi arasında qarşılıqlı anlaşmanın səviyyəsi daha da yüksəldi.  

Hesab edirəm ki, ölkələrimiz arasında indiki mehriban qonşuluq, dostluq münasibətlərinin əsasını 

Prezident Vladimir Putinin Azərbaycana səfəri, Rusiya Prezidentinin ilk səfəri qoymuşdur. Bundan sonra 

ölkələrimiz arasında qarşılıqlı anlaşma çox əhəmiyyətli dərəcədə artdı, çox intensiv siyasi dialoq başlandı, bir 

çox sahələrdə iqtisadi əməkdaşlıq üçün dərhal imkanlar yarandı. Bu gün bu barədə danışıldı. Əlbəttə ki, Rusiya 

Prezidenti Vladimir Putinin Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyevlə sonrakı görüşləri, onların arasındakı şəxsi 

qarşılıqlı anlaşma, qarşılıqlı rəğbət və dostluq münasibətləri ölkələrimizin əlaqələrinin inkişafında, hesab 

edirəm, ümdə rol oynamışdır. Bu xətt Azərbaycanda davam etdirilir. Biz bütün istiqamətlərdə münasibətlərimizi 

daha da inkişaf etdirmək əzmindəyik. Azərbaycan Prezidentinin cari ilin fevralındakı səfəri də bu siyasətin 

məntiqi davamı idi. Müstəqillik illərində ölkəmiz öz təşəkkülünün müxtəlif mərhələlərini yaşamışdır. Başlanğıc 

mərhələ ağır sarsıntılarla, iqtisadi dağıntılarla, qarmaqarışıqlıqla, Azərbaycan iqtisadiyyatını süquta uğradan 

səriştəsiz hökumətin az səmərəli fəaliyyəti ilə səciyyəvi olmuşdur. Bütün bunlara əlavə olaraq, Ermənistan 

Azərbaycana qarşı təcavüz etmiş, nəticədə ərazimizin 20 faizi işğal olunmuş, bir milyon azərbaycanlı isə qaçqın 

və köçkünə çevrilmişdir ki, bu da ölkəmizin inkişafı işində mənfi rol oynamışdır. Əgər o vaxtlar daxili 

vəziyyətin sabitliyinin pozulması təhlükəsi, hakimiyyəti zorakılıqla devirmək üçün 1996-cı ilədək ara verməyən 

cəhdlər də olduğunu xatırlasaq, onda görərik ki, Azərbaycan dövlətçiliyi necə ağır bir dövrdə formalaşmışdır. 

Prezident Heydər Əliyevin səyləri sayəsində 1993-cü ildən başlayaraq ölkə bu böhrandan, ağır sarsıntılardan 

çıxmağa və iqtisadi inkişaf yoluna qədəm qoymağa müvəffəq olmuşdur. İqtisadi göstəricilərin dinamikasına 

nəzər salsaq, çox aydın şəkildə görə bilərik ki, 1996-cı ilədək bütün iqtisadi göstəricilərin hər il aşağı düşməsi 

onlarca, bəlkə də, yüzlərcə faizlə ölçülürdü. Vəziyyət yalnız 1996-cı ildə sabitləşdi və iqtisadi artım başlandı. 

Bu artım bu günədək davam edir. Azərbaycanda ümumi daxili məhsulun illik artımı son 7 ildə, orta hesabla, 10 

faiz təşkil edir. Ötən il bu göstərici 11 faizdən artıq olmuşdur. Ölkəyə böyük məbləğdə xarici sərmayələr 

qoyulur ki, bu da əlverişli sərmayə mühitinin və sərmayəçilərin respublikamıza olan inamının göstəricisidir. 

Azərbaycan iqtisadi islahatlar, bazar iqtisadiyyatı siyasətini uğurla aparır. Bunu belə bir fakt aydın şəkildə sübut 

edir ki, indi ÜDM-in 70 faizindən çoxu özəl sektorda formalaşır. Torpaq islahatı uğurla aparılmış və bunun 

nəticəsində yüz minlərlə kəndli torpaq mülkiyyətçisi olmuşdur. Kənd təsərrüfatı məhsulu istehsalının artımına 

nəzər yetirsək, bu sahədə islahatların nəticələrinin nə dərəcədə səmərəli olduğunu görə bilərik. Ölkəmiz iqtisadi 

inkişafın bütün istiqamətlərində yüksəliş dövrünü keçirir və fərəhli haldır ki, iqtisadi və makroiqtisadi 

göstəricilər ildən-ilə yaxşılaşır, əhalinin real gəlirləri artır, real əmək haqqı artır və təbii olaraq, sosial həyat 

şəraiti yaxşılaşır. Başlıca vəzifəmiz bazar xarakterli islahatları tam həyata keçirməklə yanaşı, sosial ədalət 

prinsipinə də əməl etməkdir. Ona görə də, əgər Azərbaycan büdcəsinə diqqət yetirilsə, görmək olar ki, onun 

əksər hissəsi sosial problemlərin həllinə, əmək haqqının, pensiyaların, müavinətlərin artırılmasına 

yönəldilmişdir ki, vətəndaşlarımız öz maddi vəziyyətinin ilbəil yaxşılaşdığını hiss etsinlər. Eyni zamanda, 

Azərbaycan iqtisadiyyatının vəziyyətini, ümumən, qiymətləndirsək, görərik ki, o, təbii olaraq, bazar 

prinsiplərinə əsaslanmışdır. Zənnimcə, hər bir cəmiyyətin inkişafının bu iki amilinin sintezi bizdə iqtisadi uğuru 

təmin etmişdir. Azərbaycanın neft-qaz sektorunun inkişafında da böyük nailiyyətlər qazanılmışdır. Xəzərin 

Azərbaycan sektorundakı yataqlara milyardlarla dollar məbləğində sərmayə qoyulmuşdur ki, bu da artıq öz 

müsbət nəticəsini verir, gələcəkdə isə iqtisadiyyatımıza gəlirlərin çox böyük axınına gətirib çıxaracaqdır. Bu 

gün hökumətin qarşısında iqtisadiyyata çoxşaxəli xarakter vermək vəzifəsi durur. Biz daim ancaq neft amilinə 

arxalana bilmərik. Əlbəttə, ölkənin dolğun və hərtərəfli regional inkişafı naminə təbii ehtiyatlarımızdan, habelə 

Prezidentimiz Heydər Əliyevin uzaqgörən siyasətindən və neft strategiyasından istifadə etməliyik. Hazırda 

2008-ci ilədək Azərbaycanın regional inkişaf proqramı qəbul olunmuşdur. Burada regionlarda həyata 
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keçiriləcək konkret layihələrə çox böyük diqqət yetirilir. Bu proqram şüar xarakteri deyil, konkret əməli 

xarakter daşıyır. O, mətbuatda dərc edilmiş və kitab şəklində nəşr olunmuşdur. Odur ki, hər bir rayon, rayon 

qurumları bu proqramın nədən ibarət olduğunu və Azərbaycan hökuməti səviyyəsində, yerli orqanlar 

səviyyəsində nə kimi addımlar atılmalı olduğunu bilirlər. Hesab edirik ki, biznesin fəal inkişafı, güclü orta sinif 

yaradılması, neftin qiymətinin dəyişməsindən asılı olmayaraq, ölkəmizin gələcəkdə uğurla inkişaf etməsinə 

imkan verəcəkdir. Əgər ölkədə sosial, ictimai-siyasi sabitlik olmasaydı, seçilmiş xəttin düzgünlüyünə əhalinin 

inamı olmasaydı, düzgün siyasət aparılmasaydı, bütün bu planlar mümkün olmazdı. Bu amillərin hamısı var və 

bu, hökumətin siyasi-iqtisadi islahatları gələcəkdə də arxayınlıqla həyata keçirə bilməsi üçün çox əlverişli şərait 

yaradır. Təbii ki, Azərbaycan öz münasibətlərini qonşu ölkələrlə də, region ölkələri ilə də inkişaf etdirir və 

dünya iqtisadiyyatına fəal inteqrasiya olunur. Bu baxımdan, Rusiya ilə münasibətlərimiz öncül xarakter daşıyır. 

Qeyd etdiyim kimi, siyasi etimad və qarşılıqlı fəaliyyət çox yüksək səviyyədədir və bu, birgə iqtisadi layihələrin 

həyata keçirilməsi üçün ən əlverişli zəmindir. Artıq qeyd olundu ki, əmtəə dövriyyəsi artır. Sevindirici haldır ki, 

bu artım təkcə ötən il baş verməmişdir, inişil də təxminən 50 faiz olmuşdur. Biz bu göstəriciləri sıfırdan 

başlayaraq deyil, artıq ciddi təməl əsasında yüksəldirik. Bu, iqtisadi münasibətlərimizin inkişafının 

dinamikliyindən, sabitliyindən xəbər verir. Viktor Borisoviç qeyd etdi ki, əmtəə dövriyyəsini bir milyard 

dollaradək artırmaq qərara alınmışdır və belə bir arzu vardır. Əminəm ki, bu vəzifə yerinə yetiriləcəkdir. Mən 

hətta düşünürəm ki, biz daha irəli gedəcəyik, çünki bu gün Rusiya da, Azərbaycan da dinamik inkişaf edən 

ölkələrdir. İndi bu ölkələrin potensiallarından fəal istifadə edilir. Hazırda biz iqtisadi inkişafımızın, bəlkə də, 

müəyyən dərəcədə başlanğıc mərhələsindəyik. Odur ki, ölkələrimiz nə qədər güclü, qüdrətli olarsa, 

iqtisadiyyatlarımız nə qədər qüdrətli olarsa, təbii ki, biz daha sıx əməkdaşlıq, daha çox ticarət edəcəyik, müxtəlif 

iqtisadi layihələri həyata keçirəcəyik. Ona görə də mən ölkələrimiz arasında iqtisadiyyat sahəsində 

münasibətlərin bu cür inkişafına çox şadam. Bu gün elə layihələr həyata keçirilir ki, beş il əvvəl onlar, bəlkə də, 

az real görünərdi. Bunların hamısı ona görədir ki, münasibətlərimiz üçün əsas olan əlverişli siyasi zəmin 

mövcuddur. Azərbaycanda Rusiya kapitalı ilə işləyən 300-dən çox müəssisə var və onların sayı ildən-ilə artır. 

Bu da ölkələrimizin şirkətlərinin öz aralarında necə əməkdaşlıq etdiyinin mühüm göstəricisidir. Biz 

əməkdaşlığın daha da genişləndirilməsində maraqlıyıq. Bugünkü Rusiya-Azərbaycan iqtisadi forumu bu siyasi 

xəttin daha bir vəsiləsidir. Rusiya-Azərbaycan hökumətlərarası komissiyası çox uğurla işləyir. Kağız üzərində 

qalan xeyli müxtəlif strukturlar, komissiyalar, təşkilatlar da mövcuddur ki, bunlar yalnız zahirən fəaliyyət 

göstərirlər. İndiki halda isə, Rusiya-Azərbaycan hökumətlərarası komissiyası real fəaliyyət göstərir, nəzərdə 

tutulan proqramları real surətdə həyata keçirir, vəzifələri bənd-bənd müəyyənləşdirərək həll edir ki, bu da çox 

sevindiricidir. Qarşılıqlı arzu, səy, hörmət, hətta deyərdim, xalqlarımız arasında qarşılıqlı məhəbbət olmadan 

buna nail olmaq mümkün deyildi. Azərbaycanı Rusiya ilə çoxdankı tarixi münasibətlər bağlayır. Sevindirici 

haldır ki, Azərbaycan müstəqillik qazandıqdan sonra münasibətlərimiz daha sürətlə inkişaf etməyə başlamışdır. 

Çox mürəkkəb, çox gərgin dövrlər də olmuşdur. Lakin münasibətlərimizi daim inkişaf etdirmək və 

möhkəmləndirmək səyi olmuşdur. Münasibətlərimizin son dörd ildəki vəziyyəti Azərbaycan və rus xalqlarının 

bu siyasətə tərəfdar olduqlarına parlaq sübutdur. Siz Azərbaycanda Rusiyaya, ruslara, rus dilinə olan 

münasibəti, yəqin ki, bilirsiniz. Azərbaycanda təhsilin rus dilində aparıldığı bir dənə də olsun məktəbin 

bağlanmadığını deməyə, yəqin ki, ehtiyac yoxdur. Bu gün təhsilin rus dilində aparıldığı 400-dən çox məktəb 

var. Azərbaycanın, demək olar ki, bütün ali məktəblərində dərslər rus dilində də keçilir. Qəzetlər nəşr olunur, 

indi onların sayı Sovet İttifaqı dövründəkindən daha çoxdur. Bütün bunlar ikitərəfli münasibətlərimizin çox 

yaxşı amilidir və daha sıx əməkdaşlıq etmək və əlaqələr yaratmaq baxımından biznes birliklərinə köməkdir. 

Mən bu forumun işinə bir daha uğurlar arzulamaq istəyirəm. Hesab edirəm ki, bu, xeyirxah başlanğıcdır və o, 

gələcəkdə iqtisadi sahədə daha sıx qarşılıqlı əməkdaşlıq üçün müəssisələrimizin, müştərək müəssisələrimizin 

fəaliyyətini əlaqələndirəcək və istiqamətləndirəcək orqan ola bilər. Foruma uğurlar arzulayıram. Əminəm ki, 

qonaqlarımız həm havadan, həm qonaqpərvərliyimizdən, həm də forumun nəticələrindən razı qalacaqlar. 

Foruma böyük uğurlar arzulayıram.  

Sağ olun. 
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AZƏRBAYCANDA ATATÜRK MƏRKƏZİNİN AÇILIŞ MƏRASİMİNDƏ 

NİTQ 

 

Bakı şəhəri, 

10 aprel 2004-cü il  

 

Hörmətli cənab nazir!  

Hörmətli qonaqlar!  

Hörmətli xanımlar və cənablar!  

Bu gün Azərbaycanın müasir tarixində çox əlamətdar bir gündür. 

Bu gün Azərbaycanda Atatürkün evi - Atatürk Mərkəzi açılır. Mən bu münasibətlə sizin hamınızı ürəkdən 

təbrik edirəm.  

Burada qeyd olundu ki, bu Mərkəzin açılması barədə qərar Azərbaycanın ümummilli lideri Heydər Əliyev 

tərəfindən verilmişdir. Həmin Sərəncam veriləndən sonra bir müddət Mərkəz üçün münasib bir bina axtarılıb və 

nəhayət, bu, müəyyən olunubdur. Bu gün gözəl tarixi binada Atatürk Mərkəzi öz fəaliyyətinə başlayır.  

Mustafa Kamal Atatürk dünyanın ən görkəmli şəxsiyyətlərindən biridir. Böyük dövlət xadimi, siyasi 

xadimdir. Onun Türkiyə qarşısında, bütün türk dünyası qarşısında misilsiz xidmətləri olmuşdur. Ən böyük 

xidməti isə Türkiyə Cümhuriyyətini yaratmasıdır. Müasir Türkiyə Mustafa Kamal Atatürkün əsəridir. Necə ki, 

müasir Azərbaycan Heydər Əliyevin əsəridir. Atatürkdən sonra 65 il yaşayan Türkiyənin bütün uğurlarının 

təməli məhz 1923-cü ildən qoyulmuşdur. Bu, düzgün, sağlam təməl üzərində qurulmuş müasir dövlət inkişaf 

etmiş, güclənmişdir və bu gün Türkiyə dünyada böyük siyasi çəkiyə malik olan bir ölkədir. Türkiyənin dünya 

birliyində çox önəmli yeri vardır. Bu, bizim hamımızı - bütün türk dünyasını sevindirir.  

Mustafa Kamal Paşanın ən böyük xidmətlərindən biri də odur ki, onun tərəfindən, bilavasitə onun rəhbərliyi 

və iştirakı ilə türk ordusu yaranmışdır. Bu ordu bu gün güclənmiş və deyə bilərəm ki, bölgədə, regionda sülhün, 

təhlükəsizliyin keşiyində duran bir ordudur. Türkiyə Cümhuriyyətinin, bütün türk dünyasının rahat, təhlükəsiz 

şəraitdə yaşamasında mühüm rol oynayan bir amildir. Biz, türk dünyası haqlı olaraq bundan qürur hissi duyuruq.  

Mustafa Kamal Atatürk təkcə Türkiyə haqqında deyil, bütün türk dünyası haqqında daim düşünmüşdür. O 

cümlədən Azərbaycanda yaşanan olaylar da onu hər zaman narahat edirdi, düşündürürdü və azərbaycanlı 

qardaşlarına olan məhəbbəti, hörməti, sevgisi bizim hamımıza bəllidir.  

Təsadüfi deyil ki, Azərbaycan müstəqilliyə qovuşandan sonra onu tanıyan ilk ölkə Türkiyə olmuşdur. 

Ondan sonra Türkiyə-Azərbaycan əlaqələri, münasibətləri günü-gündən inkişaf edir, güclənir. Bu 

münasibətlərin inkişafında Azərbaycanın ümummilli lideri Heydər Əliyevin xidmətləri müstəsnadır. Məhz onun 

fəaliyyəti nəticəsində son on il ərzində Türkiyə-Azərbaycan münasibətləri güclənmiş, inkişaf etmişdir və bu gün 

ölkələrarası münasibətlərə örnək, nümunə ola bilər. Biz bu siyasətə sadiqik. Biz, Azərbaycanın yeni rəhbərləri 

bütün məsələlərdə Heydər Əliyevin yolu ilə gedirik. O cümlədən Türkiyə-Azərbaycan münasibətlərinin inkişafı 

baxımından da biz bu siyasətə sadiqik.  

Ölkələrimiz arasında bütün sahələrdə uğurlu əməkdaşlıq, işbirliyi mövcuddur. Siyasi, iqtisadi, hərbi, 

mədəni - bütün sahələrdə münasibətlərimiz inkişaf edir və bu, bizi çox sevindirir.  

Bu gün Türkiyədə və Azərbaycanda dünyanın ən böyük layihəsi - Bakı-Tbilisi-Ceyhan layihəsi həyata 

keçirilir. Bu layihə bizi daha da sıx bağlayacaq, daha da sıx birləşdirəcəkdir. Regional əməkdaşlıq üçün gözəl 

şərait yaradacaqdır. Ümumiyyətlə, regionda bundan sonra gedən proseslərə böyük təsir göstərəcəkdir.  

Bizim gücümüz birliyimizdədir. Azərbaycan müstəqil ölkə kimi yaşamağa başlayandan sonra biz hər 

zaman Türkiyənin dəstəyini hiss etmişik və ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin həmişə kəlamını yadda 

saxlayırıq: Biz bir millət, iki dövlətik. Türkiyə harada, Azərbaycan orada, Azərbaycan harada, Türkiyə orada 

olmalıdır. Əminəm ki, bundan sonra da belə olacaqdır.  

Bilirsiniz ki, Heydər Əliyev, eyni zamanda, Atatürk beynəlxalq sülh mükafatı ilə təltif edilmişdir. Mən o 

mərasimi çox yaxşı xatırlayıram. O, orada böyük bir nitq söylədi və qeyd etdi ki, müxtəlif dövrlərdə çoxlu 

ordenlər, medallar, mükafatlar almışdır. Amma dedi ki, mənim üçün bu mükafat indiyə qədər aldığım bütün 

mükafatlardan qiymətlidir, doğmadır və əzizdir. Bu da təbiidir. Çünki Heydər Əliyev Atatürkün mədəni, tarixi 

irsinə həmişə sadiq olan bir şəxsiyyət idi və bugünkü Azərbaycan da məhz bu yol ilə gedir. Azərbaycan 

güclənir, öz iqtisadi, siyasi potensialını işə salır və dünyada özünə layiq yerini artıq tutubdur. Mən əminəm ki, 

ölkəmiz bundan sonra daha yüksək pilləyə qalxacaqdır.  
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Bu gün çox əlamətdar bir gündür. Mən ümid edirəm və əminəm ki, burada, Azərbaycanda fəaliyyət 

göstərəcək Atatürk Mərkəzində Atatürkün tarixi irsi öyrəniləcək və təbliğ ediləcəkdir. Mən Atatürk Mərkəzinə 

uğurlar arzulayıram. Sizin hamınızı bu tarixi hadisə münasibətilə bir daha təbrik edirəm. Sağ olun.  
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TÜRKİYƏNİN NÜFUZLU "ŞOU-TV" KANALINA  

MÜSAHİBƏ  

 

Bakı  şəhəri, 

10  aprel 2004-cü il 

 

(Türkiyənin nüfuzlu “ŞOU-TV” kanalı Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin qardaş 

ölkənin “Axşam” qəzetinin yazarı Yavuz Göyalp Yıldıza müsahibəsini yayımlamışdır.) 

 

- Hörmətli Prezident, ilk öncə Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft və Bakı-Tbilisi-Ərzurum qaz kəməri 

layihələrindən başlamaq istəyirəm. Hər iki böyük layihə ilə bağlı son hadisələr haqqında danışsanız, 

məmnun olarıq. 

- Hər iki layihə uğurla həyata keçirilir. Bildiyiniz kimi, Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəmərinin tikintisi 

işində keçmişdə müəyyən çətinliklər olmuşdur. Amma bütün bu maneələr aradan qaldırılıb və inşaat işləri həm 

Azərbaycanda, həm Gürcüstanda, həm də Türkiyədə çox uğurla davam edir. Nəzərdə tutulub ki, bu ilin sonuna 

qədər boru xətti istifadəyə veriləcək. Bütün işlər cədvəl üzrə gedir, böyük işlər görülübdür, böyük həcmdə vəsait 

qoyulubdur. Ümid edirəm ki, bu layihə vaxtında başa çatdırılacaq. “Şahdəniz” layihəsi də uğurla davam edir. 

Artıq orada da böyük işlər görülübdür. Ümid edirəm ki, bu da nəzərdə tutulan vaxtda istifadəyə veriləcək. Bu da 

öz növbəsində, Azərbaycan təbii qazını Türkiyəyə, daha sonra isə digər Avropa ölkələrinə çatdıracaqdır. 

- Gürcüstandakı son hadisələr Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəmərinə mənfi təsir göstərə biləcək bir 

nəticə verdimi? 

- Xeyr, Gürcüstanda baş verən hadisələrin bu layihəyə heç bir təsiri olmadı. Bildiyiniz kimi, üç ölkə öz 

ərazisində boru xəttinin qorunması üçün öhdəliklər götürmüşdür. Kəmərin təhlükəsizliyi ilə bağlı bütün 

məsələlər həmin ölkələrin səlahiyyətləri çərçivəsində həll edilməlidir. Bu vaxta qədər bu məsələdə heç bir 

çətinlik olmamışdır. Ümid edirəm ki, bundan sonra da olmayacaqdır. 

- Hörmətli Prezident, Amerikada prezident seçkiləri yaxınlaşdığı bir dövrdə həmin ölkədəki 

ermənilər Prezident Buşa məktub göndərərək, Bakı-Ceyhan neft kəmərinin Gürcüstandan yox, 

Ermənistan ərazisindən keçməsini təklif etdilər. Bu cür təklifləri necə qiymətləndirirsiniz? 

- Bilirsiniz ki, ermənilər hər zaman bu boru xəttinin əleyhinə çıxıblar. Çünki onlar gözəl başa düşürlər 

ki, kəmər istifadəyə veriləndən sonra Azərbaycanın iqtisadi potensialı xeyli dərəcədə artacaq, güclənəcəkdir. 

Təbii ki, Azərbaycan iqtisadi cəhətdən güclü dövlətə çevrilərsə, əlbəttə ki, Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq 

Qarabağ münaqişəsinin həllində də üstünlük əldə edəcəkdir. İkincisi, bu layihə Azərbaycanı, Gürcüstanı və 

Türkiyəni bir daha yeni formada birləşdirən layihədir. Ermənistan onsuz da, regionda gedən bütün iqtisadi 

layihələrdən kənarda qalır. Demək olar ki, təcrid olunub. Bu layihə Ermənistanı daha da təcrid edəcəkdir. Bütün 

bu amilləri nəzərə almaq şərtilə, Ermənistan əvvəldən layihənin əleyhinə çıxmışdır. Sadəcə olaraq, Ermənistanın 

bu vaxtadək bütün cəhdləri nəticə verməmişdir. Ona görə də indi tələb edirlər ki, kəmər Ermənistan ərazisindən 

keçsin. Halbuki, bu, mümkün deyil, biz buna heç vaxt razı ola bilmərik. Digər tərəfdən, erməni lobbisi dünyada 

fəaliyyət göstərən ekoloji qurumlara, qeyri-hökumət təşkilatlarına böyük təzyiqlər göstərir ki, guya bu layihə 

ətraf mühit baxımından təhlükəlidir. Əslində isə, bu, belə deyildir. 

- Gürcüstanda da ətraf mühit adı altında Bakı-Tbilisi-Ceyhan layihəsinə qarşı çıxan bəzi qruplar 

var. Bəzi xarici ölkələr onları təşkilatlandırır, maliyyələşdirirlər. Bunların layihə üçün maneə yarada 

biləcəyinə inanırsınızmı? 

- Xeyr, artıq onların heç bir təsiri qalmamışdır. Bilirsiniz, bəzi ekoloji qurumlar, bəlkə də, həqiqətən, 

narahatlıq hissləri keçirirlər. Amma onların böyük əksəriyyəti ermənilərin təsiri altında olan qurumlardır və 

burada ancaq siyasi motivlər var. “Mavi axın” layihəsi ətraf mühit üçün qat-qat təhlükəlidir. Amma baxın, onun 

tikintisində həmin təşkilatlardan heç birinin səsi çıxmadı. Nə üçün Bakı–Ceyhan kəmərinin əleyhinə çıxırlar? 

Bunun əsasında ancaq siyasi amillər dayanır. Bu təşkilatlar bizə kredit ayıran Dünya Bankına, digər beynəlxalq 

maliyyə qurumlarına da müraciətlər göndərmişlər. Onları bu işdən çəkindirmək üçün cəhdlər göstərmişlər. 

Amma onların heç birinin nəticəsi olmamışdır. Ermənistanın bu növbəti təxribat planı həyata keçməmişdir.  

- Rusiyanın bu məsələyə mövqeyi necədir? 

- Rusiyanın bu mövzu ilə bağlı hər hansı bir hərəkəti olmadı. Rusiya son illər ərzində, ümumiyyətlə, bu 

məsələlərə qarışmır, sadəcə olaraq, bir müşahidəçi kimi bu məsələyə münasibət göstərir. Heç bir problem, 

çətinlik, etiraz olmamışdır.  
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- Cənab Prezident, başqa bir mövzuya keçmək istəyirəm. İyun ayında Türkiyədə NATO-nun 

zirvə toplantısı keçiriləcək. Azərbaycan da NATO-ya üzv olmağa çalışır. Bildiyimə görə, Siz NATO-nun 

zirvə toplantısında iştirak edəcəksiniz. NATO-nun genişlənməsi prosesini necə qiymətləndirirsiniz? 

- Bu, dünyada gedən təbii bir prosesdir və buna bütün qüvvələr təbii yanaşmalıdır. Azərbaycan da 

NATO-nun həyata keçirdiyi proqramlarda fəal iştirak edir, “Sülh naminə tərəfdaşlıq” proqramının fəal 

iştirakçısıdır. Əlbəttə ki, Azərbaycan NATO-nun zirvə toplantısında da fəal iştirak edəcəkdir. NATO-nun 

genişlənməsi son illər ərzində dünyada gedən proseslərin təzahürüdür. Əlbəttə ki, dünya ictimaiyyəti bunu belə 

qiymətləndirməlidir.  

- Hörmətli Prezident, icazənizlə, bildirmək istəyirəm ki, Əfqanıstan və İraqda NATO-nun iştirak 

etməsi məsələsinin gündəliyə gələcəyi ehtimal edilir. Qafqazdakı münaqişə ocaqlarının da NATO-nun 

səlahiyyət dairəsi çərçivəsində daxil olacağı gözlənilir. Bu, bölgədəki qüvvələr nisbətinə mənfi təsir edə 

bilərmi? 

- Məncə təsir etməz, çünki bilirsiniz ki, bölgə müxtəlif ölkələrdən ibarətdir və bu ölkələrin də yolu eyni 

deyildir. Hər bir ölkə özünə uyğun siyasət seçib. Azərbaycanın da siyasəti uzun illər ərzində dəyişməz olaraq 

qalır. Biz öz gələcəyimizi Avratlantik məkanına inteqrasiyada görürük. Azərbaycanın bütün sahələrdə apardığı 

siyasət bunu deməyə əsas verir. Biz Avropa Birliyi ilə də daha sıx inteqrasiya etmək niyyətindəyik və bu 

istiqamətdə artıq praktiki işlər görülür. O cümlədən dünya birliyinə də inteqrasiya ölkəmiz üçün çox vacibdir. 

Bu baxımdan hesab etmirəm ki, bölgədəki qüvvələr nisbəti dəyişə bilər. 

- Hörmətli Prezident, qarşıdakı beş ilə nəzər salsaq, Siz Prezident olaraq Azərbaycanı iqtisadi 

baxımdan, texnologiya, təhsil, sosial həyat, xarici əlaqələr baxımından necə görürsünüz? Qarşıdakı beş 

ilin Azərbaycanının layihəsini açıqlaya bilərsinizmi? 

- Bu barədə mən öz çıxışlarımda əhaliyə kifayət qədər məlumat vermişəm. Bu, mənim seçkiqabağı 

kampaniyamın tərkib hissəsi idi. Seçkilərdə hər bir namizəd öz proqramı ilə iştirak edirdi. O cümlədən də mən. 

Mənim bütün planlarım ictimaiyyət üçün sirr deyildir. Mən Azərbaycanı müasir, iqtisadi cəhətdən güclü dövlət 

kimi görmək istəyirəm. Hesab edirəm ki, Azərbaycanın hər bir vətəndaşı ölkəni bu cür görmək istəyir.  

Eyni zamanda, inanıram ki, növbəti beş ildə Azərbaycanın bölgədə də, dünyada da nüfuzu artacaqdır. 

Ölkəmiz coğrafi-siyasi cəhətdən, həm bölgə üçün, həm də geniş mənada, Avropa üçün çox mühüm bir ölkədir. 

Burada çox güclü intellektual potensial var. Azərbaycanda yeni sənaye müəssisələri yaranacaqdır. Mənim 

təşəbbüsümlə həyata keçirilən sosial-iqtisadi islahatların ilk nəticələrini artıq, demək olar ki, biz müşahidə 

edirik. Eyni zamanda, Azərbaycanın bölgələrinin inkişafı da çox önəmlidir. Azərbaycanın təkcə paytaxtı Bakı 

yox, bütün bölgələri inkişaf etməlidir. Bu istiqamətdə də proqram tərtib edilib və mətbuatda dərc olunubdur. 

Azərbaycan öz neft və qaz ehtiyatlarını dünya bazarlarına çatdıraraq böyük səmərə əldə edəcək və bu da bizə 

imkan verəcək ki, iqtisadiyyatın bütün sahələri inkişaf etdirilsin. Mən ümid edirəm və əminəm ki, qarşıda duran 

bu proqramları biz ləyaqətlə yerinə yetirəcəyik. 

- Mən də inanıram ki, qarşıdakı beş il ərzində Qafqaz dövlətləri arasından güclü bir Azərbaycan 

ortaya çıxacaq. Bəs, bu beş ildə qarşıya çıxa biləcək ən ciddi problem kimi nəyi görürsünüz? 

- Hesab edirəm ki, beş il ərzində, bəlkə daha da az bir müddətdə Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq 

Qarabağ münaqişəsi öz həllini tapmalıdır. Artıq biz XXI əsrdə yaşayırıq və Ermənistanla birlikdə müxtəlif 

beynəlxalq təşkilatların da üzvüyük. Belə olan halda, bir ölkənin başqa ölkənin torpaqlarını işğal etməsi 

dözülməzdir. Bütün dünya ictimaiyyəti, böyük dövlətlər buna son qoymalıdır. Ermənistan öz işğalçı 

siyasətindən əl çəkməlidir, Azərbaycanın işğal olunmuş torpaqlarından çıxmalıdır və beləliklə, bir milyon 

Azərbaycan qaçqın və köçkünü öz doğma torpaqlarına qayıtmalıdır. Bu, təkcə Azərbaycan üçün yox, bütün 

bölgə üçün önəmlidir. Çünki Ermənistan bölgə üçün təhlükədir, Dağlıq Qarabağ nəzarətsiz bir zonadır. Orada 

heç bir beynəlxalq nəzarət yoxdur, monitorinq keçirilmir. Bizdə olan məlumata görə, orada terrorist düşərgələri 

də fəaliyyət göstərir, narkotik maddələr yetişdirilir və nəql edilir. Bütün bunlar bölgə üçün böyük təhlükədir. 

Əlbəttə, bir halda ki, biz özümüzü Avropada, Avropanın bir hissəsi kimi görürük, deməli, Dağlıq Qarabağ 

Avropa məkanında qara bir ləkədir. Buna da son qoyulmalıdır. 

İnanıram ki, bu məsələ həll ediləcək, Azərbaycanın ərazi bütövlüyü bərpa olunacaq və beləliklə, 

dünyada mövcud olan bütün hüquq normaları burada da öz əksini tapacaqdır.  

- Hörmətli Prezident, Qarabağda heç bir beynəlxalq qurumun və ya müşahidəçinin fəaliyyət 

göstərmədiyini bildirdiniz və orada narkotiklərlə və terrorla bağlı fəaliyyətlərin artdığını vurğuladınız. 

Nə üçün buna göz yumulur?  

- Bunun müxtəlif səbəbləri var. Biz dəfələrlə bu barədə öz fikirlərimizi bildirmişik. Hesab edirəm ki, ilk 

növbədə, erməni lobbisinin dünyada güclü olması, müxtəlif ölkələrdə fəaliyyət göstərməsi ən əsas amillərdən 

biridir. Çünki Ermənistan özü iqtisadi cəhətdən də, siyasi cəhətdən də zəif və gücsüz bir dövlətdir. Ermənistan 
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öz siyasətində işğalçılıq prinsipinə əsaslanır, öz ölkəsində ciddi problemlərə baxmayaraq, digər ölkələrə qarşı 

ərazi iddiaları ilə çıxış edir. Ermənistanın təkcə Azərbaycana qarşı deyil, Türkiyəyə qarşı da ərazi iddiaları var. 

Ermənistan “xalqın öz müqəddəratını təyinetmə” prinsipini rəhbər tutaraq, digər ölkələr üçün də problem 

yaradır. Əlbəttə ki, əgər erməni lobbisi, onun güclü maliyyə dəstəyi olmasaydı, Ermənistan özünü belə apara 

bilməzdi. Bunun əsas səbəbi bu amildədir və bu amil, əfsuslar olsun ki, böyük dövlətlərin mövqeyində böyük 

rol oynayır. Beynəlxalq təşkilatlar da bu amilə görə öz siyasətlərinə müəyyən düzəlişlər edirlər. Mən hesab 

edirəm ki, dünyada buna bənzər münaqişələrin həllində bütün dünya ictimaiyyəti və bu məsələ ilə bilavasitə 

məşğul olan beynəlxalq təşkilatlar ikili standartlara yol verməməli, vahid bir mövqedən yanaşmalıdırlar. Əgər 

belə olarsa, əminəm ki, tezliklə Ermənistan öz işğalçı qüvvələrini Azərbaycan torpaqlarından çıxaracaqdır.  

- Hörmətli Prezident, son günlərdə Türkiyədə Ermənistanla sərhədin açılması məsələsi gündəliyə 

gəlib. Azərbaycan-Türkiyə münasibətlərini bu müzakirələr çərçivəsində dəyərləndirsək, bu əlaqələri necə 

görürsünüz?  

- Bilirsiniz, bu məsələ indi Azərbaycan cəmiyyətində, yəqin ki, Türkiyədə də və digər ölkələrdə də 

müzakirə olunur. Bizdə bu barədə heç bir rəsmi bəyanat, sənəd yoxdur, bu məsələ müzakirə mövzusu deyildir. 

Mən keçən ilin sentyabrında Baş nazir kimi Türkiyədə olarkən bu məsələ müzakirə olunmuşdur və Türkiyənin 

belə bir mövqeyi bir daha bəyan edilmişdir ki, Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi həll 

olunmayana qədər sərhəd açılmayacaqdır. Mənim üçün bu, kifayətdir. 

O ki qaldı bu məsələnin ciddiləşməsinə, əgər bu, müzakirə olunursa, deməli, buna əsas var. Hər bir 

ölkənin və yaxud ölkədə fəaliyyət göstərən qrupların maraqları, bu günün, dünənin, sabahın maraqları ola bilər. 

Amma tarix də var. Ölkələrimiz, xalqlarımız bütün dövrlərdə, əsrlərdə bir-birinə kömək, dayaq olmuşlar. Bu 

gün də belə olacaq, sabah da, əlli ildən, iki yüz ildən sonra da. Hər hansı bir qərarın qəbul olunmasında da bu 

amil nəzərə alınır. Bu məsələyə tarix prizmasından baxılmalıdır və əminəm ki, Türkiyə-Azərbaycan qardaşlığı, 

dostluğu bundan sonra da əbədi olacaqdır.  

- Cənab Prezident, Türkiyədə belə bir fikir də var ki, Ermənistan ilə sərhəd açılarsa, həmin 

ölkəyə nəzarət etmək asanlaşar və bu, Ermənistan ilə Azərbaycan arasındakı münasibətlərin düzəlməsi 

baxımından faydalı olar.  

- Mənim fikrim belədir ki, bu, o qədər də həqiqəti əks etdirən mövqe deyildir. Bunu deməyə də əsas var. 

Baxın, dünyada nələr baş verir. Balaca, iqtisadi cəhətdən zəif, gücsüz Ermənistan Türkiyəyə bütün ölkələrdə 

hücumlar edir. Avropada da, Amerikada da, bütün qitələrdə, hər yerdə uydurma “soyqırımı” haqqında 

bəyanatlar qəbul olunur. Türkiyə əleyhinə kampaniyalar aparılır. Ermənistan daim Türkiyəyə hücumlar edir və 

Türkiyə sadəcə, özünü müdafiə edir. Belə olan halda, sərhəd açılarsa, kimin təsiri daha çox olacaq – bu, hələ 

sual altındadır.  

Bilirsiniz, yenə də deyirəm, əgər bir ölkə kimi Ermənistan özü bunu etmiş olsaydı, heç vaxt heç bir 

uğura nail ola bilməzdi. Erməni lobbisi və onları dəstəkləyən bəzi qüvvələrin sayəsində Ermənistan bu cür 

əsassız iddialarla çıxış edir. Baxın, Azərbaycanda baş vermiş hadisələr, Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi 

məhz Ermənistanın separatçı meyllərindən doğmuşdur. Türkiyəyə qarşı Ermənistanın iddiası var. Gürcüstanla 

bağlı buna bənzər iddialar var. Yəni bu ölkə, Ermənistan dinc oturmur. Bu ölkənin özünün o qədər problemləri 

var ki, əgər ancaq öz problemləri ilə məşğul olsaydı, bəlkə də müəyyən dövrdən sonra iqtisadiyyatını bərpa edə 

bilərdi. Amma bütün bu problemlər qala-qala, sən gəl Azərbaycana, Türkiyəyə, Gürcüstana, digər ölkələrə iddia 

ilə çıxış et?! Bu, heç bir məntiqə sığmır. Bir daha onu göstərir ki, bu ölkə öz yanlış siyasətindən, xülyalardan əl 

çəkmir. Bu, “Böyük Ermənistan” xülyası ilə yaşayan ölkədir və belə siyasətin gələcəyi yoxdur.  

- Diaspordakı ermənilər ilə Ermənistanda yaşayan ermənilərin bir-birilərindən fikir baxımından, 

siyasi baxımdan fərqli hərəkət etdikləri haqqında mülahizələr var. Siz bununla razısınızmı?  

- Xeyr. Bizdə bu barədə kifayət qədər məlumat yoxdur. Hesab edirəm ki, diasporun dediyi həlledicidir. 

Ermənistanda görülən iqtisadi işlər yalnız diaspor tərəfindən həyata keçirilir. Mənə deyirlər ki, hətta binaların 

divarlarının boyanması da diasporun pulu ilə edilir. Əgər diaspor öz yardımını kəsərsə, Ermənistan çökər.  

- Hörmətli Prezident, Azərbaycan bir çox layihədə Türkiyənin yanında oldu. Hörmətli Heydər 

Əliyevin vaxtından başlayaraq, Azərbaycan Türkiyəyə daha da yaxınlaşdı. Bütün təzyiqlərə baxmayaraq, 

Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəməri layihəsi gerçəkləşdi. Azərbaycan bir çox nöqtədə Türkiyə üçün addımlar 

atdı. Siz Türkiyədən nə gözləyirsiniz, hansı sahələrdə dəstək gözləyirsiniz?  

- Qardaş qardaşdan heç nə istəməməli, heç nə ummamalıdır. Bu, təbii hisslər, təbii münasibətlərdir. 

Azərbaycan, dediyiniz kimi, həmişə Türkiyənin yanında olub və öz siyasətini bu istiqamətdə aparıbdır. Eyni 

zamanda, Türkiyə də Azərbaycana böyük kömək göstərmiş, dəstək vermişdir. Bunu biz heç vaxt 

unutmamalıyıq. Əlbəttə, biz hesab edirik ki, gələcəkdə də bu meyllər davam edəcək, bütün məsələlərdə bir-

birimizə arxa, dayaq olmalıyıq. Ölkənin hansısa mühüm bir problemi, iqtisadi çətinliyi ola bilər. Ticarətin də 
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daha fəal getməsi üçün hansısa addımların atılması, bəlkə də, zəruridir. Amma, ən başlıcası, Türkiyə-

Azərbaycan dostluğu, qardaşlığıdır. Heç bir başqa amil buna çata bilməz. Biz bu amili həmişə rəhbər tutsaq, 

ölkələrimiz arasında daim qardaşlıq hissləri davam edəcəkdir.  

- Cənab Prezident, Türkiyəyə, xüsusilə Ermənistan məsələsində, həm Avropa Birliyi, həm də ABŞ 

tərəfindən təzyiqlər edilir. Sizcə, Türkiyə bu təzyiqlərə dözə biləcəkmi?  

- Bilirsiniz, Azərbaycana da təzyiqlər göstərilirdi. Azərbaycan əlbəttə ki, böyük ölkə deyildir. Əgər 

yadımıza salsaq, 1994-96-cı illərdə Azərbaycanın iqtisadi vəziyyəti çox pis idi. Azərbaycan Ermənistanın 

təcavüzünə məruz qalmış bir ölkə idi. Azərbaycanda iqtisadi tənəzzül o qədər güclü idi ki, hər il iqtisadiyyat 10, 

20, 30 faiz aşağı düşürdü. Həmin o illər ərzində Bakı-Ceyhan layihəsi ilə əlaqədar çox böyük təzyiqlər 

olmuşdur. Hətta bir neçə dəfə hərbi çevrilişlərə cəhd də edilmişdir. Bunun təməlində məhz Azərbaycanın öz neft 

ehtiyatlarını dünya bazarlarına Türkiyə ərazisi ilə çatdırmasının qarşısını almaq məqsədi vardı. Amma 

Azərbaycan buna dözdü.  

Türkiyə böyük ölkədir, qüdrətli, böyük hərbi, iqtisadi potensiala malik dövlətdir. Təbii ki, Türkiyə 

təzyiqlərə dözəcək və dözməlidir. Təzyiqlər daim olacaqdır. Biz, təəssüflər olsun ki, dünyada mövcud olan ikili 

standartlarla üzləşirik. Bu ikili standartlar var. Nə üçün Türkiyəni bu vaxta qədər Avropa Birliyinə qəbul 

etmədilər? Nə üçün Türkiyədən sonra müraciət edən ölkələr qəbul edilir, Türkiyə qəbul olunmur? Bu suala 

gərək cavab verilsin. Əgər biz, həqiqətən, dünyada ədalətin, demokratiyanın, insan haqlarının qoruyucusuyuqsa, 

əgər, həqiqətən, bu amilləri üstün tuturuqsa, onda ədalət hər yerdə olmalıdır. Türkiyə çoxdan Avropa Birliyinə 

üzv olmalı idi. Amma qəbul etmirlər, şərt qoyurlar. O şərtdən sonra başqa bir şərt çıxacaq. Sonra yenisi 

çıxacaqdır. Azərbaycan da bütün bu acı həqiqətləri yaşayıb və yaşayır.  

Biz nə etməliyik? Biz öz siyasətimizi müstəqil şəkildə aparmalıyıq ki, xalqlarımız, millətimiz daha da 

güclənsin, qüdrətlənsin, möhkəmlənsin. Bizim gücümüz də birlikdədir. Birlik olmalıdır. Həmişə olduğu kimi, 

bundan sonra da bir olsaq, qarşımızda duran bütün problemləri, əngəlləri aşacağıq və gələcəyə doğru böyük 

addımlarla irəliləyəcəyik.  

JURNALİST: Cənab Prezident, müsahibəyə görə dərin təşəkkürümüzü bildiririk. 
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ANKARADA, ÇANKAYA KÖŞKÜNDƏ TƏŞKİL OLUNMUŞ  

RƏSMİ QARŞILANMA MƏRASİMİNDƏ 

BƏYANAT 

 

Ankara şəhəri, 

13 aprel 2004-cü il 

 

Türkiyə Cümhuriyyətinin hörmətli Prezidenti Əhməd Necdət Sezər! 

Hörmətli dostlar, xanımlar və cənablar! 

İlk növbədə, Sizə və hamınıza Azərbaycan xalqının xoş arzularını çatdırıram və əziz qardaşım, 

Cümhurbaşqanı məni Türkiyəyə rəsmi səfərə dəvət etdiyinizə görə Sizə öz minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm.  

Ölkələrimiz arasında mövcud olan dostluq, qardaşlıq münasibətləri günü-gündən güclənir. Azərbaycan 

müstəqilliyini əldə etdikdən sonra Türkiyə onu tanıyan ilk ölkə olmuşdur. O illərdən başlayaraq, bu günə qədər 

və xüsusən, son 10 il ərzində ölkələrimiz arasında olan münasibətlər inkişaf etmiş, güclənmişdir. Bütün 

sahələrdə, siyasi, iqtisadi, mədəni sahələrdə ölkələrimiz uğurlu əməkdaşlıq edir. Türkiyə daim Azərbaycana 

arxa, dəstək olmuşdur. Azərbaycanın ən çətin dövrlərində biz bu dəstəyi, bu köməyi daim hiss etmişik. 

Azərbaycan üçün, bütün bölgə üçün ən təhlükəli məsələdə - Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ 

münaqişəsinin həlli istiqamətində də biz daim Türkiyənin dəstəyini hiss etmişik və hiss edirik. Ümid edirik ki, 

bundan sonra aparılacaq danışıqlarda beynəlxalq birlik, ictimaiyyət münaqişənin beynəlxalq hüquq normalarına 

uyğun həlli istiqamətində öz səylərini göstərəcəkdir.  

Mən çox şadam, çox məmnunam ki, Türkiyəyə Prezident kimi gəlmişəm. Mən Türkiyədə dəfələrlə 

olmuşam. Türkiyə mənim üçün doğma, əziz ölkədir, hamımızın Vətənidir, amma Prezident kimi, bu mənim ilk 

səfərimdir. Mən əminəm ki, burada keçiriləcək ikitərəfli danışıqlarda ölkələrimizin mənafeyi üçün mühüm 

qərarlar qəbul ediləcəkdir. Ölkələrimiz bundan sonra da bir-birinə həmişə dayaq, arxa olacaqdır, biz daim 

birlikdə olacağıq. Bizim gücümüz birliyimizdədir. Azərbaycanın Prezidenti, xalqımızın ümummilli lideri 

Heydər Əliyevin siyasəti də məhz bundan ibarət idi. O, daim çalışırdı ki, Türkiyə-Azərbaycan münasibətləri 

inkişaf etsin, güclənsin. Biz, Azərbaycanın indiki rəhbərləri bu siyasətə sadiqik, əlimizdən gələni 

əsirgəməyəcəyik ki, Türkiyə ilə Azərbaycan arasında ənənəvi dostluq, qardaşlıq münasibətləri bundan sonra da 

inkişaf etsin. Bu ümidlərlə mən Türkiyəyə gəlmişəm və ilk anlardan böyük hörmət, diqqət, qonaqpərvərlik 

görürəm. Əminəm ki, bu səfər uğurlu olacaq və münasibətlərimiz yeni pilləyə qalxacaqdır.  

Təşəkkür edirəm. 
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ANKARADA TÜRKİYƏ RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ƏHMƏD NECDƏT SEZƏRİN  

ADINDAN AZƏRBAYCAN PREZİDENTİNİN ŞƏRƏFİNƏ TƏŞKİL EDİLMİŞ RƏSMİ QƏBULDA 

NİTQ 

 

Ankara şəhəri, 

13 aprel 2004-cü il 

 

Hörmətli Cümhurbaşqanı Əhməd Necdət Sezər! 

Hörmətli Səmra xanım! 

Hörmətli dostlar! 

Hörmətli xanımlar və cənablar! 

Məni Türkiyəyə rəsmi səfərə dəvət etdiyinə görə Türkiyənin Cümhurbaşqanı, Azərbaycan xalqının yaxın 

dostu Əhməd Necdət Sezərə bir daha öz minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm. Sizə demək istəyirəm ki, ilk 

anlardan biz burada qonaqpərvərlik, diqqət görmüşük və buna görə bütün nümayəndə heyəti adından Sizə 

təşəkkür edirəm. 

Türkiyə ilə Azərbaycan arasında dostluq, qardaşlıq münasibətləri uzun illərdir ki, davam edir, inkişaf edir, 

güclənir. Bu münasibətlərin inkişafı istiqamətində çox böyük addımlar atılır. Azərbaycanın ümummilli lideri 

Prezident Heydər Əliyevin səyləri nəticəsində xalqlarımız böyük uğurlara nail olmuşlar. Bizim 

münasibətlərimiz güclənibdir və demək olar ki, bütün sahələrdə uğurlu işbirliyi, əməkdaşlıq var. Siyasi, iqtisadi, 

mədəni, bütün digər sahələrdə işbirliyimiz örnək, nümunə ola bilər.  

Bizi bağlayan tarixi köklər əsasında qurulmuş yeni münasibətlər bölgədə mühüm rol oynayır. Bölgənin 

inkişafı üçün, Qafqazın inkişafı üçün Türkiyə-Azərbaycan münasibətləri müstəsna rol oynayır. Bölgəmiz sabit 

bölgə deyildir. Bölgədə sabitlik ən önəmli şərtdir, sülhün, əmin-amanlığın bərqərar olunması, inkişaf üçün əsas 

amildir.  

Bizi bağlayan iqtisadi əlaqələr təkcə ölkələrimiz üçün deyil, bütün bölgə üçün, Avropa üçün önəmlidir. 

Həyata keçirdiyimiz irimiqyaslı neft layihələri, qaz layihələri, xüsusən Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəmərinin 

tikintisi ilə bölgədə vəziyyət dəyişmiş olur. Yaxın zamanlarda istifadəyə veriləcək Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft 

kəməri xalqlarımızı daha da sıx birləşdirəcəkdir.  

Bakı-Tbilisi-Ərzurum qaz kəmərinin inşası istiqamətində çox önəmli addımlar atılıbdır. Bu layihə də 

uğurla həyata keçirilir və biz ümid edirik ki, o da öz həllini tapacaq, Azərbaycan qazı Türkiyəyə və buradan da 

Avropa istehlakçılarına çatdırılacaqdır.  

Türkiyə bütün məsələlərdə Azərbaycana daim arxa, dayaq olmuşdur. O cümlədən Ermənistan-

Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ məsələsində də biz daim qardaş ölkənin köməyini hiss etmişik. Bu dəstəyi bu gün 

də hiss edirik və əminik ki, yaxın zamanlarda bu münaqişə öz həllini tapacaqdır. Azərbaycanın ərazi bütövlüyü 

beynəlxalq hüquq normaları əsasında bərpa olunacaq, torpaqlarımız işğalçılardan azad ediləcəkdir.  

Bugünkü danışıqlarda, keçirdiyimiz təkbətək görüşümüzdə bir daha əmin olduq ki, Türkiyə ilə 

Azərbaycan arasında heç bir problem yoxdur. Bütün məsələlər öz həllini tapır və biz bu siyasətə, bu qardaşlığa 

sadiqik. 

Hörmətli Cümhurbaşqanı qeyd etdi ki, üç gün öncə Bakıda Atatürk Mərkəzi öz qapılarını açmışdır, çox 

möhtəşəm mərasim keçirilmişdir. Deməyə tam əsas var ki, Azərbaycanda ulu öndərimiz Atatürkün tarixi irsi 

öyrəniləcək və təbliğ ediləcəkdir. Bu, bir daha onu göstərir ki, bizim xalqlarımız bir-birinə nə qədər bağlıdır, 

yaxındır. Bu dostluq, qardaşlıq hər şeydən üstündür. Mən əminəm ki, aramızda olan dostluq, qardaşlıq 

münasibətləri bundan sonra da davam və inkişaf edəcək, xalqlarımıza səadət, xoşbəxtlik gətirəcəkdir.  

Bu badəni Türkiyə-Azərbaycan münasibətləri şərəfinə, Türkiyə Cümhuriyyətinin şərəfinə, qardaş ölkənin 

Cümhurbaşqanı Əhməd Necdət Sezərin şərəfinə qaldırıram.  

Sağ olun. 
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ANKARADA AZƏRBAYCAN-TÜRKİYƏ SƏNƏDLƏRİNİN  

İMZALANMASI MƏRASİMİNDƏN SONRA 

ÇIXIŞ 

 

Ankara şəhəri, 

13 aprel 2004-cü il 

 

Hörmətli xanımlar və cənablar! 

Hörmətli mətbuat nümayəndələri! 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti kimi mən Türkiyəyə ilk səfərə gəlmişəm. Bu səfər çox uğurla 

həyata keçirilir. İlk növbədə, Türkiyə Respublikasının Cümhurbaşqanı, qardaşım Əhməd Necdət Sezərə məni 

Türkiyəyə rəsmi səfərə dəvət etdiyinə görə bir daha öz təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Mənə, bizim 

nümayəndə heyətimizə göstərilən diqqətə və qonaqpərvərliyə görə bütün türk qardaşlarıma minnətdaram.  

Bu gün biz Türkiyə-Azərbaycan münasibətlərinin gələcək perspektivlərini ətraflı müzakirə etdik. Bir daha 

əmin olduq ki, ölkələrimiz arasında əlaqələr, münasibətlər uğurla inkişaf edir. Azərbaycan dövlət müstəqilliyini 

əldə etdikdən sonra onu ilk tanıyan Türkiyə olmuşdur. O illərdən bu vaxta qədər ölkələrimiz arasında əlaqələr 

ilbəil güclənir, inkişaf edir. Ölkələrimiz bütün sahələrdə uğurlu işbirliyi aparır və bu, təkcə ölkələrimiz üçün 

deyil, bütün bölgə üçün önəm daşıyır. 

Türkiyə Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli istiqamətində Azərbaycanla daim 

birlikdə olubdur, Azərbaycanın yanında olubdur. Bugünkü görüşlər, danışıqlar bunu bir daha göstərir. Bu 

münaqişə beynəlxalq hüquq normaları əsasında, Azərbaycanın ərazi bütövlüyü çərçivəsində öz həllini 

tapmalıdır. Yəni, hörmətli Cümhurbaşqanın qeyd etdiyi kimi, mərhələli yolla öz həllini tapa bilər. Çox şadıq ki, 

artıq beynəlxalq ictimaiyyət də məsələyə bu prizmadan yanaşmağa başlayıbdır. Əminik ki, əgər bu məsələ ilə 

məşğul olan qurumlar, beynəlxalq təşkilatlar da bu nöqteyi-nəzərdən yanaşsalar, problem tezliklə öz həllini tapa 

bilər. Türkiyə ilə Azərbaycan arasında bütün sahələrdə əlaqələrin inkişafı göz önündədir. Mən burada qeyd 

elədim ki, üç gün bundan əvvəl Bakıda Atatürk Mərkəzi açılmışdır.  

Prezident Heydər Əliyev tərəfindən qərar verilmişdi ki, bu Mərkəz açılsın. Çox şadam, xoşbəxtəm, 

bəxtiyaram ki, bunun açılışını etmək mənə nəsib olmuşdur. Türkiyədən gələn heyətlə birlikdə biz bu Mərkəzi 

açdıq. Bütün türk dünyasının ulu öndəri Mustafa Kamal Atatürkün tarixi irsi orada öyrəniləcək və təbliğ 

ediləcəkdir. İqtisadi əlaqələrimiz uğurla inkişaf edir. Türkiyə ilə Azərbaycanın iqtisadi inkişafı sürətlə gedir. 

Ölkələrimiz son illər ərzində bu istiqamətdə böyük uğurlar əldə etmişdir. Azərbaycanın iqtisadiyyatı hər il orta 

hesabla 10 faiz artır. Türkiyə iqtisadiyyatının da artımı bizi çox sevindirir. Bu, deməyə əsas verir ki, 

ölkələrimizin iqtisadi potensialı gücləndikcə, iqtisadi əlaqələrimiz də güclənəcək, mal dövriyyəsinin həcmi 

artacaqdır. Beləliklə, ölkələrimiz daha da səmərəli işbirliyi, əməkdaşlıq edəcəkdir. 

Əlbəttə, bu məsələdə Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft və Bakı-Tbilisi-Ərzurum qaz kəmərlərinin uğurla tikilib 

istifadəyə verilməsi böyük önəm daşıyır. Bu, təkcə iqtisadi məsələ deyil, həm də bölgədə yeni bir mühit 

yaradacaqdır. Bölgəyə sülh, təhlükəsizlik, əmin-amanlıq gətirəcəkdir. Biz hamımız səbirsizliklə o günü 

gözləyirik ki, Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəmərinin və Bakı-Tbilisi-Ərzurum qaz kəmərinin açılışında iştirak 

edək. Bu günlər uzaqda deyildir. Əminəm ki, yaxın zamanlarda biz buna nail olacağıq. 

Bir daha qeyd etmək istəyirəm ki, ölkələrimiz arasında heç bir problem yoxdur. Həll olunmayan məsələ 

yoxdur. Biz Türkiyə tərəfindən daim dəstək, yardım, diqqət görmüşük. Münasibətlərimiz daim qardaşlıq, 

dostluq prinsiplərinə söykənibdir. Biz bu prinsiplərə sadiqik.  

Hörmətli Cümhurbaşqanı, mən Sizi və bütün qardaşlarımızı bir daha ürəkdən salamlayır və nümayəndə 

heyətimizə göstərilən diqqətə, məhəbbətə, qonaqpərvərliyə görə öz dərin təşəkkürümü bildirmək istəyirəm.  

Sağ olun.  
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ANKARA ŞƏHƏRİNİN YAXINLIĞINDA, BATIKƏNDDƏ 

HEYDƏR ƏLİYEV PARKININ TƏNTƏNƏLİ AÇILIŞ MƏRASİMİNDƏ 

NİTQ 

 

Ankara şəhəri, 

14 aprel 2004-cü il 

 

Hörmətli nazirlər! 

Hörmətli vali! 

Əziz xanımlar və cənablar! 

İlk növbədə, mən Türkiyə hökumətinə, ətraf mühitin mühafizəsi və meşə təsərrüfatı nazirinə, bütün türk 

qardaşlarımıza öz dərin minnətdarlığımı və təşəkkürümü bildirmək istəyirəm ki, bu parka Azərbaycanın 

ümummilli lideri Heydər Əliyevin adını vermisiniz. Bu, bir daha onu göstərir ki, Türkiyə və Azərbaycan 

xalqları, ölkələrimiz daim birlikdə olublar, bir-birinə yardım, kömək ediblər. Biz bu dəstəyi, Türkiyədən gələn 

məhəbbəti həmişə, bütün zamanlarda hiss edirdik. Azərbaycan öz dövlət müstəqilliyini əldə etdikdən sonra 

Türkiyədən gələn dəstək bizim rahat və təhlükəsiz şəraitdə yaşamağımıza böyük fayda veribdir.  

Heydər Əliyev müasir Azərbaycanın qurucusudur. Müasir, müstəqil Azərbaycan onun əsəridir. 1993-cü 

ildə xalqın tələbi ilə Azərbaycanda hakimiyyətə gəldikdən sonra ölkəmizdə sabitlik bərpa olundu, hərc-

mərcliyə, anarxiyaya son qoyuldu və ölkəmiz yavaş-yavaş inkişaf etməyə başladı.  

1993-cü ildən 1996-cı ilə qədər Azərbaycanın tarixində çox çətin illər yaşanmışdır. O illər ərzində 

Azərbaycan böyük təhlükələrdən keçərək, öz dövlət müstəqilliyini möhkəmləndirmiş və beləliklə, ölkəmizin 

gələcək inkişafı üçün gözəl imkanlar əldə olunmuşdur. 1996-cı ildən başlayaraq, bu günə qədər ölkəmiz 

dinamik şəkildə inkişaf edir. Bizdə iqtisadi artım ildə 10 faiz həddindədir. Azərbaycanın dünyada mövqeləri 

möhkəmlənibdir, ölkəmiz dünya birliyində özünə layiq yerini tuta bilibdir. Ölkəmiz beynəlxalq təşkilatlarla 

uğurla əməkdaşlıq edir. Azərbaycanın bütün sahələrinin inkişafı Heydər Əliyevin adı ilə bağlıdır. Biz, ondan 

sonrakı rəhbərlər, bu gün Azərbaycana rəhbərlik edən şəxslər bütün zamanlarda onun siyasətinə sadiq olacağıq. 

Çünki bu siyasətin alternativi yoxdur. Azərbaycan xalqı bu siyasəti dəstəkləyir, bəyənir və bu siyasətə səs verir. 

Heydər Əliyevin Türkiyə-Azərbaycan münasibətlərinin inkişafında da müstəsna rolu olmuşdur. Onun 

siyasətinin ən əsas istiqamətlərindən biri də o idi ki, Türkiyə ilə Azərbaycan arasında münasibətlər bütün 

sahələrdə inkişaf etsin. Biz bunun şahidiyik ki, bütün sahələrdə - siyasi, iqtisadi, mədəni sahələrdə ölkələrimiz 

çox güclü münasibətlər qurmuşlar və birlikdə mühüm işlərin öhdəsindən gəlirlər. 

Heydər Əliyevin ifadəsi bu gün burada səsləndi: “Biz bir millət, iki dövlətik”. Bu, bir daha onu göstərir ki, 

o, Türkiyəyə, türk dünyasına nə qədər bağlı idi. Biz bu siyasətə sadiqik, bu siyasəti davam etdirəcəyik. Mənim 

Türkiyəyə indiki rəsmi səfərim də məhz bu siyasətin məntiqi nəticəsidir.  

Dünən və bu gün keçirdiyim bütün görüşlərdə, apardığım bütün danışıqlarda bir daha əmin oldum ki, 

Türkiyə ilə Azərbaycan arasında dostluq, qardaşlıq münasibətləri davam edir, güclənir. Mən əminəm ki, bu 

səfərdən sonra bu münasibətlərə yeni təkan veriləcəkdir. Ölkələrimiz daha sıx işbirliyi, əməkdaşlıq edəcəklər. 

Bunu dəfələrlə bildirmişəm və bir daha demək istəyirəm ki, bizim gücümüz bizim birliyimizdədir. Biz daim bir-

birimizin yanında olmalıyıq və əminəm ki, olacağıq.  

Heydər Əliyevi Türkiyəyə böyük tellər bağlayırdı. O, qəlbən Türkiyəyə, türk xalqına yaxın idi. Bizə də 

vəsiyyət etmişdir ki, bu siyasəti davam etdirək. Biz də bunu edirik. Əminəm ki, bundan sonra, - bütün 

zamanlarda, 50-100-200 ildən sonra, bütün əsrlərdə Türkiyə və Azərbaycan, iki qardaş ölkə daim bir-birinin 

yanında olacaqdır.  

Bu parka Heydər Əliyevin adının verilməsi çox rəmzi xarakter daşıyır. Deməliyəm ki, Azərbaycanın 

ümummilli lideri Heydər Əliyev meşələrə, yaşıllığa daim böyük diqqət göstərmişdir. Onun təşəbbüsü ilə 

Azərbaycanın, bütün bölgələrində meşələr, parklar salınmışdır. Həmin parklar bu gün də Azərbaycanımızı 

gözəlləşdirir və onun adını daşıyır. O, bir dəfə çıxışları zamanı demişdir ki, ağacları kəsməyin, ağacları əkin, 

bilin ki, ağacları kəsəndə, elə bil, mənim qolumu kəsirsiniz. Bu gün bu parkı görəndə mən düşünürəm ki, bir 

neçə il sonra bu fidanlar böyüyəcək, qollu-budaqlı olacaq, şəhərinizi gözəlləşdirəcəkdir. Beləliklə, Heydər 

Əliyevin xatirəsi burada da yaşayacaqdır. 

Əziz qardaşlar, Azərbaycanın Prezidenti kimi, Heydər Əliyevin varisi kimi, davamçısı kimi mən sizə 

ürəkdən minnətdaram. Siz Heydər Əliyevin xatirəsinə böyük hörmət göstərirsiniz. Azərbaycanımıza böyük 

məhəbbət göstərirsiniz. Mənə, Azərbaycanın Prezidentinə, mənimlə Türkiyəyə rəsmi səfərə gəlmiş bütün 

nümayəndə heyətinin üzvlərinə böyük qonaqpərvərlik göstərirsiniz.  
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Mən sizin hamınızı bir daha salamlayır, Azərbaycan xalqının ən xoş arzularını çatdırıram. Əmin 

olduğumu bildirirəm ki, qardaş xalqlarımız, ölkələrimiz bundan sonra da əl-ələ verib irəliyə doğru uğurla 

gedəcəklər.  

Təşəkkür edirəm.  
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ANKARADA AZƏRBAYCAN PREZİDENTİNƏ BİLKƏND UNİVERSİTETİNİN 

FƏXRİ DOKTORU DİPLOMU VƏ İHSAN DOĞRAMACI ADINA 

DÜNYA SÜLH MÜKAFATININ TƏQDİM EDİLMƏSİ MƏRASİMİNDƏ 

NİTQ 

 

Ankara şəhəri, 

14 aprel 2004-cü il 

 

Əziz və hörmətli İhsan Doğramacı!  

Əziz və hörmətli rektor Əli Doğramacı! 

Əziz dostlar, bacılar və qardaşlar!  

Bu gün mənim həyatımda çox əlamətdar və tarixi bir gündür. Bilkənd Universiteti mənə fəxri doktor adını 

vermişdir və eyni zamanda, hörmətli İhsan Doğramacının adını daşıyan Dünya sülh mükafatının medalı mənə 

təqdim edilmişdir. Mən bu münasibətlə Sizə öz dərin təşəkkürümü, minnətdarlığımı bildirirəm.  

Mən bu yüksək adı şərəflə daşıyacağam, öz gələcək fəaliyyətimdə çalışacağam ki, Türkiyə-Azərbaycan 

dostluq, qardaşlıq münasibətləri bundan sonra da inkişaf etsin, daha da güclənsin.  

Türkiyə daim Azərbaycanın yanında olmuşdur. Azərbaycanı və Türkiyəni böyük əlaqələr, tarixi köklər 

bağlayır. Xalqlarımız bütün zamanlarda bir olmuşlar. Düzdür, Azərbaycan uzun illər ərzində Sovet İttifaqının 

tərkib hissəsində olduğuna görə, Türkiyədən ayrı düşmüşdür. Amma buna baxmayaraq, insanların qəlbindəki 

duyğular, yaşanan o həsrət bizi rahat buraxmırdı. Biz daim çalışırdıq, istəyirdik ki, Türkiyə ilə bir yerdə olaq, 

türk xalqı ilə bir yerdə olaq. Azərbaycanın dövlət müstəqilliyi bərpa olunandan sonra biz buna nail ola bildik. 

Azərbaycan müstəqil dövlət kimi yaşamağa başladı və dərhal Türkiyədə Azərbaycanı tanıdılar və Türkiyə-

Azərbaycan münasibətləri sürətlə inkişaf etməyə başladı.  

Bu tarixi dövr ölkəmiz üçün, Azərbaycanda sülhün, əmin-amanlığın bərqərar edilməsi üçün çox önəmli 

olmuşdur. Bu dövr ərzində Azərbaycanın gənc dövləti böyük sınaqlardan keçmişdir. Böyük problemlər, 

əziyyətlər ortaya çıxmışdır. Bütün bu problemlərin həllində biz daim qardaş ölkənin – Türkiyənin dəstəyini hiss 

etmişik və bunu bu gün də hiss edirik.  

Mən bu günlərdə Türkiyədə rəsmi səfərdəyəm. Türkiyədə dəfələrlə olmuşam, çoxlu səfərlərim olubdur, 

amma ilk dəfədir ki, müstəqil Azərbaycanın Prezidenti kimi səfərə gəlmişəm. Deyə bilərəm ki, dünən və bu gün 

keçirdiyim bütün görüşlərdə, danışıqlarda bir daha əmin oldum ki, Türkiyə-Azərbaycan münasibətləri inkişaf 

edir, güclənir. İnanıram ki, bu səfərdən sonra münasibətlərimiz yeni pilləyə qalxacaqdır.  

Türkiyə Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli məsələsində daim Azərbaycana 

siyasi dəstək vermişdir. Biz bunu bu gün də hiss edirik və əminik ki, yaxın zamanlarda münaqişə sülh yolu ilə, 

beynəlxalq hüquq normaları əsasında öz həllini tapacaqdır. Azərbaycanın ərazi bütövlüyü bərpa ediləcək, işğal 

olunmuş torpaqlar azad ediləcək və bir milyondan çox qaçqın, köçkün öz doğma torpaqlarına qayıdacaqdır. Bu, 

zamanın tələbidir. XXI əsrdə ölkələr sülh içində yaşamalıdır. XXI əsrdə beynəlxalq ictimaiyyət Avropada bir 

ölkənin digər ölkənin torpaqlarını işğal etməsi ilə barışmamalıdır.  

Türkiyə-Azərbaycan münasibətlərinin inkişafında Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin 

xidmətləri çox yüksək olmuşdur. O, 1993-cü ildən 2003-cü ilə qədər Azərbaycanın Prezidenti idi. Ondan əvvəl 

Naxçıvan Muxtar Respublikasının rəhbəri idi. Bütün bu dövrlərdə onun siyasətinin əsas istiqamətlərindən biri 

Türkiyə-Azərbaycan münasibətlərinin inkişaf etdirilməsi olmuşdur.  

Biz yaxşı xatırlayırıq, Heydər Əliyev Naxçıvanın rəhbəri olan dövrdə Naxçıvanla Türkiyə arasında 

“Ümid” körpüsü salınmış və açılmışdır. O körpü Azərbaycanın ayrılmaz hissəsi olan Naxçıvan üçün həyati 

əhəmiyyət kəsb edir. Məhz Heydər Əliyevin və Türkiyə rəhbərlərinin fəaliyyəti nəticəsində o körpü qısa müddət 

ərzində tikilmişdir və indi insanlar o körpüdən rahat istifadə edirlər.  

Bütün başqa dövrlərdə Prezident Heydər Əliyevin siyasətində Azərbaycan-Türkiyə münasibətlərinin 

xüsusi yeri olmuşdur. Onun məşhur “Biz bir millət, iki dövlətik” kəlamı bu gün də aktualdır, sabah da aktual 

olacaq, bütün dövrlərdə yaşayacaqdır. Keçmişdə olduğu kimi, bundan sonra da - bütün dövrlərdə bizim 

xalqlarımız daim birlikdə olacaqlar. Bir-birinə dayaq, arxa olacaqlar.  

Bu gün Bilkənd Universitetində olmaq mənim üçün böyük şərəfdir, xoşbəxtlikdir. Mənim bu universitetə 

böyük hörmətim var. Bu, böyük bir elm, təhsil ocağıdır. Bilirsiniz ki, universitetin qurucusu, Azərbaycan 

xalqının yaxın dostu hörmətli İhsan Doğramacı Heydər Əliyevin çox yaxın, səmimi dostu olmuşdur. İhsan bəyin 

Türkiyə qarşısında, bütün böyük türk dünyası qarşısında misilsiz xidmətləri vardır. O, bütün türk dünyasını 

birləşdirən bir insandır. Türk dünyasını bilən, türk dünyasında böyük nüfuza malik olan bir insandır. İhsan bəyi 
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Azərbaycanda da çox sevirlər, ürəkdən sevirlər, ona böyük hörmət edirlər. O cümlədən bizim ailə üçün İhsan 

bəy çox doğma, yaxın adamdır.  

Prezident Heydər Əliyevin çox dostu yox idi. O, dostluqda da çox diqqətli idi. Amma İhsan bəylə onu ən 

səmimi tellər, duyğular bağlayırdı. 1999-cu ilin may ayını xatırlayıram. O vaxt Heydər Əliyevin çətin dövrü idi. 

Onun ürəyində əməliyyat aparılmışdı və Amerikanın Klivlend şəhərində reabilitasiya kursu keçirdi. Bu müddət 

onun ad gününə təsadüf etdi. Beləliklə, biz onun doğum gününü orada, demək olar ki, xəstəxana şəraitində qeyd 

edəsi olduq. Bizim üçün çox böyük sürpriz olmuşdu ki, Heydər Əliyevin yaxın dostu, qardaşı İhsan Doğramacı 

bu münasibətlə xüsusi olaraq Türkiyədən Klivlend şəhərinə gəlmişdi. On min kilometrdən çox məsafəni qət 

etmişdi ki, öz dostunun yanında olsun. Bəlkə başqa bir vaxtda bunu etməzdi. Amma onun dostu çətin günlər 

yaşayırdı, çətin əməliyyatdan çıxmışdı.  

Əlbəttə, mən xatırlayıram, bundan sonra Heydər Əliyevin əhval-ruhiyyəsi yaxşılaşdı və deyə bilərəm ki, 

İhsan bəyin gəlişi onun sağalma prosesində də çox böyük rol oynadı. İhsan bəy öz yüksək insani keyfiyyətlərini 

bir daha ifadə etdi. Əsl dostluğu ifadə etdi. Əlbəttə, bu xatirələr bizim üçün çox əzizdir, unudulmazdır. Bütün 

dövrlərdə onların – Heydər bəyin və İhsan bəyin dostluğu bizim üçün, ailə üzvləri üçün nümunə olmuşdur, 

örnək olmuşdur. Biz həyatı onlara baxıb öyrənirik.  

Düzdür, insan ixtisası elm ocağında, universitetdə, məktəbdə alır. Sonra digər ixtisaslaşmış qurumlarda 

alır. Amma o da sirr deyil ki, ailə tərbiyəsi çox önəmli bir amildir. Biz bu tərbiyəni də görə-görə əldə edirik. 

Əlbəttə, bu dostluq, bu mehribanlıq, bu səmimiyyət bizim hamımızın - mənim, ailəmin, uşaqlarımın qəlbində 

həmişə yaşayacaqdır. Ona görə bugünkü gün, mənim üçün, bəlkə də, ikiqat, beşqat, onqat əzizdir. Çünki bu 

mükafatı, bu fəxri adı mən İhsan bəyin əlindən alıram.  

Mən bu gün onun surətini əks etdirən medal ilə təltif olunuram.  

Mən Azərbaycanda prezident seçkiləri ərəfəsində və ondan sonrakı dövrlərdə etdiyim çıxışlarımda, 

bəyanatlarımda birmənalı şəkildə bildirmişdim ki, Heydər Əliyevin siyasətini davam etdirmək əzmindəyəm. 

Mən bu siyasətə sadiqəm. Bu siyasət Azərbaycana böyük uğurlar gətirmişdir. Azərbaycanı böhrandan, xaosdan, 

anarxiyadan inkişafa, tərəqqiyə, uğurlara gətirmişdir. Azərbaycanın xoşbəxt gələcəyi bu siyasətlə bağlıdır. 

Azərbaycan xalqı bu siyasətə alternativ görmür. Məhz bunun nəticəsində Azərbaycan xalqı bu siyasətə səs verir. 

Azərbaycan xalqı rahat yaşamaq istəyir, sülh, əmin-amanlıq, asayiş şəraitində yaşamaq istəyir.  

Azərbaycanda böyük quruculuq işləri görülür. Heydər Əliyevin təməlini qoyduğu iqtisadi islahatlar, neft 

siyasəti, sosial məsələlər öz həllini tapır. Ölkəmizi müasirləşdirmək, yeniləşdirmək, gücləndirmək, 

iqtisadiyyatımızı, ordumuzu gücləndirmək - bu gün bizim planlarımız məhz bundan ibarətdir. Azərbaycan xalqı 

üçün gözəl şərait yaratmaq və Azərbaycanı dünya birliyinə daha da sürətlə, hərtərəfli inteqrasiya etmək bizim 

əsas, prioritet məsələlərimizdir. Əminəm ki, biz buna nail olacağıq. Azərbaycan xalqının iradəsi, qardaş Türkiyə 

Cümhuriyyətinin dəstəyi bütün bu məqsədlərə çatmaq üçün bizə kömək edəcəkdir.  

Əziz dostlar! 

Əziz və hörmətli İhsan bəy! 

Hörmətli xanımlar və cənablar! 

Mənə göstərdiyiniz bu hörmətə, diqqətə görə sizin hamınıza bir daha minnətdarlığımı bildirirəm. Sizə bir 

daha bəyan edirəm ki, mən bu fəxri doktor adını şərəflə daşıyacağam. Sağ olun, təşəkkür edirəm.  
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TÜRKİYƏ BÖYÜK MİLLƏT MƏCLİSİNDƏ 

NİTQ 

 

Ankara şəhəri, 

14 aprel 2004-cü il 

 

Hörmətli Türkiyə Böyük Millət Məclisi! 

Hörmətli millət vəkilləri!  

Hörmətli xanımlar və cənablar! 

Əziz dostlar!  

Türkiyə Böyük Millət Məclisinin qarşısında çıxış etmək mənim üçün böyük şərəfdir. Bu şərəfi mənə 

verdiyinizə görə, sizə öz minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm.  

İkinci gündür mən Türkiyədə rəsmi səfərdəyəm. Artıq demək olar ki, bu səfər çox uğurlu keçib və 

apardığımız bütün danışıqlarda, söhbətlərdə bir daha əmin olduq ki, Türkiyə ilə Azərbaycan arasında dostluq, 

qardaşlıq münasibətləri davam edir, inkişaf edir, güclənir. Bu münasibətlər Azərbaycan üçün prioritet məsələdir.  

Bildiyiniz kimi, Azərbaycan öz dövlət müstəqilliyini əldə etdikdən sonra onu ilk tanıyan Türkiyə 

olmuşdur. O illərdən sonra bütün dövrlərdə Türkiyə daim Azərbaycanın yanında olmuş, Azərbaycana arxa-

dayaq olmuşdur. Biz bunu çox yüksək qiymətləndiririk və ümid edirik, əminik ki, bundan sonra bizim qardaş 

ölkələrimiz daim bir-birinin yanında olacaqlar. Bizim gücümüz bizim birliyimizdədir. Türkiyənin gücü 

Azərbaycanın gücüdür, Azərbaycanın gücü Türkiyənin gücüdür. 

Azərbaycan son 12 ildə, müstəqilliyini əldə etdikdən sonra çox çətin yollardan keçmişdir. Ölkəmiz 

müstəqilliyin ilk illərində böyük təhlükələrlə üzləşmişdir. Ermənistan tərəfindən Azərbaycana qarşı aparılan 

təcavüzkar siyasət Azərbaycanın torpaqlarının bir hissəsinin itirilməsi ilə nəticələnmişdir. Üstəgəl, daxildə 

vəziyyət qeyri-sabit idi. Beləliklə, Azərbaycan çox böyük fəlakətlərlə üz-üzə qalmışdı. 1993-cü ildə xalqın 

tələbi ilə Azərbaycanın ümummilli lideri Heydər Əliyev rəhbərliyə qayıdandan sonra ölkədə vəziyyət tədricən 

normallaşdı və Azərbaycan bu böhran içindən çıxa bildi.  

Sizə deyə bilərəm ki, 1993-cü ildən 1996-cı ilə qədər Azərbaycanda daxili ictimai-siyasi vəziyyət çox 

gərgin idi. Bir neçə dəfə dövlət çevrilişinə cəhdlər olmuşdu, vətəndaş müharibəsi başlanmışdı. Azərbaycanda 

qeyri-qanuni silahlı birləşmələr özbaşınalıq edirdi. Əlbəttə, bütün bu xoşagəlməz halların qarşısını almaq üçün 

böyük səylər sərf olunmuşdur. Demək olar ki, Azərbaycanda sabitlik 1996-cı ildə yaranmışdır. O ildən 

başlayaraq, bu günə qədər ölkəmiz inkişaf edir, öz potensialını gücləndirir və iqtisadiyyatımız da inkişaf edir.  

1996-cı ildən 2003-cü ilə qədər orta hesabla bizim iqtisadiyyatımız ildə on faiz artmışdır. Keçən ilin 

ümumi daxili məhsulun artımı – iqtisadiyyatın əsas göstəricisi – 11 faiz olmuşdur. Azərbaycanda son yeddi il 

ərzində inflyasiya 2-3 faiz təşkil edir. Adambaşına düşən xarici sərmayələrin həcminə görə Azərbaycan keçmiş 

sovet cümhuriyyətləri arasında liderliyi saxlayır və son illər ərzində ölkəmizə 17 milyard dollar sərmayə 

qoyulmuşdur.  

Azərbaycanda iqtisadi islahatlar uğurla aparılır. Özəlləşdirmə proqramı həyata keçirilir. Torpaq 

özəlləşdirilibdir. Sənaye müəssisələri özəlləşdirilir, xidmət sektorunun, demək olar ki, hamısı özəlləşdirilibdir. 

Bu gün ümumi daxili məhsulda, Azərbaycanın iqtisadiyyatında özəl sektorun payı 74 faizdir. Bu, onu göstərir 

ki, Azərbaycanda bazar iqtisadiyyatı prinsipləri öz əksini tam tapmışdır. Ölkə bazar iqtisadiyyatı əsasında 

inkişaf edir və biz əminik ki, bu, gələcəkdə də Azərbaycana böyük fayda, mənfəət gətirəcəkdir.  

Eyni zamanda, bizim siyasətimiz sosialyönümlü siyasətdir. Baxmayaraq ki, Azərbaycan artıq yeni bir 

sistemdə yaşayır, kommunist sistemindən yeni sistemə keçid dövrünü yaşayır, ölkədə sosial ədalətə böyük 

diqqət göstərilir. Bizim büdcəmizin əsas məxaric hissəsi məhz sosial məsələlərin həllinə yönəldilibdir. 

Maaşların, pensiyaların, təqaüdlərin, digər sosial müavinətlərin ödənilməsi və artırılması bizim hökumətimiz 

üçün prioritet məsələdir.  

Siyasi islahatlar uğurla aparılır. Azərbaycan müasir, dünyəvi dövlətdir. Azərbaycanda demokratikləşmə 

prosesi uğurla gedir. Ölkəmiz insan haqlarının qorunması istiqamətində böyük uğurlar əldə etmişdir, 

ümumbəşəri dəyərlərə çox sürətlə yiyələnir. Eyni zamanda, dünya sivilizasiyasına öz dəyərli töhfələrini 

verməkdədir. Azərbaycanın çox qədim tarixi, çox zəngin, mədəni irsi vardır. Əlbəttə, biz bu irsi, bu tarixi töhfə 

olaraq dünya sivilizasiyasına bəxş edirik.  

Azərbaycan üç ildən artıqdır ki, Avropa Şurasının üzvüdür. Bu illər ərzində ciddi dəyişikliklər baş 

vermişdir ki, bu da öz növbəsində, ölkəmizi daha da demokratikləşdirir. Azərbaycanın Avropa Şurasında 



Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

P R E Z İ D E N T   K İ T A B X A N A S I 

Xarici  siyasət 

fəaliyyəti 

 

 97 

fəaliyyəti çox uğurlu olmuşdur və Avropa Şurası öz sənədlərində Ermənistanı işğalçı dövlət kimi tanımışdır. Bu, 

bizim böyük uğurumuzdur və hesab edirik ki, gələcək danışıqlar prosesinə güclü zəmin yaradacaqdır.  

Eyni zamanda, Avropa Birliyi ilə də münasibətlərimiz inkişaf edir, güclənir. Çox sevindirici haldır ki, 

Avropa Birliyi Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndə təyin edibdir. Bu, onu göstərir ki, Avropa Birliyinin 

bizim bölgəmizə olan diqqəti artır. Biz əminik ki, bütün beynəlxalq birlik Azərbaycanla bundan sonra da uğurlu 

əməkdaşlıq edəcək və Azərbaycan da öz gələcəyini dünya birliyinə, Avropa məkanına inteqrasiyada görür.  

Bizim planlarımız, proqramlarımız çoxdur. Bu yaxınlarda qəbul edilmiş sosial-iqtisadi inkişafın 

sürətləndirilməsi proqramı uğurla həyata keçirilir. Eyni zamanda, yenə bu yaxınlarda qəbul etdiyimiz regional 

proqram da həyata keçirilir və beləliklə, Azərbaycanın iqtisadiyyatı hərtərəfli inkişaf edəcəkdir. Bölgələrimiz bu 

proqramların həyata keçirilməsindən daha böyük fayda görəcəkdir.  

Ölkəmizin perspektivləri çox gözəldir. Bildiyiniz kimi, təkcə Azərbaycan üçün deyil, bütün bölgə üçün, 

geniş mənada Avropa üçün böyük əhəmiyyət kəsb edən Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəməri uğurla inşa edilir. Biz 

əminik ki, o, vaxtında, zamanında istismara veriləcəkdir.  

Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəmərinin təşəbbüskarı və müəllifi Azərbaycanın ümummilli lideri Heydər 

Əliyev olmuşdur. Təsadüfi deyil ki, onu inşa edən şirkət bu kəmərə Heydər Əliyevin adını vermişdir. Məhz 

Heydər Əliyevin uğurlu neft strategiyası sayəsində Azərbaycana, onun neft sahəsinə böyük həcmdə sərmayələr 

qoyuldu. Azərbaycan heç kəsdən asılı olmayaraq, müstəqil şəkildə öz siyasətini apardı və biz, nəhayət, 

istədiyimizə nail olduq. Bakı-Tbilisi-Ceyhan layihəsi xəyaldan gerçəkliyə çevrilibdir.  

Bu yolda çoxlu çətinliklərimiz var idi. Çoxlu əngəllər, maneələr var idi. Azərbaycanın gələcəyi üçün 

böyük təhlükələr yaradılırdı. Amma bütün bunlara baxmayaraq, Azərbaycan rəhbərliyinin, şəxsən Prezident 

Heydər Əliyevin iradəsi, qətiyyəti, cəsarəti hər şeydən üstün olubdur. Biz əminik ki, bu boru xətti, neft kəməri 

işə salınandan, istismara veriləndən sonra bölgədə bütün vəziyyət, ab-hava dəyişəcəkdir və dəyişməlidir. Bu 

kəmər, bu boru xətti bölgəmizə əmin-amanlıq, sabitlik, təhlükəsizlik gətirəcəkdir. Bu, Azərbaycanı Türkiyə ilə 

daha da sıx bağlayacaqdır. Türkiyənin və Azərbaycanın dünyadakı mövqeləri daha da güclənəcəkdir. Ona görə 

biz hamımız bu kəmərin işə salınmasını səbirsizliklə gözləyirik və əminik ki, vaxtında, gələn ilin birinci 

rübündə biz Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəmərinin təntənəli açılışını qeyd edəcəyik. 

Eyni zamanda, ölkələrimiz üçün böyük əhəmiyyət kəsb edən Bakı-Tbilisi-Ərzurum qaz kəməri də uğurla 

irəliyə gedir. Bu layihə də həyata keçirilir və o, bizə imkan verəcək ki, Azərbaycan qazı rahat, təhlükəsiz 

şəraitdə Türkiyəyə nəql edilsin və sonra buradan digər Avropa ölkələrinə çatdırılsın. Beləliklə, Avropa 

istehlakçıları üçün Azərbaycan qazı böyük əhəmiyyət kəsb edəcəkdir. Bir tərəfdən, bu qaz digər qazlardan ucuz 

olacaq, çünki bunun nəqli ilə bağlı xərclər daha az olacaqdır. Digər tərəfdən, hər bir istehlakçı üçün alternativ 

mənbə çox vacibdir və biz də bu mənbəni təmin edəcəyik. 

Bir sözlə, bir neçə ildən sonra, bütün bu regional, irimiqyaslı layihələr həyata keçiriləndən sonra 

Azərbaycan və Türkiyə əl-ələ verərək, uğurla irəliyə gedəcəklər. Bölgədə Türkiyəsiz, Azərbaycansız heç bir 

əməkdaşlıq, işbirliyi, regional işbirliyi mümkün deyildir. Bu, bizim böyük nailiyyətimizdir. Bu baxımdan 

bölgəni daha da təhlükəsiz etmək üçün, mövcud təhlükəni aradan qaldırmaq üçün Ermənistan-Azərbaycan, 

Dağlıq Qarabağ münaqişəsi öz həllini tapmalıdır.  

Uzun illərdir ki, bu münaqişə öz həllini tapmır. Bilirsiniz ki, Ermənistanın təcavüzkar siyasəti nəticəsində 

Azərbaycan torpaqlarının 20 faizi işğal altındadır. Bu işğal nəticəsində bir milyondan artıq vətəndaşımız qaçqın, 

köçkün vəziyyətinə düşübdür. Təəssüflər olsun ki, beynəlxalq ictimaiyyət öz qətiyyətini ortaya qoymur və belə 

olan halda, bu münaqişə öz həllini tapmır.  

Azərbaycanın mövqeyi ədalətlidir və bu mövqe beynəlxalq hüquq normalarına əsaslanır. Beynəlxalq 

hüquq normaları bərpa olunmalıdır. Azərbaycan bütün digər ölkələrin ərazi bütövlüyünü tanıyır. Əlbəttə, 

tələbimiz odur ki, bizim də ərazi bütövlüyümüz tanınsın, bərpa edilsin. Bu, bizim haqlı tələbimizdir və mən 

əminəm ki, bu istiqamətdə uğurlar olmalıdır və olacaqdır. Çünki biz XXI əsrdə yaşayırıq. XXI əsrdə bir ölkənin 

digər ölkənin torpaqlarını işğal etməsinə yol vermək olmaz  

Ermənistanın mövqeyi isə heç bir məntiqə söykənmir və bütün beynəlxalq hüquq normalarını pozur. 

Ermənistanın tələbi nədir? Qısa desək, onların tələbi bundan ibarətdir ki, Dağlıq Qarabağ erməniləri, orada 

yaşayan ermənilər öz müqəddəratını özləri təyin etsinlər. 

Birincisi, onu deməliyəm ki, Dağlıq Qarabağda yaşayan ermənilər oraya, qədim Azərbaycan torpağına 

qonaq kimi gəlmişlər. 1820-ci illərdə onlar oraya gəlmişlər və Dağlıq Qarabağa gəlmələrinin 150 illik yubileyi 

münasibətilə, hətta bir abidə də ucaltmışdılar. Bu, məsələnin tarixi tərəfidir.  

İkincisi, Ermənistan dövləti var və erməni xalqı öz müqəddəratını Ermənistan dövləti çərçivəsində artıq 

təyin edibdir. Əgər ermənilər yaşadıqları bütün ölkələrdə öz müqəddəratını təyin etmək eşqinə düşərlərsə, 

dünyada nə qədər erməni dövləti yaranacaqdır? Ermənilər Gürcüstanda, Rusiyada, Amerikada, Fransada və 
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digər ölkələrdə yaşayırlar. Nə üçün onlar yaşadıqları bütün ölkələr içərisində öz müqəddəratını təyin etmək üçün 

yalnız Azərbaycanı seçiblər?! Bu prinsip beynəlxalq hüquq normalarına ziddir. Əgər Qarabağda yaşayan 

ermənilər öz müqəddəratını təyin etmək istəyirlərsə, buyursunlar, onu Ermənistan dövləti çərçivəsində etsinlər. 

Dağlıq Qarabağ Azərbaycan torpağıdır. Həmişə Azərbaycan torpağı olub, bundan sonra da Azərbaycan 

torpağı olacaqdır. Azərbaycan heç vaxt torpaqlarının itirilməsi ilə barışmayacaq və nəyin bahasına olursa-olsun, 

öz torpaqlarını azad edəcəkdir. Mən çox məmnunam ki, son zamanlarda bizim ədalətli mövqeyimiz bu məsələ 

ilə məşğul olan ATƏT-in Minsk qrupu tərəfindən də qəbul edilir. Mən əminəm ki, yaxın zamanlarda bu 

istiqamətdə önəmli addımlar atıla bilər.  

Əziz dostlar! 

Qeyd etdiyim kimi, mən ikinci gündür Prezident kimi Türkiyədə rəsmi səfərdəyəm. Mən Türkiyədə 

dəfələrlə olmuşam, Türkiyəyə çox bağlıyam, bu ölkəni çox sevirəm. Türkiyəni özümə vətən hesab edirəm. 

Amma Prezident kimi bu, mənim ilk səfərimdir. Mən bu səfəri çox həyəcanla gözləyirdim. Bu gün tam 

qətiyyətlə deyə bilərəm ki, bu səfər iki ölkə arasında olan münasibətlərin inkişafında böyük rol oynayacaqdır, 

yeni mərhələyə çevriləcəkdir.  

Bayaq dediyim kimi, ölkələrimiz arasında münasibətlər çox uğurla inkişaf edir. Bizim ümummilli 

liderimiz Heydər Əliyevin səyləri nəticəsində ölkələrimiz arasında münasibətlər çox yüksək pilləyə qalxıbdır. 

Mən bütün başqa sahələrdə olduğu kimi, bu sahədə də Heydər Əliyevin siyasətinə sadiqəm, bu siyasəti 

aparacağam. Mən bu yoldan dönməyəcəyəm və əlimdən gələni edəcəyəm ki, Türkiyə-Azərbaycan münasibətləri 

həmişə olduğu kimi, dostluq, qardaşlıq prinsiplərinə əsaslansın. 

Bizim tarixi köklərimiz birdir, mənşəyimiz birdir. Heydər Əliyev demişkən, “Biz bir millət, iki dövlətik”. 

Gücümüz də birliyimizdədir. Əminəm ki, keçmişdə olduğu kimi, bundan sonra da - 50, 100, 200 ildən sonra – 

bütün dövrlərdə bizim qardaş xalqlarımız daim bir yerdə olacaqlar.  

Əziz dostlar! 

Mənə bu fürsəti verdiyinizə görə, məni buraya dəvət etdiyinizə görə sizə bir daha öz dərin 

minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm.  

Yaşasın əbədi, sarsılmaz Türkiyə-Azərbaycan birliyi, qardaşlığı! 

Yaşasın böyük Türkiyə Cümhuriyyəti! 

Sağ olun.  
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TÜRKİYƏNİN «SAMANYOLU» TELEVİZİYASINA  

MÜSAHİBƏ 

 

Bakı şəhəri,  

13 aprel 2004-cü il 

 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Türkiyəyə rəsmi səfəri ərəfəsində bu ölkənin 

“Samanyolu” televiziyasına müsahibə vermişdir.  

- Azərbaycan xalqının gələcəyə ümidlə, arxayınlıqla baxması üçün çox mühüm işlər görülməyə 

başlandı və bu, davam edir. Azərbaycan xalqının daha rahat, sakit, daha təhlükəsiz bir şəraitdə yaşaya 

bilməsi üçün hansı işlər görürsünüz? Azərbaycan dövlətinin dünyada yerini necə görürsünüz. Hədəfiniz 

nədir? Bu hədəfə çatmaq üçün hansı işlər görürsünüz?  

- Azərbaycan dinamik inkişaf edən bir ölkədir. Ölkəmizdə aparılan iqtisadi islahatlar çox gözəl nəticələr 

verməkdədir. Bu siyasət 1993-cü ildən başlayaraq Prezidentimiz Heydər Əliyev tərəfindən aparılmışdır və 

bundan sonra da davam etməlidir. Azərbaycan müstəqilliyini əldə etdikdən sonra ilk illərdə böyük çətinliklərə 

məruz qalmışdır. İqtisadi böhran, siyasi və hərbi böhran yaşanmışdır. Azərbaycanın iqtisadiyyatı hər il 10, 30, 

50 faiz tənəzzül edirdi. Yəni, iqtisadiyyat tamamilə dağılmış vəziyyətdə idi. Bunu bərpa etmək, canlandırmaq 

Prezidentimizin əsas vəzifələrindən biri idi və o, buna müvəffəq olmuşdur. Ölkəmiz dirçəldi və bu gün 

Azərbaycan böyük addımlarla irəliləyir. İqtisadi artım ildə orta hesabla 10 faizə yaxındır. İnflyasiya isə ildə 2-3 

faizi keçmir. Eyni zamanda, onu da qeyd etməliyəm ki, böyük həcmdə xarici sərmayə qoyulur. Bütün bu amillər 

ölkəmizi iqtisadi cəhətdən gücləndirir. Bu baxımdan iqtisadi islahatlar siyasəti davam edəcəkdir.  

Mən Prezident kimi vəzifəmin icrasına başladıqdan sonra mühüm addımlar atmışam, ölkəmizin sosial-

iqtisadi inkişafı üçün mühüm proqramlar qəbul edilibdir. Azərbaycanın bölgələrinin iqtisadi inkişaf proqramı da 

var və həyata keçirilir. Qarşımızda duran bütün bu məqsədlərə nail olmaq üçün, ölkəmizi daha da qüdrətli 

dövlətə çevirmək üçün sabitlik və sülh olmalıdır. Biz buna da nail olmuşuq. Azərbaycan bu baxımdan sabit 

ölkədir, burada asayiş var, qanun-qayda var. Əlbəttə ki, sabitlik olmasaydı, bu iqtisadi nailiyyətlərə çata 

bilməzdik.  

Dünya birliyinə inteqrasiya edirik. Azərbaycan dünya birliyində layiqli yerini tuta bilib. Beynəlxalq 

təşkilatların işində fəal iştirak edir, Avropa Şurasının üzvüdür, Avropa Birliyi ilə sıx əməkdaşlıq edir. Beləliklə, 

Azərbaycan gələcəkdə məhz bu istiqamətdə inkişaf edəcək, iqtisadi cəhətdən güclənəcək, siyasi baxımdan 

bölgədə daha da mühüm mövqeyə sahib olacaqdır. Nəticədə, Azərbaycanın inkişafı hərtərəfli və daha geniş 

olacaqdır.  

- Güclü iqtisadiyyata malik və xarici əlaqələrdə güclü olan Azərbaycan ilə Ermənistan arasındakı 

münaqişənin həlli məsələsində qarşıdakı illərdə hansı mənzərə yarana bilər? 

- Əlbəttə, bütün bunlar münaqişənin həllinə də böyük və müsbət təsirini göstərəcəkdir. Bu gün 

Azərbaycanın büdcəsi Ermənistandakından 3 dəfə çoxdur. Sabah bu, 5-10 dəfə çox olacaqdır. Əlbəttə ki, 

Ermənistanla Azərbaycan arasında olan bu uçurum daha da dərinləşəcəkdir. Ermənistanda iqtisadi inkişafa nail 

olmaq üçün heç bir əsas yoxdur. Bu ölkə beynəlxalq aləmdən təcrid olunub, izolyasiyadadır. Azərbaycan isə 

regionda Türkiyə ilə, Gürcüstanla və digər ölkələrlə çox sıx və əlverişli əməkdaşlıq edir. Əlbəttə, 

iqtisadiyyatımız və nəticədə hərbi potensialımız gücləndikcə, mən əminəm ki, Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq 

Qarabağ münaqişəsinin həllində də mövqelərimiz daha da güclənəcəkdir.  

- Cənab Prezident, vaxtaşırı Dağlıq Qarabağ məsələsi ilə bağlı bəyanatlar verirsiniz. Münaqişənin 

həlli üçün çalışmalı olan ATƏT kimi beynəlxalq qurumların uzun müddətdir konkret bir iş görməmələri 

problemin həllini yubadır. Necə fikirləşirsiniz, qarşıdakı illərdə Qarabağ münaqişəsi həll ediləcəkmi və 

ya onun həlli üçün hansı addımlar atılmalıdır?  

- Biz ümid edirik ki, münaqişə həll ediləcək. Çünki, artıq bu vəziyyətlə barışmaq mümkün deyildir. 

Dünyada mövcud olan ikili standartlara son qoyulmalıdır. Ermənistan artıq bir neçə beynəlxalq təşkilat 

tərəfindən işğalçı, təcavüzkar ölkə kimi tanınmışdır. Avropa Şurasının rəsmi sənədlərində bu məsələ öz əksini 

tapmışdır. Bu yaxınlarda məsələ Avropa Şurasının geniş iclasında müzakirəyə çıxarılacaqdır. Avropa Birliyi 

Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndə təyin edibdir və bu da çox müsbət haldır. Eyni zamanda, Avropa Birliyi 

parlamentində də bu məsələyə toxunulub və Azərbaycanın haqlı olmasının sübutları ortaya qoyulubdur. Meyllər 

bizim xeyrimizədir. ATƏT-in Minsk qrupunun fəaliyyəti, əlbəttə ki, bizi qane etmir. Çünki bu fəaliyyətin 

nəticəsi yoxdur. Amma burada da mən ümid edirəm ki, ciddi təkliflər olmalıdır. İlk növbədə, Azərbaycanın 
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torpaqları işğalçılardan azad edilməlidir. Bu, bizim ədalətli tələbimizdir. Ondan sonra Dağlıq Qarabağın statusu 

müzakirə oluna bilər.  

Bu məsələdə iki prinsip ziddiyyət təşkil edir. Mən istəyirəm buna aydınlıq gətirəm. Azərbaycanın rəhbər 

tutduğu prinsip - ərazi bütövlüyü prinsipi hər bir ölkə üçün mühümdür. Biz bütün ölkələrin ərazi bütövlüyünü 

tanıyırıq və tələb edirik ki, bizim də ərazi bütövlüyümüz tanınsın və bərpa olunsun. Ermənistanın irəli sürdüyü 

prinsip xalqın öz müqəddəratını təyin etməsi prinsipidir. Yəni, Dağlıq Qarabağda yaşayan ermənilər özləri öz 

müqəddəratını təyin etməli və qərar verməlidirlər ki, Dağlıq Qarabağ ya müstəqil olsun, ya da ki, Ermənistanın 

bir hissəsi olsun. Birincisi, biz buna heç vaxt razı olmayacağıq. Bu barədə dəfələrlə bəyanatlar verilibdir. Biz bu 

mövqedə dayanırıq və bundan dönməyəcəyik. Əgər biz bu prinsipi rəhbər tutsaq, ermənilərin bütün ölkələrdə bu 

yanaşma ilə çıxış etməsi mümkün olacaqdır. Ermənilər Gürcüstanda, Türkiyədə, Amerikada, Fransada 

yaşayırlar. Hər yerdə yaşayan ermənilər o ölkədə özləri üçün dövlətmi yaradacaqlar? Erməni xalqı artıq öz 

müqəddəratını təyin edib, erməni dövləti var. Kim istəyir gedib orada öz müqəddəratını təyin etməkdə davam 

etsin. Bu prinsip yanlış prinsipdir. Biz bununla barışa bilmərik. Beynəlxalq ictimaiyyət də bununla heç vaxt 

barışa bilməz.  

- Qarabağ münaqişəsinin həllində Türkiyə, xüsusilə Baş nazir Rəcəb Tayyib Ərdoğan öz öhdəsinə 

bir iş götürə bilər, necə ki, Kipr məsələsində vasitəçi kimi öhdəsinə mühüm işlər götürdü. Bununla bağlı 

danışıqlarınız olacaqmı?  

- Türkiyə hər zaman, bütün dövrlərdə bizim yanımızda olmuşdur. Qarabağ məsələsinin həllində də biz bu 

yardımı çox yüksək qiymətləndiririk. Türkiyə həmişə bizə böyük siyasi dəstək vermişdir, bütün beynəlxalq 

təşkilatlarda, forumlarda bizim mövqeyimizi müdafiə etmişdir. Əlbəttə ki, biz istərdik Türkiyə bu məsələdə 

daha fəal rol oynasın. Təbii ki, iki tərəfdən də buna razılıq olmalıdır, yəni Ermənistan da gərək müsbət reaksiya 

versin. Amma biz bunu çox istərdik.  

- Son bir həftə, on gün ərzində Azərbaycan mətbuatında və televiziyalarında Türkiyənin 

Ermənistan ilə sərhədləri açacağına dair ciddi söhbətlər yayılır. Bu mövzu ilə bağlı Siz vaxtaşırı 

bəyanatlar verdiniz. Bu məsələyə necə baxırsınız?  

- Rəsmi qaydada heç bir məlumat yoxdur. Mən keçən ilin sentyabr ayında Baş nazir kimi Türkiyədə 

olarkən bu barədə, təbii ki, danışıldı və heç bir yenilik yoxdur. Türkiyə rəhbərləri yekdilliklə bəyan etmişlər ki, 

Dağlıq Qarabağ məsələsi öz həllini tapmayana qədər sərhəd açılmayacaqdır. Bir Prezident kimi mənim üçün bu, 

kifayətdir. O ki qaldı məsələnin ictimai rəydə müzakirə mövzusuna çevrilməsinə, yəqin ki, bu da təbiidir. Çünki 

müəyyən dairələrdən belə səslər gəlir. Bilirsiniz ki, Amerikanın rəhbər şəxsləri bu barədə artıq açıq fikirlər 

səsləndirirlər. Avropa Birliyi tərəfindən müəyyən təzyiqlər göstərilir və yəqin ki, bizim də ictimaiyyət bunu 

rəhbər tutaraq məsələni müzakirəyə çıxarıb. Biz inanmırıq ki, belə bir hal baş versin. Hesab edirəm ki, hər 

dövrün bir tələbi ola bilər. İqtisadi maraqlar ola bilər, təzyiqlər ola bilər. Azərbaycan da 1990-cı illərin 

əvvəllərində dəfələrlə təzyiqlərə məruz qalmışdır. Azərbaycan həmin illərdə Bakı-Tbilisi-Ceyhan layihəsini 

həyata keçirmək niyyətini açıq şəkildə ifadə edəndə də böyük təzyiqlərə düçar olmuşdur. Biz bu təzyiqlərə 

dözdük, baxmayaraq ki, Azərbaycan o vaxt çox zəif idi. Türkiyə isə böyük dövlətdir, bu təzyiqlərə dözəcəkdir. 

Əminəm ki, bu məsələ ikitərəfli münasibətlərə heç bir zərər gətirməyəcəkdir. Türkiyə-Azərbaycan qardaşlığı, 

dostluğu, birliyi - bunlar əbədi məfhumlardır. Bu, bu gün də belədir, yüz ildən, 300 ildən sonra da belə 

olmalıdır. Bu, tarixdir. Biz bu amilləri bizim qəhrəmanlıq tariximizə heç vaxt qata bilmərik.  

- Cənab Prezident, Türkiyə Avropa Birliyinə üzv olmaq yolunda mühüm məsafə qət etdi. Bu ilin 

sonunda müzakirələr başlayacaqdır. Azərbaycan da Avropa Birliyi ilə sərhəddə yerləşən ölkə olacaqdır. 

Türkiyənin Avropa Birliyinə daxil olması Azərbaycana nə verər? İkincisi isə, Azərbaycan Avropa 

Birliyinə doğru yolda hansı məsafəni qət etmişdir, daxil olmağı düşünürmü, onun meyarlarına uyğun 

gəlmək üçün hansı işləri görür?  

- Bir daha qeyd etmək istəyirəm ki, Türkiyənin xoşbəxtliyi Azərbaycanın da xoşbəxtliyidir. Türkiyənin 

xeyrinə atılan hər bir addıma biz də eyni dərəcədə sevinirik. Əlbəttə, çox istəyirik ki, yaxın zamanlarda Türkiyə 

Avropa Birliyinin üzvü olsun və indiyə qədərki ədalətsizliyə də son qoyulsun. Bu, yenə də ikili standartların 

təzahürüdür. Biz hər zaman düşünürük ki, nə üçün Türkiyədən sonra Avropa Birliyinə üzv olmaq istəyən 

ölkələrin müraciətlərinə müsbət reaksiya verilir, Türkiyəyə isə müsbət yanaşılmır. Nə üçün? Türkiyə bütün 

meyarlara görə Avropa Birliyinin üzvü ola bilər və Avropa üçün çox dəyərli töhfələr verə bilər. Amma baxın, 

bu ikili standartlar yenə bizim qarşımızda əngəllər yaradır. Ancaq mən inanıram ki, dünyada və Avropada artıq 

bu məsələyə ədalətlə yanaşılacaq və Türkiyə tezliklə Avropa Birliyinin üzvü olacaqdır. Əlbəttə, bu, Türkiyə 

iqtisadiyyatına böyük fayda gətirəcəkdir. Dolayısı ilə bundan Azərbaycan da xeyir götürəcəkdir. Mən dəfələrlə 

demişəm ki, biz də öz gələcəyimizi Avropa strukturlarına, dünya birliyinə inteqrasiyada görürük. Azərbaycan 
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bu baxımdan müəyyən addımlar atıbdır. Bizim Avropa Birliyi ilə, digər qurumlarla əməkdaşlığımız var. Əlbəttə 

ki, bundan sonra bu yolla gedəcəyik.  

- Siz Avropa Şurasında Azərbaycanı təmsil etdiniz, avropalıları çox yaxından tanıyırsınız. Onlar 

bizi başa düşürlərmi, səmimidirlərmi? Bir az əvvəl həm Dağlıq Qarabağ məsələsi, həm də Türkiyənin 

Avropa Birliyinə üzvlüyü məsələsi ilə bağlı ikili standartlardan danışdınız. Bizim daxili siyasətimizi başa 

düşürlərmi, və ya biz özümüzü avropalılara tanıda bildikmi?  

- Bilirsiniz, bu, əlbəttə ki, uzun bir prosesdir. Mən deyə bilərəm ki, Azərbaycan Avropa Şurasına üzv 

olandan sonra ilk iclaslarda gördük ki, Dağlıq Qarabağ haqqında onların, ümumiyyətlə, heç bir məlumatı 

yoxdur. Çünki bu barədə onlara kifayət qədər məlumat çatdırılmamışdır. Türkiyə nümayəndələri ilə birlikdə 

apardığımız fəaliyyət nəticəsində artıq Dağlıq Qarabağ mövzusu nəinki orada müzakirə olunur, hətta məruzə də 

hazırlanır. Siyasi Komitə xüsusi bir məruzəçi təyin edibdir və bu yaxınlarda o, məruzə ilə çıxış edəcək və 

beləliklə, Avropa Şurası Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinə siyasi qiymət verəcəkdir. Bu da, hesab edirəm 

ki, bizim böyük uğurumuzdur. Ermənistan tərəfi hər vəchlə bunun əleyhinə çıxır. Amma yenə də deyirəm, biz 

gərək öz təbliğatımızı güclü aparaq. Avropa Birliyinin, Avropa Şurasının, digər beynəlxalq qurumların bizi daha 

çox tanımaları üçün öz təbliğatımızı daha da gücləndirməliyik. Əgər belə fəaliyyət göstərməsək, təbii ki, onlar 

bizim haqqımızda kifayət qədər məlumat almayacaqlar. Bu, bizim öhdəmizə düşən vəzifədir və biz bunu 

etməliyik.  

- Cənab Prezident, qarşıdakı günlərdə ilk dəfə dövlət başçısı kimi Türkiyədə olacaqsınız. Türkiyə 

rəhbərləri ilə görüşlərinizdə ön plana çıxacaq mövzular hansılar olacaqdır?  

- Hesab edirəm ki, məsələlərin geniş spektri - iki ölkə arasındakı siyasi əlaqələr müzakirə ediləcək, 

gələcək əməkdaşlıq haqqında söhbət açılacaq, iqtisadi baxımdan mühüm layihələr müzakirə mövzusu olacaqdır. 

Bizim iqtisadi-ticarət əlaqələrimiz güclənir, mal dövriyyəsinin həcminin artmasında maraqlıyıq. Eyni zamanda, 

Türkiyə ilə biz mədəni, hərbi, iqtisadi, siyasi - bütün sahələrdə əməkdaşlıq edirik. Bütün bu məsələlər, əlbəttə 

ki, müzakirə olunacaqdır. Əlbəttə ki, Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəmərinin tikintisi müzakirə ediləcəkdir. Siz 

bilirsiniz ki, biz bu məsələdə böyük uğurlar əldə etdik, böyük nailiyyətlərimiz var. Biz bu layihənin xülyadan 

gerçəkliyə çevrilməsinə nail olduq. Müzakirə olunacaq məsələlər çoxdur, bütün məsələlər nəzərdən 

keçiriləcəkdir.  

- Türkiyədən iş adamları Azərbaycana gəldilər, neft sənayesindən kənarda bir çox sahədə fəaliyyət 

göstərirlər, neft sahəsində daha çox başqa ölkələr işləyir. Xarici sərmayənin Azərbaycana gəlməsi 

asanlaşdırıla bildimi? Xüsusilə, türk iş adamlarının hansı sahələrdə fəaliyyət göstərməsini gözləyirsiniz?  

- Azərbaycanda xarici sərmayələrin qoyulması üçün çox əlverişli zəmin var, sərmayə mühiti çox gözəldir. 

Əgər belə olmasaydı, xarici şirkətlər buraya milyardlarla dollar sərmayə qoymazdılar. Deyə bilərəm ki, 

adambaşına düşən xarici sərmayəyə görə Azərbaycan bütün keçmiş sovet respublikaları arasında ilk yerlərdədir. 

Bizim ölkəmizin gələcəyi üçün əhəmiyyət daşıyan müqavilələr Milli Məclis tərəfindən təsdiq olunur. Ondan 

sonra Prezident bu sənədləri qanun kimi imzalayır. Bu isə sərmayəçilərdə əminlik yaradır ki, əldə olunan 

razılaşmalar dəyişməyəcəkdir. Bu, çox vacibdir.  

Əlbəttə, biz maraqlıyıq ki, Azərbaycan iqtisadiyyatının bütün sahələrinə sərmayə qoyulsun. Türkiyənin iş 

adamları Azərbaycanda uğurla işləyirlər, burada böyük işlərlə məşğul olurlar. Həm xidmət sektorunda, həm 

sənayedə, neft sektorunda onların fəaliyyətindən çox məmnunuq. Biz, əlbəttə, istərdik ki, daha çox sərmayə 

qoyulsun. Hər bir ölkə bunu istəyir. Çünki bu, ölkənin gələcəyi, iqtisadi inkişafı üçün lazımdır. Mənim də 

istəyim budur. Türkiyənin iş adamları ilə dəfələrlə söhbətlərim, görüşlərim olubdur və hər dəfə mən onları 

sərmayə qoymağa çağırmışam. Bizim qapımız Türkiyənin iş adamlarına açıqdır, onlar üçün ən gözəl şəraiti 

yaratmağa hazırıq və bunu edirik. Çox şad olardıq ki, bizim qardaşlarımız burada daha çox iş görsünlər.  

- Mərhum Prezidentimizin ən böyük layihələrindən biri “Əsrin müqaviləsi”dir. Bakı-Tbilisi-

Ceyhan neft kəmərinin tikintisi davam edir. Tikinti işləri hansı mərhələdədir, bu işlər cədvələ uyğun 

olaraq vaxtında tamamlanacaqmı? Bakı-Tbilisi-Ərzurum qaz kəməri layihəsi nə yerdədir və nəhayət, bu 

böyük layihələrin, sadəcə, iqtisadi tərəfinimi fikirləşmək lazımdır, yoxsa, onların həm Azərbaycana, həm 

də bölgəyə müxtəlif baxımlardan hansı faydaları olacaqdır?  

- İnşaat işləri uğurla davam edir. Böyük çətinliklər olmuşdur, bu çətinliklər, maneələr haqqında bəlkə 

saatlarla danışmaq olar. Amma bütün bu maneələrə baxmayaraq, biz bunu reallaşdırmağı bacardıq. Artıq tikinti 

uğurla gedir, işlərin yarıdan çoxunun görülməsi təmin olunmuşdur. Deyə bilərəm ki Azərbaycan ərazisində 

bütün işlər vaxtında görülür, bir gün də yubanma yoxdur. Biz əminik ki, dünyanın ən nəhəng energetika layihəsi 

olan Bakı-Tbilisi-Ceyhan boru xətti vaxtında istismara veriləcəkdir. Ondan sonra Azərbaycan nefti təhlükəsiz 

bir şəraitdə dünya bazarlarına çıxarılacaq və bundan hər üç ölkə böyük fayda əldə edəcəkdir.  
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Bakı-Ərzurum qaz kəmərinin tikintisi istiqamətində də işlər görülür. “Şahdəniz” qaz yatağında böyük işlər 

görülür, bu yatağın işlənilməsi və boru kəmərinin tikilməsi böyük vəsait tələb edir. Amma nəticədə, Azərbaycan 

qazı Türkiyəyə, oradan Yunanıstana, sonra isə digər Avropa ölkələrinə çatdırılacaqdır.  

Əlbəttə ki, bütün bu layihələr regional əməkdaşlıq üçün yeni gözəl şərait yaradacaqdır. Biz bu məsələlərə, 

Bakı-Tbilisi-Ceyhan layihəsinə yalnız və yalnız iqtisadi baxımdan yanaşırdıq. Biz həmişə qeyd edirdik ki, bu, 

Azərbaycanın gələcəyi, iqtisadiyyatımızın inkişafı üçün çox mühüm bir amildir. Amma sirr deyil ki, Bakı-

Tbilisi-Ceyhan neft kəməri işə salınandan sonra bunun regional əməkdaşlığa da yəqin ciddi təsiri olacaqdır. 

Amma bu təsir də yenə Türkiyə, Gürcüstan, Azərbaycan üçün müsbət təsir olacaqdır. Ola bilər ki, regionda yeni 

bir mühit yaransın, yeni meyllər ortaya çıxa bilər. Bu layihə bizi daha da birləşdirəcəkdir ki, bu da, öz 

növbəsində, bizim maraqlarımıza cavab verir.  

- Qazaxıstanın da bu layihələrə qoşulması ilə enerji ehtiyatlarının Avropa bazarlarına çıxışının 

Azərbaycan vasitəsilə olması, problemlərin həllində Azərbaycanın əlində mühüm imkanların yaranması 

ölkənizə nələr verə bilər? 

- Çox şey verə bilər. Siz çox düzgün buyurursunuz. Azərbaycanın coğrafi-siyasi vəziyyəti çox mühümdür. 

Heç bir regional əməkdaşlıq layihəsi Azərbaycanın iştirakı olmadan həyata keçirilə bilməz. Nəzərə alsaq ki, 

Xəzər dənizinin neft və qaz ehtiyatları Azərbaycan vasitəsilə dünyaya çıxarılacaq, deməli, bu, ölkənin 

əhəmiyyətini daha da artıracaqdır. Əlbəttə ki, əhəmiyyəti artan ölkə dünyada daha güclü mövqeyə malik 

olacaqdır. Dünyada sözümüz, bəlkə də, daha asan keçəcəkdir. Bütün bu imkanlardan biz birgə istifadə 

etməliyik. Azərbaycanın imkanları Türkiyənin sərəncamındadır, Türkiyənin imkanları Azərbaycanın 

sərəncamındadır. Biz bütün məsələlərə həmişə bu nöqteyi-nəzərdən yanaşmışıq.  

Qazaxıstanı qeyd etdiniz. Qazaxıstanın bu barədə fikri artıq qətiləşdi. Bu yaxınlarda mən Qazaxıstanda 

dövlət səfərində oldum. Artıq həmin ölkənin Prezidenti və digər məsul şəxsləri birmənalı şəkildə Bakı-Ceyhana 

qoşulmaq haqqında bəyanatlar vermişlər. Hesab edirəm ki, bu Bakı-Ceyhan layihəsi üçün mühüm bir töhfə 

olacaqdır. Azərbaycanın öz neft ehtiyatları kəmərin səmərəli olması üçün kifayətdir. Amma əgər əlavə həcmlər 

olsa, biz hamımız bunun faydasını görəcəyik. Bu kəmər tam gücü ilə işə salınandan sonra, ümid edirəm ki, biz 

regionda yeni hadisələrin şahidi olacağıq.  

- Cənab Prezident, Azərbaycanın uğurlarına biz öz uğurumuz kimi sevinirik, Azərbaycanın hər 

sahədə irəliləməsi bizi sevindirir. Bu sahələrdən biri də mərhum Prezidentimizin təşviqi ilə açılan türk 

liseyləridir. Orada azərbaycanlı yeniyetmələr oxuyurlar. Onların olimpiadalarda 100-dən artıq medal 

aldıqlarını öyrəndik. Bunu televiziyamızın xəbərlərində də verdik. Həmin məlumat Türkiyədə böyük 

marağa səbəb oldu. Bu liseylərin gələcəyini necə görürsünüz, yəni türk iş adamlarının Azərbaycanda 

təhsil sahəsində fəaliyyətləri haqqında nə düşünürsünüz? Bununla yanaşı, bilirsiniz ki, bütün dünyada 

gənclər narkotik maddələr, içki, əxlaqsızlıq kimi təhlükələrlə üz-üzədir. Gəncləri bu təhlükələrdən 

qorumaq üçün hansı layihələriniz var?  

- Mən buradakı türk liseylərinin fəaliyyətini çox yüksək qiymətləndirirəm və bunları yaradan, işlədən 

insanlara öz minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm. Orada təhsil alan gənclərimiz beynəlxalq yarışlarda çox 

yüksək mükafatlar qazanırlar. Bu, bizi çox sevindirir və onu göstərir ki, həmin liseylər Azərbaycanın gələcəyi 

üçün gözəl kadrlar yetişdirir. Əlbəttə ki, bir Prezident kimi mən bu liseylərin öz fəaliyyətini davam 

etdirmələrini, daha da genişləndirməsini istərdim.  

Biz gənclərimizin tərbiyəsi ilə, onların fəaliyyəti ilə çox məşğuluq. Mən 7 ildir ki, Milli Olimpiya 

Komitəsinin Prezidentiyəm və deyə bilərəm ki, öz fəaliyyətimin əsas istiqamətini idmanın kütləviliyinin təmin 

edilməsində görürəm. İdmanla məşğul olan gənc nə siqaret çəkəcək, nə spirtli içki qəbul edəcək, nə də başqa bir 

pis iş görəcək. Ona görə təkcə Bakıda deyil, Azərbaycanın bütün bölgələrində ən müasir, ən yüksək standartlara 

cavab verən idman kompleksləri, qurğuları yaratdıq və bundan sonra da yaradacağıq. Mən bütün gəncləri 

idmanla məşğul olmağa çağırmışdım və sizə deyə bilərəm ki, bu çağırışdan sonra, idmançılara yaratdığımız 

şəraitdən sonra müsbət meylləri görürəm. Dövlət təkcə bununla kifayətlənməməlidir. Əlbəttə ki, təhsil mühüm 

rol oynayır. Gənclərimizin vətənpərvərlik ruhunda tərbiyə edilməsi bizim vəzifəmizdir. Mən bu istiqamətdə öz 

siyasətimi dəfələrlə bildirmişdim. Gənclərimiz vətənpərvərlik ruhunda böyüməli, öz tarixini bilməlidir, öz 

keçmişi ilə bağlı qürur hissləri keçirməlidir, mədəni-mənəvi irsimizi dünyada təbliğ etməlidir. Biz - Türkiyə və 

Azərbaycan dünya birliyi üçün çox böyük töhfələr vermiş ölkələrik. Bizim xalqlarımızın çox böyük tarixi var, 

mədəni irsi var. Biz bunu bir töhfə kimi dünyaya bəxş etməliyik. Keçmişdə etmişik, amma bu gün yeni, müasir 

şəraitdə bunu daha da geniş şəkildə etməliyik. Nailiyyətlərimizi təbliğ etməliyik. Bizim zəifliyimiz, qüsurumuz 

ondadır ki, bəzən əldə olunan nailiyyətləri dünya ictimaiyyətinin nəzərinə istədiyimiz səviyyədə çatdıra 

bilmirik. Bu istiqamətdə hələ çox iş görüləcəkdir.  
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- Elə bilirəm ki, bu sahədə Azərbaycanda əlverişli potensial da var. İdmanın fərdi növlərində son 

dövrdə qazandığınız uğurlar, təhsil sahəsində əldə edilən uğurlar göstərir ki, Azərbaycanda bunların 

sağlam təməli var. Sadəcə, buna texnologiya əlavə ediləndə, insanlara imkan açılanda uğur qazanmamaq 

mümkün deyildir.  

- Doğrudur, bizdə çox güclü intellektual potensial var, insanlar bilikli, savadlıdır. Əhalinin 100 faizi 

savadlıdır. İqtisadiyyatda, neft sahəsində, elmdə peşəkar kadrlar çoxdur. Sadəcə olaraq, yeni texnologiyanı 

tətbiq etməliyik, yeni vasitələri tətbiq etməliyik ki, Azərbaycan dünyada gedən proseslərdən kənarda və yaxud 

geridə qalmasın.  

- 11 sentyabr hadisələrindən sonra beynəlxalq terrorizmlə birgə mübarizə başlandı. Azərbaycan 

hər zaman bu mübarizənin içində olmağa çalışdı. Beynəlxalq terrorizmə Siz necə baxırsınız? Azərbaycan 

qlobal sülhə hansı töhfəni verə bilər?  

- Mən dəfələrlə demişəm ki, Azərbaycan terrordan zərər çəkən ölkədir. Erməni terrorçu təşkilatları 1990-

cı illərdə Azərbaycanda 30-dan artıq terror aktı həyata keçirmiş, nəticədə, 2 min günahsız insan həlak olmuşdur, 

yüzlərlə insan yaralanmış, əlil olmuşdur. Ona görə də biz terror nə olduğunu yaxşı bilirik. Əfsuslar olsun ki, 

bizim ölkəmiz bunu yaşayıb. Əlbəttə ki, biz gözəl bilirik ki, terrorla mübarizədə bütün ölkələr birləşməlidir. 

Terrorçu təkcə sənin ölkənə qarşı terror aktı keçirən deyildir. Başqa ölkədə terror aktının həyata keçirilməsinə 

göz yumursansa, heç vaxt terrorizmlə mübarizə uğurlu olmayacaqdır. Bütün dövlətlər terrorizmə qarşı 

mübarizədə birləşməlidir, bütün dünyada mövcud olan terrorçu təşkilatlar, onların fəaliyyəti dayandırılmalıdır, 

bank hesabları, bütün əmlakı müsadirə olunmalıdır. Ancaq bu təqdirdə terrorizmlə mübarizə səmərəli ola bilər. 

Yox, əgər bunda da ayrı-seçkiliyə yol veriləcəksə, əgər yalnız özünə müxalif olan terrorçu təşkilatlara qarşı 

mübarizə aparılacaqsa, bunun heç bir faydası olmayacaq. Terrorizmə qarşı mübarizədə gərək bütün ictimaiyyət, 

beynəlxalq aləm birləşsin.  

- Azərbaycanın mədəniyyət və sənət adamları, şairləri terrorun aradan qaldırılması və sülhə nail 

olunması üçün bir sülh elçiləri kimi nə edə bilərlər?  

- Bu barədə məqsədyönlü iş aparılmayıbdır. Amma bilirsiniz ki, Azərbaycanın çox qədim mədəni irsi var. 

Bizim sənət adamlarımız müxtəlif ölkələrdə olurlar, tədbirlərdə iştirak edirlər. Deyə bilərik ki, bu baxımdan da 

öz töhfəmizi veririk. Amma əlbəttə ki, terrorla səmərəli mübarizə aparmaq üçün, ilk növbədə, gərək vahid bir 

yanaşma ortaya qoyulsun, bütün ölkələrdə terrora qarşı mübarizə aparılsın və terrorçu təşkilatlar gərək bunu 

bilsinlər.  

- Müsahibə üçün çox təşəkkür edirik. Azərbaycan üçün, Türkiyə üçün və dünya üçün bundan əlavə 

söyləmək istədikləriniz varmı?  

- Mənim mesajım belədir ki, Prezident kimi çalışacağam öz vəzifəmi ləyaqətlə yerinə yetirəm. Xalq məni 

seçib, mənə inanıb, mən də xalqa xidmət edirəm və öz vəzifəmi bunda görürəm. Bir neçə gündən sonra mən 

Türkiyəyə Prezident kimi səfər edəcəyəm. Məni Türkiyə ilə uzun illər, tellər bağlayır. Türkiyə bizim üçün 

doğma ölkə, doğma vətəndir. Amma Prezident kimi ilk dəfə gedəcəyəm. Əlbəttə, ümid edirəm ki, bu səfərdən 

sonra qardaş ölkələrimiz arasında əlaqələr daha da möhkəmlənəcək, yeni layihələr üzərində işləyəcəyik, həmişə 

olduğu kimi, bir-birimizə dəstək, arxa olacağıq. Bizim gücümüz birlikdədir, biz bu siyasətə sadiqik, bu yolla 

gedəcəyik. Bütün türk xalqına hörmət və sevgilərimi çatdırıram. Xoşbəxt olsunlar.  
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TÜRKİYƏYƏ RƏSMİ SƏFƏR BAŞA ÇATDIQDAN SONRA  

HEYDƏR ƏLİYEV ADINA BEYNƏLXALQ HAVA LİMANINDA JURNALİSTLƏRƏ 

MÜSAHİBƏ 

 

Bakı şəhəri, 

15 aprel 2004-cü il 

 

SUAL: Cənab Prezident, səfərinizin nəticəsindən razısınızmı?  

CAVAB: Mənim Türkiyə səfərim çox uğurlu olmuşdur, çox razıyam. Mənə göstərilən diqqətə, 

qonaqpərvərliyə görə çox məmnunam. Çox səmərəli danışıqlar aparılmışdır. Bütün görüşlər çox uğurlu 

olmuşdur. Aramızdakı məsələlər ətraflı, hərtərəfli müzakirə edildi. Bir daha əmin olduq ki, Türkiyə-Azərbaycan 

münasibətləri çox uğurla inkişaf edir. Bu siyasət, Azərbaycan və Türkiyə tərəfindən bu günə qədər aparılan 

siyasət öz təsdiqini bir daha tapdı. Əminik ki, münasibətlərimiz bundan sonra da çox uğurla davam edəcəkdir.  

SUAL: Cənab Prezident, Sizin səfəriniz ərəfəsində çox aktual məsələlərdən biri, Türkiyə ilə 

Ermənistan arasındakı sərhədlərin açılması məsələsi mətbuatda daha çox qabardılırdı. Bu məsələ 

Türkiyə rəsmiləri ilə müzakirə olundumu?  

CAVAB: Düz deyirsiniz ki, mətbuatda bu məsələyə çox böyük diqqət verilmişdir. İctimai rəydə müəyyən 

fikirlər dolaşırdı. Amma deyə bilərəm ki, bu məsələ müzakirə mövzusu olmadı. Buna ehtiyac da yoxdur. Çünki 

belə məsələ gündəlikdə durmur. Ona görə də bunu müzakirə etməyə ehtiyac da yoxdur. Ermənistan-

Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi məsələsində Türkiyə öz mövqeyini bir daha təsdiqlədi. Bu, ədalətli 

mövqedir. Türkiyə bir daha göstərdi ki, həmişə olduğu kimi, daim Azərbaycanın yanındadır. Bu məsələdə də, 

bütün başqa məsələlərdə də.  

SUAL: Cənab Prezident, Siz Türkiyədə olanda belə bir fikir demisiniz ki, Azərbaycan Şimali Kipr 

Türk Cümhuriyyətinin mövqeyini dəstəkləyir. Bu, nə dərəcədə realdır və Azərbaycan hansı addımı ata 

bilər? 

CAVAB: Bilirsiniz, bunlar, ehtimallardır. Hər şey keçiriləcək referendumun nəticələrindən asılı 

olacaqdır. Hələ məlum deyil ki, Şimali Kiprdə və Cənubi Kiprdə keçiriləcək referendumların nəticələri necə 

olacaqdır. Hər şey bu nəticələrdən asılı olacaqdır. Əgər Cənubi Kiprdə buna yox deyərlərsə, o zaman yeni bir 

vəziyyət yaranacaqdır. Əlbəttə, o zaman beynəlxalq ictimaiyyət öz siyasətində müəyyən düzəlişlər etməli 

olacaqdır. Mən qeyd etdim ki, əgər hər hansı bir irəliləyiş olarsa, Azərbaycan bu məsələdə ön sıralarda olacaqdır 

və öz mövqeyini ortaya qoyacaqdır. Biz çox istəyirik ki, bu məsələ öz həllini tapsın. Əlbəttə, bizim üçün ən 

önəmlisi, - mən bunu bu gün Türkiyənin mətbuat nümayəndələri ilə görüşdə də dedim, - Şimali Kiprdə yaşayan 

qardaşlarımızın təhlükəsizliyidir, yəni onlar təhlükəsizlik şəraitində yaşasınlar.  

SUAL: Cənab Prezident, bildiyiniz kimi, Ermənistanda siyasi vəziyyət gərgindir. Əgər Ermənistan 

müxalifəti Robert Koçaryanın istefasına nail olarsa və hakimiyyətə gələrsə, bu, Ermənistan-Azərbaycan, 

Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllinə nə dərəcədə təsir edəcəkdir?  

CAVAB: Mən bu barədə bir şey demək istəmirəm. Biz Ermənistanın daxili işlərinə qarışmırıq. Bizim 

işimiz, bizim məsələmiz Ermənistanın işğalçı siyasətini aparan qüvvələrlədir. Ermənistanın daxili işinə 

qarışmaq niyyətində deyilik. Orada gedən proseslər bizi maraqlandırmır.  

SUAL: Cənab Prezident, ATƏT-in Minsk qrupunun Amerikadan olan həmsədri dəyişdirilibdir. 

İndi həmsədr Stiven Mən təyin olunmuşdur. Sizcə, bunun müsbət təsiri olacaqmı?  

CAVAB: Mən bunu məhz belə qiymətləndirirəm. Bu məlumat mənə çatdırılanda belə bir izahat da verildi 

ki, Stiven Mən çox təcrübəli diplomatdır. Bölgədə gedən proseslərlə yaxından tanışdır. Biz də onu çoxdan 

tanıyırıq. Bilirsiniz ki, Xəzər dənizinin statusu məsələsində və Bakı-Tbilisi-Ceyhan kəməri məsələsində və digər 

məsələlərdə onun fəaliyyəti çox müsbətdir. Ona görə hesab edirəm, bu, onu göstərir ki, Amerika bu məsələdə 

daha da fəal mövqe tutacaqdır. Hesab edirəm, Stiven Mənin keçmiş fəaliyyəti də ona imkan verəcək ki, 

məsələnin həllində ədalətli mövqe üstünlük qazansın.  

SUAL: Cənab Prezident, hesab etmək olarmı ki, bu qərar Riçard Armitacın Bakıya səfərindən 

sonra, Sizinlə olan söhbətin nəticəsində qəbul olunmuşdur?  

CAVAB: Mən bunda heç bir bağlılıq görmürəm. Hesab edirəm ki, bu məsələ artıq müəyyən müddət 

bundan əvvəl qərarlaşdırılmışdı. Sadəcə olaraq, bu, indi bəyan edilir.  

SUAL: Cənab Prezident, Sizin, Baş nazir Rəcəb Tayyib Ərdoğanla görüşünüzün nəticələri 

açıqlanmadı. İqtisadi əməkdaşlığın qüvvətləndirilməsi ilə bağlı sənəd imzalandı. Bu əməkdaşlıq hansı 

istiqaməti nəzərdə tutur?  
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Sizin gələcək, növbəti əvf Fərmanınızda 15-16 oktyabr hadisələrini törədən şəxslərin də adını görmək 

olacaqmı? Siz artıq günahları olan, hadisələr törədən çox şəxsləri əvf etmisiniz.  

CAVAB: Türkiyənin Baş naziri Rəcəb Tayyib Ərdoğanla söhbətimiz çox açıq, səmimi idi. Bütün 

məsələlər müzakirə olundu. Əlbəttə, bir daha bizim niyyətimiz ifadə olundu ki, iqtisadi əlaqələr güclənsin. Bu 

gün bizim aramızda mal dövriyyəsinin həcmi 300 milyon dollar ətrafındadır. Əlbəttə, bu, böyük rəqəmdir. 

Amma bizim potensialımızı əks etdirən rəqəm deyildir. Türkiyənin iqtisadi sahədə uğurlu siyasəti, həmçinin, 

Azərbaycanın uğurlu siyasəti imkan verir ki, bu, daha böyük həcmdə olsun.  

Keçən il Türkiyənin iqtisadiyyatı 5 faiz artıbdır. Azərbaycanda artım 11 faiz olmuşdur. Yəni, potensial 

gücləndikcə, əlbəttə, əlverişli əməkdaşlıq üçün gözəl imkan yaranır. Biz çalışacağıq ki, mal dövriyyəsinin 

həcmini artıraq. Qarşımızda məqsəd qoymuşuq ki, bu, 1 milyard dollara çatsın. Bunu etmək üçün çox gözəl 

imkanlar vardır. Siyasi zəmin vardır. İqtisadi əlaqələr vardır. Xaqlarımızın birliyi vardır. Ona görə biz artıq 

əməli proqramlar üzrə çalışacağıq. Müxtəlif sahələrdə işlərin aparılması üçün Türkiyədən heyətlər gələcəkdir. 

Ümid edirəm ki, yaxın zamanlarda biz hamımız bunun nəticəsini görəcəyik.  

O ki qaldı, ikinci sualınıza, mən hesab edirəm, əlbəttə, bu məsələyə baxıla bilər. Nə vaxt olacaq, necə 

olacaq, bu barədə bir şey demək istəmirəm. Bu, mənim səlahiyyətimdir və mən də lazım gələndə, bu 

səlahiyyətdən istifadə edəcəyəm.  

SUAL: Cənab Prezident, NATO-nun İstanbulda sammiti olacaqdır. Ora Qafqaz ölkələri də dəvət 

edilmişdir. Sizin bu sammitdə hər hansı görüşləriniz olacaqmı və Türkiyə bu istiqamətdə hansı 

yardımları edə bilər? İmzalanmış Bəyannamədə də göstərilir ki, Azərbaycanın NATO ilə əməkdaşlığında 

Türkiyə öz səylərini artıracaqdır. Nə kimi kömək ola bilər?  

CAVAB: Əlbəttə, Azərbaycan bu sammitdə iştirak edəcəkdir. Azərbaycan NATO-nun “Sülh naminə 

tərəfdaşlıq” proqramının fəal üzvüdür. Bilirsiniz ki, Türkiyə də uzun illərdir NATO-nun üzvüdür və NATO 

ölkələri arasında Türkiyə ordusunun çox görkəmli yeri vardır. Əlbəttə, Türkiyənin bu istiqamətdə bütün 

sahələrdə bizə edəcəyi məsləhətlər, yardımlar bizim üçün önəmlidir. Mən Türkiyədə bunu dəfələrlə bəyan 

etmişəm ki, Azərbaycan müstəqilliyini əldə etdikdən sonra Türkiyə daim yanımızda olubdur. Biz bu dəstəyi bu 

gün də hiss edirik. Buna görə bütün türk xalqına minnətdaram. Azərbaycan da bütün məsələlərdə Türkiyənin 

yanında olubdur, bundan sonra da yanında olacaqdır. Bizim birliyimiz, dostluğumuz əbədidir və belə də 

olmalıdır, belə də olacaqdır. Sağ olun.  
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VARŞAVADA ERMƏNİSTAN PREZİDENTİ ROBERT KOÇARYANLA 

TƏKBƏTƏK GÖRÜŞDƏN SONRA 

BƏYANAT 

 

Varşava şəhəri, 

28 aprel 2004-cü il 

 

Görüş konstruktiv şəraitdə keçdi. Biz ötən dəfə dekabrda görüşmüşdük. Ondan bəri müəyyən vaxt 

keçmişdir, həmsədrlərin səfərləri, onlarla görüşlər olmuşdur, bu yaxınlarda xarici işlər nazirləri görüşmüşlər və 

bugünkü görüş danışıqlar prosesinin davamıdır. Danışıqlar prosesi davam edir, danışıqları bundan sonra 

konstruktiv məcrada aparmaq üçün qarşılıqlı istək var. Məsələlər müzakirə olundu. Ümidvarıq ki, gələcəkdə 

danışıqlar prosesi də konstruktiv şəraitdə davam edəcəkdir.  

Azərbaycan tərəfinin bu məsələni həll etmək arzusu var, Ermənistan tərəfində də belə arzu olduğu hiss 

edilir. Odur ki, bu məsələnin həlli yolunu tapmaq üçün qarşılıqlı istək olarsa, biz irəliləyə bilərik.  
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VARŞAVADA AVROPA İQTİSADİ SAMMİTİ ÇƏRÇİVƏSİNDƏ 

CƏNUBİ QAFQAZ ÖLKƏLƏRİ PREZİDENTLƏRİNİN ŞƏRƏFİNƏ 

TƏŞKİL OLUNMUŞ İŞGÜZAR NAHARDA 

NİTQ 

 

Varşava şəhəri, 

28 aprel 2004-cü il 

 

Əziz xanımlar və cənablar!  

Əziz dostlar!  

Əvvəlcə, istərdim ki, bu mühüm tədbirin təşkilatçılarına öz minnətdarlığımı bildirim. Sammitin yaxşı 

təşkilinə görə sağ olun! Həm də polyak həmkarlarımıza minnətdarlığımı bildirirəm ki, bütün iştirakçılara belə 

qonaqpərvər münasibət bəsləyirlər.  

Azərbaycanda son illər ərzində həyata keçirilən iqtisadi islahatlar mühüm uğurlarla nəticələnmişdir. Ölkə 

iqtisadi cəhətdən inkişaf edir, dinamik inkişafdadır və bu inkişaf, əlbəttə ki, dünya iqtisadiyyatında gedən 

proseslərlə həmahəngdir. Azərbaycanda keçirilən irimiqyaslı özəlləşdirmə proqramı özəl sektorun inkişafı üçün 

yaxşı şərait yaratmışdır. Ticarətin sərbəstləşdirilməsinə nail olmuşuq. İqtisadiyyatımız bazar iqtisadiyyatı 

prinsiplərinə əsaslanır. Son 7 il müddətində Azərbaycanda ümumi daxili məhsul 90 faiz artmışdır. Ümumi daxili 

məhsulda özəl sektorun payı 75 faiz təşkil edir. Adambaşına düşən birbaşa xarici sərmayə baxımından 

Azərbaycan keçmiş SSRİ, Mərkəzi və Şərqi Avropa ölkələri arasında liderlik mövqeyindədir. Azərbaycan 

iqtisadiyyatına qoyulan ümumi sərmayənin həcmi 17 milyard dollara çatmışdır. Bunun 12 milyard dolları 

birbaşa xarici sərmayədir.  

Azərbaycandakı bu sərmayə qoyuluşu fəallığının səbəbləri nədir? Birincisi, yaxşı sərmayə mühitinin 

yaranmasıdır. Azərbaycanda xarici şirkətlər tərəfindən həyata keçirilən bütün mühüm layihələr parlament 

tərəfindən ratifikasiya olunub qanun şəklində qüvvəyə minmişdir. Ona görə də sərmayəçidə əminlik var ki, 

onun qoyduğu sərmayə qorunacaqdır.  

Səbəblərdən biri də şəffaflıqdır. Azərbaycan Britaniya Baş nazirinin hasilat sənayelərində şəffaflıq 

təşəbbüsünə qoşulubdur. Biz Neft Fondu yaratmışıq və onun strukturu tamamilə şəffafdır. Neft və qaz 

sahəsindən alınan bütün gəlirlər həmin Fondda şəffaf şəkildə yığılır. Fondun işinə xarici auditorlar nəzarət edir.  

Azərbaycanda bu gün dünyanın ən iri enerji layihəsi həyata keçirilir. Həyata keçirilən 4 neft və qaz 

layihələri – Azəri-Çıraq-Günəşli neft yataqlarının işlənilməsi, “Şahdəniz” qaz yatağının işlənilməsi, Bakı-

Tbilisi-Ceyhan neft kəmərinin və Bakı-Tbilisi-Ərzurum qaz kəmərinin çəkilişi üzrə hər gün 10 milyon dollar 

sərmayə yatırılır. Növbəti 3 il müddətində daha 9 milyard dollar sərmayə qoyulacaqdır.  

Bütün bunlar göstərir ki, ölkədə çox müsbət sərmayə mühiti yaradılıbdır, ictimai-siyasi sabitlik 

mövcuddur, sərmayəçilər inanırlar ki, ölkə uğurlu yolunu davam etdirəcək, iqtisadiyyatını, siyasi sistemini 

inkişaf etdirəcəkdir. Ölkədə müasir, demokratik cəmiyyət quruluşu davam etdiriləcəkdir.  

Bizə o da məlumdur ki, neft hasil edən bir sıra ölkələr nəhəng neft ehtiyatlarına baxmayaraq, uğur əldə 

edə bilməyiblər. Biz mənfi təcrübəni də diqqətlə öyrənmişik ki, başqalarının buraxdığı səhvlərə yol verməyək. 

Ümumiyyətlə, 5 il, 10 il sonraya nəzər salsaq, Azərbaycan iqtisadi-sosial inkişafını bu sürətlə davam etdirərsə, 

regionda ən firavan ölkələrdən olacaqdır.  

Ölkə vacib yolların kəsişdiyi məkanda yerləşir. Bizim coğrafi-siyasi mövqeyimiz elədir ki, ölkə Şərq–

Qərb və Şimal–Cənub dəhlizlərinin qovuşuğunda yerləşir. Regionda istər enerji layihələri, istər digər sahələrə 

aid layihələr Azərbaycanın birbaşa fəal iştirakı ilə həyata keçirilir. Bir daha vurğulamaq istərdim ki, ölkəmiz 

Avropa strukturlarına inteqrasiya yoluna sadiqdir, dünya iqtisadiyyatına inteqrasiya əzmindədir və biz 

ümumavropa dəyərlərini yüksək qiymətləndiririk. Mən qonaqpərvərliyə görə bir daha minnədarlığımı bildirir və 

sammitin işinə uğur arzu edirəm.  

Çox sağ olun!  
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VARŞAVADA AVROPA İQTİSADİ SAMMİTİNDƏ  

NİTQ 

 

Varşava şəhəri, 

28 aprel 2004-cü il 

 

Əziz xanımlar və cənablar! 

Hər şeydən əvvəl, dəvətə görə təşkilatçılara minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm ki, mənə bu forumda 

iştirak etmək imkanı veriblər. Azərbaycanın region üçün əhəmiyyət kəsb edən və dünya üçün də əhəmiyyətli 

hesab olunan irimiqyaslı layihələri həyata keçirmək sahəsində təcrübəsi, özü də müsbət təcrübəsi vardır. 

Baxmayaraq ki, Azərbaycan müstəqil dövlət kimi gəncdir, müstəqilliyini yalnız 1991-ci ildə, Sovet İttifaqının 

dağılmasından sonra əldə edib və bu müddət ərzində çoxsaylı problemlərlə üzləşibdir. Bu problemdən ən əsası 

Azərbaycan ərazilərinin 20 faizinin Ermənistanın işğalçı qüvvələri tərəfindən zəbt olunması və bu işğalın hələ 

də davam etməsi, bunun nəticəsi kimi ölkəmizdə 1 milyon qaçqının olmasıdır. 

Buna baxmayaraq, Azərbaycan xarici sərmayəçiləri ölkəyə də cəlb edə bildi. Bu da xarici sərmayələr 

üçün əlverişli şəraitin yaradılması nəticəsində mümkün olmuşdur. Ölkəmizdə sərmayə mühiti çox əlverişlidir. 

Xarici sərmayələr yaxşı qorunur və bu da bugünkü gündə dünyada ən iri enerji layihəsinin Azərbaycanda həyata 

keçirilməsinə imkan vermişdir. Neft və qaz kəmərlərinin inşası, Xəzərin neft və qaz ehtiyatlarının, dənizin 

Azərbaycan sektorundakı ehtiyatların işlənilməsi bu gün dünyada həyata keçirilən ən böyük enerji layihələridir.  

Bu layihələr çox uğurla həyata keçirilir. Bunun bir neçə səbəbi var. Birincisi, qeyd etdiyim kimi, yaxşı 

sərmayə mühitidir, sərmayəçilərin arxayınlığıdır. Sonra yerli və xarici işçi heyətinin peşəkarlığıdır. Xarici 

sərmayəçilərlə yerli rəsmilər arasındakı işgüzar əməkdaşlığın yaranmasıdır. Layihələrin həyata keçirilməsinin 

əsas elementi olan şəffaflıqdır. Azərbaycanın neft və qaz sahələrindəki bütün fəaliyyəti olduqca açıq və şəffaf 

tərzdə həyata keçirilir. Biz hasilat sənayelərində şəffaflıq təşəbbüsünün fəal iştirakçısıyıq. Azərbaycanda neft 

sənayesindən alınan bütün gəlirlərin Neft Fonduna yığılması bu şəffaflığın göstəricisidir. Nəhayət, ölkədəki 

ictimai-siyasi sabitlikdir. Çünki sərmayəçilər şəraitin sabitliyinə əmin olmadan, iqtisadiyyatın artımını 

görmədən, ölkənin demokratik istiqamətdə hərəkətini hiss etmədən milyardlarla dollarını heç zaman risk altına 

qoymazlar. 

Dediyim kimi, olduqca çətin vaxtlarımız olubdur. Qeyri-sabitlik dövrü var idi. Ermənistanın Azərbaycana 

qarşı davam edən təcavüzü isə bütün region üçün təhlükədir. Gələn il yaxın keçmişimizin ən böyük layihəsini 

başa çatdıracağıq. Bakı-Tbilisi-Ceyhan kəməri işə düşəcəkdir. Bu layihə nəinki Azərbaycan və qonşu ölkələr 

üçün xeyirlidir, onların iqtisadiyyatını şaxələndirməyə kömək edəcək, həm də regional təhlükəsizlik baxımından 

böyük əhəmiyyət kəsb edir, region Avropa üçün böyük əhəmiyyətə malikdir, dünya üçün əhəmiyyətlidir. Ona 

görə də regionun təhlükəsizliyi dünya bazarlarına gələcəkdə etibarlı neft nəqlinin əsasını təşkil edəcəkdir.  

Qarşımızda duran məsələlər çoxdur. İqtisadiyyatı şaxələndirmək lazımdır, yeni iş yerləri açmalıyıq, sosial 

problemləri həll etməliyik. Ona görə də təbii sərvətlər bizim üçün yalnız məqsədə çatmaq vasitəsidir. Neft hasil 

edən bəzi digər ölkələrin uğursuz təcrübəsi bizə məlumdur. Təəssüf ki, onların nəhəng neft ehtiyatları insanların 

rifahının yüksəlməsinə xidmət etməyibdir. Bu təcrübə bizə məlumdur. Biz əlimizdən gələni edəcəyik ki, həyata 

keçirdiyimiz layihələrdən Azərbaycanın hər bir vətəndaşı bəhrələnsin. Mən əminəm ki, beynəlxalq maliyyə 

qurumlarının davamlı yardımı, onların maddi dəstəyi ilə, - çünki maddi dəstək həlledicidir, - dünyada sözükeçən 

ölkələrin dəstəyi sayəsində Azərbaycandakı layihələr uğurla həyata keçiriləcək və ölkə iqtisadi-sosial, siyasi 

inkişaf yolunu davam etdirəcəkdir.  

Bir daha çox sağ olun və müzakirələrdə böyük məmnuniyyətlə iştirak edəcəyəm.  
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STRASBURQDA AŞPA-nın YAZ SESSİYASININ İCLASINDA 

ÇIXIŞ 

 

Strasburq şəhəri, 

29 aprel 2004-cü il 

 

Hörmətli cənab sədr!  

Xanımlar və cənablar, əziz qonaqlar!  

Buraya dəvət olunmaq və Avropa Şurasında çıxış etmək mənim üçün böyük şərəfdir. Bu, həm də şəxsən 

mənim üçün çox xoş hadisədir. Cənab sədrin qeyd etdiyi kimi, mən üç il müddətində Avropa Şurası Parlament 

Assambleyasının üzvü olmuşam. Həyatımın bu dövrü mənim üçün, bəlkə də, ən maraqlı, mühüm zaman 

kəsiyidir və bu dövr gələcək fəaliyyətimdə, əlbəttə ki, bugünkü vəzifəmdə də vacib rol oynadı.  

Azərbaycan yalnız üç il bundan əvvəl Avropa Şurasının üzvü oldu. Ondan əvvəl isə ölkə bir çox 

problemlərlə üzləşirdi. 1991-ci ildə müstəqillik əldə etdikdən sonra Azərbaycanda vəziyyət çox çətin idi. Bu, 

həm iqtisadi, həm siyasi, həm də hərbi baxımdan tam xaos dövrü idi. İqtisadiyyat sürətlə tənəzzül edirdi. Faktiki 

olaraq, ölkə dağılmaq ərəfəsində idi: vətəndaş müharibəsi, bir neçə hərbi çevriliş cəhdləri və əlbəttə ki, 

Ermənistanın Azərbaycana qarşı təcavüzü. Bu amillər ölkəyə normal, azad, iqtisadi tərzdə inkişaf etmək imkanı 

verə bilməzdi.  

Yalnız keçmişin çətin irsini adladıqdan, ictimai-siyasi sabitlik təmin edildikdən sonra və Ermənistanla 

Azərbaycan arasında atəşkəs rejimi əldə olunandan sonra ölkə müxtəlif sahələrdə inkişaf etmək imkanı qazana 

bildi. İqtisadiyyatımızda artım başladı. Bu gün iqtisadi inkişaf baxımından Azərbaycan sürətlə inkişaf edən 

ölkədir. Son yeddi ildə ümumi daxili məhsulun artımı 90 faiz təşkil etmişdir, son 7 ildə inflyasiya 2-3 faizi 

aşmamışdır. Adambaşına düşən birbaşa xarici sərmayə baxımından Azərbaycan həm keçmiş SSRİ, həm də 

Mərkəzi Avropa ölkələri arasında aparıcı mövqedədir.  

Bütün bu amillər, üstəgəl, irimiqyaslı iqtisadi islahatlar, torpaq islahatı, torpağın özəlləşdirilməsi və 

ümumiyyətlə, müəssisələrin özəlləşdirilməsi ölkəyə iqtisadiyyatını bazar iqtisadiyyatı prinsipləri əsasında 

qurmağa imkan verdi. İndi ümumi daxili məhsulda özəl sektorun payı 75 faizə bərabərdir. Xüsusilə nəzərə alsaq 

ki, neft sektoru hələ də dövlətin inhisarındadır, onda bu, böyük rəqəmdir. Ümumi daxili məhsulda 75 faiz o 

deməkdir ki, praktiki olaraq, bütün ticarət, bütün sənaye növləri özəlləşdirilibdir. 

Biz bunun yaxşı nəticələrini görürük. Ölkənin necə inkişaf etdiyini, iqtisadiyyatın artdığını görürük və bu, 

bizə nəhəng beynəlxalq layihələri həyata keçirmək imkanı verir. Bugünkü gündə dünyanın ən iri enerji layihəsi 

Azərbaycanda həyata keçirilir. Artıq 10 ildir ki, Azərbaycan karbohidrogen ehtiyatlarından dünyanın aparıcı 

şirkətləri ilə birlikdə istifadə edir.  

Bu, çox uğurlu təcrübədir. Özü də bu uğurun bir neçə əsas elementi var. Birincisi, çox gözəl sərmayə 

mühitinin olmasıdır. Bizim sərmayəçilər özlərini və sərmayələrini təhlükəsiz hiss edir və əmindirlər ki, 

qoyduqları vəsait lazımınca qorunur. Azərbaycandakı bütün əsas sərmayə layihələri parlamentimiz tərəfindən 

ratifikasiyadan keçib qanun statusu almışdır. Onları heç kim dəyişə bilməz. Digər səbəb şəffaflıqdır. Şəffaflıq da 

neft-qaz sektorunda və ümumiyyətlə, bütün istehsal sahələrində uğurun əsasını təşkil edən elementlərdəndir. 

Azərbaycan bu mənada nəzərəçarpacaq nailiyyət qazanmışdır. Biz hasilat sənayelərində şəffaflıq təşəbbüsünə 

lap əvvəldən qoşulmuşuq və regionda bu prosesdə liderliyimizi davam etdirmək əzmindəyik.  

Beynəlxalq maliyyə təsisatları ilə çox sıx əlaqələrimiz və əməkdaşlığımız var. Xüsusilə də, Beynəlxalq 

Valyuta Fondu ilə. Bu təşkilatla biz əsas iqtisadi xəttimizi razılaşdırırıq. Bütün bu amillər ölkəyə milyardlarla 

dollar vəsait cəlb etməyə imkan verdi. 

Son illər ərzində Azərbaycana qoyulmuş sərmayələrin miqdarı 17 milyard dollara bərabərdir. Bunun da 

12 milyard dolları birbaşa xarici sərmayədir. Sərmayəçilər Azərbaycandakı ictimai-siyasi sabitliyə əmin 

olmasaydılar, hadisələrin gedişini əvvəlcədən proqnozlaşdıra bilməsəydilər, əlbəttə ki, onlar risk edib öz 

vəsaitlərini qoymazdılar. Biz bu siyasətimizi davam etdirməkdə tam qərarlıyıq. Növbəti üç il ərzində 

Azərbaycanın təkcə neft və qaz sənayesinə, təxminən, daha 10 milyard dollar sərmayə qoyulacaqdır.  

Bu gün reallaşdırılan iri boru kəmərləri layihələri təkcə bizim ölkə, ərazilərindən kəmərlərin keçəcəyi 

digər ölkələr üçün yox, həm də bütün region üçün vacibdir. Bu layihələr regional təhlükəsizlik və sabitlik 

üçündür, regional əməkdaşlıq üçündür. Azərbaycan regional əməkdaşlıq sahəsində çox fəal ölkədir və bugünkü 

gündə bu əməkdaşlıq qənaətbəxşdir. Biz gələcəkdə də bu yöndə fəal rol oynamağa hazırıq.  

Azərbaycanın Xəzər dənizindəki neft və qaz ehtiyatları ölkəmizə imkan verəcək ki, bunlardan düzgün 

istifadə edərək, iqtisadiyyatını hərtərəfli inkişaf etdirsin. Neft və qazın hasilatı və nəqli qarşımızdakı son məqsəd 
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deyildir. Bu, yalnız iqtisadiyyatımızı hərtərəfli inkişaf etdirmək, müasir, sivilizasiyalı, iqtisadi cəhətdən güclü 

cəmiyyət qurmaq, siyasi islahatları gələcəkdə də həyata keçirmək və cəmiyyətin demokratikləşməsi yolunu 

davam etdirmək vasitəsidir. Əldə etdiyimiz nailiyyətlər və yaxın gələcəkdə həyata keçiriləcək layihələr, əlbəttə 

ki, ölkəmizin iqtisadiyyatını gücləndirməyə imkan verəcəkdir. 

Azərbaycan lap yaxın gələcəkdə iqtisadi baxımdan çox güclü ölkə olacaqdır. 2005-2006-cı ildə artıq əsas 

neft və qaz kəmərləri işlək vəziyyətdə olacaq və layihədə iştirak edən bütün ölkələrə öz əhalisinin həyat 

səviyyəsini yaxşılaşdırmağa imkan verəcəkdir.  

Amma əlbəttə ki, bütün bunlar ölkəmizin bugünkü həyatının yalnız bir hissəsidir. Ölkə inkişafdadır, həm 

iqtisadi, həm də sosial baxımdan inkişaf edir. Çoxsaylı sosial proqramlar həyata keçiririk. Bizim iqtisadi 

siyasətimiz bazar iqtisadiyyatı prinsiplərinə əsaslanır. Amma büdcəmizin strukturuna nəzər salsanız, görərsiniz 

ki, büdcənin çox böyük hissəsi sosial məsələlərə yönəldilmişdir. Məncə, bazar iqtisadiyyatı ilə sosial 

müdafiənin bu cür kombinasiyası da uğurun əsaslarını təşkil edən amillərdəndir.  

Ölkəmiz siyasi islahatlar sahəsində də mühüm nailiyyətlər əldə etmişdir. Avropa Şurasının üzvü 

olduğumuz üç il müddət Azərbaycanın demokratiya yolu ilə irəliləməsində həlledici rol oynamışdır. Avropa 

Şurasının tövsiyələri ilə yeni-yeni qanunlar qəbul edilmişdir. Təşkilata üzv qəbul olunarkən ölkənin üzərinə 

götürdüyü öhdəliklər və onların yerinə yetirilməsi də bu sahədə yardımçı olmuşdur. Ona görə də mən istərdim 

ki, Avropa Şurasındakı bütün həmkarlara öz səmimi minnətdarlığımı bildirim. Konstruktiv əməkdaşlıq, 

məsləhətlər, tövsiyələr, bölüşdüyünüz təcrübə - bunların hamısı Azərbaycan cəmiyyətinin gələcək 

demokratikləşməsinə, Azərbaycanın Avropa ailəsinə tam üzv olmasına xidmət etmişdir.  

Yerinə yetiriləcək vəzifələr çoxdur. Həyatımızın bir çox sahələri beynəlxalq standartlara cavab vermir. 

Bunun obyektiv və bəzi hallarda subyektiv səbəbləri var. Müharibədən, işğaldan əziyyət çəkmiş, vətəndaş 

müharibəsi və digər faciəvi hallarla üzləşmiş ölkə birdən-birə tam demokratik və tam azad ola bilməz. Amma bu 

yol bizim seçimimizdir, strateji seçimimizdir. Prezident seçkilərindən sonra gedən proseslər, hökumətimizin 

qəbul etdiyi qərarlar bizim yüksək qiymətləndirdiyimiz dəyərlərə sadiq olduğumuzu göstərir. Bizim azad, 

demokratik, plüralist cəmiyyət qurmaq əzmimizi göstərir.  

İqtisadi artım və cəmiyyətin demokratikləşməsi siyasətimizin əsas elementləridir və biri digərsiz mümkün 

ola bilməz. İqtisadi cəhətdən güclü ola bilərsən, amma demokratiya yoxdursa, şəffaflıq yoxdursa, insan haqları 

qorunmursa, uğur qazana bilməzsən. Biz neft hasil edən bəzi ölkələrin təcrübəsini öyrənmişik və təəssüflə 

şahidi olmuşuq ki, onların heç də hamısında neft amili uğurla nəticələnmir. Bəzən neft amili firavanlıq gətirmək 

əvəzinə, mənfi hallarla müşayiət olunur. Ona görə də bütün bu mənfi təcrübəni görərkən biz qərarlıyıq ki, səhvə 

yol verməyək.  

Eyni zamanda, ölkəmizin problemləri də çoxdur. Bizdə yoxsulluq var. Yoxsulluğa qarşı mübarizə 

aparırıq. Hazırda yoxsulluğun azaldılmasına dair Dünya Bankı ilə birlikdə proqram həyata keçiririk. Bizdə 

işsizlik var və iqtisadi və sosial-iqtisadi inkişaf proqramının əsas elementlərindən biri yüz minlərlə yeni iş 

yerləri açmaqdan ibarətdir və mən bunu rəsmi bəyan etmişəm.  

Regionlara xüsusi diqqət yetiririk ki, yalnız paytaxt yox, əsas şəhərlər yox, bütün ölkə, Azərbaycanın 

bütün bölgələri hərtərəfli, dinamik inkişaf etsin. Ən ucqar kəndlər də iqtisadi inkişafı öz həyat tərzlərində hiss 

etməlidir. Yalnız bütün əhalimiz özünün daha yaxşı yaşadığını hiss etdiyi bir vaxtda, hökumətimiz vəzifəsini 

yerinə yetirmiş hesab edə bilər. Budur, bizim məqsədimiz - vətəndaşlara eyni şərait yaratmaq. Qoy iqtisadi 

artımdan, neft sənayesinin inkişafından hamı bəhrələnsin. Hər bir Azərbaycan vətəndaşı eyni hüquqlardan 

istifadə etsin. Bu yöndə bizim çox gözəl nailiyyətlərimiz var. Ölkəmizin ən böyük nailiyyətlərindən biri də etnik 

və dini dözümlülükdür. Yalnız müstəqillik dövründə deyil, Sovet İttifaqı dönəmində də tolerantlıq Azərbaycana 

xas idi və bu siyasət indi də davam etdirilir. Azərbaycan çoxmillətli ölkədir. Bütün millətlər və bütün dinlərin 

nümayəndələri Azərbaycanı öz evi hesab edirlər.  

Uzun müddət ölkəmizin üzləşdiyi əsas problem Azərbaycan ərazilərinin 20 faizinin Ermənistan tərəfindən 

işğal olunmasıdır. Bu işğal Ermənistanın Azərbaycana qarşı apardığı təcavüzkar separatçı irtica ilə başlamışdır. 

Bu siyasət Azərbaycanın keçmiş Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətinin və onun inzibati sərhədlərindən kənarda 

yerləşən daha 7 rayonumuzun işğalı ilə nəticələndi. Azərbaycanın bu 7 rayonunda heç zaman ermənilər 

yaşamamışdır. Onlar tamamilə azərbaycanlılar məskunlaşan ərazilərdir. Ermənistanın bu işğalı yüz minlərlə 

adamın qaçqın və köçkün vəziyyətinə düşməsi ilə nəticələndi. Bu faktlar Assambleyaya yaxşı məlumdur. 

Nümayəndə heyətimizin üzvləri bu haqda dəfələrlə çıxışlar ediblər və bu faktlar Avropa Şurası Parlament 

Assambleyasının sənədlərində də öz əksini tapmışdır. Bugünkü Ermənistanın ərazisindən 250 min azərbaycanlı 

qaçqın düşmüşdür. Azərbaycan ərazisində işğal olunmuş 7 rayonun 700 min sakini məcburi köçkün oldu. 

Keçmiş Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətində yaşayan 50 min azərbaycanlı da məcburi köçkündür. Üstəlik, digər 

münaqişə zonalarından, başqa ölkə ərazilərindən də qaçqınlar Azərbaycanda sığınacaq tapmışlar. Azərbaycanın 
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8 milyonluq əhalisinin 1 milyonu qaçqın-köçkündür. Bu, dünyada əhalinin sayına nisbətdə qaçqın-köçkünlərin 

ən yüksək faizidir.  

Bu vəziyyət 10 ildən artıqdır ki, davam edir. Bu ilin may ayında Ermənistanla Azərbaycan arasında 

atəşkəsin onuncu ili olacaqdır və 10 ilə qədərdir ki, aparılan danışıqlar nəticə vermir. Əlbəttə ki, biz bu 

vəziyyətlə barışa bilmərik. Azərbaycan heç zaman ərazisinin itirilməsi ilə razılaşmayacaqdır. Məsələnin həllində 

beynəlxalq hüquq normaları əsas götürülməlidir. Azərbaycan dünyadakı bütün ölkələrin ərazi bütövlüyünə 

hörmətlə yanaşır və özünə də eyni münasibətlə yanaşmağı tələb edir. Bizim ərazi bütövlüyümüz bərpa 

olunmalıdır. Ermənistanın işğalçı qüvvələri zəbt olunmuş ərazilərdən geri çəkilməlidir. Qaçqınlara-köçkünlərə 

doğma yurdlarına qayıtmaq imkanı verilməlidir. XXI əsrdə Avropa Şurasının üzvü olan bir ölkənin – 

Ermənistanın Avropa Şurasının üzvü olan digər ölkənin - Azərbaycanın ərazilərini işğal etməsinə yol 

verməməliyik.  

Beynəlxalq ictimaiyyət bu vəziyyətlə razılaşmamalıdır. Əlbəttə, biz ümid edirik ki, beynəlxalq birliyin 

birgə səyi imkan verəcək ki, bu problem həll olunsun. Biz Avropa Şurasına minnətdarıq ki, bu mövzu ətrafında 

fikir mübadilələri başlayıbdır. Bildiyiniz kimi, hazırda Siyasi məsələlər komitəsi Ermənistan-Azərbaycan, 

Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı məruzə üzərində işləyir. Ümid edirik ki, məruzə vəziyyəti olduğu kimi əks 

etdirəcək və ən vacibi isə, məsələyə siyasi qiymət verəcəkdir.  

Ermənilərin münaqişə ilə bağlı öz iddiaları var. Sadəcə, onlara şərh verim ki, sizdə tam təsəvvür yaransın, 

yalnız bir tərəfin dediklərini eşitməyəsiniz. Onların iddiası belədir ki, Dağlıq Qarabağda yaşayan ermənilərin öz 

müqəddəratını təyin etmək hüquqları var. Öz müqəddəratını təyin etmək insanlara verilmiş çox mühüm 

hüquqdur. Biz hamımız buna hörmətlə yanaşırıq. Amma sizin diqqətinizi bir mühüm məsələyə yönəldim. 

Ermənilər artıq öz müqəddəratını təyin etmişlər, onların Ermənistan dövləti var. Bu o deməkdir ki, bir millət 

kimi ermənilər artıq bu hüquqdan istifadə etmişlər. Təsəvvür edin ki, onların yaşadığı hər bir yerdə öz 

müqəddəratını həll edəcəyi halda nə baş verər?! Bu nə deməkdir? Bu o deməkdirmi ki, milli azlıqların yaşadığı 

hər bir yerdə separatizm olmalıdır? Məgər bu o deməkdir ki, milli azlıq yaşadığı hər bir ərazidə öz müstəqil 

dövlətini qura bilər? Əlbəttə ki, yox!  

Avropa ölkələri də daxil olmaqla, bir çox ölkələrdə milli azlıqlar yaşayırlar. Azərbaycanlılar da 

yaşadıqları bir sıra ölkələrdə milli azlıqdır. Gürcüstanda təxminən yarım milyon azərbaycanlı yaşayır. Rusiyada 

da, digər ölkələrdə də yaşayan çoxsaylı azərbaycanlılar var. Ermənilər də həmçinin. Gürcüstanda 200 min 

erməni yaşayır - Dağlıq Qarabağda yaşayan ermənilərin sayından 4 dəfə artıq. Bu o deməkdir ki, onlar hər yerdə 

öz müqəddəratını təyin etməlidirlər? Bu konkret halda öz müqəddəratını təyin etmək prinsipi işləmir. Ona görə 

də bu halda ərazi bütövlüyü ilə öz müqəddəratını təyin etmək prinsipləri arasında əkslik yoxdur. Başqa sözlə, 

biz gözləyirik ki, beynəlxalq ictimaiyyət bu münaqişənin həll olunmasında çox fəal rol oynayacaq, bu həll 

beynəlxalq hüquq normalarına əsaslanacaqdır.  

Hörmətli xanımlar və cənablar! Qeyd etdiyim kimi, burada olmaq mənim üçün həm xoşdur, həm də 

şərəfdir. Məmnuniyyətlə çıxış edirəm. Dediyim kimi, Azərbaycan müstəqilliyini qazandıqdan sonra böyük 

nailiyyətlər əldə edibdir. Bu gün bizim strateji seçimimiz Avropaya, Avropa ailəsinə, strukturlarına 

inteqrasiyadır. Bu yolun davamı var. Biz bu siyasətimizə möhkəm sadiqik. Əlimizdən gələni edəcəyik ki, 

Azərbaycan Avropaya xas olan bütün standartlara, bütün ölçülərə cavab versin. Bütün Avropa strukturlarına xas 

olan standartlara uyğun gəlsin. Budur bizim siyasətimiz və uzun müddətdir onu həyata keçiririk. Bu gün 

Azərbaycanda baş verənlər bu siyasətin davamının nəticəsidir. Biz Avropa Şurasındakı fəal üzvlüyümüzü 

davam etdiririk. 

Biz Avropa dəyərlərinə tam sadiqik, bu dəyərləri bölüşürük. Bizim nümayəndə heyəti Avropa Şurasında 

həmişə fəal olmuşdur. Bizim problemləri başa düşdüklərinə görə mən Avropa Şurası Parlament 

Assambleyasının üzvlərinə minnətdaram. Biz burada çoxlu dostlar qazanmışıq, şəxsən mən özüm bir çoxları ilə 

dost olmuşam. Mən onların hamısını salamlayıram. Avropa demokratik qrupunda işlədiyimiz həmkarları 

salamlayıram və Assambleyanın bütün üzvlərinə minnətdarlığımı bildirirəm. Sizə deyim ki, mən həqiqətən, 

Avropa Şurası Parlament Assambleyasının üzvü olduğum, sizinlə birgə işlədiyim vaxtlar üçün darıxıram. Bu 

gün mən başqa vəzifədəyəm, başqa öhdəliklərim var. Amma sizi əmin edirəm ki, son illər Azərbaycanda 

aparılan siyasət davam etdirilir və bu, ölkəmizə, regionumuza sülh və firavanlıq gətirəcəkdir. Diqqətinizə görə 

çox sağ olun.  

 

* * * 

 

PİTER ŞİDER: Cənab Prezident, olduqca gözəl çıxışınıza görə çox sağ olun. Assambleyaya və Avropa 

Şurasına ünvanladığınız nəzakətli sözlərinizə görə sağ olun. Dediyimiz kimi, bundan sonra suallar veriləcəkdir. 
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Assambleyanın üzvləri Sizə sualla müraciət etmək istəyirlər və onlara xatırladıram ki, verilən suallar 30 saniyə 

çərçivəsini aşmamalıdır. Həmkarlardan xahiş edirəm ki, sual versinlər, sualları çıxışa çevirməsinlər. Əlavə 

suallar isə yalnız sonda və yalnız vaxtın imkan verəcəyi halda mümkündür. Buyurun.  

SUAL (İtaliya): Əvvəlcə, Azərbaycan Prezidentinə minnətdarlığımı bildirir və ölkədə əldə olunan 

nailiyyətlərə görə təbrik edirəm. Sualım ölkənin iqtisadiyyatına, həqiqi mənada başgicəlləndirici 

nailiyyətlər əldə olunan sahəyə aiddir. Cənab Prezident, Avropa Birliyinin ölkənizdə neft sənayesinin 

inkişafında və xarici ticarət əlaqələrində payı nə qədərdir? 

CAVAB: Avropa Birliyi ilə ticarət əlaqələri, iqtisadi əlaqələr hər il artır. 2003-cü ilin göstəriciləri ilə 

2002-ci ilin göstəricilərini müqayisə etsək, görərik ki, əlaqələrin həcmi 40 faiz artmışdır. Bu göstərir ki, Avropa 

bazarının Azərbaycan üçün əhəmiyyəti böyükdür. Yeri gəlmişkən, deyim ki, bizim ən böyük ticarət tərəfdaşımız 

İtaliyadır. Bunun özü də bizim Avropaya doğru götürdüyümüz istiqamətin göstəricisidir. Bilirsinizmi, 

ölkəmizdəki infrastrukturun böyük bir hissəsi Azərbaycan SSRİ-nin tərkibində olarkən yaradılmışdır. Ona görə 

də istehsal olunmuş məhsullar üçün satış bazarı da qonşu ölkələrdir. Yeni istehsal qurğuları, yeni istehsal 

məhsulları beynəlxalq standartlara cavab verir. Amma belə məhsulların sayı çox deyil, istehsal olunan 

məhsulların çoxu keçmişdən qalma texnologiyalarla buraxılır. Ona görə də məhsullarımızın əsas istehlakçıları 

da keçmiş SSRİ respublikalarıdır. Amma indi başlanmış meyl müsbətdir və biz Avropa bazarına daxil olmağa 

səy göstəririk. Əminəm ki, ticarətin həcmi bu il də artacaqdır.  

SUAL (Fransa): Cənab Prezident! Sizin çıxışınızdan həzz aldıq və Sizi görmək böyük şərəfdir. Siz 

ölkənizi demokratiya yolu ilə aparmaq əzmində olduğunuzu dediniz. Sualım belədir: Ötən prezident 

seçkilərində bəzi pozuntu halları qeydə alınmışdır. Bununla bağlı tədbir görmək fikriniz varmı? İyun 

ayında Azərbaycanın üzərinə götürdüyü öhdəliklərlə bağlı dinləmələr olacaqdır. Öhdəlikləri necə yerinə 

yetirirsiniz?  

CAVAB: Prezident seçkilərindən sonrakı hadisələr cəmiyyətdə hələ də qarşıdurmanın baş verə biləcəyini 

göstərdi. Biz - hökumət və hakimiyyətdə olan partiya həmişə siyasi dialoq tərəfdarı, cəmiyyətdəki bütün siyasi 

qüvvələr arasında normal siyasi dialoq tərəfdarı olmuşuq. Biz problemlərimizin masa ətrafında həll edilməsinin 

tərəfdarıyıq. Təəssüf ki, müxalifətin bəzi üzvləri hələ seçkilərin rəsmi nəticələri elan olunmamışdan əvvəl, öz 

baxışlarını daş-kəsək və kəsici metal parçaları ilə ifadə etməyə üstünlük verdilər. Onlar polisə amansız hücum 

etdilər. Bu hadisə televiziya vasitəsilə yayımlanıb, bütün televiziya kanalları göstərdi. Bir epizod xüsusilə 

ürəkağrıdandır: böyük yük maşını nümayişçilər tərəfindən polisin üstünə sürüldü. Əlbəttə ki, bütün digər 

ölkələrdəki kimi, Azərbaycan dövlətinin də özünü müdafiə etmək hüququ var və polisə qarşı belə rəhmsiz 

hücum heç bir ölkədə hörmətlə qarşılanmır. Ona görə də mən düşünürəm ki, Azərbaycandakı bütün siyasi 

qüvvələr qanun çərçivəsində hərəkət etməlidirlər. Demokratiya və qanun birlikdə olmalıdır. Mən bir çox 

hallarda - həm seçkidən əvvəl, həm də seçkidən sonra rəsmi çıxışlarımda Azərbaycandakı siyasi qüvvələri 

konstruktiv dialoqa çağırmışam. Təəssüf ki, hələ də cavab almamışam. Bununla belə, çalışacağıq Azərbaycanda 

elə şərait yaradaq ki, bütün siyasi mübahisələr masa ətrafında həll olunsun. 

SUAL (Rusiya): Cənab Prezident, biz yoxsulluqla mübarizə proqramı barədə çox eşitmişik. Sizin 

seçkiqabağı proqramınızda da, çıxışınızda da bu barədə danışılmışdır. Mən bilən, bu proqramın 

gerçəkləşdirilməsi Azərbaycanda humanitar vəziyyətin yaxşılaşması ilə sıx bağlıdır. Hamıya məlumdur 

ki, Dağlıq Qarabağ üstündə münaqişə nəticəsində bir milyonadək adam qaçqın və məcburi köçkün 

olmuşdur. Mümkünsə, bu proqramın yaxın vaxtlarda həyata keçirilməsi barədə bir neçə kəlmə deyəsiniz.  

CAVAB: Azərbaycanda yoxsulluqla mübarizə çox uğurla aparılır. Biz bu proqramın həyata 

keçirilməsində Dünya Bankı ilə fəal işləyirik. Ümidvarıq ki, proqram qarşıya qoyulmuş məqsədə, yəni 

yoxsulluq anlayışını tamamilə aradan qaldırmaq məqsədinə çatmağa imkan verəcəkdir. Zənnimcə, bunun üçün 

çox yaxşı perspektivlər var. 

Siz cəmiyyətimizin ən yaralı yerinə - qaçqın-köçkünlər mövzusuna toxundunuz. Əlbəttə, onlara qayğı 

bizim üçün öncül əhəmiyyətli məsələdir. Hökumətimizin maliyyə ehtiyatları məhdud olsa da, o, qaçqın-

köçkünlərin vaxtilə işğaldan azad edilmiş ərazilərdə yerləşdirilməsi proqramını həyata keçirir. Onlar üçün yeni, 

müasir evlər, xəstəxanalar, məktəblər tikilmiş, bütöv şəhərciklər salınmışdır. Mənim Sərəncamıma əsasən, 

hazırda ikinci proqram gerçəkləşdirilir. O, birinci mərhələdə təxminən 30 min adamı əhatə edəcəkdir. Onlar 

üçün də bütün lazımi şərait, infrastruktur yaradılacaqdır. Beləliklə, hökumətimiz Ermənistanın işğalı nəticəsində 

öz torpaqlarını, öz evlərini itirmiş adamların həyatını yüngülləşdirəcəkdir. 

Əlbəttə, bu, məsələnin qəti həlli deyildir. Onun qəti həlli Ermənistanın işğalçı qüvvələrinin Azərbaycan 

ərazisindən tamamilə çıxarılması və bu humanitar fəlakətə son qoyulması olacaqdır. Təsəvvür edin, bu 

insanların çoxu çadır düşərgələrində yaşayır, orada uşaqlar doğulur, onlar çadırlarda məktəblərə gedirlər, 

insanlar orada ailə qurur, dünyasını dəyişirlər. Bu, əsl humanitar fəlakətdir və artıq 10 ildən çoxdur davam edir. 
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Bütün bunlar ancaq ona görə davam edir ki, Ermənistanın işğalçı qoşunları onlara məxsus olmayan ərazilərdə 

qalmaqdadır.  

Mən bu suala bir qədər ətraflı cavab verəcəyəm. Ermənistanda artıq bunu anlamağa başladıqlarını müsbət 

fakt hesab edirəm. Bu yaxınlarda Bratislavada Ermənistanın xarici işlər naziri öz bəyanatında dedi ki, - bu, 

sonra Azərbaycan televiziyası ilə bir neçə dəfə səsləndirildi, – Ermənistanın ona məxsus olmayan əraziləri işğal 

etməsi faktı onun təcavüzkar olduğuna sübut deyildir. Zənnimcə, bu, mühüm etirafdır. Lakin, prinsipcə, normal 

cəmiyyətdə belədir ki, sənə məxsus olmayanı qaytarmalısan. Bu, nə qədər tez olsa, bir o qədər yaxşıdır. 

SUAL (İsveçrə): Cənab Prezident! Dəfələrlə çıxışınızda demisiniz ki, problemləri danışıqlar masası 

ətrafında həll etməyin tərəfdarısınız. Sizcə, ölkənizlə Ermənistan arasında sülh planı işləyib hazırlamaq 

mümkün olacaqmı? Bu razılıq nə zaman əldə edilə bilər və onun istiqamətləri necə olacaq?  

CAVAB: Biz məsələni sülh yolu ilə həll etmək əzmindəyik. Azərbaycan bunu bir neçə dəfə bəyan edib, 

amma belə məsələdə hər şey bir tərəfdən asılı olmur. Hər iki tərəf razılığa gəlməlidir. Hesab edirik ki, məsələni 

həll etmək üçün yaradılmış qurum, - bu, ATƏT-in Minsk qrupudur, onun da həmsədrləri ABŞ, Fransa və 

Rusiyadır, - münaqişənin aradan qaldırılmasında daha fəal rol oynayacaqdır. İki tərəf razılığa gələ bilməyəndə, 

vasitəçi təyin olunmuş üçüncü tərəf öz sözünü deməlidir. Bu da danışıqlarda vasitəçilik mandatı olan Minsk 

qrupudur. Təəssüf ki, bəzi hallarda olduğu kimi, müşahidəçilik yox, vasitəçilik etməlidir. Biz danışıqlar 

prosesinin davam etdirilməsinə sadiqik. Amma danışıqlar yalnız razılaşdırılmış mövzu ətrafında aparıla bilər. 

Danışıqların mövzusu yoxdursa, biz danışıqlar aparmaq görüntüsü yaratmaq fikrində deyilik. Azərbaycan görsə 

ki, danışıqlar prosesi lazımsızdır, onda yəqin ki, bu siyasətimizə yenidən baxmalı olacağıq.  

SUAL (İsveçrə): Cənab Prezident! Buradakı açıq və cəsarətli çıxışınız münasibətilə Sizi təbrik 

edirəm. Konkret mövzular barədə danışdığınıza görə Sizə açıq sual verəcəyəm. İqtisadi artım, 

demokratik inkişaf və sosial ədalət arasında prioritet seçməyin vaxtı gələndə nə edəcəksiniz? Bu üç 

məqamı necə birləşdirəcəksiniz?  

CAVAB: Çox sağ olun. Mən elə bilirəm ki, adını çəkdiyiniz üç elementin tətbiqi yalnız kompleks şəkildə 

baş verə bilər. Biri o biri olmadan mümkün deyildir. Əlbəttə, demokratiyasız güclü iqtisadiyyatlı ölkə olmaq 

mümkündür. Belə hallar məlumdur. Amma əksinə ola bilməz. Güclü iqtisadiyyatsız demokratik, sosial 

problemləri həll olunmuş ölkə mövcud deyildir. Adətən, kasıb ölkələrdə insanlar demokratik cəmiyyət qurmaq 

haqqında deyil, yoxsulluğa üstün gəlmək haqqında düşünürlər. Ona görə də bu məsələdə prioritetlər mümkün 

deyildir. Adını çəkdiyiniz bütün amillər bizim üçün vacibdir. Amma iqtisadi bünövrəsiz demokratik cəmiyyət 

qurmaq mümkün deyildir. Azərbaycan bundan – iqtisadi əsas qurmaqdan, sərmayələri cəlb etməkdən, 

iqtisadiyyatı hərtərəfli inkişaf etdirməkdən başlayıb və bu gün gətirdiyim rəqəmlər ölkənin necə inkişaf 

etməsindən xəbər verir. Həm də nəzərə alın ki, ölkədə hər səkkiz nəfərdən biri qaçqın-köçkündür və hökumət 

ona vəsait ayırır. Amma, eyni zamanda, sosial ədalət, demokratik inkişaf və iqtisadi inkişaf – bunlar bizim 

prioritetlərimizdir. Zənnimcə, həyata keçirdiyimiz siyasət bunu göstərir.  

SUAL (Bolqarıstan): Cənab Prezident, Assambleyanın sabiq üzvü kimi Sizə xatırlatmaq artıqdır ki, 

buradakı üzvlərin hamısı Cənubi Qafqazda həll olunmamış çoxsaylı münaqişələrdən narahatdır. 

Beynəlxalq ictimaiyyət münaqişə tərəfləri arasında etimad mühiti yaratmaq üçün bir neçə dəfə cəhd 

etmişdir. Tərəflər arasında etimad olmalıdır. Sizin münasibətiniz necədir, Siz bu cəhdləri qəbul 

edirsinizmi?  

CAVAB: Zənnimcə, qarşılıqlı etimad olmasa, ümumi razılığa gəlmək çətin olacaqdır. Biz sülh razılığının 

hər bir bəndi ilə indi razı olmaya bilərik. Razılığa gəlmək üçün müəyyən mərhələ keçməlidir. Ona görə də 

etimad qurmaq tədbirləri geniş anlayışdır. Etimad qurmaq dedikdə, biz münaqişənin addım-addım həll 

edilməsini nəzərdə tuturuq. Məsələyə bu cür yanaşmanın məntiqi var. Bu yanaşma hər iki tərəfə tədricən 

razılığa gəlmək imkanı verir. Məncə, etimadqurmanın ilk addımı kimi, Ermənistanın işğalçı qüvvələri 

Azərbaycanın işğal olunmuş, Dağlıq Qarabağın inzibati sərhədlərindən kənarda yerləşən 7 rayonundan 

çıxarılarsa, bu, ümumi həllin bir hissəsi olar. Bu fikir müzakirə edilmişdir. Bu ideya Avropa Şurası 

parlamentində, digər müxtəlif dairələrdə müzakirədən keçib və etimadqurmanın yaxşı nümunəsi kimi ümumi 

həllə kömək edə bilər.  

SUAL (Türkiyə): Cənab Prezident, hər şeydən əvvəl ana dilimizdə - türkcə Sizə “Xoş gəldiniz!” 

deyirəm. Tərcüməçi bunun nə demək olduğunu iştirakçılara deyər. Siz neft və qaz layihəsi haqqında 

danışdınız və həm də layihələrin regiondakı əhaliyə firavanlıq gətirəcəyini dediniz. Layihələrin uğurla 

həyata keçirilməsi ilə müasir şəraitdə qaldırılmış “daha geniş Avropa” təşəbbüsü arasında əlaqəni necə 

görürsünüz?  

CAVAB: Əlbəttə, layihələrin həyata keçirilməsi bizim Avropa Birliyi ilə müxtəlif sahələrdə əlaqələrimizə 

təsir göstərəcəkdir. Əvvəla, bu, Azərbaycanda çox güclü iqtisadiyyat yaradılmasına hər halda kömək edəcəkdir. 
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Yalnız neft amilinin bizə firavan yaşamaq imkanı verəcəyini düşünmək sadəlövhlük olardı. Yox, biz gərək 

yorulmadan işləyək, təbiətin verdiyi nadir imkandan istifadə edib güclü iqtisadiyyat yaradaq ki, gələcəkdə 

neftdən və neftin qiymətlərindən asılı olmayaq. Budur, bizim strateji məqsədimiz. Lakin güclü iqtisadiyyatın 

qurulması həm də ölkəmizin Avropa standartlarına yaxınlaşması deməkdir. Zənnimcə, bu, münasibətlərimizdə 

mühüm rol oynayacaqdır. İkincisi, bizim proqramımızla Azərbaycan 2006-cı ildən başlayaraq, Türkiyəyə təbii 

qaz nəql edəcəkdir. Bilirsiniz ki, Türkiyə Yunanıstanla qazpaylayıcı sistemlərini birləşdirmək barədə razılığa 

gəlibdir. Beləliklə, təbii qazımız Türkiyədən Yunanıstana, daha sonra Avropanın digər ölkələrinə daşınmalıdır. 

Bu, baş verərsə, - yeri gəlmişkən, bunun özü də bizim strategiyamızın gündəliyindədir, - onda Azərbaycan 

Avropa istehlakçılarının qaz təchizatçısı olacaqdır. Özü də bütün nəqliyyat xərclərinin və digər xərclərin nəzərə 

alınması şərti ilə etibarlı və səmərəli bir təchizatçı. Bu, yalnız ilk baxışdan görünən və bizim nəzərdə 

tutduğumuz amillərdir. Bundan sonra da digər cəhətlər yaranacaqdır. Bu, Azərbaycanda nəzərdə tutulan neft və 

qaz layihələrinin yalnız bir hissəsidir. Yeri gəlmişkən, sizə bu günün reallıqlarını əks etdirən bir rəqəm deyim. 

Azərbaycanda həyata keçirilən 4 neft və qaz layihəsi üzrə gündə 10 milyon dollar vəsait yatırılır. Hər gün 10 

milyon! Bu onu göstərir ki, həmin kreditləri verən beynəlxalq maliyyə qurumları bizə inanırlar. Bu, bizə olan 

inamı artırır, gələcəkdə Avropa Yenidənqurma və İnkişaf Bankı ilə, digər banklarla, müxtəlif sektorlarla iş 

imkanlarımızı artırır. Əlbəttə, bu, baş verərsə, - əminəm ki, baş verəcək, - Avropa Birliyi ilə münasibətlərimiz 

başqa cür ölçüləcəkdir. Həm neft layihələri, həm nəqliyyat layihələri, qeyri-neft sahəsi, inteqrasiya ilə bağlı 

layihələr. Əsas enerji layihələrindən sonra digər layihələr də gələcəkdir.  

SUAL (Finlandiya): Cənab Prezident! Azərbaycanda keçirilmiş prezident seçkiləri ilə bağlı 

məruzədə deyilib ki, bəzi seçki məntəqələrində çatışmazlıqlara yol verilmişdir. Bununla bağlı nə kimi 

qərarlar qəbul olunmuşdur?  

CAVAB: Azərbaycanda ötən ilki seçkilər ölkədəki real durumu əks etdirir. Əlbəttə, bəzi çatışmazlıqlar 

olmuşdu, bu da onunla bağlıdır ki, bizdəki qanunlar kamil deyildir. Açıq desək, bugünkü gündə biz Avropa 

Birliyi standartları səviyyəsində seçki keçirə bilmərik. Amma seçkilərin real şəraiti əks etdirməsi, seçicilərin 

etdiyi seçimi düzgün göstərməsi faktı şübhəsizdir. Azərbaycanda seçkilərdən əvvəl bir neçə sorğu aparılmışdı, 

eləcə də beynəlxalq təşkilatların keçirdiyi sorğular olmuşdu. Onlardan biri Amerika Birləşmiş Ştatlarının 

Respublikaçılar İnstitutunun hələ seçki kampaniyası başlamazdan əvvəl keçirdiyi sorğudur. Bu sorğu göstərdi 

ki, seçicilərin 65 faizdən çoxu mənə səs verəcək. Bizim keçirdiyimiz seçki kampaniyası mənim proqramımı və 

görəcəyim işləri daha qabarıq bəyan etmək imkanı verdi. Daha bir vacib amil də ondan ibarətdir ki, müxalifət öz 

arasında vahid namizəd seçə bilmədi və seçki kampaniyasında hakim partiyanın namizədi ilə deyil, öz 

aralarında mübarizə aparırdılar, bu da mənə əlavə səslər gətirdi. Başqa sözlə, Azərbaycan cəmiyyətində və 

Azərbaycandan kənarda şübhə yoxdur ki, seçkinin nəticələri real şəraiti əks etdirir. Eyni zamanda, 

çatışmazlıqlar qeydə alınan seçki məntəqələri ilə əlaqədar müvafiq tədbirlər görülmüşdür. Səhv etmirəmsə, 600 

seçki məntəqəsinin nəticəsi ləğv olunmuşdur. Bu o deməkdir ki, bütün lazımi addımlar atılmışdır və əminəm ki, 

proses davam etdiriləcək, gələn seçkilər daha yaxşı keçiriləcəkdir. İndiki seçkilər də əvvəlki seçkilərlə 

müqayisədə daha yaxşı keçirilmişdir. Reallıqda belə olur.  

Azərbaycan yeni müstəqil ölkədir. Hələ ki, bütün standartlara uyğun deyildir. Bu seçkilərdə 

Azərbaycanda minlərlə müşahidəçi var idi və proses davam edəcəkdir. Əminəm ki, gələcəkdə bu sahədə 

problemlərin sayı azalacaqdır.  

SUAL (Böyük Britaniya): Cənab Prezident! Azərbaycanda siyasi məhbuslarla bağlı məruzəçi kimi 

Sizə minnətdarlığımı bildirirəm ki, dekabrda məni qəbul etdiniz və dünənki konstruktiv dialoqa görə sağ 

olun. Məhbusların azadlığa buraxılması ilə bağlı qəbul etdiyiniz qərara hörmətlə yanaşıram. Necə 

düşünürsünüz, sentyabra qədər Avropa Şurası ilə ölkəniz arasında bu məsələ ilə bağlı mövzunu qapadıb 

Sizin plüralist demokratiya qurmaq məqsədinizə çata biləcəyikmi?  

SUAL (Ermənistan): Biz beynəlxalq əməkdaşlıq üzrə bir sıra sənədlərə qoşularkən Azərbaycan 

dəfələrlə Ermənistanın bütün regional və beynəlxalq layihələrdə iştirakının əleyhinə çıxmışdır. 

Azərbaycanda yeni seçilmiş Prezident kimi Sizə belə sualla müraciət etmək istərdim. Siz bu siyasəti 

davam etdirmək əzmindəsinizmi? Əgər belədirsə, hesab etmirsinizmi ki, regionda hansısa bir ölkənin 

layihələrdə iştirakının olmaması gərginliyin azaldılmasına xidmət etməyəcək və əməkdaşlıq imkanını 

qaçıracağıq? 

CAVAB: İlk əvvəl cənab Brouzun sualına cavab vermək istəyirəm. Azərbaycan Avropa Şurasına üzvlüyə 

qəbul olunduğu zaman və daha sonrakı iştirakı dövründə üzərinə götürdüyü öhdəliklərə sadiqdir. Mən özüm bu 

səhifəni bağlamaq əzmindəyəm. Çünki bizim görəcəyimiz digər işlər var. Ölkəmizi inkişaf etdirməliyik. Gərək 

müasir, demokratik, azad cəmiyyət quraq və əlbəttə keçmişin, tarixin qalıqları tarix kimi qalmalıdır. Biz bu 

mövqeyimizi dəfələrlə bildirmişik və əminəm ki, Azərbaycanın bütün siyasi spektri birləşib dağıdıcılıqla yox, 
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yaradıcılıqla məşğul olarsa, biz məqsədlərimizə daha tez çatarıq. Keçmişin problemləri ondan ibarətdir ki, 

Azərbaycandakı bəzi qüvvələr hökumətə qarşı çıxmaqla, əslində, dövlətçiliyə qarşı çıxırdılar, müstəqilliyimizə 

qarşı fəaliyyət göstərirdilər. Elə cinayətlər törətmişlər ki, həmin cinayətlər bizim suverenliyimizə qarşı 

yönəlmişdi. Ağır cinayətlər törədilmişdi. Biz buna yol verməməliyik. Biz çoxlu problemləri olan ölkəyik. 

Torpaqlarımız işğal altındadır, qaçqınlarımız var. Bizim cəmiyyət birləşməlidir. Bütün azərbaycanlılar 

Azərbaycanın müstəqilliyinin daha da gücləndirilməsi ideyası ətrafında birləşməlidirlər. Hamımız Ermənistanla 

münaqişəyə son qoymaq, torpaqlarımızı azad etmək ideyası ətrafında birləşməliyik. Mən Prezident seçildikdən 

sonra, andiçmə mərasimindən sonrakı ilk çıxışımda dedim ki, bütün azərbaycanlıların prezidenti olacağam və 

mən bunu etməkdəyəm. Ona görə də keçmişin faciəvi tarixinə son qoymaq işimizi davam etdirəcəyik. Amma 

bunu tək etmək çətindir. Bütün siyasi qüvvələr bu prosesin fəal iştirakçıları olmalıdırlar. Elə bilirəm ki, 

məhbusları əfv etməklə bağlı atdığım addımlar mənim bu sahədə niyyətimi göstərir və bu yol davam edəcəkdir.  

İkinci sualla bağlı həm cavab vermək, həm də aydınlaşdırmaq istəyirəm. Bu, çox vacib mövzudur. Yeri 

gəlmişkən, Assambleyanın üzvü olarkən bu haqda bir neçə dəfə danışmışam. Bir az da aydınlaşdırım. Bəzən 

yalançı görüntü yaratmağa çalışırlar ki, Ermənistan Azərbaycanla əməkdaşlıq etmək istəyir, Azərbaycan isə 

yox. Bu, doğrudur. Amma bunun səbəbləri var. Azərbaycanın ərazisi işğal olunub. Əlbəttə ki, biz torpaqlarımızı 

işğal etmiş ölkə ilə əməkdaşlıq edə bilmərik. Təsəvvür edin ki, ölkəniz işğal olunub və işğalçılar sizə təklif 

edirlər ki, gəlin əməkdaşlığa başlayaq. Bu, ciddi söhbət deyil, ona görə də Dağlıq Qarabağ münaqişəsi həll 

olunmayanadək Azərbaycan heç vaxt Ermənistanla əməkdaşlıq etməyəcəkdir. Ermənistan regionda əməkdaşlıq 

etmək istəyirsə, qoy eləsin. Bizim öz siyasətimiz var. Amma bugünkü günün faktı, reallığı ondan ibarətdir ki, 

Azərbaycansız heç bir regional əməkdaşlıq mümkün deyildir. 

Həm də gəlin görək, Ermənistan bu işğaldan nə əldə edibdir, nə qazanıbdır? Gəlin bu sualı verək: 

Ermənilər daha yaxşı yaşamağa başlayıblar? Ermənistan iqtisadi və siyasi cəhətdən daha çox güclənib? Onların 

dünyadakı imici yaxşılaşıb? Qoy bu sualları onlar özlərinə versinlər və cavab tapsınlar. Digərlərinə məxsus olan 

əraziləri işğal altında saxlamaq ölkəyə müsbət imic gətirmir. Ona görə Ermənistanla regional əməkdaşlıq 

mümkün deyildir. Bir daha vurğulamaq istəyirəm ki, bu, bizim ölkəmizin rəsmi mövqeyidir. O vaxta qədər ki, 

işğalçılar Azərbaycan ərazisindən geri çəkilməyəcəklər.  

PİTER ŞİDER: Cənab Prezident Əliyev, mən Assambleya adından Sizə minnətdarlığımı bildirmək 

istəyirəm. Avropa Şurası Parlament Assambleyasına gəldiyinizə görə, buradakı çıxışınıza görə, sualları 

cavablandırdığınıza görə çox sağ olun. Sizə ən xoş arzularımızı, ölkənizə ən xoş diləklərimizi bildiririk.  

İLHAM ƏLİYEV: Siz də sağ olun.  
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STRASBURQDA AVROPA ŞURASININ İQAMƏTGAHINDA KEÇİRİLMİŞ  

MƏTBUAT KONFRANSINDA 

ÇIXIŞ 

 

Strasburq şəhəri, 

29 aprel 2004-cü il 

 

Hörmətli xanımlar və cənablar! 

İlk əvvəl demək istəyirəm ki, Avropa Şurasında olmaq mənim üçün böyük şərəfdir. Bu gün səhər Avropa 

Şurası Parlament Assambleyasının sədri, Avropa Şurasının baş katibi, digər rəsmilərlə görüşlərim olmuşdur. 

Parlament Assambleyasının sessiyasında çıxış etmək imkanım olmuşdur. Mən bir neçə il Avropa Şurasındakı 

Azərbaycan nümayəndə heyətinin başçısı olmuşam və həmin dövrlərdə çox vacib mövzularla bağlı birgə 

fəaliyyətimizi məmnuniyyətlə xatırlayıram. Bunlar Avropa, bizim ölkə, region üçün çox mühüm mövzulardır. 

Azərbaycan Avropa Şurasının çox fəal üzvüdür. Bu təşkilatda üzvlüyümüz bizim üçün vacibdir. Avropa 

Şurasının üzvü kimi Azərbaycan üzərinə müəyyən öhdəliklər götürüb və onları həyata keçirir.  

Avropa Şurasına qəbul edildiyimiz üç il müddətində ölkədə bir sıra dəyişikliklər baş veribdir. Siyasi 

sahədə bir sıra qanunvericilik aktları qəbul olunubdur və ölkə demokratik yöndə inkişafını davam etdirir. Bu, 

bizim strateji məqsədimizdir. Məqsədimiz müasir günün tələblərinə cavab verən demokratik cəmiyyət 

qurmaqdır. Güclü iqtisadiyyat yaratmaq, qanunun aliliyini, hər bir vətəndaşa bütün hüquqları və imkanları təmin 

etməkdir. Hər bir vətəndaşa imkan yaratmaqdır ki, öz fikirlərini və baxışlarını sərbəst ifadə edə bilsin. Giriş 

çıxışımla vaxtınızı çox almaq istəmirəm. Yaxşı olar ki, sual-cavaba çox vaxt ayıraq. Suallarınıza cavab 

verməkdən xoşbəxt olaram. Sağ olun! 

 

* * * 

 

Sonra Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev jurnalistlərin suallarına cavab verdi. 

SUAL: Cənab Prezident, Siz bir neçə ay bundan əvvəl bildirmisiniz ki, Dağlıq Qarabağ üzrə 

danışıqlar sıfır nöqtəsindən başlamalıdır. Siz sıfır nöqtəsi dedikdə nəyi nəzərdə tutursunuz?  

CAVAB: Sizin dedikləriniz həqiqəti düzgün əks etdirmir. Bu mövzu ilə bağlı lap əvvəldən başlasaq 

görərik ki, ilk dəfə bu mövzu ilə əlaqədar Ermənistan şərh vermişdir. Çalışıb mövzunu elə qələmə versin ki, 

guya Ermənistanla Azərbaycan arasında hansısa bir razılıq əldə edilmişdir və İlham Əliyev Prezident olduqdan 

sonra bu razılığı pozmuşdur. Bu, faktları saxtalaşdırmağın daha bir nümunəsidir.  

Keçmişdə Ermənistan və Azərbaycan prezidentləri arasında heç bir razılıq olmayıbdır. Bu, birincisi. Mən 

istərdim mətbuat nümayəndələrindən xahiş edim ki, fikirlərini bunun ətrafında cəmləşdirsinlər, daha söz-

söhbətə fikir verməsinlər. Bu yaxınlarda Birləşmiş Ştatların dövlət katibinin müavini Azərbaycana səfər 

etmişdir. O, açıq dedi ki, Ermənistanla Azərbaycan arasında heç bir razılıq yoxdur. Ona görə də razılıq olmadığı 

halda, danışıqlar da müxtəlif istiqamətdə aparıla, bütün mövzular müzakirə oluna bilər. Razılıq olmadığına görə, 

heç bir öhdəlik də yoxdur. Ona görə də hər tərəf danışıqları öz siyasətinə uyğun olaraq sərbəst apara bilər.  

Azərbaycanın mövqeyi aydındır və dəfələrlə bəyan edilmişdir. Bu bəyanatlarla indiyədək tanış olmağa 

imkanınız olmayıbsa, mən sizin yadınıza salım: Dağlıq Qarabağ Azərbaycanın ərazisidir. Azərbaycan heç vaxt 

Dağlıq Qarabağın müstəqilliyinə, yaxud Ermənistanın bir hissəsi olmasına razılıq verməyəcəkdir. Dağlıq 

Qarabağ Azərbaycanındır. Azərbaycanın ərazi bütövlüyü bərpa olunmalıdır. Beynəlxalq hüququn bütün 

normaları da bunu tələb edir.  

SUAL: Cənab Əliyev, mən Sizə Ukrayna ilə münasibətlər, regional əməkdaşlıqla bağlı sual vermək 

istəyirəm. Odessa-Brodı boru kəməri ilə bağlı bizim Prezidentimiz Kuçma bildirmişdir ki, Amerika 

şirkətləri bu kəmərin tikintisində maraqlı deyildirlər. Siz bu mövzu ilə bağlı nə deyə bilərsiniz? Xəzər 

dənizindən neftin bu yolla Avropaya daşınması Azərbaycan üçün maraqlıdırmı? Belədirsə, bu kəmərlə nə 

qədər neft daşımaq fikrindəsiniz? 

CAVAB: Ukrayna ilə münasibətlərimiz konstruktiv və dostluq münasibətləridir. Biz dostuq, əməkdaşlıq 

münasibətləri qurmuşuq və çox yaxşı siyasi münasibətlərimiz var. Mənim Prezident Kuçma ilə şəxsi 

münasibətlərim yaxşıdır və tezliklə Ukraynaya rəsmi səfər etməyə hazırlaşıram. Bir sıra regional təşkilatların, 

məsələn, GUÖAM-ın üzvüyük. Nəqliyyat, kommunikasiya boru kəmərləri daxil olmaqla, müxtəlif sahələrdə 

əlaqə saxlayır, əməkdaşlıq edirik. Azərbaycan bir neçə dəfə Odessa-Brodı boru xəttinə siyasi dəstəyini 

bildirmişdir. Əlbəttə ki, bu mövzuya iqtisadi mənfəət baxımından yanaşmaq lazımdır. Azərbaycan neftini nəql 
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etmək üçün bizim iki işlək neft kəmərimiz var. Üçüncüsü isə tikilir və gələn il istismara veriləcəkdir. Üç boru 

kəməri tam gücü ilə işləyərsə, ümumi nəql həcmi, təxminən, 100 milyon tona yaxın olacaqdır. Bu həcmdə nefti 

müxtəlif istiqamətlərdə nəql etmək olar. Biz nəqliyyat siyasətimizi kommunikasiyaları şaxələndirmək əsasında 

qururuq. Əlbəttə, beynəlxalq bazarlara neftini daşımağa Azərbaycanın nə qədər çox imkanı olarsa, bir o qədər 

də yaxşı olar. Ona görə də biz Odessa-Brodı boru xəttinin praktiki əhəmiyyətinə ciddi fikir veririk. Deyə 

bilərəm ki, artıq əməli müzakirələrə başlamışıq. Mən boru xəttinə uğur arzu edirəm.  

SUAL: Cənab Prezident, sualım Azərbaycandakı siyasi məhbuslarla bağlıdır. Sizin növbəti əfv 

Fərmanınızda 15-16 oktyabr hadisələri ilə bağlı həbs olunanların azadlığa buraxılması nəzərdə 

tutulurmu? İkinci sual, vətəndaş cəmiyyətinin həmrəyliyi üçün müxalifətlə dialoqu nəzərdə 

tutursunuzmu? Üçüncü sual, Prezident sarayında keçirilən bəzi tədbirlərdə müxalifət mətbuatının 

iştirakı problemli olur. Bu, sizin siyasətinizdir, yoxsa, başqa səbəblər var? 

CAVAB: Son 3 il müddətində Avropa Şurasında məhbuslar mövzusu geniş müzakirələrdən keçdi. Mövzu 

ilə bağlı tövsiyələr, müzakirələr, fikir mübadiləsi hər iki tərəf üçün çox əhəmiyyətlidir. Azərbaycanın mövzu ilə 

bağlı siyasəti aydındır və faktlar bütün sözlərdən daha çox məna kəsb edir. Biz güclü, demokratik cəmiyyət 

qurmaq əzmindəyik. Bu cəmiyyətdə hər bir vətəndaş bütün haqlardan və azadlıqlardan istifadə etməli və onun 

bütün hüquqları və azadlıqları qorunmalıdır. 

Eyni zamanda, cinayət törədən adamlar cəzalanmalıdır. Belə olmasa, nə demokratiya olar, nə də 

ümumiyyətlə, cəmiyyət ola bilər. Anarxiya və xaos olar. Ona görə də cinayət törətmiş adamlarla digərləri 

arasında ciddi fərq qoyulmalıdır. Proses davam edir və bugünkü gündə Avropa Şurasında ona hörmətlə 

yanaşırlar. Eləcə də Azərbaycan cəmiyyəti bu sahədə aparılan siyasəti bəyənir. 15-16 oktyabr hadisələrindən 

sonra həbs olunanlar siyasi məhbus hesab edilə bilməz. Onların təqsiri məhkəmə tərəfindən müəyyən olunacaq, 

qərarı da məhkəmə verəcəkdir. Elə bilirəm, cəmiyyətimizin xeyri üçün yaxşı olar ki, siyasi partiyalarımız 

müxtəlif mövzularla bağlı müzakirələri küçələrdə deyil, masa ətrafında aparsınlar. Daha əllərinə daş-kəsək, 

dəmir parçaları almaqla yox. Polisə rəhmsiz hücum etməklə yox. Dünyanın istənilən ölkəsində polisə 

Azərbaycanda 16 oktyabrda olduğu kimi hücum etsəydilər, cavab tədbirləri eyni olardı. Bəzi ölkələrdə isə cavab 

tədbirləri daha qətiyyətli olardı. Ona görə hesab edirəm, hər iki tərəf aydın anlamalıdır ki, demokratik 

cəmiyyətdə yaşayırıq. Amma elə cəmiyyətdə ki, qanunun aliliyi hər şeydən üstündür və kimsə cinayət törədirsə, 

cəzalanmalıdır.  

Dialoqla bağlı. Bununla bağlı bir neçə dəfə - seçkilərdən əvvəl, seçkilərdən sonra müraciət etmişəm. 

Seçkilərdən əvvəl bunu əlavə səslər qazanmaq xatirinə eləmədim. Ölkədəki vəziyyət mənə məlum idi. 

İctimaiyyətin rəyi ilə tanış idim. Əlavə səslərə ehtiyacım yox idi. Bunu inandığıma görə etdim. Mən hökumətlə 

müxalifət arasındakı konstruktiv münasibətlərə inanıram. Təəssüf ki, Azərbaycanda bu, belə deyildir. Amma, 

eyni zamanda, mən günaşırı dialoq təklif etmək fikrində də deyiləm. Mən bunu bir neçə dəfə, üç dəfədən də 

artıq etmişəm. Amma hələ cavab almamışam. Müxalifətə də dialoq lazımdırsa, hər iki tərəfdən qarşılıqlı hərəkət 

olmalıdır. Mətbuatın fəaliyyətinə gəldikdə, Azərbaycanda mətbuat azaddır, senzura, qadağalar yoxdur. 

İstədiklərini yaza bilərlər. Bu da normaldır, çünki demokratik cəmiyyətdə yaşayırlar. Eyni zamanda, hər bir 

oxucu da bu və ya digər qəzeti oxuya bilər və yaxud ona baxmaya bilər. Hər bir təşkilat da bu və ya digər qəzeti 

öz tədbirlərinə dəvət edib-etməməkdə azaddır. Hər bir tərəfin haqqı var və bu haqdan istifadə edə bilər. Burada 

təsirlə nə isə əldə etmək mümkün deyildir. Biz gərək bir-birimizin haqlarına hörmət etməyi öyrənək. SUAL: 

Cənab Prezident, Sizin səyinizlə, Azərbaycan nümayəndə heyətinin səyi ilə Avropa Şurası Parlament 

Assambleyasının sənədlərində Ermənistan təcavüzkar, işğalçı dövlət kimi tanınır. Bu sənədlər Avropa Şurasının 

üzvü olan ölkələrin Ermənistanın işğalçı ölkə kimi tanınmasına əsas ola bilərmi? CAVAB: Avropa Şurasında 

qəbul olunmuş bu sənədlər böyük əhəmiyyət kəsb edir. İlk dəfədir ki, belə mötəbər bir təşkilat öz sənədlərində 

Ermənistanı Azərbaycanın ərazilərini işğal etmiş bir dövlət kimi tanıyır. Bəzi qətnamələrdə Azərbaycanın bütün 

işğal olunmuş rayonlarının adı çəkilir. Digər qətnamələrdə bir milyondan artıq qaçqın-köçkün məsələsinə 

toxunulur. Bəzi sənədlərdə “Dağlıq Qarabağ və Azərbaycanın işğal olunmuş digər əraziləri” ifadəsi işlədilir. 

Bunun özü də vacibdir, çünki sənədlərdə tanınır ki, Dağlıq Qarabağın özü də ermənilər tərəfindən işğal olunmuş 

Azərbaycan ərazisidir. Bütün bunlar müsbət məqamlardır. Onlar vəziyyəti olduğu kimi, düzgün əks etdirir.  

Ermənilər uzun müddət çalışırlar ki, vəziyyəti başqa cür büruzə versinlər. Elə indinin özündə də çalışırlar, 

amma bir o qədər müvəffəqiyyətlə yox. Özlərini qurban kimi qələmə verirlər. Amma mən başa düşə bilmirəm 

ki, nəyin qurbanı kimi. Bu gün həqiqət gizlədilə bilməz. Həqiqət də ondan ibarətdir ki, Ermənistan 

Azərbaycanın ərazilərini işğal edib, bu işğalın nəticəsi kimi, bizim 1 milyon qaçqınımız və köçkünümüz var, 

onlar çox çətin şəraitdə yaşayırlar. Ermənistan beynəlxalq hüququn bütün normalarını pozub, onlara məxsus 

olmayan əraziləri nəzarət altında saxlayır. 
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Yeri gəlmişkən, bu ərazilər heç vaxt onlara məxsus olmayıbdır. Tarixə nəzər salsaq, - münaqişənin 

tarixini çoxları yaxşı bilirlər, - ermənilər bugünkü Dağlıq Qarabağ ərazisinə gəlmədirlər. Ermənilər Dağlıq 

Qarabağ ərazisinə 1820-ci illərdən gəlmişlər. Onlar azərbaycanlıların qonaqpərvərliyindən istifadə edib bu 

yerlərdə məskən salmışlar. Bir əsr keçəndən sonra separatist hərəkata başladılar. Mənim dediklərimin təsdiqini 

tapmaq üçün keçmiş Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətindəki abidənin şəklinə baxmaq kifayətdir. Həmin abidə 

1970-ci illərdə ucaldılmış və ermənilərin ilk köçünün Dağlıq Qarabağda məskən salmasının 150 illiyinə həsr 

olunmuşdur. Abidəni də ermənilər özləri ucaltmışlar. Bu, aydın göstərir ki, həmin ərazi heç vaxt ermənilərə 

məxsus olmayıbdır. Bu, məsələnin tarixi tərəfidir. Hüquqi tərəfi isə ondan ibarətdir ki, işğal bütün beynəlxalq 

hüquq normalarına ziddir və Azərbaycanın ərazi bütövlüyü bərpa edilməlidir. Avropa Şurasının fəaliyyəti çox 

faydalıdır. Siyasi komitədə hazırlanan məruzə məsələyə siyasi qiymət verəcək və münaqişəyə ümumi yanaşma 

formulunu müəyyən edəcəkdir. Münaqişə öz əksini yazılı qətnamədə tapacaq, orada işğalçı qüvvələrin dərhal 

geri çəkilməsi zərurəti göstəriləcəkdir. 

SUAL: Budapeştdə Azərbaycan zabiti erməni zabitini qətlə yetirmişdir. Azərbaycan mətbuatında 

zabitin müdafiəsi üçün maddi vəsait toplamaqla bağlı çağırışlar səslənirdi, onu milli qəhrəman 

adlandırırdılar. Sizin məsələyə münasibətiniz necədir? 

CAVAB: Bizim rəsmi mövqeyimiz Xarici İşlər Nazirliyinin bəyanatında ifadə olunmuşdur. Hamının bu 

bəyanatla tanış olmaq imkanı vardır. Amma eyni zamanda, əlbəttə ki, biz baş verən hadisədən təəssüflənirik, 

buna bəraət qazandırmaq olmaz. Bununla yanaşı, yadınıza salmaq istəyirəm ki, 2003-cü il ərzində Ermənistan 

və Azərbaycan qoşunlarının təmas xəttində erməni snayperləri tərəfindən 20 Azərbaycan vətəndaşı, dinc 

sakinlər, mülki adamlar qətlə yetirilmişdir. Qətlə yetirilənlər də insandır. Onların Avropada deyil, Azərbaycanda 

qətlə yetirilməsi vəziyyəti yüngülləşdirmir. Onlar da insandır, ermənilər tərəfindən qətlə yetiriliblər, erməni 

snayperləri tərəfindən qəsdən öldürülüblər. Ona görə də düşünürəm, yaxşı olar ki, bundan siyasi şou 

düzəltməyəsiniz. Belə hallar baş verir, bunun da səbəbi Ermənistanın təcavüzünün, Azərbaycan ərazilərinin 

işğal altında saxlanmasının davam etməsidir. Düşünürəm ki, məsələyə son qoymağın ən yaxşı çıxış yolu, bu cür 

halların baş verməməsinin yolu münaqişənin dinc vasitələrlə həll olunmasıdır. Bu problemin həll olunması isə 

yalnız beynəlxalq hüquq normaları gözlənildiyi halda mümkündür. 

SUAL: Sualım iqtisadiyyatla bağlıdır. Rusiya mediasında belə bir fikir vardır ki, Bakı-Tbilisi-

Ceyhan neft kəməri tikildikdən sonra Azərbaycan Bakı-Novorossiysk neft kəməri ilə daşımaları 

azaldacaqdır. Bu, reallığa nə qədər uyğundur? İkinci sual. Sentyabrda, Siz hələ Baş nazir olarkən, 

Krımda Rusiya, Ukrayna, Belarus və Qazaxıstan ümumi iqtisadi zona yaradılması barədə razılıq əldə 

ediblər. Azərbaycan bu razılaşmaya qoşulmağa nə qədər yaxındır? 

CAVAB: İndi Bakıdan Rusiyanın Novorossiysk limanına gedən kəmərlə təxminən 2,5 milyon ton neft 

nəql olunur. Demək istərdim ki, bu neft tamamilə Azərbaycana məxsusdur. Bu o deməkdir ki, yüz faiz ARDNŞ 

tərəfindən hasil edilir. Eyni zamanda, Azərbaycanın xarici sərmayəçilərlə birgə hasil etdiyi neft də var və bu 

neft Bakı-Supsa kəməri ilə Gürcüstana ixrac olunur. Həmin kəmərlə daşınan neftin həcmi 6 milyon tona 

yaxındır. Əlbəttə ki, Bakı-Tbilisi-Ceyhan xətti tamamlandıqdan sonra Azərbaycanın daha böyük həcmdə, 50 

milyon tondan artıq neft nəql etmək imkanı olacaqdır. Amma biz, ARDNŞ Bakı-Novorossiysk xətti ilə nəql 

edilən neftin həcmini azaltmaq fikrində deyilik. Əksinə, Rusiya-Azərbaycan birgə komissiyası Bakı-

Novorossiysk xəttinin daha çox cəlbedici yollarını axtarırlar ki, bəlkə, gələcəkdə bu kəmər vasitəsilə daşınan 

neftin həcmi artsın. Amma bunu etməkdən ötrü, əlbəttə, digər kəmərlərlə müqayisədə bu kəmər bərabər iqtisadi 

göstəricilərə malik olmalıdır. Təəssüf ki, bu gün Azərbaycan üçün nefti Novorossiyskə nəql etmək digər 

variantlardan az sərfəlidir. 

Amma dediyim kimi, nəqli dayandırmaq fikrində deyilik və onu azaltmayacağıq. Rusiya tərəfi ilə 

mümkün variantlar üzərində işləyəcəyik.  

İkinci sualla bağlı demək istəyirəm ki, Azərbaycan ümumi iqtisadi zona ilə əlaqədar hələ daha çox 

məlumat toplayır: Bu zona nədən ibarət olacaq, əsas element nədir? Biz qonşularla regional əməkdaşlıq 

mövzuları ətrafında işləyirik və iqtisadi mövzular haqqında da düşünürük. Amma dediyiniz məsələ ilə bağlı 

daha çox məlumat almalıyıq. Ümid edirəm ki, bu məlumatı əldə edəcəyik. 

SUAL: Siz ölkənin siyasəti haqqında danışdınız. Ölkə vətəndaşlarının istifadə etdikləri hüquqlar 

milli azlıqlara da aiddirmi?  

CAVAB: Azərbaycanda milli azlıqlar var. Bütün başqa vətəndaşlar kimi, həmin azlıqların da öz hüquqları 

və öhdəlikləri var. Cəmiyyətimiz çox dözümlüdür. Etnik və dini tolerantlıq ölkəmizin əldə etdiyi ən yüksək 

nailiyyətlərdəndir. Bu, uğurlu inkişafın çox vacib amilidir. Milli azlıqları olmayan ölkələrdə, qonşuluğumuzda 

olan monoetnik ölkədə isə, əksinə, bununla bağlı problemlərlə üzləşirlər. Biz qloballaşma, inteqrasiya dövründə 

yaşayırıq və əlbəttə ki, Azərbaycanda yaşayan bütün milli azlıqlar bərabərhüquqlu vətəndaşlardır. Onların 
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hüquqları bizim qanunvericiliklə qorunur. Ölkəmizdə milli azlıqların azad, sülh şəraitində yaşaması faktı onlara 

olan normal münasibətlərin göstəricisidir və bu siyasət davam etdiriləcəkdir.  

SUAL: ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrlərindən biri Rusiyadır və onun həm Ermənistanla, həm 

də Azərbaycanla yaxşı əlaqələri var. Rusiya münaqişənin həllində xüsusi rol oynaya bilərmi? 

CAVAB: Biz hesab edirik ki, Minsk qrupu həmsədrlərinin hər biri bu prosesdə fəal iştirak edəcəkdir. 

Onların mandatı bundan ibarətdir və cavabdeh olduqları sahə prosesdə vasitəçilik etməkdir. Biz bütün 

həmsədrlərdən - həm Rusiya, həm Fransa, həm də Birləşmiş Ştatlardan məsələnin sülh yolu ilə, beynəlxalq 

hüquq normaları əsasında həll olunması istiqamətində daha fəal səylər gözləyirik. Əlbəttə, Rusiya həm 

Ermənistanla, həm də Azərbaycanla yaxşı münasibətləri olan bir dövlətdir və münaqişəni həll etmək üçün 

mühüm rol oynaya bilər. 
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BRÜSSELDƏ AVROPA KOMİSSİYASININ SƏDRİ ROMANO PRODİ İLƏ GÖRÜŞDƏN SONRA 

MƏTBUAT ÜÇÜN BRİFİNQDƏ 

ÇIXIŞ 

 

Brüssel şəhəri, 

18 may 2004-cü il 

 

Ən əvvəl istərdim ki, Avropa Birliyinə məni dəvət etdiyinizə görə minnətdarlığımı bildirim. Azərbaycanın 

Avropa strukturlarına inteqrasiya strategiyası davam edir. Bugünkü səfər bu strategiyanı bir daha təsdiq edir. 

Biz bu seçimi 10 il əvvəl etmişik. Azərbaycan Avropaya fəal inteqrasiya istiqamətində sürətlə irəliləyir. Avropa 

Birliyinin Cənubi Qafqaz məsələləri ilə məşğul olan xüsusi nümayəndəsinin təyin edilməsi və xüsusilə də yeni 

“qonşuluq siyasəti”ndə Cənubi Qafqaza ayrılan diqqət göstərir ki, Avropa Birliyi bizim regionda təmsil 

olunmuş ölkələrlə əlaqələrə xüsusi əhəmiyyət verir.  

Azərbaycan iqtisadiyyatın inkişafı sahəsində böyük addımlar atmışdır. Biz ölkəmizdə siyasi, sosial və 

iqtisadi islahatlar keçiririk. Azərbaycandakı vəziyyət hər il yaxşılığa doğru dəyişir. Biz enerjidaşıyıcılarının 

inkişafı, nəqli məsələlərini, həm də Avropa Birliyi ilə Azərbaycan arasında münasibətləri və əlbəttə ki, 

Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi üzrə məsələləri müzakirə etdik. Əsas müzakirə 

mövzularının biri elə bu idi. Azərbaycan münaqişənin sülh yolu ilə həll olunması siyasətini davam etdirmək 

niyyətindədir. Amma eyni zamanda, bu həll yolu beynəlxalq hüququn hamı tərəfindən tanınmış və qəbul 

olunmuş prinsiplərinə əsaslanmalıdır. Azərbaycanın ərazi bütövlüyü və suverenliyi bərpa olunmalıdır. Minsk 

qrupunun münaqişəni həll etməkdə vasitəçilik mandatı var, biz bu qrupun daha fəal iştirakına ümid bəsləyirik. 

Ümid edirik ki, Minsk qrupu məsələnin həlli yolunun axtarılmasını davam etdirəcəkdir. Amma eyni zamanda, 

Azərbaycan digər Avropa qurumlarının və ilk növbədə, Avropa Birliyinin bu məsələdə daha fəal mövqe 

tutacağına da ümid bəsləyir. Biz özümüzü Avropanın bir hissəsi hesab ediriksə, həm Azərbaycan, həm də 

Ermənistan bu yeni “qonşuluq siyasəti”nin çərçivəsindədirsə, bir ölkənin digər ölkənin ərazilərini işğal etməsinə 

son qoyulmalıdır. Bu, Avropa ailəsinə xas olan davranış tərzi deyildir. Hər bir ölkə digər ölkələrin ərazi 

bütövlüyünü tanımalıdır. Əlbəttə ki, Ermənistan qoşunlarının işğal olunmuş ərazilərdən dərhal çıxarılması 

məsələnin sülh yolu ilə həllinin əsas şərtlərindən biridir. Bir daha Avropaya inteqrasiya siyasətimizi təsdiq 

etmək istəyirəm. Ümidvaram ki, Avropanın bütün ölkələrinin naminə münasibətlərimiz gələcəkdə davam 

etdiriləcəkdir.  

Sağ olun! 

 

* * * 

 

Sonra jurnalistlərin suallarına cavab verildi. 

SUAL: Nəyə görə Avropa Birliyi Cənubi Qafqazda mövcud olan separatizmə diqqət yetirmir? 

Avropa Birliyi Dağlıq Qarabağ məsələsinin həllində hansı rolu oynaya bilər?  

ROMANO PRODİ: Biz bu məsələni sadədən mürəkkəbədək ətraflı müzakirə etmişik. Belə münaqişənin 

mövcudluğundan təəssüflənirik. Ümumiyyətlə, “qonşuluq siyasəti”ndə bu 3 ölkəni görmək istəməyimiz o 

deməkdir ki, onların arasında münaqişə olmasını istəmirik. Nəyi bacarırıqsa edəcəyik ki, münaqişələr həll 

olunsun. Bu işlə məşğul olan xüsusi qrup var - Minsk qrupu. Biz istəməzdik ki, onların işinə qarışaq. Onları 

narahat etmək istəmirik, amma təzyiq edəcəyik. Çünki neçə ildir ki, bu işlə məşğul olurlar, amma nəticə yoxdur. 

Avropa Birliyi məsələnin həllini təcili hesab edir. Əgər bizdən xahiş olunarsa, bizə müraciət edilərsə, biz sizin 

ixtiyarınızdayıq. Əlbəttə ki, bizə məsələnin həllini sürətləndirməklə bağlı müraciət olunarsa.  

SUAL: Cənab Prodi, Sizin iştirakınızla bağlı kim müraciət etməlidir? Ermənistan və Azərbaycanın 

“qonşuluq siyasəti”nə cəlb olunmasından əvvəl Dağlıq Qarabağ məsələsinin sülh yolu ilə həll edilməsi ilə 

bağlı Prezident İlham Əliyevin bəyanatına münasibətiniz necədir?  

Prezident Əliyev, Dağlıq Qarabağla bağlı son görüşlərdən sonra atılacaq addımlar necə olacaq?  

ROMANO PRODİ: Biz detallara varmamışıq. Amma arzumuzu ifadə etmişəm ki, hər iki ölkənin 

sərəncamındayıq və kömək edə bilərik. Bu mərhələdə müsbət təklif verə bilmirik. Sadəcə, tərəfləri razılığa 

çağırırıq və deyirik ki, müraciət olunarsa, ixtiyarınızdayıq. Elə bilirəm ki, bunun özü elə bizim tərəfimizdən 

müsbət addımdır. Münaqişədə olan ölkələrin siyasi müstəqilliyinə və seçiminə göstərdiyimiz hörmətdir. 

İLHAM ƏLİYEV: Mən elə bilirəm ki, sülh dialoqunun davam etdirilməsi üçün Ermənistan və 

Azərbaycanın xarici işlər nazirlərinin görüşləri vacibdir. Dialoqun davamı yaxşı göstəricidir. Amma eyni 
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zamanda, biz həmişə deyirik ki, danışıqlar yalnız danışıq obyekti ola biləcək halda aparıla bilər. Gündəlikdə 

müzakirə olunacaq mövzu yoxdursa, biz düşünmürük ki, yalnız danışıqlar xatirinə və yaxud da danışıqlar 

görüntüsü yaratmaq xatirinə danışıqları davam etdirmək lazımdır. Əgər müzakirə olunacaq məsələ varsa, 

danışıqlar prosesində olacağıq. Mən elə düşünürəm ki, xarici işlər nazirlərinin görüşləri mövzunu geniş səpkidə 

müzakirə etməyə imkan verir. Biz belə fikirdəyik ki, görüşlər davam etdirilməlidir və ümidvarıq ki, bu görüşlər 

nəticə verəcəkdir. 

SUAL: Cənab Əliyevə sual. Cənab Prodi dedi ki, siz xahiş etsəniz Avropa Birliyi məsələ ilə məşğul 

olacaqdır. Nə zaman xahiş edəcəksiniz? 

İLHAM ƏLİYEV: Biz artıq müraciət etmişik. Bugünkü görüş zamanı bir daha müraciət etdik. Əlbəttə, 

hamımız anlamalıyıq ki, Minsk qrupunun ATƏT-dən mandatı var və heç kim bu mandatı şübhə altına almır. 

Minsk qrupu məsələnin sülh yolu ilə həll olunması üçün mümkün yol axtarır. Eyni zamanda, biz düşünürük ki, 

Avropa qurumları, Avropa təşkilatları, - Avropa Birliyi, Avropa Şurası, habelə Avropa ictimai rəyi də prosesə 

qatıla, sülh yolu ilə həll tapmaq imkanlarına təsir edə bilər. Biz heç də nəzərdə tutmuruq ki, hansısa ölkə və 

yaxud da qurum Minsk qrupuna alternativ olacaqdır. Biz bu məsələyə geniş beynəlxalq diqqət ayrılmasını 

istəyirik. Sağ olun!  



Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

P R E Z İ D E N T   K İ T A B X A N A S I 

Xarici  siyasət 

fəaliyyəti 

 

 122 

 

BRÜSSELDƏ DÜNYA GÖMRÜK TƏŞKİLATININ (DGT) İQAMƏTGAHI QARŞISINDA 

"DƏDƏ QORQUD" ABİDƏSİNİN TƏNTƏNƏLİ AÇILIŞ MƏRASİMİNDƏ 

ÇIXIŞ 

 

Brüssel şəhəri, 

18 may 2004-cü il 

 

Əziz xanımlar və cənablar! 

Əziz dostlar! 

Mən bu gün burada, Ümumdünya Gömrük Təşkilatının binası qarşısında olmaqdan və Dədə Qorqudun 

abidəsinin açılmasından çox xoşbəxtəm. “Kitabi-Dədə Qorqud” Azərbaycan xalqının yaratdığı incilərdən 

biridir. Onun Azərbaycan xalqı və bütün Türk dünyası üçün qədim tarixi və böyük mənası var.  

1997-ci ildə Azərbaycanın Prezidenti Heydər Əliyev Dədə Qorqud dastanının 1300 illiyinin rəsmi qeyd 

olunması barədə Fərman imzaladı və 2000-ci ildə Bakıda türkdilli ölkələrin prezidentlərinin iştirakı ilə bu 

yubileyə həsr edilmiş böyük mərasim keçirildi. 1999-cu ildə YUNESKO da böyük proqramlarla çıxış edərək, 

“Dədə Qorqud” dastanının 1300 illiyini qeyd etdi. Bu ədəbi inci bu gün də yaşayır, “Kitabi-Dədə Qorqud”dakı 

ideyalar və fikirlər bugünkü nəsil üçün də əhəmiyyət kəsb edir və mən əminəm ki, hələ bir neçə əsrlər boyu öz 

aktuallığını saxlayacaqdır.  

Bu gün mən həm də çox xoşbəxtəm ki, Brüsseldə, Avropanın paytaxtındayam. Buraya Avropa Birliyinin 

dəvəti ilə gəldim. Çox səmərəli fikir mübadiləmiz oldu. Azərbaycan Avropa ailəsinə inteqrasiya xəttini bir daha 

qəti surətdə təsdiq etdi. Bizim Avropa Birliyi ilə gözəl münasibətlərimiz yaranıb, birlikdə iqtisadiyyatımızın və 

həyatımızın ayrı-ayrı sahələrində müxtəlif proqramlar üzərində işləyirik. Düşünürəm ki, Azərbaycan da daxil 

olmaqla, Cənubi Qafqaz ölkələri üçün hazırlanmış yeni qonşuluq strategiyası bizim ölkəni Avropa Birliyinə 

daha da yaxınlaşdıracaqdır.  

Bugünkü Avropanın sərhədləri Azərbaycana daha çox yaxınlaşır. Bu da hadisələrin müsbət inkişafıdır. 

Azərbaycan Avropa strukturlarına genişmiqyaslı inteqrasiya siyasətini davam etdirəcəkdir. Düşünürəm ki, biz 

qazandığımız uğurlara gələcəkdə yenilərini əlavə edəcəyik. 

Dünya Gömrük Təşkilatında olmaq mənim üçün xoşdur. Azərbaycan ilə Dünya Gömrük Təşkilatı 

arasında münasibətlər uğurla inkişaf edir, yaxşı qarşılıqlı anlaşma mövcuddur və bizim gömrük xidmətinə 

göstərdiyi yardıma görə Dünya Gömrük Təşkilatına minnətdaram. Cənab baş katib regional tədris mərkəzinin 

açıldığını qeyd etdi. Bu mərkəz tamamilə müasir cihazlar və infrastrukturla təchiz olunmuşdur. Burada təkcə 

Azərbaycandan deyil, bütün regiondan gömrük işçiləri təhsil alıb, peşə bacarıqlarını artıra biləcəklər. Mərkəzin 

Bakıda, ölkəmizin paytaxtında açılması faktı Dünya Ticarət Təşkilatı ilə Azərbaycan arasındakı münasibətlərin 

səviyyəsini bir daha göstərir.  

Cənab baş katib, siz bizim ölkəyə bir neçə dəfə səfər etmisiniz. Siz Azərbaycanın necə inkişaf etdiyini, 

necə irəlilədiyini bilirsiniz və ölkədə aparılan əməli işlərin inkişaf prosesinə necə təsir etdiyindən xəbərdarsınız. 

Bizim siyasi, iqtisadi və sosial islahatlar xəttimiz davam etdiriləcəkdir. Düşünürəm ki, bizim Avropa 

struktularına inteqrasiya siyasətimiz çox uğurla davam etdiriləcəkdir. Bu gün Avropa Birliyindəki görüşlər bir 

daha göstərdi ki, qarşılıqlı surətdə faydalı münasibətlərə maraq olduqca böyükdür.  

İstərdim ki, Dədə Qorquda heykəl qoyulması münasibətilə bir daha hamınızı təbrik edim, bu abidənin bu 

gözəl ağaclıqda, bağçada ucaldılmasına görə Dünya Gömrük Təşkilatına, onun baş katibinə minnətdarlığımı 

bildirim. Bir daha Azərbaycanla Avropa arasındakı daha sıx inteqrasiya ilə bağlı arzu və düşüncələrimi ifadə 

edirəm. Azərbaycan özünü Avropanın bir hissəsi hesab edir və biz əlimizdən gələni edəcəyik ki, 

münasibətlərimizi gələcəkdə daha da irəli aparaq. 

Diqqətinizə görə sağ olun.  
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BELÇİKA KRALLIĞINA İŞGÜZAR SƏFƏR ZAMANI 

"EVRONEWS" TELEKANALINA 

MÜSAHİBƏ 

 

Brüssel şəhəri, 

18 may 2004-cü il 

 

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Belçika Krallığına işgüzar səfəri Avropanın kütləvi informasiya 

vasitələrinin diqqət mərkəzində olmuşdur. Belə ki, bir çox nüfuzlu televiziya kanalları və qəzetlər dövlətimizin 

başçısının səfərini hərtərəfli işıqlandırmış, Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində 

Azərbaycanın ədalətli mövqeyinə, eləcə də ölkəmizin Avropaya inteqrasiya sahəsində atdığı addımlara, 

iqtisadiyyatda əldə olunmuş nailiyyətlərə, aparılan islahatlara və digər məsələlərə geniş yer ayırmışlar.  

Prezident İlham Əliyev mayın 18-də Brüsseldə onun üçün ayrılmış iqamətgahda – “Conrad” 

mehmanxanasında “Euronews” telekanalına geniş müsahibə vermişdir. Böyük marağa səbəb olmuş müsahibə 

ayrı-ayrı mövzular üzrə qruplaşdırılaraq həmin televiziya kanalının proqramlarında dünyanın müxtəlif dillərində 

bütün gün ərzində bir neçə dəfə yayımlanmışdır. Mayın 20-də efirə gedən həmin müsahibənin mətninin bir 

hissəsini oxuculara təqdim edirik.  

APARICI: Avropa Birliyi Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizama salınmasında iştirak edəcəkdir. Bu 

qərar Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Brüsselə səfərinin nəticəsi olmuşdur. Avropa Birliyi Azərbaycan, 

Ermənistan və Türkiyə arasında üçtərəfli diskussiya aparılmasının mümkünlüyünü nəzərdən keçirir. Dağlıq 

Qarabağ münaqişəsinin nizama salınması Azərbaycanda vəziyyətin sabitliyi üçün vacibdir, ölkənin coğrafi-

siyasi mövqeyi isə elədir ki, bütün regionda da sabitlik Azərbaycanın ərazisindəki sabitlikdən çox asılıdır. 

“Euronews” müxbirinin suallarına Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev cavab verir.  

SUAL: Cənab Prezident, “Euronews”ə xoş gəlmisiniz. İraqda vəziyyət gərginləşir. Azərbaycan bu 

qarşıdurmada, terrorizmə qarşı mübarizədə nə kimi mövqe tutur?  

CAVAB: İraq Azərbaycanın yaxınlığında yerləşir. Əslində, bu, eyni bir regiondur. Odur ki, biz bu ölkədə 

baş verən hadisələrə biganə qala bilmərik. Azərbaycan antiterror koalisiyasının həmişə iştirakçısı olub, çünki bu 

bəladan, terrordan ölkəmiz də əziyyət çəkir. Biz müharibənin və terrorizmin nə demək olduğunu çox yaxşı 

təsəvvür edirik. Çünki bunlar bizə tanışdır. Ona görə də biz İraqda sülhün bərqərar edilməsinə tərəfdarıq. Bu, nə 

qədər tez olsa, bir o qədər yaxşıdır.  

SUAL: Siz Azərbaycanda vəziyyətin gərginləşməsinin mümkünlüyündən ehtiyat etmirsinizmi?  

CAVAB: Ölkəmiz bütün sahələrdə - dini sahədə də, etnik sahədə də dözümlülüyü ilə fərqlənir. 

Azərbaycan tarixində dini zəmində hər hansı münaqişə baş verdiyini xatırlaya bilmirəm. Xristianlar, 

müsəlmanlar, yəhudilər – onların hamısı ölkəmizdə sülh və həmrəylik şəraitində yaşayır. Həqiqətən, bu gün 

Azərbaycanda dini təməlçilik üçün səbəblər yoxdur. Ölkə inkişaf edir, adamlar getdikcə varlanır, daha savadlı 

olurlar. Biz Avropa cəmiyyətinə yaxınlaşırıq. Odur ki, belə şəraitdə bu cür münaqişələr riski, demək olar, 

yoxdur.  

SUAL: Sizin Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllinə dair təklifləriniz varmı?  

CAVAB: Biz istəyirik ki, Ermənistan öz qoşunlarını bu ərazidən çıxarsın. Ermənilər artıq öz 

müqəddəratını təyin etmişlər. Ermənilərin yaşadıqları bütün yerləri Ermənistan hesab etmək olmaz. Bu gün 

onlar San-Fransiskoda, Marseldə, Gürcüstanda, Rusiyada yaşayırlar. Amma bu o demək deyil ki, onlar harada 

yaşayırlarsa, orada müstəqil dövlət yaratmaq lazımdır. Azərbaycanda ermənilər milli azlıqdır və bütün 

hüquqlardan istifadə edə bilərlər. Biz güzəştə getməyə və Dağlıq Qarabağda ermənilərə mümkün qədər çox 

müstəqillik verməyə hazırıq. Lakin biz ərazi bütövlüyümüzü və suverenliyimizi təhlükəyə məruz qoya bilmərik.  

SUAL: Bu gün Azərbaycan neftin mühüm təchizatçısıdır. Dünya bazarında indiki qiymətlər barədə 

nə düşünürsünüz? Hesab edirsinizmi ki, qiymətlər qəsdən qaldırılıb, yaxud bu, məhz real dəyərdir?  

CAVAB: Əgər məndən soruşsaydınız ki, neftin qiymətlərinin yüksək olmasından razıyammı, iqtisadiyyatı 

neft satışından götürülən gəlirlərdən çox asılı olan ölkənin lideri kimi cavab verərdim: Bəli, razıyam. Yox, əgər 

dünya iqtisadiyyatından danışsaq, onda mən, ümumən, güman edirəm ki, qiyməti bazar tənzimləyir, qiymət 

tələbata müvafiq olur. Azərbaycan artıq dünya iqtisadiyyatının bir hissəsinə çevrilmişdir, ona görə də dünyada 

baş verən bütün proseslər ölkəmizə də aiddir. Əlbəttə, bizim bazar çox həssasdır və azacıq belə uyğunsuzluğa 

reaksiya verir. Ona görə də biz neftin elə bir qiymətinə tərəfdarıq ki, bu qiymət onun real dəyərini əks etdirsin. 

Çünki bu, öz növbəsində, real vəziyyəti əks etdirir.  
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SUAL: Nə vaxtsa Azərbaycanın Avropa Birliyi üçün enerji ehtiyatlarının mühüm təchizatçısı 

olması mümkündürmü?  

CAVAB: Biz neft kəmərinə neftimizi dünya bazarına göndərmək və bununla da ölkə iqtisadiyyatının 

inkişafı üçün maliyyə axınını cəlb etmək vasitəsi kimi baxırıq. Biz həmişə neftin qiymətlərindən asılı olmaq 

istəmirik. Biz bu amildən ölkəni inkişaf etdirmək, yeni iş yerləri, iqtisadiyyatda yeni sektorlar yaratmaq imkanı 

kimi istifadə edirik. Əlbəttə, Azərbaycan nefti Avropa istehlakçıları üçün vacibdir. Lakin hesab edirəm ki, 

Azərbaycanın qaz ixracında da böyük gələcəyi var. Bir neçə ildən sonra ölkəmiz avropalı tərəfdaşları üçün qazın 

etibarlı təchizatçısı olacaqdır. Biz olduqca böyük qaz ehtiyatları kəşf etmişik və hazırda qazı Avropaya 

çatdıracaq boru kəmərinin tikintisi ilə məşğuluq.  
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BRÜSSELDƏ NATO-nun BAŞ KATİBİ YAAP DE HOOP SXEFFER İLƏ  

GÖRÜŞDƏN SONRA MƏTBUAT ÜÇÜN BRİFİNQDƏ 

BƏYANAT 

 

Brüssel şəhəri, 

19 may 2004-cü il 

 

İlk əvvəl istəyirəm ki, cənab baş katibə və Şuraya bu dəvətə görə minnətdarlığımı bildirim. 

Bu gün burada, NATO-nun baş qərargahında olmaq məndən ötrü böyük şərəfdir. Cənab baş katibin qeyd 

etdiyi kimi, bugünkü gün NATO ilə Azərbaycan arasındakı münasibətlər üçün çox əlamətdar gündür. 10 il əvvəl 

Azərbaycan NATO-nun “Sülh naminə tərəfdaşlıq” proqramına qoşuldu, bu, 1994-cü ilin may ayı idi. Bu gün, 

2004-cü ilin mayında Azərbaycan “Fərdi tərəfdaşlıq üzrə əməliyyat planı”na qoşulur. Bu, bizim gələcək 

münasibətlərimiz, daha sıx əlaqələrimiz, NATO ilə əməkdaşlığımız üçün çox vacib təməldir.  

Azərbaycan öz strateji seçimini 10 il əvvəl edibdir. Bizim Avroatlantik strukturlara inteqrasiyamız, 

NATO ilə yaxın tərəfdaşlığımız və əməkdaşlığımız Azərbaycanın əməli işi ilə bu strateji seçimə nə dərəcədə 

sadiq olduğunu hər bir sözdən daha qabarıq nümayiş etdirir. Əminəm ki, “Fərdi tərəfdaşlıq üzrə əməliyyat 

planı” bizə daha dərin inteqrasiya imkanı verəcəkdir. Azərbaycan həqiqi tərəfdaşdır, etibarlı tərəfdaşdır, biz 

dünyanın müxtəlif yerlərində həyata keçirilən sülhməramlı əməliyyatlarda iştirakçıyıq. Biz artıq sübuta 

yetirmişik ki, tərəfdaşlıqda möhkəmik.  

Şimali Atlantika Şurasında görüşümüz çox gözəl keçdi. Səfirlər çox vacib şərhlər verdilər, mən də çıxış 

etdim. Burada olmağıma şadam və əminəm ki, Bakıda keçirəcəyimiz növbəti görüş də,- Baş katib gəlməyə söz 

veribdir, - uğurlu olacaqdır. Əminəm ki, hər yeni görüş, hər yeni addım Azərbaycanı NATO-ya daha da 

yaxınlaşdıracaqdır. Qonaqpərvərliyinizə görə bir daha çox sağ olun. 

Sonra Prezident İlham Əliyev və NATO-nun baş katibi Yaap de Hoop Sxeffer jurnalistlərin suallarına 

cavab verdilər.  

SUAL: Cənab Prezident, NATO-nun baş katibi ilə Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ 

problemini müzakirə etdinizmi? NATO-nun münaqişə ilə bağlı bugünkü mövqeyini izah edə 

bilərsinizmi? 

İLHAM ƏLİYEV: Əlbəttə ki, Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi müzakirə olundu. 

Görüşlərimiz zamanı bu mövzu həmişə mənim gündəliyimdədir. Mən mövzu ilə bağlı Azərbaycanın mövqeyini 

bildirdim və bizim danışıqları davam etdirməyə hazır olduğumuzu nəzərə çatdırdım. Biz məsələnin elə həll 

yoluna ümid bəsləyirik ki, o, beynəlxalq hüquq normalarına və prinsiplərinə əsaslansın. Azərbaycanın mövqeyi 

dəyişməz olaraq qalır, bizim ərazi bütövlüyümüz bərpa olunmalıdır. Əlbəttə ki, bu mövzu mənim bütün 

görüşlərim zamanı müzakirə edilir. 

YAAP DE HOOP SXEFFER: Bilməlisiniz ki, NATO-nun baş katibi olmaqdan əvvəl, mən başqa 

vəzifədə idim, ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədri vəzifəsini yerinə yetirirdim. Demək istəmirəm ki, Dağlıq 

Qarabağ münaqişəsini daxildən bilirəm, amma bu məsələ ilə tanış olmayan adam da deyiləm. Biz bunu 

müzakirə etmişik, mən bilirəm ki, çox şey Prezident Əliyevin, Prezident Koçaryanın iradəsindən asılı olacaq, 

onların təmasları, xarici işlər nazirlərinin görüşləri münaqişənin ədalətli həllini tapmağa imkan verəcəkdir. 

Münaqişə həddindən artıq çox uzanır. Məsələ ilə beynəlxalq qurumların məşğul olmasına da gəldikdə, bildiyiniz 

kimi, bununla ATƏT-in Minsk qrupu məşğuldur. Elə bilirəm ki, Minsk qrupu əlindən gələni edəcək ki, - onların 

fəaliyyəti ilə tanışam, - problem həll olunsun. Amma gərək çoxdan həll ediləydi. 

Cənab Prezident, Sizə bir daha təşəkkür edirəm, uğurlar arzulayıram. Çox sağ olun. 
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BRÜSSELDƏ "AVROPA BİRLİYİ VƏ AZƏRBAYCAN – TƏRƏFDAŞLIQ ÜÇÜN YENİ ÜSULLAR" 

MÖVZUSUNDA KEÇİRİLƏN SİYASİ BRİFİNQDƏ 

NİTQ 

 

Brüssel şəhəri, 

19 may 2004-cü il 

 

Əziz xanımlar və cənablar!  

Əziz dostlar!  

Mən hər şeydən əvvəl istərdim ki, bugünkü görüşə gəldiyinizə görə sizə minnətdarlığımı bildirim. 

Dünəndən etibarən mənim Brüsseldə Avropa Birliyi rəsmiləri ilə çox faydalı görüşlərim olubdur. Bu görüşlərin 

böyük əhəmiyyəti var, çünki bizim Avropa Birliyi ilə münasibətlərimiz uğurla inkişaf edir. Azərbaycan Avropa 

strukturlarına inteqrasiya siyasətinə möhkəm sadiqdir. Mənim Avropa Birliyinə səfərim bu siyasəti bir daha 

təsdiq edir. Bu, bizim strateji seçimimizdir. Azərbaycan bu seçimi 10 il əvvəl edibdir. SSRİ dağıldıqdan və 

Azərbaycan müstəqillik qazandıqdan sonra, əlbəttə ki, ölkənin qarşısında müxtəlif imkanlar var idi və seçim 

imkanları da çox idi. Amma bizim ölkənin, Azərbaycanın lideri Heydər Əliyevin siyasəti Avropa ailəsinə 

inteqrasiya siyasəti idi. Dünya iqtisadiyyatına inteqrasiya siyasəti idi. O zamandan indiyədək ölkəmiz 

nəzərəçarpacaq dərəcədə tərəqqi əldə edibdir.  

Sovet İttifaqı dağılan zaman Azərbaycan digər respublikalarla müqayisədə ən pis vəziyyətdə idi. Tam 

siyasi, iqtisadi və hərbi böhran vətəndaş müharibəsi və Ermənistanın hərbi təcavüzü ilə müşayiət olunurdu. 

Bütün bu hallar Azərbaycanı uçurum kənarına gətirib çıxarmışdı. Bir neçə il lazım oldu ki, vəziyyəti sabitləşdirə 

bilək. Düşmənçiliyə, vətəndaş müharibəsinə son qoyaq, Ermənistanla atəşkəsə nail olaq və iqtisadiyyatımızı 

inkişaf etdirməyə başlayaq.  

Bu gün Azərbaycanın regiondakı mövqeyinə baxsaq, qonşuları ilə müqayisə etsək görərik ki, iqtisadi 

baxımdan ölkəmiz böyük tərəqqiyə nail olubdur. Bu baxımdan lider mövqeyindədir. 1996-cı ildən illik ümumi 

daxili məhsul orta hesabla 10 faizədək artmışdır. Son 7 il müddətində ümumi daxili məhsulun həcmi 90 faiz 

artmışdır. Azərbaycan adambaşına xarici sərmayə cəlb edilməsi baxımından keçmiş SSRİ ölkələri içərisində 

aparıcı mövqedədir. Ölkədə yaxşı sərmayə mühiti yaranmışdır. Bu da iri xarici transmilli şirkətlərin 

Azərbaycanda özlərini çox rahat hiss etmələrinə imkan verir. Son 7 ildə Azərbaycan iqtisadiyyatına 17 milyard 

dollar vəsait qoyulmuşdur. Əlbəttə, bu rəqəmi daha da artırmaq fikrindəyik. Artıq imzalanmış müqavilələr də, 

yerinə yetiriləcək layihələr də göstərir ki, növbəti üç ildə daha 10 milyard dollar vəsait yatırılacaqdır. Əlbəttə ki, 

xarici sərmayəçilər vəsaitlərinin qorunacağına, ölkədəki sabitlik və təhlükəsizliyə arxayın olmasaydılar, bəlkə 

də, Azərbaycana gəlib-gəlməməyi çox ölçüb-biçərdilər. İctimai-siyasi sabitlik, təhlükəsizlik uğurlu iqtisadi 

siyasətin ən başlıca elementlərindəndir.  

Azərbaycan regionda ən sabit ölkələrdəndir. Bu da ölkəmizə iqtisadi islahatları həyata keçirməyə imkan 

verir. Bəzən islahatları həyata keçirərkən çətinliklərlə üzləşirik, amma Azərbaycan iqtisadi islahatlar keçirmək 

qətiyyətində israrlıdır. Ölkəmizdə irimiqyaslı özəlləşdirmə proqramı həyata keçirilir. Artıq torpağın 

özəlləşdirilməsi proqramı tamamlanmışdır. İndi ölkəmiz Avropa ailəsinə daha çox inteqrasiya etməkdən ötrü 

Avropa məkanının meyarlarına cavab vermək üçün çalışır. Siyasi vəziyyət də müsbət xarakter daşıyır. Ötən ilin 

oktyabrında keçirilən Prezident seçkiləri göstərdi ki, Azərbaycan xalqı tərəqqi, sabitlik olmasını, hadisələrin 

inkişafının əvvəlcədən görünə biləcəyi şəraitdə yaşamağını istəyir.  

Azərbaycan xalqı sülh şəraitində yaşamaq istəyir. Təəssüf ki, Azərbaycan Sovet İttifaqı dağıldıqdan sonra 

təcavüzə məruz qalmış ölkədir. Azərbaycanın əraziləri Ermənistan tərəfindən təcavüzə və işğala məruz 

qalmışdır. Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi Azərbaycan ərazilərinin 20 faizinin Ermənistan 

tərəfindən işğalı ilə nəticələnmişdir. İşğal nəticəsində bizim ölkədə bir milyondan artıq qaçqın və köçkün var. 

Azərbaycan əhalinin sayına nisbətdə dünyada ən çox qaçqını olan ölkədir. Səkkiz milyon əhalinin bir 

milyonunun belə vəziyyətdə olması, əlbəttə, həm böyük siyasi, həm də iqtisadi problemdir. Təəssüf ki, 

Ermənistanla Azərbaycan arasında gedən danışıqlar hələ heç bir nəticə vermir. Amma son vaxtlar beynəlxalq 

birlik bu mövzuya daha çox diqqət yetirir. Biz ümid edirik ki, məsələyə beynəlxalq birliyin qatılması ilə həll 

yolu tapıla bilər. Amma əlbəttə, həll yolu yalnız beynəlxalq hüququn normalarına əsaslana bilər. Azərbaycanın 

ərazi bütövlüyü bərpa olunmalıdır, Ermənistanın silahlı qüvvələri işğal edilmiş ərazilərdən geri çəkilməlidir ki, 

qaçqınlar doğma yurdlarına qayıda bilsinlər. 

Ermənistan yalnız Dağlıq Qarabağı yox, həm də Dağlıq Qarabağın inzibati sərhədlərindən kənarda olan 7 

digər rayonu da işğal etmişdir. O ərazilər ki, keçmişdə ermənilər heç zaman orada yaşamayıblar. Həmin 
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ərazilərdə yaşamış 700 min azərbaycanlı Ermənistanın təcavüzü nəticəsində ölkə daxilində məcburi köçkünə 

çevrilmişdir. Üstəgəl, 250 mindən çox azərbaycanlı - əvvəllər Ermənistan ərazisində yaşamış azərbaycanlılar 

qaçqın olmuşlar. Ermənistanın mövqeyi beynəlxalq hüququn qanunlarına tam ziddir.  

Biz bu gün XXI əsrdə yaşayırıq. Bu gün təcavüzkar separatizm siyasəti qəbulolunmazdır. Bu gün 

Avropanın birləşdiyi vaxtda, qloballaşma və inteqrasiya prosesinin dünyada vüsət aldığı bir vaxtda bir ölkənin 

digər ölkənin ərazisini işğal etməsi faktı və həmin ərazini 10 ildən çox işğal altında saxlaması, ordusunu geri 

çəkmək istəməməsi, əlbəttə, narahatlıq doğurmaya bilməz. Biz ümid edirik ki, Avropa Birliyi və digər 

təşkilatlar və əlbəttə, məsələnin həlli ilə bağlı mandatı olan ATƏT daha fəal rol oynayacaq, azərbaycanlı 

qaçqınların daimi yaşadığı ərazilərə qayıtmalarına çalışacaqlar.  

Hazırda Dağlıq Qarabağın özünün ərazisi regional sabitlik üçün təhlükə doğurur. Çünki bu, tamamilə 

nəzarətsiz zonadır. Burada beynəlxalq monitorinq keçirilmir, beynəlxalq nəzarət yoxdur və bizdə təsdiqini 

tapmış məlumat vardır ki, həmin ərazidə qeyri-qanuni fəaliyyət həyata keçirilir. Ona görə də münaqişə nə qədər 

tez həll edilərsə, bütün region üçün bir o qədər yaxşı olar. Çünki bu, həqiqi mənada, daha geniş regional 

təhlükəsizlik məsələsidir. 

İndi regional əməkdaşlıq inkişafdadır. Azərbaycan regional əməkdaşlığın fəal hissəsidir. Azərbaycan 

Xəzər dənizinin neft və qazının beynəlxalq bazarlara daşınması layihələrində vacib rol oynayan tərəfdir. Son on 

ildə Azərbaycanda həyata keçirilən neft siyasəti Xəzər dənizindən Aralıq dənizinə enerji daşıyıcıları nəql edəcək 

kəmərləri reallığa çevirmişdir. Buna inananların sayı çox deyildi. Bəziləri fikirləşirdilər ki, bu, əfsanədir. 

Digərləri isə düşünürdülər ki, bu, xülyadır. Amma bu əfsanə həqiqətə çevrildi. Gələn il Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft 

kəməri fəaliyyətdə olacaq və böyük həcmdə Xəzər neftinin dünya bazarlarına daşınmasına imkan yaradacaqdır. 

Əlbəttə, bunun özü də regional təhlükəsizliyə və sabitliyə töhfə olacaqdır. 

İkinci vacib layihə Azərbaycan qazının Türkiyəyə və daha sonra Avropaya daşınmasıdır. Bu layihə 

Avropa istehlakçıları üçün, bəlkə də, neft layihəsindən də vacibdir. Çünki Azərbaycan qazı böyük həcmdə 

Avropaya daşınacaq və Avropa istehlakçıları üçün alternativ qaz təchizatı çox faydalı olacaqdır. Qiymətlər 

rəqabət baxımından münasibdir, mənbə etibarlıdır. Azərbaycan bu layihəni yerinə yetirməyə qadirdir. Əminəm 

ki, bir neçə ilə, təqribən 5-6 ilə Avropa istehlakçılarına Azərbaycan qazından istifadə etmək imkanı 

yaranacaqdır. Planlaşdırdığımız kimi, 2006-cı ilin sonunda qaz layihəsi tamamlanacaq və sonra qaz hasilatının 

özünü yuxarı həddə çatdırmaq üçün müəyyən vaxt tələb olunacaqdır. Regional əməkdaşlığın bütün elementləri 

bizim regiona, bizim ölkəyə, dostlara bu layihələrdən bəhrələnməyə imkan verəcəkdir. 

Çox zaman belə bir sual çıxır ki, Ermənistan necə olsun? Nəyə görə Ermənistan regional əməkdaşlığın bir 

hissəsi deyil? Nəyə görə Azərbaycan Ermənistanı bu proseslərdən təcrid edir? Biz regional əməkdaşlığın 

əleyhdarı deyilik, biz bütün mümkün variantları nəzərdən keçirə bilərik. Amma burada əsas amil ölkəmizin 

ərazilərinin işğal altında qalmasıdır. Əminəm ki, sizin ölkənizin bir hissəsi başqa ölkə tərəfindən işğal olunsa, 

heç biriniz həmin ölkə ilə iqtisadi əməkdaşlıq istəməzsiniz. Erməni işğalçı qüvvələri bizim əraziləri tərk 

etməlidirlər, ondan sonra iqtisadi əməkdaşlıq baş tuta bilər. Mən düşünürəm ki, bu, məsələyə çox ədalətli 

baxışdır və regiondakı real şəraiti əks etdirir.  

Ölkəmizin böyük planları var. Rayonlarımızın inkişafına dair sosial-iqtisadi proqramımız var. Eləcə də, 

Dünya Bankı ilə birlikdə yoxsulluğun azaldılması proqramı üzərində işləyirik. Çünki ölkənin iqtisadiyyatda 

böyük tərəqqi əldə etməsinə baxmayaraq, problemlər hələ də mövcuddur. İşsizlik, yoxsulluq, qaçqın-

köçkünlərin sosial-məişət problemləri. Bütün bu problemlərlə ölkə məşğul olmalıdır. Bunu etməkdən ötrü bizə 

maliyyə ehtiyatları, bütün regionda sülh, sabitlik lazımdır. Regional təhlükəsizlik olmadan planlarımız təhlükə 

altında olar. Amma zaman göstərir ki, biz qarşımızda duran vəzifələrin öhdəsindən gələ bilərik. 

Azərbaycan öz gələcəyini Avropa ailəsinə inteqrasiyada görür. Bu siyasət dəyişməz olaraq qalır və bu, 

bizim strateji məqsədimizdir. Qeyd etdiyim kimi, bu seçim 10 il əvvəl edilib və Azərbaycan bu illər ərzində 

tədricən, lakin qətiyyətlə bu istiqamətdə irəliləyir. Azərbaycan özünü belə şəraitdə görmək istəyir. Çünki 

Avropanın nailiyyətləri, uğurları göstərir ki, bu, bizim də getməli olduğumuz yoldur və biz bu yolu gedirik. 

Yeni qonşuluq siyasəti, Avropa Birliyi tərəfindən Cənubi Qafqaz ölkələrinə dair təklif olunmuş siyasət bizim 

ölkəyə Avropa Birliyi ilə daha səmərəli əməkdaşlıq imkanı verəcəkdir. Bu gün Avropa Birliyinin sərhədləri 

Cənubi Qafqaza daha çox yaxınlaşır və əlbəttə, biz də çox istərdik ki, regional proseslərin, Avropa 

inteqrasiyasının iştirakçısı olaq. Ölkəmizin bunu etməyə bütün potensialı var.  

O da məlumdur ki, davamlı inkişafın əsas elementlərindən biri də davamlı siyasi islahatlardır. 

Cəmiyyətimizin demokratikləşdirilməsi prosesi davam edir. Bu istiqamətdə çoxlu müsbət addımlar atılmışdır və 

bu gün Azərbaycan cəmiyyəti əlbirdir. Bizdə bütün azadlıqlar mövcuddur. Bütün siyasi spektrlərdə siyasi 

fəaliyyətə imkan vardır. Ölkəmizin daha bir nailiyyəti də Azərbaycanda olduqca güclü etnik və dini 

dözümlülüyün mövcudluğudur. Bu mənada bizdə keçmişdə heç vaxt heç bir problem olmamışdır. Azərbaycan 
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çoxmillətli ölkədir və burada yaşayan bütün xalqlar, millətlər və etnik qruplar eyni məsuliyyət daşıyır və eyni 

hüquqlardan istifadə edirlər. Azərbaycandakı dini dözümlülük də yaxşı məlumdur və təqdirəlayiqdir. Bunlar da 

bizim gələcək inkişafımıza müsbət təsir edə biləcək amillərdir. İqtisadiyyatın da güclü ola bilər, özün də güclü 

ola bilərsən, amma ölkədə yaşayan müxtəlif millətlər arasında birlik yoxdursa, normal ünsiyyət çatışmırsa, onda 

heç bir uğur əldə edə bilməzsən.  

Qarşımızda duran daha bir prioritet məsələ də neftdən gələn gəlirləri gələcəkdə necə idarə etməkdir. Biz 

artıq bu haqda indidən, iri neft sahəsində böyük inkişafın başlanğıcında fikirləşirik. Mən elə bilirəm ki, biz bunu 

əsl vaxtında düşünməyə başlamışıq. Təəssüf ki, neft hasil edən elə ölkələr vardır ki, onların nəhəng neft 

ehtiyatlarına baxmayaraq, uğur əldə edə bilməyiblər. Sadə vətəndaşlar neftdən gələn gəlirləri hiss etməlidirlər. 

Yaşından, mənşəyindən asılı olmayaraq, ölkənin hər bir vətəndaşı gündəlik həyatında hiss etməlidir ki, neft 

gəlirlərində onun da payı var.  

Bu məqsədlə Azərbaycan Dövlət Neft Fondu yaradılmışdır və neftdən gələn bütün vəsait burada toplanır. 

Bu, şəffaf strukturdur, beynəlxalq auditorlar onun işinə nəzarət edirlər. Azərbaycanın hər bir vətəndaşına 

məlumdur ki, ölkənin Neft Fondunda nə qədər vəsait var. Xərcləmələr şəffaf, büdcə vasitəsilə, parlamentdəki 

müzakirələrdən sonra həyata keçirilir və istənilən adam bu haqda məlumat əldə edə bilər. Bu, uğurun əsas 

elementlərindən biridir. Çünki bugünkü dünyada şəffaflıq mühümdür. Xüsusilə də keçid dövründə yaşayan 

Azərbaycan kimi ölkələr üçün.  

Amma eyni zamanda, əvvəl dediyim kimi, bütün bu uğurlarla yanaşı, Azərbaycanın həll etməli olduğu 

problemlər də var. Çətinliklər çoxdur. Amma biz siyasi, iqtisadi və sosial islahatları davam etdirmək xəttimizdə 

qətiyyətliyik. Avropa Birliyinin yardımı, müdaxiləsi və digər Avropa təşkilatlarının iştirakı bu proseslərə çox 

yardım etmiş olar. 

Dünən burada keçirdiyim görüşlər göstərdi ki, energetika, nəqliyyat sahəsində, siyasi sahədə 

münasibətlərin inkişafı üçün hər iki tərəfdən böyük istək və arzu var. Avropa ilə əməkdaşlıq bizim 

münasibətləri davam etdirməyimizə yardım edəcəkdir.  

Vaxtınızı çox almaq istəmirəm. Səhər yeməyində iştirak etdiyinizə görə hamınıza bir daha 

minnətdarlığımı bildirirəm. Sizin hamınıza uğur arzulayıram və hamınızı Azərbaycana dəvət etmək istəyirəm ki, 

ölkəmizə gələsiniz və Azərbaycanın həyata keçirdiyi layihələrdə yaxından iştirak edəsiniz.  
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KİYEVDƏ AZƏRBAYCAN-UKRAYNA İKİTƏRƏFLİ SƏNƏDLƏRİN  

İMZALANMASI MƏRASİMİNDƏN SONRA DÖVLƏT BAŞÇILARININ  

BİRGƏ MƏTBUAT KONFRANSINDA 

BƏYANAT 

 

Kiyev şəhəri, 

3 iyun 2004-cü il 

 

Çox hörmətli Leonid Daniloviç! 

Əziz dostlar! 

Mən, ilk növbədə, Ukraynaya dövlət səfərinə gəlmək barədə dəvətinə görə Ukrayna Prezidenti Leonid 

Daniloviç Kuçmaya təşəkkür etmək istərdim.  

Bu səfərin mənim üçün böyük əhəmiyyəti var. Ölkələrimiz arasında münasibətlər çox uğurla inkişaf edir. 

Ukrayna və Azərbaycan xalqları arasında bütün dövrlərdə səmimi dostluq, qardaşlıq münasibətləri olmuşdur. 

Çox dəyərlidir ki, ölkələrimiz müstəqillik əldə etdikdən sonra bu əlaqələr daha möhkəm, daha sıx olmuşdur. Bu 

işdə bütün dünyada tanınmış iki liderin – öz ölkələrinin təşəkkülünün, bəlkə də, ən ağır dövründə onlara başçılıq 

etmiş və onları tərəqqi, iqtisadi inkişaf yolu ilə aparmış liderlərin çox böyük xidməti var. Məhz Leonid 

Daniloviç Kuçmanın və Heydər Əlirza oğlu Əliyevin sayəsində ölkələrimiz daha yaxın olmuş, istər ikitərəfli 

münasibətlərdə, istər regional təşkilatlar, istərsə də beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində daha fəal əməkdaşlıq 

etməyə başlamışlar. Ona görə də inamla demək olar ki, bu münasibətlər strateji tərəfdaşlıq səviyyəsinə 

yüksəlmişdir.  

Bizim aramızda ən dərin qarşılıqlı anlaşma, çox fəal siyasi dialoq və bütün istiqamətlərdə əməkdaşlıq 

mövcuddur. Bu gün görüş zamanı biz məmnunluqla qeyd etdik ki, ölkələrimiz arasında əmtəə dövriyyəsi 

dönmədən və ildən-ilə artır. Bu, onu göstərir ki, ilk növbədə, ölkələrimizin iqtisadiyyatı getdikcə daha da 

güclənir və indi Ukraynada da, Azərbaycanda da ümumi daxili məhsulun artım sürəti ən yüksək səviyyədədir, 

bəlkə də, dünyada ən yüksək səviyyələrdən birini təşkil edir. Birgə hökumətlərarası komissiya iqtisadi 

münasibətlərin daha da inkişaf etdirilməsi baxımından böyük iş görmüş, iqtisadi əlaqələrin inkişafının mühüm 

yollarını müəyyənləşdirmişdir. 

Humanitar sahədə çoxdan yaranmış və inkişaf edən möhkəm münasibətlər mövcuddur. Azərbaycanda 

Ukrayna dilinə böyük hörmətlə yanaşılır və Bakı Slavyan Universitetində Ukrayna dili fakültəsi fəaliyyət 

göstərir. Biz buna çox qayğı ilə yanaşırıq. Azərbaycanda bütün xalqlar, bütün millətlər özlərini çox rahat, azad 

hiss edirlər və hökumət tərəfindən də onlara münasibət çox müsbətdir. Ölkələrimizi və xalqlarımızı bu da bir-

birinə bağlayır. Bizdə dini dözümlülük, tolerantlıq mövcuddur. 

Ukraynada yaşayan çoxsaylı azərbaycanlılar burada özlərini evlərindəki kimi hiss edirlər. Biz onların istər 

siyasi səviyyədə, istər məişət səviyyəsində, istərsə də bütün işlərdə rəhbərlik tərəfindən necə diqqət və qayğı ilə 

əhatə olunduqlarını bilirik. Mən buna görə də Leonid Daniloviçə və ukraynalı dostlarımıza təşəkkür etmək 

istərdim.  

Leonid Daniloviçin qeyd etdiyi kimi, ölkələrimiz arasında problem yoxdur. Biz dostuq, tərəfdaşıq. Biz 

inteqrasiya proseslərimizi çox fəal inkişaf etdiririk, beynəlxalq qurumlara inteqrasiya olunuruq. Beynəlxalq 

işlərdə Ukraynanın və Azərbaycanın sanbalı da, əhəmiyyəti də ildən-ilə artır. Bu, ölkələrimizin uğurla inkişaf 

etməsinin ən mühüm göstəricisidir. Mən Leonid Daniloviçə dedim ki, son 10 ildə Azərbaycanda aparılmış 

siyasətin, o cümlədən də ikitərəfli münasibətlər çərçivəsində aparılmış siyasətin davam etdirilməsi üçün öz 

tərəfimdən bütün işləri görəcəyəm.  

Prezident Heydər Əlirza oğlu haqqında dediyi səmimi sözlərə görə mən Leonid Daniloviçə çox 

minnətdaram. Sizin necə dostluq etdiyinizi, bir-birinizə necə dərin məhəbbət, rəğbət hissləri bəslədiyinizi mən 

şəxsən bilirəm, bunu Azərbaycanda da hamı bilir. Əlbəttə ki, Sizin diqqətiniz və Ukraynada Heydər Əliyevə 

abidə qoyulması haqqında şəxsən qəbul etdiyiniz qərar həm ölkələrimiz arasında ikitərəfli münasibətlərin 

səviyyəsini, həm də siyasətdə heç də sonuncu rol oynamayan, məhz Sizin aranızda olmuş şəxsi, sırf insani 

münasibətləri bir daha nəzərə çarpdırır.  

Mən səfərimdən çox razıyam, Ukraynada olmağıma çox şadam. Ümidvaram ki, belə səfərlər çox 

olacaqdır. Mən lap əvvəldən böyük diqqətlə, qonaqpərvərliklə, səmimi münasibətlə əhatə olunmuşam və bütün 

bunlara görə, ilk növbədə, Prezidentə, habelə bütün ukraynalı dostlarımıza çox minnətdaram.  

Sağ olun.  
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Sonra prezidentlər İlham Əliyev və Leonid Kuçma jurnalistlərin suallarına cavab verdilər. 

SUAL: İki ölkə arasında əməkdaşlıq beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində necə inkişaf edəcəkdir? 

LEONİD KUÇMA: Mən öz çıxışımda dedim ki, bizimlə Azərbaycan arasında həm ikitərəfli səviyyədə, 

həm də müasir dünya məsələləri, Qarabağ münaqişəsi də daxil olmaqla beynəlxalq aləmdə mövcud olan 

problemlər üzrə heç bir fikir ayrılığı yoxdur. Dağlıq Qarabağ münaqişəsi nəticəsində Azərbaycan ərazisinin 20 

faizindən çoxu işğal altındadır, 750 min azərbaycanlı yurdsuz-yuvasız qalmışdır. Bu, insanların çox böyük 

faciəsidir. Biz ərazi bütövlüyü prinsipini həmişə dəstəkləmişik və bundan sonra da dəstəkləyəcəyik. Bu 

baxımdan, bizim bu problemə heç vaxt başqa bir münasibətimiz olmamışdır və olmayacaqdır. Zənnimcə, vaxt 

sizin xeyrinizə işləyir. Belə bir həqiqəti getdikcə daha çox adam dərk edir ki, bu cür problemləri sülh yolu ilə 

həll etmək lazımdır. Minsk qrupunun öz fəaliyyətini artırması və problemə təkcə bir ölkənin nöqteyi-nəzərindən 

yanaşması deyil, həm də Qafqazda sabitliyin təkcə bu regiona yox, həm də bütün dünyaya təsir göstərdiyini 

düşünməsi arzu olunur. Bu təsirdən danışarkən Xəzər regionunun inkişafı - neft-qaz hasilatı və onların digər 

ölkələrə nəqli nəzərə alınmalıdır. GUÖAM-a gəldikdə isə, biz bu təşkilat çərçivəsində birgə fəaliyyət göstəririk 

və başlıca vəzifə nəqliyyat problemidir. Allah eləsin, əməkdaşlığımız indiki kimi inkişaf etsin. 

İLHAM ƏLİYEV: Mən hörmətli Leonid Daniloviçin dediklərini tam dəstəkləyirəm. Biz strateji 

tərəfdaşlarıq, regionumuzda və ümumən bütün dünyada baş verən bir çox əsas proseslərə münasibətlərimiz 

eynidir. Buna görə də problemə ümumi yanaşmalar hərtərəfli qərarlar qəbul edərkən daha düzgün yol tapmağa 

kömək edir. Mən Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli məsələsində Ukraynanın 

tutduğu mövqeyə görə də Leonid Daniloviçə çox minnətdaram. Biz bu məsələni təkbətək görüşdə də, geniş 

heyətdə görüşdə də müzakirə etdik. Əlbəttə, münaqişənin beynəlxalq hüquq normalarına uyğun olaraq ədalətlə 

həllində Ukraynanın birmənalı mövqeyi böyük hörmət hissi doğurur. Şübhəsiz, həqiqət Azərbaycanın 

tərəfindədir. Heç kimə sirr deyil ki, Ermənistan Azərbaycan ərazilərini işğal etmişdir, bu işğal nəticəsində 

Azərbaycanın yüz minlərlə vətəndaşı qaçqın-köçkün vəziyyətinə düşmüşdür. Həqiqət bundan ibarətdir ki, 

ərazilərimizin 20 faizi erməni işğalı altındadır və Ermənistanın köməyi və fəal iştirakı ilə Dağlıq Qarabağ 

tərəfindən təcavüzkar separatizm siyasəti bu işğala gətirib çıxarmışdır. Təəssüf ki, müxtəlif ölkələrdəki 

müəyyən dairələr bu həqiqəti ya görmək istəmirlər, ya görsələr də susmağa üstünlük verirlər, yaxud da ondan 

istifadə etmək istəyirlər. Ən dəhşətlisi də odur ki, hansısa siyasi, regional və digər mənafelər naminə dünyada 

ikili standartlar mövcuddur. Müəyyən dairələr baş vermiş hadisənin mahiyyətini təhrif etməyə cəhd göstərirlər. 

İndiki halda bu məsələdə Ukrayna Prezidentinin beynəlxalq hüquq normalarına və bütün dövlətlərin ərazi 

bütövlüyü prinsipinə tam uyğun olan birmənalı mövqeyi Azərbaycanda və Azərbaycan xalqında hörmət və 

minnətdarlıq hissi doğurur. Zənnimcə, bütün münaqişələr məhz beynəlxalq hüquq normaları əsasında öz həllini 

tapsa, Qafqazda da, bütün dünyada da daha heç bir problem olmayacaq, qan axıdılmayacaq və çoxdan 

gözlənilən sülh yaranacaqdır. 

SUAL: Mənim sualım hər iki prezidentədir. Siz GUÖAM-ın növbəti zirvə toplantısından nə 

gözləyirsiniz? 

İLHAM ƏLİYEV: Azərbaycan ilə Ukrayna təkcə ikitərəfli formatda deyil, həm də regional qurumlarda 

fəal əməkdaşlıq edir. Həmin qurumlardan biri də GUÖAM-dır. Bu təşkilat bizi və digər ölkələri birləşdirir, 

regional əməkdaşlığın inkişafına kömək edir. 

Azərbaycan regional əməkdaşlığın dərinləşdirilməsinə həmişə tərəfdar olmuşdur. Deyə bilərəm ki, indi 

Azərbaycanda baş verən proseslər buna sübutdur. Ölkəmizdə çox mühüm beynəlxalq iqtisadi layihələr 

gerçəkləşdirilir. Bunu demək kifayətdir ki, ümumi rəyə görə, dünyanın ən iri energetika layihəsi Azərbaycanda 

həyata keçirilir. 

Bu, bir daha göstərir ki, biz regional əməkdaşlıq, dialoq üçün açığıq. GUÖAM məhz bu istiqamətdə 

irəliləmək üçün çox yaxşı qurumdur. GUÖAM ölkələri siyasi və iqtisadi münasibətləri inkişaf etdirmək 

istəyirlər. Əminəm ki, həm ikitərəfli, həm də regional əməkdaşlıq çərçivəsində biz konkret layihələrin həllində 

irəliləyəcəyik. Əlbəttə, konkret layihələr olduqda, məsləhətləşmək imkanı olduqda beynəlxalq təşkilatlar 

cəlbedici olurlar. Belə layihələr var və biz onları inkişaf etdirməyə, habelə regional əməkdaşlığın inkişafı üçün 

yeni yollar tapmağa çalışacağıq. 

LEONİD KUÇMA: Mən İlham Heydəroviçi dəstəkləmək istəyirəm. Regional qurumlar olmuşdur, var və 

olacaqdır. Biz, ilk növbədə, iqtisadi mənafeləri əsas götürürük. Biz bu təşkilatın yaradılması haqqında qərarı 

imzalayarkən indi dillər əzbəri olan Böyük İpək yolunun dirçəldilməsi perspektivlərini nəzərdə tuturduq. Mən 

onun Xəzər dənizi vasitəsilə və oradan da o yana davam etdirilməsini deyirəm. 
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Təfərrüatı xatırlaya bilərəm. Biz Heydər Əliyevin təklifi ilə qərara aldıq ki, GUÖAM-ın zirvə toplantıları 

Yaltada keçirilsin. İndi biz Gürcüstan tərəfinin - Mixail Saakaşvilinin xahişi ilə bu prinsipdən çəkilirik. Lakin 

vəzifələr və nəticələr məlumdur. Ən başlıcası isə, bu gün malik olduqlarımızı itirməmək və iqtisadiyyatımızın 

sürətli inkişafını nəzərə alaraq, indiyədək əldə edilənləri artırmaqdır.  

Bir daha vurğulamaq istəyirəm ki, Ukraynadan Gürcüstan, Azərbaycan vasitəsilə və oradan da o yana 

nəqliyyat kommunikasiyalarının çox böyük əhəmiyyəti var. Biz vahid iqtisadi məkanın timsalında bilirik ki, 

Qazaxıstan, Ukrayna və Belarusun təklif etdiyi başlıca məsələlərdən biri nəqliyyat tarifləridir. Hər hansı yükün 

Rusiya ərazisi ilə daşınması malın dəyərinin azı 15 faizinə başa gəlir. 

Bu problemlərin həlli ölkələrimizin iqtisadiyyatının inkişafı üçün zəmin yaradır. 

SUAL: İmzalanmış bəyannamə və sazişlər münasibətlərimizin inkişafına necə təsir göstərəcəkdir? 

İLHAM ƏLİYEV: Siz elə yaxşı suallarla müraciət edirsiniz ki, onlara cavab vermək xoşdur. Əlbəttə, bu 

sənədlər münasibətlərimizin möhkəmlənməsinə təsir göstərəcəkdir. Sənədlər müxtəlif sahələrdə əməkdaşlığın 

geniş spektrinə aiddir və gələcək qarşılıqlı fəaliyyətimizin həm iqtisadi, həm də siyasi tərəflərini əhatə edir. Bu, 

Leonid Daniloviçlə danışdıqlarımıza daha bir sübutdur.  

Münasibətlərimiz uğurla inkişaf edir. Hökumətlərarası komissiya öz işinə başlayanda beş sənəd 

imzalamaq planlaşdırılırdı, lakin böyük potensial olduğunu nəzərə alaraq, sənədlərin sayı 9-dək artırıldı. Bunun 

özü də son hədd deyildir. Əminəm ki, ikitərəfli sazişlərin həyata keçirilməsi çərçivəsində ölkələrimiz daha da 

yaxınlaşacaq, müxtəlif sahələrdə daha sıx əməkdaşlıq edəcəklər. Bu, bizim milli mənafelərimizə uyğundur. 

LEONİD KUÇMA: Bir neçə kəlmə əlavə etmək istəyirəm. İlham Heydəroviçin dediyi kimi, biz strateji 

tərəfdaşlarıq. Müstəqil dövlətlərimizin təşəkkül illəri ərzində biz çox məsələləri həll etməli olduq. Biz çoxsaylı 

problemlərin həlli ilə məşğul olduq. Qarşılıqlı əməkdaşlığın və etimadın ildən-ilə dərinləşməsi əlaqələrimizin 

möhkəm zəminə söykəndiyini duymağa kömək edirdi. Bu, mütləq həqiqətdir. İmzalanmış Bəyannamə də 

əməkdaşlığımızın inkişafı üçün yeni bünövrə qoyur. Biz bunu alqışlamalıyıq. 

SUAL: Mənim sualım Azərbaycan Prezidentinədir. Neft sahəsində əməkdaşlıq haqqında sazişin 

girişində deyilir ki, Azərbaycan tərəfi Odessa-Brodı boru kəmərini doldurmaq üçün Ukraynaya 

kommersiya əsasında neft almağa imkan verəcəkdir. Lütfən deyin, Azərbaycan Ukraynaya neft satmağa 

nə vaxt hazır olacaqdır? Bu, ölkəmiz üçün çox vacib məsələdir. 

İLHAM ƏLİYEV: Azərbaycan özünün neft ehtiyatlarını müxtəlif istiqamətlərdə satır. Hazırda 

Azərbaycan nefti iki neft kəməri ilə nəql olunur. Bakı-Tbilisi-Ceyhan marşrutu üzrə üçüncü neft kəmərinin 

tikintisində fəal iş gedir. Bu kəməri gələn ilin birinci rübündə istismara vermək nəzərdə tutulmuşdur. Bir neçə 

milyard dollar dəyərində olan bu ən iri beynəlxalq layihə uğurla həyata keçirilir. Əlbəttə, hər hansı digər əmtəə 

kimi, neft də beynəlxalq bazarda sərbəst tədavülə malikdir, müəyyən kommersiya şəraitində iqtisadi cəhətdən 

sərfəli olan hər hansı istiqamətdə nəql oluna bilər. Artıq dediyim kimi, indi Azərbaycan nefti səmərəli surətdə 

Qara dənizin limanlarına çatdırılır və təbiidir ki, oradan istənilən istiqamətdə daşına bilər. Deməliyəm ki, 

Azərbaycandan Qara dəniz limanlarına nəql olunan neftin həcmi təxminən 8-9 milyon tona bərabərdir. Əlbəttə, 

müştərilərin onu almağa tam haqqı vardır. Biz dəfələrlə bildirmişik ki, Azərbaycan Odessa-Brodı neft kəmərini 

siyasi cəhətdən dəstəkləyir, bu məsələnin kommersiya tərəfinə gəldikdə isə, bununla kommersiya təşkilatları 

məşğul olurlar. İqtisadi məsələlər öz prioritetlərini özləri müəyyənləşdirməlidir.  

LEONİD KUÇMA: Əlavə etmək istərdim ki, İlham Heydəroviç sizin sualınıza çox diplomatik cavab 

verdi, mən isə bu suala müəyyən dərəcədə fəhlə-kəndlisayağı cavab vermək istəyirəm. Qərar qəbul ediləndə, 

həmin qərar üçün məsuliyyət dərəcəsini də başa düşmək lazımdır. Siz hamınız yaxşı bilirsiniz, Azərbaycan 

Prezidenti də bunu təsdiq etdi ki, bu gün dünyada ən iri enerji layihəsi Azərbaycanda həyata keçirilir. Mən Bakı-

Tbilisi-Ceyhan neft kəmərini nəzərdə tuturam. Bu neft kəməri gələn ilin birinci rübündə istismara veriləcəkdir. 

Buna görə də hasil edilən neftin miqdarını, həqiqətən, strateji əhəmiyyətə malik bu boru kəmərinin buraxıcılıq 

qabiliyyətini hesablamaq üçün Karl Marks, yaxud Fridrix Engels, böyük iqtisadçı olmaq lazım deyildir, çünki o, 

nefti Aralıq dənizinə və bütün dünya bazarlarına çıxarır. Bu baxımdan Odessa-Brodı neft kəmərinin imkanlarını 

da nəzərə almaq lazımdır. Odur ki, azərbaycanlılar bizim dostlarımız və strateji tərəfdaşlarımız kimi bizə neft 

satmağa hazırdırlar, lakin biz bunu hələ 5-6 il gözləməli olacağıq. Zənn edirəm ki, şərhə ehtiyac yoxdur. Çox 

sağ olun, mətbuat konfransımız başa çatdı.  
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KİYEVDƏ UKRAYNA PREZİDENTİ LEONİD KUÇMANIN ADINDAN 

AZƏRBAYCAN PREZİDENTİNİN ŞƏRƏFİNƏ TƏŞKİL OLUNMUŞ RƏSMİ QƏBULDA 

NİTQ 

 

Kiyev şəhəri, 

3 iyun 2004-cü il 

 

Çox hörmətli Leonid Daniloviç! 

Möhtərəm Lyudmila Nikolayevna! 

Əziz dostlar! 

Hörmətli Leonid Daniloviç, əvvəla, izn verin, qardaş Ukraynaya dövlət səfərinə dəvət edildiyimə görə 

Sizə dərin minnətdarlığımı bildirim. Bu səfər artıq indidən çox uğurlu oldu. Bu gün keçirilən təkbətək və geniş 

heyətdə görüşlər, habelə imzalanmış sənədlər sübut edir ki, Ukrayna ilə Azərbaycan arasında dostluq və 

qardaşlıq münasibətləri inkişaf edir və möhkəmlənir. Ölkələrimizin və xalqlarımızın ümummilli liderləri Leonid 

Kuçma və Heydər Əliyev bu münasibətlərin inkişafına böyük töhfə vermişlər. Onların ölkələrimizin 

müstəqilliyinin inkişafına və möhkəmlənməsinə yönəlmiş ardıcıl və uzaqgörən siyasəti sayəsində həm Ukrayna, 

həm də Azərbaycan beynəlxalq aləmdə də, ölkədaxili iqtisadi və sosial vəzifələrin həllində də böyük uğurlara 

nail olmuşdur. Əlbəttə ki, ölkələrimiz arasında əlaqələrin inkişafı və möhkəmlənməsi işində Leonid Daniloviç 

Kuçma ilə Heydər Əlirza oğlu Əliyev arasında olan şəxsi münasibətlər böyük rol oynamışdır. Dostluq, qarşılıqlı 

hörmət, qarşılıqlı kömək, bir-birini dəstəkləmək hissləri ölkələrimiz arasında münasibətlərə həmişə xas 

olmuşdur. Dövlətlərimizin tarixində elə hal olmamışdır ki, aramızda hər hansı bir fikir ayrılığı, yaxud müəyyən 

problemə müxtəlif münasibətlər meydana çıxsın. Xalqlarımız ölkələrimizin möhkəmlənməsi və müstəqilliyi 

kimi yeganə məqsədə doğru birgə addımlamışlar. Ukrayna Prezidentinin qərarı ilə sabah Azərbaycanın 

ümummilli lideri Heydər Əliyevin abidəsinin açılması faktı Leonid Daniloviçin Heydər Əliyevə dərin şəxsi 

münasibətini və ölkələrimiz arasında əlaqələrin nə dərəcədə möhkəm olduğunu və bu əlaqələrin heç vaxt, heç 

kim tərəfindən pozula bilməyəcəyini sübut edir. Bizim vəzifəmiz bu münasibətləri inkişaf etdirmək, 

möhkəmləndirmək və təkmilləşdirməkdir, elə etməkdir ki, Ukrayna və Azərbaycan uzun illər, əsrlər dost və 

qardaş ölkələr, strateji tərəfdaşlar olaraq qalsınlar. Ukrayna və Azərbaycan həm ikitərəfli münasibətlərdə, həm 

də regional miqyasda, habelə mühüm beynəlxalq problemlərin həlli çərçivəsində həmişə çiyin-çiyinədir. Onlar 

eyni mövqedən çıxış edirlər. Leonid Daniloviçin qeyd etdiyi kimi, beynəlxalq qurumlarda qarşılıqlı yardım 

bizim qardaşlıq münasibətlərimizə çox parlaq sübutdur. 

Bu gün fürsətdən istifadə edərək, Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin Azərbaycanın 

ərazi bütövlüyü və beynəlxalq hüquq normalarının prinsipləri çərçivəsində nizama salınması məsələsində 

Ukraynanın prinsipial, birmənalı mövqeyinə görə Leonid Daniloviçə bir daha təşəkkür etmək istəyirəm.  

İqtisadi baxımdan çox böyük uğurlar var. Əmtəə dövriyyəsi artır, ötən il xeyli çoxalmışdır. İlin əvvəlindən 

bəri əmtəə dövriyyəsi 70 faiz artmışdır. Bu, çox şey deyir. Əvvəla, ölkələrimizin iqtisadiyyatları inkişaf edir. 

Deməli, ölkələrimizdə aparılan iqtisadi siyasət uğurludur. İnteqrasiyaya qarşılıqlı səylərimiz və meylimiz də 

artır. Biz buna çalışırıq. Biz çalışırıq ki, Ukrayna ilə ikitərəfli münasibətlər bundan sonra da inkişaf etsin.  

Mən bu yaxınlarda Azərbaycan Prezidenti seçilmişəm. Bütün istiqamətlərdə - daxili siyasətdə də, xarici 

siyasətdə də Heydər Əliyevin siyasətini davam etdirmişəm və davam etdirirəm. Çünki bu, yeganə düzgün 

siyasətdir və onun alternativi yoxdur. Azərbaycan xalqı seçkilərdə bu siyasətə səs vermişdir və Azərbaycan 

millətinin və dövlətinin inkişafının gələcək yüksəlişini yalnız bu siyasət təmin edə bilər.  

İkitərəfli münasibətlərimiz çərçivəsində də belədir. Mən bu gün bu barədə Leonid Daniloviçə dedim, 

ölkələrimiz və onların rəhbərləri arasında təşəkkül tapmış bütün dostluq, qardaşlıq, qarşılıqlı yardım, dəstək 

ənənələrini davam etdirəcəyəm. Çox sevindirici haldır ki, bütün səviyyələrdə - nazirlər, idarələrin rəhbərləri 

səviyyəsində də çox yaxşı əlaqələr və qarşılıqlı anlaşma var. Mən çox şadam ki, bu gün dost torpaqda, qardaş 

Ukraynadayam. Mehriban xanıma, mənə və nümayəndə heyətimizin üzvlərinə göstərilən hərarətli, səmimi 

qəbula və qonaqpərvərliyə görə çox-çox təşəkkür edirəm.  

Çox hörmətli Leonid Daniloviç, bu dəvətə görə, xoş münasibətə, dostluq və qardaşlığı dəstəkləyən 

səmimi sözlərə görə Sizə bir daha təşəkkür etmək istəyirəm.  

Bu badəni çox hörmətli Ukrayna Prezidenti Leonid Daniloviç Kuçmanın, çox hörmətli Lyudmila 

Nikolayevnanın, ukraynalı qardaşlarımızın şərəfinə qaldırmaq istəyirəm.  

Ukraynanın və Azərbaycanın tərəqqisi şərəfinə!  
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KİYEVDƏ HEYDƏR ƏLİYEVİN ABİDƏSİNİN AÇILIŞ MƏRASİMİNDƏ 

NİTQ 

 

Kiyev şəhəri, 

4 iyun 2004-cü il 

 

Çox hörmətli Leonid Daniloviç! 

Çox hörmətli Lyudmila Nikolayevna! 

Əziz dostlar!  

İlk növbədə, Kiyevdə Heydər Əliyevə abidə qoyulması qərarına görə mən Ukrayna Prezidenti, çox 

hörmətli Leonid Daniloviç Kuçmaya özümün dərin minnətdarlığımı bildirmək istərdim. Bu qərar bütün 

Azərbaycan xalqı tərəfindən son dərəcə minnətdarlıqla qarşılanmışdır. Çünki Heydər Əliyev Azərbaycanın 

ümummilli lideridir. 

Heydər Əliyev həmişə - sovet Azərbaycanına rəhbərlik etdiyi illərdə də, müstəqil Azərbaycana başçılıq 

etdiyi illərdə də öz xalqına, Azərbaycanın milli mənafeyinə xidmət etmişdir. Təsadüfi deyil ki, 1970-80-ci 

illərdə, onun 13 ildən artıq rəhbərliyi dövründə Azərbaycanda güclü iqtisadi potensial və sənaye potensialı 

yaradılmışdır. İndi bu potensial ölkəmizin iqtisadi təhlükəsizliyini əhəmiyyətli dərəcədə təmin edir. 

Azərbaycan müstəqil dövlət olduqdan sonra istər daxili səbəblər üzündən, istərsə də xarici təcavüz 

nəticəsində son dərəcə mürəkkəb çətinliklərlə qarşılaşdıqda, xalq öz liderini yenidən ölkəyə başçılıq etməyə 

çağırdı. Azərbaycanda hamı qəti əmindir və bilir ki, əgər o ağır günlərdə Heydər Əliyev Bakıya qayıdıb 

Azərbaycana başçılıq etməsəydi, ölkəni çox ağır nəticələrə gətirib çıxara biləcək dağılma, parçalanma təhlükəsi 

gözləyirdi. 

O illər – 1993-2003-cü illər Azərbaycanın müstəqilliyinin möhkəmlənməsi dövrü oldu. Azərbaycan 

beynəlxalq birlikdə layiqli yerini tutdu, mühüm beynəlxalq təşkilatların üzvü oldu. İqtisadiyyat möhkəmləndi, 

iqtisadi potensial artdı. Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə başlanan neft strategiyası uğurla həyata keçirilir. 

Azərbaycan öz əhalisinin sosial məsələlərini həll edir. 

Əlbəttə ki, bütün bunlarda əsas xidmət Azərbaycanın ümummilli liderinə məxsusdur. 

Lideri itirmək xalq üçün həmişə böyük faciədir. Heydər Əliyevin yaxın və köhnə dostu Leonid Daniloviç 

Kuçmanın onunla vidalaşmaqdan ötrü matəm mərasimində iştirak etməsi bizim hamımız üçün, ilk növbədə, 

mənim üçün böyük təsəlli oldu. 

Leonid Daniloviçlə Heydər Əliyevi çox yaxın dostluq telləri bağlayırdı. Zəmanəmizin bu iki görkəmli 

siyasətçisi, öz xalqlarının və ölkələrinin liderləri xarici təzyiqi və daxili çətinlikləri aradan qaldıraraq, öz 

ölkələrini böhrandan çıxardı, müstəqilliyini möhkəmləndirdi, iqtisadi potensialı gücləndirdi. Onları həm də sırf 

insani münasibətlər, dostluq münasibətləri yaxınlaşdırırdı. Bu, mənə çox yaxşı məlum idi. Atamın Leonid 

Daniloviçlə görüşlərindən, səmimi söhbətlərindən danışması çox yaxşı yadımdadır. Onlar bir-birinə, həqiqətən, 

ən səmimi hisslər, dostluq hissləri bəsləyirdilər. 

Əlbəttə, bu şəxsi bağlılıq, qardaşlıq münasibətləri Ukrayna ilə Azərbaycanın strateji tərəfdaş olmasına çox 

kömək etmişdir. Ukraynaya indiki dövlət səfərim bunu bir daha təsdiqlədi. Ölkələrimiz arasında heç bir problem 

yoxdur, ikitərəfli əməkdaşlıq, regional əməkdaşlıq məsələlərində bizim aramızda tam qarşılıqlı anlaşma, mühüm 

dünya proseslərinə eyni mövqedən yanaşma, habelə əlaqələrimizi möhkəmlətmək və inkişaf etdirməkdə ümumi 

qarşılıqlı istək var.  

Ukraynada yaşayan azərbaycanlılara mehriban, səmimi münasibətə görə Ukrayna Prezidentinə çox 

minnətdaram. Bu gün mən Azərbaycan diasporunun nümayəndələri ilə görüşdüm və bir daha yəqin etmək mənə 

olduqca xoş idi ki, rəhbərliyin onlara münasibəti çox müsbətdir, onlar burada özlərini evdəki kimi hiss edirlər. 

Onu da bilin ki, Azərbaycanda da Ukraynaya, ukraynalılara xüsusi məhəbbət hissləri bəsləyirlər. Bakı Slavyan 

Universitetində Ukrayna dili fakültəsinin olması, Ukrayna dilinin öyrənilməsi, - yeri gəlmişkən, Ukrayna dilinin 

öyrənilməsinə böyük maraq göstərilir, - sözlərimi bir daha təsdiq edir.  

Əlbəttə, bir daha qeyd etməyə bilmərəm ki, iki liderin bu proseslərə - xalqlarımızın yaxınlaşması 

proseslərinə töhfəsi həlledici olmuşdur. 

Bu gün Kiyevdə Heydər Əliyevə abidə qoyulması qardaşlığımızın, dostluğumuzun daha bir rəmzidir. Bu, 

münasibətlərimizin bir çox onilliklər və əsrlər ərzində davam və inkişaf edəcəyinin, indiki kimi sarsılmaz, 

möhkəm olacağının, dostluq və qardaşlıq münasibətləri olacağının daha bir rəmzidir. 

Azərbaycanın yeni Prezidenti kimi mən bu siyasəti, ölkələrimizin və xalqlarımızın yaxınlaşması yolunu 

davam etdirmək üçün əlimdən gələni əsirgəməyəcəyəm. Mənə göstərilən qonaqpərvərlik, səmimiyyətə, 
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mehribanlığa görə bütün Ukrayna xalqına da təşəkkür etmək istəyirəm. İnanın ki, bu iki gündə mən özümü 

evimdəki kimi hiss etdim. Mən Prezident Leonid Daniloviçə çox minnətdaram. Bizim müzakirə etdiyimiz bir 

çox problemlər barəsində ətraflı söhbətimiz oldu. Bir daha yəqin etdik ki, biz birlikdəyik, ölkələrimizin inkişafı 

yolunda, tərəqqi yolunda çiyin-çiyinə irəliləyirik.  

Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm.  
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KİYEVDƏ AKADEMİK ZƏRİFƏ ƏLİYEVANIN ABİDƏSİNİN AÇILIŞ MƏRASİMİNDƏ 

NİTQ  

 

Kiyev şəhəri, 

4 iyun 2004-cü il 

 

- Əziz dostlar! 

İcazə verin, ilk növbədə, dostluğa görə, Azərbaycana, ölkəmizin nümayəndəsinə - bu gün abidəsini 

birlikdə açdığımız görkəmli alim Zərifə Əliyevaya münasibətə görə sizə öz ehtiramımı və minnətdarlığımı 

bildirim.  

Zərifə Əliyeva heyrətamiz insan idi. O, bütün həyatını elmə, təbabətə həsr etmişdi, çox məşhur 

oftalmoloq-praktik, habelə böyük alim idi. O, insanlara görmə qabiliyyətini qaytarırdı. Onun fəaliyyəti və elmi 

əsərləri sayəsində müasir oftalmologiya çox böyük uğurlara nail olmuşdur. Eyni zamanda, o, çox xeyirxah, 

həssas insan, son dərəcə qayğıkeş ana və atam üçün sadiq dost, yaxşı məsləkdaş idi. Əlbəttə, onun həyatdan 

getməsi təkcə ailəmizin üzvləri üçün deyil, həm də onu tanıyanların və onunla ünsiyyətdə olanların hamısı üçün 

çox böyük itki idi. Aradan artıq neçə illər keçmişdir, lakin bu itkinin ağrısı çox kəskin duyulur.  

Bu gün qardaş Ukrayna torpağında, İrpen şəhərində Zərifə Əliyevanın abidəsinin açılışında iştirak 

etmək mənim üçün ikiqat xoşdur.  

Mən dünəndən Ukraynadayam, dövlət səfərini həyata keçirirəm və özümü dostlarımın arasında hiss 

edirəm. Böyük qayğı və diqqətlə əhatə olunmuşam, mənə çox böyük qonaqpərvərlik göstərilir. Fürsətdən 

istifadə edərək, dəvətə və səmimi münasibətə görə, ilk növbədə, Ukrayna Prezidenti Leonid Daniloviç Kuçmaya 

təşəkkürümü bildirmək istəyirəm.  

Dünən Ukrayna ilə Azərbaycan arasında 9 dövlətlərarası saziş imzalandı. Bu sənədlər ölkələrimizi və 

xalqlarımızı daha da yaxınlaşdıracaq, ikitərəfli münasibətlərdə, regional və beynəlxalq miqyaslı münasibətlərdə 

daha fəal iştirak etməyə imkan verəcəkdir. Ölkələrimiz arasında tarixən dostluq və qardaşlıq münasibətləri 

olmuşdur və mövcuddur. Müstəqillik əldə edildikdən sonra Ukraynanın və Azərbaycanın əsl tərəfdaşlar, strateji 

tərəfdaşlar olması faktı, ilk növbədə onu göstərir ki, ötən illərdə ölkələrimizdə həyata keçirilən siyasət səmərəli 

və düzgün olmuşdur. Mən münasibətlərimizin daha da möhkəmlənməsi üçün bu siyasəti Azərbaycanda davam 

etdirəcəyəm, ölkələrimiz, xalqlarımız arasında daha sıx əlaqələr olmasına çalışacağam.  

Azərbaycanda Ukraynanı və ukraynalıları çox sevirlər, Ukrayna dilinə, mədəniyyətinə böyük 

səmimiyyətlə yanaşır, Azərbaycanın ali məktəblərində Ukrayna dilini öyrənirlər. Bütün bunlar da dövlətlərimiz 

arasında münasibətlərin daha da inkişaf etdirilməsi üçün çox yaxşı bazadır. 

Dediyim kimi, biz yaxın ölkələrik, strateji tərəfdaşlarıq, bütün dünyada baş verən proseslərdə vahid 

mövqedən fəal iştirak edirik. Bizi, eyni zamanda, səmimi insani münasibətlər – dostluq, qarşılıqlı rəğbət, 

qarşılıqlı hörmət telləri bağlayır. Bax, elə bugünkü gün, Azərbaycanın görkəmli nümayəndəsi Zərifə Əliyevaya 

Ukraynada abidə açılması dostluq münasibətlərimizin, xalqlarımızın bir-birinə dərin məhəbbət və hörmət 

hisslərinin ifadəsidir. Fürsətdən istifadə edərək, abidənin qoyulmasında, bu gözəl parkın, habelə indən belə 

Zərifə Əliyevanın adını daşıyacaq küçənin abadlaşdırılmasında fəal iştiraka görə Kiyev vilayəti hökumətinin 

başçısı cənab Zasuxaya və İrpen Şəhər Şurasının başçısı cənab Skarçinskiyə şəxsən təşəkkür etmək istəyirəm.  

Mən həm Ukraynaya dost dövlətin – Azərbaycan dövlətinin Prezidenti kimi, həm də Zərifə Əliyevanın 

oğlu kimi minnətdaram. Əminəm ki, bütün dövrlərdə - Sovet İttifaqında yaşadığımız dövrdə də, ən başlıcası isə, 

ölkələrimiz müstəqilliyə qovuşduqdan sonra da mövcud olmuş dostluq, qarşılıqlı yardım, qarşılıqlı dəstək 

münasibətləri davam etdiriləcək, ölkələrimizə və xalqlarımıza daha böyük fayda gətirəcəkdir.  

Bir daha Ukraynaya, Ukrayna xalqına, gözəl İrpen şəhərinin sakinlərinə ən dərin hörmət hisslərimi və 

Azərbaycana, Zərifə Əliyevanın xatirəsinə belə münasibətə görə təşəkkürümü qəbul edin.  

Sağ olun!  
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KİYEVDƏ AZƏRBAYCAN DİASPORUNUN NÜMAYƏNDƏLƏRİ İLƏ GÖRÜŞDƏ 

NİTQ 

 

Kiyev şəhəri, 

4 iyun 2004-cü il 

 

(Prezident İlham Əliyev Kiyevdə, onun üçün ayrılmış iqamətgahda Ukrayna, Belarus və Moldovada 

yaşayan azərbaycanlıların nümayəndələri – görkəmli ziyalılar, iş adamları ilə görüşmüşdür.) 

 

Əziz dostlar!  

Mən sizi görməyimdən çox şadam. Məmnunam ki, azərbaycanlılar yaşadıqları ölkələrdə öz layiqli 

yerlərini tutublar, bu ölkələrin ictimai-siyasi, iqtisadi və mədəni həyatında çox mühüm rol oynayırlar.  

Mən dünəndən Ukraynadayam və dövlət səfərini həyata keçirirəm. Böyük məmnuniyyətlə deyə bilərəm 

ki, bu səfər çox uğurlu keçir. Dünən apardığımız ikitərəfli danışıqlar bir daha göstərdi ki, Ukrayna və 

Azərbaycan strateji tərəfdaşlardır. Müzakirə etdiyimiz bütün məsələlər üzrə bizim mövqeyimiz üst-üstə düşür, 

həm ikitərəfli münasibətlərdə, həm regionda gedən proseslərə baxışlarımız, eyni zamanda, beynəlxalq siyasət 

məsələlərində mövqelərimiz üst-üstə düşür. Ölkələrimiz arasında iqtisadi əməkdaşlıq güclənir, mal dövriyyəsi 

artır. Bu, bir tərəfdən onu göstərir ki, Azərbaycanın və Ukraynanın iqtisadiyyatı hərtərəfli inkişaf edir. Digər 

tərəfdən, ölkələrimiz arasında mövcud olan iqtisadi əlaqələr daha da güclənir. Əlbəttə, Ukraynada yaşayan və 

bizneslə məşğul olan azərbaycanlıların bu işdə böyük rolu ola bilər və onlar bu sahədə öz töhfəsini verə bilərlər.  

Eyni zamanda, siyasi məsələlər də müzakirə olundu. Çox sevindirici haldır ki, Ukrayna ilə Azərbaycan 

arasındakı münasibətlər təkcə ikitərəfli formatda deyil, habelə regional təşkilatlar çərçivəsində də uğurla həyata 

keçirilir və bu əməkdaşlıq getdikcə güclənir.  

Humanitar sahədə böyük nailiyyətlərimiz vardır. Mən qeyd etdim ki, Azərbaycanda fəaliyyət göstərən 

Slavyan Universitetində Ukrayna dili fakültəsi vardır, burada ukraynaşünaslıq öyrənilir və Ukrayna dili tədris 

olunur. Ölkəmizdə ukraynalılara münasibət çox müsbətdir. Çox şadam ki, ölkəmiz müstəqilliyə qovuşduqdan 

sonra bu münasibətlər daha da güclənmişdir. Eyni zamanda, burada yaşayan azərbaycanlılara olan diqqətə görə 

Ukrayna rəhbərliyinə, şəxsən Prezidentə öz minnətdarlığımı bildirdim.  

Mən bilirəm ki, burada azərbaycanlılar çox rahat yaşayırlar. Dövlət orqanları tərəfindən onlara münasibət 

çox yüksəkdir və bu da məni çox sevindirir.  

Çox mühüm məsələ kimi Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ məsələsi də müzakirə olunmuşdur. 

İkitərəfli formatda, geniş tərkibdə görüşdə, eyni zamanda, keçirilmiş mətbuat konfransında Ukrayna Prezidenti 

cənab Leonid Kuçma birmənalı şəkildə qeyd etmişdir ki, Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi 

yalnız və yalnız beynəlxalq hüquq normaları əsasında, Azərbaycanın ərazi bütövlüyü çərçivəsində öz həllini 

tapa bilər. Bu, çox mühüm bir bəyanatdır. Mən qeyd etdim ki, bəzi hallarda müəyyən dairələr bu məsələnin 

üstündən keçmək, bunu danmaq, bu məsələ ilə əlaqədar müxtəlif manipulyasiyalar etmək istəyirlər. Əfsuslar 

olsun ki, dünyanın bəzi yerlərində hələ də ikili standartlar siyasəti hökm sürür. Ancaq Ukrayna kimi böyük 

dövlətin başçısının belə birmənalı bəyanatı çox böyük siyasi addımdır və iki ölkə arasında olan münasibətləri 

əhəmiyyətli dərəcədə gücləndirən bir amildir. Mən buna görə Ukrayna Prezidenti cənab Kuçmaya öz 

minnətdarlığımı bildirdim və sizi də məlumatlandırıram ki, gündəlik həyatınızda ünsiyyətdə olduğunuz 

insanlarla bu məsələ ətrafında söhbət aparasınız, Azərbaycan dövlətinin və xalqının Ukrayna xalqına olan dərin 

məhəbbətini, o cümlədən bu mövqeyə görə təşəkkürünü bildirəsiniz. Hesab edirəm ki, bu, çox vacib məsələdir.  

Ölkələrimiz arasında doqquz sənəd imzalanmışdır. Bu sənədlər ikitərəfli münasibətlərimizin, demək olar 

ki, bütün sahələrini əhatə edir. Prezidentlər tərəfindən siyasi sənəd, eyni zamanda, iqtisadi inkişafa və ikitərəfli 

münasibətlərin möhkəmlənməsinə dair sazişlər imzalanmışdır. Ümid edirəm ki, bu sənədlər qüvvəyə mindikdən 

sonra ikitərəfli əlaqələrimiz daha da güclənəcəkdir.  

Çox şadam ki, Ukrayna ilə yanaşı, Belarus və Moldovada da diasporlarımız formalaşıb və fəaliyyət 

göstərir. Bu, çox müsbət haldır. Yəqin ki, sizə məlumdur, biz bu istiqamətdə öz fəaliyyətimizi gücləndiririk. 

Xalqımızın ümummilli lideri Heydər Əliyev tərəfindən Xarici Ölkələrdə Yaşayan Azərbaycanlılarla İş üzrə 

Dövlət Komitəsinin yaradılması barədə qəbul olunmuş qərar bu istiqamətdə atılmış ən mühüm addımlardan 

biridir. Çox sevindirici haldır ki, demək olar, bütün keçmiş sovet respublikalarında Azərbaycan diasporları 

yaradılmışdır. Biz bu siyasəti davam etdiririk və eyni zamanda, müxtəlif ölkələrdə Azərbaycanın yeni 

səfirliklərinin açılması haqqında qərar qəbul etmişik. Bu yaxınlarda mən Belarusda səfirliyin açılması barədə 
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qərar qəbul etmişəm. Artıq müəyyən müddətdən sonra bu ölkəyə səfir də təyin olunacaqdır. Bu, bizim üçün 

daha geniş imkan yaradacaqdır.  

Azərbaycanın işi haqq işidir. Xüsusilə Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsində bütün 

dünya ölkəmizin təcavüzə məruz qaldığını, torpaqlarımızın işğal altında olduğunu və bu işğalın nəticəsində 1 

milyona yaxın soydaşımızın öz doğma torpaqlarından didərgin düşdüyünü bilməlidir. Diasporların, səfirliklərin 

bu istiqamətdə apardıqları işlərin çox böyük əhəmiyyəti vardır.  

Bizim diplomatiyamız bütün ölkələrlə ikitərəfli, faydalı, mehriban münasibətlərin qurulmasına 

yönəlmişdir. Biz bütün ölkələrlə çox gözəl münasibətlər yaratmışıq və deyə bilərəm ki, Azərbaycanın digər 

ölkələrlə heç bir problemi yoxdur. Ümidvaram ki, Azərbaycanın ərazi bütövlüyü məsələsi beynəlxalq hüquq 

normaları çərçivəsində öz həllini tapacaqdır. Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi həll olunduqdan sonra 

ölkəmizdə daha böyük iqtisadi inkişaf baş verəcəkdir.  

Bu gün ölkəmiz çox dinamik inkişaf edir, bütün iqtisadi göstəricilər Azərbaycanın ildən-ilə gücləndiyini 

göstərir. Hazırda qəbul etdiyimiz sosial-iqtisadi və regional proqramlar çərçivəsində qeyri-neft sektoruna böyük 

sərmayələr qoyulacaqdır. Yeni iş yerləri, xüsusilə regionlarda iş yerlərinin açılması ən mühüm məsələdir. 

Prezident seçkilərindən ötən yeddi ay ərzində 30 minə yaxın iş yeri açılmışdır ki, bu da çox yüksək göstəricidir. 

Bu, bir tərəfdən işsizliyi aradan qaldıracaq, digər tərəfdən Azərbaycanda yerli istehsal inkişaf edəcək, idxal 

azalacaqdır. Beləliklə, daha çox vergilər ödəniləcəkdir. İqtisadiyyatla məşğul olanlar çox gözəl bilirlər ki, iş 

yerinin açılmasının əhəmiyyəti təkcə hansısa bir insanı işlə təmin etməklə bitmir. Bunun arxasında böyük və 

dərin məsələlər durur və onun bütövlükdə iqtisadi inkişafa təsiri olur.  

Ölkəmiz dünya birliyində özünəlayiq yerini tutmuşdur. Seçkilərdən sonra mənim etdiyim bütün səfərlər 

çox uğurlu olmuşdur. Xarici ölkələrə, beynəlxalq təşkilatlara – Avropa Şurasına, Avropa Birliyinə, NATO-ya 

etdiyim səfərlər çox yüksək səviyyədə keçmişdir və bir daha Azərbaycanın dünya birliyinin dəyərli üzvü 

olmasını təsdiq etmişdir. Ölkəmizdə dünyanın ən böyük layihəsi olan Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəməri layihəsi, 

habelə Bakı-Tbilisi-Ərzurum qaz kəməri layihəsi uğurla həyata keçirilir, “Azəri-Çınaq-Günəşli” və “Şahdəniz” 

yataqlarının işlənilməsi çox sürətlə gedir. Şübhə etmirəm ki, yaxın zamanlarda bu kəmərlər istifadəyə veriləcək 

və ölkəmizə böyük həcmdə maliyyə resursları daxil olacaqdır. Bu, bizə imkan verəcəkdir ki, ölkəmizi hərtərəfli 

inkişaf etdirək, iqtisadiyyatımızı şaxələndirək. Elə etməliyik ki, Azərbaycanın hər bir yerində, bölgəsində yeni 

infrastruktur yaradılsın, binalar, xəstəxanalar, məktəblər, sənaye müəssisələri istifadəyə verilsin. Əminəm ki, biz 

buna nail olacağıq. Bunu etmək üçün hər cür imkan vardır. Heydər Əliyevin siyasəti yaşayır, mən bu siyasəti 

davam etdirirəm, xalq bu siyasəti dəstəkləyir və bəyənir. Ötən ilin oktyabrında keçirilmiş prezident seçkiləri 

bunu bir daha təsdiq etdi. Həm Azərbaycanın daxilində, həm də xaricdə yaşayan soydaşlarımız birmənalı 

şəkildə Heydər Əliyev siyasətinə səs vermişlər.  

Bu amillə yanaşı, iqtisadi inkişaf da sürətlə gedir. Son yeddi il ərzində iqtisadiyyatımız hər il təxminən 10 

faiz artmışdır ki, bu da dünyada çox nadir hallardan biridir. Xarici sərmayələrin həcmi artır, sosial məsələlər öz 

həllini tapır. Ən çətin vəziyyətdə yaşayan qaçqın və köçkünlərimizin problemləri də həll olunur, onlar üçün yeni 

şəhərciklər və qəsəbələr salınır. Bir neçə gündən sonra daha bir yeni və müasir şəhərcik öz qapılarını onların 

üzünə açacaqdır.  

Mən gələcəkdə Azərbaycanın qarşısında heç bir problem görmürəm. Qonşularla münasibətlər çox yüksək 

səviyyədədir. Bu da Heydər Əliyev diplomatiyasının təntənəsidir. Yadınıza salın, on il əvvəl qonşularımızla 

problemlərimiz çox idi və onlar Azərbaycana çox mənfi təsir edirdi. Amma indi heç bir problem yoxdur, bütün 

qonşularla çox mehriban, səmərəli, ikitərəfli münasibətlər qurulmuşdur. Ən ağır problem olan Ermənistan-

Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi də, əminəm ki, öz həllini tapacaqdır. Azərbaycan bu məsələdə öz 

mövqeyindən geri çəkilmir. Ölkəmizin ərazi bütövlüyü bərpa olunmalı və işğalçı qüvvələr torpaqlarımızdan 

çıxmalıdır. Beynəlxalq ictimaiyyətin və beynəlxalq təşkilatların bu məsələyə baxışlarında da müəyyən 

dəyişikliklər baş vermişdir. Mən əvvəlcədən bir şey demək istəmirəm, amma inanıram ki, biz bu məsələni həll 

edəcəyik. Bu hansı yolla olacaq - onu gələcək göstərəcəkdir. Amma Azərbaycan xalqı heç vaxt öz torpaqlarının 

itirilməsi ilə barışmayacaqdır. Biz çalışacağıq ki, bunu sülh yolu ilə həll edək.  

Mən çox sevinirəm və məmnunam ki, Ukraynada, Belarusda və Moldovada fəaliyyət göstərən 

diasporlarımız çox güclənmiş və fəallaşmışlar. Onlar demək olar ki, tam formalaşmışlar. Azərbaycanlıların ali 

qanunvericilik və hökumət strukturlarında təmsil olunması da çox mühüm bir haldır. Biz buna çox çalışmalıyıq. 

Ümid edirəm ki, Ukraynada 2006-cı ildə keçiriləcək parlament seçkilərində bizim diasporumuz, səfirliyimiz və 

əlbəttə, Azərbaycan hökuməti bu parlamentdə azərbaycanlıların təmsil olunması üçün və onların sayının çox 

olması üçün əlindən gələni edəcəkdir. Bu, bizə böyük imkanlar verəcəkdir. Sirr deyil ki, ölkəmizin mövqeləri 

də, burada yaşayan azərbaycanlıların gündəlik həyatı da bundan fayda görəcəkdir. Əmin ola bilərsiniz ki, Sizin 

arxanızda Azərbaycan dövləti, bu dövlətin başçısı dayanıbdır. Xaricdə yaşayan bütün soydaşlarımız hansı 
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ölkənin vətəndaşı olmağından asılı olmayaraq, bizim qardaşlarımızdır və hər an doğma vətən sizi qarşılamağa 

hazırdır. Amma biz istəyirik ki, siz yaşadığınız ölkələrdə güclənəsiniz, daha möhkəm mövqeyə sahib olasınız. 

Siyasi aləmdə, biznesdə, bu ölkələrin mədəni həyatında sizin möhkəm mövqeyiniz Azərbaycanın adının daha da 

yüksəlməsi deməkdir. Ölkəmiz haqqında həqiqətlər daha dolğun şəkildə dünya ictimaiyyətinə çatdırılmalıdır. 

Əlbəttə, hər bir ölkənin səfirliyi vardır və bu səfirlik ölkənin maraqlarını təmsil edir. Amma diaspor üzvləri də 

Azərbaycanın elçiləridir. Sizin fəaliyyətinizdən çox şey asılıdır. Siz Azərbaycana dəstəksiniz, Azərbaycanın da 

hökuməti və dövləti sizə dəstəkdir. Əlbəttə, ikitərəfli münasibətlər güclü olanda, - Ukrayna ilə Azərbaycan 

arasında münasibətlər strateji tərəfdaşlıq səviyyəsinə gəlib çatmışdır, - burada yaşayan azərbaycanlılara da öz 

müsbət təsirini göstərəcəkdir.  

Mən bir daha sizin hamınızı salamlayıram, bu görüşə gəldiyinizə görə sizə öz təşəkkürümü bildirirəm. 

Sizə uğurlar arzu edir və əmin olduğumu bildirirəm ki, Azərbaycanın adını daim yüksək tutacaq, ölkəmizi 

ləyaqətlə təmsil edəcək və onun gələcəyi naminə bütün azərbaycanlılarla birlikdə fəal iş aparacaqsınız. 

 

* * * 

 

Azərbaycanın Ukraynadakı səfiri Tələt Əliyev ötən ilin mayında ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin 80 

illiyi münasibətilə Kiyevin “Dinamo” və Bakının “Neftçi” futbol klublarının veteranları arasında Kiyevdə 

keçirilmiş görüşün təşkil olunmasına köməyinə və ümumiyyətlə, futbolun inkişafına göstərdiyi qayğıya görə 

Ukrayna İdman Jurnalistləri Assosiasiyasının ilin ən yaxşı nominasiyası üzrə fəxri fərmanını və üzərində 

Heydər Əliyevin şəkli olan kuboku Prezident İlham Əliyevə təqdim etdi.  

Sonra Prezident İlham Əliyev Azərbaycan diasporunun nümayəndələri ilə xatirə şəkli çəkdirdi.  
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TBİLİSİDƏ GÜRCÜSTAN PREZİDENTİ MİXAİL SAAKAŞVİLİNİN ADINDAN  

AZƏRBAYCAN PREZİDENTİNİN ŞƏRƏFİNƏ TƏŞKİL EDİLMİŞ RƏSMİ QƏBULDA 

NİTQ 

 

Tbilisi şəhəri, 

14 iyun 2004-cü il 

 

Hörmətli cənab Prezident! 

Əziz Mixail, əziz Sandra!  

Əziz dostlar!  

Biz artıq səhərdən Tbilisidəyik və əlbəttə, bir çox mühüm görüşlər keçirmişik, müzakirə edilməli olan bir 

çox məsələləri müzakirə etmişik. Zənnimcə, ən başlıcası budur ki, biz xalqlarımızın nə qədər yaxın olduqlarını, 

ölkələrimizin nə qədər sıx bağlı olduğunu, inteqrasiya etdiyini və prezidentlər arasında qarşılıqlı anlaşmanın, 

dostluğun, əməkdaşlığın səviyyəsinin nə qədər yüksək olduğunu bir daha yəqin etdik.  

Gürcüstan Prezidenti ilə tanışlığımızın müddəti çox da uzun deyildir. Lakin bu tanışlığın elə ilk günündən 

bizim aramızda çox səmimi münasibətlər, dostluq, qardaşlıq münasibətləri yarandı. Bu hisslər, bu münasibətlər 

möhkəmlənir. Harada görüşməyimizdən, hansı tədbirlərdə iştirakımızdan asılı olmayaraq, biz görüşməyə, fikir 

mübadiləsi aparmağa, mühüm məsələləri müzakirə etməyə həmişə vaxt tapırıq. Elə bunun özü də ölkələrimizin 

bir-birinə necə yaxın olduğunu bir daha göstərir. Qardaş gürcü torpağında olduğum elə ilk anlardan mənə böyük 

hörmət, diqqət, böyük qonaqpərvərlik göstərildiyini hiss etdim. Mənə və nümayəndə heyətimizin üzvlərinə 

göstərilən qonaqpərvərliyə görə, ilk növbədə, Prezidentə, habelə bütün gürcü qardaşlarımıza minnətdaram.  

Mən bu gün qeyd etdim ki, son vaxtlar həyata keçirdiyim bütün səfərlər arasında ən böyük nümayəndə 

heyəti Gürcüstana gəlmişdir. Bu da təbiidir, çünki ölkələrimiz bütün səviyyələrdə əməkdaşlıq etməlidir. İndiki 

halda prezidentlər ən yaxşı nümunə göstərirlər. Bütün nazirlərimiz, deputatlarımız da bu nümunəyə 

qoşulmalıdırlar. Daimi əlaqə olmalıdır, daimi ünsiyyət olmalıdır, bir çox cəhətdən oxşar olan sosial-iqtisadi 

problemlərimizin həlli zamanı beynəlxalq aləmdə səylər əlaqələndirilməlidir.  

Ölkələrimiz çətin inkişaf dövrü keçirir və əcdadlarımızın uğrunda qətiyyətlə və fədakarlıqla mübarizə 

apardıqları və itirilmiş olan müstəqillik bərpa edilmişdir, indi möhkəmləndirilir. Bizim vəzifəmiz, yeni nəslin 

vəzifəsi müstəqilliyi möhkəmlətmək, inkişaf etdirməkdir, onu təkmilləşdirmək və dönməz etməkdir. Odur ki, 

Gürcüstanın yeni rəhbərliyinin bu istiqamətdə qazandığı uğurlar bizim hamımızı, Azərbaycandakı dostlarınızı 

çox sevindirir. Biz regionun problemlərinə eyni mövqedən yanaşırıq. Bizi bu da birləşdirir. Bizim qayğılarımız 

da birdir, problemlərimiz də birdir. Ölkələrimiz təcavüzkar separatizmdən eyni dərəcədə əziyyət çəkmişlər. 

Əminəm ki, ölkələrimiz bu çətin vəziyyətdən çıxış yolu tapacaq, Gürcüstanın ərazi bütövlüyü, Azərbaycanın 

ərazi bütövlüyü bərpa ediləcəkdir.  

Mən Mixail Saakaşvilinin mart ayında Azərbaycana səfərini böyük səmimiyyətlə xatırlayıram. Onda 

azərbaycanlılar, Azərbaycan xalqı yeni gürcü lideri ilə tanış oldular. Onadək biz sənə ancaq televizorda 

baxırdıq, indi isə hamı görüb sevdi. İndi məni dinləyən hər bir kəs mənimlə razılaşar. Bizə çox xoşdur ki, indi 

ölkələrimiz və rəhbərlərimiz arasında yüksək səviyyədə qarşılıqlı anlaşma və qarşılıqlı dəstək mövcuddur. Bu 

gün də fikir mübadiləsi apararkən, biz əlimizdən gələn hər şeydə bir-birimizə kömək göstərmək və yardım üçün, 

dəstək üçün, ilk növbədə, bir-birimizə müraciət etmək arzumuzu bir daha ifadə etdik. Zənnimcə, bunu müvafiq 

nazirlərimiz də nəzərə almalıdırlar.  

Mən bu badəni Gürcüstanın tərəqqisi şərəfinə, qardaş gürcü xalqının şərəfinə qaldırmaq, Gürcüstanın 

bütün əhalisinə xoşbəxtlik, əmin-amanlıq arzulamaq istəyirəm. Gürcüstan Prezidentinin, əziz Mixailin şərəfinə, 

hörmətli Sandranın şərəfinə, əziz dostlar, sizin şərəfinizə! Sağ olun!  
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TBİLİSİDƏ AZƏRBAYCAN-GÜRCÜSTAN SƏNƏDLƏRİNİN İMZALANMASI  

MƏRASİMİNDƏN SONRA DÖVLƏT BAŞÇILARININ BİRGƏ MƏTBUAT KONFRANSINDA 

BƏYANAT 

 

Tbilisi şəhəri, 

14 iyun 2004-cü il 

 

Cənab Prezident! 

Hörmətli xanımlar və cənablar! 

Əziz dostlar! 

İlk növbədə, qardaş Gürcüstana səfər etmək barədə dəvətinə görə Gürcüstan Prezidenti cənab Mixail 

Saakaşviliyə təşəkkür etmək istərdim.  

Ölkələrimiz arasında münasibətlər həmişə çox uğurla inkişaf etmişdir, bizi həmişə dostluq, qardaşlıq, 

qarşılıqlı yardım, qarşılıqlı dəstək telləri bağlamışdır. Çox dəyərlidir ki, ölkələrimizin müstəqil dövlətlər kimi 

təşəkkülü illərində bu münasibətlər inkişaf etmiş və möhkəmlənmiş, indi strateji tərəfdaşlıq səviyyəsinə 

yüksəlmişdir. Gürcüstanla Azərbaycan arasında çox yüksək səviyyədə qarşılıqlı anlaşma var, istər beynəlxalq 

aləmdə, istərsə də regional səpkidə və ölkələrimiz çərçivəsində fəaliyyətimizi əlaqələndiririk. Bizi qədim 

köklərə malik mədəni, tarixi əlaqələr sıx bağlayır və biz bu dostluqla, bu qardaşlıqla çox fəxr edirik.  

İndi Gürcüstanda və Azərbaycanda yeni rəhbərlər var. Məlum olduğu kimi, ölkələr arasında münasibətlər 

onların rəhbərləri arasında münasibətlərdən də xeyli dərəcədə asılıdır. Mən Gürcüstana çox böyük nümayəndə 

heyəti ilə təsadüfən gəlməmişəm. İstəyirəm ki, dialoq təkcə prezidentlər səviyyəsində deyil, həm də icra 

hakimiyyətinin, qanunvericilik hakimiyyətinin bütün qolları səviyyəsində olması üçün, bu əlaqələrin konstruktiv 

xarakter daşıması üçün nümayəndə heyətimizin üzvləri gürcü həmkarları ilə fəal ünsiyyətdə olsunlar. 

Prezidentlər arasında qarşılıqlı anlaşmaya gəldikdə isə, zənnimcə, bu barədə danışmağa lüzum yoxdur. Məncə, 

ölkələrimizin bəxti gətirmişdir ki, onların prezidentləri dostdurlar. Azərbaycanda biz cənab Mixail Saakaşvilinin 

çox uğurlu səfərini xatırlayırıq və aparılmış danışıqlar, keçirilmiş görüşlər, imzalanmış sazişlər bizi daha da 

yaxınlaşdırdı. Bizim bundan sonra, beynəlxalq tədbirlər çərçivəsində də görüşlərimiz olmuşdur. Hər bir 

beynəlxalq forumda, harada olurduqsa-olaq, həmişə görüşür, ən geniş səpkili məsələləri müzakirə etmişik. Bu 

gün mən Gürcüstana gəlmişəm və buna çox şadam. Gürcüstan torpağında olmaq mənə çox xoşdur. Deməliyəm 

ki, buraya gəldiyimiz ilk dəqiqələrdən mən böyük diqqətlə əhatə olunmuşam, bizə böyük qonaqpərvərlik 

göstərilir. 

Bizi çox mühüm iqtisadi və siyasi layihələr, nəqliyyat layihələri birləşdirir və əlbəttə ki, ölkələrimizin 

gələcəyi bütün planlarımızın uğurla həyata keçirilməsindən asılı olacaqdır. Ölkələrimizin gələcəyi isə, biz 

əminik, uğurlu olacaq, çiçəklənən gələcək olacaqdır. Azərbaycan xalqı, Gürcüstan xalqı ən yüksək səviyyədə 

yaşamağa layiqdirlər. Buna görə də indiki mürəkkəb tarixi zaman kəsiyində ölkələrə rəhbərlik etmək etibar 

olunmuş şəxslərin vəzifəsi ölkələrimizi irəli aparmaq üçün onlardan asılı olan bütün işləri görməkdən ibarətdir. 

Mən qəti əminəm ki, xalqlarımızın firavanlığı, əmin-amanlığı yalnız qarşılıqlı əlaqə, qarşılıqlı fəaliyyət və bir-

birimizi dəstəkləməyimiz sayəsində mümkündür. Bütün bu amillər var və mən əminəm ki, bugünkü görüşlər, 

imzalanmış sazişlər, habelə gələcək əlaqələrimiz bu məqsədə xidmət edəcəkdir. 

Qonaqpərvərliyə görə bir daha təşəkkür edirəm.  

 

* * * 
 

Sonra dövlət başçıları jurnalistlərin suallarına cavab verdilər. 

SUAL: Cənab Prezident, Sizcə, sazişlər, digər sənədlər imzalandıqdan sonra iki ölkənin 

münasibətləri necə dəyişəcək və Bakı-Ərzurum layihəsinin nə kimi perspektivi var? Daha bir sual, amma 

təkcə Gürcüstan Prezidentinə. İcazənizlə, sualımı gürcücə verim. Bizdə olan məlumata görə, ölkəmizin 

Rusiyadakı səfiri Kote Kemulariya Gürcüstan Ali Məhkəməsinin sədri təyin olunmuşdur. Xahiş edirəm, 

bu barədə məlumat verəsiniz. 

İLHAM ƏLİYEV: Dediyim kimi, ölkələrimiz arasında münasibətlər bütün istiqamətlərdə uğurla inkişaf 

edir. İmzalanmış sazişlər bizi daha da yaxınlaşdıracaqdır. Qarşılıqlı münasibətlərimizin səviyyəsi çox yüksəkdir. 

Əlbəttə ki, imzalanmış sazişlərin həyata keçirilməsi çərçivəsində atılacaq bütün addımlar daha böyük 

inteqrasiyamıza kömək edəcəkdir. Bakı-Tbilisi-Ərzurum təkcə region üçün deyil, həm də bütün dünya üçün, 

Avropa üçün mühüm energetika layihəsidir və o, uğurla həyata keçirilir və nəzərdə tutulan müddətdə istismara 
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veriləcəkdir. Bu layihə də inteqrasiyamızın, belə demək mümkündürsə, iqtisadi gələcəyimizin qarşılıqlı 

asılılığının çox mühüm elementidir. 

MİXAİL SAAKAŞVİLİ: O ki qaldı Kote Kemulariya barədə məlumata, bu məlumat düz deyildir. Biz 

onu bu vəzifəyə təyin etmək fikrindəyik. Bunu onun özünə hələ rəsmən bildirməmişik. Kote Kemulariya 

haqqında onu deyə bilərəm ki, o, Gürcüstan Ali Məhkəməsinin sədri vəzifəsinə ən real namizəddir. O, çox fəal, 

böyük potensiala malik, savadlı, yenilməz iradəli, qətiyyətli insandır. Gürcüstanın indiki vəziyyətində - ölkədə 

cinayətkarlığın, özbaşınalığın, qaçaqmalçılığın baş alıb getdiyi indiki vəziyyətdə o, bizə çox gərəkdir. Bir sözlə, 

o, bütün tələblərə cavab verən kadrdır. Məncə, biz seçimimizdə yanılmamışıq və öz qərarımızda israrlıyıq. 

SUAL: Cənab Saakaşvili, Sizin Türkiyəyə səfəriniz zamanı Türkiyə ilə Gürcüstan arasında dəmir 

yolu məsələsində razılaşma əldə edilmişdir. Lakin onda qeyd olunmuşdu ki, donorlarla bağlı problem 

var. Bəs, bu layihənin gerçəkləşdirilməsi üçün indi donorlar məsələsi nə yerdədir? Eyni sualı Azərbaycan 

Prezidentinə də verirəm. Bu dəmir yolunun çəkilməsinin Azərbaycan üçün də strateji əhəmiyyəti var, 

çünki bu layihə həyata keçirilərsə, Türkiyənin və Azərbaycanın Ermənistandan keçən dəmir yoluna 

ehtiyacı olmayacaqdır. Azərbaycan bu yolun tikintisinə kömək edəcəkmi və necə kömək edəcək? 

MİXAİL SAAKAŞVİLİ: Əvvəla, biz demək istəyirik ki, nəqliyyat və infrastruktur, həqiqətən, çox 

dinamik inkişaf edir. Hazırda Türkiyə İstanbuldan Batumiyə müasir avtomobil yolu çəkir. Gələn payızdan 

etibarən İstanbuldan Batumiyə, indiki iki gün əvəzinə, əslində, 8-9 saata gəlmək mümkün olacaqdır. Bu yol 

məsafəni azaldır. Təbii ki, biz müxtəlif özəl firmalarla danışıqlar, o cümlədən Gürcüstanın daxilində böyük yol 

tikintisinə dair danışıqlar aparırıq. Təbii ki, bu yol Azərbaycana da sərfəli olardı. O ki qaldı dəmir yoluna, bunun 

üçün əlavə olaraq 700-800 milyon dollar gərəkdir. Türkiyə bu pulları axtarır, biz də pul axtarırıq. Bu, Türkiyə 

hökuməti üçün önəmli məsələdir. Çünki bu yol Türkiyənin dəmir yolunu Gürcüstan vasitəsilə, Azərbaycan 

vasitəsilə, Orta Asiya vasitəsilə Çinlə birləşdirərdi, təbii olaraq, əmtəə dövriyyəsi kəskin surətdə artardı.  

Biz belə bir razılığa gəldik ki, həm Azərbaycanın, həm də Gürcüstanın dəmir yollarında tariflər aşağı 

salınacaqdır. İndi böyük rəqabət var, yüklər uğrunda mübarizə aparmaq lazımdır. Biz bu yükləri müəyyən 

səylərlə əldə edə bilərik. Üstəlik, bu, ən kəsə yoldur – buradan Batumi vasitəsilə, Türkiyə vasitəsilə Rumıniyaya 

keçid var. Hazırda Rumıniya hökuməti Batumi dəmir yol stansiyasının yenidən qurulmasını maliyyələşdirir. Bu 

işlər əvvəlki rejim tərəfindən 6-7 il ərzində dayandırılmışdı. Yəni, əslində, Batumi stansiyasına gələn Rumıniya 

bərəsi dəmir yol bərəsi olacaq və qatarlar elə oradaca yeni yola keçiriləcək və Azərbaycan dəmir yolu ilə birləşə 

biləcəkdir. Bu, əslində, Orta Asiyadan Avropaya ən qısa yoldur. Bu, yolun biridir. İkinci yol, təbii ki, Türkiyə 

yoludur. Odur ki, həqiqətən, regionda nəqliyyat kommunikasiyaları baxımından qarşıdakı bir-iki ildə inqilab baş 

verəcəkdir. Gürcüstan və Azərbaycan bu müddət ərzində öz yüklərini və əmtəə dövriyyələrini itirməmək 

uğrunda mübarizə aparmalıdırlar. Bizim əmtəə dövriyyəmiz iki dəfə artmışdır. Lakin, eyni zamanda, nəzərə 

almaq lazımdır ki, biz bir sıra yükləri itirmişik. Təbii ki, böyük rəqabət var, bir sıra başqa ölkələr var, bu işlə 

özəl şirkətlər də məşğul olurlar, amma coğrafiyadan qaçmaq mümkün deyildir. Əvvəla, bu, ən qısa yoldur. 

İkincisi, zənnimcə, bu, ən sivilizasiyalı yol olacaqdır. Çünki biz sabitliyi - hüquqi sabitliyi, iqtisadi sabitliyi 

təmin edirik və ölkələrimiz nə qədər dinamik inkişaf edərlərsə, bu, hamı üçün daha aşkar olar. Odur ki, bu 

mənada bizim çox nikbin əhval-ruhiyyəmiz və planlarımız var. 

İLHAM ƏLİYEV: Demək istəyirəm ki, Türkiyə ilə Gürcüstan arasında dəmir yolunun tikintisinin 

layihəsini Azərbaycan tamamilə dəstəkləyir. Bu, çox mühüm regional layihədir. Bildiyiniz kimi, Gürcüstan, 

Azərbaycan və Türkiyə bütün regional proseslərin fəal iştirakçılarıdır. Hazırda ölkələrimizin ərazilərində 

dünyada bu gün üçün ən iri energetika layihəsi həyata keçirilir. İndi ölkələrimiz arasında regional inteqrasiyanın 

və birgə fəaliyyətin səviyyəsi çox yüksəkdir. Biz əminik ki, Türkiyə ilə Gürcüstan arasında dəmir yolu 

tikintisinin layihəsi bu regional əməkdaşlığın daha bir elementi olacaqdır. Biz, öz tərəfimizdən, bu layihədə də 

iştirak etməyə hazırıq. Hesab edirəm ki, layihəni həyata keçirmək üçün beynəlxalq konsorsium yaradıla bilər. 

Bu qurum həm müxtəlif dövlət, həm də qeyri-hökumət strukturlarından ibarət ola bilər. Ölkələrimiz üçün bu 

mühüm layihənin həyata keçirilməsində Azərbaycan da fəal iştirak edə bilər. 

SUAL: Mənim sualım hər iki prezidentədir. Mixail Saakaşvili çox tez-tez təkrar edir ki, Siz, cənab 

İlham Əliyev onun qardaşısınız. Cənab Gürcüstan Prezidenti, Siz azərbaycanca bu ifadəni bilirsinizmi: 

“Xoş gəlmisən, qardaşım!” 

MİXAİL SAAKAŞVİLİ: Mən çox dil bilirəm. Sabah biz Marneuliyə gedirik, düşünürəm ki, biz orada 

birlikdə azərbaycanca danışacağıq. İstərdim ki, azərbaycanca sərbəst danışım. Mən bu dili çox sevirəm. Təbii ki, 

biz orada yaşayan azərbaycanlıları çox sevirik. 

İLHAM ƏLİYEV: Sağ olun. Əlavə etmək istəyirəm ki, mən bu sözlərlə tam razıyam. Çıxışımda dedim 

ki, Gürcüstan və Azərbaycan rəhbərlərini şəxsi münasibət telləri bağlayır. Bir-birimizə qardaş deməyimiz, 

sadəcə, gəlişigözəl söz deyildir, bu, əslində, belədir. Bizim aramızda lap əvvəldən həm sıx dostluq, həm də sıx 
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qardaşlıq münasibətləri yaranmışdır. İstər təhsil, istər gələcək fəaliyyət, istər deputatlıq fəaliyyəti, istər yaş 

baxımından, əlbəttə ki, müasir dünyaya, ölkələrimizin müasir dünyada rolu və yerinə baxış nöqteyi-nəzərindən 

oxşar cəhətlərimiz çoxdur. Eləcə də vətəndaşlarımızın həyatını necə daha yaxşı etmək baxımından. Əgər siz 

cənab Saakaşvili ilə bizim bu rolda hələlik qısa fəaliyyətimizə nəzər salsanız, görərsiniz ki, bütün qərarlarımız, 

bütün fərmanlarımız, bütün işlərimiz vətəndaşlarımızın həyatı üçün daha əlverişli şərait yaradılmasına, 

ölkələrimizin beynəlxalq aləmdə mövqelərinin möhkəmlənməsinə, Gürcüstanın və Azərbaycanın dünyada baş 

verən proseslərdə daha fəal iştirak etməsinə, Avropaya inteqrasiyaya, çox mühüm iqtisadi layihələrin 

gerçəkləşdirilməsinə yönəldilmişdir. Zənnimcə, ölkələrimizin ümumi gələcəyi naminə xalqlarımıza məhz 

layiqincə və şərəfli xidmət etmək arzusu bizi daha çox birləşdirir. 

MİXAİL SAAKAŞVİLİ: Mən, sadəcə, qısa demək istəyirəm ki, İlham Əliyev bizim üçün çox çətin olan 

vəziyyətlərdə həmişə köməyə gəlir. Bəlkə də bunların hamısı mətbuat üçün deyildir, amma çox vacibdir: bizdə 

hər hansı problem yarandıqda, həmişə ilk olaraq ağlımıza böyük dövlətlər deyil, birinci növbədə, qardaşımız 

İlham, Azərbaycan və Bakı gəlir, bu, çox vacibdir, bu, bizdə formalaşmış instinqdir. Düşünürəm ki, bu, 

qarşılıqlı surətdədir. Əslində, bütün bunlar son illər real surətdə təşəkkül tapmış, lakin möhkəmlənmiş olan 

əməkdaşlığımız üçün tamamilə yeni genetik koddur. Biz tab gətirdik. Sovet respublikalarında hamı qardaş idi, 

amma məsələ əməli işə gəlib çatanda, necə deyərlər, qarşıya çoxlu ziddiyyətlər çıxırdı. Azərbaycan-Gürcüstan 

dostluğu yalnız müstəqillikdən sonra möhkəmlənmişdir. Bu, çox vacibdir. Müstəqillikdən sonra 

yaxınlaşmağımız daha sürətli olmuşdur. Deməli, bu, artıq əbədidir. 

SUAL: Cənab prezident, Siz Cənubi Qafqazda separatizmlə mübarizə sahəsində Gürcüstanla 

Azərbaycan arasında sıx əməkdaşlığın perspektivini necə görürsünüz? 

MİXAİL SAAKAŞVİLİ: Mənim üçün çox mühümdür ki, bu gün İlham Əliyev Gürcüstanın ərazi 

bütövlüyü uğrunda canlarını qurban vermiş qəhrəmanların xatirəsini yad etməyə gedəcəkdir. Zənn edirəm, 

başlıca məsələ bundadır ki, Gürcüstan da, Azərbaycan da sülhsevər dövlətdir. Biz məsələni sülh yolu həll etmək 

istəyirik. Görün, tutaq ki, Cənubi Osetiyada, yəni mikroskopik ərazidə, əslində, Tbilisinin mərkəzindən də kiçik 

olan ərazidə nə baş verir. Nədənsə, bu ad bütün dünyaya məlumdur. Lakin biz başlıca məqsədə nail olduq. Biz 

qaçaqmalçılığın və sərhəddəki kriminal fəallığın qarşısını ala bildik. Bu, birincisi. İkincisi, hamının bildiyi kimi, 

biz milliyyətindən asılı olmayaraq, öz əhalimizi müdafiə edirik. Onlar davakar dildə danışırlar, biz isə deyirik 

ki, sizin bu davakar bəlağətinizə əhaliyə pensiya ayırmaqla, gübrə verməklə cavab veririk, biz Gürcüstan 

hakimiyyətinin ən yüksək dairələrinə sizin üçün bütün yolları açırıq, biz uşaqların qayğısına qalacağıq, 

qocaların qayğısını çəkəcəyik, bəlkə də 55 nəfərin nifrətinə minlərlə digər həmvətənlərimizə qarşı məhəbbətlə 

cavab verəcəyimizi göstərmək üçün əlimizdən gələni edəcəyik. Bu, bizim siyasətimizdir. Mən zənn edirəm ki, 

bölünməyin, parçalanmağın perspektivi yoxdur, yalnız bir perspektiv var – inteqrasiya, əməkdaşlıq, insanların 

bir-birinə yaxınlaşması. Düşünürəm ki, əgər kimsə bu proseslə ayaqlaşa bilmirsə, o, indi dünyada gedən 

irəliləyişdən, sadəcə, geri qalacaqdır. Zənn edirəm ki, ölkələrin hamısı bunu başa düşür və bütün məsələləri sülh 

yolu ilə həll etmək mümkün olacaqdır. 

İLHAM ƏLİYEV: Gürcüstan və Azərbaycan təcavüzkar separatizmin əməllərindən zərər çəkmişdir. 

Ölkələrimizin ərazi bütövlüyü pozulmuşdur. Təbiidir ki, biz bununla barışa bilmərik. İndi, XXI əsrdə 

yaşadığımız, Avropa və dünya qurumlarına inteqrasiya olunduğumuz bir vaxtda, əlbəttə, dünya təcavüzkar 

separatizm ocağının hələ də mövcud olması ilə barışa bilməz. Separatizmə münasibətdə ikili standartlar 

olmamalıdır. Separatizm və hər hansı bir dövlətin ərazi bütövlüyünə qəsd beynəlxalq təşkilatların və iri 

dövlətlərin çox fəal müdaxiləsinin predmeti olmalıdır. Azərbaycan on ildən çoxdur ki, erməni təcavüzündən və 

ərazimizin 20 faizinin Ermənistan tərəfindən işğal olunmasından əziyyət çəkir. İndi biz bu təcavüzə son 

qoymağa çalışırıq. Biz sülh danışıqları aparırıq, lakin hamı bilməlidir ki, Azərbaycan xalqının səbri tükənməz 

deyildir. Azərbaycan xalqı ərazisinin bir hissəsinin işğal altında olması ilə heç vaxt razılaşmayacaqdır. 

Şübhəsiz, biz inanırıq ki, Gürcüstanın da ərazi bütövlüyü, Azərbaycanın da ərazi bütövlüyü bərpa olunacaqdır. 

Çünki, bu, beynəlxalq hüququn əsas amilidir. İstərdim ki, bu, sülh yolu ilə, özü də mümkün qədər tez baş versin. 
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TBİLİSİ CÜMƏ MƏSCİDİNDƏ GÖRÜŞDƏ 

ÇIXIŞ 

 

Tbilisi şəhəri, 

15 iyun 2004-cü il 

 

Əziz qardaşlar!  

Mən Gürcüstana dövlət səfəri edirəm, səfərim çox uğurlu keçir. Azərbaycanın Prezidenti kimi bu, mənim 

Gürcüstana ilk səfərimdir. Dünən keçirdiyim bütün görüşlərdə, danışıqlarda bir daha əmin oldum ki, Gürcüstan-

Azərbaycan dostluğu, birliyi əbədidir, sarsılmazdır. Gürcü və Azərbaycan xalqları həmişə dostluq şəraitində 

yaşamışlar, həmişə biri-birilərinə kömək etmişlər. Hesab edirəm ki, dünən keçirdiyim görüşlər bu istiqamətdə 

atılan böyük bir addımdır.  

Bilirsiniz ki, bir müddət bundan əvvəl Gürcüstan Prezidenti Azərbaycanda rəsmi səfərdə olmuşdur və bu 

səfər də çox uğurlu keçmişdir. Müxtəlif sənədlər imzalanmışdır. Bu dəfə də mən böyük heyətlə Gürcüstana 

gəldim. Burada bizim nümayəndə heyətinin tərkibində nazirlər, komitə rəhbərləri, Milli Məclisin üzvləri təmsil 

olunurlar. Bu da çox əlamətdar bir haldır. Mən istəyirəm ki, bütün səviyyələrdə bizim insanlarımız, vəzifəli 

şəxslər biri-biriləri ilə ünsiyyətdə olsunlar.  

Əlbəttə ki, burada yaşayan azərbaycanlıların taleyi bizi çox maraqlandırır, biz bu məsələyə biganə qala 

bilmərik. Biz çox istəyirik ki, burada yaşayan azərbaycanlılar Gürcüstan cəmiyyətində daha da yüksək yerləri 

tuta bilsinlər.  

Mən bu gün Borçalıya gedirəm və Gürcüstan Prezidenti ilə birlikdə orada olacaq, vəziyyətlə tanış 

olacağam. Eyni zamanda, orada yaşayan soydaşlarımızla da görüşlər olacaqdır. Bizim xoşbəxt gələcəyimiz, 

Gürcüstanın, Azərbaycanın gələcəyi bizim birliyimizdədir. Bilirsiniz ki, bizi birləşdirən böyük, nəhəng layihələr 

vardır. Böyük işlər var, bu işlər də uğurla davam edir. Azərbaycanın da, Gürcüstanın da öz dövlət müstəqilliyini 

daha da möhkəmləndirməsi istiqamətində bizim birliyimiz çox böyük amildir, böyük şərtdir. Ona görə də artıq 

deyə bilərəm ki, mənim səfərim çox uğurlu olubdur. Bütün müzakirə etdiyimiz məsələlərdə bizdə fikir ayrılığı 

yoxdur, bir mövqedəyik. Əlbəttə ki, burada yaşayan azərbaycanlıların gələcəyi, onların taleyi müzakirə 

mövzusu olmuşdur. Təhsillə bağlı, mədəniyyətlə bağlı, ümumiyyətlə, azərbaycanlıların ictimai həyatda iştirakı 

ilə bağlı məsələlər müzakirə edilmişdir. Ümid edirəm ki, bu səfərdən sonra bizim ənənəvi dostluq, qardaşlıq 

münasibətlərimiz daha da inkişaf edəcəkdir.  

Sağ olun, çox təşəkkür edirəm. 
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TBİLİSİDƏ HEYDƏR ƏLİYEV ADINA PARKIN AÇILIŞ MƏRASİMİNDƏ 

NİTQ 

 

Tbilisi şəhəri, 

15 iyun 2004-cü il 

 

Hörmətli cənab Prezident! 

Əziz dostlar! 

Heydər Əliyev adına parkın yaradılması haqqında qərara görə, ilk növbədə, Gürcüstan Prezidenti Mixail 

Saakaşviliyə bütün Azərbaycan xalqı adından və şəxsən öz adımdan təşəkkür etmək istəyirəm. Bu qərar 

Azərbaycanda böyük minnətdarlıqla qarşılanmışdır. Azərbaycan xalqının ümummilli liderinin xatirəsinə 

Gürcüstanda ölkə rəhbərliyi tərəfindən göstərilən ehtiram bizə çox əziz və qiymətlidir. Bu, ölkələrimiz arasında 

və xalqlarımız arasında olan sarsılmaz əlaqələrə daha bir sübutdur.  

Heydər Əliyev Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin möhkəmlənməsində, Azərbaycanın iqtisadi cəhətdən 

müstəqil, siyasi cəhətdən azad dövlət kimi təşəkkül tapmasında müstəsna rol oynamışdır. Prezident kimi 

Azərbaycana başçılıq etdiyi on il ərzində o, beynəlxalq aləmdə də, iqtisadi, sosial məsələlərin həllində də, 

habelə ən yaxın qonşumuz, strateji tərəfdaşımızla – Gürcüstanla münasibətlərdə çox böyük uğurlar qazanmışdır.  

Onun millətlərarası münasibətlərin inkişafı işindəki rolunu Azərbaycanda və Gürcüstanda çox yüksək 

qiymətləndirirlər. Buna görə də biz Heydər Əliyevin adını daşıyacaq belə gözəl parkın yaradılması haqqında 

Gürcüstan rəhbərliyinin qərarını bir daha böyük minnətdarlıqla qarşılayırıq. 

Bizim münasibətlərimiz bünövrəsi Prezidentimiz Heydər Əliyev tərəfindən qoyulan təməl üzərində 

inkişaf edir və özü də uğurla inkişaf edir. Mənim Gürcüstana səfərim də buna daha bir sübutdur. Prezident 

Mixail Saakaşvilinin Azərbaycana çox uğurlu səfərini ölkəmizdə xatırlayırlar. İndi mən Gürcüstandayam. Biz 

bütün tədbirlərdə, imkan olan hər bir yerdə çox fəal ünsiyyətdə oluruq. Bizim dostluğumuz, şəxsi 

münasibətlərimiz bunun böyük rəhnidir ki, Gürcüstan və Azərbaycan əvvəlki kimi, yenə də həmişə bir-birinin 

yanında, həmişə birlikdə olacaq, həmişə bir-birinə kömək göstərəcək və ümumi məqsədə - mühüm məsələləri 

birlikdə həll edəcək azad, demokratik, iqtisadi cəhətdən güclü tərəfdaş dövlətlər yaratmaq məqsədinə doğru 

birlikdə irəliləyəcəklər.  

Heydər Əliyevin xatirəsinə göstərilən belə səmimi ehtirama görə bir daha Prezidentə təşəkkür edirəm, 

bütün gürcü xalqına təşəkkür edirəm. Bu, həm Azərbaycan Prezidenti kimi, həm də Heydər Əliyevin oğlu kimi 

mənim üçün çox qiymətlidir.  

Sağ olun.  
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GÜRCÜSTANIN MARNEULİ RAYONUNDA YAŞAYAN AZƏRBAYCANLILARLA GÖRÜŞDƏ 

NİTQ 

 

Marneuli rayonu, 

15 iyun 2004-cü il 

 

Əziz bacılar və qardaşlar!  

Mən sizin hamınızı ürəkdən salamlayıram. Sizə öz dərin hörmət və məhəbbətimi bildirirəm.  

Mən dünəndən Gürcüstandayam. Burada keçirdiyim bütün görüşlərdə, apardığım danışıqlarda bir daha 

əmin oldum ki, Gürcüstan-Azərbaycan dostluğu, qardaşlığı yaşayır, möhkəmlənir və bizim xalqlarımızı bir-

birinə daha da sıx bağlayır.  

Gürcüstanda əziz dostum Prezident Saakaşvili tərəfindən mənə göstərilən bu xoş münasibətə, 

qonaqpərvərliyə görə, mən Prezidentə və bütün Gürcüstan xalqına öz minnətdarlığımı bildirirəm.  

Dünən iki ölkə arasında çox önəmli, müxtəlif sahələri əhatə edən sənədlər imzalanmışdır. Əminəm ki, bu 

sənədlərin icrası nəticəsində ölkələrimiz bir-birinə daha da yaxın olacaqlar. Bilirsiniz ki, bir neçə ay bundan 

əvvəl Gürcüstan Prezidenti Azərbaycana səfər etmişdi. Həmin səfər çərçivəsində də çox əhəmiyyətli məsələlər 

müzakirə olunmuşdur. Mənim səfərim də iki ölkənin rəhbəri arasında olan dostluğun davamıdır. Bizim 

aramızda çox gözəl münasibətlər var. Bütün məsələlərdə - beynəlxalq, regional məsələlərdə, eyni zamanda, iki 

ölkə arasında olan münasibətlərdə bizim mövqeyimiz üst-üstə düşür. Heç kəs üçün sirr deyil ki, bu 

münasibətlərin yüksək səviyyəyə çatdırılmasında Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin 

müstəsna xidmətləri olmuşdur.  

Bilirsiniz ki, bu gün Azərbaycanda böyük bayramdır. Bütün Azərbaycan xalqı Milli Qurtuluş gününü 

qeyd edir. Bu gün də Heydər Əliyevin adı ilə bağlıdır. Məhz iyunun 15-də onun Azərbaycanda hakimiyyətə 

qayıdışından sonra ölkəmiz dirçəlməyə başladı. Ölkə xaosdan, böhrandan çıxdı, inkişafa, tərəqqiyə doğru 

addımlar atmağa başladı. Son on il ərzində Heydər Əliyevin rəhbərliyi altında Azərbaycan inkişaf etdi, dünyada 

özünün layiqli yerini tuta bildi. İndi ölkəmiz bütün sahələrdə çox sürətlə inkişaf edir. Mən ümid edirəm ki, 

gələcəkdə də Azərbaycan inkişaf edəcək, zənginləşəcək, qüdrətli dövlətə çevriləcəkdir.  

Biz, əziz dostum Mixail ilə bir məsələni dəfələrlə vurğulamışıq, fikrimizi bildirmişik: Gürcüstanın, 

Azərbaycanın xoşbəxt gələcəyi bizim birliyimizdədir. Bizim ölkələrimiz bir-biri ilə çox sıx bağlıdır. Biz 

istəyirik ki, bu əlaqələr daha da inkişaf etsin, genişlənsin. Fürsətdən istifadə edib bir məsələni də sizin 

diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm. Bu gün səhər Tbilisi şəhərinin ən gözəl, görkəmli yerlərindən birində Heydər 

Əliyevin adını daşıyan park açıldı. Biz bu parkın açılışında iştirak etdik. Eyni zamanda, Tbilisidə fəaliyyət 

göstərən, Azərbaycan Dram Teatrına da dövlət statusu verilibdir. Bütün bu addımlara görə mən əziz dostum 

Mixail Saakaşviliyə öz adımdan, sizin adınızdan, bütün Azərbaycan xalqı adından təşəkkürümü bildirirəm. 

Bizim xalqlarımız qardaş xalqlardır. Gürcülər, azərbaycanlılar bütün dövrlərdə sülh, əmin-amanlıq, dostluq 

şəraitində yaşamışlar. Çox şadıq ki, müstəqilliyimiz əldə olunandan sonra bu əlaqələr daha da genişlənibdir. Bu 

gün iki ölkənin rəhbərləri arasında olan bu dostluq münasibətləri bizim gələcəyimiz üçün gözəl zəmindir.  

Əziz dostlar! 

Əziz bacılar və qardaşlar!  

Siz Gürcüstan vətəndaşlarısınız. Amma, eyni zamanda, azərbaycanlısınız. Ona görə siz iki ölkə arasında 

çox önəmli rol oynayırsınız. Mən buraya çox böyük heyətlə gəldim. Demək olar ki, bizim Nazirlər Kabinetinin 

yarısı bu gün mənimlə birlikdə buradadır. Mən istəyirəm ki, istər təhsil sahəsində, istər iqtisadiyyat sahəsində, 

istərsə də digər sahələrdə sizi maraqlandıran, sizi narahat edən bütün məsələlər öz həllini birgə tapsın. Siz 

Gürcüstan cəmiyyətinə daha fəal və sürətli şəkildə inteqrasiya olunmalısınız, daha da yüksək yerləri 

tutmalısınız. Mən çox şadam ki, ictimai-siyasi həyatda azərbaycanlıların fəaliyyəti çox yüksəkdir və bu, daha da 

yüksəlir. Mən bu gün çox şad və xoşbəxtəm ki, Azərbaycanın milli bayramını - Qurtuluş gününü burada sizinlə 

birlikdə qeyd edirəm.  

Mən əminəm ki, bu səfərdən sonra iki ölkə arasında olan münasibətlər daha da dərinləşəcək, bütün 

sahələrdə əməkdaşlıq inkişaf edəcəkdir. Bizim qarşımızda duran ən böyük, ən nəhəng məsələlər Bakı-Tbilisi-

Ceyhan və Bakı-Tbilisi-Ərzurum neft-qaz kəmərlərinin çəkilməsidir. Əminəm ki, bunlar vaxtında işə düşəcək 

və bizim xalqlarımıza xoşbəxtlik, rifah, firavanlıq gətirəcəkdir. Mən sizin hamınızı bir daha ürəkdən 

salamlayıram, sizin hamınızı bağrıma basıram, qucaqlayıram, öpürəm. Yaşasın Gürcüstan-Azərbaycan dostluğu, 

qardaşlığı!  

Gürcü-Azərbaycan xalqlarına eşq olsun! 



Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

P R E Z İ D E N T   K İ T A B X A N A S I 

Xarici  siyasət 

fəaliyyəti 

 

 146 

 

 



Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

P R E Z İ D E N T   K İ T A B X A N A S I 

Xarici  siyasət 

fəaliyyəti 

 

 147 

 

TBİLİSİDƏ AZƏRBAYCANIN GÖRKƏMLİ SİYASİ VƏ MƏDƏNİYYƏT XADİMLƏRİNİN 

MƏZARLARINI ZİYARƏT ETDİKDƏN SONRA JURNALİSTLƏRƏ  

MÜSAHİBƏ 

 

Tbilisi şəhəri, 

15 iyun 2004-cü il 

 

AzərTAc-ın müxbirləri xəbər verirlər ki, iyunun 15-də Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və xanımı 

Mehriban Əliyeva Tbilisinin qədim Meydan məhəlləsində yerləşən Botanika bağına gələrək, Azərbaycanın 

görkəmli siyasi və mədəniyyət xadimlərinin məzarlarını ziyarət etmişlər.  

Azərbaycan Prezidenti və onun xanımı Azərbaycan poeziyasının klassiklərindən biri Mirzə Şəfi Vazehin, 

dramaturq və mütəfəkkir Mirzə Fətəli Axundovun, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin banilərindən Həsən bəy 

Ağayevin və Fətəli Xan Xoyskinin məzarları üzərinə gül-çiçək qoydular.  

Prezident İlham Əliyev və xanımı Şərqdə ilk müstəqil demokratik dövlətin – Azərbaycan Xalq 

Cümhuriyyətinin şərəfinə qoyulmuş xatirə daşının önünə də gül qoydular. 

Sonra Azərbaycan Prezidenti jurnalistlərin suallarına cavab verdi. 

SUAL: Cənab Prezident, Siz bu gün gedirsiniz. Nə kimi təəssüratınız var? 

CAVAB: Təəssürat yaxşıdır. Görüşlər keçirildi, danışıqlar aparıldı. Biz bütün məsələləri konstruktiv 

şəkildə müzakirə etdik. Mən səfərdən çox razıyam. Bu səfər bir daha göstərdi ki, əməkdaşlığımızın, 

dostluğumuzun səviyyəsi çox yüksəkdir. 

SUAL: Siz burada dəfn edilmiş azərbaycanlıların fəaliyyəti barədə nə deyə bilərsiniz 

CAVAB: Onlar Azərbaycan xalqının böyük nümayəndələri idi. Bütün azərbaycanlılar onları xatırlayırlar. 

Biz onların xatirəsinə göstərilən belə münasibətə görə Gürcüstana və gürcü xalqına çox minnətdarıq. Bu 

insanların Azərbaycan tarixində izi çox böyükdür, tarixi, mədəni, siyasi proseslərə onların çox böyük təsirləri 

olmuşdur 

SUAL: Sizin atanızın adını daşıyan park barədə nə deyə bilərsiniz? 

CAVAB: Əlbəttə, parka Azərbaycan xalqının lideri Heydər Əliyevin adının verilməsi barədə qərarına 

görə Gürcüstan rəhbərliyinə və şəxsən Prezidentə çox minnətdaram. Bu, bir daha sübut edir ki, müstəqil 

Azərbaycanın təşəkkülündə də, Gürcüstan ilə Azərbaycan arasında ikitərəfli münasibətlərin inkişafında da onun 

xidmətləri çox böyükdür. Bu, bir daha sübut edir ki, əlaqələrimiz davam etdiriləcək, möhkəmləndiriləcəkdir, 

çünki biz strateji tərəfdaşlarıq. Heydər Əliyevin xatirəsinə göstərilən belə ehtiram bir Prezident kimi və bir oğul 

kimi məni olduqca mütəəssir edir.  

SUAL: Cənab Prezident, Sizin burada baxdığınız büstlər o qədər də yüksək səviyyədə deyildir. 

Bunların yüksək səviyyədə hazırlanması üçün hər hansı addım atıla bilərmi? Çünki bunlar bizim 

tariximizdir. 

CAVAB: Bu məsələyə baxıla bilər. Hər halda, dediyim kimi, mən Gürcüstan hökumətinə minnətdarlığımı 

bildirirəm ki, burada uyuyan bizim görkəmli elm, mədəniyyət xadimlərinin, siyasi xadimlərin xatirəsi belə 

qorunur. Büstlərin səviyyəsinə gəldikdə, əlbəttə, hər dövrün öz tələbi var. O dövr üçün bunlar çox yüksək 

səviyyədə qoyulmuşdu. Əgər belə bir ehtiyac olarsa, mən ümid edirəm, biz buna birlikdə baxa bilərik. 

Gürcüstan və Azərbaycan hökumətləri buna birlikdə baxa bilər. Amma hər halda, mövcud olan abidələr dövrün 

səviyyəsinə uyğundur.  
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QAZAXDA "QIRMIZI KÖRPÜ" NƏZARƏT-BURAXILIŞ MƏNTƏQƏSİNDƏ 

GÜRCÜSTANA DÖVLƏT SƏFƏRİNİN YEKUNLARINA DAİR 

JURNALİSTLƏR ÜÇÜN BRİFİNQ  

 

Qazax şəhəri, 

15 iyun 2004-cü il 

 

SUAL: Cənab Prezident, Gürcüstana səfəriniz barədə təəssüratınız necədir? 

CAVAB: Gözəldir, mən artıq bu gün bu barədə danışdım. Mən səfərdən və imzalanan bütün sazişlərdən 

çox razıyam. Onlar bizim yaxınlığımızı, strateji tərəfdaşlığımızı, habelə əlaqələrimizi bundan sonra da birgə 

inkişaf etdirmək istəyimizi bir daha sübut etdi. 

SUAL: Siz cənab Saakaşvili ilə hansı strateji məsələləri həll etdiniz? 

CAVAB: Gürcüstan ilə Azərbaycan arasında təcili həll edilməli olan məsələlər yoxdur. Bizim bütün 

istiqamətlərdə qarşılıqlı anlaşmamız var, nəqliyyat strukturları, energetika layihələri çox fəal inkişaf etdirilir. 

Biz Gürcüstanda yaşayan azərbaycanlıların həyat və fəaliyyəti ilə bağlı məsələləri də müzakirə etdik. Biz 

onların yığcam yaşadıqları rayona getdik. Təhsillə, sərhədlə bağlı məsələlər var. Odur ki, indi biz onları həll 

edirik. 

SUAL: Nə üçün Siz Gürcüstandan Qırmızı körpü vasitəsilə getməyi qərara aldınız? 

CAVAB: Mən Gürcüstanda daha çox qalmaq istəyirdim. 

SUAL: Prezidentin Sizə bağışladığı at xoşunuza gəldimi? 

CAVAB: Çox gözəl atdır. Düşünürəm ki, bu atın artıq adı var. Adının nə olduğunu bilmirəm. 

SUAL: Prezident Sizə sərhədi at belində keçməyi təklif etdimi? 

CAVAB: Xeyr. Bu, yəqin gələn dəfə olacaqdır. 

SUAL: Siz sabiq Prezident Şevardnadze ilə görüşdünüzmü? 

CAVAB: Bəli, dünən görüşdük. Oturub söhbət etdik, olub-keçənləri xatırladıq. Mən ona özünü yaxşı hiss 

etməsi üçün cansağlığı arzuladım.  

SUAL: Cənab Prezident, Gürcüstanda yaşayan azərbaycanlıların Sizə xahişləri olmuşdu. Onların 

hansılarını yerinə yetirmək mümkündür?  

CAVAB: Bu məsələ geniş müzakirə olunubdur, o cümlədən Gürcüstan Prezidenti cənab Saakaşvili ilə. 

Bundan əvvəl bizim müştərək komissiya bu məsələlərə baxıbdır. Müxtəlif məsələlər var. Mən deyə bilməzdim 

ki, çox ciddi məsələlər var. Amma, əlbəttə, biz istərdik ki, azərbaycanlıların Gürcüstanda yaşamaları daha 

yüksək səviyyədə olsun, onlar işlə təmin edilsinlər, təhsil problemləri öz həllini tapsın. Hesab edirəm, biz bu 

barədə də çox vacib razılaşmalar əldə etdik.  

Məsələn, tarix dərslikləri birgə hazırlanacaq, bu, çox vacibdir. Coğrafiya dərslikləri də. Burada, 

Gürcüstanda yaşayan azərbaycanlılar gərək Gürcüstan cəmiyyətinə daha sürətlə inteqrasiya olsunlar, bütün 

səviyyələrdə təmsil olunsunlar. Cənab Saakaşvili ilə bu barədə çox söhbət etdik. Onun da fikri belədir ki, gərək 

azərbaycanlılar icra orqanlarında, hüquq mühafizə orqanlarında, yerli özünüidarəetmə orqanlarında daha geniş 

tərkibdə təmsil olunsunlar. Bu istiqamətlərdə mühüm, önəmli addımlar atılacaqdır.  

SUAL: Cənab Prezident, Sizcə, Mixail Saakaşvilinin siyasi iradəsi olacaqmı? Çünki əvvəllər hətta 

qubernator müavini vəzifəsində azərbaycanlılar olubdur. İndi isə təyin edilmirlər.  

CAVAB: Bilirsiniz, bu, keçmişdə də olubdur, əgər siz o tarixə nəzər salsanız görərsiniz. Yəni bu, indiki 

zəmanənin hansısa əlaməti deyildir. Əksinə, mən hesab edirəm ki, indiki dövrdə bu məsələlərə daha ciddi 

münasibət var, daha ciddi diqqət var. Artıq azərbaycanlılar vəzifələrə irəli çəkilirlər. Nazir müavini vəzifəsinə, 

digər vəzifələrə. Gürcüstan Prezidentinin bu məsələ ilə bağlı fikirləri çox müsbətdir.  

SUAL: Cənab Prezident, Azərbaycan iş adamlarının bu bölgələrə sərmayə qoyması məsələsi 

qaldırılmışdı. Siz bu barədə nə tövsiyə edirsiniz?  

CAVAB: Mən bunu dəstəkləyirəm. Bu barədə Prezident Saakaşvili ilə söhbətimiz olubdur. Gürcüstanda 

da, Azərbaycanda da iqtisadiyyat bazar iqtisadiyyatı əsasında qurulur və liberal iqtisadiyyatdır. Ona görə bütün 

imkanlar var. Əlbəttə, mən istərdim ki, bizim iş adamlarımız buraya sərmayə qoysunlar, burada yaşayan 

azərbaycanlıları da bu işlərə cəlb etsinlər. Burada da yeni iş yerlərinin açılması istiqamətində addımlar atılsın. 

Yəni mən bunu dəstəkləyirəm. Amma, əlbəttə, bunu yəqin ki, iş adamları müəyyən etməlidirlər.  
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AZƏRBAYCAN-YUNANISTAN SƏNƏDLƏRİNİN İMZALANMASI MƏRASİMİNDƏN SONRA  

DÖVLƏT BAŞÇILARININ BİRGƏ MƏTBUAT KONFRANSINDA 

BƏYANAT 

 

Bakı şəhəri, 

21 iyun 2004-cü il 

 

Hörmətli cənab Prezident! 

Hörmətli qonaqlar! 

Hörmətli xanımlar və cənablar! 

Mən sizi Azərbaycanda bir daha ürəkdən salamlayıram, sizə bir daha “Xoş gəlmisiniz!” deyirəm.  

Yunanıstan Prezidentinin Azərbaycana rəsmi səfəri çox uğurla davam edir. Həm təkbətək görüşdə, həm də geniş 

tərkibdə aparılan danışıqlarda müxtəlif məsələlər - ikitərəfli məsələlər, regional məsələlər müzakirə olunubdur. 

Müzakirə olunan bütün məsələlərdə bizim mövqeyimiz bir-birinə çox yaxındır. Biz ümid edirik ki, bu səfərdən 

sonra ölkələrimiz arasında əlaqələr daha da güclənəcəkdir.  

Biz iki ölkə arasında aparılan siyasi dialoqun davam etməsində çox maraqlıyıq. Bu gün aparılan danışıqlar 

deməyə əsas verir ki, Yunanıstanla Azərbaycan arasında bundan sonra bu istiqamətdə yeni ikitərəfli məsələlər 

ortaya çıxacaq və bu dialoq daha da səmərəli şəkildə aparılacaqdır.  

İqtisadi sahədə əlaqələrimiz sürətlə inkişaf edir. Biz Yunanıstan iş adamlarının Azərbaycana böyük 

marağını görürük, hiss edirik. Bu gün Azərbaycanda keçirilən biznes forum bunun əyani sübutudur. 

Azərbaycanda bizneslə məşğul olmaq üçün çox gözəl şərait vardır. Çox gözəl sərmayə mühiti vardır. Biz əminik 

ki, Yunanıstan şirkətləri Azərbaycanda daha fəal işləyəcəklər, birgə layihələr həyata keçiriləcəkdir. Enerji 

sektorunda aparılan işlər deməyə əsas verir ki, Azərbaycanla Yunanıstan arasında bu istiqamətdə əlaqələr daha 

da güclənəcəkdir.  

Azərbaycanda həyata keçirilən böyük neft-qaz layihələri Yunanıstan tərəfini də maraqlandırır və aparılan 

danışıqlar nəticəsində ümid edirəm ki, Azərbaycan və Yunanıstan bu sahədə çox səmərəli əməkdaşlıq edəcəkdir.  

Danışıqlar əsnasında regional məsələlər də müzakirə olundu. Regionda mövcud olan problemlərə 

münasibət bildirildi. Biz iki ölkə arasında mədəniyyət sahəsində əlaqələrə də böyük əhəmiyyət veririk. Mən 

cənab Prezidentə məlumat verdim ki, Bakı Slavyan Universitetində yunan bölməsi fəaliyyət göstərir. Biz 

çalışacağıq ki, bu sahədə əlaqələr daha da genişlənsin. Əminəm ki, bu səfərdən sonra Yunanıstanla Azərbaycan 

arasında olan əlaqələr bütün sahələrdə daha da sürətlə inkişaf edəcəkdir. 
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BAKIDA YUNANISTAN PREZİDENTİNİN ŞƏRƏFİNƏ TƏŞKİL EDİLMİŞ RƏSMİ QƏBULDA 

NİTQ 

 

Bakı şəhəri, 

21 iyun 2004-cü il 

 

Hörmətli cənab Prezident! 

Əziz qonaqlar!  

Xanımlar və cənablar! 

Sizi Azərbaycanda bir daha ürəkdən salamlayıram və sizə “Xoş gəlmisiniz!” deyirəm. Bu gün 

Azərbaycanla Yunanıstan arasındakı münasibətlərin yeni səhifəsi açılır, səmərəli siyasi dialoq aparılır. 

Münasibətlərimiz sürətlə inkişaf edir. Biz istəyirik ki, bu münasibətlər bütün sahələri əhatə etsin.  

Hörmətli cənab Prezident! 

Mən Sizin Azərbaycana rəsmi səfərinizi yüksək qiymətləndirir, bu səfərin ölkələrimiz arasında 

münasibətlərin yeni mərhələsinə zəmin yaradacağına inanıram. Şübhə etmirəm ki, keçirdiyimiz görüşlər, 

apardığımız danışıqlar qarşılıqlı fəaliyyət üçün yeni sahələri müəyyən edəcək, əlaqələrimizin bundan sonra daha 

da genişlənməsinə öz töhfəsini verəcəkdir. Ölkələrimiz arasında siyasi, iqtisadi, humanitar, mədəniyyət, turizm 

və digər sahələrdə əlaqələrin daha da inkişafı və genişlənməsi xüsusi əhəmiyyət daşıyır. Ümidvaram ki, bu 

günlər keçirilən Yunanıstan-Azərbaycan biznes forumunda ölkənizin iş adamlarının Azərbaycanın işgüzar 

dairələri ilə əlaqələri əməkdaşlığımıza yeni təkan verəcəkdir. Sizin səfərinizdən sonra əlaqələrimiz daha da 

güclənəcəkdir. Azərbaycan dövləti özünün ümummilli lideri Heydər Əliyevin təməlini qoyduğu daxili və xarici 

siyasət xəttini davam etdirir. Bu baxımdan Azərbaycanın Avropaya və Avroatlantik strukturlarına, beynəlxalq 

təşkilatlara inteqrasiyası önəmli yer tutur. 

Məhz Heydər Əliyevin müdrik siyasəti nəticəsində Azərbaycan dünyada özünəlayiq yer tutmuşdur. 

Ölkəmiz Avropa Şurasının üzvüdür və “Sülh naminə tərəfdaşlıq” proqramı çərçivəsində NATO və eləcə də 

Avropa və Avroatlantika strukturları ilə uğurlu əməkdaşlıq edir. Avropa Birliyi Azərbaycanı genişlənmiş 

Avropa və qonşuları siyasətinə daxil etmişdir. Bu gün dünyanın ən böyük enerji layihələri Azərbaycanda həyata 

keçirilir. Xəzər hövzəsi enerji daşıyıcılarının Qərbə nəqli, TRASECA proqramı, Böyük İpək yolunun bərpası, 

Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəməri və Bakı-Tbilisi-Ərzurum qaz kəməri layihələri bunun parlaq nümunəsidir. Bu 

layihələrin həyata keçməsi ilə həm Azərbaycanın, həm də region dövlətlərinin inkişafında və Avropaya 

inteqrasiyasında yeni mərhələ başlayacaqdır. Bakı-Tbilisi-Ərzurum qaz kəmərinin istismarı Azərbaycan-

Yunanıstan münasibətlərini daha da genişləndirəcəkdir. Bu kəmər ölkələrimizin iqtisadi tərəqqisi ilə yanaşı, 

əlaqələrinə də müsbət təsir göstərəcəkdir. 

Azərbaycan regionun bütün dövlətləri ilə sıx əməkdaşlıq edir. Yalnız Ermənistan özünü bu əməkdaşlıqdan 

təcrid etmişdir. Bu ölkənin hərbi təcavüzü nəticəsində torpaqlarımızın 20 faizi işğal edilmiş, ölkədə bir 

milyondan çox qaçqın və məcburi köçkün yaranmışdır. Münaqişə ilə bağlı BMT-nin 4 qətnaməsi, ATƏT-in 

qərarları icra olunmamış qalır. Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi beynəlxalq hüquq 

normaları çərçivəsində tezliklə aradan qaldırılmalı, Azərbaycanın ərazi bütövlüyü bərpa edilməlidir.  

Əziz qonaqlar, məmnunluqla qeyd etmək istəyirəm ki, olimpiya oyunları bu il öz tarixi vətənində - 

Yunanıstanda keçirilir. Azərbaycanın həm idmançıları, həm də mədəniyyət və incəsənət xadimləri bu möhtəşəm 

hadisəyə xüsusi hazırlaşırlar.  

Hörmətli cənab Prezident! 

Azərbaycana rəsmi səfərinizə böyük əhəmiyyət verdiyimi bir daha ifadə edib, sizə möhkəm cansağlığı, 

ölkənizə isə daim inkişaf və tərəqqi arzulayıram.  

Cənab Prezident, bu badəni Sizin şərəfinizə, Azərbaycanla Yunanıstan arasında səmimi dostluq və faydalı 

əməkdaşlıq əlaqələrinin inkişafı şərəfinə qaldırıram.  
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YUNANISTAN PREZİDENTİ KONSTANTİNOS STEFANOPULOSA  

BAKI SLAVYAN UNİVERSİTETİNİN FƏXRİ DOKTORU DİPLOMUNUN  

TƏQDİM EDİLMƏSİ MƏRASİMİNDƏ 

NİTQ 

 

Bakı şəhəri, 

22 iyun 2004-cü il 

 

Hörmətli cənab Prezident! 

Hörmətli qonaqlar! 

Əziz dostlar! 

Artıq ikinci gündür ki, Yunanıstan Prezidenti cənab Stefanopulos Azərbaycanda rəsmi səfərdədir. Artıq 

demək olar ki, bu səfər çox uğurlu keçir. Dünən və bu gün keçirdiyimiz görüşlərdə, apardığımız danışıqlarda bir 

daha əmin olduq ki, Yunanıstanla Azərbaycan arasında münasibətlər sürətlə inkişaf edir, bir çox sahələri əhatə 

edir. Biz əminik ki, bu səfər nəticəsində aramızda olan əlaqələr daha da genişlənəcəkdir.  

Səfər çərçivəsində müxtəlif tədbirlər keçirilmişdir. Buna misal olaraq 1-ci Yunanıstan-Azərbaycan biznes 

forumunu göstərmək olar. Deyə bilərəm ki, cənab Prezidentlə ölkəmizə gəlmiş böyük sayda iş adamları 

Azərbaycanın iş adamları ilə çox səmərəli işləyiblər. Biz ümid edirik ki, iki ölkə arasında olan iqtisadi əlaqələr 

bundan sonra daha da güclənəcəkdir.  

Cənab Prezidentin səfəri çox gərgin keçir. Səfər çərçivəsində Bakı Slavyan Universitetində Yunanıstan 

Prezidentinə fəxri doktor adı verilibdir. Bu gün isə əziz dostlar, biz sizinlə görüşürük. Çox sevindirici haldır ki, 

səfər çərçivəsində Milli Olimpiya Komitəsində gözəl sərgi keçirilir. Mən əminəm ki, bu sərgi böyük maraqla 

qarşılanacaqdır.  

Azərbaycanda idmanın inkişafına, olimpiya hərəkatına çox böyük diqqət göstərilir. İdmanın maddi-

texniki bazası güclənir, ölkəmizin müxtəlif bölgələrində yeni müasir idman qurğuları, dünya standartlarına 

uyğun olimpiya kompleksləri inşa edilir. Azərbaycan idmançıları müxtəlif beynəlxalq yarışlardan, olimpiya 

oyunlarından, dünya və Avropa çempionatlarından vətənə qələbə ilə qayıdırlar. Xüsusilə qeyd etməliyəm ki, 

2000-ci ildə Sidneydə keçirilmiş Olimpiya oyunlarında Azərbaycan idmançıları iki qızıl, bir bürünc medal 

qazanmış, bununla da dünya ölkələri sırasında 34-cü yeri tutmuşlar.  

Deyə bilərəm ki, bizim idmançılarımız, idman ictimaiyyəti Afinada keçiriləcək Olimpiya oyunlarına da 

çox ciddi hazırlaşır. Nəinki hazırlaşır, hətta deyə bilərəm ki, Olimpiya oyunlarının proqramlarında fəal iştirak 

edir. Olimpiya oyunlarına hazırlıq proqramı çərçivəsində Azərbaycanda üç idman növü - voleybol, taekvondo 

və boks üzrə təsnifat turnirləri keçirilmişdir. Bu turnirlərdə bir çox ölkələrdən gələn idmançılar Azərbaycanda 

qarşıdakı Olimpiya oyunlarına vəsiqələr qazanmışlar.  

Bir ölkədə üç təsnifat turnirinin keçirilməsi dünya praktikasında nadir hallardan biridir. Biz bunu 

beynəlxalq idman ictimaiyyətinin Azərbaycana olan diqqətinin, hörmətinin əlaməti kimi qəbul edirik. Əlbəttə, 

biz ümid edirik ki, Azərbaycan idmançıları Afinada Olimpiya oyunlarında da ölkəmizi layiqincə təmsil edəcək, 

vətənə qələbə ilə qayıdacaqlar.  

Mən əminəm ki, bu iki gün ərzində Yunanıstan və Azərbaycan bir-birinə daha yaxın olublar. Prezident 

Stefanopulosun səfəri çox uğurlu sayıla bilər. Bu səfərdən sonra iki ölkə arasında olan münasibətlər bütün 

sahələrdə uğurla inkişaf edəcəkdir.  

Əziz cənab Prezident,  

Əziz dostlar, mən sizi bir daha ürəkdən salamlayıram. Sərginin MOK-da təşkilinə görə onun 

təşkilatçılarına dərin minnətdarlığımı, təşəkkürümü bildirirəm.  
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AZƏRBAYCAN MİLLİ OLİMPİYA KOMİTƏSİNİN İNZİBATİ BİNASINDA  

"OLİMPİYA RUHU" SƏRGİSİNİN AÇILIŞ MƏRASİMİNDƏ  

NİTQ 

 

Bakı şəhəri, 

22 iyun 2004-cü il 

 

Hörmətli cənab Prezident! 

Hörmətli qonaqlar! 

Əziz dostlar! 

Artıq ikinci gündür ki, Yunanıstan Prezidenti cənab Stefanopulos Azərbaycanda rəsmi səfərdədir. Artıq 

demək olar ki, bu səfər çox uğurlu keçir. Dünən və bu gün keçirdiyimiz görüşlərdə, apardığımız danışıqlarda bir 

daha əmin olduq ki, Yunanıstanla Azərbaycan arasında münasibətlər sürətlə inkişaf edir, bir çox sahələri əhatə 

edir. Biz əminik ki, bu səfər nəticəsində aramızda olan əlaqələr daha da genişlənəcəkdir.  

Səfər çərçivəsində müxtəlif tədbirlər keçirilmişdir. Buna misal olaraq 1-ci Yunanıstan-Azərbaycan 

biznes forumunu göstərmək olar. Deyə bilərəm ki, cənab Prezidentlə ölkəmizə gəlmiş böyük sayda iş adamları 

Azərbaycanın iş adamları ilə çox səmərəli işləyiblər. Biz ümid edirik ki, iki ölkə arasında olan iqtisadi əlaqələr 

bundan sonra daha da güclənəcəkdir.  

Cənab Prezidentin səfəri çox gərgin keçir. Səfər çərçivəsində Bakı Slavyan Universitetində Yunanıstan 

Prezidentinə fəxri doktor adı verilibdir. Bu gün isə əziz dostlar, biz sizinlə görüşürük. Çox sevindirici haldır ki, 

səfər çərçivəsində Milli Olimpiya Komitəsində gözəl sərgi keçirilir. Mən əminəm ki, bu sərgi böyük maraqla 

qarşılanacaqdır.  

Azərbaycanda idmanın inkişafına, olimpiya hərəkatına çox böyük diqqət göstərilir. İdmanın maddi-

texniki bazası güclənir, ölkəmizin müxtəlif bölgələrində yeni müasir idman qurğuları, dünya standartlarına 

uyğun olimpiya kompleksləri inşa edilir. Azərbaycan idmançıları müxtəlif beynəlxalq yarışlardan, olimpiya 

oyunlarından, dünya və Avropa çempionatlarından vətənə qələbə ilə qayıdırlar. Xüsusilə qeyd etməliyəm ki, 

2000-ci ildə Sidneydə keçirilmiş Olimpiya oyunlarında Azərbaycan idmançıları iki qızıl, bir bürünc medal 

qazanmış, bununla da dünya ölkələri sırasında 34-cü yeri tutmuşlar.  

Deyə bilərəm ki, bizim idmançılarımız, idman ictimaiyyəti Afinada keçiriləcək Olimpiya oyunlarına da 

çox ciddi hazırlaşır. Nəinki hazırlaşır, hətta deyə bilərəm ki, Olimpiya oyunlarının proqramlarında fəal iştirak 

edir. Olimpiya oyunlarına hazırlıq proqramı çərçivəsində Azərbaycanda üç idman növü - voleybol, taekvondo 

və boks üzrə təsnifat turnirləri keçirilmişdir. Bu turnirlərdə bir çox ölkələrdən gələn idmançılar Azərbaycanda 

qarşıdakı Olimpiya oyunlarına vəsiqələr qazanmışlar.  

Bir ölkədə üç təsnifat turnirinin keçirilməsi dünya praktikasında nadir hallardan biridir. Biz bunu 

beynəlxalq idman ictimaiyyətinin Azərbaycana olan diqqətinin, hörmətinin əlaməti kimi qəbul edirik. Əlbəttə, 

biz ümid edirik ki, Azərbaycan idmançıları Afinada Olimpiya oyunlarında da ölkəmizi layiqincə təmsil edəcək, 

vətənə qələbə ilə qayıdacaqlar.  

Mən əminəm ki, bu iki gün ərzində Yunanıstan və Azərbaycan bir-birinə daha yaxın olublar. Prezident 

Stefanopulosun səfəri çox uğurlu sayıla bilər. Bu səfərdən sonra iki ölkə arasında olan münasibətlər bütün 

sahələrdə uğurla inkişaf edəcəkdir.  

Əziz cənab Prezident,  

Əziz dostlar, mən sizi bir daha ürəkdən salamlayıram. Sərginin MOK-da təşkilinə görə onun 

təşkilatçılarına dərin minnətdarlığımı, təşəkkürümü bildirirəm.  
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BAKIDA YUNANISTAN TƏRƏFİNİN "HYATT PARK" MEHMANXANASINDA  

VERDİYİ ZİYAFƏTDƏ 

NİTQ 

 

Bakı şəhəri, 

22 iyun 2004-cü il 

 

– Hörmətli cənab Prezident!  

– Əziz qonaqlar!  

– Mən sizi bir daha ürəkdən salamlayıram. Ümid etdiyimi bildirmək istəyirəm ki, bu səfərdən sonra 

Azərbaycan-Yunanıstan əlaqələri daha da inkişaf edəcək, ölkələrimiz bir-birinə daha da yaxın olacaqlar. Bu 

səfər çərçivəsində iki ölkə arasında çox vacib sənədlər imzalanmışdır. 1-ci Azərbaycan-Yunanıstan biznes 

forumu, Milli Olimpiya Komitəsinin inzibati binasında gözəl sərgi keçirilmişdir. Prezident Stefanopulosun 

görüşləri olmuşdur. Bütün görülən işlər, aparılmış danışıqlar bizi bir daha əmin edir ki, Azərbaycanla 

Yunanıstan arasında olan siyasi, iqtisadi, mədəni əlaqələr böyük sürətlə inkişaf edəcək, xalqlarımıza xeyir 

gətirəcəkdir.  

Bu iki gün çox tez keçdi. Ancaq, bu iki gün ərzində Azərbaycan və Yunanıstan iş adamları, siyasi 

xadimlər, mədəniyyət xadimləri dostlaşıblar. Mən ümidvaram ki, bu dostluq bundan sonra da davam edəcəkdir.  

Bu badəni Yunanıstan Prezidenti Konstantinos Stefanopulosun şərəfinə, Yunanıstandan gəlmiş bütün 

qonaqların şərəfinə, Yunanıstan-Azərbaycan dostluğu şərəfinə qaldırıram. 
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İSTANBULDA HEYDƏR ƏLİYEV ADINA PARKIN VƏ BÜSTÜNÜN AÇILIŞ MƏRASİMİNDƏ 

NİTQ 

 

İstanbul şəhəri, 

26 iyun 2004-cü il 

 

Hörmətli cənab vali! 

Hörmətli Şişli bələdiyyəsinin başqanı!  

Əziz dostlar, qardaşlar, xanımlar və cənablar! 

Mən, ilk növbədə, sizin hamınızı ürəkdən salamlayıram. Sizi görməyimə çox şadam. Bu gün qeyd olundu 

ki, mən dövlət başçısı kimi İstanbula ilk səfərdəyəm. İstanbulda dəfələrlə olmuşam. Bu şəhəri çox sevirəm. Bu 

şəhər bizim hamımız üçün, həm Türkiyədə, həm də Azərbaycanda yaşayanlar üçün çox əziz, doğma şəhərdir. 

Mənim də həyatımın bir hissəsi İstanbulda keçmişdir. Ona görə mən İstanbulu çox yaxşı tanıyıram, gözəl 

xatirələrim var. Mən öz fikrimi demək istəyirəm və siz mənimlə razılaşarsınız ki, İstanbul dünyanın ən gözəl 

şəhəridir.  

Əlbəttə, mənim üçün və bütün Azərbaycan xalqı üçün çox böyük şərəfdir ki, bu gün İstanbulda xalqımızın 

ümummilli lideri Heydər Əliyevin adını daşıyan park açılır. Burada Heydər Əliyevin abidəsi ucaldılıb və sərgi 

təşkil edilibdir. Bütün bu işlərdə iştirak edən, bunları təşkil edən dostlarımıza, qardaşlarımıza öz dərin 

təşəkkürümü, minnətdarlığımı bildirirəm.  

Heydər Əliyev, həqiqətən, Azərbaycan xalqının ümummilli lideri idi. Azərbaycanın ən çətin anlarında, ən 

çətin dövrlərində xalqla bir yerdə idi. Xalqı çətin vəziyyətdən irəli, tərəqqiyə, inkişafa aparırdı. Keçən əsrin 70-

ci illərində Azərbaycan müstəqil dövlət deyildi, Sovet İttifaqı çərçivəsində bir respublika idi. Amma o illər 

ərzində Azərbaycanda böyük quruculuq işləri aparılmış, zavod və fabriklər tikilmişdir. Azərbaycan, demək olar 

ki, öz iqtisadi potensialını məhz o dövrlərdə, məhz 70-ci illərdə, Heydər Əliyevin Azərbaycana rəhbərlik etdiyi 

zaman yaratmışdır.  

Azərbaycanın müstəqilliyinin ilk illəri çox ağır keçirdi. Ölkə böhran içində idi, vətəndaş müharibəsi, 

qardaş qırğını baş verirdi. Müharibədə Azərbaycan torpaqları işğal olunurdu. Ölkə iqtisadiyyatı çökmüşdü. 

Ümumiyyətlə, Azərbaycan və onun müstəqil gələcəyi çox böyük təhlükə altında idi. Məhz o zaman, 1993-cü 

ildə xalqın tələbi və təkidi ilə Heydər Əliyev Azərbaycana rəhbərliyə qayıtmış və qısa müddət ərzində ölkəni 

böhran vəziyyətindən çıxarmışdır. Bundan sonra Azərbaycan sabitlik əldə etmiş və öz inkişaf yoluna qədəm 

qoymuşdur.  

Bu gün müstəqil Azərbaycan dünya birliyinin layiqli üzvüdür. Azərbaycan beynəlxalq təşkilatlarda fəal 

iştirak edir. Ölkəmizin iştirakı ilə dünyada və bölgədə önəmli regional layihələr həyata keçirilir. Azərbaycanın 

iqtisadiyyatı sürətlə inkişaf edir. Mən sizə deyə bilərəm ki, son yeddi il ərzində iqtisadiyyatımız 90 faiz 

artmışdır. Hər il iqtisadi artım 10 faizdən yuxarıdır. Bu siyasət bundan sonra da aparılacaqdır. Ölkəmizin çoxlu 

sosial problemləri öz həllini tapır. Bir sözlə, bu gün Azərbaycan inamla irəliyə, gələcəyə baxır.  

Ölkəmizin iqtisadi, siyasi potensialı çox güclüdür. Siz bilirsiniz ki, Azərbaycanda həyata keçirilən böyük 

neft layihələri də Heydər Əliyevin neft strategiyası ilə bağlıdır. Məhz onun cəsarəti, uzaqgörənliyi və siyasi 

iradəsi 1994-cü ildə bu strategiyanın təməlini qoymuşdur. Baxmayaraq ki, o illərdə Azərbaycana bu məsələ ilə 

əlaqədar böyük təzyiqlər olmuşdur. Ölkə daxilində də buna müqavimət var idi. Xaricdə də bəzi dairələr açıq 

şəkildə bunun əleyhinə çıxırdı. Belə cəhdlər olurdu. Lakin bütün bunlara baxmayaraq, Heydər Əliyevin iradəsi 

və qətiyyəti nəticəsində bu layihələr həyata keçdi. Türkiyə və Azərbaycanı iqtisadi baxımdan daha da 

yaxınlaşdıran Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəmərinin tikintisi uğurla davam edir. Bu, bir daha onu göstərir ki, 

Heydər Əliyev ikitərəfli münasibətlərə, Türkiyə-Azərbaycan münasibətlərinə böyük əhəmiyyət verirdi. Mən 

şübhə etmirəm ki, yaxın zamanlarda Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəmərinin inşası uğurla başa çatacaq və biz bu 

mərasimi qeyd edəcəyik.  

Türkiyə-Azərbaycan əlaqələri Heydər Əliyev siyasətinin əsas istiqamətlərindən biri olmuşdur. O, daim 

çalışırdı ki, Türkiyə ilə Azərbaycan arasında olan əlaqələr bütün sahələrdə güclənsin və inkişaf etsin. Məhz 

onun rəhbərliyi altında son 10 il ərzində iki qardaş ölkə arasındakı əlaqələr ən yüksək zirvəyə qalxmışdır. Bu 

gün bizi siyasi, iqtisadi, mədəni və digər sahələrdə möhkəm tellər bağlayır. Türkiyə və Azərbaycan beynəlxalq 

aləmdə bir mövqedən çıxış edir, daim bir-birinə dəstək olur. Əlbəttə ki, Azərbaycanın və Türkiyənin xoşbəxt 

gələcəyi bizim xalqlarımızın birliyindədir. Bu gözəl kəlam Azərbaycanda və Türkiyədə çox məşhurdur. Bu, 

həm həqiqəti, həm də Türkiyə ilə Azərbaycan arasında olan əlaqələri əks etdirir. Türkiyə və Azərbaycan bir 
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millət, iki dövlətdir. Bu şüar bizim hamımız üçün örnəkdir. Bu şüar bizim siyasətimizin əsasıdır. Biz bu 

dostluğa, bu qardaşlığa sadiqik.  

Mən çox şadam ki, ölkə başçısı kimi bu əlaqələrin inkişafına da öz töhfəmi verirəm. Sizə deyə bilərəm ki, 

keçən il Azərbaycanın Baş naziri vəzifəsinə təyin olunduqdan sonra mənim ilk xarici səfərim məhz Türkiyəyə 

olmuşdur. Mən Prezident seçiləndən sonra da Türkiyə-Azərbaycan əlaqələrinə çox böyük əhəmiyyət verirəm və 

Azərbaycanın müasir siyasətinin prioriteti hesab edirəm. Mən Prezident kimi də Türkiyəyə səfər etmişdim. 

Lakin əfsuslar olsun ki, o zaman vaxt çox məhdud idi və İstanbula gələ bilmədim. Bu gün çox xoşbəxtəm ki, 

İstanbuldayam, bu gözəl mərasimdə sizinlə birlikdəyəm.  

Heydər Əliyevin xatirəsinə belə hörmətlə, belə məhəbbətlə yanaşdığınıza görə mən sizə bir daha öz dərin 

minnətdarlığımı bildirirəm. Əmin ola bilərsiniz ki, Azərbaycan bu siyasətə, Heydər Əliyev siyasətinə sadiq 

qalacaqdır. Bu siyasət bütün sahələrdə davam etdirilir. Mən bu siyasətə sadiqəm. Yalnız Heydər Əliyev siyasəti 

Azərbaycanı xoşbəxt gələcəyə apara bilər.  

Mən bir daha qeyd etmək istəyirəm ki, Türkiyə-Azərbaycan münasibətləri çox güclüdür. Aramızda olan 

qardaşlıq, dostluq çox güclüdür və heç kim bu münasibətlərə təsir edə bilməz. Bu, bizim siyasətimizdir, biz də 

bunu aparacağıq.  

Əziz dostlar, qardaşlar, bu gözəl parka Heydər Əliyevin adını verdiyinizə görə, burada bu gözəl abidəni 

yaratdığınıza görə mən sizə həm Heydər Əliyevin oğlu kimi, həm də Azərbaycan Prezidenti kimi bir daha öz 

minnətdarlığımı, təşəkkürümü bildirirəm.  

Yaşasın əbədi, sarsılmaz Türkiyə-Azərbaycan dostluğu, qardaşlığı! 

 

* * * 
 

Sonra büstün üzərindəki örtük götürüldü.  

Prezident İlham Əliyev və xanımı Mehriban Əliyeva, mərasim iştirakçıları “Əsrlərə bərabər bir ömür” 

adlı fotosərgi ilə tanış oldular. Sərgidə ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin həyatının ən müxtəlif dövrlərindən 

bəhs edən fotoşəkillər nümayiş etdirilir. Burada dünyanın görkəmli dövlət xadimlərinin Azərbaycanın 

ümummilli lideri barədə fikirlərinə də geniş yer verilmişdir. 

Prezident İlham Əliyev sərgi ilə tanışlıqdan sonra xatirə kitabına ürək sözlərini yazdı:  

“Bu gün Türkiyənin İstanbul şəhərində Heydər Əliyev adına parkın açılışında iştirak etməkdən böyük 

mutluluq və qürur hissi duyuram. Parkda ucaldılan Heydər Əliyevin abidəsi çox böyük ustalıqla işlənilib.  

Türkiyə-Azərbaycan ilişkiləri xalqımızın ümummilli lideri Heydər Əliyevin siyasətində ən önəmli yer 

tuturdu. Mən Azərbaycanın Cümhurbaşqanı kimi bu siyasətə sadiqəm. Türkiyə-Azərbaycan ilişkiləri daha da 

inkişaf edəcək, xalqlarımız bir-birinə daha da yaxın olacaqdır. Biz bir millət, iki dövlətik. 

Yaşasın Türkiyə Azərbaycan dostluğu, qardaşlığı! 
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İSTANBULDA "AVRATLANTİK İTTİFAQI YOL AYRICINDA"  

MÖVZUSUNDA KEÇİRİLMİŞ BEYNƏLXALQ KONFRANSDA 

ÇIXIŞ 

 

İstanbul şəhəri, 

26 iyun 2004-cü il 

 

Əziz cənab sədr!  

Xanımlar və cənablar!  

İlk əvvəl mən istərdim ki, vacib beynəlxalq tədbiri hazırladığına görə Marşall Fonduna minnətdarlığımı 

bildirim. Bu gün mən burada dostlarımla olmağıma sevinirəm. Rumıniyanın xarici işlər naziri cənab Coane. 

Dostum Mixail Saakaşvili ilə, lap bu yaxınlarda Gürcüstanda onunla görüşlərimiz oldu. Cənab Bryus Cekson, o, 

Bakıya bir neçə dəfə səfər edib, bizim çox maraqlı müzakirələrimiz olubdur. Bizim ümumi strateji seçimimizə 

onun töhfəsini də yüksək qiymətləndirirəm. Əlbəttə ki, ev yiyəsinin nümayəndəsi, Azərbaycanın ən yaxın 

münasibətləri olan, ən yaxın bağlantıları olan, bu münasibətlərin günü-gündən möhkəmləndiyi Türkiyənin 

nümayəndəsi cənab Davudoğlu.  

Burada, Türkiyədə olmağımdan çox məmnunam. Bu konfransda iştirakımdan çox məmnunam. 

Azərbaycan Avratlantik strukturlara inteqrasiyasında nəzərəçarpacaq irəliləyiş əldə edibdir. 1993-cü ildə 

Prezidentimiz Heydər Əliyevin müəyyən etdiyi seçim indi də ölkə üçün dəyişməz olaraq qalır. Azərbaycanın 

strateji xətti beynəlxalq birliyə inteqrasiyadır.  

Avropa və Avratlantik strukturlarına inteqrasiya xətti olan bu seçim ölkəmizin o zaman qəbul etdiyi 

uğurlu qərar idi. Ölkə müstəqilliyini yenicə qazanarkən onun çox ciddi problemləri vardı. Daxildə narahatlıq, 

toqquşmalar, Ermənistanla müharibə, Ermənistanın Azərbaycana qarşı təcavüzü, iqtisadi böhran, iqtisadi 

tənəzzül Azərbaycanı dağılmaq ərəfəsinə çıxaran amillər idi. Azərbaycanın gələcək taleyi şübhə altında idi. Son 

on ildə Prezidentimiz Heydər Əliyevin apardığı siyasət ölkəmizə imkan verdi ki, bütün sahələrdə inkişaf etsin. 

Biz beynəlxalq birliyin mühüm iştirakçılarından olduq. Azərbaycan Avropa Şurasının üzvü oldu və həmin 

təşkilatda uğurla fəaliyyət göstərir. Rəsmi qəbul olunma vaxtı üzərinə götürdüyü bütün öhdəlikləri yerinə yetirir. 

Azərbaycanın Avropa Birliyi ilə çox gözəl münasibətləri var. Biz çox şadıq ki, Avropa Birliyi Cənubi Qafqaza 

öz xüsusi nümayəndəsini təyin etmişdir. Bu, Avropa Birliyinin bizim regiona artan marağından irəli gəlir. Artıq 

10 ildir ki, Azərbaycan NATO-nun “Sülh naminə tərəfdaşlıq” proqramının fəal iştirakçısıdır.  

Bu gün biz artıq NATO ilə əməkdaşlığın ikinci mərhələsindəyik. Fərdi əməkdaşlıq planını təqdim etmişik 

və yalnız iki ölkə bunu etməyə nail olmuşdur - Gürcüstan və Azərbaycan. NATO-nun baş qərargahında olarkən 

soruşdum ki, nəyə görə Gürcüstan bu məsələdə birinci, Azərbaycan isə ikincidir? Mənə cavab verdilər ki, 

dostunuz Mixail Saakaşvili sizdən bir ay əvvəl NATO baş qərargahına səfər etmişdi. Ona görə də gələn dəfə 

yəqin ki, birlikdə gedərik.  

Əslində, qonşularımızla olan münasibətlər, xüsusilə də, Gürcüstanla, Türkiyə ilə olan münasibətlər, yalnız 

daxili siyasət üçün deyil, regional əməkdaşlıq baxımından da böyük əhəmiyyət kəsb edən amillərdir. Regionun 

inkişafı üçün vacibdir. Regionun inkişaf istiqamətlərinin müəyyən olunması üçün əhəmiyyət kəsb edir. Bu 

istiqamətdə Azərbaycan qonşuları ilə fəal əməkdaşlıq edir. Bu gün ölkənin iqtisadi inkişafı uğurludur. Biz 

iqtisadi problemləri həll etməkdə qərarlıyıq. Son 7 ildə iqtisadiyyat ildə ən azı 10 faiz artımla irəliləyir. Yeri 

gəlmişkən, son 7 il müddətində ümumi daxili məhsulun həcmi 90 faiz artmışdır. Təkcə keçmiş SSRİ 

respublikaları arasında deyil, Şərqi Avropa ölkələri də daxil olmaqla, Azərbaycan adambaşına düşən xarici 

sərmayənin həcminə görə aparıcı mövqedədir. Azərbaycan əla sərmayə mühiti yaradıbdır. Sərmayəçilər özlərini 

və sərmayələrini burada tamamilə müdafiə olunmuş hesab edirlər. Bu da bizim ölkəyə milyardlarla dollar vəsait 

yatırılmasının əsas səbəbləridir. Həmin vəsait təkcə neft və qaz sektoruna deyil, iqtisadiyyatımızın digər 

sahələrinə də yatırılmışdır. Azərbaycanda mövcud olan ictimai-siyasi sabitlik davamlı və uğurlu iqtisadi 

inkişafın əsas amilidir.  

Qonşularımız və dostlarımızla - Türkiyə və Gürcüstanla dünyanın ən iri enerji layihələrini həyata 

keçiririk. Bu, təkcə Bakı-Tbilisi-Ceyhan və Bakı-Tbilisi-Ərzurum kəmərləri deyildir. Həm də bizim nəhəng neft 

və qaz yataqlarının işlənilməsi layihələridir. Biz artıq lazımi proqnozları aparmışıq. Azərbaycanın neftdən nə 

qədər fayda götürəcəyini bilirik. Bunun nəzərə alınması ilə bir neçə il əvvəl Neft Fondu yaratmışıq. Bu struktur, 

tam şəffaflığı ilə seçilir. Beynəlxalq auditorlar ona nəzarət edir. Neft Fondu Beynəlxalq Valyuta Fondunun 

tövsiyə və məsləhətləri ilə idarə olunur. Azərbaycan Britaniya Baş nazirinin hasilat sənayelərində şəffaflıq 

təşəbbüsünə qoşulan ilk ölkələrdən olmuşdur. Ölkədə neft və qaz gəlirlərinin tam şəffaflığına nail olmaq üçün 
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lazımi tədbirlər həyata keçirilir. Bir sözlə, ölkəmizin qarşısında çox problem görmürük. Regional əməkdaşlığı 

artırmaq lazımdır. Əminəm ki, enerji və nəqliyyat layihələri başa çatdırıldıqdan sonra dünyanın özü də daha 

təhlükəsiz olacaqdır. Regionda da təhlükəsizlik artacaq, əməkdaşlıq genişlənəcəkdir.  

Regiona isə təhlükəsizlik lazımdır. Təəssüf ki, Cənubi Qafqazda baş verən proseslər, xüsusilə də, 

təcavüzkar separatçılıq, ölkələrimizdə - Gürcüstan və Azərbaycanda baş verən hadisələr bütün regional 

əməkdaşlığı və təhlükəsizliyin özünü təhlükə altına alır. Azərbaycan separatçılıqdan əziyyət çəkmiş ölkədir. 

Azərbaycan erməni işğalından əziyyət çəkmiş ölkədir. Bu təcavüzün nəticəsi kimi, Azərbaycan ərazisinin 20 

faizi Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən zəbt edilib, 1 milyon qaçqın-köçkünümüz var.  

Bu, dünyada ölkənin əhalisinin sayına nisbətdə qaçqın-köçkünlərin ən yüksək göstəricisidir. 8 milyon 

əhalinin 1 milyonu qaçqınlar və məcburi köçkünlərdir.  

Təəssüf ki, beynəlxalq ictimaiyyət bu məsələlərə kifayət qədər diqqət yetirmir. Təcavüzkar separatçılıq, 

beynəlxalq hüquq normalarının pozulması, ərazi bütövlüyünün pozulması beynəlxalq ictimaiyyət tərəfindən 

pislənməli, lənətlənməli hərəkətlərdir. Həm də bunları yalnız pisləməklə kifayətlənmək olmaz. Sanksiyalar 

tətbiq olunmalı, təcavüzə son qoymaq üçün praktiki addımlar atılmalıdır.  

Bu gün Cənubi Qafqazda, bizdə, qanunsuz ərazilər mövcuddur. Dağlıq Qarabağ onlardan biridir. 

Gürcüstan ərazisində də qanunsuz ərazilər mövcuddur. Burada beynəlxalq nəzarət, beynəlxalq monitorinq 

yoxdur və həmin zonalarda qanunun aliliyi qorunmur. Bu cür təhlükə ilə yanaşı necə yaşamalı? Nəzarətsiz 

ərazilərin törədə biləcəyi təhlükə potensialı hamıya məlumdur. Bu, bütün kriminal elementlər üçün rahat 

ərazidir və beynəlxalq ictimaiyyətin terrora qarşı mübarizədə birləşdiyi bir şəraitdə, düşünürəm ki, bu qanunsuz 

ərazilərə də diqqət artırılmalıdır. Çünki bu ərazilərdə terrorizmin çox böyük dayaqları ola bilər. Azərbaycan 

ərazilərinin itirilməsi ilə heç vaxt razılaşmayacaq, biz bu əraziləri geri alacağıq. Biz bunu sülh yolu ilə etmək 

istəyirik, amma təəssüf ki, sülh yolu ilə ciddi uğur əldə etməmişik.  

Bu gün Azərbaycandakı iqtisadi vəziyyət Ermənistanın iqtisadi vəziyyəti ilə müqayisə oluna bilməz. 

Bizim iqtisadiyyatın bugünkü gücü Ermənistanınkından 3-4 dəfə böyükdür. Bir neçə ilə fərq 10 dəfəyə 

çatacaqdır. Əlbəttə ki, bütün imkanların, ehtiyatların istifadə olunması ilə biz sonda ərazimizi azad edəcəyik. 

Biz digər ərazilərə can atmırıq. Amma Dağlıq Qarabağ və onun ətrafındakı 7 rayon Azərbaycanın torpaqlarıdır. 

Azərbaycanın ayrılmaz hissəsidir və Azərbaycana qaytarılmalıdır.  

Mən əminəm ki, məsələ ilə birbaşa məşğul olan beynəlxalq təşkilatlar bunu həll etməkdən ötrü səylərini 

ikiqat gücləndirəcəklər. Biz istərdik ki, yalnız ATƏT deyil, Avropa Birliyi, Avropa Şurası, digər beynəlxalq 

təşkilatlar da məsələnin həllində fəal rol oynasınlar. Əlbəttə ki, ATƏT-in Minsk qrupunun məsələni həll etmək 

üçün mandatı vardır və biz bu mandata hörmətlə yanaşırıq. Amma düşünürəm ki, daha geniş beynəlxalq 

ictimaiyyətin bu yönümdə fəal rol oynamasının vaxtı çatmışdır. 

Əminəm ki, Azərbaycanı gözəl gələcək gözləyir. Qeyd etdiyim kimi, regional əməkdaşlıq çox yaxşı 

səviyyədədir. Bütün qonşularla çox yaxşı münasibətlərimiz var. İqtisadi artım üçün gözəl iqtisadi potensial var. 

Biz sosial problemlərimizi həll edirik. Yalnız bizə deyil, bütün regiona, bütün dünyaya lazım olan ancaq 

sülhdür. Azərbaycan bütün dünyada sülhün bərqərar olmasına öz töhfəsini vermişdir. Biz regiona sülh 

gətirilməsi yolunda səylərimizi əsirgəməmişik və bu siyasətimiz dəyişməz qalacaqdır. Mən sizi əmin etmək 

istəyirəm ki, həyata keçirdiyimiz siyasət, xüsusilə də Avropa strukturlarına, Avratlantik qurumlarına inteqrasiya 

siyasətimiz davam edəcəkdir. Ölkəmiz ümumavropa işinə öz töhfəsini verməkdə davam edəcəkdir. Çox sağ 

olun.  

 

* * * 
 

BRYUS CEKSON (NATO üzrə Amerika Komitəsinin prezidenti və həmsədri): Natiqlərin çıxışından 

sonra bizim sual-cavab üçün təxminən 22-23 dəqiqəmiz var. Sual verərkən özünüzü təqdim edin. Buyurun.  

SUAL (Stənford Universitetindən Mayk Makfol): Sualım Prezident Əliyevədir. Mən Stənford 

Universitetində demokratikləşmədən dərs deyirəm. Tələbələrimə izah etməyə çalışıram ki, 

demokratiyaya keçid səhv ifadədir. Demokratiya bütün ölkələrdə daim tərəqqi edən iş tələb edir. Mən 

özüm Amerika haqqında danışmağa başlasam, bir neçə mövzunun adını çəkərdim ki, onların düzəlməsi 

ilə Amerikada demokratiyanın səviyyəsi artar. Bəlkə, Siz ölkənizə aidiyyatı olan bu məsələlərin adını 

çəkərdiniz?  

İLHAM ƏLİYEV: Hər bir cəmiyyətin demokratikləşməsi prosesdir. Sonu olmayan proses. Hər bir ölkə 

müəyyən şəraitdə yaşayır. Bəzən həmin şərait və mühit ölkənin istəkləri və strategiyasından asılı olmur. 

Azərbaycan və eləcə də keçmiş SSRİ-nin digər respublikaları 70 il tamam başqa sistemdə yaşamışlar. Siz həmin 

sistem haqqında universitetdə təhsil zamanı məlumat almısınız. Amma onu şəxsi həyatınızda hiss etməmisiniz. 
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Onu hiss etməkdən ötrü gərək sistemin içərisində yaşayasan. Biz Mixail və mənim özüm bu sistemdə yaşamışıq. 

Xoşbəxtlikdən, həmin sistem dağılarkən biz kifayət qədər gənc idik. Biz sistemin dağılması ilə yaranan 

azadlıqdan və müstəqillikdən yaşlı nəsildən daha çox bəhrələnə bildik Bu gün Azərbaycanın nailiyyətlərindən 

biri, müstəqillikdən sonrakı bütün çətinliklərə, ərazimizin işğal olunmasına baxmayaraq, daxili çətinliklərə, 

vətəndaş müharibəsinə və digər təhlükəli proseslərə baxmayaraq, ölkənin həqiqi müstəqilliyini qoruyub saxlaya 

bilməsidir. Ərazimizdə xarici qoşunlar yoxdur. Siyasətimizi digər qurumların və strukturların maraqlarına 

uyğun yox, tamamilə milli maraqlarımıza uyğun aparırıq. 

Əlbəttə ki, bölgəmizdə demokratikləşmə prosesi davam etməkdədir. Azərbaycanı 10 il əvvəlki şəraiti ilə 

müqayisə etsəniz, görərsiniz ki, o vaxt ölkə demokratik cəmiyyətin standartları və normalarından çox uzaqda 

idi. Bu gün məndən soruşsanız ki, Azərbaycan bütün meyarlara cavab verir, yoxsa yox, əlbəttə, Azərbaycan 

azad dünyanın bir əsrdən çox yaşadığı standartlara cavab vermir. Keçmiş SSRİ respublikalarından Avropa 

Birliyində olan demokratiya səviyyəsini gözləmək hələ çox tezdir. Amma bu istiqamətdə siyasət aparılır. 

Strategiya, strateji seçim müəyyən olunubdur. 1993-cü ildən ölkəmiz beynəlxalq birliyə çox uğurla inteqrasiya 

edir. Demokratikləşmə prosesi də uğurla aparılır.  

SUAL: Mən Estoniyadanam. Sualım cənab Saakaşviliyədir. Rusiyanın Gürcüstandakı inqilabda 

rolu və maraqları nədən ibarət idi?  

MİXAİL SAAKAŞVİLİ: Düşünürəm ki, Rusiya ilə Gürcüstan arasında olan münasibətlər çox pis, çox 

gərgin idi. Münasibətləri bundan da pis təsəvvür etmək mümkün deyildi. Son 10 il müddətində Rusiya 

Gürcüstanın daxilində 2 müharibədə iştirak etdi və yaxşı tərəfdən iştirak etmədi. “Qızılgül inqilabı”na ilk 

reaksiya çox mənfi idi. Ruslar dedilər ki, bu, MDB ölkələri üçün Latın Amerikası təcrübəsindən istifadə 

olunmasıdır. MDB-nin lideri kimi Rusiya özü də digər MDB liderləri tərəfindən təsir altında idi. Çünki həmin 

liderlər belə bir inqilabı özləri üçün də təhlükə hesab edirdilər. Amma bir neçə aydır ki, Rusiya ilə intensiv və 

yaxşı dialoq yaranmışdır. Müəyyən tədbirlər həyata keçirilmişdir. Siyasətimiz daha praqmatik şəkildə 

qurulubdur. Rusiyanın regionla bağlı qanuni narahatlıqları vardır. Məsələn, sərhədlərinin təhlükəsizliyi, 

ərazisinə bu sərhədlər vasitəsilə yaraqlıların soxula bilməsi ehtimalı. Rusiyanın regionda həm də iqtisadi 

maraqları mövcuddur. Amma sərmayələrin, iqtisadi fəaliyyətin olduğu bir şəraitdə praqmatik siyasətə üstünlük 

verilməlidir. Daha rasional siyasət aparmaq lazımdır. Rusiyanın motivləri haqqında sizə deyim ki, Rusiya 

siyasətinin əsasında qeyri-rasionallıq dururdu.  

SUAL: Karen Qazaryan, Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyi. Natiqlərə gözəl çıxışlarına görə 

minnətdaram. Cənab Əliyev, çıxışınızda Dağlıq Qarabağı nəzarətsiz və qanunsuz ərazi adlandırdınız. 

Amma Sizə xatırladım ki, Dağlıq Qarabağ öz qurumlarını yaratmışdır. Təsisatları işləyir və regionda 

sülh və təhlükəsizliyə töhfə verməyə hazırdır. Keçən ay Dağlıq Qarabağda atəşkəsin on illiyi qeyd olundu. 

Tərəflər özləri buna nəzarət edirlər. Bu, dünyada ən uzun sürən atəşkəsdir, məqsəd də atəşkəsin sülhə 

transformasiyasından ibarətdir. Mənim sualım belədir: Sizin hökumətiniz nəyə görə ATƏT-in Minsk 

qrupunun fəaliyyətindən narazıdır? Sizin rəsmilər Bakıda bununla bağlı bir sıra bəyanatlar veriblər.  

Biz beynəlxalq birliyin üzvü olmaqdan bəhrələnməyi bacardıq. Biz artıq kiçik qardaş, digər millətlərdən 

asılı millət deyildik. Siyasətini tamamilə müstəqil müəyyən edən millət idik.  

İLHAM ƏLİYEV: Mən də xronologiyaya riayət edərək, əvvəlcə sizin şərhinizə münasibətimi bildirim, 

sonra isə sualınıza cavab verim. Dağlıq Qarabağ dünyada heç kimin tanımadığı bir qurumdur. Bu, tanınmayan, 

qanunsuz, özü-özünü müstəqil elan etmiş dırnaqarası qurumdur. Dağlıq Qarabağ region üçün ciddi təhlükə 

mənbəyidir. Səbəblərini mən sadalamışam. Beynəlxalq monitorinq keçirilmir. Narkotik daşınması ehtimalı 

böyükdür. Bununla bağlı sübut da vardır. Terrorist düşərgələri mövcuddur. Terrorçuların burada himayə 

olunması məlumdur. Çünki terrorçular harada gizlənməlidirlər? Əlbəttə ki, nəzarətsiz zonalarda. Dağlıq 

Qarabağ bu ərazilərdən biridir və əlbəttə ki, yalnız Azərbaycan üçün deyil, bütün region üçün təhlükədir.  

Vasitəçilərin missiyasının qənaətbəxş olmamasının səbəbi sadədir. Onlar nəticə əldə edə bilməyiblər. 

Azərbaycanın ərazi bütövlüyü pozulub. Ermənistan, Dağlıq Qarabağ da daxil olmaqla, Azərbaycanın ərazisinin 

20 faizini işğal edibdir. Dağlıq Qarabağın inzibati ərazisindən əlavə, Azərbaycanın digər 7 rayonu da işğal 

altındadır. Sizə məlum olduğu kimi bu 7 rayonda heç vaxt ermənilər yaşamayıbdır. Bu 7 rayonda 700 min 

azərbaycanlı yaşayırdı ki, onlar da ölkə daxilində köçkünə çevriliblər. Üstəgəl, Ermənistan ərazisində yaşayan 

250 min azərbaycanlı da etnik təmizləmə nəticəsində oradan çıxarılmışdır. Üstəgəl, hansılar ki, Dağlıq 

Qarabağın öz ərazisində yaşayan 50 minədək azərbaycanlı da etnik təmizləmə nəticəsində hazırda çadır 

şəhərciklərində, şəraiti olmayan vəziyyətdə yaşayır. Ermənistanın Azərbaycana qarşı müharibəsinin nəticəsi 

budur. Uzun illərdir ki, Ermənistan təbliğatı həqiqəti gizlədir. Erməni təbliğatı ona yönəlib ki, səbəb unudulsun 

və problem həll olunsun. Bu, alınmayacaq. Bütün dünya bilməlidir və artıq hamı bilir ki, Azərbaycanda nə baş 

verir. Azərbaycanın ərazi bütövlüyü pozulubdur. Beynəlxalq hüquq normaları kəskin şəkildə pozulubdur. Biz 
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XXI əsrdə yaşayırıq. Ermənistan və Azərbaycan beynəlxalq təşkilatların, o cümlədən Avropa Şurasının 

üzvləridir. Beynəlxalq birlik bir ölkənin digər ölkənin ərazisini işğal etməsi və işğal olunmuş əraziləri tərk 

etməməsi faktı ilə razılaşmamalıdır. Bratislavadakı sammiti xatırlayıram. Orada Ermənistanın xarici işlər naziri 

iştirak edirdi və o dedi ki, Ermənistan özünə məxsus olmayan torpaqları özündə saxlayır. Bu, həqiqətən belədir. 

Erməni rəsmilərinin ən ciddi və ən doğru bəyanatlarından biri idi. Əgər özünə məxsus olmayan nəyisə özündə 

saxlayırsansa, onu geri qaytarmalısan. Bu da münaqişənin həll olunmasının yeganə yoludur.  

BRYUS CEKSON: Hamımız razılaşarıq ki, dondurulmuş münaqişələr regionun sabitliyi üçün təhlükədir. 

Hər iki prezident qeyd etdi ki, sonrakı strategiyanın müəyyən olunmasında münaqişələrin həllinin böyük 

əhəmiyyəti var.  

SUAL: Bilkənd Universitetindən Sezer Dilbazoğlu, beynəlxalq münasibətlər üzrə professor. Gözəl, 

aydın və məlumatlı çıxışlara görə sizə minnətdaram. Qara dəniz regionunun NATO-nun strateji maraq 

dairəsinə daxil edilməsi ilə bağlı Rusiyadan nə gözləyirsiniz? Çünki biz hələ 1990-cı illərdə elmi tədqiqat 

aparmışıq və o zaman Rusiya bərk narahat idi ki, Qara dəniz, bir növ, “NATO gölünə” çevrilə bilər. 

NATO-nun Cənubi Qafqaz ölkələrinə - Gürcüstana və Azərbaycana təsiri də Rusiyanı narahat edirdi.  

Ermənistan bir qədər başqa vəziyyətdədir. Bu gün Rusiyadan nə gözləyirsiniz?  

İkinci sualım isə regional münaqişələrlə bağlıdır. Münaqişələr davam edir və onları necə həll etmək 

fikrindəsiniz? İndiyə qədər beynəlxalq ictimaiyyətin fəaliyyəti səmərəli olmayıbdır. Rusiya çoxtərəfli 

sülhməramlıların regionda olmasına razılıq verərdimi? Sonda şərhim də var ki, təəssüflər olsun, Qərb Qara 

dəniz regionunun önəmini dərk etməkdə çox gec oyanıbdır.  

MİXAİL SAAKAŞVİLİ: İlk əvvəl Türkiyənin oynadığı rolu qeyd edim. Türkiyə heç zaman regiondakı 

münaqişələrdən bəhrələnməyə çalışmayıbdır. Əksinə, çalışıb ki, münaqişələrin həll olunmasında rol oynasın. 

Məsələn, Acarıstandakı vəziyyət türklər üçün çox həssas bir məsələdir. Acarıstandakı separatçılar həmişə 

deyirdilər ki, Qars razılığı var və ona əsasən, əgər Gürcüstan hökuməti bizə qarşı qüvvə tətbiq edərsə, türklər 

əraziyə daxil olacaqlar. Türklər çox birmənalı və aydın dedilər ki, bu, Gürcüstanın daxili problemidir və biz 

Gürcüstanın ərazi bütövlüyünü istəyirik, Gürcüstana sülh, sabitlik arzu edirik və məsələ Gürcüstanın 

paytaxtında həll olunmalıdır. Bu, bizə çox yardım etdi. Beləliklə, Türkiyə ədalətli hərəkət edərək, əvvəllərdə 

bəzi digər ölkələrin etdiyi kimi, daxili gərginlikdən öz xeyrinə necə istifadə etmək yollarını axtarmırdı. Sualın 

Rusiya ilə bağlı hissəsinə gəldikdə isə, biz, əlbəttə, istəyirik ki, Avratlantik təsisatlara inteqrasiya edək. Amma 

Rusiyanı da kənarda qoymaq istəmirik. İstəyirik ki, bu inteqrasiya paralel olsun. Rusiyanın özü də 

demokratikləşmə prosesinə keçməlidir. Mən buraya gəlməzdən əvvəl cənab Putinlə konkret məsələləri müzakirə 

etmişəm. Ondan soruşmuşam ki, iştirakçılara konkret bir mesajı var, yoxsa yox? Bilirəm ki, o, dəvəti qəbul 

etməyibdir. O dedi yox, hamıya salam söylə. Məmnuniyyətlə onun salamını sizə yetirirəm və əlbəttə ki, Rusiya 

siyasətini müəyyən etməlidir. Bu, Rusiyanın daxili siyasəti üçün çox çətin bir qərardır və Rusiyaya istehza ilə 

yanaşmaq çox təhlükəlidir. Lakin Rusiyaya anlatmaq da gərəkdir ki, müstəqil ölkələrlə münasibətlər qurur. 

Onların öz maraqları, daxili siyasətləri, demokratiyaları, əhalisi, öz gələcəkləri var və Rusiya bu fikrə 

alışmalıdır. Bu, ağıllı bir prosesdir. Burada anlaşma, əməkdaşlıq olmalıdır. Yeni inteqrasiya növləri tapılmalıdır. 

Elə bilirəm ki, bir sıra məsələlər üzrə Qərb də Rusiya ilə inteqrasiyaya maraqlıdır. Elə bilirəm ki, Türkiyə 

Rusiya ilə münasibətlərlə Qərblə əməkdaşlıq arasında gözəl tarazlıq yarada bilmişdir. Bu modeldən biz də 

istifadə edə bilərik və çoxmillətli sülhməramlıların istifadə olunmasında maraqlıyıq. Biz uzun müddətdir ki, 

xahiş edirik, amma indiyədək Qərb ölkələri bu məsələdə kifayət qədər təsir göstərə bilməmişdir. Rusiya isə özü 

hər şeyi öhdəsindən gələ biləcəyini düşünmüşdür. Amma artıq belə deyildir. Məsələn, bizə məlumdur ki, 

qaçaqmalçılıqda Gürcüstan ərazisində xidmət edən rus generallarının əli vardı. Yerli polisi cəlb etdik. Rus 

generalı dedi ki, sizə 6 saat vaxt veririk, ya yerli polis postunu yığışdırın, ya da o postu əzib keçəcəyik. Onda biz 

də iki hərbi vertolyotla əraziyə hərbçilərimizi göndərdik və dedik ki, əzə bilirsənsə, əz, biz artıq sizin 

fikirləşdiyiniz balaca uşaqlardan deyilik. Onda Kremlin reaksiyası belə oldu ki, general heç bir qərar qəbul 

etməsin və tabe olsun. Beləliklə, hər şey dəyişir və heç kim üçün əvvəlki oyunun qaydaları ilə oynamaq asan 

başa gəlmir. Bizə ciddi siyasi qərarlar qəbul etmək və yeni oyunun qaydalarını öyrənmək lazımdır.  

SUAL: Kiyevdə Avropa və Beynəlxalq Tədris Mərkəzinin direktoru. İki sualım var: birinci sualım 

prezidentlərədir. Nəyə görə çıxışlarınızda GUÖAM haqqında heç bir söz demədiniz? İkinci sualım isə 

cənab Saakaşviliyə və nazir Coanneyədir. Qarşıdakı 5-10 il müddətində yeni qonşuluq siyasətində və 

Qara dəniz regionunda Ukraynanın oynayacağı rolu necə görürsünüz?  

BRYUS CEKSON: Qalan sualları da eşidək, sonra cavablandırarıq.  

SUAL: Birinci sualım Prezident Saakaşviliyə və Prezident Əliyevədir. Belə bir fikir aşılanıbdır ki, 

Gürcüstan və Azərbaycan təhlükəsizliyin əsas istehlakçıları olacaqlar. Hazırda isə Gürcüstan və 
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Azərbaycana daha çox təhlükəsizliyi təmin edən tərəf kimi baxırlar. Bununla bağlı fikriniz? Ölkələrinizin 

NATO üzvü olması həmin təhlükəsizliyə töhfə verəcəkmi?  

İkinci sualım Moldova ilə bağlıdır. Qara dəniz hövzəsi ölkəsi, Cənub-Şərqi Avropa ölkəsi 10 ildir ki, 

münaqişədən əziyyət çəkir. Məlumdur ki, Moldovanın kommunist prezidenti Moldovadakı Avropa meylli 

sivilizasiyalı cəmiyyətin arzusunu ifadə etmir və Dnestryanı münaqişədə də demokratiya və təhlükəsizlik 

prinsipləri əsasında həll variantına üstünlük verilir. Tələskənliyə yol verilir. Bu da ki, gələcəkdə Cənubi 

Qafqazdakı münaqişələrin həll olunmasına pis nümunə yaradır. Nə etmək lazımdır ki, bu tələskənliyə yol 

verilməsin?  

SUAL: Sofiya, Regional və Beynəlxalq Araşdırmalar İnstitutu. Sualım professor Davudoğlunadır. 

10 ildən artıqdır ki, Qara Dəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı fəaliyyət göstərir. Amma əldə etdiyi 

nailiyyətlər də çox deyildir. Təşkilatın daha səmərəli işləməsi üçün imkan görürsünüzmü?  

SUAL: Boris Tarasyuk, Ukraynadan. Çıxışların hamısı tərifəlayiqdir. İkincisi, kaş ki, yeni 

müstəqillik qazanmış ölkələrin prezidentləri hamısı bu gün çıxış edən prezidentlər kimi ingiliscə sərbəst 

danışaydılar. GUÖAM-la bağlı sualım var və bu, hər iki prezidentədir. GUÖAM-ın gələcəyini 

görürsünüzmü? Yaxın gələcəkdə hansı addımlar atılmalıdır? Növbəti sualım cənab Əliyevədir. Xəzər 

neftindən ötrü Odessa-Brodı kəmərinə alternativ görürsünüzmü?  

ƏHMƏD DAVUDOĞLU: Rusiyanın rolu və Qara dəniz iqtisadi zonası ilə bağlı şərh verim. Elə bilirəm 

ki, Qara dəniz iqtisadi zonasına və ümumiyyətlə, Qara dəniz regionuna yeni yanaşmanın əsasında Rusiyanın 

rolu duracaqdır. Çünki Avropa Birliyi və NATO təsisat kimi fəaliyyət göstərirlər və Qara dəniz bölgəsində də 

Rusiya kimi vacib tərəf var. Rusiyanın Qafqazdakı təsirini müzakirə etmək istəmirəm. Amma Avratlantik 

qurumu Qara dəniz siyasətində uğur qazanmaq istəyirsə, Rusiya ilə münasibətləri tənzimləməlidir. NATO-

Rusiya Şurası fəaliyyət göstərir. Amma, eyni zamanda, strateji çərçivə də yoxdur. 20 il əvvəl Türkiyə Qara 

dənizdə yeganə NATO ölkəsi idi, bütün digərləri Varşava Müqaviləsinə daxil olan ölkələr idi. Ona görə də, indi 

elə etməyək ki, bütün digər ölkələr NATO üzvü olsunlar, Rusiya isə təcrid edilsin. Rusiya bu prosesə cəlb 

olunmalıdır, kənarda qalmamalıdır.  

Ona görə də, Qara Dəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının və Qara Dəniz İqtisadi Forumunun işini 

canlandırmaq lazımdır. Çünki Qara dənizdə həm iqtisadi əməkdaşlıqda, həm də təhlükəsizlik sahəsində 

əməkdaşlıqda Rusiya prosesin bir hissəsidir. Avratlantika qurumu yeni mexanizmlər, yeni strategiyalar 

işləməlidir ki, bunların vasitəsilə Rusiya prosesin bir hissəsi olsun. Doğrudur, deyə bilmərik ki, Qara Dəniz 

İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı uğurlu qurumdur. Amma iki aspekt vardır ki, Qara Dəniz İqtisadi Əməkdaşlıq 

Təşkilatının işini çox vacib edir. Çünki nəqliyyat, kommunikasiya, yeni tənzimləmələr və sair məsələlərdə birgə 

iş görmək zərurəti vardır. Digər aspekt isə təsisat aspektidir. Məsələn, Qara Dəniz İqtisadi Əməkdaşlıq 

Təşkilatının Parlamentlərarası Assambleyası vardır. Bildiyiniz kimi, ölkələrin qarşısında demokratikləşmə 

məsələsi durur. Ölkələrin parlamentləri də bu təşkilatın çərçivəsində görüşüb fikir mübadiləsi aparırlar və 

bundan gələcəkdə cəmiyyətlərin transformasiyası üçün mühüm vasitə kimi istifadə oluna bilər. Amma Qara 

Dəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının son illərdəki fəaliyyətinə bir daha nəzər yetirməliyik, onu yenidən 

qiymətləndirməliyik. Gələcəkdə Qara dənizlə bağlı yeni strategiyamız vardırsa, onu yenidən təşkil etməliyik. 

Beləliklə, Qara Dəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı ümumi işə xidmət edə bilər. Eləcə də Qara Dəniz İqtisadi 

Forumu.  

İLHAM ƏLİYEV: GUÖAM-ın adı ona görə çəkilmədi ki, GUÖAM-ı təmsil edən yalnız iki prezident 

buradadır və biz azlıq təşkil edirik. Əlbəttə, istərdik ki, GUÖAM daha fəal olsun. GUÖAM-ın Parlamentlərarası 

Assambleyası yaradılacaqdır. Təşkilat çərçivəsində həyata keçiriləsi konkret layihələr varsa, bu GUÖAM-ın 

işinə daha çox dinamizm gətirər. O fikirlə tamamilə razıyam ki, Gürcüstan və Azərbaycan regionda artıq 

təhlükəsizliyi təmin etməyə başlayıblar. Bizim enerji layihələrimizin, əlbəttə ki, böyük iqtisadi mənası var. 

Amma regiona təhlükəsizlik gətirməyə də xidmət edəcəkdir. Xəzər dənizindən alternativ marşrutlara gəldikdə 

isə, bütün mümkün variantları nəzərdən keçirmişik. Məqsədimiz gündə 1 milyon barrel neft hasil etməkdir. Bu 

həcmi də ki, Bakı-Tbilisi-Ceyhan kəməri daşıyacaqdır. Amma, əlbəttə, əlavə neft olacaqdır ki, gələcəkdə digər 

marşrutlardan da istifadə etmək olar. 

Bilkənd Universitetindən olan xanımın davam edən münaqişə ilə bağlı sualı. Bir məsələni nəzərinizə 

çatdırmaq istəyirəm. Bu müzakirələrdə Ermənistanın nümayəndəsi yoxdur. Olsaydı, bəlkə də, belə deyərdi: 

Dağlıq Qarabağ erməniləri öz müqəddəratını təyin etmək istəyirlər. Cavab verim ki, erməni xalqı artıq 

Ermənistan dövləti çərçivəsində öz müqəddəratını təyin edibdir. Bir çox ölkələrdə erməni azlıqları yaşayır və bu 

da o demək deyil ki, yaşadıqları ərazilərdə müstəqil dövlət yaratsınlar. 

MİXAİL SAAKAŞVİLİ: Ukraynanın rolu barədə. Ukraynanın Avropada həm rolu, həm də çəkisi 

artmaqdadır. Ukraynanın təbii sərvətləri azdır. Amma, onun digər sərvətləri var. Möhkəm işləmək qabiliyyəti 
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olan əhalisi var, iqtisadiyyatı çox dinamikdir, hərbi qüvvəsi nəzərəçarpandır. Mən elə bilirəm ki, gələcəkdə 

Ukrayna, Polşa kimi, Avropa üçün mühüm rol oynayacaqdır.  

Düşünürəm ki, Qara Dəniz kontekstində də mühüm rol oynaya bilər.  

Hesab edirəm ki, GUÖAM-ın və Qara Dəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının fəaliyyətini 

əlaqələndirməliyik. Onların işinə yeni elementlər əlavə olunmalıdır və Avropa Birliyinə inteqrasiya üçün onların 

fəaliyyətində müəyyən əlaqələndirməyə nail olmaq lazımdır. Bununla, bizim kimi, Avropa Birliyi da 

maraqlanmalıdır. Bu halda regional əməkdaşlığın böyük perspektivi ola bilər.  

MİRÇA COANE: Həm yaxşı xəbər, həm də pis xəbər. Yaxşı xəbər odur ki, başladığımız Qara dəniz 

təşəbbüsü dayanmaz bir prosesdir. Onu saxlamaq mümkün deyildir. Pis xəbər isə odur ki, bu dəfə NATO-nun 

genişləndirilməsinin birinci və ikinci raundundan daha çətin olacaqdır. Amma bizim mənəvi strateji və siyasi 

məsuliyyətimiz və borcumuz var. Bunu həyata keçirməliyik. Bu təşəbbüsü dostlarımızla başlamışıq. 

Dostlarımızın hamısının adını çəkmək mümkün olmadı. Onların adları bu kitabçada çəkilibdir, hamısına 

minnətdarlığımı bildirirəm. Daha geniş Qara dəniz regionu haqqında danışarkən, söhbət ikitərəfli yoldan gedir. 

Bu, Avropanın birləşməsinin növbəti addımıdır və bundan sonra gələn, lakin hələ tamamlanmayan məsələ də 

Rusiyanın cəlb olunmasıdır və Qərblə inteqrasiyasıdır. Rusiya bu məsələyə cəlb olunmayana qədər, Rusiya 

Qərbə inteqrasiyada bizimlə birlikdə olacağını dərk etməyənə qədər işimizi tamamlanmış hesab edə bilmərik. 

Sonrakı addım daha geniş Yaxın Şərqdir. Bu regionda uğurlu olsaq, sabitliyə nail olsaq, bu sabitliyi daha geniş 

əraziyə yaya bilərik. Türkiyənin fundamental əhəmiyyəti var. Əminəm ki, Avropa Birliyi Türkiyəyə yaşıl işıq 

yandıracaqdır. Türkiyənin Avropa Birliyinə cəlb olunması ilə bizim də işimiz asanlaşacaqdır. Üçüncüsü, 

Ukraynanın böyük əhəmiyyəti var. Zənnimcə, gələcək illərdə Ukrayna Avropa Birliyinə və NATO-ya bu gün 

düşünüldüyündən daha çox yaxınlaşacaqdır. GUÖAM, Qara Dəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı və Cənubi 

Qafqaz əməkdaşlığı arasında əlaqələr intensivləşməlidir. Düşünürəm ki, mövcud strukturlardan istifadə etmək, 

əlaqələri genişləndirmək lazımdır. Moldovadakı qardaşlarımız isə bizə arxayın ola bilərlər. Biz Moldovanı 

Cənubi Avropa əməkdaşlığına cəlb etmək üçün əlimizdən gələni edəcəyik. Azərbaycan öz sərvətləri ilə və 

strateji əhəmiyyəti ilə məlumdur. Bizim Gürcüstana yardım etmək kimi mənəvi borcumuz var. Çünki 

Gürcüstanın dondurulmuş münaqişələrinin həll olunması ümumi marağa xidmət edir.  
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İSTANBUL ŞƏHƏRİNİN "ÇIRAĞAN" MEHMANXANASINDA 

MƏTBUAT KONFRANSI 

 

İstanbul şəhəri, 

26 iyun 2004-cü il 

 

Mətbuat konfransının aparıcısı jurnalistlərə müraciətlə dedi:  

- Xanımlar və cənablar!  

Hər vaxtınız xeyir. Marşall Fondunun təşkil etdiyi bu görüşdə Prezident Əliyevin mətbuat konfransına xoş 

gəlmisiniz. Bizi gözlədiyinizə görə minnətdaram. Məlum olduğu kimi, Prezidentin ölkəsi Azərbaycanda və 

ümumiyyətlə, regionda canlanma hiss olunur. Azərbaycan sürətlə inkişaf edən dinamik dövlətə çevrilmişdir. 

İndi dünyada Azərbaycana böyük maraq var. Ona görə də sualların müxtəlifliyi məndə təəccüb doğurmaz. 

Buyurun, suallarınızı verin. 

SUAL: Cənab Prezident, Türkiyəyə səfəriniz zamanı demişdiniz ki, ölkəniz Şimali Kipr Türk 

Cümhuriyyətini tanıyacaqdır. Amma hələ ki, bu yönümdə addım atılmayıbdır. İkinci sualım, Şimali Kipr 

Türk Cümhuriyyətinə bu yaxınlarda səfər etmək planınız varmı?  

CAVAB: Mənim mövqeyim və Azərbaycanın bu mövzu ilə bağlı mövqeyi dəfələrlə rəsmi qaydada elan 

olunubdur. Qəzetlərdə dərc edilib, televiziyada yayımlanıbdır. Amma mövzuya maraq o qədər böyükdür ki, 

jurnalistlər eyni sualı dönə-dönə təkrarlayır və həmişə də eyni cavabı alırlar. Azərbaycanın rəsmi mövqeyi 

mənim Türkiyəyə səfərim zamanı Türkiyə mətbuat nümayəndələri ilə söhbətimdə bildirilibdir. Ondan sonra 

mənim bəyanatım və Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmi bəyanatı olubdur. Rəsmi mövqe belə idi və belə olaraq 

qalır. Məlum olduğu kimi, mövqe referendumdan əvvəl bildirilibdir və deyilirdi ki, əgər referendumdan sonra 

bir tərəf “hə”, digər tərəf “yox” deyərsə, dünyada yeni şərait yaranacaqdır. Bu yeni şəraitdə BMT, beynəlxalq 

ictimaiyyət problemə münasibətlərində dəyişiklik etməli olacaqdır. Mövzu ilə bağlı mövqelərində dəyişiklik 

etməli olacaqlar və bu dəyişikliklər edilərkən, Azərbaycan bu beynəlxalq səylərə qoşulan ilk ölkələr sırasında 

olacaqdır. Elə bilirəm ki, bunu başa düşmək bir o qədər də çətin deyildir. Xüsusilə də nəzərə alsaq ki, bu mövqe 

bir neçə dəfə təkrar olunubdur.  

SUAL: Cənab Prezident, bu gün konfransda çıxışınız zamanı dediniz ki, Avropa Birliyinin Qarabağ 

münaqişəsi ilə bağlı daha fəal olmasını istərdiniz. ATƏT-in ata bilmədiyi hansı addımları Avropa 

Birliyindən gözləyirsiniz?  

CAVAB: Mən çıxışımda dedim ki, biz mandatla bağlı dəyişiklik etmək istəmirik. ATƏT-in Minsk 

qrupunun məsələnin həlli ilə bağlı mandatı var və münaqişənin sülh yolu ilə həll olunmasında səylərini davam 

etdirir. Mən dedim ki, beynəlxalq birliyin prosesə daha geniş cəlb olunmasını istərdik. Burada Avropa Birliyi 

də, Avropa Şurası da, digər beynəlxalq təşkilatlar da nəzərdə tutulur. Artıq bu yönümdə atılan addımları 

görürük. Avropa Şurası Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsini müzakirə edir, mövzu ilə bağlı 

məruzə hazırlanıbdır. Avropa Birliyi Cənubi Qafqaza xüsusi nümayəndəsini təyin edibdir. Onun regiona 

səfərləri zamanı Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi müzakirə olunur. Biz beynəlxalq birliyin daha geniş 

iştirakını istəyirik. Biz istəyirik ki, beynəlxalq ictimaiyyət həqiqətlə, reallıqla tanış olsun.  

Erməni təbliğatı uzun illər boyu şəraiti onlara sərf edən tərzdə qələmə verirdi. Beynəlxalq ictimaiyyətə 

yalançı faktlar verilirdi. Bu gün şərait dəyişibdir. Bu gün dünya bilir ki, Ermənistan təcavüzkardır, işğalçıdır. 

Azərbaycan əraziləri işğal altındadır. Mən elə bilirəm ki, Avropa Birliyinin və digər beynəlxalq təşkilatların rolu 

çox güclü ola bilər. Onlar prosesə təsir də edə bilərlər, sülh əldə olunduqdan sonra proqramlar da təklif oluna 

bilər və gələcək müzakirələr də yer ala bilər.  

SUAL: Siz Avropa Birliyinin daha fəal iştirakını görmək istədiyinizi bildirdiniz. Qarabağ 

mövzusunu NATO-nun gündəliyinə çıxarmağı planlaşdırırsınızmı?  

CAVAB: Mənim Brüsselə - həm Avropa Birliyinə, həm də NATO-ya səfərim zamanı məsələ müzakirə 

olunubdur. Bu məsələ bütün səviyyələrdə müzakirə edilibdir. Elə bilirəm ki, bu cür müzakirələrin olması 

problemi bütün tərəflərin anlaması üçün vacibdir. Amma, əlbəttə ki, ATƏT-in Minsk qrupu sülh danışıqları 

çərçivəsində bu məsələ ilə məşğuldur. Biz hələ də ümidliyik ki, bu danışıqlar nəticə verəcəkdir.  

Bəzən belə görüntü yaradılır ki, güzəştlər olmalıdır. Güzəştlər, əlbəttə ki, danışıqların əsas 

elementlərindəndir. Bu da o halda mümkün olur ki, hər iki tərəf güzəşt etsin. Azərbaycan Ermənistana məxsus 

olan heç bir şeyi özündə saxlamır ki, güzəştə də getsin. Bizim ərazi bütövlüyümüz isə güzəşt mövzusu ola 

bilməz. Ona görə də bizim tərəfdən güzəşt haqqında söhbət gedərsə, güzəştimiz yalnız təhlükəsizlik təminatı ola 
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bilər. Biz heç zaman Dağlıq Qarabağın müstəqil olmasına, yaxud da Ermənistanın bir hissəsi olmasına razılıq 

verə bilmərik və bu mövqeyimiz dəyişməzdir.  

SUAL: Cənab Əliyev, Siz Azərbaycanın Avratlantik strukturlarına inteqrasiya imkanlarını real 

surətdə necə qiymətləndirirsiniz?  

İkinci sual, bu, Sizə Rusiya ilə qarşılıqlı münasibətlərdə mane olmurmu? 

CAVAB: Azərbaycan Avratlantik strukturlarına fəal inteqrasiya edir. Biz “Sülh naminə tərəfdaşlıq” 

proqramının iştirakçısıyıq. “Sülh naminə tərəfdaşlıq” proqramından sonra Azərbaycanla fərdi fəaliyyət proqramı 

çərçivəsində işbirliyi nəzərdə tutulur. Daha dərin inteqrasiya siyasətimiz davam etdiriləcəkdir. Əlbəttə ki, həll 

olunmamış münaqişə, Ermənistanla Azərbaycan arasında problemin mövcudluğu ciddi problemdir. Bizim 

beynəlxalq təşkilatlarla münasibətlərimizdə çətinliklər doğurur. Ümid edirəm ki, münaqişə həllini tapacaq, 

Azərbaycanın ərazi bütövlüyü bərpa olunacaqdır.  

Rusiya ilə münasibətlərdə Azərbaycanın heç bir problemi yoxdur. Bizim bütün istiqamətlərdə - siyasi, 

iqtisadi və mədəni sahələrdə çox yaxşı əməkdaşlığımız vardır. Bizim aramızda həll edilməmiş problemlər 

yoxdur. Siyasi dialoqumuzun səviyyəsi çox yüksəkdir və hər iki ölkənin mənafelərinə uyğundur.  
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NATO-nun İSTANBUL SAMMİTİNDƏ 

ÇIXIŞ 

 

İstanbul şəhəri, 

29 iyun 2004-cü il 

 

Cənab baş katib! Hörmətli həmkarlar! 

Xanımlar və cənablar! 

Mən bu sammitdə iştirak etməyimdən məmnunam və inanıram ki, sammitin işi Alyansın inkişaf etməsinə 

güclü təkan verəcəkdir.  

Mən yeni NATO üzvlərini təbrik edirəm. Onların NATO üzvlüyü meyarlarına uyğun gəlmək üzrə səyləri 

məntiqi nəticəyə çatmışdır. Mən əminəm ki, NATO-nun ən böyük genişlənməsi ümumilikdə Avratlantik 

məkanının sülh, təhlükəsizlik və azadlıq sərhədlərinin daha da genişlənməsinə töhfə verəcəkdir.  

1994-cü ildən Azərbaycan “Sülh naminə tərəfdaşlıq” proqramında fəal iştirak edir. NATO ilə bizim 

ikitərəfli əlaqələrimiz çox uğurla inkişaf edir. 

“Fərdi tərəfdaşlıq fəaliyyəti” planında iştirakımız Azərbaycanın NATO ilə işbirliyində vacib dönüş 

nöqtəsidir və bizim təhlükəsizlik siyasətimizin inkişafına nəzərəçarpacaq töhfə verəcəkdir. Azərbaycanın on 

ildən bəri həyata keçirdiyi Avropaya və Avratlantik strukturlarına inteqrasiya siyasəti bundan sonra da davam 

etdiriləcəkdir. Biz əminik ki, bu inteqrasiya regionumuza daha çox təhlükəsizlik, insanlarımıza firavanlıq 

gətirəcəkdir. 

Azərbaycan etibarlı tərəfdaş olduğunu artıq yalnız bəyanatlarla deyil, praktiki addımlarla sübuta 

yetirmişdir. Biz siyasi iradəmizi ifadə edərək, həm də ümumi məqsədimiz olan NATO-nun sülhü dəstəkləyən 

əməliyyatlarına qoşulmağa hazır olduğumuzu bildirdik. Bu gün bizim sülhməramlılar NATO və tərəfdaş 

dövlətlərin hərbçiləri ilə birlikdə dünyanın müxtəlif bölgələrində sülh və təhlükəsizliyə töhfələrini əsirgəmirlər.  

Birləşmiş Ştatlara 11 sentyabr hücumlarından sonra Azərbaycan antiterror koalisiyasına qoşulan ölkələrin 

ilk cərgəsində durdu. Bu gün bizim ölkəmiz terrora qarşı qlobal savaşa öz əməli töhfəsini verməkdədir. 

Erməni terroruna məruz qalmış bir ölkə kimi (32 terror aktı nəticəsində 2 mindən çox adam həlak 

olmuşdur), biz yaxşı anlayırıq ki, yalnız beynəlxalq ictimaiyyətin ümumi səyləri ilə bu bəlaya qarşı səmərəli 

mübarizə aparmaq mümkündür.  

Ermənistanın on ildən artıq davam edən təcavüzü nəticəsində Azərbaycan ərazilərinin 20 faizi işğal 

olunmuşdur ki, bu da bizim regionun sülh və sabitliyinə ən böyük təhlükələrdən biridir. Ermənistanın təcavüzü 

və apardığı etnik təmizləmə nəticəsində 1 milyondan artıq azərbaycanlı qaçqın və köçkünə çevrilmiş, 

Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ bölgəsi və 7 digər rayonu işğal altındadır. Ölkəmizin ərazi bütövlüyü pozulubdur. 

Ermənistan hərbi birləşmələrinin işğal olunmuş ərazilərdən qeyd-şərtsiz çıxmasını tələb edən BMT-nin dörd 

qətnaməsinə Ermənistan hələ də məhəl qoymur. Ermənistan və Azərbaycan arasında on ildən artıq davam edən 

sülh danışıqları indiyədək heç bir nəticə verməyibdir. Azərbaycan öz ərazi bütövlüyünü və suverenliyini güzəştə 

getməyəcəkdir.  

Dağlıq Qarabağ Cənubi Qafqazda sülhə və sabitliyə daimi təhlükə yaradan qanunsuz və nəzarətsiz 

ərazidir.  

Biz ümid edirik ki, sammitin nəticələri Avratlantik məkanına və onun qonşuluğunda olan ərazilərə daha 

çox təhlükəsizlik və sabitlik gətirə bilmək imkanlarımızı artıracaqdır.  

Sağ olun. 



Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

P R E Z İ D E N T   K İ T A B X A N A S I 

Xarici  siyasət 

fəaliyyəti 

 

 165 

 

FRANSANIN "LA LETR DIPLOMATIK" JURNALINA 

MÜSAHİBƏ 

 

Bakı şəhəri, 

6 iyul 2004-cü il  

 

Parisdə fransız və ingilis dillərində nəşr olunan nüfuzlu “La letr diplomatik” jurnalının 65-ci nömrəsində 

“Azərbaycan dünyaya çıxır” başlığı altında Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevlə geniş müsahibə dərc 

edilmişdir.  

Redaksiya Böyük İpək yolu üzərində, Şərqlə Qərbin qovuşuğunda yerləşən Azərbaycanın Xəzər dənizinin 

zəngin neft-qaz yataqlarının işlənilməsi sahəsində bölgədə mühüm rol oynadığını vurğulayır, müstəqil 

Azərbaycan dövlətinin memarı olan ümummilli liderimiz Heydər Əliyevdən sonra onun ideyalarını 

müvəffəqiyyətlə həyata keçirən Prezident İlham Əliyevin müsahibəsində respublikanın gələcək inkişafı üçün öz 

proqramının əsas müddəaları barədə fransız oxucularına məlumat verdiyini bildirir. 

AzərTAc həmin müsahibənin mətnini oxuculara təqdim edir. 

- Cənab Prezident, Siz 2003-cü ilin oktyabrında Prezident seçilərək, Azərbaycan müstəqilliyə 

qovuşduqdan sonra uzun müddət ölkəyə rəhbərlik etmiş mərhum atanız Heydər Əliyevi bu vəzifədə əvəz 

etdiniz. Siz onun Azərbaycan üçün qoyub getdiyi irsi necə qiymətləndirirsiniz? Onun işini davam 

etdirmək istəyinizi nəzərə alsaq, Sizin fəaliyyət proqramınızın üstün istiqamətləri hansılardır? 

- Cənab Heydər Əliyevin Azərbaycan xalqı qarşısında göstərdiyi xidmətlər barədə bir müsahibə 

çərçivəsində danışmaq çox çətindir, çünki bu, çox geniş mövzunu əhatə edən bir məsələdir. Məsələnin 

mahiyyətinə varmaqdan ötrü cənab Heydər Əliyevin 1993-cü ildə Azərbaycana yenidən rəhbərliyə başladığı 

dövrə qısa nəzər salaq.  

Azərbaycan Respublikası 1991-ci ildə dövlət müstəqilliyini bərpa etdiyi ilk günlərdən xalqımız böyük 

tarixi sınaqlarla üzləşmişdi. Bu tarixi sınaqları bir sıra amillər şərtləndirirdi: bir tərəfdən, Ermənistanın 

Azərbaycana qarşı yüz minlərlə soydaşımızın tarixən məskunlaşdığı doğma yurdlarından didərgin düşməsi, 

şəhər, rayon və kəndlərimizin dağıdılması və digər faciələrlə müşayiət olunan hərbi təcavüzü, digər tərəfdən, 

Azərbaycanı müstəqil görmək istəməyən xarici qüvvələrin gənc dövlətimizə göstərdiyi təzyiqlər, ölkədə 

hakimiyyəti müvəqqəti ələ alan qüvvələrin müstəqillik pərdəsi altında Azərbaycanı başqa dövlətlərin təsiri 

altına salmaq niyyətləri, ayrı-ayrı fərdlərin və hərbi qruplaşmaların bütün vasitələrdən istifadə edərək 

hakimiyyəti zəbt etmək cəhdləri və s.  

Azərbaycan iqtisadiyyatı iflic vəziyyətinə düşmüşdü. Həm dünya erməni lobbisinin Azərbaycan əleyhinə 

güclü dezinformasiya maşınını işə salması, həm də ölkədə müvəqqəti hakimiyyətdə olan adamların naşı siyasəti 

nəticəsində Azərbaycan beynəlxalq aləmdən təcrid olunmuşdu. Vətəndaş müharibəsinin başlandığı 

Azərbaycanda ümumilikdə xaos hökm sürürdü.  

Belə bir mürəkkəb vəziyyətdə 1993-cü ildə xalqın təkidi ilə yenidən hakimiyyətə qayıdan cənab Heydər 

Əliyev çox ağır və tarixi missiyanı öz üzərinə götürərək, ilk günlərdən bütün fəaliyyətini xalqımızın fəlakətdən 

çıxarılmasına yönəltdi. Qısa zaman ərzində ölkədəki hərc-mərcliyə son qoyuldu. Qanunsuz silahlı dəstələr ləğv 

edildi. Dövlət hakimiyyəti formalaşdı, ictimai-siyasi sabitlik bərqərar oldu. Cəbhə xəttində atəşkəsə nail olundu. 

Bu, bir tərəfdən, Ermənistanın davam etməkdə olan işğalının törətdiyi müharibədə xeyli sayda günahsız 

cavanlarımızın məhvinin qarşısını aldı, digər tərəfdən isə, müasir tələblərə uyğun, sərhədlərimizin 

toxunulmazlığının təminatçısı olan ordumuzun təşkili və quruculuğu baxımından ölkəmizə vaxt qazandırdı.  

İflic vəziyyətinə düşmüş iqtisadiyyatımızın sağlamlaşdırılması, yenidən qurulması, ölkəyə yeni 

texnologiyaların gətirilməsi, xarici sərmayələrin cəlb edilməsi ilə bağlı fəaliyyət planı hazırlandı. Müstəqil 

Azərbaycan dövlətinin neft strategiyası müəyyənləşdirildi və onun həyata keçirilməsinə başlandı. 1994-cü ildə 

Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti ilə dünyanın bir sıra aparıcı neft şirkətləri arasında imzalanmış “Əsrin 

müqaviləsi” bu proseslərin sürətlənməsinə təkan verdi. Bu müqavilənin imzalanması ölkəmiz üçün təkcə 

iqtisadi deyil, həm də böyük siyasi önəm daşıyırdı. Bu, dünya birliyinin, dünyanın aparıcı dövlətlərinin 

Azərbaycandakı ictimai-siyasi sabitliyə, ölkənin gələcəyinə olan böyük inamının təzahürü idi. Bütün bunların 

nəticəsində ölkənin iqtisadi inkişafı üçün möhkəm təməl yaradıldı. Azərbaycan beynəlxalq iqtisadi əlaqələr 

sisteminə sürətlə inteqrasiya etməyə başladı, regional beynəlxalq iqtisadi layihələrdə fəal iştirak edən 

dövlətlərdən birinə çevrildi.  

Ölkəmizin xarici siyasət xəttinin müəyyənləşdirilməsi və həyata keçirilməsi ilə bağlı da çox mürəkkəb bir 

prosesin başlanğıcı qoyuldu. Keçmiş SSRİ respublikalarından, ümumiyyətlə, sosialist düşərgəsi məkanında yeni 
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müstəqillik qazanmış bir çox dövlətlərdən fərqli olaraq, Azərbaycanda bu proses, yuxarıda qeyd etdiyim kimi, 

bir sıra obyektiv və subyektiv çətinliklərlə müşayiət olunurdu.  

Belə bir tarixi şəraitdə dövlətimizin başçısı ölkəmizin xarici siyasət strategiyasının formalaşdırılması və 

həyata keçirilməsi istiqamətində titanik fəaliyyətə başladı. Cənab Heydər Əliyevin ölkə daxilində çox ağır 

problemlərin həlli ilə bağlı gərgin iş rejimində işləməsi ilə yanaşı, eyni zamanda, dünyanın xeyli sayda dövlət və 

hökumət başçıları, nüfuzlu siyasətçiləri ilə keçirdiyi görüşlər, mötəbər beynəlxalq təşkilatların tribunalarından 

etdiyi çıxışlar, dünyanın aparıcı kütləvi informasiya vasitələrinə verdiyi geniş müsahibələr nəticəsində qısa bir 

zaman ərzində erməni lobbisinin ölkəmizi saldığı informasiya blokadası yarıldı. Azərbaycanın ATƏT, Avropa 

Şurası, NATO və digər nüfuzlu beynəlxalq təşkilatlara, ümumilikdə Avratlantik strukturlarına sürətlə 

inteqrasiyası başlandı. Dünya dövlətləri ilə xarici siyasət əlaqələrinin hüquq bərabərliyi və qarşılıqlı fayda 

prinsipləri əsasında qurulması nəticəsində Azərbaycan beynəlxalq aləmdə, sözün əsl mənasında, müstəqil 

siyasət həyata keçirən bir dövlət kimi öz layiqli yerini tutdu. Cənab Heydər Əliyevin zəngin siyasi təcrübəsi, 

bölgədə, ümumiyyətlə, dünyada gedən siyasi proseslərə qlobal mövqedən yanaşması hətta Azərbaycana qarşı 

açıq-aydın soyuq münasibət bəsləyən ölkələrlə də əlaqələrin normallaşdırılması və inkişaf etdirilməsinə gətirib 

çıxardı. Beləliklə, xarici siyasət sahəsində tarazlaşdırılmış münasibətlərin qurulması nəticəsində Azərbaycanın 

beynəlxalq aləmdə mövqeyi xeyli dərəcədə möhkəmləndi. 

Ümumiyyətlə, müasir Azərbaycan dövlətçiliyinin əsasını qoymuş cənab Heydər Əliyevin ölkəmizin 

müstəqilliyinin qorunub saxlanması, inkişaf etdirilməsində, Azərbaycanın dünya dövlətləri sırasında layiqli yer 

tutmasında müstəsna xidmətləri vardır. 

Bir daha qeyd etmək istərdim ki, yuxarıda sadaladıqlarım cənab Heydər Əliyevin Azərbaycan xalqı 

qarşısında göstərdiyi xidmətlərin yalnız müəyyən bir hissəsini təşkil edir. Təsadüfi deyil ki, Azərbaycan xalqı 

özünün ümummilli lideri cənab Heydər Əliyevin əziz xatirəsini yüksək tutur və mən əminəm ki, bütün 

azərbaycanlılar onun xatirəsini daim öz qəlblərində yaşadacaqlar. 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti kimi mən gələcək fəaliyyətimdə də Heydər Əliyevin siyasətini 

ardıcıl surətdə davam etdirəcəyəm. Bu siyasətin əsas prioritetlərini isə Azərbaycan dövlətçiliyinin daha da 

möhkəmləndirilməsi, ölkəmizin ərazi bütövlüyünün bərpa olunması, qaçqın və məcburi köçkün vəziyyətinə 

düşmüş soydaşlarımızın öz doğma yurdlarına qayıtması, iqtisadiyyatımızın gələcəkdə də daha da inkişaf 

etdirilməsi, əhalinin sosial vəziyyətinin durmadan yaxşılaşdırılması, ölkəmizin beynəlxalq aləmdə əlaqələrinin 

daha da genişləndirilməsi, Azərbaycanın dünya birliyinə, o cümlədən Avropa xalqları ailəsinə daha sıx 

inteqrasiya olunması təşkil edir. Qədim tarixə, zəngin iqtisadi və mədəni potensiala malik olan Azərbaycan 

xalqının gələcək firavanlığı və əmin-amanlığı Prezident kimi mənim fəaliyyətimin əsasını təşkil edir və əminəm 

ki, biz əl-ələ verərək buna nail olacağıq.  

- Azərbaycan MDB-nin ən dinamik inkişaf edən ölkələrindən biridir, 2001-ci ildən başlayaraq bir 

sıra mühüm struktur islahatları həyata keçirmişdir. İnkişafın daxili amillərini sağlamlaşdırmaq və 

təkmilləşdirmək üçün nə kimi işlər görülməlidir? Neft-qaz sahəsi Azərbaycan iqtisadiyyatının mühərriki 

olduğu şəraitdə Siz respublikanın gəlir mənbələrinin genişləndirilməsini nədə görürsünüz? Ölkənizdə 

hələ də mövcud olan xeyli sosial bərabərsizliyi nəzərə alaraq, yoxsulluqla mübarizə tədbirləri nədən 

ibarətdir? 

- Azərbaycan Respublikası iqtisadi inkişaf sürətinə görə təkcə MDB ölkələri deyil, Şərqi Avropa ölkələri 

arasında da ön sırada gedən ölkələrdəndir. 1996-cı ildən etibarən Azərbaycanda genişmiqyaslı iqtisadi 

islahatlara başlanılmış və bunun nəticəsində ölkə qısa müddət ərzində çox böyük uğurlara nail olmuşdur. Belə 

ki, yeddi il ərzində ümumi daxili məhsulun orta illik artımı təxminən 10 faiz təşkil etmişdir. Ötən il bu göstərici 

11 faizdən artıq olmuşdur. İnflyasiyanın səviyyəsi uzun illərdir ki, 2-3 faizdən yuxarı qalxmır. Əhalinin pul 

gəlirləri ildən-ilə artır. Azərbaycana böyük məbləğdə xarici sərmayələr qoyulur ki, bu da sərmayəçilərin 

ölkəmizə olan inamının və əlverişli sərmayə mühitinin mövcudluğunun göstəricisidir. Azərbaycanın neft-qaz 

sektorunun inkişafında da böyük nailiyyətlər qazanılmışdır. Xəzərin Azərbaycan sektorundakı yataqlara 

milyardlarla ABŞ dolları məbləğində sərmayə qoyulmuşdur ki, bu da artıq öz müsbət nəticəsini verir, gələcəkdə 

isə gəlirlərin çox böyük axınına gətirib çıxaracaqdır. 

Azərbaycanda torpaq islahatı uğurla aparılmış və bunun nəticəsində yüz minlərlə kəndli torpaq 

mülkiyyətçisi olmuşdur. 

Dövlət əmlakının özəlləşdirilməsi iqtisadiyyatımızda struktur islahatlarının ən mühüm istiqamətini təşkil 

edir. Özəlləşdirmə, habelə sahibkarlığın inkişaf etdirilməsi nəticəsində ümumi daxili məhsulda qeyri-dövlət 

bölməsinin xüsusi çəkisi 2003-cü ilin yekunlarına görə 73,4 faizə çatmışdır. Son zamanlar həyata keçirilmiş və 

ölkənin güclü iqtisadi potensialının tam reallaşdırılmasına yönəlmiş tədbirlər Azərbaycanın dayanıqlı iqtisadi 

inkişafında daxili amillərin rolunu artıracaq və müvafiq olaraq, xarici amillərdən asılılığı azaldacaqdır. Bu 
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tədbirlər sistemi, ilk növbədə, qəbul edilmiş Yoxsulluğun azaldılması və iqtisadi inkişaf və Regionların sosial-

iqtisadi inkişafı və digər dövlət proqramlarında ətraflı göstərilmişdir. Bunlar, ilk növbədə, iqtisadiyyatın həm 

sahəvi, həm də regional baxımından tarazlı inkişafının təmin edilməsi, struktur islahatlarının genişləndirilməsi, 

qeyri-neft sektorunun dinamik inkişafının təmin edilməsi, emal müəssisələrinin yaradılmasına dövlət dəstəyinin 

artırılması, sosial siyasət və sairdir.  

Azərbaycanda neft gəlirlərinin səmərəli idarə olunması, bu sahədə şəffaflığın təmin edilməsi məqsədi ilə 

1999-cu ildə Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Fondu yaradılmış, bu qurumun fəaliyyəti ilə bağlı 

beynəlxalq tələblərə cavab verən zəruri normativ-hüquqi sənədlər təsdiq edilmişdir.  

Ölkəmizdə gəlir mənbələrinin genişləndirilməsi məqsədi ilə qeyri-neft sektorunun inkişafı istiqamətində 

böyük işlər görülür. Buraya normativ-hüquqi bazanın təkmilləşdirilməsi, dövlət əmlakının özəlləşdirilməsi, 

sahibkarlıq mühitinin daha da yaxşılaşdırılması, qeyri-neft sektoruna sərmayələrin cəlb olunmasının 

stimullaşdırılması və s. istiqamətləri aid etmək olar. 

Azərbaycanda sosial bərabərsizliyə gəlincə isə, bu, bir tərəfdən bazar iqtisadiyyatına keçid dövrünü 

yaşayan bütün ölkələrdə mövcud olan amillərlə şərtləndirilə bilər. Eyni zamanda, Ermənistanın Azərbaycana 

qarşı hərbi təcavüzü nəticəsində ölkəmizin ərazisinin 20 faizinin işğal olunması və bunun nəticəsində bir 

milyondan artıq insanın qaçqın və məcburi köçkün vəziyyətinə düşməsi də bu prosesə ciddi təsir edir. Lakin 

yuxarıda qeyd etdiyim kimi, Azərbaycanda ictimai-siyasi sabitliyin bərqərar olması və uğurlu iqtisadi siyasətin 

həyata keçirilməsi nəticəsində əhalinin yaşayış səviyyəsi ildən-ilə artır və yoxsulluğa qarşı mübarizə sahəsində 

ciddi tədbirlər həyata keçirilir. Belə ki, 2003-cü ildə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanına əsasən, 

2003-2005-ci illər üçün “Azərbaycan Respublikasında yoxsulluğun azaldılması və iqtisadi inkişaf üzrə Dövlət 

Proqramı”nın icra mərhələsinə başlanılmışdır. Proqramda Azərbaycandakı yoxsulluğun səviyyəsi, onun 

müxtəlif aspektləri təhlil edilmiş, yoxsulluğun azaldılması məqsədi ilə iqtisadiyyatda, sosial sahədə islahatların, 

institusional dəyişikliklərin əsas istiqamətləri göstərilmişdir. Mən əminəm ki, bütün bunların nəticəsində yaxın 

gələcəkdə yoxsulluğun səviyyəsinin xeyli dərəcədə azaldılmasına nail ola biləcəyik. 

- Siz Qafqazın aparıcı iqtisadi qütbünə çevrilməli olan Azərbaycana regionda nə kimi yer 

ayırırsınız? Ölkəniz xarici sərmayələrə şəraiti yaxşılaşdırmaq üçün hansı tədbirləri həyata keçirmək 

niyyətindədir? Beynəlxalq maliyyə təşkilatları tərəfindən Sizə yenidən etimad göstərildiyinə əsaslanaraq, 

ölkədə maliyyə şəffaflığının gücləndirilməsi üçün nə kimi addımlar atmaq fikrindəsiniz? Dünya Ticarət 

Təşkilatına üzvlüyə namizəd olaraq, Azərbaycan gələcəkdə beynəlxalq iqtisadi sistemə tam inteqrasiya 

ediləcəyi vaxtı müəyyənləşdiribmi? 

- Yuxarıda qeyd etdiyim kimi, ümumilikdə bütün MDB məkanında iqtisadi inkişaf sürətinə görə ön 

sıralarda gedən Azərbaycan təkcə iqtisadi deyil, bütün digər sahələrin inkişafına görə də Cənubi Qafqazın 

aparıcı dövlətinə çevrilmişdir. Hazırda ölkəmiz regionda həyata keçirilən bütün qlobal iqtisadi layihələrin ən 

fəal iştirakçılarından biridir. İqtisadiyyata yatırılmış xarici sərmayənin adambaşına düşən həcminə görə də 

Azərbaycan MDB və Şərqi Avropa ölkələri arasında qabaqcıl yerlərdən birini tutur. Belə ki, son on ildə ölkə 

iqtisadiyyatına bütün maliyyə mənbələri hesabına 16,9 milyard ABŞ dollarından çox sərmayə qoyulmuşdur. 

Keçən ilin yekunlarına görə, xarici sərmayələrin həcmi 2002-ci illə müqayisədə 1,8 dəfədən çox artaraq, 3,3 

milyard ABŞ dolları təşkil etmişdir. Ölkəmizdə sərmayə mühitinin bundan sonra da yaxşılaşdırılması məqsədi 

ilə qanunvericilik bazasının daha da təkmilləşdirilməsi, qeyri-neft sektorunun, regionlarımızın inkişafı və sair 

istiqamətlərdə kompleks işlər görülür. Proqnoz hesablamalarına görə, 2004-2008-ci illərdə Azərbaycan 

iqtisadiyyatına yönəldiləcək sərmayələrin həcmi artmaqda davam edəcəkdir. Bu illər ərzində bütün maliyyə 

mənbələri hesabına 16,9 milyard ABŞ dollarından çox (son on ildəki qədər), o cümlədən daxili mənbələr 

hesabına 5,7 milyard ABŞ dolları, xarici mənbələr hesabına isə 11,2 milyard ABŞ dolları həcmində sərmayə 

cəlb olunacaqdır. 

Son on ildə Azərbaycan beynəlxalq maliyyə təşkilatları ilə çox uğurlu əməkdaşlıq edir. Ölkəmizdə 

aparılan iqtisadi islahatlar beynəlxalq maliyyə təşkilatları tərəfindən müsbət qiymətləndirilmişdir. Azərbaycan 

hökuməti iqtisadi islahat tədbirlərini həyata keçirərkən bu təşkilatlarla məsləhətləşmələr aparmış, onların texniki 

və maliyyə yardımından istifadə etmişdir. Hazırda ölkədə makroiqtisadi sabitlik təmin edilmiş, dayanıqlı 

iqtisadi artıma nail olunmuş, mükəmməl bank və maliyyə sisteminin formalaşdırılması istiqamətində mühüm 

işlər görülmüşdür. 

Şübhəsiz ki, Azərbaycanda son dövrlərdə əldə olunmuş böyük iqtisadi irəliləyişlər nəzərə alınmaqla, 

ölkəmiz milli maraqlarına əsaslanaraq, maliyyə təşkilatları ilə gələcəkdə də əməkdaşlığı davam etdirəcəkdir.  

Hazırda maliyyə şəffaflığının gücləndirilməsi ölkəmiz qarşısında duran vacib məsələlərdən biridir. Bu 

məqsədin reallaşdırılması üçün bir sıra tədbirlərin həyata keçirilməsi, o cümlədən ölkənin maliyyə sisteminin 

qəbul edilmiş büdcə sistemi haqqında qanuna və ona edilmiş dəyişikliklərə tam uyğunlaşdırılması, xəzinədarlıq 
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sisteminin və dövlət satınalmaları sisteminin daha da təkmilləşdirilməsi, neft gəlirinin istifadəsi ilə bağlı 

uzunmüddətli strategiyanın qəbul edilməsi və s. planlaşdırılır. 

İndi Azərbaycan iqtisadiyyatı beynəlxalq iqtisadi sistemə sürətlə inteqrasiya etməkdədir. Bu baxımdan 

Azərbaycan dünyanın bir çox iqtisadi təşkilatları, o cümlədən Dünya Ticarət Təşkilatı ilə uğurlu əməkdaşlıq 

həyata keçirir. Azərbaycan Respublikasının bu təşkilata üzv olması prosesi 1997-ci ildə Azərbaycan 

hökumətinin üzvolma istəyini əks etdirən ərizənin DTT-yə təqdim olunmasından və ölkəmizin bu qurumda 

müşahidəçi statusu əldə etməsindən başlanmışdır. 2003-cü ilin avqust ayında Azərbaycan Respublikasının DTT-yə 

üzv olmasına hazırlıq işləri üzrə komissiya yaradılmışdır. Komissiyanın yaradılmasından məqsəd Azərbaycan 

Respublikasının DTT-yə üzv olması prosesini sürətləndirməkdən, DTT ilə aparılacaq danışıqlarda vahid iqtisadi 

siyasətin təmin edilməsi üçün əlaqələndirməni həyata keçirməkdən ibarətdir. Azərbaycan Respublikasının 

İqtisadi İnkişaf Nazirliyi ilə ABŞ-ın Ticarət və İnkişaf Agentliyi arasında imzalanmış “Qrant sazişi”nə əsasən, 

2003-cü ilin aprel ayından Azərbaycanın DTT-yə üzv olması üzrə Texniki yardım layihəsi fəaliyyət 

göstərməkdədir. 

- SSRİ-nin süqutundan sonra Qafqaz regionu keçid dövrünə xas bir çox dəyişikliklərə məruz 

qalmışdır. Tbilisidə “qızıl güllər” inqilabı nəticəsində hakimiyyətin dincliklə dəyişməsinə Sizin 

münasibətiniz necədir? Sizcə, bu hadisə Azərbaycan-Gürcüstan münasibətlərində yeni eranın 

başlanmasına səbəb ola bilərmi? 

- Doğrudan da, SSRİ dağıldıqdan sonra Qafqaz regionu, o cümlədən Cənubi Qafqaz siyasi proseslərin 

sürətlə inkişaf etməsi, xüsusilə də münaqişə zonalarının yaranması ilə müşayiət olunan transformasiyalara 

uğramışdır. Bütün bunlara baxmayaraq, Azərbaycanla qonşu Gürcüstan arasında əlaqələr qarşılıqlı anlaşma və 

dostluq münasibətlərinə söykənərək ilbəil inkişaf etmiş və Gürcüstanda gedən proseslər ölkəmizdə daim 

maraqla izlənilmişdir. Gürcüstanda bu il keçirilən prezident və parlament seçkiləri də Azərbaycanda diqqətlə 

izlənilirdi və biz əmin idik ki, Gürcüstanın yeni rəhbərliyi ölkədə gedən proseslərə tam nəzarət edəcək və bu 

proseslərlə bağlı ortaya çıxan ağır problemlər həll olunacaqdır. Biz çox məmnunuq ki, belə də oldu. 

Gürcüstanda sabitlik Azərbaycan üçün çox mühümdür. Bu baxımdan Gürcüstanın yeni seçilmiş Prezidenti 

cənab Mixail Saakaşvilinin atdığı addımlar mühüm rol oynayır. Gürcüstanla Azərbaycan qonşu, dost ölkələrdir. 

Xalqlarımız arasında qarşılıqlı münasibətlərin, mədəni əlaqələrin böyük tarixi vardır. Çox mühümdür ki, əsrlər 

boyu bu hisslər qorunub saxlanılmış, ölkələrimiz müstəqillik əldə etdikdən sonra isə münasibətlərimiz daha 

yüksək səviyyəyə qalxmışdır. Siyasi əlaqələrimiz çox fəaldır. Biz regional və dünya xarakterli məsələlərə dair 

siyasi məsləhətləşmələr aparırıq və demək olar ki, bütün istiqamətlər üzrə baxışlarımız uyğun gəlir. İki ölkəni 

ümumi iqtisadi layihələr də birləşdirir. Hazırda Azərbaycanda və Gürcüstanda Bakı-Tbilisi-Ceyhan kimi dünya 

səviyyəli layihə də həyata keçirilir. 

Ölkələrimizin ərazi bütövlüyünün bərpası baxımından da ümumi problemləri mövcuddur. Təəssüf hissi ilə 

qeyd etmək lazımdır ki, Azərbaycan və Gürcüstan ərazi bütövlüyünün pozulmasına gətirib çıxaran təcavüzkar 

separatizmə məruz qalmışlar. Lakin biz əminik ki, Gürcüstanın da, Azərbaycanın da ərazi bütövlüyü beynəlxalq 

hüquq normalarına uyğun şəkildə bərpa ediləcəkdir. İki ölkə arasında əlaqələrin gələcəkdə daha da inkişaf 

etdirilməsi üçün böyük perspektivlər vardır və mən inanıram ki, münasibətlərimizin xalqlarımızın maraqlarına 

uyğun şəkildə dinamik inkişafı Cənubi Qafqazda ümumiyyətlə, bütün bölgədə sülhün və sabitliyin, regional 

əməkdaşlığın daha da möhkəmləndirilməsi işinə xidmət edəcəkdir.  

- Həm Sizin ölkəniz üçün, həm də bütün region üçün qeyri-sabitlik amili olan Dağlıq Qarabağ 

problemi Azərbaycanla Ermənistan arasında münasibətlərin inkişafına əngəl törədir. Sizcə, bu 

münaqişənin həlli hansı amillərdən asılıdır? Siz bu məsələdə Minsk qrupunun vasitəçilik rolunu, xüsusən 

də, Rusiyanın mövqeyini necə qiymətləndirirsiniz? 

- Həqiqətən də, Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi təkcə ölkəmiz üçün deyil, 

ümumilikdə Avropa təhlükəsizlik arxitekturasında mühüm rol oynayan Cənubi Qafqaz regionu üçün sabitliyi 

əngəlləyən bir amilə çevrilmişdir. Uzun tarixçəsi olan Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi 

regionda ən böyük təhlükə mənbəyidir. Məlum olduğu kimi, Ermənistanın təcavüzü nəticəsində Azərbaycanın 

tarixi torpaqları olan Dağlıq Qarabağ və ona bitişik yeddi rayon – ümumilikdə Azərbaycan ərazisinin 20 faizi 

işğal olunmuş, bir milyondan artıq soydaşımız ata-baba yurdlarından qovularaq, qaçqın və məcburi köçkün 

vəziyyətinə düşmüşdür. Faktiki olaraq, bu gün beynəlxalq ictimaiyyətin nəzarətindən kənarda olan və 

qanunsuzluq zonasına çevrilmiş bu ərazilərdə beynəlxalq səviyyəli mütəşəkkil cinayətkarlıq növləri geniş vüsət 

almışdır. Qeyri-konstruktiv mövqedən çıxış edən Ermənistan rəhbərliyi BMT-nin məlum dörd qətnaməsinə, 

ATƏT-in Lissabon sammitində bəyan olunmuş prinsiplərə və digər beynəlxalq təşkilatların Ermənistan silahlı 

qüvvələrinin Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərindən qeyd-şərtsiz çıxarılmasını tələb edən, Azərbaycan 

Respublikasının ərazi bütövlüyünü dəstəkləyən qərar və qətnamələrinə məhəl qoymayaraq, bu günə kimi 
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ölkəmizə qarşı işğalçılıq siyasətini davam etdirir. Uzun illərdir ki, ATƏT-in Minsk qrupu ABŞ, Fransa və 

Rusiyanın həmsədrliyi ilə bu münaqişənin həlli ilə məşğuldur. Əfsuslar olsun ki, indiyə qədər bu istiqamətdə 

heç bir müsbət dəyişiklik yoxdur və münaqişə həll edilməmiş qalır. Bu baxımdan biz digər beynəlxalq 

təşkilatların da məsələyə diqqəti artıracağına ümid edirik. Düzdür, bu günə kimi Avropa Şurası, Avropa Birliyi 

və digər beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən qəbul edilmiş bir sıra qətnamə, qərar və digər rəsmi sənədlərdə 

Azərbaycan torpaqlarının Ermənistan tərəfindən işğal edilməsi faktı öz əksini tapmış, ölkəmizin ərazi bütövlüyü 

və suverenliyi dəstəklənmişdir. Lakin münaqişənin tez bir zamanda sülh yolu ilə həll edilməsi üçün bütün 

beynəlxalq təşkilatların, ümumilikdə beynəlxalq birliyin səylərinin artırılması vacibdir. Problemin həlli üçün, ilk 

növbədə, beynəlxalq hüquq normalarına, bu normaların əsasını təşkil edən ölkələrin ərazi bütövlüyü və 

sərhədlərin toxunulmazlığı prinsiplərinə əməl olunmalıdır və münaqişə yalnız bu norma və prinsiplər əsasında 

öz həllini tapa bilər. Yəni, Azərbaycanın ərazi bütövlüyü bərpa edilməli, Ermənistan silahlı qüvvələri işğal 

olunmuş Azərbaycan torpaqlarından çıxarılmalı, qaçqınlar, köçkünlər öz doğma torpaqlarına qayıtmalıdırlar. 

Ermənistan tərəfi bu təcavüzə və işğala bəraət qazandırmaq üçün, adətən, beynəlxalq hüququn digər bir 

prinsipindən çıxış etməyə çalışır. Onlar belə hesab edirlər ki, Dağlıq Qarabağ erməniləri öz müqəddəratını təyin 

etmək hüququna malikdirlər. Lakin mən belə bir faktı vurğulamaq istərdim ki, ermənilər artıq öz müqəddəratını 

Ermənistan dövləti çərçivəsində təyin etmişlər. Ermənilər müxtəlif ölkələrdə yaşayırlar və onların yaşadıqları 

hər bir ölkədə öz müqəddəratını təyin etməyə çalışacaqları təqdirdə, dünyada nələrin baş verəcəyini təsəvvür 

etmək çətin deyildir. 

Belə bir məsələyə də toxunmaq istərdim ki, Ermənistan rəhbərliyi tərəfindən Azərbaycanla Ermənistan 

arasında iqtisadi əlaqələrin qurulmasına dair tez-tez çağırışlar səslənir. Bu, cəfəng bir məsələdir. Dünyanın heç 

bir dövləti onun torpaqlarının bir qismini işğal etmiş başqa bir dövlətlə iqtisadi əməkdaşlıq edə bilməz. 

Ermənistan məhz özünün təcavüzkar siyasəti nəticəsində bu gün regionda həyata keçirilən beynəlxalq iqtisadi 

layihələrdən kənarda qalmışdır. 

Münaqişənin həll edilməsindən ötrü yardımçı amillərdən danışarkən mən belə bir məsələni qeyd etmək 

istərdim ki, hazırda bizim ərazimizdə heç bir xarici hərbi baza yoxdur. Əgər Cənubi Qafqazın digər ölkələrində 

də buna nail olunarsa, əminəm ki, regionda tezliklə sülh və təhlükəsizlik bərqərar olar. Biz sülh şəraitində 

yaşamaq, iqtisadiyyatımızı, ölkəmizi daha da inkişaf etdirmək istəyirik. Cənubi Qafqaz regionunun sülh, sabitlik 

və firavanlıq şəraitində yaşamasını arzu edirik. Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi həll 

edilməyənə qədər bunlara nail olmaq mümkün deyildir. 

Buna görə də bir daha təkrar edirəm ki, beynəlxalq birlik Ermənistanın Azərbaycana qarşı təcavüzünün 

aradan qaldırılması istiqamətində səylərini artırmalıdır. 

Qeyd etmək istərdim ki, münaqişənin həlli ilə məşğul olan Minsk qrupunun fəaliyyəti indiyədək heç bir 

nəticə verməmişdir. Bu baxımdan biz ümid edirik ki, Minsk qrupunun həmsədrləri, o cümlədən Rusiya 

Federasiyası bu sahədə fəallıqlarını artıracaqlar.  

- Bu ilin fevralında Moskvaya rəsmi səfəriniz zamanı Azərbaycan ilə Rusiya arasında yeni sazişlər 

imzalandı. Siz iki ölkə arasında bugünkü münasibətləri necə qiymətləndirirsiniz? Siz Rusiyanın region ölkələri 

ilə, xüsusən ümumi Avrasiya məkanında sıx əlaqələrin bərpa edilməsi üçün, habelə MDB-nin kollektiv 

təhlükəsizlik müqaviləsinin gücləndirilməsi üçün göstərdiyi cəhdləri necə qiymətləndirirsiniz? 

- Bu gün Azərbaycan ilə Rusiya arasında əlaqədar uğurla inkişaf edir. Bütün istiqamətlərdə çox yaxşı 

dinamika mövcuddur. Bizim aramızda çox ciddi siyasi dialoq, regional və beynəlxalq siyasət məsələlərində tam 

qarşılıqlı anlaşma var. İkitərəfli münasibətlərimizdə ildən-ilə böyük tərəqqi və bütün istiqamətlərdə əlaqələrin 

yaxşılaşması müşahidə olunur. 2000-ci ilin yanvar ayında Rusiya Federasiyasının Prezidenti cənab Vladimir 

Putinin Azərbaycana və bu ilin fevral ayında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Rusiyaya rəsmi səfərləri 

zamanı imzalanmış sənədlər münasibətlərimizin gələcəkdə də inkişaf etdirilməsi baxımından hüquqi bazanın 

genişləndirilməsində mühüm rol oynamışdır. 

Uğurlarımızı təsdiqləyən konkret misallardan danışarkən, Xəzər dənizinin statusu ilə əlaqədar Rusiya ilə 

Azərbaycan arasında siyasi qarşılıqlı anlaşmanı göstərmək olar. Azərbaycan ilə Rusiya arasında milli 

sektorlarımızı müəyyənləşdirən müvafiq saziş imzalanmışdır. 

Hər iki ölkədə iqtisadiyyatın dinamik inkişafı, ümumi daxili məhsulun həcminin sabit şəkildə artması 

əmtəə dövriyyəsinin həcminin genişləndirilməsi üçün geniş zəmin yaradır. 

Yanacaq-energetika sahəsində də əməkdaşlıq qarşılıqlı faydalılıq prinsipi əsasında inkişaf edir. İndi 

Azərbaycan nefti Rusiyanın Novorossiysk limanına nəql edilir. Ölkəmizə Rusiya ərazisindən qaz və elektrik 

enerjisi göndərilir.  

Regional siyasət məsələlərində çox fəal qarşılıqlı anlaşma var, beynəlxalq siyasətin bir çox məsələlərində 

baxışlarımız uyğun gəlir.  
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Qeyd etdiyim kimi, Azərbaycan Rusiya ilə münasibətlərini sıx əməkdaşlıq üzərində qurur. Bu əməkdaşlıq 

həm ikitərəfli şəkildə, həm də çoxtərəfli münasibətlərdə uğurla həyata keçirilir və biz xalqımızın, dövlətimizin 

maraqlarının təmin olunması əsasında istər MDB çərçivəsində, istər regional səviyyədə, istərsə də daha geniş 

məkanda coxtərəfli əlaqələrin inkişafını normal proseslər kimi qiymətləndiririk. 

MDB-nin kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsinə gəldikdə isə, Azərbaycan bu müqavilənin iştirakçısı 

deyildir. Bunun əsas səbəblərindən biri Azərbaycana qarşı 15 ildən artıqdır təcavüz siyasətini həyata keçirən 

Ermənistanın həmin müqavilədə iştirak etməsidir.  

- SSRİ-nin süqutundan sonra ən mühüm coğrafi-iqtisadi problemə çevrilən Xəzər dənizinin hüquqi 

statusu, habelə onun neft-qaz sərvətlərindən istifadə məsələsi indiyədək öz həllini tapmayıbdır. Bu 

məsələdə konsensusa nail olmaq üçün Azərbaycanın nə kimi təklifləri var? Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft 

kəmərinin tikintisi ilə əlaqədar ölkəniz öz neft-qaz sərvətlərini dünya bazarına çıxarmaq üçün hansı 

strategiyanı hazırlamışdır? 

- Keçmiş SSRİ zamanı Xəzər dənizinin müvafiq sektorlara bölünməsi prinsipi mövcud idi və müttəfiq 

respublikalar Xəzər dənizinin mineral ehtiyatlarından istifadə edilməsini orta xətt prinsipi ilə müəyyən edilmiş 

sektorlar çərçivəsində həyata keçirirdilər. Hazırkı şəraitdə Xəzər dənizinin bölünməsi məsələsinə gəldikdə, 

Azərbaycan Respublikasının konseptual mövqeyinə görə, dəniz sahilyanı dövlətlərin suveren hüquqları və 

yurisdiksiyası şamil olunan müvafiq sektorlara bölünməlidir. Bu bölgü sahilyanı dövlətlər arasında orta xətt 

prinsipi nəzərə alınmaqla, bu dənizdə əldə edilmiş təcrübə, beynəlxalq hüququn hamı tərəfindən tanınmış 

prinsipləri və sahilyanı dövlətlərin Xəzərdə suveren hüquqlarının tətbiq olunması əsasında həyata keçirilməlidir. 

Qeyd olunan prinsiplər Azərbaycan Respublikası ilə Qazaxıstan Respublikası arasında 2001-ci ilin noyabr 

ayında və Azərbaycan Respublikası ilə Rusiya Federasiyası arasında 2002-ci ilin sentyabr ayında imzalanmış 

sazişlərdə təsbit edilmişdir. Biz ümidvarıq ki, Xəzərin hüquqi statusu ilə əlaqədar yaxın zamanlarda digər 

Xəzəryanı dövlətlər də qarşılıqlı anlaşmaya gələcək və dənizin hüquqi statusu məsələsi tam həll olunacaqdır. 

Məlum olduğu kimi, 1994-cü ildən başlayaraq, Azərbaycan özünün neft-qaz yataqlarının işlənilməsində 

böyük uğurlar əldə etmiş, Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda xeyli iş görülmüşdür. Ölkəmizə milyardlarla 

dollar sərmayə qoyulmuş və 1997-ci ildə “Çıraq” yatağından ilkin neft hasil olunmuşdur. Bakı-Novorossiysk, 

Bakı-Supsa neft kəmərləri istismara verilmişdir ki, bu da Azərbaycan neftinin dünya bazarlarına çıxarılmasında 

əhəmiyyətli rol oynamışdır. Əlbəttə, bütün bu dövrdə biz Azərbaycanda böyük ixrac neft kəmərinin inşasını 

qarşımıza məqsəd qoymuşduq ki, belə bir kəmər Azərbaycanda böyük həcmdə hasil olunacaq neftin dünya 

bazarına çıxarılmasına imkan versin.  

Bu, artıq reallaşmaqdadır. Hazırda Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəmərinin inşası uğurla aparılır. Bu layihənin 

təxminən 50 faizi həyata keçirilmişdir. Yaxın zamanlarda Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəməri istismara 

veriləcəkdir. Bu ilin fevral ayında Bakı-Tbilisi-Ceyhan layihəsinin maliyyələşdirilməsi ilə əlaqədar sənədlər 

imzalanmışdır. Həmin sənədlərin imzalanması Bakı-Tbilisi-Ceyhan ixrac neft kəmərinin maliyyə məsələsinin 

son nöqtəsini təşkil etmişdir. Bu baxımdan dünyanın aparıcı qurumları tərəfindən verilən dəstək həm Bakı-

Tbilisi-Ceyhan neft kəməri üçün, həm də gələcəkdə digər layihələr üçün böyük əhəmiyyət kəsb edir. 

Biz gələcəkdə də Azərbaycanın neft-qaz yataqlarından səmərəli şəkildə istifadə olunmasını qarşımıza 

məqsəd qoymuşuq. Hazırda “Şahdəniz” layihəsinin həyata keçirilməsi məsələsi gündəlikdə durur. “Şahdəniz” 

Azərbaycanın Xəzər dənizindəki sektorunda, demək olar ki, ən böyük və ən zəngin qaz yataqlarından biridir. Bu 

layihə üzərində iş aparmaq üçün dünyanın müxtəlif ölkələrinin aparıcı şirkətlərindən ibarət konsorsium 

yaradılmışdır. Mən əminəm ki, biz bu layihənin də həyata keçməsinə nail olacağıq və bütün bu proseslər 

Azərbaycanı daha da gücləndirəcək, regionda mövcud olan əməkdaşlığın daha da genişləndirilməsi, ümumilikdə 

bölgədə sülhün və sabitliyin təmin olunması, xalqların həyat səviyyəsinin daha da yaxşılaşdırılması işinə xidmət 

edəcəkdir. 

- Xəzər hövzəsinin neft-qaz ehtiyatlarının dünya bazarlarına ixracı layihələrinin inkişafı və 

beynəlxalq terrorizmin genişlənməsi kontekstində regionun təhlükəsizliyi öncül istiqamət olmalıdır. 

Təhlükəsizlik baxımından ölkəniz hansı regional əməkdaşlıq siyasəti aparmağı nəzərdə tutur?  

- Bəli, Xəzər hövzəsinin zəngin karbohidrogen ehtiyatlarının dünya bazarlarına çıxarılması və beynəlxalq 

terrorizmin genişlənməsi kontekstində regional təhlükəsizliyin təmin olunması məsələsi bu gün ölkəmizin 

yerləşdiyi bölgə üçün ən önəmli məsələlərdən biridir. Cənubi Qafqaz bölgəsində uzun müddətdir ki, münaqişə 

ocaqlarının mövcud olması bu məsələnin aktuallığını daha da artırır. Bu gün Azərbaycan regionun və dünyanın 

qabaqcıl dövlətləri ilə dialoq və siyasi məsləhətləşmələr, təcrübə mübadiləsi apararaq, regional təhlükəsizliyin 

təmin olunması istiqamətində ikitərəfli və çoxtərəfli qaydada uğurlu əməkdaşlıq həyata keçirir, dövlətlərarası və 

hökumətlərarası sənədlərin hazırlanmasında yaxından iştirak edir. Lakin bir daha qeyd etmək istərdim ki, 

bölgəmizdə münaqişələrin həll olunmaması bütün bu proseslərə əngəllər törədir. Bu baxımdan Ermənistan-
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Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin sülh yolu ilə həlli regional təhlükəsizliyə böyük fayda vermiş 

olardı. Bu münaqişə həll edilməyənə qədər regionda sülh və sabitlik bərqərar ola bilməz. Ona görə də 

beynəlxalq birlik münaqişənin həlli üçün səylərini artırmalı və bu istiqamətdə konkret addımlar atmalıdır.  

- Azərbaycan beynəlxalq terrorizmlə mübarizəyə yaxından qoşulmuşdur. Siz islam terrorizmi, 

xüsusən, İspaniyada, Türkiyədə, Mərakeşdə törədilən son terror aktları barədə nə düşünürsünüz? ABŞ-

ın müdafiə naziri Donald Ramsfeldin 2003-cü ilin dekabrında Bakıya səfəri ilə əlaqədar Siz Birləşmiş 

Ştatlarla ölkənizin hərbi əməkdaşlığının gücləndirilməsi perspektivlərini necə görürsünüz? 

- Azərbaycan beynəlxalq terrorizmə qarşı mübarizədə ən fəal iştirak edən dövlətlərdən biridir. Məlum 11 

sentyabr hadisələrindən sonra Azərbaycan rəhbərliyi dərhal beynəlxalq terrorizmə qarşı koalisiyaya qoşulmaq 

barədə bəyanat verərək, bu sahədə real addımlar atmışdır. Azərbaycan Respublikası siyasi, iqtisadi, dini və digər 

motivlərdən asılı olmayaraq, terrorizmin bütün formalarının pislənməsi mövqeyində qəti durur və beynəlxalq 

birliyin bu istiqamətdə səylərini tam dəstəkləyir. 

Azərbaycan özü terrorizmin qurbanıdır. Ötən əsrin 80-ci illərinin sonlarına doğru Ermənistanın 

Azərbaycana qarşı təcavüzü başlandığı dövrdən Azərbaycan ərazisində erməni terrorçuları tərəfindən xeyli 

sayda terror aktı törədilmiş və bunun nəticəsində yüzlərlə günahsız insan ölmüş və yaralanmışdır. Bu baxımdan 

beynəlxalq terrorizmə qarşı mübarizə ölkəmiz üçün çox böyük aktuallıq kəsb edir. Biz İspaniyada, Türkiyədə, 

Mərakeşdə və digər ölkələrdə baş vermiş terror aktlarını qətiyyətlə pisləyirik. Eyni zamanda qeyd etmək 

istərdim ki, terrorizmlə mübarizə məsələsində qərəzli yanaşmaya da yol vermək olmaz. Terrorçunun dini və 

milliyyəti olmadığı kimi, ümumilikdə terrorizm də hansısa ayrılıqda götürülmüş dinə və ya mədəniyyətə aid 

edilə bilməz. Əks təqdirdə, beynəlxalq terrorizm kimi ümumbəşəri bəlaya qarşı mübarizənin səmərəli şəkildə 

həyata keçirilməsi çətinləşər.  

Azərbaycanla Amerika Birləşmiş Ştatları arasında hərbi əməkdaşlığa gəldikdə isə, deyə bilərəm ki, yaxın 

tərəfdaşlıq münasibətlərində olan ölkələrimizin bu əməkdaşlığı müxtəlif istiqamətlərdə uğurla həyata 

keçirilməkdədir. Beynəlxalq terrorizmlə mübarizədə yaxından iştirak edən Azərbaycan hərbçiləri Amerika 

əsgərləri ilə birlikdə beynəlxalq koalisiyanın qüvvələri tərkibində Kosovo, Əfqanıstan və İraqda sülhyaratma 

əməliyyatlarında iştirak edirlər. NATO çərçivəsində də əməkdaşlıq uğurla inkişaf edir. Müxtəlif səviyyədə 

qarşılıqlı səfərlər həyata keçirilir. ABŞ-ın müdafiə naziri Donald Ramsfeldin 2003-cü ilin dekabr ayında 

Azərbaycana səfəri ölkələrimiz arasında əlaqələrin genişləndirilməsi baxımından mühüm rol oynamışdır. Mən 

əminəm ki, gələcəkdə də bu əməkdaşlığın davam etdirilməsi beynəlxalq təhlükəsizliyin təmin olunması, 

beynəlxalq terrorizmə qarşı mübarizənin gücləndirilməsi işinə xidmət edəcəkdir.  

- 2001-ci il yanvarın 21-dən Avropa Şurasının üzvü olan ölkənizlə Avropa Birliyinin yaxınlaşması 

perspektivləri necədir? Bu baxımdan, AB-nin genişlənməsi Şərqi Avropa ölkələri üçün nə kimi 

üstünlüklər verir? TASİS və TRASECA kimi Avropa yardım proqramlarının əməli nəticələri necədir? 

Sizcə, bu əməkdaşlıq daha hansı sahələri əhatə edə bilər? 

- Avropa ailəsinə sıx inteqrasiya etməkdə olan ölkəmiz bir sıra beynəlxalq təşkilatlarla, o cümlədən 

Avropa Birliyi ilə uğurlu əməkdaşlıq edir. Azərbaycanın bu təşkilatla hərtərəfli münasibətlərinin hüquqi əsasını 

1996-cı ilin aprel ayında Lüksemburq şəhərində imzalanmış “Tərəfdaşlıq və əməkdaşlıq sazişi” təşkil edir. Yenə 

Lüksemburq şəhərində 1999-cu ilin iyun ayında keçirilən zirvə toplantısı zamanı Avropa Birliyinin Qafqaz 

ölkələri ilə əlaqələri barədə Birgə bəyannamə qəbul olunmuşdur. Həmin saziş Avropa Birliyi və Azərbaycan 

arasında əməkdaşlığın bütün mümkün, xüsusilə də siyasi və ticarət sahələrini əhatə edir.  

Qeyd etmək istərdim ki, son zamanlar Avropa Birliyi Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ 

münaqişəsinin həllinə də böyük diqqət göstərir. Bu, bizi çox sevindirir. Bir halda ki, Cənubi Qafqazda yerləşən 

ölkələr Avropa üçün yeni qonşulardır, əlbəttə, Avropa Birliyinin bu məsələ ilə ciddi məşğul olması 

təqdirəlayiqdir. Bu istiqamətdə artıq ilk addımlar atılmışdır. Avropa Birliyinin Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi 

nümayəndəsinin təyin edilməsini buna misal göstərmək olar. Avropa Birliyi-Azərbaycan Əməkdaşlıq 

Komitəsinin 2002-ci ilin iyul ayında keçirilən iclasında və Avropa Birliyinin 2002-ci ilin avqust ayında qəbul 

etdiyi bəyannamədə Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün tanınması və Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həll 

olunması prosesində Azərbaycanın çıxış etdiyi bir sıra mövqelərin dəstəklənməsi bu məsələnin beynəlxalq 

hüquq normalarına uyğun şəkildə öz həllini tapması istiqamətində Avropa Birliyinin gələcəkdə də səylərini 

artıracağına ümid verir. Mən əminəm ki, Azərbaycanın bu təşkilatla əlaqələri bundan sonra daha da inkişaf 

edəcək və ölkəmiz yaxın gələcəkdə Avropa Birliyinin fəal üzvlərindən birinə çevriləcəkdir. 

Biz belə hesab edirik ki, hazırda Avropa Birliyinin Şərqi Avropaya genişlənməsi prosesi, ümumavropa 

inteqrasiyasının daha da sürətlənməsi keçid dövrünü yaşayan ölkələrin iqtisadi vəziyyətinin yaxşılaşdırılması və 

Avropa xalqlarının bir-birinə daha da yaxınlaşması işinə xidmət edir və əminik ki, Azərbaycan da bu 

proseslərdə daim yaxından iştirak edəcəkdir.  
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Azərbaycanın Avropa və Asiya arasında strateji mövqedə yerləşməsi onun digər dövlətlərlə iqtisadi 

əlaqələrinin müəyyənləşdirilməsinə böyük təsir göstərir. Qafqaz bölgəsinin şərq hissəsində, Xəzər dənizinin 

sahilində yerləşən Azərbaycandan tarixən ticarət yolları keçmişdir. Bu baxımdan Azərbaycan Avropa, Qafqaz 

və Mərkəzi Asiya arasında, habelə Xəzər dənizinin enerji daşıyıcılarının boru kəmərləri vasitəsilə Qərbə nəql 

edilməsində körpü rolunu oynamaq imkanına malikdir. Avropa Birliyi bu imkanların inkişaf etdirilməsi üçün 

TASİS proqramı çərçivəsində texniki yardım vasitəsilə Azərbaycana kömək göstərmək öhdəliyini üzərinə 

götürmüşdür. Avropa Birliyi TASİS proqramı ilə Avropadan Azərbaycana yeni texnologiyalar gətirən layihələri 

qrant şəklində maliyyələşdirərək, ölkəmizdə bazar iqtisadiyyatının və demokratik cəmiyyətin inkişafını təşviq 

edir. Avropa Komissiyası Azərbaycan hökuməti və habelə digər təşkilatlar ilə TASİS proqramı çərçivəsində 

maliyyələşdirməyə ehtiyacı olan əsas sektorları müəyyənləşdirmək üçün birgə fəaliyyət götərir. Eyni zamanda, 

bu proqram Azərbaycanda islahatların aparılmasına yardım göstərir. Bununla yanaşı, Avropa Birliyi 

Azərbaycana TASİS çərçivəsində Fövqəladə yardım proqramı üçün 30 milyon avro məbləğində vəsait 

ayırmışdır. Bu vəsaitin ayrılmasından məqsəd Azərbaycan şirkətləri tərəfindən həyata keçirilən layihələrin 

maliyyələşdirilmək və bunun nəticəsində dövlətimizin vəsaitlərinin sosial məsələlərin həll olunmasına 

istiqamətləndirməkdir. Avropa Birliyi TASİS Milli proqramı çərçivəsində 2002-2003-cü illər üçün Azərbaycana 

14 milyon avro məbləğində vəsait ayırmışdır. Avropa Birliyinin Humanitar təşkilatı Azərbaycanın işğal edilmiş 

Dağlıq Qarabağ və digər ərazilərindən olan qaçqınlara və məcburi köçkünlərə indiyədək 92,17 milyon avro 

məbləğində humanitar yardım göstərmişdir. Qeyd etmək istərdim ki, Avropa Birliyinin ölkəmizə müxtəlif 

istiqamətlər üzrə ayırdığı vəsaitin ümumi həcmi 370 milyon avro təşkil edir. 

“Yeni İpək yolu” adlandırılan TRASECA Mərkəzi Asiya, Qafqaz və Avropa arasında nəqliyyat 

əlaqələrini inkişaf etdirmək üçün TASİS tərəfindən həyata keçirilən proqramdır və qədim zamanlardan tarixi 

İpək yolunun üzərində strateji mövqedə duran Azərbaycan bu layihədə Avropa Birliyinin ən əsas tərəfdaşıdır. 

TRASECA-nın məqsədi hazırda mövcud olan yollara əlavə olaraq, Avropadan Qara dəniz və Qafqaz vasitəsilə 

Mərkəzi Asiyaya ən tez və ən ucuz ikitərəfli yolun yaradılmasından ibarətdir. TRASECA, eyni zamanda, 

bölgədə avtomobil və dəmir yollarının təkmilləşdirilməsi üzrə layihələri maliyyələşdirir. Azərbaycan 

TRASECA-nı konseptual mərhələdən praktiki fazaya keçirən, 1998-ci ilin sentyabr ayında Bakıda zirvə 

toplantısı zamanı imzalanmış “Avropa-Qafqaz-Asiya dəhlizinin inkişafı üzrə beynəlxalq nəqliyyat haqqında 

Əsas Çoxtərəfli Saziş”in hazırlanmasında fəal iştirak etmiş və proqramın daimi katibliyinin Bakıda yerləşməsi 

üzrə razılaşmaya nail olmuşdur. Eyni zamanda, TRASECA proqramı Azərbaycanı Gürcüstan ilə birləşdirən 

yeni körpünün tikilməsinə və XII əsrə aid qədim Qırmızı körpünün bərpa edilməsinə yardım göstərmişdir.  

Azərbaycan-Avropa Birliyi münasibətlərinin gələcəkdə daha da inkişaf etdirilməsi üçün geniş 

perspektivlər mövcuddur. Bu münasibətlərin gələcək inkişaf istiqamətləri “Tərəfdaşlıq və əməkdaşlıq sazişi”ndə 

və Lüksemburq Zirvə toplantısı zamanı qəbul olunmuş Birgə bəyannamədə təsbit edilmişdir. Əməkdaşlığın əsas 

istiqamətləri “Tərəfdaşlıq və əməkdaşlıq sazişi”nin həyata keçirilməsindən, ticarətin, sərmayələrin və 

Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllinin təşviq edilməsindən ibarətdir və Avropa 

Birliyinin yardımı məhz bu sahələrə yönəldiləcəkdir.  

Şübhəsiz ki, Azərbaycanın regionda mövqeyinin günü-gündən möhkəmlənməsi və ölkəmizin Cənubi 

Qafqazda bütün sahələrdə aparıcı dövlət olması faktları yaxın perspektivdə Avropa Birliyi – Azərbaycan 

əlaqələrinin istiqamət spektrlərinin daha da genişlənəcəyinə əminlik yaradır və Avropa Birliyinin Azərbaycanı 

uzunmüddətli tərəfdaş kimi qiymətləndirməsi bu proseslərin sürətlənməsinə xidmət edəcəkdir.  

- Azərbaycan Respublikasının Prezidenti seçildikdən sonra Sizin bu il yanvarın 22-23-də Parisə ilk 

rəsmi səfəriniz Azərbaycan ilə Fransa arasında münasibətlərin yüksək səviyyədə olmasının göstəricisidir. 

Bu seçimin səbəbləri hansılardır? Bu iki ölkəni birləşdirən üstün əhəmiyyətli əlaqələr nədən ibarətdir? 

Fransız və Azərbaycan xalqlarının bir-birini daha yaxşı tanımasına kömək edən ikitərəfli əməkdaşlığın 

daha da möhkəmlənməsi üçün, öz təcrübənizə arxalanaraq, nə kimi tədbirlər görmək lazımdır?  

- Azərbaycan və Fransa xalqları arasında əlaqələrin, o cümlədən mədəni, ticarət əlaqələrinin tarixi çox 

zəngindir. XX əsrin sonlarına doğru Azərbaycan öz dövlət müstəqilliyini bərpa etdikdən sonra, 1993-cü ildən 

başlayaraq bu əlaqələr keyfiyyətcə yeni mərhələyə qalxmış və ildən-ilə inkişaf etməyə başlamışdır. Təsadüfi 

deyildir ki, 1993-cü ildə Azərbaycan Prezidenti cənab Heydər Əliyev ilk səfərini Fransaya etmişdir. 2004-cü 

ildə də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti ilk rəsmi səfərini Fransaya etmişdir. Bu, artıq ənənə halını 

almışdır.  

Xüsusilə vurğulamaq istərdim ki, Prezident Heydər Əliyev 1993-cü ildə yenidən Azərbaycanda 

hakimiyyətə qayıtdıqdan sonra Azərbaycan-Fransa əlaqələri daim ölkə başçısının diqqətində olmuş və Fransa ilə 

münasibətlər Azərbaycan xarici siyasətinin prioritet istiqamətlərindən birini təşkil etmişdir. Cənab Heydər 
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Əliyevin Fransanın ən yüksək mükafatlarından olan “Fəxri legionun böyük xaç komandoru” ordeni ilə təltif 

edilməsi Fransa rəhbərliyinin Azərbaycan liderinin xidmətlərini yüksək qiymətləndirməsinin ifadəsidir.  

Ölkələrimizi və xalqlarımızı bir-birinə bağlayan müxtəlif amillər vardır. Məlum olduğu kimi, strateji 

coğrafi mövqedə yerləşən Azərbaycan Şərqlə Qərb arasında daim körpü rolunu oynamışdır. Öz növbəsində, 

Fransa Avropanın tarixində ən mühüm rol oynayan ölkələrdən biri olmuşdur. Həm Azərbaycan, həm də Fransa 

xalqları çox qədim tarixə və zəngin mədəniyyətə malikdirlər. Bu gün ölkələrimiz arasında əlaqələrin gündən–

günə inkişaf etməsi, həm qeyd etdiyim bu tarixi-mənəvi dəyərlərlə, həm də ölkələrimizin iqtisadi əməkdaşlıq 

maraqları ilə şərtləndirilə bilər.  

Hazırda ölkələrimiz arasında uğurlu əməkdaşlıq həyata keçirilir. Bu əməkdaşlıq bütün sahələrdə öz gözəl 

nəticələrini verməkdədir. Siyasi sahədə əlaqələr qarşılıqlı anlaşma əsasında qurulur. Fransa həm də Avropanın 

ən aparıcı ölkələrindən biridir. Azərbaycanın da öz gələcəyini Avropa strukturlarına inteqrasiyada gördüyünü 

nəzərə alsaq, bu baxımdan da ikitərəfli münasibətlərimiz böyük əhəmiyyət kəsb edir.  

İqtisadi sahədə də əməkdaşlığımız gündən-günə inkişaf etməkdədir. Fransa şirkətləri Azərbaycanın neft-

qaz sənayesinə sərmayə qoyuluşunda fəal iştirak edirlər. Mən Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəmərinin inşasında öz 

payına malik olan “Total” şirkətinin ölkəmizin neft sektorunda fəaliyyətini xüsusilə vurğulamaq istərdim. 

Ölkələrimiz arasında ticarət dövriyyəsi də xeyli artmışdır. Mədəni sahədə əlaqələrimiz də daim inkişaf 

etməkdədir. Bir sözlə, Fransa ilə bizi güclü dostluq əlaqələri bağlayır və əminəm ki, gələcəkdə bu əlaqələr daha 

da güclənəcəkdir. Ölkələrimiz arasında siyasi dialoqun daha da intensivləşdirilməsi, iqtisadi əlaqələrin inkişaf 

etdirilməsi, ticarət dövriyyəsinin artırılması, humanitar əlaqələrin genişləndirilməsi üçün böyük potensial 

mövcuddur. Mən əminəm ki, biz bu potensialdan tam şəkildə istifadə edərək, qarşımızda qoyulan məqsədlərə 

nail olacağıq və bütün bu proseslər xalqlarımızın gələcəkdə bir-birinə daha da yaxınlaşması işinə xidmət 

edəcəkdir. 

 

* * * 

 

Jurnalın bu nömrəsində Senatın Fransa-Qafqaz dostluq qrupunun sədri Ambruaz Düponun Fransa ilə 

Azərbaycan arasında hərtərəfli əməkdaşlığın inkişafından və perspektivlərindən bəhs edən məqaləsi də 

verilmişdir. 2001-ci ildən bu qrupa rəhbərlik edən senatorun məqaləsində ümummilli liderimiz Heydər Əliyev 

tərəfindən təməli qoyulmuş əlaqələrin inkişafından, son zamanlar iqtisadi, siyasi və mədəni sahələrdə həyata 

keçirilmiş tədbirlərdən danışılır. 

Ayrıca başlıq altında Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəməri barədə verilmiş yazıda isə Xəzər dənizinin zəngin 

enerji ehtiyatlarından, dənizdəki neft yataqlarının istismarında bir çox xarici şirkətlərlə yanaşı, Fransanın 

“Total” şirkətinin də iştirakından, ölkəmizin iqtisadi inkişafında mühüm rol oynayacaq bu kəmərin tikintisindən 

bəhs olunur. 

Jurnalda Azərbaycanın paytaxtı, ərazisi, əhalisinin sayı, dili, milli bayramı, pul vahidi və s. barədə 

məlumatlarla bərabər, ölkəmizin iqtisadiyyatına, mədəniyyətinə, tarixinə və təbiətinə dair 36 rəngli şəkil də dərc 

edilmişdir. 
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AZƏRBAYCAN-PAKİSTAN SƏNƏDLƏRİNİN İMZALANMASI MƏRASİMİNDƏN SONRA 

DÖVLƏT BAŞÇILARININ BİRGƏ MƏTBUAT KONFRANSINDA 

BƏYANAT 

 

Bakı şəhəri, 

8 iyul 2004-cü il 

 

Hörmətli cənab Prezident! 

Hörmətli qonaqlar, xanımlar və cənablar! 

Mən Azərbaycana rəsmi səfərə gəlmiş Pakistan İslam Respublikasının Prezidenti cənab Pərviz Müşərrəfi 

və onu müşayiət edən nümayəndə heyətinin bütün üzvlərini bir daha salamlayıram, “Azərbaycana xoş 

gəlmisiniz!” deyirəm. 

Qardaş Pakistan Prezidentinin Azərbaycana səfəri iki ölkə arasında olan çox əlamətdar bir hadisədir. 

Pakistanla Azərbaycan arasında çox gözəl əlaqələr mövcuddur. Siyasi, iqtisadi, mədəni sahələrdə bizim 

ölkələrimiz çox səmərəli və uğurlu əməkdaşlıq edirlər. Pakistan və Azərbaycan bütün beynəlxalq tədbirlərdə, 

ümumiyyətlə, beynəlxalq aləmdə bir-birini daim dəstəkləyir, bir-birinə kömək edirlər.  

Pakistan Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsində Azərbaycanın ədalətli mövqeyini daim 

dəstəkləyir və mən bu dəstəyə görə bir daha hörmətli cənab Prezidentə bütün Azərbaycan xalqı adından öz 

təşəkkürümü bildirirəm. Azərbaycan da əvvəllər olduğu kimi, bundan sonra da Pakistanı daim dəstəkləyəcəkdir, 

öz siyasi dəstəyini verəcəkdir.  

Belə gözəl bir şəraitdə, əlbəttə, iqtisadi əlaqələrin inkişafı bizim ölkələrimizi daha da yaxından 

birləşdirəcəkdir. Biz çox istəyirik ki, iqtisadi əlaqələr inkişaf etsin, güclənsin və hər iki ölkəyə fayda gətirsin. 

Hökumətlərarası komissiyanın iclasında bu məsələlər müzakirə olunubdur və ümidvaram ki, bu səfərdən sonra 

iki ölkə arasında olan iqtisadi əlaqələr daha da güclənəcəkdir.  

Yanacaq, energetika, kənd təsərrüfatı, turizm, digər sahələrdə əməkdaşlıq üçün çox gözəl zəmin vardır. 

Əlbəttə, humanitar, mədəni sahələrdə bizim əlaqələrimiz çox uğurla inkişaf edir, xalqlarımız bir-birinə böyük 

hörmətlə, rəğbətlə yanaşırlar.  

Pakistan və Azərbaycan müttəfiq ölkələrdir. Biz bir-birimizi çox yaxşı başa düşürük. Beynəlxalq, regional 

məsələlərdə bizim mövqeyimiz üst-üstə düşür. Mən əminəm ki, bu səfərdən sonra aramızda olan əlaqələr daha 

da güclənəcək, xalqlarımız bir-birinə daha da yaxın olacaq və ümumiyyətlə, Pakistanla Azərbaycan arasında 

olan münasibətlər inkişaf edəcəkdir.  

Hörmətli cənab Prezident, Sizi Azərbaycanda bir daha salamlayıram və əminəm ki, bu səfər, onun 

nəticələri də çox uğurlu olacaqdır.  

 

* * * 
 

Sonra Prezidentlər jurnalistlərin suallarına cavab verdilər.  

SUAL: Mənim sualım Azərbaycan Prezidentinədir. Cənab Prezident, məlum olduğu kimi, 

Azərbaycanla Pakistan arasında çox güclü siyasi əlaqələr mövcuddur. Siz Pakistan Prezidenti ilə bu 

siyasi münasibətləri iqtisadi səviyyəyə keçirmək haqqında müzakirələr aparmısınızmı?  

İLHAM ƏLİYEV: Bu barədə geniş fikir mübadiləsi aparılmışdır. Həm təkbətək görüşdə, həm də 

nümayəndə heyətləri ilə görüşdə bu məsələ müzakirə olunmuşdur. Bu sahədə böyük imkanlar var. Azərbaycan 

və Pakistan iqtisadi əməkdaşlıq edirlər. Amma bu, istənilən səviyyədə deyildir. Biz çox ümid edirik ki, bu 

səfərdən sonra iqtisadi əlaqələr daha da güclənəcək və biz konkret layihələr üzrə işləyəcəyik.  

Bu əməkdaşlıq müxtəlif sahələrdə mümkündür. Bu məsələlər müzakirə olunubdur. Əminəm ki, ilk 

növbədə, neft-qaz sektorunda, kənd təsərrüfatında, turizm sahəsində və digər sahələrdə əlaqələr güclənəcəkdir. 

Biz çox istəyirik ki, bizneslə məşğul olan şirkətlər, iş adamları bir-birinə daha yaxın olsunlar, qarşılıqlı səfərlər 

etsinlər. Çünki həm Azərbaycanda, həm də Pakistanda qarşılıqlı surətdə faydalı əməkdaşlıq üçün gözəl şərait 

var. Şübhəsiz ki, gözəl siyasi münasibətlər iqtisadi əlaqələrin güclənməsinə öz töhfəsini verəcəkdir. Mən 

əminəm ki, bu səfərdən sonra bu sahədə biz gözəl nəticələr görəcəyik.  

SUAL: Mənim sualım Pakistan Prezidentinədir. Cənab Prezident, hər iki ölkənin dövlət başçısı 

iqtisadi əlaqələri gücləndirmək niyyətini ifadə etdi. Konkret olaraq soruşmaq istəyirəm ki, neft-qaz 

sahəsində Pakistanla Azərbaycan arasında iqtisadi əməkdaşlığın perspektivlərini necə görürsünüz?  
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PƏRVİZ MÜŞƏRRƏF: Bəli, həqiqətən də, bu, bizim müzakirə etdiyimiz çoxsaylı məsələlərdən yalnız 

biridir. Bizə məlumdur ki, Azərbaycan neft və qaz sahəsində böyük təcrübəyə malikdir. Çox istərdik ki, 

Azərbaycanın bu təcrübəsindən faydalanaq, bu sahədə birgə müəssisələr açaq, Azərbaycanla birlikdə çalışaq, 

Azərbaycandan öyrənək. Bu səfər zamanı məni Pakistanın neft naziri müşayiət edir. O, öz azərbaycanlı həmkarı 

ilə görüşəcəkdir və konkret layihələr haqqında fikir mübadiləsi aparılacaqdır.  

SUAL: Mənim sualım belədir: Kəşmir və Dağlıq Qarabağ məsələləri prezidentlərin görüşündə 

müzakirə olunmuşdur. Bu məsələdə tərəflər öz hərəkətlərini, bundan sonra atılacaq addımları 

əlaqələndirə bilərlərmi ki, bu sahədə daha çox səmərə əldə olunsun?  

İLHAM ƏLİYEV: Bu sahədə əlaqələndirmə var. Biz qeyd etdik ki, bu məsələ müzakirə olunmuşdur. 

Bildiyiniz kimi, bütün beynəlxalq təşkilatlarda Pakistanla Azərbaycan bu məsələlərdə bir-birini dəstəkləyir, öz 

siyasi dəstəyini verir. Biz istəyirik ki, beynəlxalq hüquq normaları işləsin, istəyirik ki, ədalət bərpa olunsun. Biz 

istəyirik ki, bu məsələ sülh yolu ilə öz ədalətli həllini tapsın. Amma beynəlxalq hüquq normaları əsasında. 

Birləşmiş Millətlər Təşkilatının qətnamələri var və bunlar icra olunmur. Əlbəttə, biz tələb edirik ki, bunlar 

icra olunsun və tezliklə bu münaqişələr öz həllini tapsın. Gələcəkdə də bu məsələlərlə əlaqədar iki ölkə bir-birini 

dəstəkləyəcəkdir.  

PƏRVİZ MÜŞƏRRƏF: Mən cənab Prezidentin dediklərinə əlavə etmək istəyirəm ki, həqiqətən, biz 

bundan sonra da bu məsələlərdə bir-birimizi dəstəkləməkdə davam edəcəyik.  

SUAL: Mənim sualım Pakistan Prezidentinədir. Cənab Prezident, İslam Konfransı Təşkilatının 

iclası zamanı Siz maarifçi-liberalizm ideyasını irəli sürmüşdünüz. Bu ideya nədən irəli gəlmişdir?  

PƏRVİZ MÜŞƏRRƏF: Məlum olduğu kimi, hazırda bütün dünya inkişaf edir. Lakin eyni zamanda, 

bütün dünya çox təhlükəli bir yerə çevrilmişdir. Bu dünyanın sakinləri kimi, bizim də hamımızın əsas 

məqsədimiz, borcumuz ondan ibarətdir ki, dünyanı daha da təhlükəsiz məkana çevirək. İkinci tələbat ondan irəli 

gəlir ki, hazırda bütün müsəlman dünyasında sosial sektor çox zəif inkişaf edibdir və əhali arasında savadın 

səviyyəsi olduqca aşağıdır. Ona görə də İslam Konfransı Təşkilatının bir üzvü kimi biz istərdik ki, müsəlman 

xalqları, islam dininə sitayiş edən xalqlar savadlarını artırsınlar. 

Mən maarifçi-liberalizm dedikdə, iki məsələni nəzərdə tuturam. Birincisi, müsəlman dünyası özü-özünə 

yardım etməlidir. Biz ekstremizmdən azad olmalıyıq və sosial inkişafa doğru getməliyik. İkincisi isə, Qərbdən 

daha çox asılıdır. İlk növbədə, Birləşmiş Ştatlar, Qərb ölkələri yardım etməlidirlər ki, biz bu siyasi 

münaqişələrdən yaxa qurtaraq. Bu siyasi münaqişələrin həll olunmasında onlar bizə yardım etməlidirlər. 

Əlbəttə, ədalətli əsaslarla. Onlar bundan sonra bizim sosial və iqtisadi inkişafımıza yardım əllərini 

uzatmalıdırlar. Biz düşünürük ki, əgər belə olarsa, burada uduzan tərəf olmayacaqdır. Hamı qalib gələcəkdir. 

Xüsusilə də müsəlman dünyası. Çox sağ olun. 
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PAKİSTAN İSLAM RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ PƏRVİZ MÜŞƏRRƏFİN  

ŞƏRƏFİNƏ TƏŞKİL EDİLMİŞ RƏSMİ QƏBULDA 

NİTQ 

 

Bakı şəhəri, 

8 iyul 2004-cü il 

 

Pakistan İslam Respublikasının Prezidenti zati-aliləri cənab Pərviz Müşərrəf! 

Hörmətli xanım Müşərrəf! 

Hörmətli qonaqlar, xanımlar və cənablar! 

Pakistan İslam Respublikasının Prezidenti, hörmətli cənab Pərviz Müşərrəf Azərbaycana səfər etmişdir. 

Deyə bilərəm ki, bu səfər çox uğurlu səfərdir. Biz bu səfəri çoxdan gözləyirdik və indi artıq demək olar ki, bu 

səfər iki ölkə arasında olan münasibətlərə çox böyük təsir göstərəcəkdir.  

Pakistanla Azərbaycan müstəqil ölkələrdir. Biz bir-birimizə çox yaxınıq və siyasi sahədə əlaqələrimiz çox 

yüksək səviyyədədir. Qeyd etməliyəm ki, Azərbaycan öz dövlət müstəqilliyini əldə etdikdən sonra Pakistan onu 

tanıyan ilk dövlətlərdən biri idi. Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyev 1996-cı ildə Pakistana 

rəsmi səfər etmişdi və bu səfərdən sonra iki ölkə arasında münasibətlər yeni bir pilləyə qalxmışdır. Keçən ilin 

sentyabr ayında mən Amerika Birləşmiş Ştatlarında Birləşmiş Millətlər Təşkilatı Baş Məclisinin sessiyasında 

cənab Pərviz Müşərrəflə görüşmüşdüm və bu görüş çox uğurlu olmuşdur. Mən çox məmnunam ki, cənab 

Prezident bizim dəvətimizi qəbul edib Azərbaycana rəsmi səfərə gəlmişdir.  

Apardığımız danışıqlarda bir daha əmin olduq ki, müstəqil ölkələrimizin siyasi, iqtisadi, mədəni sahələrdə 

əməkdaşlığı uğurla davam edir. Bu gün iki ölkə arasında çox önəmli sazişlər imzalanmışdır və ümid edirəm ki, 

bunlar gələcək əməkdaşlıq üçün daha gözəl şərait yaradacaqdır. Bildiyiniz kimi, Pakistanla Azərbaycan 

beynəlxalq aləmdə daim bir-birinə dəstək verir. Azərbaycan Pakistanı Kəşmir məsələsində dəstəkləyir və 

bundan sonra da dəstəkləyəcəkdir. Pakistan isə ölkəmizi Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ 

münaqişəsində daim dəstəkləyir və buna görə biz Pakistan xalqına, onun hökumətinə və şəxsən Prezidentə 

minnətdarıq. Müzakirə etdiyimiz bütün məsələlərdə bizim mövqeyimiz üst-üstə düşür.  

Mən əminəm ki, bu səfərdən sonra iqtisadi, hərbi, mədəni sahələrdə, turizm sahəsində bizim əlaqələrimiz 

daha da genişlənəcəkdir. Əsrlər boyu bir-birinə böyük hörmətlə, rəğbətlə yanaşan xalqlarımız bundan sonra 

daha da yaxınlaşacaqlar.  

Hörmətli cənab Prezident, Sizi Azərbaycanda bir daha salamlayıram. Sizə, xanım Müşərrəfə, bütün 

qonaqlarımıza uğurlar, cansağlığı, xoşbəxtlik arzulayıram.  

Sağ olun!  
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RESPUBLİKAMIZIN XARİCİ ÖLKƏLƏRDƏKİ 

DİPLOMATİK NÜMAYƏNDƏLİKLƏRİNİN BAŞÇILARI İLƏ GÖRÜŞDƏ 

NİTQ 

 

Bakı şəhəri, 

27 iyul 2004-cü il 

 

- Hörmətli xanımlar və cənablar! 

Hörmətli diplomatlar, Xarici İşlər Nazirliyinin əməkdaşları! 

Mən bu gün Xarici İşlər Nazirliyinə sizinlə görüşə gəlmişəm. Bilirsiniz ki, belə müşavirənin 

çağırılmasının təşkili xalqımızın ümummilli lideri Heydər Əliyevin gündəliyində duran məsələ idi. Amma 

nazirin qeyd etdiyi kimi, onun səhhəti bu müşavirənin keçirilməsinə imkan yaratmadı.  

Azərbaycan öz xarici siyasətini çox uğurla həyata keçirir. Əlbəttə, bu gün Azərbaycan diplomatiyası yeni 

bir mərhələdədir. Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyində dəyişikliklər baş vermişdir, yeni nazir təyin edilmişdir. 

Güman edirəm ki, bundan sonra Xarici İşlər Nazirliyi, bütün səfirliklər daha da fəal işləyəcək, müasir 

zəmanənin tələblərinə uyğun şəkildə çalışacaqlar. Azərbaycanın milli maraqlarını beynəlxalq aləmdə daha da 

yüksək səviyyədə qoruyacaqlar.  

Azərbaycan öz dövlət müstəqilliyini əldə etdikdən sonra ölkəmiz çox çətin vəziyyətdə fəaliyyət göstərirdi. 

Ölkə daxilində gedən proseslər, Azərbaycanın rəhbərliyində təmsil olunan insanların təcrübəsinin azlığı, 

səriştəsizliyi bir çox hallarda Azərbaycanı çox çətin vəziyyətə salmışdı. Ölkədə böhran yaşanırdı, iqtisadiyyat 

demək olar ki, dağılırdı. Azərbaycan ümumiyyətlə, parçalanma ərəfəsində idi.  

Bildiyiniz kimi, xalqın tələbi ilə 1993-cü ildə ümummilli liderimiz Heydər Əliyev Azərbaycana 

hakimiyyətə qayıdandan sonra ölkədə vəziyyət dəyişdi. Ölkəmiz inkişaf etməyə başladı və son on ilin ərzində 

Azərbaycan bütün sahələrdə böyük uğurlar əldə edibdir.  

Amma müstəqilliyimizin ilk illərində Azərbaycan xarici siyasət istiqamətində də böyük çətinliklərlə 

üzləşmişdi. Ölkə demək olar ki, təcrid edilmiş vəziyyətə salınmışdı. Azərbaycanın əleyhinə erməni təbliğatının 

aparılması Azərbaycan tərəfindən adekvat addımlarla müşayiət olunmurdu. Azərbaycan bu təbliğatın qarşısında 

çox aciz siyasət aparırdı. Ölkəmizdə, ümumiyyətlə, xarici siyasətlə məşğul olanların sayı çox az idi və əsas 

vəzifələrə təcrübəsi o qədər də böyük olmayan insanlar gətirilirdi.  

Əlbəttə, təsadüfi deyil ki, məhz o illərdə Azərbaycan beynəlxalq aləmdə öz sözünü deyə bilmirdi, 

müxtəlif ölkələrdə Azərbaycana qarşı ədalətsiz, Azərbaycanın əleyhinə qərarlar qəbul olunurdu. Siz bunların 

hamısını yaxşı bilirsiniz. Beləliklə, ölkə xaricdə, beynəlxalq müstəvidə mənfi imicə malik idi. Bu vəziyyət 

1993-cü ildən sonra dəyişməyə başladı. Heydər Əliyev diplomatiyası, onun siyasəti Azərbaycanı bu beynəlxalq 

təcriddən xilas etdi. Azərbaycan beynəlxalq aləmdə öz mövqelərini möhkəmlətməyə başladı. Ölkəmiz ikitərəfli 

və çoxtərəfli formatlarda çox uğurlu xarici siyasət aparmağa başladı. Bu siyasətin nəticəsində bu gün 

Azərbaycan beynəlxalq aləmin çox dəyərli üzvünə çevrilibdir.  

İkitərəfli münasibətlərimizdə mən heç bir problem görmürəm. Qonşu dövlətlərlə münasibətlərimiz inkişaf 

edir. Bu münasibətlər çox işgüzar zəmində, qarşılıqlı hörmət zəminində qurulubdur. Bilirsiniz ki, prezident 

seçkilərindən sonra mən müxtəlif ölkələrə rəsmi səfərlər etmişəm. Bu səfərlər bir daha onu göstərir ki, 

beynəlxalq strukturlarda, beynəlxalq aləmdə Azərbaycana olan münasibət çox müsbətdir. Azərbaycana hörmət 

edirlər, Azərbaycanla hesablaşırlar. Azərbaycan regional məsələlərdə lider dövlətə çevrilir. Təkcə qonşu 

dövlətlərlə deyil, digər dövlətlərlə də ikitərəfli münasibətlərimiz çox uğurludur və Azərbaycanın milli 

maraqlarına cavab verir. Əlbəttə, biz bundan sonra da çalışacağıq ki, bütün ölkələrlə ikitərəfli münasibətlərimizi 

daha da gücləndirək.  

Bilirsiniz ki, bu yaxınlarda yeni səfirliklərin açılması haqqında qərar qəbul edilmişdir. Bu, bizə imkan 

verəcək ki, öz siyasətimizi, öz sözümüzü daha geniş ictimaiyyətə çatdıra bilək. Bildiyiniz kimi, Azərbaycan 

beynəlxalq təşkilatlarda çox uğurla fəaliyyət göstərir. Birləşmiş Millətlər Təşkilatı Ermənistan-Azərbaycan, 

Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə əlaqədar dörd qətnamə qəbul etmişdir. Azərbaycan Avropa Birliyi ilə çox 

səmərəli əməkdaşlıq edir. Bu yaxınlarda Avropa Birliyi Azərbaycanı yeni qonşuluq proqramına daxil edibdir və 

bu əməkdaşlıq bütün istiqamətlərdə - həm siyasi istiqamətdə, həm də enerji sahəsində aparılır. Mənim bu 

yaxınlarda Avropa Birliyinə etdiyim səfər bir də onu göstərir ki, bizim aramızda çox gözəl münasibətlər 

mövcuddur. 

Avropa Şurası ilə Azərbaycanın əlaqələri güclənir. Bu təşkilat Azərbaycana böyük diqqətlə yanaşır. 

Azərbaycan da üç ildən artıqdır ki, bu təşkilatın üzvüdür və çox fəal üzvüdür. Avropa Şurasında Ermənistan-
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Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə dair qəbul edilmiş sənədlər həqiqəti əks etdirir. Bu sənədlər 

beynəlxalq hüquq normaları əsasında qəbul edilmişdir və təbii ki, Azərbaycanın milli maraqlarına cavab verir.  

Mən bu yaxınlarda Avropa Şurasına da səfər etmişdim və bu səfər çox uğurlu keçmişdir. Avropa 

Şurasının Azərbaycana münasibəti çox müsbətdir və təbii ki, əgər belə olmasaydı, Azərbaycan Prezidentinə 

Avropa Şurasında yüksək mükafatlar verilməzdi. Mən ümid edirəm ki, Azərbaycan nümayəndə heyətinin 

fəaliyyəti nəticəsində Avropa Şurasında müzakirəyə çıxarılacaq Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ 

münaqişəsinə dair məruzə ədalətli məruzə olacaq, beynəlxalq hüquq normalarına əsaslanacaq və beləliklə, geniş 

Avropa auditoriyasına Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi haqqında bir daha doğru məlumat çatdıracaqdır. 

Ümid edirəm ki, Avropa Şurası bu məsələ ilə əlaqədar siyasi qərar verəcəkdir. 

Bizim digər beynəlxalq təşkilatlarla əlaqələrimiz də inkişafdadır. Azərbaycan NATO ilə uğurlu 

əməkdaşlıq edir və biz artıq “Sülh naminə tərəfdaşlıq” proqramından hərbi əməkdaşlıq proqramına keçmişik. 

Bu yaxınlarda NATO-ya etdiyim səfər onu bir daha göstərir ki, bizim aramızda çox gözəl münasibətlər var.  

Azərbaycan MDB çərçivəsində də uğurla fəaliyyət göstərir. İslam Konfransı Təşkilatında, GUÖAM 

təşkilatında və digər beynəlxalq təşkilatlarda bizim mövqelərimiz güclənir. Biz öz gələcək siyasətimizi bundan 

sonra da beynəlxalq strukturlara inteqrasiyada görürük. Bu siyasətin əsası xalqımızın ümummilli lideri Heydər 

Əliyev tərəfindən qoyulmuşdur. Onun təməli 1993-cü ildə qoyulmuşdur və bu günə qədər Azərbaycana böyük 

uğurlar gətirir. 

Bu gün Azərbaycan haqqında dünyada kifayət qədər ədalətli məlumatlar var. Biz hamımız çalışmalıyıq, 

əlbəttə, ilk növbədə, Azərbaycanı xaricdə təmsil edən səfirlər, səfirliklərin digər işçiləri çalışmalıdırlar ki, 

Azərbaycan haqqında reallıqlar o ölkələrdə yaşayan ictimaiyyətə çatdırılsın.  

Bir sözlə, Azərbaycanın bütün istiqamətlərdə, qeyd etdiyim kimi, ikitərəfli müstəvidə və beynəlxalq 

təşkilatlarla əməkdaşlığımızda apardığı xarici siyasət uğurludur. Biz bu siyasəti bundan sonra da davam 

etdirəcəyik. Mən əminəm ki, Azərbaycan regionda öz mövqelərini gələcəkdə daha da gücləndirəcəkdir. Artıq 

hamı bilir ki, regionda Azərbaycanın iştirakı olmadan nə siyasi, nə də iqtisadi sahələrdə əməkdaşlıq mümkün 

deyildir. Azərbaycan bölgənin çox vacib ölkəsinə çevrilibdir. Burada təkcə bizim coğrafi-siyasi vəziyyətimiz, 

yaxud enerji resurslarımız rol oynamır. Halbuki, bu amillər də çox vacibdir. Azərbaycanın siyasəti, beynəlxalq 

aləmə inteqrasiyası, beynəlxalq aləm üçün çox vacib ölkəyə çevrilməsi, Azərbaycanın daxilində gedən 

proseslər, ictimai-siyasi sabitlik, sabit inkişaf və digər amillər burada böyük rol oynayır.  

Biz çalışmalıyıq ki, bundan sonra da həm Azərbaycan haqqında həqiqətləri dünya ictimaiyyətinə daha 

dolğun şəkildə çatdıraq, eyni zamanda, apardığımız xarici siyasət vasitəsilə Azərbaycanın dünyadakı 

mövqelərini möhkəmləndirək və milli maraqlarımızın daha yüksək səviyyədə qorunmasına nail olaq. Əlbəttə, 

səfirlərin və səfirliklərin bu istiqamətdə rolu çox mühümdür. Xüsusilə Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ 

münaqişəsinin nizama salınmasında xaricdə fəaliyyət göstərən diplomatlar daha da fəal olmalıdırlar.  

Bilirsiniz ki, Azərbaycan bu məsələnin həllində sülh yolunun tərəfdarıdır. Biz bu məsələni danışıqlar yolu 

ilə həll etmək istəyirik. Ümid edirəm ki, bu danışıqlar yolu bizə uğur gətirəcəkdir. Amma eyni zamanda, mən 

dəfələrlə bildirmişəm ki, Azərbaycan heç vaxt öz torpaqlarının itirilməsi ilə barışmayacaqdır. Əgər danışıqlar 

yolu bir səmərə verməsə, Azərbaycan bütün başqa, o cümlədən hərbi yoldan istifadə edib öz torpaqlarını azad 

edəcəkdir.  

Beynəlxalq hüquq bizim tərəfimizdədir. Bizim torpaqlarımız işğal olunubdur. Haqq-ədalət bizim 

tərəfimizdədir. İqtisadi potensial və digər məsələlər də Azərbaycanın xeyrinədir. Mən şübhə etmirəm ki, bu 

məsələ öz ədalətli həllini tapacaqdır. Bəzən güzəştlər haqqında təkliflər səslənir. Amma mən artıq bunu bir neçə 

dəfə demişəm ki, ərazi bütövlüyü məsələlərində güzəştdən söhbət gedə bilməz. Bu, o vaxt olur ki, hər bir tərəf 

nəyisə, hansısa məsələdəsə güzəştə gedir. Azərbaycanın əlində bir şey yoxdur ki, güzəştə getsin. Azərbaycanın 

torpaqları işğal altındadır. Bu işğaldan bir milyon adam əziyyət çəkir. Ona görə bu məsələdə bizim qətiyyətli 

mövqeyimiz dəyişməz olaraq qalacaqdır. 

Sizin də vəzifəniz ondan ibarətdir ki, bu məsələnin mahiyyətini çalışdığınız ölkələrin rəsmi dairələrinə, 

ictimaiyyətinə daha dolğun şəkildə çatdırasınız. Təəssüflər olsun ki, bəzi hallarda bu məsələ ilə əlaqədar 

beynəlxalq aləmdə dəqiq təsəvvür yoxdur. Bunun müəyyən səbəbləri var. Əlbəttə, erməni təbliğatı burada 

böyük rol oynayır. Amma onu da etiraf etməliyik ki, biz də bəzi hallarda bu məsələni, onun mahiyyətini 

beynəlxalq aləmə lazımi səviyyədə çatdırmırıq. Burada ilk növbədə, səfirlər və səfirliklərin işçiləri daha fəal 

olmalıdırlar. Bu məsələni daim gündəliyə salmalıdırlar.  

Mən bilirəm ki, diplomatiyada təkrara o qədər də çox yol verilmir. Ümumiyyətlə, mən də bir şeyin təkrar 

olunmasına o qədər də meylli deyiləm. Amma bu məsələ istisna təşkil edir. Bu məsələ daim təkrar olunmalıdır. 

Bütün tədbirlərdə yeri gəldi, gəlmədi, bu məsələ daim diqqət mərkəzində olmalıdır və rəsmi dairələrə, müxtəlif 

ölkələrin parlamentlərinə, ictimaiyyətə çatdırılmalıdır. Mən bununla əlaqədar ümid edirəm ki, Prezident Aparatı 
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ilə birlikdə Xarici İşlər Nazirliyi tərəfindən xüsusi bir plan, proqramlar hazırlanmalı, tövsiyələr verilməlidir. Bu 

proqram çərçivəsində səfirlər öz fəaliyyətini qurmalıdır. Bütün beynəlxalq tədbirlərdə, konfranslarda, ictimai 

tədbirlərdə bu məsələ ilk növbədə yada salınmalıdır. Beləliklə, ümid edirəm, biz informasiya sahəsində daha 

böyük uğurlar əldə edəcəyik.  

Biz informasiya hücumuna keçməliyik. Bəzən bizi günahlandırırlar ki, Azərbaycan bu baxımdan özünü 

çox davakar aparır. Ola bilər, amma bizim davakarlığımız hələ ki, yalnız informasiya sahəsində özünü büruzə 

verir. Bizim başqa yolumuz yoxdur. Əlbəttə, Ermənistan maraqlıdır ki, bu məsələyə ümumiyyətlə toxunulmasın. 

Ona görə mən xatırlayıram, Avropa Şurasında biz məsələ qaldıranda ki, bu barədə məruzə dinlənilsin, 

Ermənistan tərəfi bunun əleyhinə çıxırdı. Nə üçün? Bu məsələnin müzakirə olunmasını istəmirdi. Çünki bilirlər 

ki, əgər müzakirəyə çıxarılarsa, onda hər şey açıq-aydın görünəcəkdir. Hamı da görəcəkdir ki, işğalçı kimdir, 

işğalın qurbanı kimdir. Ona görə bütün tədbirlərdə, bütün sahələrdə bu məsələnin mahiyyəti açıqlanmalıdır və 

informasiya sahəsində də güclü olmalıyıq. Bütün imkanlardan istifadə etməliyik ki, Ermənistanın işğalçı 

siyasətini ifşa edək, onların bu təcavüzü haqqında bütün dairələrə məlumatı çatdıraq.  

Əlbəttə, Azərbaycan üçün ən ağrılı problemlərdən olan qaçqınların və məcburi köçkünlərin vəziyyəti 

haqqında məlumatlar daha dolğun şəkildə yayılmalıdır. Məsəl üçün, mən fikir verirəm, xaricdən gələn bəzi 

rəsmi qonaqlar qaçqınlarla görüşəndə dəhşətə gəlirlər. Deyirlər, biz bilmirdik ki, Azərbaycanda bu qədər qaçqın 

var və onlar belə ağır vəziyyətdə yaşayırlar. Təbii ki, xaricdə bu məsələ ilə əlaqədar kifayət qədər informasiya 

yoxdur, məlumat yoxdur. Bunu biz bilirik və bizimlə sıx əlaqədə olan dairələr, qurumlar bilir. Amma geniş 

beynəlxalq ictimaiyyət bu haqda bilmir. Bu, bizim səhvimiz, nöqsanımızdır.  

Mən bilirəm ki, bu haqda Dövlətqaçqınkomun sədri çıxış edəcək, məlumat verəcəkdir. Siz də bunu 

bilməlisiniz. Nəinki bilməlisiniz, çalışdığınız ölkələrdə gərək bu məsələni gündəlik fəaliyyətinizdə diqqət 

mərkəzinə çevirəsiniz. Orada fotosərgilər təşkil oluna bilər, seminarlar, müxtəlif konfranslar təşkil oluna bilər. 

Bu, humanitar fəlakətdir və bilirsiniz ki, dünyada qaçqınların probleminə çox böyük diqqət göstərilir. Müxtəlif 

xeyriyyə fondları mövcuddur. Onu da deməliyəm ki, əfsuslar olsun, beynəlxalq humanitar təşkilatlar 

Azərbaycana ayrılan vəsaitin həcmini azaldırlar. Mən bu məsələ ilə bağlı dəfələrlə görüşlər keçirmişəm. Bakıda 

keçirilmiş konfransda iştirak edib öz sözümü demişəm və onları da çağırmışam ki, bu yardımların həcmini 

azaltmayın. Belə olan halda, yeni mənbələr axtarılmalıdır. Xüsusilə, inkişaf etmiş ölkələrdə xeyriyyə fondları 

var. Amma bu fondların bəziləri, bəlkə də, böyük əksəriyyəti Azərbaycandakı problemin mövcudluğundan 

xəbərsizdir. Nə üçün?! Çünki onlara məlumat verilmir. Əgər onlara məlumat verilərsə, əlbəttə, onlar bu 

məsələni nəzərə alarlar. Yəni səfirliklər bu məsələyə çox böyük diqqət göstərməlidirlər. Xeyriyyə fondları ilə, 

digər humanitar təşkilatlarla işlər daha fəal şəkildə qurulmalıdır. Mən demək istəmirəm ki, bu işlər aparılmır. 

Amma lazımi səviyyədə deyil və bütün ölkələrdə bu işlər lazımi səviyyədə aparılmır. Siz gərək bu məsələyə 

daha da böyük diqqət yetirəsiniz.  

Xaricdə yaşayan azərbaycanlılar bu və digər məsələlərdə səfirliklərə öz köməyini göstərə bilərlər. 

Bilirsiniz ki, Heydər Əliyev tərəfindən Xarici Ölkələrdə Yaşayan Azərbaycanlılarla İş üzrə Dövlət Komitəsi 

yaradılıbdır. 2001-ci ildə Bakıda dünya azərbaycanlılarının birinci qurultayı keçirilibdir. Bu gün bizim müxtəlif 

diasporlarımız güclənir, yaşadıqları ölkələrin ictimai-siyasi həyatında daha fəal rol oynayır. Biz də bunu 

dəstəkləyirik. Mən, demək olar, səfər etdiyim əksər ölkələrdə Azərbaycan diasporunun nümayəndələri ilə 

görüşlər keçirmişəm. Biz, bir tərəfdən, onları qorumalıyıq, müdafiə etməliyik. Çalışmalıyıq ki, onlar yaşadıqları 

ölkələrin bütün təbəqələrində təmsil olunsunlar. Həm icra orqanlarında, həm qanunvericilik orqanlarında, həm 

də biznes sahəsində onların mövqeləri daha da güclənsin. Yəni bu, bizim vəzifəmizdir. Eyni zamanda, onlar da 

öz doğma vətənlərinə xidmət etməli, kömək göstərməlidirlər.  

Ona görə də səfirliklər Xarici Ölkələrdə Yaşayan Azərbaycanlılarla İş üzrə Dövlət Komitəsi ilə sıx 

əlaqədə olmalıdırlar və xaricdə yaşayan soydaşlarımızla işlər daha yüksək səviyyədə qurulmalıdır. Mən bilirəm 

ki, bu iş bir çox ölkədə gedir. Səfirliklər bu baxımdan işləyirlər. Mən bunu bilirəm. Amma əlbəttə, istərdik ki, 

bunun böyük nəticəsi, səmərəsi olsun. 

Azərbaycan haqqında reallıqlar, həqiqətlər dünya ictimaiyyətinə çatdırılmalıdır. Ümumiyyətlə, mən xarici 

mətbuatı mütəmadi qaydada izləyirəm. Görürəm ki, Azərbaycan haqqında məlumatlar çox birtərəflidir. 

Azərbaycan yalnız neft ölkəsi kimi təqdim edilir, yaxud da ölkəmiz haqqında Ermənistan-Azərbaycan 

münaqişəsi ilə əlaqədar məlumatlar verilir. Amma Azərbaycanın qədim tarixi var, Azərbaycanın çox zəngin 

mədəniyyəti, mədəni irsi var. Bu haqda dünyada mövcud olan məlumatlar, informasiyalar çox azdır, çox aşağı 

səviyyədədir. Bu sahədə də böyük işlər görmək lazımdır. Müxtəlif ictimai-siyasi tədbirlər keçirilməlidir, 

Azərbaycandan nümayəndə heyətlərinin səfərləri təşkil olunmalıdır. Mədəniyyət xadimlərimizin səfərləri təşkil 

olunmalı, sərgilər keçirilməlidir. Mən demək istəmirəm ki, bu, yoxdur. Var, amma lazımi səviyyədə deyildir. 

Əgər bu tədbirlər varsa, yalnız hansısa bir məhdud çərçivə bundan xəbər tutur. Yəni bu məsələlər müxtəlif 
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ölkələrin mətbuatında öz əksini tapmır. Amma siz bilirsiniz ki, bu gün mətbuat dünyada çox böyük rol oynayır. 

Əlbəttə, biz istərdik ki, Azərbaycan haqqında gedən məlumatlar reallığa əsaslansın. 

Azərbaycan çox sürətlə inkişaf edən ölkədir. Azərbaycan beynəlxalq aləmdə çox güclü mövqelərə malik 

olan ölkədir. Azərbaycanda böyük, dünya əhəmiyyətli layihələr həyata keçirilir. Azərbaycanda sosial məsələlər 

öz həllini tapır. Əlbəttə, yaxşı olardı ki, bütün bu reallıqlar haqqında xarici mətbuata daha böyük həcmdə 

məlumatlar çatdırılsın.  

Ümumiyyətlə, çalışdığınız ölkələrdə mətbuatla işlər çox güclü qurulmalıdır. Bu sahəyə çox böyük diqqət 

göstərilməlidir. Baxın, bəlkə, hansısa xüsusi bir diplomat yalnız bu məsələlərlə məşğul olmalıdır. Yaxud əgər 

buna imkan yoxdursa, biz baxaq, bəlkə, əlavə bir ştat açmaq haqqında fikirləşək. Mütləq sırf mətbuatla əlaqə 

saxlayan bir nəfər olmalıdır ki, bu məsələ ilə mütəmadi qaydada məşğul olsun. Əksər hallarda əgər Azərbaycan 

haqqında hansısa yalan, yaxud da həqiqəti əks etdirməyən məqalə çıxırsa, bundan sonra bizim səfirliklər buna 

reaksiya verirlər. Bəzi hallarda isə heç reaksiya da vermirlər. Mən bu yaxınlarda nazirə dedim ki, belə hallar 

olanda səfirliklər mütləq öz sözünü deməlidir. Ən yaxşı halda, buna reaksiya verilir, təkzib ötürülür.  

Amma bilirsiniz ki, bir var məlumat getsin, bir də var təkzib getsin. Təkziblər də bəzi hallarda dərc 

olunmur. Dərc olunanda da, təkziblərə bir şərh də əlavə olunur və demək olar ki, o, təkzibin əhəmiyyətini 

tamamilə sıfıra endirir. Yəni biz fəal olmalıyıq. Məlumatı biz verməliyik. Həm ölkəmiz haqqında, həm 

Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi haqqında, həm də digər məsələlər haqqında, Azərbaycanın 

gələcəyi, potensialı haqqında, dünyada, bölgədə rolu haqqında həqiqi məlumatı biz verməliyik, bunu biz 

etməliyik. Əlbəttə, səfirliklər bu məsələ ilə əlaqədar daha fəal olmalıdırlar. 

Bildiyiniz kimi, Azərbaycan iqtisadi cəhətdən inkişaf edir. Bizim bütün iqtisadi göstəricilərimiz 

yüksəkdir. Xalqımızın ümummilli lideri Heydər Əliyev tərəfindən Azərbaycanda 1993-cü ildən 2003-cü ilə 

qədər aparılmış iqtisadi islahatlar siyasəti gözəl nəticələr vermişdir. Son 7 il ərzində Azərbaycanın ümumi daxili 

məhsulu 90 faiz artmışdır. Azərbaycana böyük həcmdə xarici sərmayə qoyulur. Adambaşına düşən xarici 

sərmayənin həcminə görə Azərbaycan bölgədə birinci yerdədir. Bilirsiniz ki, Azərbaycanda çox gözəl sərmayə 

mühiti var və bu bizə imkan verir ki, xarici sərmayəçilər qorxmadan, çəkinmədən Azərbaycana vəsait 

qoysunlar.  

Ölkə iqtisadiyyatı inkişafdadır. 2004-cü ilin birinci yarısında iqtisadiyyatımız 10 faiz artıbdır. Bilirsiniz 

ki, qəbul edilmiş sosial-iqtisadi və regional inkişaf proqramları uğurla icra olunur. Seçkilərdən keçən dövr 

ərzində Azərbaycanda 40 minə qədər yeni iş yerləri açılıbdır. Bilirsiniz ki, bu, bizim iqtisadi siyasətimizin əsas 

məsələlərindən biridir. Mən çox şadam ki, nəzərdə tutduğumuz bütün planlar yerinə yetirilir. 

Mən şübhə etmirəm ki, Azərbaycan beş ildən sonra iqtisadi cəhətdən daha da güclü, qüdrətli dövlətə 

çevriləcəkdir. Həm neft sənayesi istiqamətində Heydər Əliyevin neft strategiyasının uğurlu icrası, həm də qeyri-

neft sektorunun inkişafı bizə yeni imkanlar yaradacaqdır. Qeyri-neft sektorunun inkişafı bizim üçün, yəni 

hökumət üçün daha da önəmli olmalıdır.  

Bizim neft sektorunda bütün işlər vaxtlı-vaxtında görülübdür. Bilirsiniz ki, bu gün Bakı-Tbilisi-Ceyhan 

neft kəməri uğurla inşa edilir. Azərbaycanın qaz yataqları istismar olunur və bu yaxınlarda qaz kəmərinin 

tikintisinə başlayacağıq. Ümumiyyətlə, Azərbaycan Avropanın qaz istehlakçıları üçün çox önəmli ölkəyə 

çevriləcəkdir. Bütün bunların təməli xalqımızın ümummilli lideri Heydər Əliyev tərəfindən 1994-cü ildə 

qoyulmuşdur və uğurla icra edilir, qarşımızda heç bir problem yoxdur.  

Qeyri-neft sektorunun inkişafına daha böyük diqqət göstərilməlidir. Çünki Azərbaycanın hərtərəfli 

inkişafı bu amildən asılıdır. Heç kəs üçün sirr deyil ki, hələ uzun illər Azərbaycanın iqtisadiyyatı neft amilinə 

söykənəcəkdir. Amma bu o demək deyil ki, buna arxayın olaq və gözləyək ki, nə qədər neft çıxarılacaq, nə 

qədər neft satılacaqdır. Qeyri-neft sektorunun inkişafı, bölgələrin inkişafı, ümumiyyətlə, Azərbaycanın 

iqtisadiyyatının şaxələndirilməsi bizim prioritet məsələmizdir.  

Yəqin ki, siz bunları bilirsiniz. Mən bunları nə üçün deyirəm. Yəni bizim xaricdəki nümayəndəliklər bu 

istiqamətdə də fəaliyyət göstərməlidirlər. Azərbaycanın iqtisadi maraqları həm ölkə daxilində, həm də ölkənin 

xaricində qorunmalıdır. 

Bilirsiniz ki, Azərbaycana müxtəlif işgüzar dairələrdə böyük maraq var. Azərbaycanda bir çox sahələrdə 

iş görmək, sərmayə qoymaq istəyən çoxlu şirkətlər var. Onlar Azərbaycana gəlirlər, işləyirlər. Yaxşı olardı ki, 

bizim səfirlərimiz bu məsələ ilə əlaqədar daha da fəal olsunlar. Azərbaycanın iqtisadi maraqlarına uyğun şəkildə 

fəaliyyət göstərsinlər. Bu məsələ ilə əlaqədar müşavirədə söhbət aparılacaqdır. İqtisadi inkişaf naziri burada 

çıxış edəcək, öz tövsiyələrini əməli şəkildə verəcəkdir.  

Mən sizə demək istəyirəm ki, ümumiyyətlə, bu məsələyə böyük diqqət göstərilməlidir. Azərbaycan 

iqtisadi potensialını gücləndirir. Əlbəttə, daxildə imkanlar bizə kifayətdir ki, ölkəmizi sürətlə inkişaf etdirək. 

Amma bu o demək deyil ki, biz bununla kifayətlənək və xaricdə olan imkanlardan istifadə etməyək. Böyük 
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şirkətlərin Azərbaycana gəlməsi bizim üçün lazımdır və zəruridir. İri sərmayəçilərin, firmaların Azərbaycanda 

fəaliyyət göstərməsi ölkəmiz üçün çox vacibdir. Baxın, neft sektorunda dünyada elə bir tanınmış şirkət yoxdur 

ki, Azərbaycanda sərmayə qoymasın. Bu, ölkəmiz üçün çox faydalıdır. Çünki bu, etibarlı tərəfdaşlıqdır. Bu, bir 

gündə yaranmış firma deyil, böyük iqtisadi potensiala malik olan şirkətlər Azərbaycanın neft sənayesində 

işləyir. Yaxşı olardı ki, digər sahələrdə də dünyanın bir nömrəli şirkətləri, tanınmış, etibarlı firmalar 

Azərbaycanın qeyri-neft sektorunda da fəaliyyət göstərsinlər. Bunu etmək üçün, əlbəttə, onları cəlb etmək 

lazımdır. 

1994-cü ildə buraya xarici şirkətləri cəlb etmək üçün nə qədər səylər göstərildi. Azərbaycan çox riskli bir 

zona idi, müharibə gedirdi, daxildə xoşagəlməz proseslər hələ mövcud idi. Sabitlik tam bərqərar olmamışdı. 

Ona görə xarici sərmayəçiləri cəlb etmək asan məsələ deyildi. Sonrakı dövrlərdə bu məsələ artıq başqa 

istiqamətdə inkişaf etdi. Əksinə, daha çox tələbat var idi, nəinki imkan. Amma ilk illərdə xarici sərmayəçiləri 

Azərbaycanın neft sektoruna cəlb etmək bizdən böyük səylər tələb edirdi. Qeyri-neft sektoru da belədir. Gərək 

böyük şirkətləri biz buraya cəlb edək. Bu sahədə səfirliklərin fəaliyyəti çox önəmli ola bilər.  

Bir sözlə, mən bir daha demək istəyirəm ki, Azərbaycanın xarici siyasəti çox uğurludur. Bu siyasətin 

təməli 1993-cü ildə qoyulmuşdur və xalqımızın ümummilli lideri Heydər Əliyev Azərbaycanın xarici siyasətinə, 

Azərbaycanın xaricdə olan imicinə çox böyük diqqət yetirirdi.  

Azərbaycan beynəlxalq aləmin üzvüdür, müxtəlif təşkilatlarda fəal iştirak edir.  

Mən qeyd etdim ki, bizim dünya birliyinə inteqrasiya siyasətimiz dəyişməz olaraq qalır və son müddət 

ərzində bu istiqamətdə Azərbaycan çox önəmli addımlar atmışdır. Biz dünyaya açıq bir ölkəyik. Belə olan 

halda, əlbəttə, bizim xarici siyasətimiz, xaricdə Azərbaycanın imici daha da güclənməlidir. Əlbəttə, bunu etmək 

üçün ölkə daxilində proseslər getməlidir, ölkə inkişaf etməlidir, demokratikləşmə prosesi daha da sürətlə 

getməlidir, iqtisadiyyat inkişaf etməlidir. Əlbəttə, əgər bunlar olmasa, nə istəyirsən et, Azərbaycan haqqında 

müsbət imic yaratmaq mümkün olmayacaqdır. Amma bütün bunlar olan halda, Azərbaycan dünya birliyi üçün 

çox önəmli bölgəyə çevrilir.  

Bilirsiniz ki, Azərbaycanda demokratiyanın inkişafında böyük addımlar atılıbdır. Avropa Şurası ilə 

əlaqədar məsələlər öz həllini tapır. Baxmayaraq ki, hələ bizim maliyyə imkanlarımız məhduddur, amma sosial 

məsələlər öz həllini tapır. Azərbaycanın Neft Fondundan qaçqınların, məcburi köçkünlərin yerləşdirilməsinə, 

onların həyat səviyyəsinin yaxşılaşdırılmasına böyük vəsaitlər ayrılır. Digər sosial məsələlər öz həllini tapır, 

minimum əmək haqqı qaldırılıbdır. Büdcədən maliyyələşən təşkilatlarda işləyən insanların əmək haqları 

qaldırılır. Bu proseslər bundan sonra da gedəcəkdir. Mən demişəm ki, Azərbaycan bazar iqtisadiyyatına sadiqdir 

və bilirsiniz ki, ümumi daxili məhsulun 74 faizi özəl sektorun fəaliyyəti nəticəsində formalaşır. Eyni zamanda, 

biz sosial məsələlərə biganə qala bilmərik. Ən çətin vəziyyətdə yaşayanlar, təqaüdçülər, büdcədən maliyyələşən 

təşkilatlar haqqında fikirləşirik və imkan daxilində onların həyat səviyyəsi ildən-ilə yaxşılaşacaqdır. Mən bunu 

bəyan etmişəm, bu, mənim proqramımdır və mən bunu icra edəcəyəm. Yəni demək istəyirəm ki, Azərbaycanda 

bütün sahələrdə gedən proseslər - həm xarici, həm də daxili siyasətdə gedən proseslər imkan verir ki, 

Azərbaycan özünü daha da yaxşı tanıtsın, dünya ictimaiyyəti qarşısında özünü daha da gözəl təqdim etsin. Bunu 

hər birimiz etməliyik. Buradakı vəzifəli şəxslər, ictimaiyyət, digər qurumlar və əlbəttə, Azərbaycanı xaricdə 

təmsil edən səfirlər, səfirliklərin işçiləri.  

Mən ümid edirəm ki, biz qarşımızda duran bütün məqsədlərə çatacağıq. Azərbaycanın xarici siyasəti 

bundan sonra da ölkəmizin milli maraqlarına xidmət edəcəkdir. Siz səfirlər ölkəmizi xaricdə təmsil edirsiniz və 

Azərbaycan haqqında rəylər, fikirlər xeyli dərəcədə sizin fəaliyyətinizin nəticəsində yaranır, formalaşır. Əlbəttə, 

bu, böyük şərəfdir. Amma eyni zamanda, böyük məsuliyyətdir. Əminəm ki, siz bu məsuliyyəti dərk edirsiniz və 

bundan sonra da doğma Vətənimizi xaricdə ləyaqətlə təmsil edəcəksiniz. Bu işlərdə sizə uğurlar arzulayıram. 

Sağ olun. 
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AZƏRBAYCAN-İRAN SƏNƏDLƏRİ İMZALANDIQDAN SONRA  

DÖVLƏT BAŞÇILARININ BİRGƏ MƏTBUAT KONFRANSINDA 

BƏYANAT 

 

Bakı şəhəri, 

5 avqust 2004-cü il 

 

Hörmətli cənab Prezident! 

Hörmətli qonaqlar, xanımlar və cənablar! 

Bu gün İran İslam Respublikasının Prezidenti cənab Xatəminin Azərbaycana rəsmi səfəri başlayıbdır. 

Deyə bilərəm ki, bu səfər çox uğurlu keçir. Həm təkbətək görüşdə, həm də geniş tərkibdə görüşümüzdə geniş 

fikir mübadiləsi aparılmış, müxtəlif məsələlər müzakirə edilmişdir. İkitərəfli məsələlər, regionda gedən 

proseslər müzakirə olunmuşdur. Bildiyiniz kimi, İranla Azərbaycan arasında olan münasibətlər uğurla inkişaf 

edir. Azərbaycan öz dövlət müstəqilliyini əldə etdikdən sonra İran Azərbaycanla çox uğurlu əməkdaşlıq edir. 

Azərbaycan üçün ən ağrılı problem olan Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsində biz İranın 

dəstəyini daim hiss etmişik və bu gün də hiss edirik.  

Xalqımızın ümummilli lideri Heydər Əliyevin İran İslam Respublikasına rəsmi səfərindən sonra bizim 

ikitərəfli münasibətlərimizə yeni təkan verilmişdir. Biz çox istəyirik ki, bütün sahələrdə münasibətlərimiz daha 

da inkişaf etsin, əlaqələrimiz güclənsin. Hazırda İranla Azərbaycan arasında siyasi, iqtisadi, mədəni, humanitar 

və digər sahələrdə münasibətlər inkişafdadır.  

Bu gün çox önəmli, böyük əhəmiyyət kəsb edən sənədlər imzalanmışdır. İqtisadi, nəqliyyat, mədəni 

sahələrdə, energetika, qaz sahəsində çox önəmli sazişlər imzalanmışdır. Bu sazişlərin icrası nəticəsində 

Azərbaycanda minlərlə yeni iş yeri açılacaqdır. Energetika və qaz sahəsində mübadilə sazişləri bizə imkan 

verəcək ki, Azərbaycanın ayrılmaz hissəsi olan Naxçıvan Muxtar Respublikasını elektrik enerjisi və qazla təmin 

edə biləcəyik.  

Bu gün imzalanan sənədlər iqtisadi baxımdan böyük əhəmiyyət kəsb edir və eyni zamanda, siyasi 

cəhətdən bu sazişlər iki ölkəni daha da yaxınlaşdıracaqdır. Mən əminəm ki, İran İslam Respublikasının 

Prezidenti cənab Xatəminin Azərbaycana rəsmi səfərindən sonra iki ölkə arasında olan münasibətlər yeni pilləyə 

qalxacaq və xalqlarımız bir-birinə daha da yaxın olacaqdır.  

Mən qeyd etdim ki, bu səfər çox uğurlu başladı. Əminəm ki, uğurlu da davam edəcəkdir. Bu səfərdən 

sonra İranla Azərbaycan arasında olan münasibətlər daha da güclənəcək, inkişaf edəcəkdir.  
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AFİNADA "LİDER" TELEVİZİYASINA 

MÜSAHİBƏ 

 

Afina şəhəri, 

13 avqust 2004-cü il 

 

XXVIII Yay Olimpiya oyunlarının açılış mərasimində iştirak etmək üçün Yunanıstanın paytaxtı Afinada 

olan Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev avqustun 13-də ölkəmizin “Lider” telekanalının 

müxbirinə qısa müsahibə vermişdir:  

- Azərbaycan müstəqil dövlət kimi üçüncü dəfədir ki, Yay Olimpiya oyunlarında iştirak edir. Hər bir 

qələbəmiz, hər bir uğurlu çıxışımız hər bir Azərbaycan vətəndaşını sevindirir. O cümlədən mən də, tutduğum 

vəzifədən asılı olmayaraq, həmişə Azərbaycan idmanına böyük diqqətlə yanaşmışam. Çünki bu, təkcə idman 

deyil, həm də ölkənin şöhrətidir, ölkənin dünyada tutduğu yeridir. Ümid edirəm ki, bizim idmançılarımız bu 

dəfə də xalqımızı sevindirəcək, ölkəmizi ləyaqətlə təmsil edəcəklər. 

SUAL: Cənab Prezident, ümumiyyətlə, dünyada Azərbaycanın imicinin formalaşdırılmasında, 

yüksəldilməsində idmanın yerini necə görürsünüz? 

CAVAB: Əlbəttə, bu işdə idmanın yeri çox önəmlidir. Azərbaycan burada, mədəni Olimpiadada fəal 

iştirak edir. Bilirsiniz ki, Afinada “Azərbaycan günü” keçiriləcəkdir. 2000-ci ildə də biz Sidneydə “Azərbaycan 

günü”nü keçirmişdik, çalışdıq ki, Azərbaycan haqqında məlumat iştirakçılara çox dolğun şəkildə çatdırılsın. Bu 

dəfə də “Azərbaycan günü”nün keçirilməsinə xüsusi önəm veririk. Ümid edirik ki, çoxlu qonaqlar olacaq və 

onlar Azərbaycanla, ölkəmizin müasir reallıqları ilə tanış olacaqlar.  
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AFİNADA XXVIII YAY OLİMPİYA OYUNLARI ÇƏRÇİVƏSİNDƏ KEÇİRİLMİŞ  

AZƏRBAYCAN GÜNÜ MƏRASİMİNDƏ  

NİTQ 

 

Afina şəhəri, 

15 avqust 2004-cü il 

 

Hörmətli xanımlar və cənablar!  

Əziz dostlar!  

Hamınıza bizim Azərbaycan günümüzə “xoş gəlmisiniz” demək istəyirəm. Xüsusilə də, Beynəlxalq 

Olimpiya Komitəsinin prezidenti, böyük dostumuz Jak Roqqu salamlayıram. Onun yalnız Azərbaycanda deyil, 

bütün dünya miqyasında idmanın inkişafına yardımı və dəstəyi mühüm əhəmiyyət daşıyır. Çox xoşbəxtəm ki, 

Azərbaycan Olimpiya Komitəsinin həmişə gözəl münasibətlərdə olduğu və bundan sonra da bu münasibətləri 

davam etdirəcəyi dostları bu gün bizimlədir. 

Mən fəxr hissi keçirirəm ki, 7 il müddətində Azərbaycan Olimpiya Komitəsinə rəhbərlik edirəm və bu 

müddət ərzində Azərbaycan beynəlxalq olimpiya ailəsinin fəal üzvünə çevrilmişdir. Azərbaycan həmişə öz 

atletləri ilə məşhur olmuşdur. Amma yalnız müstəqillik qazanandan sonra Azərbaycan müstəqil ölkə kimi 

Beynəlxalq Olimpiya Komitəsinin üzvünə çevrildi. Azərbaycanın daxil olduğu olimpiya ailəsi nadir bir ailədir. 

Bu ailə bütün dünyadan olan insanları birləşdirir. Yalnız idmançıları, yalnız atletləri yox, bütün dünyanı 

birləşdirir və olimpiada dünyada keçirilən ən böyük beynəlxalq tədbirdir. Ölkədə olimpiya hərəkatı həyatımızın 

çox vacib, çox mühüm bir hissəsinə çevrilmişdir. Biz olimpizmin, idmanın inkişafına çox böyük fikir veririk. 

Olimpiya hərəkatının ideallarını inkişaf etdiririk. İdmançılar üçün idman qurğuları yaradırıq. Son 4 il 

müddətində Azərbaycanda 10-dan artıq iri idman mərkəzi yaradılmışdır. Bunların hamısı yüksək beynəlxalq 

standartlar səviyyəsində yaradılmışdır. 

Azərbaycan idmançıları beynəlxalq yarışlarda uğurla yarışırlar. Bizim bir neçə olimpiya çempionumuz, 

eləcə də dünya və Avropa çempionlarımız var. Amma hamısından vacibi isə odur ki, idman Azərbaycanda gənc 

nəsil arasında çox populyar olmuşdur. Bu, düşünürəm ki, bizim ən böyük nailiyyətimizdir. Bu gün idman 

Azərbaycanda kütləvi xarakter alıbdır. İdman yalnız idmançıların mükafat aldığı yarış deyil, həm də gənclərin, 

cavanların möhkəmlənməsi, bərkiməsi deməkdir. Əlbəttə ki, yaxşı idmançılar, yaxşı atletlər həmişə ölkədəki 

cavanlar üçün nümunə olmuşdur.  

Azərbaycan olimpiya ideallarına, olimpiya hərəkatına möhkəm sadiqdir. Mən əminəm ki, ölkəmiz 

gələcəkdə də idmanın inkişafına və olimpiya hərəkatına sadiq olacaq.  

Dostlarımızın dəstəyi ilə, Milli Olimpiya Komitəsinin, indiyədək bizə dəstəyini əsirgəməyən Beynəlxalq 

Olimpiya Komitəsinin yardımı ilə düşünürəm ki, nəticələri daha da artıracağıq. Onu da fəxrlə deyirəm ki, son 

illər ərzində Azərbaycan bir neçə idman yarışlarında ev sahibi kimi çıxış etmişdir. Dünya kubokları, dünya 

çempionatları, Avropa çempionatları və eləcə də 3 olimpiya təsnifat turniri bizim ölkədə keçirilib. Hamısı da 

yüksək səviyyədə. 

Bir daha əziz dostlar hamınıza bizim qəbula gəldiyinizə görə minnətdaram. Azərbaycan gününə xoş 

gəlmisiniz. Bu gün biz çalışdıq ki, ekranda nümayiş etdirilən filmlər vasitəsilə ölkəmizin atmosferini bu qəbulda 

canlandıraq. Və bu gün burada, bu oteldə biz özümüzü elə Azərbaycandakı kimi hiss edirik.  

İstərdim ki, dostlarımın hamısını ölkəmizə dəvət edim. Yəqin ki, Azərbaycanda olanlar bir daha gəlmək 

istəyərlər, olmayanları isə Azərbaycana dəvət edirəm. Bir daha hamınıza gəldiyinizə görə minnətdaram və 

olimpiadada yarışan bütün atletlərə uğur diləyirəm.  

Çox sağ olun!  

 

* * * 

 

Sonra Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev və xanımı Mehriban Əliyeva respublikamızı 

XXVIII Yay Olimpiya Oyunlarında təmsil edən idmançılarla və tədbirdə iştirak edən qonaqlarla səmimi söhbət 

etmişlər. 

 

* * * 

 

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev mərasimdən sonra respublikamızın jurnalistlərinə müsahibə verdi:  
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- Azərbaycan günü çox yaxşı keçdi, görürsünüz ki, çoxlu qonaqlar vardı. Biz çalışdıq ki, bunu yüksək 

səviyyədə keçirək. Bəlkə xatırlayırsınız, Sidneydə də Azərbaycan günü keçirmişdik, o, bizim üçün ilk təcrübə 

idi. Bu dəfə də bizim mütəxəssislərimiz yaxşı hazırlaşmışdılar, Azərbaycanın reallıqlarını əks etdirən gözəl 

videomateriallar nümayiş etdirildi.  

Beynəlxalq Olimpiya Komitəsinin prezidenti Jak Roqq, BOK-un fəxri prezidenti Samaranç, 

federasiyaların rəhbərləri, digər ölkələrdən olan nümayəndələr buradadırlar. Bunun özü də göstərir ki, 

Azərbaycan beynəlxalq idman ailəsində özünə layiq yerini tutmuşdur və ona böyük hörmətlə yanaşırlar. 

İdmançılarımızın uğurlu çıxışları, Azərbaycanda idman sahəsində görülən tədbirlər nəticəsində buna nail 

olmuşuq. İdmançılarımız gərək bundan sonra da Azərbaycanın bayrağını yüksəklərə qaldırsınlar.  

MÜXBİR: Sidneydə gözəl günlər yaşadıq, üç medal qazandıq. İnşallah, bu dəfə medallar daha çox 

olacaqdır.  

İLHAM ƏLİYEV: Baxarıq, bu, idmandır. Əlbəttə, imkan var ki, medallar qazanaq, güclü idmançılarımız 

var. Boksçularımız dünən iki qələbə qazandılar, bu gün də boksçumuz görüşdə qalib gəldi. Yenə qələbələrimiz 

olacaqdır.  

SUAL: Cənab Prezident, ilk dəfədir ki, Azərbaycanın “Lider” televiziyası Olimpiya oyunlarından 

canlı yayımla verilişlər təşkil edir. Siz bunu necə qiymətləndirirsiniz?  

CAVAB: Mən bunu yüksək qiymətləndirirəm ki, ilk dəfədir Olimpiya oyunları Azərbaycanın televiziyası 

ilə birbaşa verilir. Bu onu göstərir ki, ölkəmiz inkişaf edir. Sidney Olimpiadasında belə deyildi, doğrudur, 

oradan materiallar ötürülürdü, amma bu dəfə “Lider” televiziyası belə bir gözəl tədbir gördü və bizim bütün 

idman həvəskarlarımız bu cür fürsət əldə etdilər. Çox müsbət haldır. Milli Olimpiya Komitəsinin prezidenti və 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti kimi sizə minnətdarlığımı bildirirəm.  

Bilirsiniz ki, Azərbaycanda idmana böyük maraq, hörmət var. Sağ olun ki, sizin sayənizdə 

tamaşaçılarımız belə gözəl fürsət əldə ediblər.  

SUAL: Bunlar, əslində, Sizin sayənizdə mümkün olubdur. Azərbaycanın bütün sahələrdə inkişafı 

televiziyada da öz əksini tapmışdır. İcazənizlə, Almaniyaya qarşıdakı səfərinizlə bağlı sual verərdim. 

Ümumiyyətlə, bu ölkəyə səfərinizi necə qiymətləndirirsiniz?  

CAVAB: Bu səfər vacibdir. Almaniya ilə çox gözəl iqtisadi əlaqələrimiz var, siyasi cəhətdən də 

ölkələrimiz arasında münasibətlər yüksək səviyyədədir. Bilirsiniz ki, Almaniya dünyanın və Avropa Birliyinin 

aparıcı ölkələrindəndir və çox istəyirik ki, bizim aramızda müxtəlif sahələrdə olan münasibətlər daha da inkişaf 

etsin. Almaniya iqtisadiyyatı çox böyük sürətlə inkişaf edir və dünyada aparıcı iqtisadiyyat kimi tanınmışdır. 

Azərbaycanın da iqtisadiyyatı inkişaf edir, irəliləyir. Ona görə də ikitərəfli əlaqələrin genişlənməsi hər iki 

ölkənin maraqlarına cavab verir.  

MÜXBİR: Afinada Azərbaycandan daha çox azarkeşlər təmsil olunmuşdur... 

İLHAM ƏLİYEV: Bu, bir daha onu göstərir ki, ölkəmiz inkişaf edir. Yəni son dörd il ərzində 

Azərbaycanda bütün sahələr, o cümlədən idman inkişaf etmişdir. İnsanlarımızın həyat səviyyəsi yaxşılaşır, ölkə 

daha da inamla irəliləyir. Əlbəttə ki, buraya gəlmək üçün müəyyən vəsait tələb olunur. Bu, onu göstərir ki, 

Azərbaycan vətəndaşları belə imkanları əldə ediblər. Eyni zamanda, bu göstərir ki, biz düz yoldayıq. Ümid 

edirəm ki, növbəti, Çində keçiriləcək Olimpiya oyunlarında daha da çox idmançılarımız və azarkeşlərimiz 

olacaqdır.  

 



Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

P R E Z İ D E N T   K İ T A B X A N A S I 

Xarici  siyasət 

fəaliyyəti 

 

 186 

 

BERLİNDƏ ALMANİYANIN FEDERAL KANSLERİ GERHARD ŞRÖDERLƏ 

BİRGƏ MƏTBUAT KONFRANSINDA 

BƏYANAT 

 

Berlin, 

25 avqust 2004-cü il 

 

Hörmətli xanımlar və cənablar! 

Mən ilk növbədə, qeyd etmək istərdim ki, bu mənim Almaniya Federativ Respublikasına ilk rəsmi 

səfərimdir və çox məmnunam ki, bu səfər çox yüksək səviyyədə keçir. Səfər çərçivəsində bu gün səhər 

Almaniyanın Prezidenti ilə görüşüm olubdur. Eyni zamanda, bu gün cənab federal kanslerlə görüşüm olubdur. 

Demək istəyirəm ki, geniş fikir mübadiləsi aparılmışdır. Almaniya-Azərbaycan ikitərəfli münasibətləri 

müzakirə olunmuşdur. 

Azərbaycanın Avropa Birliyi ilə münasibətləri sürətlə inkişaf edir. Bu həm bizi, həm də Avropa Birliyini 

qane edir. Almaniya Avropanın və dünyanın aparıcı ölkələrindən biridir və çox güclü iqtisadi potensiala 

malikdir.  

Son illər ərzində Azərbaycanda da aparılmış iqtisadi islahatlar nəticəsində ölkəmiz güclənibdir və bizim 

iqtisadi potensialımız ildən-ilə artır. Bizim regionda Azərbaycanın həm iqtisadi, həm də siyasi cəhətdən çəkisi 

artır, mövqeləri möhkəmlənir. Əlbəttə, belə olan halda ümid edirik ki, iki ölkə arasında bütün istiqamətlərdə 

yaşanan əməkdaşlıq bu səfərdən sonra daha da genişlənəcəkdir. Biz çox istəyirik ki, siyasi, iqtisadi və bütün 

digər sahələrdə Almaniya ilə Azərbaycan arasında əlaqələr genişlənsin, möhkəmlənsin və iki ölkə bir-birinə 

daha da yaxın olsun. 

Konkret layihələr haqqında fikir mübadiləsi aparılmışdır. Bu gün aerobusların alınması haqqında 

müqavilə imzalanmışdır. Cənab kansler qeyd etdi ki, bu müqavilə həm Azərbaycan, həm də Avropa ölkələri 

üçün çox vacibdir. Əminəm ki, bundan sonra başqa sahələrdə də Avropa ilə əməkdaşlığımız daha sürətlə inkişaf 

edəcəkdir. 

Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi məsələsində Almaniya hökumətinin mövqeyi bizi 

çox razı salır. Bu gün cənab kanslerin qeyd etdiyi kimi, Almaniya Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə həmişə 

hörmətlə yanaşmışdır və bu, indi də davam edir. Ümid edirəm ki, bu prinsip əsas tutularaq, Ermənistanla 

Azərbaycan arasında olan münaqişə tezliklə və sülh yolu ilə öz həllini tapa bilər. 

İkitərəfli münasibətlərin daha da inkişafı üçün çox gözəl zəmin vardır və bu səfər gələcək əməkdaşlığın 

yeni istiqamətlərini müəyyən etdi. Əmin olduğumu bildirmək istəyirəm ki, bundan sonra da bütün 

istiqamətlərdə uğurlu əməkdaşlıq edəcəyik. 

 

* * * 
 

Sonra jurnalistləri maraqlandıran suallara cavab verildi. 

SUAL: Cənab kansler, Siz qeyd etdiniz ki, Azərbaycanla Almaniya arasında iqtisadi münasibətlər 

yüksək səviyyədədir. Bəs mədəniyyət sahəsində vəziyyət necədir? Bu sahədə də əlaqələri inkişaf etdirmək 

lazım gələrsə, Siz bunun üçün nə edərdiniz? 

GERHARD ŞRÖDER: Mən həmişə belə fikirdə olmuşam ki, ölkələr arasında münasibətləri bir-birindən 

ayırmaq olmaz. Siyasətdən, iqtisadiyyatdan söhbət getməsindən asılı olmayaraq, hər bir sahəyə böyük hörmətlə 

yanaşmaq lazımdır. Çünki bu, yaxşı əməkdaşlığın, dostluğun əsasını təşkil edir. Ona görə Azərbaycanla mədəni 

əməkdaşlıq da çox vacibdir. Təəssüf ki, indiki halda mən bu sahədə konkret olaraq nələrin nəzərdə tutulduğunu 

deyə bilmərəm. Amma bu sahədə hər hansı təşəbbüs olarsa, mən onu dəstəkləməyə hazıram. Məncə, biz bu 

məsələyə nikbin yanaşa bilərik, çünki sizin alman dilini bu səviyyədə bilməyiniz mədəniyyət sahəsində nə qədər 

irəli getdiyimizi göstərir. 

SUAL: Cənab Prezident, Siz qeyd etdiniz ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsini siyasi yolla həll etmək 

olar. Siz bunun üçün hansı vasitələri görürsünüz? 

İLHAM ƏLİYEV: Birinci vasitə ondan ibarətdir ki, beynəlxalq hüquq normalarına əməl edilməlidir. 

Ermənistan Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ bölgəsini və onun ətrafındakı yeddi rayonumuzu işğal edib və bu, 

uzun illərdir davam edir. Ermənistan silahlı qüvvələri işğal olunmuş bu torpaqlardan çıxmayınca, münaqişə öz 

həllini tapa bilməz. Ona görə də ilk növbədə, beynəlxalq hüquq normalarına əməl edilməlidir. Dünyanın 

müxtəlif ölkələrində milli azlıqlar yaşayır. Lakin bu, heç də o demək deyil ki, milli azlıqlar separatizm yolu 
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tutmalıdırlar. Azərbaycanda müxtəlif millətlər yaşayırlar, ermənilər də Dağlıq Qarabağda yaşaya bilərlər. Əgər 

beynəlxalq hüquq normaları öz ifadəsini taparsa, Azərbaycan torpaqları işğaldan azad olunarsa, Azərbaycan və 

Ermənistan sülh sazişinə yaxınlaşa bilər. Ermənistan tərəfinin irəli sürdüyü tezis ondan ibarətdir ki, Dağlıq 

Qarabağda yaşayan ermənilər öz müqəddəratını təyin etməlidirlər. Amma mən bildirmək istəyirəm ki, erməni 

xalqı artıq öz müqəddəratını təyin etmişdir və dünyada Ermənistan dövləti vardır. Onların bu siyasətinin 

gələcəyi yoxdur, bu, dünyada gedən proseslərlə ziddiyyət təşkil edir. Ümid edirəm ki, Ermənistan rəhbərliyi 

bunu tezliklə başa düşər və silahlı qüvvələrini özünə məxsus olmayan torpaqlardan geri çəkər.  

SUAL: Cənubi Qafqaz Avropa ailəsinə inteqrasiya edir, Avropanın bir hissəsi hesab olunmağa 

başlayır. Lakin Avropa Birliyi Cənubi Qafqazdakı münaqişələrlə, o cümlədən Dağlıq Qarabağ 

münaqişəsi ilə bağlı konkret mövqeyini bildirməmişdir. Almaniya Avropanın aparıcı dövlətlərindən 

biridir, Avropa Birliyində, Avropa Parlamentində öz çəkisi vardır. Bu baxımdan Almaniya nə kimi rol 

oynaya bilər? 

GERHARD ŞRÖDER: Avropa Parlamenti birbaşa bu məsələyə qoşulsa, bunu həmin dövlətlərin 

siyasətinə müdaxilə kimi qiymətləndirə bilərlər. Amma mən cənab Prezidentlə söhbət zamanı da qeyd etdim ki, 

biz Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü həmişə tanımışıq və bu mövqeyimizdə də qalacağıq. Düşünürəm ki, bu, 

təkcə bizim yox, eyni zamanda, Avropa Parlamentinin də mövqeyidir. 

SUAL: Siz beynəlxalq terrorizmə qarşı mübarizə ilə bağlı fikir mübadiləsi apardınızmı? Rusiyada 

sonuncu təyyarə qəzaları ilə əlaqədar nə deyə bilərsiniz? 

GERHARD ŞRÖDER: Təəssüf ki, təyyarə qəzaları barədə dəqiq məlumatım yoxdur, yəqin ki, bununla 

əlaqədar təhqiqatlar gedir, ona görə də dəqiqsizliyə yol vermək istəməzdim. Qəzaların səbəbi təhqiqatlardan 

sonra məlum olacaqdır. 
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BERLİNİN "ADLON" HOTELİNDƏ 

ALMANİYANIN MƏŞHUR SİEMENS ŞİRKƏTİ TƏRƏFİNDƏN 

AZƏRBAYCAN PREZİDENTİNİN ŞƏRƏFİNƏ TƏŞKİL OLUNMUŞ 

İŞGÜZAR ŞAM YEMƏYİNDƏ 

NİTQ 

 

Berlin şəhəri, 

25 avqust 2004-cü il 

 

Əziz dostlar!  

Hər şeydən əvvəl, bu görüşə dəvət etdiyinizə görə minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm. Qeyd etmək 

istərdim ki, Almaniyaya rəsmi səfərin nəticələrindən çox məmnunam. Bu gün mənim Prezidentlə, kanslerlə, 

digər rəsmilərlə görüşlərim oldu. Bir daha təsdiq edə bilərik ki, ikitərəfli münasibətlərimiz çox uğurla inkişaf 

edir. Siyasi səviyyədə çox yaxşı qarşılıqlı anlaşma var. Almaniya və Azərbaycan arasında çox ciddi siyasi 

dialoq mövcuddur. Bizim üçün həm də çox önəmlidir ki, Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi 

ilə bağlı Almaniyanın mövqeyi tamamilə beynəlxalq hüquq normalarına əsaslanıbdır. Bu gün kansler cənab 

Gerhard Şröder qeyd etdi ki, Almaniya Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həll olunmasında Azərbaycanın ərazi 

bütövlüyünü çox vacib amil hesab edir. Bizim üçün bu, çox mühümdür. Çünki Almaniya yalnız Avropada deyil, 

bütün dünyada aparıcı ölkələrdəndir və sizin ölkənin mövqeyi, ümumiyyətlə, gələcəkdə Qafqazın inkişafı üçün 

böyük əhəmiyyət kəsb edir.  

Bu mövqe Ermənistanla Azərbaycan arasındakı münaqişənin həll olunmasında da əhəmiyyətlidir. Məlum 

olduğu kimi, Azərbaycan bu münaqişədən əziyyət çəkir. Bizim ərazinin 20 faizi Ermənistanın işğalı altındadır 

və bu işğalın nəticəsi kimi, 1 milyondan artıq qaçqın və köçkünümüz var. Bu, bizim iqtisadiyyatımız üçün 

çətinlikdir. Həm Azərbaycan, həm də bütün region üçün ciddi siyasi mövzudur.  

Amma, bununla belə, Azərbaycan, burada qeyd olunduğu kimi, iqtisadiyyatının inkişafında, iqtisadi 

islahatların aparılmasında nəzərəçarpacaq irəliləyiş əldə edibdir. Bu islahatlar uğurla həyata keçirilib, 

iqtisadiyyatın davamlı və sürətli inkişafına gətirib çıxarıbdır. Biz Almaniya ilə iqtisadi əlaqələrimizə böyük 

əhəmiyyət veririk. Biz başa düşürük ki, ölkələrimiz arasında ticarət dövriyyəsinin indiki səviyyəsi imkanlarımızı 

əks etdirmir. Almaniya iqtisadiyyatı dünyada aparıcı iqtisadiyyat hesab olunur. Azərbaycan son 7-8 ildə 

iqtisadiyyatını inkişaf etdirir.  

Ona görə də biz daha yüksək səviyyədə əməkdaşlıq edə bilərik. Düşünürəm ki, bu rəsmi səfər və 

hadisələrin səfərdən sonrakı inkişafı iqtisadi və ticarət əlaqələrimizi genişləndirməyə imkan verəcəkdir.  

Bu gün həm də cənab kanslerlə mənim aramda razılıq əldə olunubdur ki, ilin sonunda və yaxud da gələn 

ilin əvvəlində burada, Almaniyada Azərbaycanda sərmayə qoyuluşu imkanları ilə bağlı bir konfrans keçirək. 

Azərbaycanın nailiyyətləri ilə bağlı əhatəli bir təqdimat hazırlayaq. Nailiyyətlərlə yanaşı, biznes sahəsində 

mövcud imkanları da nəzərə çarpdıraq. Bu gün iqtisadi əməkdaşlığımızın genişlənməsinə dair daha bir fakt da 

qeydə alınmışdır. Bizim tərəfimizdən 4 aerobusun alınması barədə razılıq əldə olunubdur. Bu da bizim ölkənin 

potensialını göstərir. Eyni zamanda, bizim Avropa Birliyi ölkələri ilə daha geniş iqtisadi əlaqələr qurmaq 

əzmimizə nümunədir.  

Avropa Birliyinin Cənubi Qafqaz ölkələrini də əhatə edən yeni qonşuluq siyasəti vacib olmaqla yanaşı, 

həm də çox mühüm bir addımdır. Düşünürük ki, bu siyasətin praktiki bəhrəsi tezliklə özünü göstərəcək, 

müstəqil ölkə kimi Azərbaycan Avropa strukturlarına daha çox inteqrasiya edəcəkdir. Bu, bizim xarici 

siyasətimizin elementlərindən biridir. Azərbaycanın Avropa strukturlarına nə dərəcədə inteqrasiya etməsi 

ölkənin inkişafının göstəricisidir. Mən əminəm ki, ölkələrimiz arasındakı iqtisadi əməkdaşlıq artacaqdır.  

Biz istərdik ki, daha çox alman şirkətinin Azərbaycana sərmayə qoymasını görək. Sizə deyə bilərəm ki, 

Azərbaycan müstəqil dövlət olduqdan sonra, əsas etibarilə, son 7-8 il müddətində bizim iqtisadiyyatımıza 20 

milyard dollaradək vəsait yatırılıbdır. Bu rəqəmi əhalinin sayına nisbətdə götürsək, onda Azərbaycanın yalnız 

keçmiş SSRİ ölkələri arasında deyil, həm də keçmiş sosialist bloku ölkələri arasında ən irəlidə olduğunu 

görərik. Adambaşına düşən birbaşa sərmayə yatırımı Azərbaycanda çox yüksəkdir. Biz ölkədə yaxşı sərmayə 

mühiti yaratmağı bacardıq. Xarici sərmayələr lazımınca qorunur, bu da çox mühüm amildir. Çünki inam illər 

boyu yaranır. Amma xarici sərmayəçilərin inamı cəmi bircə günə, cəmi bircə səhv addıma görə itirilə bilər. 

Xoşbəxtlikdən, Azərbaycan səhv addım atmayıbdır. Hazırda sərmayəçilərlə hökumət arasında əməkdaşlığın 

səviyyəsi çox yüksəkdir.  



Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

P R E Z İ D E N T   K İ T A B X A N A S I 

Xarici  siyasət 

fəaliyyəti 

 

 189 

Çox istərdik ki, iri alman şirkətləri Azərbaycana sərmayə yatırsınlar, xidmət şirkətləri, podratçı şirkətlər 

Azərbaycanda işləsinlər. Sirr deyil ki, Almaniyanın yüksək, müasir texnologiyası var. Azərbaycan isə 

müasirləşmə prosesini yaşayan ölkədir. Biz yeni infrastruktur, yeni imkanlar yaradırıq. Bu infrastrukturu ən 

mümkün yuxarı səviyyədə yaratmağı qarşımıza məqsəd qoymuşuq. Ona görə də alman texnologiyası, alman 

təcrübəsi bizim üçün çox gərəklidir. Mən inanmaq istərdim ki, gələcəkdə iki sahədə - sərmayə yatırımı 

proqramları və iqtisadi əməkdaşlıq sahəsində biz daha çox fəaliyyət və inkişaf görəcəyik. Düşünürəm ki, bu hər 

iki ölkəmizin xeyrinə olacaqdır.  

Azərbaycan hazırda nəhəng iqtisadi yüksəliş ərəfəsindədir. Əlbəttə ki, nailiyyətlərimiz çox sanballıdır. 

Ümumi daxili məhsul son 7 ildə 90 faiz artıbdır. Büdcənin illik artımı, orta əmək haqqının artması ölkəmizdə 

adi hal alıbdır. Ölkəmizdə nəzərdə tutulan əsas enerji layihələri tamamlandıqdan sonra iqtisadi inkişafın sürəti 

çox yüksək olacaqdır. Hazırda dünyada ən iri enerji layihəsi Azərbaycanda keçirilir. Neft-qaz layihələrinin 

həyata keçirilməsi ölkəmizdə iqtisadiyyatın bütün digər sektorlarını da inkişaf etdirməyə imkan verəcəkdir. 

İqtisadiyyatı şaxələndirmək bizə imkan verəcək ki, yalnız neft amilindən və ya neftin qiymətlərindən asılı 

olmayaq.  

Gələcəkdə Azərbaycan həm də Avropanın vacib qaz təchizatçısı olacaqdır. Hazırda biz Azərbaycanda 

nəhəng qaz yatağının işlənilməsi üzrə layihəni həyata keçiririk və qaz boru xəttinin çəkilməsi bizə imkan 

verəcək ki, qazı Türkiyəyə, Yunanıstana və sonra digər Avropa ölkələrinə nəql edək. Ona görə də alternativ qaz 

təchizatı əldə etmək Avropa istehlakçıları üçün də əlverişli olacaqdır.  

Əlbəttə ki, neft amili bizim iqtisadiyyatda çox mühüm rol oynayır və əminəm ki, bu hələ uzun illər davam 

edəcəkdir. Çünki neft sahəsinin inkişaf səviyyəsi və neftdən gələn gəlirlər digər sektorlarla müqayisə oluna 

bilməz. Amma eyni zamanda, bizim üçün ən böyük prioritet qeyri-neft sahəsidir, iqtisadiyyatın şaxələnməsidir. 

Yeni infrastrukturun, yeni iş yerlərinin yaradılmasıdır. Biz nəhəng sosial-iqtisadi proqramın həyata 

keçirilməsinə başlamışıq. Regionların inkişafı proqramını həyata keçiririk. Həmin proqram bizə növbəti 5 ildə 

600 min iş yeri açmağa ümid verir. 8 milyonluq ölkə üçün bu, nəzərəçarpan rəqəmdir. Sizə deyə bilərəm ki, 

oktyabrdakı prezident seçkilərindən sonra 70 min iş yeri açılıbdır, bunun da 50 mindən çoxu daimi iş yerləridir. 

Bu göstərir ki, bizim iqtisadi islahatlar siyasətimiz davam edir və yaxşı nəticələr verir. Məndə şübhə yoxdur ki, 

yaxın bir neçə ildə Azərbaycan iqtisadi baxımdan güclü ölkə olacaq.  

Eyni zamanda, bizim çoxlu problemimiz var. Yoxsulluğa qarşı mübarizə aparmalıyıq. Beynəlxalq 

maliyyə qurumları ilə həyata keçirdiyimiz yoxsulluğun azaldılması proqramı uğurludur. Bütün sadalananlar 

xalqımıza iqtisadi inkişafdan bəhrələnməyə imkan verəcəkdir.  

İqtisadi inkişafa lazım olan digər vacib amil də şəffaflıqdır. Bəzi neft hasil edən ölkələrin uğursuz 

təcrübəsi bizə məlumdur. Şəffaflığın kifayət qədər olmaması həmin ölkələrdə milli sərvətin qeyri-bərabər 

bölünməsi ilə nəticələnmişdir. Belə halın qarşısını almaqdan ötrü, şəffaflıq mühiti yaratmaqdan ötrü, 

Azərbaycan Neft Fondu təşkil etmişdir, neftin satışından alınan gəlirlər burada toplanır. Beynəlxalq auditorlar 

Fondun işinə nəzarət edir və hər bir Azərbaycan vətəndaşı gündəlik dəyişiklikləri müşahidə edə bilir. Fonda 

daxil olan gəlirlər barədə məlumat vaxtaşırı dərc olunur.  

Azərbaycan həm də hasilat sənayelərində şəffaflıq adlanan bir təşəbbüsün fəal iştirakçısıdır. Bu, hasilat 

sənayelərinə malik bütün şirkət və hökumətlərdən məsuliyyət və cavabdehlik tələb edən mühüm təşəbbüsdür. 

Bu da bizim uğurumuzun əsas elementlərindən biridir. Çünki hər bir Azərbaycan vətəndaşının həm neft 

sahəsindəki inkişafdan, həm də digər sektorlarda gedən inkişaf proseslərindən bəhrələnməyə haqqı vardır.  

Mən qeyd etdim ki, qeyri-neft sahəsi hazırda hökumət üçün əsas məsələdir. Bu o demək deyildir ki, biz 

neft sektoruna diqqət yetirmirik. Məsələ ondadır ki, neft sektorunda, demək olar, hər şey öz yerini tapıbdır. 

Gələn il əsas ixrac neft kəmərinin tikintisinin tamamlanması qeyri-neft sektorunun, kənd təsərrüfatının, xidmət 

sahəsinin inkişafının daha bir əsaslı təməlini qoyacaqdır. Bunlar bizim üçün prioritet məsələlərdir. Bizə yeni 

yollar salmaq, yeni elektrik stansiyaları tikmək, rabitə sistemini yüksək səviyyəyə çatdırmaq lazımdır. Hökumət 

bunlarla məşğul olmalıdır. Bu mənada alman şirkətlərinin bizimlə birgə işləməsi üçün çox böyük imkanlar 

mövcuddur.  

Mən bildirdim ki, biz infrastrukturu ən yüksək səviyyədə yaratmağa çalışırıq. Çünki yüksək səviyyədə 

yaradılmış infrastruktur uzun müddət xidmət edər. Əminəm ki, bizim ölkəmizdəki iqtisadi inkişaf alman 

şirkətlərində maraq oyadacaqdır. Artıq Azərbaycana gəlmiş şirkətlər, əlbəttə ki, üstünlükləri və çətinlikləri 

bilirlər. Biz qanunvericilik üzərində işləməliyik ki, həm yerli sərmayələr, həm də xarici sərmayələr lazımınca 

qorunsun. Çünki bu, sərmayələri cəlb etməyin, orta sinfi yaratmağın yeganə yoludur. Güclü orta sinif olmadan, 

heç neft sektoru da güclü, bazar prinsipləri əsasında işləyən iqtisadiyyat yaratmağa kömək edə bilməz. Yeri 

gəlmişkən, nəzərinizə çatdırım ki, Azərbaycanda ümumi daxili məhsulun 75 faizi özəl sektorun payına düşür. 
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Bu, çox mühüm amildir. Xüsusilə də nəzərə alsaq ki, ümumi daxili məhsula daxil olan neft dövlətin 

inhisarındadır.  

Azərbaycanda bazar prinsiplərinə əsaslanmış iqtisadiyyatın inkişaf etdirilməsi, iqtisadi islahatlar davam 

edəcəkdir. Biz beynəlxalq maliyyə qurumları - Dünya Bankı, Beynəlxalq Maliyyə Korporasiyası, Beynəlxalq 

Valyuta Fondu, Avropa Yenidənqurma və İnkişaf Bankı ilə sıx işləyir və ümid edirik ki, bu əməkdaşlıq doğru 

qərar çıxarmaqda bizə kömək edəcəkdir.  

Əlbəttə ki, hər bir ölkənin öz xüsusiyyətləri, özəlliyi var və beynəlxalq maliyyə qurumlarının bütün vacib 

tövsiyələri yerli şəraitə uyğunlaşdırılmalıdır. Eyni zamanda, dünyadakı inkişaf prosesləri bizə məlumdur. Dünya 

iqtisadiyyatındakı inkişaf dinamikası ilə tanışıq. Azərbaycan da bu gün dünya iqtisadiyyatının bir hissəsidir. Bir 

neçə ilə Azərbaycanda bir sıra inkişaf prosesləri yer alacaqdır. Planlarımız və proqramlarımızla bağlı detallara 

varmaq istəmirəm, bu, çox vaxt aparar. 

Düşünürəm ki, Azərbaycanda sərmayə qoyuluşu imkanlarına dair Almaniyada konfrans keçirilərkən, - bu, 

yəqin ki, bir-iki günlük geniş təqdimat olacaq, - müzakirələr aparıla bilər və konkret layihələr təklif ediləcəkdir. 

İlkin iqtisadi araşdırma, qanunvericilik bazası təqdim olunacaq ki, potensial alman sərmayəçisi vəsait 

qoyduqdan sonra nə nəticə əldə edəcəyini əvvəlcədən hiss edə bilsin.  

Beləliklə, təfsilatla vaxtınızı çox almaq istəmirəm, sadəcə, ümumi prinsiplərimizi nəzərinizə çatdırdım. 

Bu prinsiplər ölkəmizdə tətbiq olunan yeni prinsiplər deyildir. İqtisadi islahatlar siyasəti hələ bizim mərhum 

Prezidentimiz Heydər Əliyev tərəfindən 1990-cı illərin əvvəllərində başlanmışdı. Bundan dərhal sonra 

Azərbaycan sabit cəmiyyət qurmağı bacardı. Müstəqillik əldə etdikdən sonra, təxminən 1995-ci ilədək bir sıra 

problemlərlə üzləşirdik: Ermənistanın təcavüzü, vətəndaş müharibəsi, siyasi qarşıdurma, dövlət çevrilişi 

cəhdləri və digər dramatik hadisələr yalnız 1995-ci ilin axırında vəziyyət sabitləşdi. İqtisadi artımın 

dinamikasına fikir versəniz, görərsiniz ki, yalnız 1995-ci ilin axırlarına doğru vəziyyət düzəldi. 1991-ci ildən 

1995-ci ilədək hər il həm ümumi iqtisadiyyatda, həm də istehsal sahəsində ciddi tənəzzül müşahidə olunurdu. 

1995-ci ildə vəziyyət sabitləşdi və 1996-cı ildən artım başladı. Dediyim kimi, son 7 ildə ümumi daxili məhsulun 

artımı hər il 10 faizdən yuxarıdır. Başqa sözlə, ictimai-siyasi, iqtisadi sabitlik istənilən inkişaf üçün əsas amildir. 

Bu sabitlik olmasaydı, 1990-cı illərin ortalarında bizim Prezidentimiz bu islahatları həyata keçirməkdə belə 

qətiyyət nümayiş etdirməsəydi, əlbəttə ki, bu uğuru əldə edə bilməzdik.  

İndi bizim vəzifəmiz bugünkü dünyanın reallıqlarına uyğun olaraq həmin islahatları davam etdirmək, yeni 

mühit yaratmaq, özəl sektor üçün yeni imkanlar yaratmaqdır. Biz öz biznes ictimaiyyətimizə də eynilə 

yanaşırıq. Mən Prezident seçildikdən sonra ölkədəki biznes icması ilə, yerli iş adamları ilə bir neçə görüşüm 

olubdur. Biz onlar üçün də şərait yaratmalı, mövcud şəraiti yaxşılaşdırmalıyıq. Hazırda onlara kreditlər 

verilməsi proqramı üzərində işləyirik. Hələ ki, bu proqram geniş tətbiq olunmur. Lakin ardıcıl yerinə yetirilir. 

Biz ümid edirik ki, yerli iş adamları xarici sərmayəçilərlə rəqabət apara biləcəklər. Bütün bunlar bizim 

planımıza daxildir və mən ümidvaram ki, bu planlar reallığa çevriləcəkdir. İndiyədək Azərbaycanda nəzərdə 

tutulan bütün layihələr, hətta yerinə yetirilməsi çox çətin sayılan, çoxlarının mümkünsüz hesab etdiyi planlar 

həqiqətə çevrilibdir. Ümidvaram ki, bizdə olan iradə ilə, xalqımızın dəstəyi ilə, dostlarımızın yardımı ilə 

planlarımızı yerinə yetirəcəyik və müasir demokratik, iqtisadi cəhətdən güclü, dünyada bütün ölkələrlə dostluq 

münasibəti saxlayan ölkə olacağıq. Diqqətinizə görə çox sağ olun. Ümid edirəm ki, Almaniyada da, 

Azərbaycanda da daha çox görüşlərimiz olacaqdır. 

 

* * * 
 

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev görüşdən sonra jurnalistlərə müsahibə verdi.  

SUAL: Almaniyada görüşləriniz necə keçdi?  

CAVAB: Yaxşı keçdi, çox gözəl təmaslar oldu.  

SUAL: Dağlıq Qarabağ məsələsi ilə bağlı Almaniya tərəfi ilə danışıqlar oldumu?  

CAVAB: Əlbəttə, Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi də müzakirə olundu. 

Almaniyanın mövqeyi ədalətli mövqedir. Almaniyanın kansleri cənab Gerhard Şröder bu mövqeyi bir daha 

təsdiqlədi. Azərbaycanın ərazi bütövlüyü bərpa olunmalıdır. Bu münaqişə beynəlxalq hüquq normalarına əsasən 

həll edilməlidir.  

SUAL: İqtisadi əlaqələr haqqında nə deyə bilərsiniz?  

CAVAB: Əlbəttə, bizim iqtisadi əlaqələrimiz yüksək səviyyədədir. Biz Almaniya ilə çox səmərəli 

əməkdaşlıq edirik. Bilirsiniz ki, dünən dörd təyyarənin alınması barədə saziş imzalandı. Digər ikitərəfli iqtisadi 

layihələr də var. Almaniya nəinki Avropanın, həm də dünyanın aparıcı ölkələrindən biridir. Çox güclü iqtisadi 

potensiala malikdir. Azərbaycan da iqtisadi cəhətdən çox sürətlə inkişaf edir. Buna görə də qarşılıqlı surətdə 
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faydalı iqtisadi əməkdaşlıq üçün çox gözəl şərait vardır. Bu baxımdan bütün məsələlər - həm siyasi, həm də 

iqtisadi məsələlər müzakirə olundu. Mən bu səfərdən çox razıyam.  

SUAL: Gürcüstandakı siyasi vəziyyəti necə qiymətləndirirsiniz?  

CAVAB: Ümid edirəm ki, bu məsələ öz həllini sülh yolu ilə tapa bilər. Gürcüstanda baş verən hadisələr 

Qarabağda baş verən hadisələrdən heç də fərqlənmir. Hər iki halda bu, təcavüzkar separatizmin təzahürüdür. 

Həm Cənubi Osetiyada da, Dağlıq Qarabağda da bu halların mənşəyi eynidir. Bütün bunlar dövlətə qarşı, onun 

ərazi bütövlüyünə qarşı edilən zorakılıqdır. Əlbəttə ki, Gürcüstanın da, Azərbaycanın da ərazi bütövlüyü bərpa 

olunmalıdır və gec-tez bərpa ediləcəkdir. Hər halda, Azərbaycan xalqı torpaqlarının itirilməsi ilə heç vaxt 

barışmayacaq, öz torpaqlarını geri qaytaracaqdır. Biz düşünürük ki, indiki məqamda sülh danışıqlarının 

imkanları hələ ki, tükənməyibdir. Ona görə də sülh danışıqlarına üstünlük veririk. Nə vaxt görsək ki, aparılan 

danışıqların əhəmiyyəti yoxdur, onda biz başqa vasitələrə də əl ata bilərik.  

SUAL: Azərbaycan ilə Almaniya arasında iqtisadi və siyasi əlaqələr getdikcə genişlənir. Bununla 

belə, mədəni əlaqələr də inkişaf etməlidir. Azərbaycanın mədəniyyəti, incəsənəti, tarixi Almaniyada 

lazımınca tanınmır. Bunun üçün nə edilməlidir?  

CAVAB: Bunun üçün hamımız çalışmalıyıq. Azərbaycan hökuməti, burada yaşayan azərbaycanlılar, 

bizim diasporumuz Azərbaycanı daha da geniş şəkildə tanıtmalıdır. Bu iş təkcə Almaniyada deyil, bütün 

Avropada, dünyada aparılmalıdır. Bizim gözəl nailiyyətlərimiz, zəngin tariximiz və mədəni irsimiz var. Bütün 

bunları biz gərək daha da geniş şəkildə təqdim edək.  

SUAL: Bu gün qədim Azıx mağarası erməni işğalı altındadır. Ermənilər dünyada yaşayan 

erməniləri Qarabağa, Azıx mağarasına baxmağa dəvət edirlər ki, guya bu mağara ermənilərin tarixi ilə 

bağlıdır.  

CAVAB: Ermənilər həmişə tarixi təhrif ediblər. Onlara məxsus olmayan dəyərlərə sahib olmağa 

çalışıblar. Amma onlar buna nail ola bilməyəcəklər. Haqq-ədalət öz yerini tapacaqdır. Ermənistan-Azərbaycan, 

Dağlıq Qarabağ məsələsi beynəlxalq hüquq normaları əsasında həll edilməlidir. Ermənistanın işğalçı qüvvələri 

Azərbaycanın torpağından çıxmalıdır. Bundan sonra Ermənistan-Azərbaycan münasibətlərində hər hansı bir 

dəyişiklik ola bilər.  
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AFİNADA "LİDER" TELEVİZİYASINA  

MÜSAHİBƏ  

 

Afina şəhəri, 

26 avqust 2004-cü il 

 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev avqustun 26-da Afinada “Lider” televiziyasının 

müxbirinə müsahibə vermişdir. 

SUAL: Cənab Prezident, Fərid Mansurov ölkəmizə ilk qızıl medalı qazandırmışdır. Siz bu xəbəri 

necə qarşıladınız? 

CAVAB: Mən çox sevindim. Bilirsiniz ki, mən dünən Almaniyada rəsmi səfərdə idim. Fəridin final yarışı 

başlayanda Bakıdan xəbər tuturdum. Çünki orada televiziya vasitəsilə izləmək mümkün deyildi, veriliş getmirdi. 

Əlbəttə, bu xəbəri eşidəndə çox sevindim. Bu, hamımızın böyük bayramı, qələbəsidir. Mən çox şadam ki, bu 

qələbəni, qızıl medalı Fərid qazandı. O, doğrudan da həm peşəkar idmançıdır, həm gəncdir, həm də çox gözəl, 

təvazökar insandır, tərbiyəli, mədəniyyətli bir oğlandır. Çox şadam ki, qələbə məhz ona nəsib olubdur. Ümid 

edirəm ki, bundan sonra da medallarımız olacaqdır. Bilirsiniz ki, boksçularımızın ikisi yarımfinaldadır. 

Onlardan da qələbə gözləyirik. Digər idmançılar da çıxış edəcəklər. Yəni bu Olimpiada artıq onu göstərdi ki, 

Azərbaycanda idman inkişaf edir və idmançılarımız da ölkəmizi ləyaqətlə təmsil edirlər. 

SUAL: Cənab Prezident, biz Fərid Mansurova belə bir sual verdik ki, Siz medalı onun boynundan 

asanda hansı hissləri keçirdi? O da öz fikrini söylədi. Biz bilmək istəyirik ki, Siz Azərbaycan idmançısının 

boynundan dünya idmanının ən ali, qızıl medalını asanda hansı hissləri yaşayırsınız? 

CAVAB: Bilirsiniz, mən sevinirəm. Həmişə belə məqamlarda qürur hissi duyuram. Çünki bu, doğrudan 

da böyük qələbədir. Olimpiya oyunları dünyanın ilk yarışıdır ki, ölkələr bir-biri ilə rəqabət aparır. Nəticədə 

cədvəl tutulur və hər bir ölkə özünü cədvəldə müəyyən yerdə görə bilər. Hamımız istəyirik ki, Azərbaycanın 

yeri daha da yüksək olsun. İstəyirik ki, ölkəmizin idman şöhrəti, ümumiyyətlə, imici daha da yüksəklərə 

qalxsın. Hər dəfə Azərbaycanın bayrağı qaldırılanda, dövlət himni səslənəndə hər bir Azərbaycan vətəndaşı 

qürur hissi keçirir, o cümlədən mən də. Ona görə bilirsiniz, bu hissləri ifadə etmək çətindir.  

Yadınızdadır, mən demişdim ki, Sidneydə gözəl anlar yaşandı, o anları bir də yaşamaq istəyirik. İndi bu 

anları yaşayırıq. İnşallah, bundan sonra da belə anlar çox olacaqdır.  

SUAL: Cənab Prezident, Fərid Mansurov Azərbaycan milli ordusunun əsgəridir və hərbi 

xidmətdədir. Ümumiyyətlə, Azərbaycan əsgərinin dünya Olimpiya oyunlarında qızıl medal qazanmasına 

hansısa rəmzi məna vermək olarmı? 

CAVAB: Əlbəttə, əlbəttə, olar. Mən həmişə qeyd edirəm ki, idmançılarımızın uğurlu çıxışları 

Azərbaycan gənclərində vətənpərvərlik ruhunu daha da yüksəldir. Biz gənclərimizi, yeniyetmələrimizi 

vətənpərvərlik ruhunda tərbiyə etməliyik, böyütməliyik. Əlbəttə, bunun çox böyük mənası var. Azərbaycan 

ordusu da güclənir, əsgəri də daha peşəkar olur. Bu baxımdan burada böyük məna var.  

SUAL: Cənab Prezident, indi güləşçilərimiz, taekvondoçularımız mübarizəyə qoşulurlar. Onlara 

arzularınız nədir? 

CAVAB: Onlara arzum budur ki, ləyaqətlə çıxış etsinlər. Qələbə ola da bilər, olmaya da bilər. Bu, 

idmandır. İdmanda hər şey olur. Amma ən önəmlisi odur ki, hər bir idmançı daim yadda saxlasın - o, təkcə 

özünü deyil, bütün ölkəmizi təmsil edir. O, döşək üzərinə çıxanda gərək bunu unutmasın. Bilsin ki, Azərbaycan 

xalqı ona baxır, onun qələbəsini arzulayır və o, Azərbaycanı ləyaqətlə təmsil etməlidir.  

Mən bu fürsətdən istifadə edib, medal qazana bilməyən, lakin ləyaqətlə çıxış edən idmançıları bir daha 

qeyd etmək istərdim. Mehman Əzizov, Mövlud Mirəliyev, Turan Mirzəyev, Rövşən Hüseynov – onlar da 

medala layiq idilər. Onlar da medal qazanmağa yaxın idilər. Hesab edirəm, ən önəmlisi budur ki, onlar kişi kimi 

yarışdılar və Azərbaycanın idman şöhrətini yüksəklərə qaldırdılar. Medal qazanmağa bir balaca nəsə çatmadı, 

hardasa bəxt gətirmədi, amma qələbə yaxın idi. Buna baxmayaraq, mən onların da çıxışlarını yüksək 

qiymətləndirirəm. Onlar bizim digər idmançılarla yanaşı, gənc nəslə, gənc idmançılara örnək, nümunə 

olmalıdırlar. 
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FRANSA SENATININ MUZEYİNDƏ AZƏRBAYCAN RƏSSAMLARININ 

SƏRGİSİNİN RƏSMİ AÇILIŞ MƏRASİMİNDƏ  

ÇIXIŞ 

 

Paris şəhəri, 

8 sentyabr 2004-cü il 

 

Fransa Senatının hörmətli sədri! 

Hörmətli xanımlar və cənablar! 

Əziz dostlar! 

Fransa Senatının muzeyində Azərbaycan rəssamlarının sərgisinin keçirilməsi ilə əlaqədar hörmətli cənab 

sədrə və bu sərginin təşkilində iştirak etmiş bütün dostlarımıza dərin təşəkkürümü bildirirəm.  

Bu sərginin keçirilməsi bir daha onu göstərir ki, Fransa ilə Azərbaycan arasında ənənəvi dostluq əlaqələri 

güclənir, inkişaf edir və bütün sahələri əhatə edir. Ölkələrimiz arasında siyasi əlaqələr çox yüksək səviyyədədir. 

Eyni zamanda, Fransa və Azərbaycan iqtisadi sahədə də çox səmərəli əməkdaşlıq edirlər. Birgə layihələr həyata 

keçirilir, ölkələrimiz arasında ticarət dövriyyəsi ildən-ilə artır. Bunlar hamısı göstərir ki, ölkələrimiz bütün 

sahələrdə bir-birinə yaxınlaşır və gözəl əməkdaşlıq edirlər.  

Bu ilin yanvarında mən Fransada rəsmi səfərdə olarkən Senatda cənab sədrlə görüşmüşdük və çox geniş 

fikir mübadiləsi aparılmışdı. Bu gün də çox səmərəli söhbətimiz olmuşdur. Biz bir daha əmin olduq ki, ildən-ilə 

güclənən Fransa-Azərbaycan əlaqələri bu gün də genişlənir və çalışacağıq ki, bütün sahələrdə əməkdaşlığımız 

daha da səmərəli olsun.  

Azərbaycanın Avropa strukturlarına inteqrasiyasında biz daim Fransanın dəstəyini hiss etmişik və bu gün 

də hiss edirik.  

Bu gün burada Azərbaycanın rəssamlıq məktəbinin kiçik bir hissəsi təmsil olunur. Mən çox şadam ki, 

bizim mədəni əlaqələrimiz də inkişaf edir. Azərbaycanın çox zəngin mədəniyyəti var və biz çox istəyirik ki, 

Fransa tamaşaçıları bu mədəniyyətlə tanış olsunlar, gələcəkdə belə sərgilərin sayı daha da artsın, insanlarımız 

bir-birinə daha da yaxın olsunlar. Bu sərginin keçirilməsi bizim xalqlarımızı daha da birləşdirəcəkdir. 

Sərginin keçirilməsi münasibətilə bir daha hamınızı təbrik edir və onun təşkilinə görə Fransa Senatına 

dərin minnətdarlığımı, təşəkkürümü bildirirəm. Sağ olun.  

 

* * * 

 

Sonra Prezident İlham Əliyev və xanımı Mehriban Əliyeva, Senatın sədri Kristian Ponsöle sərgi ilə tanış 

oldular, Azərbaycan musiqisini dinlədilər.  

Sərgidə Azərbaycanın 20 rəssamının, o cümlədən məşhur fırça ustaları Tahir Salahovun, Toğrul 

Nərimanbəyovun və başqalarının 70-dən çox əsəri nümayiş etdirildi.  
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FRANSA SENATININ TELEVİZİYASINA  

MÜSAHİBƏ 

 

Paris şəhəri, 

8 sentyabr 2004-cü il 

 

Fransada işgüzar səfərdə olan Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev sentyabrın 8-də Fransa Senatında 

görüşlərdən sonra Senatın televiziyasına müsahibə vermişdir.  

MÜXBİR: Cənab Prezident, öncə Sizi salamlamaq istərdik. Sizə minnətdarlığımızı bildirmək istəyirik ki, 

Prezident seçildikdən sonra ikinci dəfədir Fransaya səfər edirsiniz. Biz bundan çox şadıq. Birinci sualımız 

ondan ibarətdir ki, bu yaxınlarda Şimali Osetiyada girovların götürülməsi hadisəsi baş vermişdir. Bu faciəli 

hadisə nəticəsində 300-dən çox insan həlak olmuşdur. Ümumiyyətlə, Kremlin bu hadisə zamanı apardığı 

siyasəti necə qiymətləndirirsiniz?  

İLHAM ƏLİYEV: Sizin də söylədiyiniz kimi, bu, mənim Fransaya ikinci səfərimdir. Birinci dəfə yanvar 

ayında burada rəsmi səfərdə olmuşam. İndiki səfər isə işgüzar xarakter daşıyır. Bu, bir daha onu göstərir ki, 

Fransa ilə Azərbaycan arasında olan münasibətlər inkişaf edir. Bizim həm siyasi, həm iqtisadi, həm də mədəni 

sahələrdə çox gözəl münasibətlərimiz vardır. Bilirik ki, Fransa ilə Azərbaycan arasında olan münasibətlər 

güclənir və möhkəmlənir.  

Azərbaycan özü terrorizmə məruz qalan bir ölkədir. Ölkəmizdə 30-dan çox terror aktı törədilmişdir, bu 

aktlar nəticəsində 2 mindən çox günahsız insan həlak olmuşdur. Biz yaxşı bilirik ki, terrorizmlə səmərəli 

mübarizə aparmaq üçün bütün dünya ictimaiyyəti, beynəlxalq aləm öz səylərini birləşdirməlidir. Yalnız bu 

halda beynəlxalq terrorizmlə mübarizə öz səmərəsini verə bilər. Şimali Osetiyada baş vermiş terror aktı bizi 

kədərləndirdi. Biz Rusiya hökumətinə və xalqına başsağlığı vermişik, eyni zamanda, öz yardımımızı təklif 

etmişik. Günahsız insanların, xüsusilə uşaqların həlak olması böyük faciədir.  

SUAL: Bu günlərdə belə bir məlumat əldə edildi və Prezident Putin də dedi ki, bu terror aktı beynəlxalq 

terrorizmin bir elementidir, bunda “Əl-Qaidə” təşkilatının da əli vardır. Bu baxımdan nə deyə bilərsiniz?  

CAVAB: Bizim üçün hər hansı bir fikir söyləmək çətindir. Çünki biz məsələnin tam mahiyyətini bilmirik, 

məlumatı yalnız televiziya ekranlarından, mətbuat vasitəsilə almışıq. Əgər Rusiya hökumətində belə bir 

məlumatlar varsa, yəqin ki, bunun bir əsası vardır. Amma əsas məsələ bunda deyildir. Əsas məsələ ondadır ki, 

terrorizm hər bir ölkə üçün təhlükə mənbəyidir. Heç bir ölkə özünü arxayın hesab edə bilməz. Ən güclü ölkə də 

təkbaşına terrorizmlə mübarizə aparmaqda çətinlik çəkə bilər. Ona görə də mən yenə öz fikrimə qayıdıram ki, 

biz yalnız və yalnız beynəlxalq səylər nəticəsində terrorizmlə müvəffəqiyyətlə mübarizə apara bilərik.  

SUAL: Cənab Prezident, Siz özünüz də dediniz ki, Azərbaycan vaxtilə terror aktlarına məruz qalmışdır. 

Belə bir sual vermək istəyirəm ki, bu günlərdə terrorizmə qarşı mübarizə aparmaq üçün Azərbaycan digər 

ölkələr tərəfindən hər hansı bir yardım alırmı? 

CAVAB: Azərbaycanda baş vermiş terror aktları 1990-cı illərin əvvəllərinə təsadüf edir. O vaxt 

Ermənistanla Azərbaycan arasında müharibə gedirdi və Ermənistanın işğalçı qüvvələri Azərbaycan torpaqlarının 

20 faizini işğal etmişdir. Ölkəmizə qarşı törədilmiş terror aktları erməni terror təşkilatı “Asala” tərəfindən 

həyata keçirilmişdir. O vaxt nə Çeçenistan müharibəsi var idi, nə də Nyu-Yorkda terror aktı törədilmişdi. 

Ümumiyyətlə, beynəlxalq ictimaiyyət bu məsələyə, yəni terrorizmə ciddi yanaşmırdı. Biz, demək olar ki, 

erməni terrorizmi ilə üz-üzə qalmışdıq. Bəlkə də o vaxt beynəlxalq ictimaiyyət, böyük dövlətlər öz mövqeyini, 

öz etirazını bildirsəydilər, sonrakı terror aktları da baş verməzdi. Bu gün isə Azərbaycanda vəziyyət sabitdir, 

əmin-amanlıqdır, insanlarımız təhlükəsizlik şəraitində yaşayır.  

SUAL: Biz bilirik ki, Azərbaycanın əhalisinin əsas hissəsi – 90 faizdən çoxu müsəlmandır. Belə bir 

şəraitdə Siz öz ölkənizin hər hansı bir islam terrorizminin təsiri altına düşməsindən ehtiyat etmirsiniz ki? 

CAVAB: Azərbaycan dünyəvi dövlətdir, din dövlətdən ayrıdır. Biz öz siyasətimizi dünya birliyinə 

inteqrasiyada görürük. Azərbaycanın çox qədim tarixi, mədəniyyəti vardır. Xalqımız bəşəriyyətə çox böyük 

töhfələr vermişdir. Eyni zamanda, biz ümumbəşəri dəyərləri də çox sürətlə mənimsəyirik. Azərbaycanda dini 

zəmində heç bir problem yoxdur. Milli və dini dözümlülük bizim cəmiyyətimizi səciyyələndirən əlamətlərdən 

biridir. Azərbaycanda hər hansı bir dini təhlükə də yoxdur. Biz bütün dövlətlərlə yaxşı münasibətlər qurmaq 

arzusundayıq. Bu siyasət bundan sonra da aparılacaqdır. 

SUAL: Cənab Prezident, Azərbaycan Avropaya sürətlə inteqrasiya edir. Bilmək istəyirik ki, bu siyasət 

Sizin üçün prioritetdirmi? 
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CAVAB: Əlbəttə, bizim üçün Avropa strukturlarına inteqrasiya siyasəti prioritet məsələlərdən biridir. 

Avropa Birliyi ilə çox gözəl münasibətlərimiz vardır. Bu təşkilatın Azərbaycanı yeni qonşuluq siyasətinə daxil 

etməsi onu göstərir ki, Avropa tərəfindən də Azərbaycana maraq günü-gündən artır. Ölkəmizin coğrafi-siyasi 

vəziyyəti, təbii ehtiyatları və siyasəti Avropa Birliyi üçün də önəmlidir. Biz bu əlaqələri Fransa, Almaniya, digər 

Avropa ölkələri ilə həm ikitərəfli formatda genişləndiririk, eyni zamanda, bu münasibətlər Avropa Birliyi 

çərçivəsində də inkişaf edir. 
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PARİSDƏ AZƏRBAYCANIN BİRİNCİ XANIMI MEHRİBAN ƏLİYEVAYA YUNESKO-nun  

XOŞMƏRAMLI SƏFİRİ FƏXRİ ADI VERİLMƏSİNƏ HƏSR OLUNMUŞ MƏRASİMDƏ 

ÇIXIŞ 

 

Paris şəhəri, 

9 sentyabr 2004-cü il 

 

Hörmətli cənab Baş direktor!  

Hörmətli xanımlar və cənablar!  

Əziz dostlar!  

Bu gün Azərbaycanın mədəni həyatında çox mühüm bir gündür. Ölkəmizin nümayəndəsi YUNESKO-nun 

Xoşməramlı səfiri adına layiq görülür. Bu, çox əlamətdar bir hadisədir. Çünki bu, mədəni əlaqələrimizin 

möhkəmlənməsi deməkdir.  

Azərbaycan və YUNESKO-nun əməkdaşlığının uzun tarixi vardır. Biz Baş direktorun ölkəmizə səfərini 

xatırlayırıq. Onun apardığı müzakirələr çox əhəmiyyətli olmuşdur. İndi biz birgə layihələr, proqramlar həyata 

keçiririk ki, Azərbaycan xalqının mədəni və tarixi irsini qoruyub saxlayaq və təbliğ edək.  

Azərbaycanın çox qədim tarixi və zəngin mədəni irsi var. Ölkəmiz dünya mədəniyyətinə çoxlu töhfələr 

vermişdir. Eyni zamanda, dünya mədəniyyətinin nümunələri də Azərbaycanda geniş təmsil olunmuşdur. 

YUNESKO ilə qarşılıqlı əməkdaşlıq gələcəkdə bizim daha da yaxınlaşmağımıza kömək edəcəkdir.  

Azərbaycan beynəlxalq aləmin bir hissəsi, müstəqilliyini nisbətən yeni qazanmış ölkədir. Əlbəttə, 

ölkəmizin beynəlxalq birliyə tam inteqrasiyası üçün hələ çox iş görülməlidir. Biz bu istiqamətdə fəal iş aparırıq. 

Avropa ölkələri ilə ümumən beynəlxalq qurumlarla həm siyasi, həm iqtisadi, həm də sosial səviyyədə geniş 

əlaqələrimiz vardır.  

Şübhəsiz ki, biz mədəni əməkdaşlıq sahəsində daha çox uğur əldə etməyi də arzulayırıq. Mən əminəm ki, 

xanım Mehriban Əliyevanın YUNESKO-nun Xoşməramlı səfiri təyin olunması bu sahədə bizə yardım 

edəcəkdir. Mehriban xanımın on ilə yaxın bir müddətdə rəhbərlik etdiyi fond mədəniyyətin inkişaf etdirilməsi, 

mədəni irsin qorunması, xalqımızın ənənələrinin yaşadılmasında mühüm rol oynamışdır. Onun təsis etdiyi 

jurnal, fondun həyata keçirdiyi müxtəlif layihə və proqramlar ölkəmizdə mədəniyyət və incəsənətin ümumi 

inkişafına müsbət təsirini göstərir. Əminəm ki, bu təyinatdan sonra həm Mehriban xanımın, həm də fondun 

fəaliyyəti beynəlxalq miqyasda daha çox nəzərə çarpacaqdır.  

Bu gün mənim üçün ikiqat əlamətdardır. Çünki bu, yalnız Azərbaycan nümayəndəsinin YUNESKO-nun 

Xoşməramlı səfiri adına layiq görülməsi deyil, həm də mənim xanımımın təltif olunmasıdır. Çox şadam ki, 

onun fəaliyyəti bu cür yüksək qiymətləndirilir və tanınır. Elə bilirəm ki, o, Xoşməramlı səfir adını daşımağa 

layiqdir. Çünki o, həmişə insanlara xoş münasibəti, xoş niyyəti ilə seçilibdir. Bu, onun xasiyyətinin fərqləndirici 

cəhətidir. Əminəm ki, bu yeni işdə də fəal çalışacaq və fəaliyyəti ilə ümumi məqsədlərimizə töhfəsini 

əsirgəməyəcəkdir. Ümumi məqsədlərimiz isə bir-birimizi daha yaxından tanımaq, insanları, mədəniyyətləri 

tanıtmaq, müxtəlif xalqların və ölkələrin mədəniyyətlərindən bəhrələnməkdir.  

Əminəm ki, Mehriban xanım bu vəzifəni səylə yerinə yetirəcək və bu vacib işdə uğurlar qazanacaqdır.  

Bu fəxri adın verilməsinə görə YUNESKO-ya bir daha minnətdarlığımı bildirir, yeni səfiri təbrik edir və 

ona uğurlar arzulayıram. 

 

* * * 

 

Rəsmi hissədən sonra Mehriban xanım Əliyevaya Xoşməramlı səfir fəxri adı verilməsi münasibətilə qəbul 

təşkil edildi.  

Daha sonra mərasim iştirakçıları Mehriban Əliyevanın fəaliyyətinə həsr olunmuş jurnalla, habelə 

xalqımızın adət və ənənələri, məişəti barədə məlumatları əks etdirən guşə ilə tanış oldular.  
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ASTANADA AZƏRBAYCAN VƏ ERMƏNİSTAN PREZİDENTLƏRİNİN  

MİNSK QRUPU HƏMSƏDRLƏRİNİN İŞTİRAKI İLƏ KEÇİRİLMİŞ GÖRÜŞÜNDƏN SONRA  

BƏYANAT 

 

Astana şəhəri, 

15 sentyabr 2004-cü il 

 

(Astanada, Azərbaycan, Rusiya və Ermənistan prezidentlərinin üçtərəfli görüşü başa çatdıqdan sonra 

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin və Ermənistan Prezidenti Robert Koçaryanın yenidən ATƏT-in Minsk 

qrupu həmsədrlərinin iştirakı ilə görüşü keçirilmişdir.) 

 

Görüş çox konstruktiv şəraitdə keçdi. Bir neçə saat ərzində münaqişə ilə bağlı müxtəlif məsələlər və onun 

aradan qaldırılması yolları müzakirə olundu. Minsk qrupu həmsədrlərinin iştirakı ilə xarici işlər nazirlərinin 

görüşlərinin müntəzəm formatda keçirilməsi faktını mən də müsbət qiymətləndirirəm. Bu, müsbət cəhətdir. 

Xüsusən ona görə ki, bu görüşlərdə çox fəal fikir mübadiləsi aparılır və münaqişənin həlli yolları axtarılır. 

Astanada prezidentlər səviyyəsində görüşümüz əvvəlcədən planlaşdırılmışdı. Nazirlər səviyyəsində danışıqlara 

müəyyən yekun vuruldu, habelə münaqişənin həlli ilə bağlı məsələlərin geniş spektri müzakirə edildi. 

Jurnalistlər həmişə böyük maraq göstərirlər, biz isə çox yayğın ifadələrlə kifayətlənməyə məcburuq. Bugünkü 

gün də istisna deyildir. Hesab edirəm ki, siz bizi başa düşürsünüz. Məsələ son dərəcə mühüm olduğuna görə, 

indi onun haqqında daha geniş danışmaq tezdir. Mən hesab edirəm ki, vəziyyətin sonrakı inkişafı məsələnin 

həlli yolu ilə irəliləməyə kömək edə bilər. Sağ olun.  

ROBERT KOÇARYAN: Mən, sadəcə, əlavə edərdim ki, zənnimcə, Rusiya Prezidenti ilə görüş maraqlı 

keçdi. Fikir mübadiləsi maraqlı oldu.  

İLHAM ƏLİYEV: Bəli, həmin görüşdə iştirak etməyə vaxt tapdığı üçün biz Rusiya Prezidentinə 

minnətdarlığımızı bildirdik. Əlbəttə, belə görüşlər faydalıdır. Sağ olun. 
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"ƏSRİN MÜQAVİLƏSİ"NİN ONUNCU İLDÖNÜMÜ ŞƏRƏFİNƏ 

"GÜLÜSTAN" SARAYINDA TƏŞKİL OLUNMUŞ RƏSMİ QƏBULDA  

NİTQ 

 

Bakı şəhəri, 

20 sentyabr 2004-cü il 

 

Hörmətli xanımlar və cənablar! 

Hörmətli qonaqlar! 

Əziz dostlar! 

Bu gün çox əlamətdar bir gündür. Düz on il bundan əvvəl bu gözəl “Gülüstan” sarayında “Əsrin 

müqaviləsi” imzalanmışdır. Əminəm ki, bu mərasimdə iştirak edən insanların hamısı o günü çox yaxşı 

xatırlayırlar. Azərbaycanın tarixində çox əlamətdar bir hadisə olan “Əsrin müqaviləsi” Azərbaycanın gələcək 

inkişafının təməlini qoydu.  

On il bundan əvvəl bu müqaviləni imzalayarkən yəqin ki, siz müxtəlif hisslər keçirirdiniz. Fikirləşirdiniz 

ki, bu müqavilədən nə vaxt əməli-praktiki nəticələr olacaqdır. Müqavilənin icrası necə olacaq, qarşımızda hansı 

çətinliklər duracaq və s. Ancaq eyni zamanda, hamımız istəyirdik ki, müqavilə Azərbaycana xoşbəxtlik gətirsin, 

əmin-amanlıq gətirsin, rifah gətirsin.  

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, xalqımızın ümummilli lideri Heydər Əliyevin də arzusu məhz bu 

idi. O, çox istəyirdi ki, Azərbaycanın dövlət müstəqilliyi daha da möhkəmlənsin. Bilirsiniz ki, 1994-cü ildə 

müstəqilliyimiz üçün müəyyən təhlükələr var idi. Heydər Əliyev çox istəyirdi ki, Azərbaycan xalqı xoşbəxt 

yaşasın, sülh, əmin-amanlıq bərqərar olsun. Azərbaycan tərəqqi yoluna, inkişaf yoluna qədəm qoysun. Biz bu 

gün çox böyük məmnunluq hissi ilə deyə bilərik ki, qarşımızda duran bütün məsələlər öz həllini tapdı.  

On il ərzində xalqımızın ümummilli lideri Heydər Əliyevin rəhbərliyi altında Azərbaycan çox uğurlu yol 

keçmişdir. Ölkəmiz inkişaf etdi, Azərbaycan dünyada öz mövqelərini möhkəmləndirdi, dünya birliyinin çox 

dəyərli üzvünə çevrildi. Azərbaycan öz iqtisadi potensialını çox böyük həcmdə realizə etdi. Bu gün Azərbaycan 

müasir, dinamik inkişaf edən bir ölkədir. Regional məsələlərdə fəal iştirak edən bir ölkədir. Heç kəs üçün sirr 

deyil ki, regional əməkdaşlıq Azərbaycanın iştirakı olmadan həyata keçirilə bilməz. Azərbaycan bütün regional 

layihələrdə çox fəal və aparıcı rol oynayan bir ölkədir.  

Mən bu gün çox xoşbəxtəm ki, Azərbaycanın qarşısında duran vəzifələr, xalqımızın ümummilli lideri 

Heydər Əliyev tərəfindən qoyulmuş məsələlər öz həllini tapır. Bu gün “Əsrin müqaviləsi”nin 10-cu ildönümünü 

qeyd edərək, fərəhlə deyə bilərik ki, ölkəmiz bu illər ərzində daha da gücləndi, daha da möhkəmləndi, xalqımız 

öz gələcəyini müstəqil, azad şəkildə müəyyən edir. Bu, ən böyük xoşbəxtlikdir, ən böyük nailiyyətdir ki, 

Azərbaycan müstəqil dövlət kimi dünyada özünə layiq yerini tuta bildi.  

Mən bu gün, eyni zamanda, bu müqavilənin icrasında fəal rol oynamış bütün insanları xüsusilə qeyd 

etmək istəyirəm. Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətini, bizim xarici tərəfdaşlarımızı, müqavilənin icrasında 

həlledici rol oynayan bp şirkətini, digər şirkətləri qeyd etmək istəyirəm. Əminəm ki, bu şirkətlərin vahid 

siyasəti, vəhdəti uğurların qazanılmasında həlledici rol oynamışdır. Mən çox şadam ki, Azərbaycanda fəaliyyət 

göstərən xarici şirkətlərlə yerli şirkətlər – Dövlət Neft Şirkəti və Azərbaycanın digər şirkətləri arasında çox 

uğurlu işbirliyi, əməkdaşlıq var. Məhz bu əməkdaşlıq bizə imkan verir ki, bütün çətin vəziyyətlərdən şərəflə 

çıxaq, qarşımızda duran bütün maneələrə baxmayaraq, istədiyimizə, arzumuza nail ola bilək.  

Mən onu da qeyd etmək istəyirəm ki, sentyabrın 20-si Azərbaycanda Neftçilər günüdür. Bildiyiniz kimi, 

böyük bir qrup – həm xarici şirkətlərin işçiləri, eyni zamanda, Dövlət Neft Şirkətinin işçiləri Azərbaycan 

dövlətinin yüksək orden və medalları ilə təltif olundu. Mən bu fürsətdən istifadə edib, təltif olunanların hamısını 

ürəkdən təbrik edirəm.  

Azərbaycan uğurla inkişaf edir. Əminəm ki, Azərbaycanın qarşısında duran bütün məsələlər öz həllini 

tapacaqdır. Əlbəttə, Azərbaycanın iqtisadi potensialının formalaşmasında müstəsna rol oynayan Azərbaycan 

Dövlət Neft Şirkəti və onun əməkdaşları bu gün xüsusilə qeyd olunmalıdırlar. Mən çox şadam, xoşbəxtəm ki, 

həyatımın böyük hissəsi – 9 ili Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti çərçivəsində keçmişdir. Bütün bu layihələrdə, 

bütün bu işlərdə hamımız birlikdə, vahid bir komanda kimi işləmişik, bir məqsədə qulluq etmişik: Azərbaycanı 

daha da gücləndirmək, Azərbaycanı daha da zənginləşdirmək, Azərbaycanın dövlət maraqlarını daha da yüksək 

səviyyədə müdafiə etmək. Mən çox şadam ki, bütün bu məqsədlər öz həllini tapıbdır və biz bu gün gözəl 

mərasim keçiririk.  
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Mən bu müqavilədə fəal iştirak etmiş, kömək etmiş, bizim uğurlarımıza sevinmiş bütün insanlara, 

dostlarımıza öz dərin minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm. Bütün Azərbaycan xalqını bu gözəl bayram 

münasibətilə təbrik etmək istəyirəm.  

Bu badələri Azərbaycanın xoşbəxt gələcəyi şərəfinə qaldırıram. Sağ olun!  
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"ƏSRİN MÜQAVİLƏSİ"NİN 10-cu İLDÖNÜMÜNƏ HƏSR OLUNMUŞ  

TƏNTƏNƏLİ MƏRASİMDƏ  

NİTQ 

 

Bakı şəhəri, 

21 sentyabr 2004-cü il 

 

Hörmətli xanımlar və cənablar!  

Hörmətli qonaqlar, əziz dostlar!  

Mən sizin hamınızı ürəkdən salamlayıram. Bu gün çox gözəl bir gündür, bayram günüdür. “Əsrin 

müqaviləsi”nin 10-cu ildönümünü qeyd edirik. Mən bu bayram günündə Azərbaycana gəlmiş bizim hörmətli 

qonaqlarımızı xüsusi salamlamaq istəyir, onlara öz dərin minnətdarlığımı və təşəkkürümü bildirirəm.  

10 il bundan əvvəl “Əsrin müqaviləsi”nin imzalanması ilə xalqımızın ümummilli lideri Heydər Əliyevin 

neft strategiyasının təməli qoyuldu. Ötən dövr ərzində Azərbaycan hərtərəfli inkişaf etdi. Ölkəmiz iqtisadi 

baxımdan çox böyük nailiyyətlər əldə etdi, siyasi cəhətdən dünya birliyində özünəlayiq yerini tuta bildi. 

Azərbaycanda çoxlu sosial məsələlər öz həllini tapdı. Bir sözlə, ölkəmiz ötən 10 il ərzində böyük və şərəfli bir 

yol keçdi.  

Eyni zamanda, hamımız yaxşı xatırlayırıq ki, 1994-cü ildə “Əsrin müqaviləsi” imzalananda ölkəmizdə 

vəziyyət çox çətin idi. Azərbaycan öz dövlət müstəqilliyini əldə etdikdən sonra gedən proseslər, təəssüflər olsun 

ki, ölkəmizi uçurum kənarına gətirmişdi. Sosial-iqtisadi, siyasi, hərbi böhran hökm sürürdü. Azərbaycan 

torpaqları Ermənistanın işğalçı qüvvələri tərəfindən zəbt olunurdu, ölkədə xaos, anarxiya, hərc-mərclik mövcud 

idi, vətəndaş müharibəsi başlanmışdı. İqtisadiyyat isə tamamilə dağılmışdı. O illərdə baş verən iqtisadi tənəzzül 

ölkəmizi çox çətin vəziyyətə salmışdı.  

Belə bir çətin anda, çətin dövrdə xalqımızın müdrikliyi bir daha özünü göstərdi. Xalqın təkidi və tələbi ilə 

ümummilli liderimiz Heydər Əliyev Azərbaycana qayıtdı, xalq onu prezident seçdi və ondan sonra ölkəmizin 

inkişaf dövrü başlandı. Bütün xoşagəlməz meyllərə son qoyuldu, sabitlik, ictimai asayiş bərqərar olundu, qeyri-

qanuni silahlı dəstələr tərksilah edildi. Bir sözlə, Azərbaycan inkişaf yoluna qədəm qoydu.  

Əlbəttə, inkişafın çox mühüm amillərindən biri də neft amili idi. Bu amildən istifadə etmək lazım idi. 

Mən o dövrü çox yaxşı xatırlayıram. Həmin illərdə Azərbaycana sərmayə qoymaq istəyən şirkətlərin sayı 

o qədər də çox deyildi. Çünki Azərbaycan dünyada riskli bir ölkə kimi tanınırdı və əlbəttə, buraya böyük 

həcmdə kapital qoyuluşunun cəlb edilməsi çoxlu səylər, siyasi məharət, uzaqgörənlik tələb edirdi. Bütün bu 

məsələlər öz həllini tapdı. “Əsrin müqaviləsi”nin imzalanması Heydər Əliyevin neft strategiyasının başlanması 

demək idi. Məhz onun uzaqgörənliyi, müdrikliyi, qətiyyəti, cəsarəti sayəsində bu müqavilə imzalandı. 

Xatırlayırsınız ki, buna həm ölkə daxilində, həm də xaricdə çox ciddi müqavimət var idi. Amma bütün bu 

çətinliklərə baxmayaraq Azərbaycan öz istəyinə nail oldu. Neft müqaviləsi imzalandı və Azərbaycana böyük 

həcmdə xarici sərmayənin gətirilməsi təmin edildi. Ötən dövr ərzində ölkəmiz adambaşına düşən xarici 

sərmayənin həcminə görə təkcə keçmiş sovet respublikaları arasında deyil, Şərqi Avropa ölkələri arasında da 

qabaqcıl mövqelərə sahib oldu. Ölkəmizə gətirilən sərmayələr Azərbaycanın neft sektorunun inkişafında böyük 

rol oynamaqla yanaşı, qeyri-neft sektorunun inkişafına da güclü təkan verdi. Azərbaycan tarixdə ilk dəfə Xəzər 

dənizini xarici şirkətlər üçün açdı və beləliklə, Xəzər dənizində beynəlxalq konsorsium yarandı. Müxtəlif 

ölkələri təmsil edən aparıcı şirkətlər Azərbaycanla çox uğurlu əməkdaşlığa başladılar və bunun nəticəsində 

ölkəmiz sürətlə, hərtərəfli inkişaf etməyə başladı.  

Azərbaycanın neft sektoru, təbii ki, ölkə iqtisadiyyatı üçün həlledici amildir. Əlbəttə, bizim bütün 

səylərimiz neft sektorunun daha sürətlə inkişafı üçün tədbirlər görülməsinə yönəldilmişdir. Bu istiqamətdə 

“Əsrin müqaviləsi”nin Azərbaycanın müasir tarixindəki rolu müstəsna əhəmiyyətə malikdir. Ölkəyə 

milyardlarla dollar sərmayə qoyuldu, infrastruktur yaradıldı. Azərbaycanda müasir qazma qurğuları yenidən 

tikilib istifadəyə verildi. Bu gün Azərbaycanın bütün dünya standartlarına cavab verən dörd müasir qazma 

qurğusu vardır – “Dədə Qorqud”, “İstiqlal”, “Qurtuluş” və “Heydər Əliyev” nəhəng qazma qurğusu. Ölkəmizdə 

on minlərlə yeni iş yerləri açıldı, büdcəyə vergilər şəklində böyük vəsait daxil oldu. Bir sözlə, bütün cəhətlərdən 

“Əsrin müqaviləsi”nin Azərbaycanın müasir tarixində rolu çox böyük olmuşdur. 

Azərbaycan Heydər Əliyev tərəfindən əsası qoyulmuş neft strategiyasını müstəqil surətdə həyata keçirir. 

Ölkəmiz Xəzərin ona məxsus olan sektorunda müxtəlif şirkətlərlə çox uğurlu əməkdaşlıq edir. 25 neft şirkəti ilə 

23 neft müqaviləsi imzalanmışdır. Bunların həyata keçirilməsi çərçivəsində ölkəmizə 50 milyard dollardan çox 

sərmayə qoyulacaqdır. İndiyədək 10 milyard dollardan çox sərmayə qoyulub və növbəti 3-4 ildə bir o qədər də 
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qoyulacaqdır. Bu onu göstərir ki, Azərbaycan xarici sərmayəçilər üçün çox münasib bir məkandır. “Əsrin 

müqaviləsi”ndə Azərbaycanın iqtisadi maraqları tam şəkildə təmin edilmişdir. Bununla yanaşı, xarici 

sərmayəçilər üçün də çox məqbul şərait yaradılıbdır. Əgər belə olmasaydı, sərmayələrin bu həcmdə 

Azərbaycana gətirilməsi də mümkün olmazdı. Xarici tərəfdaşlarımız əmindirlər ki, Azərbaycana qoyulan hər bir 

manat, hər bir dollar lazımi səviyyədə qorunur, ölkəmizin qanunvericiliyi bunun üçün təminat verir. Bilirsiniz 

ki, imzalanmış hər bir müqavilə Milli Məclis tərəfindən təsdiq olunur. Azərbaycan etibarlı tərəfdaşdır. Bu, 

bizim üçün çox vacibdir. Çünki qeyd etdiyim kimi, 1994-cü ildə ölkəmiz həm siyasi-iqtisadi cəhətdən çətin 

vəziyyətdə idi, eyni zamanda, Azərbaycan haqqında beynəlxalq aləmdə kifayət qədər məlumat yox idi. Mövcud 

olan məlumat da Azərbaycandakı reallığı kifayət qədər əks etdirmirdi. Belə olan halda Azərbaycanın çox 

etibarlı, sabit, xarici sərmayələr üçün əlverişli bir ölkə kimi tanınması bizim üçün çox vacib idi və buna nail 

olduq. Bu, özünü təkcə neft sektoruna deyil, eyni zamanda, qeyri-neft sektoruna qoyulmuş sərmayələrdə də əks 

etdirir. Bu onu göstərir ki, dünyada, beynəlxalq aləmdə bizim reytinqimiz, imicimiz çox sürətlə artır və güclənir. 

Beləliklə, bu, bizə ölkəmizi hərtərəfli inkişaf etdirməyə imkan verəcəkdir.  

Biz iqtisadiyyatımızı şaxələndirməliyik ki, o, təkcə neft amilinə söykənməsin. Bilirsiniz ki, bunun üçün 

çox geniş tədbirlər görülür və Azərbaycan iqtisadiyyatının qeyri-neft sektoru uğurla inkişaf edir. Gələcəkdə bu, 

bizə imkan verəcəkdir ki, ölkəmizin hər bir bölgəsi, rayonu inkişaf etsin. Amma bütün bunların təməlində neft 

amili durur. Biz bunu unutmamalıyıq, bu, belədir və uzun illər belə də olacaqdır. Şadam ki, neftdən əldə olunan 

gəlirlər də çox səmərəli şəkildə qorunub saxlanılır və onlardan istifadə edilir. Bilirsiniz ki, Heydər Əliyevin neft 

strategiyasının tərkib hissəsi olan məsələlərdən biri də neftdən əldə olunan gəlirlərin Azərbaycan vətəndaşları 

arasında ədalətli şəkildə bölünməsi, ölkə iqtisadiyyatının sonrakı inkişafında rol oynaması və gələcək nəsillər 

üçün bir əmanət kimi saxlanılmasıdır. Bütün bu vəzifələr həyata keçirilir. 

Azərbaycanda Heydər Əliyev tərəfindən yaradılmış Neft Fondu çox şəffaf və açıq şəkildə fəaliyyət 

göstərir. Fondda beynəlxalq audit keçirilir, onun gəlirləri və xərcləri barədə ictimaiyyətə mütəmadi olaraq 

məlumat verilir. Bu, çox vacib amildir. Azərbaycan neft ölkəsi kimi öz milli sərvətindən səmərəli istifadə 

etməlidir. Təsadüfi deyildir ki, Neft Fondundan ayrılan ilk ödəmələr ölkəmizdə ən çətin və ağır vəziyyətdə 

yaşayan qaçqın və köçkünlərimizin sosial problemlərinin həllinə yönəldilmişdir. Bu, Azərbaycan üçün prioritet 

məsələdir. Ermənistanın təcavüzündən sonra öz doğma torpaqlarından didərgin düşmüş qardaş və bacılarımız 

daim diqqət mərkəzində olmalıdır və diqqət mərkəzindədirlər. Bilirsiniz ki, bu, keçmişdə də belə olub, bu gün 

də belədir. Hazırda qaçqın və məcburi köçkünlər üçün yeni qəsəbələr, yeni şəhərciklər, xəstəxanalar, məktəblər 

və digər obyektlər məhz Neft Fondunun vəsaiti hesabına tikilir.  

Eyni zamanda, Azərbaycanda son müddət ərzində digər sosial məsələlərin həllinə böyük diqqət göstərilir. 

Maaşlar və pensiyalar artırılır və bu siyasət bundan sonra da davam etdiriləcəkdir. Mən prezident seçkiləri 

ərəfəsində demişdim ki, Azərbaycan vətəndaşları ildən-ilə daha yaxşı yaşamalıdır və yaşayacaqlar. Bunu etmək 

üçün hər cür imkanımız vardır. Ən önəmlisi isə dövlətin düzgün siyasəti vardır. Bu siyasət Heydər Əliyev 

siyasətidir. Mən seçkilərdən əvvəl bəyan etmişdim və söz vermişdim ki, bu siyasətə sadiq qalacağam və onu öz 

fəaliyyətimdə həyata keçirəcəyəm. Bu gün sizə deyə bilərəm ki, Azərbaycanda Heydər Əliyev siyasəti yaşayır, 

güclənir və bundan sonra da əbədi olaraq yaşayacaqdır.  

Onu da qeyd etməliyəm ki, bugünkü uğurlarımızda ötən əsrin 70-80-ci illərində yaradılmış infrastruktur 

da çox mühüm rol oynayır. Azərbaycanda neft infrastrukturu məhz o illərdə yaranmış və yeni müəssisələr 

istifadəyə verilmişdir. Bu gün Heydər Əliyevin adını daşıyan Dərin özüllər zavodu da məhz 1970-ci illərdə 

yaradılmışdır. Əgər bu gün o zavod olmasaydı, bizim həyata keçirdiyimiz bütün neft layihələri azı 5-7 il 

gecikəcəkdi. Bu, bir daha onu göstərir ki, xalqımızın ümummilli lideri 1970-ci illərdə rəhbərlikdə olan zaman 

bu məsələlərə böyük diqqət göstərirdi.  

Hazırda Bakı-Tbilisi-Ceyhan boru xətti uğurla inşa edilir və yaxınlarda istismara veriləcəkdir. Digər neft 

kəmərləri – Bakı-Novorossiysk, Bakı-Supsa kəmərləri istismardadır. Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəməri istifadəyə 

verildikdən sonra ölkə iqtisadiyyatına daxil olacaq gəlirlər artacaqdır və bu, bizə qarşımızda duran bütün sosial 

və iqtisadi məsələləri uğurla həll etməyə imkan verəcəkdir. 

Azərbaycanın Xəzər dənizi sektorunda yerləşən “Şahdəniz” qaz yatağı da bizim gələcək inkişafımız üçün 

çox önəmli rol oynayacaqdır. Bu istiqamətdə də böyük işlər görülür və əminəm ki, “Şahdəniz” yatağından 

çıxarılacaq qazın Türkiyəyə və Avropaya nəqli də uğurla təmin ediləcəkdir.  

Bir sözlə, qarşıya qoyduğumuz bütün məsələlər öz həllini tapıbdır. 1994-cü ildə “Əsrin müqaviləsi” 

imzalanarkən bəziləri bunun uğuruna inanmırdı və hesab edirdilər ki, müqavilə elə kağız üzərində qalacaqdır. 

Çünki onun həyata keçirilməsi üçün təkcə iqtisadi deyil, eyni zamanda, siyasi və coğrafi-siyasi məsələlər öz 

həllini tapmalı idi. Heydər Əliyevin neft strategiyası və Heydər Əliyev diplomatiyası qarşımızda duran bütün 

məsələlərə nail olmaq üçün imkan yaratdı. Bu gün biz müqavilənin 10 illik yubileyini qeyd edərək deyə bilərik 
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ki, artıq bütün məsələlər öz həllini tapmışdır. Əminəm ki, Azərbaycan bundan sonra da sürətlə inkişaf edəcək, 

yaxın zamanlarda qüdrətli dövlətə çevriləcəkdir.  

Bilirsiniz ki, son müddət ərzində Azərbaycanda həyata keçirilən siyasi və iqtisadi islahatlar öz gözəl 

nəticələrini verməkdədir. Ölkə iqtisadiyyatı inkişaf edir. Seçkilərdən ötən dövr ərzində 70 minədək yeni iş yeri 

açılmışdır, regionların sosial problemləri öz həllini tapır. Bir sözlə, biz düzgün yoldayıq. Bu yolda hamımıza 

uğurlar, müvəffəqiyyətlər arzulayıram.  

Əziz dostlar!  

“Əsrin müqaviləsi”nin 10-cu ildönümü münasibətilə sizi bir daha ürəkdən təbrik edirəm, sizə cansağlığı 

və xoşbəxtlik arzulayıram. 
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NYU-YORKDA BMT BAŞ MƏCLİSİ 59-cu SESSİYASININ ÜMUMİ MÜZAKİRƏLƏRİNDƏ 

ÇIXIŞ 

 

Nyu-York, 

24 sentyabr 2004-cü il 

 

Hörmətli cənab Sədr, 

Xanımlar və cənablar, 

Əvvəlki natiqlərə qoşularaq, cənab Jan Penqi BMT Baş Məclisi 59-cu sessiyasının sədri vəzifəsinə 

seçilməsi münasibətilə təbrik edirəm. Mən həmçinin onun sələfi cənab Julian Robert Hanteyə 58-ci sessiyaya 

sədrliyi dövründə Məclisi nümunəvi idarə etməsi münasibətilə təbriklərimi çatdırmaq istərdim. 

Cənab Sədr,  

Üzv dövlətlər Minilliyin Zirvə Toplantısında özlərinin qlobal həmrəyliyə və ümumi təhlükəsizliyə şərikli 

baxışlarına sadiqliyini ifadə etmişlər. Biz daha sülhsevər, təhlükəsiz və ədalətli dünya üçün çox zəruri olan 

BMT və onun Nizamnaməsinə inamımızı bir daha təsdiqləmişdik. 

Yeni əsrə qədəm qoyan zaman bütün dövlətlərin lazım olan anda bu təşkilata güvənməsi və öz 

növbəsində, BMT-nin dünyanın ondan gözlədiyini həyata keçirməsi məqsədi ilə beynəlxalq hüququn ümdə 

vacibliyini təmin etmək üçün əlimizdən gələni etmişik. 

Fəaliyyətimizin bir qismi qəddar silahlı münaqişələrin qurbanlarına çevrilmiş milyonlarla günahsız 

insanların, xüsusilə qadın və uşaqların müdafiə edilməsi məqsədini daşıyır. Fəaliyyətimizin digər qismi isə, 

bütün dövlətlərin doğru rəqabəti üçün bərabər imkanları təmin edən daha ədalətli dünya iqtisadiyyatının 

qurulmasına yönəlmişdir. 

Azərbaycan qlobal və regional təhlükəsizliyin möhkəmləndirilməsi işinə öz töhfəsini verməkdədir.  

Ölkəmiz beynəlxalq terrorizmə qarşı qlobal koalisiyanın fəal üzvlərindən biri olaraq, günahsız insanlara ölüm 

və məşəqqət gətirməkdə davam edən bəlanın qarşısını almaq məqsədi ilə həm ikitərəfli, həm də çoxtərəfli 

çərçivədə etibarlı əməkdaşlıq həyata keçirir. 

Azərbaycan öz ərazisində mövcud olan silahlı münaqişələrin nəticələrindən birbaşa əziyyət çəkən 

ölkələrdəndir.  

Əslində, bu münaqişələr bir-birinə bağlıdır və bizim bu münaqişələri birgə əməkdaşlıq əsasında kompleks 

şəkildə aradan qaldırmaqdan başqa yolumuz yoxdur. Bu işdə heç bir “ikili standart”lara yol vermək olmaz. 

Cənab Sədr, 

Azərbaycan BMT-yə üzv olduğu ilk günlərdən daim beynəlxalq birliyin diqqətini Dağlıq Qarabağ ilə 

bağlı Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi və Ermənistan tərəfindən Azərbaycan torpaqlarının işğal olunması 

məsələsinə yönəltmişdir. Ölkəmiz BMT-dən təcavüzkarı işğal olunmuş torpaqlardan geri çəkilməyə məcbur 

edəcəyini və beləliklə, öz yurdlarından qovulmuş Azərbaycan vətəndaşlarının daimi yaşayış yerlərinə qayıtması 

üçün imkan yaradılacağını gözləyirdi. 

Suveren Azərbaycanın ərazilərinin Ermənistan tərəfindən işğalına cavab olaraq, BMT Təhlükəsizlik 

Şurasının 1993-cü ildə 822, 853, 874, 884 nömrəli 4 qətnaməni yekdilliklə qəbul etdiyini bir daha yada salmaq 

istərdim. Bu qətnamələr Dağlıq Qarabağ bölgəsinin Azərbaycanın tərkib hissəsi olmasını təsdiqləmiş və 

Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə və suverenliyinə, beynəlxalq birlik tərəfindən tanınmış sərhədlərinə hörmət 

edilməsinə qəti şəkildə çağırmış və ərazilərin əldə edilməsi məqsədi ilə güc işlədilməsinin yolverilməz olduğunu 

vurğulamışdır. BMT qətnamələri Azərbaycanın zəbt olunmuş ərazilərindən bütün işğalçı qüvvələrin dərhal, 

tamamilə və qeyd-şərtsiz çıxarılmasını və köçkün düşmüş insanların daimi yaşayış yerlərinə təhlükəsiz 

qayıtması üçün şəraitin təmin olunmasını tələb etmişdir. Sülhün, ədalətin, Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün 

bərpa edilməsinə çağıran qətnamələrin heç biri münaqişənin həlli üçün əsas təşkil edən beynəlxalq hüququn 

fundamental prinsiplərini heç zaman tanımayan və onlara hörmət etməyən Ermənistan tərəfindən yerinə 

yetirilməmişdir. Azərbaycan ərazisinin 20 faizini təşkil edən Dağlıq Qarabağ və Azərbaycanın 7 digər rayonu 

on ildən artıqdır ki, Ermənistan tərəfindən işğal olunmuşdur. Ermənistan tərəfindən həyata keçirilən etnik 

təmizləmə siyasəti nəticəsində bir milyondan artıq azərbaycanlı qaçqın və məcburi köçkün vəziyyətinə 

düşmüşdür. Cənab Sədr, Təhlükəsizlik Şurasının biganəliyi münaqişənin həlli prosesinə dağıdıcı təsir göstərir. 

Qətnamələrə məhəl qoymayan, hərbi təcavüzünün nəticələrini möhkəmləndirməyə çalışan və bu hərəkətlərinə 

görə cəzasız qalan Ermənistan nəticə etibarilə işğal olunmuş Azərbaycan ərazilərində Ermənistan əhalisinin 

kütləvi şəkildə qeyri-qanuni məskunlaşdırılması kimi qəddar siyasət həyata keçirmişdir ki, bu da beynəlxalq 
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hüququn, xüsusilə Müharibə Zamanı Mülki Şəxslərin Müdafiəsi üzrə 1949-cu ildə qəbul edilmiş 4-cü Cenevrə 

Konvensiyasının müddəalarının açıq şəkildə növbəti pozulmasıdır. 

Bundan əlavə, həmin ərazilərdən narkotik maddələrin qeyri-qanuni dövriyyəsi, silah ötürülməsi, qeyri-

qanuni iqtisadi fəaliyyət, qaçaqmalçılıq məqsədi ilə istifadə edilməsi, bu ərazilərin terrorçu yuvasına çevrilməsi 

vəziyyəti daha da gərginləşdirir.  

İşğal olunmuş Azərbaycan torpaqları Azərbaycan hökumətinin nəzarətindən kənarda qalan “boz əraziyə” 

və beynəlxalq monitorinqdən azad bir əraziyə çevrilmişdir.  

Özü-özünü elan etmiş və heç kim tərəfindən tanınmayan qondarma “Dağlıq Qarabağ Respublikası” 

bölgədə sülh və təhlükəsizlik üçün daimi təhlükə mənbəyidir.  

Təcavüzkar Ermənistan və Dağlıq Qarabağ separatçıları xarici şirkətləri də qeyri-qanuni biznesə cəlb 

etməyə çalışaraq, işğal olunmuş Azərbaycan ərazilərində təbii sərvətləri də istismar edirlər. Mən üzv dövlətləri 

öz vətəndaşlarını və şirkətlərini beynəlxalq hüquq normalarına hörmət bəsləməyə məcbur etməyə və onların 

ölkəmizin ərazisində qeyri-qanuni fəaliyyət göstərməsinin qarşısını almağa çağırıram.  

Öz növbəsində, Azərbaycan suveren dövlətimizə məxsus olan təbii sərvətlərin mənimsənilməsində iştirak 

etdiklərinə görə bu şirkətlərin məsuliyyət daşıması üçün bütün lazımi hüquqi və praktiki tədbirləri həyata 

keçirəcəkdir.  

Bundan başqa, Ermənistan Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ bölgəsinin tarixini saxtalaşdırır, mədəni və 

arxitektura irsinə qeyri-qanuni şəkildə yiyələnir. Dini və tarixi abidələrimiz, qədim əlyazmalarımız və digər 

mədəni sərvətlərimiz dağıdılmış, özününküləşdirilmiş və talanıb aparılmışdır. Münaqişənin siyasi yolla həlli 

prosesi son 12 il ərzində ATƏT-in Minsk qrupu çərçivəsində həyata keçirilmiş, lakin bu günədək heç bir nəticə 

verməmişdir. Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələrinin yerinə yetirilməsi, vəziyyətin yerində qiymətləndirilməsi 

və Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərində Ermənistan tərəfindən həyata keçirilən qeyri-qanuni fəaliyyət 

məsələlərinə ATƏT-in Minsk qrupu ciddi diqqət yetirməmişdir.  

Aydın məsələdir ki, BMT Təhlükəsizlik Şurasının, ATƏT və onun Minsk qrupunun problemə hazırkı 

passiv və biganə yanaşması və beynəlxalq birlik tərəfindən ciddi təzyiqin göstərilmədiyi indiki şəraitdə 

Ermənistan özünün təcavüzkar və destruktiv mövqeyindən geri çəkilməyəcəkdir.  

Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərində Ermənistanın qeyri-qanuni fəaliyyəti və onun danışıqlar 

prosesində tutduğu mövqe bir daha sübut edir ki, Ermənistan münaqişəni baş vermiş fakt əsasında zorla qəbul 

etdirməyə çalışaraq, nəinki problemin nizamlanması yollarını axtarmır, hətta danışıqların daha da uzadılması və 

təcavüzün nəticələrini möhkəmləndirmək məqsədi güdür.  

Mən bu yüksək tribunadan vurğulamaq istəyirəm ki, münaqişə etnik təmizləmə və de-fakto suveren 

dövlətin ərazilərinin ilhaq olunması əsasında deyil, beynəlxalq hüquq və demokratiya normaları əsasında həll 

edilə bilər.  

Azərbaycan torpaqlarının işğalı, ərazi bütövlüyünün pozulması və etnik təmizləmənin nəticələri ilə heç 

zaman barışmayacaqdır.  

Cənab Sədr,  

Azərbaycanın məcburi köçkün düşmüş vətəndaşlarının öz doğma yurdlarına qayıtması münaqişənin həlli 

prosesində bizim üçün ən əsas prioritetlərdən birini təşkil edir. Lakin öz yurdlarından qovulmuş, qaçqın və 

məcburi köçkün vəziyyətinə düşmüş insanlarımız öz yurdlarına qayıdana qədər bütün müvafiq BMT 

təsisatlarının, donor ölkələrin və beynəlxalq humanitar təşkilatların ən çox zərər çəkmiş əhalinin iztirablarının 

aradan qaldırılması işinə daha fəal cəlb olunmasına təcili zərurət vardır.  

Azərbaycan hökuməti bu işdə bütün vaxtını, səylərini və maliyyə imkanlarını əsirgəmir, lakin məcburi 

köçkünlərin sayı nəzərə alınarsa, bu, kifayət etmir. Bu işdə müvafiq beynəlxalq təşkilatların hökumətimizə 

yardımı vacib bir məsələdir.  

Bu sahədə sırf maddi yardımdan başqa, problemə beynəlxalq diqqətin yenidən artırılmasına, həmçinin 

BMT və onun müvafiq təsisatları tərəfindən bütün beynəlxalq təşkilatların fəaliyyətini əlaqələndirmək üçün 

daha yaxşı şəraitin təmin edilməsinə ehtiyac duyulur. Biz Azərbaycandakı “unudulmuş humanitar böhran”la 

bağlı BMT-dən daha məsuliyyətli strategiya gözləyirik. 

Cənab Sədr,  

Azərbaycan yoxsulluğun aradan qaldırılması və yaxşı idarəçilik məqsədlərinə sadiqdir. Bu mövqeyə və 

həyata keçirilən tədbirlərə əsaslanaraq, biz Azərbaycanda iqtisadi fəaliyyətin və artımın genişlənməsini 

müşahidə edirik. Azərbaycan transregional əməkdaşlığın inkişafı işinə öz töhfəsini verir və TRASECA, Bakı-

Tbilisi-Ceyhan və Bakı-Tbilisi-Ərzurum neft və qaz boru xətləri kimi nəqliyyat və kommunikasiya 

şəbəkələrinin inkişafında böyük rol oynayır.  
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Bu layihələr açıq dənizə çıxışı olmayan ölkələrin ixrac üçün dünya bazarlarına və regional bazarlara sabit 

çıxışını təmin edəcəkdir. İştirakçı dövlətlərin ən kasıb təbəqələri bundan bəhrələnəcəkdir.  

Cənab Sədr,  

Bütün təhdidlərin öhdəsindən uğurla gəlmək üçün BMT özünü yeni şəraitə uyğunlaşdırmalıdır. BMT-də 

uzun müddət söhbəti gedən islahatlar məsələsi, nəhayət, öz həllini tapmalıdır. BMT Təhlükəsizlik Şurasının 

problemləri, xüsusilə də silahlı münaqişələrə aid olan problemləri həll etməyə qadir olmaması etiraf edilməlidir.  

Təkmilləşdirilmiş Təhlükəsizlik Şurası daha geniş tərkibli, daha çox məsuliyyətli və demokratik, onun iş 

metodları daha şəffaf olmalı, XXI əsrin yeni təhdidləri, riskləri və təhlükələrinə daha operativ şəkildə cavab 

verməlidir.  

Ümdə məsələ BMT Təhlükəsizlik Şurası qətnamələrinin həyata keçirilməsinin işlək mexanizminin 

yaradılmasından ibarətdir.  

Cənab Sədr,  

Hazırkı problemlərin həllinə səmərəli yanaşmanı kollektiv şəkildə tətbiq etmək hər birimizin borcudur. 

Belə ki, bu, millətlərin davamlı və demokratik inkişafı üçün sabit mühitin yaradılmasına xidmət edə bilər. Buna 

yalnız beynəlxalq hüququn normaları və prinsiplərinin həyata keçirilməsi, dövlətlər arasında dostluq 

münasibətləri və qarşılıqlı surətdə faydalı əməkdaşlıq vasitəsilə nail olmaq mümkündür.  

Diqqətinizə görə çox sağ olun.  
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ABŞ-ın KOLUMBİYA UNİVERSİTETİNDƏ KEÇİRİLMİŞ GÖRÜŞDƏ  

ÇIXIŞ 

 

Nyu-York, 

24 sentyabr 2004-cü il 

 

Hörmətli xanımlar və cənablar! 

Əziz dostlar!  

Mən şərəf hissi keçirirəm ki, Sizin universitetdəyəm və bizim ölkə, regionla bağlı fikirləri sizinlə 

bölüşəcəyik. Əlbəttə, Birləşmiş Ştatlar və Azərbaycanla ikitərəfli münasibətlərin gələcəyi barədə fikirləri də.  

Azərbaycan qədim tarixə malik olan ölkədir. Amma müstəqil ölkə kimi 10 ildən bir qədər artıq vaxtdır ki, 

beynəlxalq aləmin üzvüdür. SSRİ dağıldıqdan sonra Azərbaycan digər keçmiş sovet ölkələri ilə birlikdə 

müstəqillik qazandı və əlbəttə ki, xalqımızın həyatında yeni bir dövr başlandı.  

Müstəqillik qazandıqdan sonra ölkə ağır bir vəziyyətdə idi. Keçmiş əlaqələr kəsilmişdi, ölkə iqtisadi 

tənəzzül dövrünü keçirirdi. Bu azmış kimi, daxili çəkişmələr, qarşıdurma ölkəni vətəndaş müharibəsinə 

sürükləmişdi. Üstəgəl, Ermənistanın ölkəmizə qarşı təcavüzü və ərazilərimizin işğal olunması vəziyyəti daha da 

pisləşdirdi.  

Buna baxmayaraq, ölkə birləşə bildi. 1993-cü ildə, Azərbaycanın bütün gələcəyi sual altında olduğu bir 

vaxtda milli liderimiz Heydər Əliyev Prezident seçildi və vəziyyət sabitləşməyə başladı. Siyasi, iqtisadi və 

sosial sahələrdə vəziyyət dəyişməyə başladı. Artıq 1996-cı ildə biz tənəzzül dövrünə üstün gəlməyə başladıq. 

1996-cı ildən bu günə qədər iqtisadi artım sürətlə davam edir. Son 8 ildə iqtisadi göstəricilər üzrə ildə 10 faiz 

artım müşahidə olunur. Ölkə çox gözəl sərmayə mühiti yarada bilmişdir. Bizdə birbaşa xarici sərmayə 

yatırımının həcmi kifayət qədər böyükdür. Adambaşına düşən xarici sərmayənin həcmi yüksəkdir. Bu 

göstəriciyə görə ölkəmiz regionda və keçmiş SSRİ-də lider mövqeyindədir. Neft və qaz sənayesinə 

çoxmilyardlıq sərmayələr, eləcə də qeyri-neft sənayesinə sərmayə qoyulması üçün şərait yaradılması bizim 

prioritet vəzifəmiz olmuşdur. Nəticədə bütün bunlar çox gözəl biznes mühiti yaratmışdır. Bu sərmayələrin 

hesabına infrastruktur sahələrini inkişaf etdiririk. İqtisadi artım bizə həm də sosial problemləri aradan 

qaldırmağa yardım edibdir. Xalqımız üçün daha yaxşı şərait yaratmaq üçün yeni proqramlar həyata keçiririk.  

Ölkəmizin yerləşdiyi coğrafi ərazinin özü onun xarici siyasətini müəyyən edir. Biz həm ölkədə, həm də 

regionda sülh və sabitliyi saxlamağa çalışırıq. Amma region təhlükəsiz deyildir, dünyada təhlükəsiz sayılan 

region deyildir. Regionumuz əsrlər boyu qarşıdurma, münaqişələr, müharibələr regionu olubdur. Hələ də 

regionumuzun bəzi hissələrində həmin ağır vəziyyət müşahidə edilir.  

Bütün bu məsələlərdə Azərbaycanın siyasi mövqeyi lap əvvəldən müstəqilliyi möhkəmlətməkdən, güclü 

iqtisadi əsas yaratmaqdan, qonşu ölkələrlə ikitərəfli münasibətləri möhkəmlətməkdən, dostluq əlaqələri 

yaratmaqdan ibarət olubdur. Əlbəttə ki, həm də Avropaya, dünya birliyinə inteqrasiya etmək olubdur. Bu 

mənada ölkədə böyük uğurlar əldə edilmişdir. Bu gün Azərbaycan fəal surətdə Avratlantik qurumuna 

inteqrasiya edir. Bizim ölkəmiz Avropa Birliyinin yeni qonşuluq siyasətinə daxil olunmuşdur. Biz NATO ilə 

çox fəal əməkdaşlıq edirik və ilk ölkələrdənik ki, “Sülh naminə tərəfdaşlıq” proqramından sonra NATO ilə fərdi 

tərəfdaşlıq planı əsasında işləyəcəyik. Azərbaycan bütün digər beynəlxalq təşkilatlarla, o cümlədən Avropa 

Şurası, MDB ilə və digər qurumlarla sıx işləyərək regional təhlükəsizlik, sabitlik və inkişafa daha çox töhfə 

verməyə çalışır.  

Qarşımızda məqsədlər çoxdur. 2003-cü il prezident seçkilərindən sonra çox ciddi inkişaf proqramları 

qəbul olunubdur. Beynəlxalq maliyyə təsisatları ilə yoxsulluğun azaldılması proqramı üzrə sıx işləyirik. Növbəti 

5 il müddətində 600 min iş yeri açmaq siyasətimiz uğurla həyata keçirilir. Son il ərzində 70 mindən çox iş yeri 

açılmışdır ki, bunların da böyük qismi qeyri-neft sektorunda, əsasən, kənd yerlərindədir. Çünki bu, bizim üçün 

əhəmiyyət kəsb edən məsələdir. Neft sahəsində biz, həqiqətən, çox böyük uğur əldə etmişik. Hazırda biz neft 

strategiyasının bir hissəsi kimi karbohidrogen ehtiyatlarının təhlükəsiz, çoxşaxəli nəqlini təmin etmək üzərində 

işləyirik. Neft və qaz sənayesinə yatırılan sərmayələrin qeyri-neft sahəsi üçün də əhəmiyyəti böyükdür. 

Biz bu gün neft strategiyamızın əsas hissəsinin astanasında olarkən regionda təhlükəsizlik böyük 

əhəmiyyət kəsb edir. Hazırda uğurla inşa olunan neft və qaz kəmərləri təkcə təbii ehtiyatların beynəlxalq ticarət 

bazarlarına daşınması demək deyildir. Əminəm ki, bu, həm də regional təhlükəsizlik və sabitliyə töhfəsini 

verəcək, praktiki olaraq, regionun gələcək inkişafını bir növ əvvəlcədən müəyyən edəcəkdir. Regional 

əməkdaşlıq da bizim siyasətimizin əsas elementlərindən biridir. Biz Azərbaycan olaraq məmnuniyyətlə bir sıra 
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regional layihələrin önündə gedirik. Regiondakı nəqliyyat, kommunikasiya, enerji layihələri bizim fəal 

iştirakımızla həyata keçirilir. 

Ölkəmizin və regionumuzun qarşısında duran ən böyük problemlərdən biri hələ də həll olunmayan 

Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsidir. Dağlıq Qarabağ Azərbaycanın bir hissəsi, 

Azərbaycanın tarixi ərazisidir. Bu ərazidə erməni əhalisi 1828-ci ildən sonra məskən salmışdır. Sovet İttifaqı 

dağıldıqdan sonra və hətta ondan əvvəl də Dağlıq Qarabağda başlanmış separatist hərəkat bu ərazinin və eləcə 

də, Azərbaycanın digər 7 rayonunun Ermənistan tərəfindən işğalına gətirib çıxartdı. Bu gün bizim 20 faiz 

ərazimiz Ermənistan silahlı qüvvələrinin işğalı altındadır. Bu işğalın nəticəsi kimi 1 milyon azərbaycanlı öz 

torpaqlarını və ev-eşiklərini itirərək, qaçqın və köçkünə çevrilmişdir. Bu, böyük humanitar böhran, böyük 

humanitar faciədir. Nəzərinizə çatdırım ki, Azərbaycan əhalisinin sayı 8 milyondur. Yəqin təsəvvür edirsiniz ki, 

8 milyon əhalinin 1 milyonunun qaçqın və köçkün olması böyük problemdir, ölkə üçün ağır yük və humanitar 

böhrandır. Dünyada mövcud olan digər münaqişələr kimi, bu münaqişənin də həllinin bir yolu vardır: münaqişə 

beynəlxalq hüquq normalarına riayət olunması əsasında həll edilməlidir. BMT 4 qətnamə çıxarıbdır. Bu 

qətnamələr erməni qoşunlarının Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərindən dərhal və qeyd-şərtsiz geri 

çəkilməsini tələb edir. SSRİ dağıldıqdan sonra da BMT Dağlıq Qarabağ ərazisinin Azərbaycanın bir hissəsi 

olduğunu qəbul edibdir. Bu mənada Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpa olunması Ermənistan işğalçı 

qüvvələrinin Dağlıq Qarabağdan və onun inzibati hüdudlarından kənardakı 7 digər rayondan çıxarılması, 

münaqişənin sülh yolu ilə həll edilməsi üçün əsas şərtdir.  

Bu münaqişə haqqında təfsilatı ilə danışarkən Ermənistan tərəfi millətlərin öz müqəddəratını təyin etməsi 

prinsipini əsas gətirir. Bu, əlbəttə ki, vacib prinsipdir. Amma qeyd etmək yerinə düşər ki, erməni xalqı artıq öz 

müqəddəratını təyin edibdir. Onların öz Ermənistan dövləti var və o dövlət beynəlxalq aləmin üzvüdür. 

Ermənilərin yaşadığı hər bir yerdə öz müqəddəratlarını təyin etməyə başlayacaqları təqdirdə nəyin baş verə 

biləcəyini təsəvvür etmək çətindir. Beynəlxalq aləmdə azsaylı milli muxtariyyətlər, birliklər kimi tanınmış 

təsisatlar vardır. Azərbaycan da daxil olmaqla, hər bir ölkədə azlıqlar vardır. Onlar digər xalqlarla sülh 

şəraitində yaşayırlar. Bu da xalqlar, millətlər və sivilizasiyalar arasında daha yaxşı münasibətlər yaratmağın ən 

səmərəli yoludur.  

Azərbaycan cəmiyyəti tarixən və indi də etnik və dini tolerantlığı ilə səciyyələnibdir. Dini və etnik 

dözümlülük müasir Azərbaycanın ən böyük nailiyyətlərindən biridir. Beynəlxalq aləm də bu faktı tanıyır və 

alqışlayır. Ermənistanla olan münaqişəni həll etmək və ərazilərimizin erməni işğalından azad olunması yalnız 

beynəlxalq hüquq normaları əsasında baş tuta bilər. Çünki dünyada buna alternativ olan mexanizm yoxdur. Hər 

bir ölkə beynəlxalq hüquq normalarına, BMT-nin qətnamələrinə tabe olmalıdır. Əks təqdirdə, dünyada qanun-

qayda olmaz. Biz ümid edirik ki, münaqişənin həll yolu tapılacaqdır. Bu işdə vasitəçilik mandatına malik olan 

ATƏT-ə və Birləşmiş Ştatların da həmsədri olduğu ATƏT-in Minsk qrupuna ümidlər bəsləyirik. 

Birləşmiş Ştatlarla bizim münasibətlərimiz strateji tərəfdaşlıq münasibətləridir. Biz uzun illərdir ki, 

tərəfdaşıq. Çətin anlarda Azərbaycan yalnız bəyanatlarla deyil, praktik addımlarla da özünün Birləşmiş Ştatların 

əsil və etibarlı tərəfdaşı olduğunu sübuta yetiribdir. Bizim çox yaxşı əlaqələrimiz, münasibətlərimiz var, 

müxtəlif sahələrdə - enerji sahəsində, neft və qazın nəqli sahəsində, təhlükəsizlik məsələlərində əməkdaşlıq 

edirik. Nyu-Yorkdakı dəhşətli fəlakətdən sonra Azərbaycan terrora qarşı beynəlxalq koalisiyaya qoşulan ilk 

ölkələrdən oldu. Digər mühüm sahələrdə də biz Birləşmiş Ştatlarla sıx işləyərək, dünyanı daha çox təhlükəsiz 

etmək işinə töhfəmizi veririk.  

Qeyd etdiyim kimi, bizim regionumuz əlavə diqqət tələb edir. Region kövrək ərazidir, çoxdilli coğrafi 

ərazidir. Balaca Qafqazda müxtəlif mədəniyyətlərin çoxdilli nümayəndələri yaşayır. Bu ərazini özünə məskən 

seçmiş bütün xalqlar üçün sülh çox vacibdir. Biz Azərbaycanda sülhü qorumaq üçün əlimizdən gələni edirik. 

Ölkəmizin sabitliyini qoruyuruq. Bu inkişaf edə biləcəyimiz, məqsədimizə çata biləcəyimiz yeganə yoldur. 

Bizim məqsədlərimiz çox aydındır və bunları müxtəlif tədbirlərdə yüksək kürsülərdən bəyan etmişik. 

Məqsədimiz dünya aləminə daha çox inteqrasiya etmək, əhalimiz üçün daha yaxşı şərait yaratmaqdır. Milli 

sərvətlərimizin hər bir vətəndaşımıza xidmət etməsini, bəhrə verməsini təmin etməkdir. Beynəlxalq maliyyə 

təsisatları ilə çox sıx işləyirik. Neftdən gələn gəlirlərlə bağlı maksimum şəffaflıq yaratmaq məqsədi ilə çalışırıq. 

Bir neçə il əvvəl Prezident fərmanı ilə bu məqsədlə Neft Fondu yaradılmışdır və həmin Fond adı çəkilən 

istiqamətdə mühüm rol oynayır. Biz Azərbaycanı müasir, demokratik, regional inkişafa, dünya təhlükəsizliyinə 

daha çox töhfə verən, təhlükəsizlik və sülh şəraitində yaşayan ölkə kimi görmək istəyirik.  

Mənə ayrılmış vaxt azalır. Diqqətinizə görə sizə minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm. Suallara cavab 

verməkdən məmnun olardım. Çox sağ olun. 

 

* * * 
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CEFFRİ SƏKS (Kolumbiya universitetinin Yer İnstitutunun direktoru) : Çox sağ olun. Sual vermək 

istəyənlər üçün iki mikrofonumuz var. Xahiş edirəm, mikrofonlara yaxınlaşasınız. İki tələb var - özünüzü 

təqdim edin, suallarınızı qısa və konkret verin. Bəyanat və çıxışlara yol verilməsin. Cənab Prezident, suallardan 

əvvəl istərdim ki, öz üstünlüyümdən istifadə edim, birinci sualı özüm verim. İraqla bağlı sizin fikirlərinizi 

öyrənmək maraqlı olardı. Sizin birbaşa qonşuluğunuzda olmasa da, regionda olan ölkədir. Oradakı şərait 

nəzarətsizdir. Sizcə, vəziyyətdən çıxış yolu hansıdır?  

İLHAM ƏLİYEV: Əlbəttə ki, biz istərdik ki, İraqdakı vəziyyət mümkün qədər tez bir zamanda düzəlsin. 

Azərbaycan İraqın sabitliyi üçün vacib rol oynamağa hazırdır. Bizə elə gəlir ki, İraq xalqının ölkədə həlledici 

qərar çıxarmaq prosesində daha fəal rol oynaması üçün imkan yaratmaq lazımdır. Hazırkı şərait təhlükəlidir və 

hadisələrin gələcək inkişafını əvvəlcədən görə bilmək çox çətindir. Beynəlxalq aləm bu məsələ ilə bağlı gərək 

səylərini cəmləşdirsin. Azərbaycan bu istiqamətdə öz rolunu oynayır. Bizim hərbi kontingent İraqdadır, 

vəziyyəti nəzarətdə saxlamaq üçün lazımi kömək göstərir. Amma daha çox beynəlxalq diqqət və daha geniş 

koalisiya lazımdır ki, məsələ mümkün qədər tez həll olunsun. Təəssüf ki, hər hansı bir həllin konturları 

görünmür və bu da bizi çox narahat edir. Baxmayaraq ki, bizim sərhədlərə çox yaxın ərazi deyil, amma region 

ölkələri bir-birilə bağlıdır. İraqda vəziyyətin korlanması digər ölkələrə də təsir edə bilər. 

CEFFRİ SƏKS: Çox sağ olun. Daha 10 sual da verərdim, amma gözləyənlərə imkan verək.  

NİHAD ƏLİYEV: Cənab Prezident, mən Kolumbiya Universitetinin məzunuyam. Çox sağ olun ki, 

bizə şərəf verib gözəl universitetdə çıxış etdiniz. Cənab Prezident, Sizə sualım BMT-Azərbaycan 

münasibətləri ilə bağlıdır. Üç gün əvvəl Corc Buş BMT-də çıxış etdi. Dedi ki, o, İraqa ona görə daxil oldu 

ki, 1990-cı ildən bu tərəfə Səddam Hüseynin BMT qətnamələrini saymamasına son qoysun. Corc Buşun 

dediyinə görə, bu, İraqa daxil olmağın əsas səbəbi idi. Sizin bir az əvvəl dediyiniz kimi, BMT bir neçə 

qətnaməsində Ermənistandan Azərbaycan ərazilərini azad etməsini tələb etmişdir, amma Ermənistan da, 

elə İraq kimi, onlara məhəl qoymayıbdır. Siz Azərbaycan Prezidenti kimi BMT ilə münasibətlərdə və 

Kofi Annanla söhbətdə gələcəkdə bu sanksiyaları həyata keçirməklə bağlı fikirləri nəzərə çatdırdınızmı? 

İLHAM ƏLİYEV: Sağ olun. Bu, çox vacibdir. Təəssüf ki, BMT qətnamələri qətnamə olaraq qalır. Onlar 

yerinə yetirilmək üçün məcburi deyildir. Bizim Ermənistanla münaqişəmizlə bağlı qətnamələrin çıxarıldığı 

vaxtdan 11 il keçir. Ermənistan isə onları yerinə yetirmir. Onu qətnamələri yerinə yetirməyə məcbur edən 

beynəlxalq mexanizm də yoxdur. Beynəlxalq aləm sanki bu mövzuda susmağı üstün tutur. Bu da ki, çox 

təhlükəli göstəricidir. Çünki dünyadakı problemlər, işğallar bir çox ölkələrin ümumi problemidir. Azərbaycan 

ölkəmizlə bağlı qətnamələrin yerinə yetirilməsini tələb edirsə, bu, bizim təbii tələbimizdir. Eyni zamanda, 

ümumiyyətlə, qətnamələrin yerinə yetirilməsi üçün ümumi mexanizm olmalıdır. Əgər bu yöndə bir iş görə 

bilməsək, onda BMT qərarlarının əlaqədar ölkələr üçün o qədər əhəmiyyəti olmayacaqdır. 

CEFFRİ SƏKS: Sağ olun. Buyurun.  

TİQRAN MİKAELYAN: Kolumbiya Universiteti ümumi təhsil fakültəsinin tələbəsiyəm. Sabiq 

Prezident Heydər Əliyev Ermənistan və Azərbaycan arasında münaqişənin həll olunması üçün çox işlər 

gördü. Bu yaxınlarda isə Siz mətbuatda dediniz ki, Azərbaycan Ermənistanla münaqişəni həll etməkdə 

tələsmir. Danışıqlarda irəliləyiş olmazsa, Siz tutulmuş əraziləri ermənilərdən istənilən yolla alacaqsınız. 

Mənim birinci sualım: Sizin Ermənistanla bağlı siyasətiniz əvvəlki Prezidentin siyasətindən fərqlidirmi? 

İkinci sualım: Əgər Ermənistanla danışıqlar durğun vəziyyət alarsa, Azərbaycan münaqişəni hərbi yolla 

həll edərmi?  

İLHAM ƏLİYEV: Bizim Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı siyasətimiz 

dəyişməz qalır. Münaqişənin başlandığı ilk gündən Azərbaycan beynəlxalq hüquq normalarına riayət etməyi 

tələb edir. Bu da ki, Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpa olunmasını tələb edir. Azərbaycan bütün ölkələrin 

ərazi bütövlüyünə hörmətlə yanaşır və əlbəttə ki, özünə də eyni münasibət bəsləməyi tələb edir. Ona görə də 

əvvəllər olan siyasətlə bugünkü siyasət arasında heç bir fərq və ziddiyyət yoxdur. Azərbaycan münaqişənin sülh 

yolu ilə həll olunmasına sadiqdir. Bu baxımdan da fərq yoxdur. 10 ildən artıq müddətdə danışıq aparmağımız 

bizim münaqişəni sülh yolu ilə həll etmək istəyimizi göstərir. Əks təqdirdə, nəzərə alınsa ki, danışıqlar və Minsk 

qrupunun fəaliyyəti heç bir nəticə verməyibdir, bu prosesi çoxdan saxlayardıq. Amma eyni zamanda, bir şeyi də 

açıqlamaq lazımdır ki, Azərbaycan öz suverenliyinin itirilməsi, özünə məxsus olan ərazilərin itirilməsi ilə heç 

zaman barışmayacaqdır. Bir şey də aydındır ki, danışıqlar həmişəlik davam edə bilməz. Hər bir səbrin sonu olur, 

vaxtı olur. İndi isə danışıqların davam etdirilməsi üçün şərait vardır.  

Biz indi konkret mövzular ətrafında söhbət edirik. Amma görsək ki, nə vaxtsa danışıqlar artıq həll 

axtarışına kömək eləmir, yəqin ki, danışıqları kəsməli olacağıq. Çünki biz danışıq aparmaq görüntüsü yaratmaq 

fikrində deyilik. Sülh həllini tapmaq üçün real imkan varsa, biz sülh yolu ilə həllə sadiq olacağıq. Yoxdursa, 
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dünyadakı hər hansı başqa ölkə kimi, Azərbaycanın da tam haqqı vardır ki, istənilən vasitədən istifadə edib ərazi 

bütövlüyünü bərpa eləsin. 

EYYUB HACIYEV: Kolumbiya Universiteti. Sualım Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlıdır. Bu 

yaxınlarda Ermənistan heç Dağlıq Qarabağa daxil olmayan ərazilərdə - Laçın, Kəlbəcər kimi rayonlarda 

ermənilərin yerləşdirilməsi prosesinə başlayıbdır. Azərbaycan hökumətinin cavab tədbirləri necədir? Bu 

məsələ danışıqlar prosesinə necə təsir edir?  

İLHAM ƏLİYEV: Azərbaycan bu mövzunu daim qaldırır və bu gün Baş Məclisdəki çıxışım zamanı mən 

qeyd etdim ki, bu, beynəlxalq hüquq normalarının və 1949-cu il Cenevrə Konvensiyasının - işğal olunmuş 

ərazilərdə məskunlaşma haqqında olan Konvensiyanın müddəalarının pozulması deməkdir. Bunun çox təhlükəli 

sonluğu ola bilər. Bu, bir daha nəyi göstərir? Onu göstərir ki, Ermənistan beynəlxalq hüquq normalarını saya 

salmır, düşünür ki, istədiyi cür hərəkət edə bilər. Amma ən pis tərəfi odur ki, beynəlxalq aləm buna heç bir 

reaksiya vermir. Təkcə Azərbaycan özü reaksiya verir, biz beynəlxalq tədbirlərdə narazılığımızı bildirir, 

mövzunu gündəliyə gətiririk. Amma beynəlxalq ictimaiyyətin, BMT-nin, digər beynəlxalq təşkilatların adekvat 

reaksiyası olmayanda, bu, münaqişənin sülh yolu ilə həlli məsələsinə kömək etmir. Bu, Azərbaycan 

cəmiyyətində münaqişənin sülh yolu ilə həll olunması mexanizminə inamsızlıq yaradır. Bu da ki, tamamilə yeni 

şəraitə gətirə bilər. Elə şəraitə ki, Azərbaycan hökuməti, Azərbaycan xalqı daha münaqişənin sülh yolu həllinə 

inanmaz. Sonra nə olacaq, bu, hamıya məlumdur: müharibə variantı. Biz müharibə istəmirik, sülh istəyirik. 

Amma Ermənistanın təcavüzkar siyasəti adekvat cavabını almalı və beynəlxalq ictimaiyyət müvafiq ölçülər 

götürməlidir.  

ERİK YATAYEV: Mən Azərbaycanın Quba rayonunda anadan olmuş və böyümüşəm. Azərbaycan 

yəhudi icmasının antisemitizmlə rastlaşmadığı nadir ölkələrdən biridir. Zati-aliləri, Azərbaycanda yəhudi 

icmasına dəstək verdiyinizə görə Sizə minnətdaram. Gələcəkdə Azərbaycanın inkişafında yəhudi 

icmasının rolunu necə görürsünüz?  

İLHAM ƏLİYEV: Çox sağ olun. Mən çıxışımda qeyd etdim ki, dini və etnik tolerantlıq ölkəmizin əldə 

etdiyi ən böyük uğurlardandır. Bu, heç də təkcə müstəqillik illərinə aid deyildir. Sovetlər Birliyi dövründə də 

Azərbaycan antisemitizmin olmadığı, milli, dini gərginlik yaşanmayan az ölkələrdən biri olubdur. Ondan da 

əvvəl, lap qədim dövrlərdə də belə olubdur. Bu yaxınlarda mən Qubaya getmişdim, Qırmızı qəsəbədə oldum. 

Orada səmimi, gözəl söhbətimiz oldu. Məmnun oldum ki, yəhudilər Azərbaycanda həyatlarından razıdırlar. 

Digər vətəndaşlar kimi bütün hüquq və haqlardan istifadə edirlər, azad, sərbəst yaşayırlar. Azərbaycanda 

çətinlik vardısa da, bu, hamıya aiddir. Seçki kampaniyası dövründə də bir neçə dəfə açıq demişəm ki, mən hər 

bir Azərbaycan vətəndaşının prezidenti olacağam və mənim üçün Azərbaycanda mövcud olan ənənəni davam 

etdirmək olduqca vacibdir. Bütün millətlər sülh və əmin-amanlıqda yaşamalıdır. Yəhudi icması ölkəmizin 

inkişafına çoxlu töhfələr veribdir. Eləcə də müstəqillik uğrundakı mübarizədə iştirak edibdir. Ermənistanla 

müharibə dövründə yəhudilərdən həlak olanlar var və onların xatirəsi bizim üçün çox əzizdir. Əminəm ki, 

yəhudi mənşəli Azərbaycan vətəndaşları əvvəllər olduğu kimi, gələcəkdə də götürülmüş ümumi xəttə, möhkəm, 

daha yaxşı Azərbaycan qurmaq, işinə, hər bir vətəndaşın sülh şəraitində, xoşbəxt yaşaması xəttinə töhfə 

verəcəklər.  

RAMİL MƏHƏRRƏMOV: Mən Azərbaycandanam, Massaçusets Universitetində təhsil alıram. 

Sualım Azərbaycandakı sosial-iqtisadi islahatlarla bağlıdır. Məlumdur ki, son dövrdə Azərbaycan bu 

sahədə qətiyyətli addımlar atır. Yoxsulluğun azaldılması ilə bağlı proqram qəbul olunubdur. Ölkənin 

sosial-iqtisadi inkişafının sürətləndirilməsi ilə bağlı imzaladığınız fərman, eləcə də regionların sosial-

iqtisadi inkişafı proqramı böyük əhəmiyyəti olan sənədlərdir.  

Cənab Prezident, Sizcə bunlar necə həyata keçirilir? Azərbaycanda sosial-iqtisadi islahatların və 

eləcə də, idarəçilik sahəsində islahatların gələcəkdə nə cür həyata keçiriləcəyini görürsünüz?  

İLHAM ƏLİYEV: Sağ olun. Proqramlar uğurla həyata keçirilir. Proqramları qəbul edərkən biz əmin 

olmaq istəyirdik ki, bunlar kağızda qalmasın. Onların həyata keçirilməsi mexanizmi birgə fəaliyyətin nəticəsi 

kimi olmalıdır. Dövlətin məqsədi, siyasəti proqramı həyata keçirmək üçün yaxşı şərait yaratmaqdır. Biznesə, 

özəl fəaliyyətə yaxşı şərait yaratmaq hökumətin işidir. Prezident seçkilərindən sonra mən bir neçə görüşlərdə 

özəl biznesin nümayəndələri ilə fikir mübadiləsi apardım və onları ruhlandırdım, fəaliyyətlərinə tam dəstəyimi 

ifadə etdim. Bugünkü Azərbaycanın gələcəyi bu istiqamətdə olacaqdır. Ölkədə güclü orta sinif yaratmalıyıq. 

Biznesi başlamaq üçün kreditlər ayırmalıyıq. Bütün bu istiqamətlərdə çox yaxşı nəticələr əldə etmişik. Mən 

qeyd etdim ki, 70 min iş yeri açılıbdır. Müsbət tərəfi odur ki, əksər iş yerləri regionlarda, qeyri-neft sahəsində 

açılmışdır. Bu da bizim üçün çox vacibdir. Gələn il üçün büdcədən özəl sektoru dəstəkləmək üçün əlavə 

maliyyə vəsaitləri ayrılacaq, fermerlərə daha yaxşı şərait yaratmaq üçün tədbirlər görüləcəkdir. Lazımi maşınlar 

alınacaq, avadanlıqla təchiz olunacaqdır. Əminəm ki, 2005-ci ildə açılan iş yerlərinin sayı daha çox olacaqdır. 



Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

P R E Z İ D E N T   K İ T A B X A N A S I 

Xarici  siyasət 

fəaliyyəti 

 

 210 

Ölkənin inkişaf yolları bundan ibarətdir. Bizə çoxşaxəli iqtisadiyyat - yalnız neftdən və neftin qiymətlərindən 

asılı olmayan iqtisadiyyat lazımdır. Ona görə də son aylar ərzində atdığımız addımlar yalnız bu məqsədi daşıyır. 

Proqramların həyata keçirilməsindən çox razıyam.  

ULAS SOLVAN: Mən beynəlxalq məsələlər və hökumət idarəçiliyi bölməsinin tələbəsiyəm. Mən 

ümid edirdim ki, Siz başqa bir mövzuya, Azərbaycandakı müxalifətlə bağlı mövzuya da toxunacaqsınız. 

Sonuncu prezident seçkiləri ilə bağlı qeydə alınmış pozuntular haqqında, eləcə də, müxalifət üzvlərinin 

həbsə alınması və döyülməsi barədə nə deyə bilərsiniz? 

İLHAM ƏLİYEV: Azərbaycanda siyasi həyat çox uğurla inkişaf edir. Ölkədə bütün siyasi azadlıqlar 

mövcuddur. Bütün siyasi partiyalar üçün şərait yaradılıb, onların eyni hüquqları və öhdəlikləri var. Bununla 

bağlı heç bir problem yoxdur. Prezident seçkilərindən sonrakı dövr ərzində bütün siyasi spektr öz proqramını 

həyata keçirmək imkanından çox fəal istifadə edibdir. Mən seçkilərdən əvvəl və sonra Azərbaycandakı bütün 

siyasi qüvvələrə bir neçə dəfə açıq müraciət etdim ki, qarşıdurma dayansın. Çünki bizə siyasi münasibətləri 

küçələrdən normal şəraitə gətirmək lazımdır. Bizə polisi daş-qalaq etmək yox, dialoq lazım idi. Bugünkü 

vəziyyətə gəldikdə, mənim siyasi qüvvələrə olan bütün çağırışlarım, təəssüf ki, cavabsız qaldı. Eyni zamanda, 

hökumət normal siyasi şərait yaratmaq səylərini və siyasi dialoqu davam etdirməlidir. Amma bunu birtərəfli 

etmək mümkün deyildir. Hər iki tərəf bunda maraqlı olmalıdır.  

Keçən ilin oktyabrındakı seçkilərlə bağlı sualınıza isə cavab verim ki, seçkilərdən əvvəl Azərbaycanda bir 

neçə dəfə əhali arasında rəy sorğusu aparılmışdı. O cümlədən də ABŞ-da yerləşən təşkilatlar tərəfindən, onların 

biri də Beynəlxalq Respublikaçılar İnstitutudur. Bu institut Azərbaycanda seçkilər ərəfəsində rəy sorğusu 

keçirmişdi. Həmin sorğunun nəticələri bütün siyasi qüvvələrə təqdim olunmuş və dərc edilmişdi. 

Respublikaçılar İnstitutunun sorğusu göstərdi ki, hakim partiyanın nümayəndəsi ən azı 65 faiz səs qazanacaqdır. 

Mən isə 76 faiz səs qazandım. Amma seçkilər ərəfəsindəki şəraiti nəzərə alın. Müxalifət vahid namizəd seçə 

bilmədi. Müxalifət namizədləri öz aralarında savaşırdılar və iqtidarı təmsil edən namizədlə düzgün, ağıllı 

mübarizə apara bilmədilər. Bu da, əlbəttə ki, Respublikaçılar İnstitutunun sorğusunda göstərilən rəqəmdən daha 

artıq səs toplamaq imkanı yaratdı. Ona görə də nə Azərbaycanda, nə də dünyada seçkilərdə kimin qalib gələcəyi 

barədə heç kimdə şübhə yoxdur. Bu, aydındır və buna şübhə yoxdur. Məğlub olan tərəf həmişə bəhanə 

axtarmağa çalışır. Bunun ən asan yolu da hökuməti bəzi manipulyasiyada günahlandırmaqdır. Amma bu 

seçkilərdə belə bir şey yox idi. Onu da sizə deyim ki, bu gün Azərbaycan hakimiyyətinin apardığı siyasət 

Azərbaycan xalqı tərəfindən hətta seçkidən qabaqkı dövrdəkindən daha çox dəstəklənir. Bu o deməkdir ki, 

Azərbaycan xalqı etdiyi seçimə təəssüflənmir. Xalqın öz Prezidentinin təşəbbüslərini dəstəkləməsi Prezidentə 

də öz təşəbbüslərini, proqramlarını həyata keçirməkdə yeni qüvvə verir. Çox sağ olun.  

CEFFRİ SƏKS: Yalnız bir suala vaxt qalır. Sonra isə dekan xanım Liss Andersona söz verəcəyəm.  

KRİSTİNA KARŞAKYAR: Mən Corctaun Universitetinin xarici ölkələrdə xidmət 

fakültəsindənəm. Cənab Prezident, iki məsələyə toxunmaq istəyirəm. Birincisi, öz rejiminizi burada 

başqa cür qələmə verməyə çalışırsınız. Beynəlxalq təşkilatlar Sizin ölkəni ən rüşvətxor və hüquqların 

tapdalandığı ölkə kimi səciyyələndirir. Bir ailənin idarə etdiyi təşkilata bənzədir. İkincisi isə, Siz Dağlıq 

Qarabağ münaqişəsini qəsdən başqa cür qələmə verirsiniz. BMT qətnamələrinin mahiyyətini 

saxtalaşdırırsınız. 822, nömrəsi yadımdan çıxan digər qətnamələr... Əslində, bu qətnamələrə hər bir 

adam baxa bilər. Mən özüm İnternet vasitəsilə bu gün səhər onlara baxmışam. Bu qətnamələrdə deyilmir 

ki, Ermənistan ərazilərdən çıxmalıdır. Çünki Ermənistan münaqişənin bir tərəfi deyil, yəni mövzu ilə 

bağlı danışarkən buna aydınlıq gətirilməlidir. Sonda isə soruşmaq istəyirəm ki, Sizin rejiminiz nə zaman 

sovet üslublu təbliğatına son qoyub münaqişəni konstruktiv həll edəcəkdir. Sağ olun. 

İLHAM ƏLİYEV: Mənim dediklərimin hamısı faktlara əsaslanır. Bunlar real şəraitdə baş vermiş real 

faktlardır. Bu faktları yoxlamaq çətin deyildir. Əlbəttə ki, Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin digər 

məsələlərə də təsiri olubdur. Biz ermənilərin azərbaycanlılara qarşı hücumlarını bütün dünyada müşahidə edirik. 

Birləşmiş Ştatlarda, erməni diasporunun uzun tarixi və güclü maddi dayaqları olan digər ölkələrdə də biz bunu 

fakt kimi qəbul edirik. Biz bu amillə mübarizə aparmalıyıq. Əlbəttə ki, Azərbaycanı nüfuzdan salmaqdan, qara 

boyalarla göstərməkdən ötrü ermənilərin saxta təbliğatı 1990-cı illərin əvvəllərində mühüm rol oynadı. O 

zamanlar Azərbaycana çıxış etmək üçün yüksək kürsü verilmirdi. Azərbaycanın bu saxta təbliğata və hücumlara 

cavab vermək imkanı yox idi. Amma bugünkü şərait fərqlidir. Bu gün Azərbaycanda və Ermənistanda olan 

vəziyyəti hamı asanlıqla ayıra bilər. Azərbaycanda biz bütün siyasi hüquqlara malikik. Biz normal demokratik 

cəmiyyət yaradırıq, əhalimizi daha yaxşı yaşayışla təmin etmək istəyirik. Əlbəttə ki, Azərbaycan xalqının 

iradəsi şəraiti əvvəlcədən müəyyən edir. Ermənistandakı şəraitə baxsaq, yoxsulluq, əhalinin sayının azalması və 

gələcəyə inamsızlıq görəcəyik. Nədir Ermənistanın regional əməkdaşlıqsız gələcəyi? İşğalın gələcəyi nədir? 

İşğalın gələcəyi yoxdur. Ona görə də mən düşünürəm ki, erməni xalqının xeyrinədir ki, bu siyasət haqqında bir 
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daha düşünsün və Ermənistana məxsus olmayan əraziləri özündə saxlamağa davam etməsin. Ermənistan bunu 

nə qədər tez başa düşsə, bir o qədər yaxşı olar. 

Qətnamələrə gəldikdə isə, onları yazılı formada götürə bilər və nə yazıldığını görərsiniz. Dağlıq Qarabağ 

Azəbaycanın bir hissəsidir. Və Birləşmiş Millətlər Təşkilatı bu ərazini Azərbaycanın bir hissəsi kimi tanıyır. 

Dağlıq Qarabağın ətrafında olan 7 rayon Ermənistan və Dağlıq Qarabağın hərbi rejimi tərəfindən işğal 

edilmişdir. Dağlıq Qarabağ bu gün qara ləkədir ki, Azərbaycanın və hər hansı bir beynəlxalq monitorinqin 

nəzarətindən tamamilə kənardadır. O ərazidən narkotik daşınması ilə bağlı bizim yetərli məlumatımız var. 

Orada terrorçular lövbər salıblar. Terrorçu düşərgələrinə ərazilər ayrılır. Qanunsuz iqtisadi fəaliyyət göstərilir, 

qaçaqmalçılıq çiçəklənir. Beynəlxalq nəzarət də yoxdur. Bugünkü dünyada hər bir ölkəyə beynəlxalq təşkilatlar 

tərəfindən və bu və ya digər şəkildə nəzarət edilə bilər. Dağlıq Qarabağ və keçmiş SSRİ-dəki digər separatçı 

rejimlərin olduğu ərazilər Avropada qara ləkələrdir. Münaqişə nə qədər tez həll olunsa, bir o qədər yaxşıdır. 

Onu da deyim ki, Azərbaycan tam müstəqil siyasət həyata keçirən ölkədir. Biz heç bir ölkədən asılı deyilik, 

yalnız Azərbaycan xalqının iradəsindən asılıyıq. Mən əminəm ki, ədalət və beynəlxalq hüquq üstün gələcək, 

Azərbaycanın ərazi bütövlüyü bərpa olunacaq və təcavüzkar geriyə, yerinə çəkiləcəkdir. 

CEFFRİ SƏKS: Çox sağ olun. Sual vermək istəyənlərin sayı çoxdur, onlardan üzr istəyirəm. Vaxt 

əvvəlcədən müəyyən olunubdur. Təhlükəsizlik xidməti gərək Prezidenti və nümayəndə heyətini müşayiət etsin. 

Yerlərinizdə əyləşin. Həmkarım, Liss Andersonu təqdim edirəm. Beynəlxalq və hökumət məsələləri fakültəsinin 

dekanı bəzi qeydləri ilə bugünkü sessiyamızı bağlayacaqdır. 

LİSS ANDERSON: Çox sağ olun. Cənab Prezident, professor Səksə qoşularaq, bugünkü çıxışınıza görə 

zati-aliləri, minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm. Çox fəxr eləyirik ki, bizdə, Kolumbiya Universitetində 

tələbələrin, müəllimlərin, tədqiqatçıların dünya liderləri ilə görüşməsi, onların fikrini öyrənməsi, cəmiyyəti 

narahat edən məsələlərlə bağlı fikir mübadiləsi aparması ənənə halını almışdır. Dünyanın müxtəlif ölkələri 

haqqında daha dolğun təsəvvür yaratmaq olur. Sizə minnətdarıq ki, razılığınızı bildirib bizimlə bu söhbətə 

qatıldınız. Ümid edirəm ki, bu, davamlı söhbətin başlanğıcı olacaqdır. Beynəlxalq və hökumət məsələləri 

fakültəsinə Azərbaycandan 10 nəfər gəlibdir. Onların arasında Kaspian Trans Companidə, BMT İnkişaf 

Proqramında, Dünya Bakında, Azərbaycan Milli Bankında çalışanlar var. Bizim ən son məzunumuz Elşad 

İsgəndərov Azərbaycanın BMT-dəki nümayəndəliyində işləyir. Elə bilirəm ki, bunlar Azərbaycandan 

Kolumbiya Universitetinə gələn çoxsaylı nümayəndələrin yalnız bir qismidir. Ümid edirəm ki, hərbi sahədə, 

təhlükəsizlik, münaqişələrin həlli, insan haqları, humanitar məsələlər, enerji siyasəti və digər sahələrdə 

ekspertlər buraya gələcəklər. Biz də təhsilimiz vasitəsilə Azərbaycanın inkişafına, dünyanın qalan hissəsi ilə 

münasibətlərinə öz töhfəmizi verə biləcəyik. Bu, yalnız başlanğıc olmalıdır və cənab Prezident, Siz və Sizin 

həmkarlarınız bizimlə görüşmək üçün gələcəkdə də vaxt tapacaqsınız. Buraya gəldiyinizə görə çox sağ olun. 
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"RÖYTER" AGENTLİYİNƏ MÜSAHİBƏ 

 

Bakı şəhəri, 

1 oktyabr 2004-cü il 

 

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev oktyabrın 1-də “Röyter” agentliyinin MDB üzrə bürosunun rəhbəri 

Conatan Tetçerə və Qafqaz bürosunun baş müxbiri xanım Marqarita Antidzeyə müsahibə vermişdir.  

 

* * * 

 

CONATAN TETÇER: Cənab Prezident, söhbətimizə Sizin bu yaxınlarda BMT Baş Məclisinin 

ümumi müzakirələrində çıxışınız məsələsindən başlamaq istərdim.  

İLHAM ƏLİYEV: Mən belə düşünürəm ki, beynəlxalq birliyə bu cür yüksək tribunadan müraciət etmək 

və Azərbaycanda, regionda və ümumiyyətlə, dünyadakı vəziyyət, üzləşdiyimiz problemlərlə bağlı 

mövqeyimizin çatdırılması üçün imkanın qazanılması əhəmiyyətli məsələdir.  

CONATAN TETÇER: Şübhəsiz ki, ölkənizə aid olan məsələlərlə bağlı mövqeyinizin çatdırılması 

Sizin üçün vacib məsələdir. Lakin, eyni zamanda, demək olarmı ki, ölkə rəhbərləri və rəsmiləri ilə 

keçirdiyiniz müxtəlif görüşlərdə Sizi ən çox narahat edən məsələlərlə bağlı inkişafa nail olunub? 

İLHAM ƏLİYEV: Bizi ən çox narahat edən məsələ torpaqlarımızın Ermənistan tərəfindən davam edən 

işğalıdır ki, bu da beynəlxalq birliyə, xarici ölkələrin rəsmilərinə, habelə beynəlxalq təşkilatların rəhbərlərinə 

çox yaxşı məlumdur. Birləşmiş Millətlər Təşkilatına gəldikdə, bu təşkilat Ermənistan silahlı qüvvələrinin işğal 

olunmuş torpaqlarımızdan dərhal və qeyd-şərtsiz çıxarılmasını tələb edən dörd qətnamə qəbul etmişdir. 

Qeyd etdiyim kimi, bu məsələ ilə bağlı digər beynəlxalq təşkilatlar da, ümumilikdə, beynəlxalq birlik 

məlumatlıdır. Demək istəyirəm ki, BMT-dəki çıxışımın məqsədi, sadəcə, bu barədə məlumat verməkdən ibarət 

deyildi, məqsəd münaqişənin özünün, habelə ermənilərə məxsus olmayan torpaqları geri qaytarmaq istəməyən 

Ermənistan rəhbərliyinin yeritdiyi siyasətin doğurduğu təhlükənin bir daha diqqətə çatdırılmasından ibarət idi. 

CONATAN TETÇER: Kənardan belə görünür ki, Siz Ermənistanı günahlandırırsınız, Ermənistan 

isə başqa bir şey deyir. Sanki, pat vəziyyəti yaranmışdır, heç nə dəyişməyir. Bu məsələdə irəliləyiş əldə 

etmək üçün hansısa bir şans varmı? 

İLHAM ƏLİYEV: Mən sizinlə razıyam ki, vəziyyət dəyişməz olaraq qalır. Bu, təhlükəli bir haldır. 

Azərbaycanın mövqeyi aydındır. Beynəlxalq hüququn normaları və prinsiplərinə əməl edilməli, ölkəmizin ərazi 

bütövlüyü bərpa olunmalıdır. Ermənistan silahlı qüvvələri işğal olunmuş torpaqlarımızdan çıxarılmalıdır. 

Sülhün əldə edilməsi üçün yeganə yol budur. Ermənilər Dağlıq Qarabağ üçün müstəqillik və bu ərazinin 

Ermənistana birləşdirilməsini tələb edirlər. Bu tələb beynəlxalq hüquq normalarına deyil, ermənilərin güya öz 

məqsədlərinə çatacaqlarını düşündükləri səhv təsəvvürə əsaslanmışdır. Biz bu cür məsələlərə yanaşmada vahid 

standartların tətbiq olunmasının tərəfdarıyıq. Dağlıq Qarabağ, Abxaziya, Cənubi Osetiya və Dnestryanı 

separatçı rejimlərinə eyni cür yanaşma prinsipi olmalıdır. Ermənilərin ABŞ-da, Rusiyada və digər ölkələrdə 

güclü lobbisi fəaliyyət göstərdiyinə görə, onlara fərqli yanaşma olmamalıdır. Bu münaqişənin həllinə nail 

olmağın yeganə yolu ermənilərin öz məqsədlərinə çata bilməyəcəklərini başa düşməsindən ibarətdir. 

Dağlıq Qarabağ heç zaman müstəqillik əldə etməyəcəkdir. Biz ərazi bütövlüyümüz və suverenliyimizlə 

bağlı heç zaman, heç bir konpromisə getməyəcəyik və beynəlxalq birlik Dağlıq Qarabağdakı hərbi rejimi heç 

zaman özünün bir hissəsi kimi tanımayacaqdır. Dağlıq Qarabağ erməniləri muxtariyyət çərçivəsində milli azlıq 

kimi yaşamağı davam etdirə bilərlər. Yaxşı məlumdur ki, Avropada və dünyanın digər hissələrində muxtar 

qurumlar mövcuddur. Dünyanın bir çox ölkələrində milli azlıqlar vardır. İndi təsəvvür edin ki, dünyada hər bir 

milli azlıq özü üçün müstəqillik tələb etsə, nələr baş verər! Bu, cəfəngiyatdır. Bu məsələ ilə bağlı Azərbaycanın 

mövqeyi ədalətə, həqiqətə və beynəlxalq hüquq normalarına söykənir. Ermənilər vaxtaşırı beynəlxalq hüququn 

vacib elementi olan “millətlərin öz müqəddəratını təyin etmək” hüququ ilə manipulyasiya etməyə çalışırlar. 

Lakin bildirmək istəyirəm ki, ermənilər artıq bir millət kimi öz müqəddəratını təyin ediblər. Onların müstəqil 

Ermənistan dövləti vardır. Ermənilərin yaşadıqları bütün ölkələrdə “öz müqəddəratlarını təyin etməyə” 

başladıqları halda nələrin baş verəcəyini təsəvvür etmək çətin deyildir. Çünki onlar çox yerdə yaşayırlar. Yeri 

gəlmişkən, Gürcüstanda Dağlıq Qarabağda olandan 5 dəfə artıq erməni yaşayır. Dağlıq Qarabağda 50 mindən 

az, Gürcüstanda isə 250 minə yaxın erməni yaşayır. Rusiyada, bəlkə də, bir milyondan çox erməni vardır. 

Həmçinin ABŞ-da, Fransada yaşayırlar və bir daha təkrar edirəm ki, onlar hər yerdə “öz müqəddəratını təyin 
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etməyi” qərara alsalar, onda neçə erməni dövləti olar? Demək istəyirəm ki, ermənilərin mövqeyi çox zəifdir və 

beynəlxalq hüquq normalarına və reallığa deyil, yalnız öz xülyalarına əsaslanmışdır.  

CONATAN TETÇER: Siz deyəndə ki, vəziyyət təhlükəlidir, nəyi nəzərdə tutursunuz, vəziyyət hərbi 

baxımdanmı təhlükəlidir? 

İLHAM ƏLİYEV: Əgər neçə illərdir ki, sülhə nail olunmayıbsa və danışıqlar heç bir nəticə verməyibsə, 

bunun alternativi nə ola bilər? Ümumiyyətlə, Qafqazda vəziyyət o qədər sabit deyildir. Eyni zamanda, Cənubi 

Qafqazda və Şimali Qafqazda baş verən proseslər müəyyən dərəcədə bir-biri ilə bağlıdır. Bu baxımdan 

Ermənistanla Azərbaycan arasında sülhə nail oluna bilinməməsi, şübhəsiz ki, regional təhlükəsizliyin təmin 

olunması işinə xidmət etmir. Münaqişənin həll edilməsi uzandıqca, hərbi əməliyyatların yenidən başlanması 

təhlükəsi bir o qədər artır. 

CONATAN TETÇER: Sizin təşəbbüsləriniz nədən ibarətdir? 

İLHAM ƏLİYEV: Biz münaqişənin sülh yolu ilə həllinə hazırıq və yalnız bircə fakt, on ildən artıq dövr 

keçməsinə baxmayaraq, hələ də bu prinsipə sadiq qalmağımız faktı onu göstərir ki, biz münaqişəni siyasi 

yollarla həll etmək istəyirik. Əks təqdirdə, Azərbaycan hələ neçə illər bundan əvvəl öz ərazi bütövlüyünü bərpa 

etmək hüququnu həyata keçirərdi. Biz münaqişəni sülh yolu ilə həll etmək istəyirik və məsələnin bu cür həllinə 

ümid edirik. Lakin eyni zamanda hər kəs başa düşməlidir ki, biz torpaqlarımızın işğal olunması faktı ilə heç 

zaman razılaşa bilmərik və bizim səbrimizin də həddi vardır. 

CONATAN TETÇER: Necə fikirləşirsiniz, növbəti addım Ermənistan tərəfindənmi atılmalıdır? 

Hazırkı danışıqlar prosesində atıla bilən ən təsirli addımlar sırasında hansıları görürsünüz?  

İLHAM ƏLİYEV: Məlumdur ki, danışıqlar prosesi birtərəfli qaydada həyata keçirilə bilməz. Hər iki 

tərəf addımlar atmalıdır. Lakin heç şübhəsiz, Ermənistan tərəfi praktiki addımlar atmalıdır. Azərbaycanın 

kompromisə getməyə heç bir şeyi yoxdur. Biz heç kimin ərazisini işğal etməmişik, ermənilərdən fərqli olaraq, 

heç bir millətə qarşı etnik təmizləmə siyasəti həyata keçirməmişik. Buna görə bizdə ermənilərə məxsus olan bir 

şey yoxdur ki, onu geri qaytaraq. Ermənistan bizim torpaqlarımızın 20 faizini işğal altında saxlayır, bir 

milyondan artıq soydaşımız qaçqın və məcburi köçkün vəziyyətinə düşərək əzab çəkir. Əlbəttə ki, ermənilər 

işğal olunmuş torpaqlarımızdan öz qoşunlarını çıxarmalıdır, bu, bizim təbii tələbimizdir. Əgər biz ermənilərin 

torpaqlarını işğal etsəydik, onda biz öz qoşunlarımızı oradan çıxarmalıydıq. Gördüyünüz kimi, bu baxımdan biz 

tərəfdən atılası addım yoxdur. 

CONATAN TETÇER: Necə düşünürsiniz, Sizin Nyu-Yorkda müzakirə etdiyiniz məsələlər İrəvana 

beynəlxalq birlik və bu birliyin üzvləri tərəfindən daha çox təzyiq doğura bilərmi ki, Sizcə Ermənistan 

müsbət olan addımlar atsın?  

İLHAM ƏLİYEV: Biz bu məsələ ilə bağlı beynəlxalq birliyi ədalətin bərpa edilməsi və BMT 

qərarlarının həyata keçirilməsi işinə daha fəal cəlb olunmağa çağırırıq. Bu vəziyyət ümumilikdə regionda 

təhlükəsizliyin təmin olunması işinə xidmət etmir. BMT TŞ-nin Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ 

münaqişəsi ilə bağlı qəbul etdiyi dörd qətnamə Ermənistan tərəfindən on ildən artıqdır ki, yerinə yetirilmir. 

Amma heç nə baş vermir, heç bir sanksiya tətbiq olunmur, heç bir praktik tədbir görülmür, BMT heç bir tələb 

irəli sürmür. Əgər Ermənistan görsə ki, BMT qərarlarının yerinə yetirilməməsi onun üçün ciddi problemlər 

yaradır, ona qarşı beynəlxalq sanksiyalar tətbiq olunur, təzyiq göstərilir və ya hər hansı digər bir mexanizm 

tətbiq edilir, şübhəsiz, onda Ermənistan öz siyasətinə yenidən baxar. Bəs reallıqda nə baş verir? Dünya 

dövlətləri Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanıyır, BMT dörd müvafiq qətnamə qəbul etmişdir, digər 

beynəlxalq təşkilatlar Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün tanınması ilə bağlı mövqelərini ifadə etmişdir, lakin 

Ermənistana bunun təsiri yoxdur. BMT qətnamələrinin və digər beynəlxalq təşkilatların mühüm qərarlarının 

həyata keçirilməsi üçün heç bir mexanizm yoxdur. Şübhəsiz ki, işğalçı dövlətin təcavüzünə son qoyulması üçün 

ona təzyiq göstərilməsi ilə əlaqədar beynəlxalq birlik tərəfindən praktik addımlar atılmalıdır.  

CONATAN TETÇER: Siz deyəndə ki, səbriniz hüdudsuz deyil və bu, Sizin üçün çox fundamental 

bir ərazi məsələsidir, heç şübhəsiz, Siz bir siyasətçi kimi dəqiq vaxtı deməyəcəksiniz, bəlkə də 

deyəcəksiniz. Səbriniz nə zaman tükənəcək? Bununla bağlı Sizə ölkə daxilindəki təzyiq nə qədər davam 

edəcək? Siz qeyd etdiniz ki, xeyli sayda qaçqınınız ağır vəziyyətdə yaşayır, münaqişə ilə bağlı beynəlxalq 

birlik Azərbaycana istədiyiniz dəstəyi vermir. Ermənistan tərəfi danışıqlar prosesində yeni bir təklif 

vermir. Mənim üçün maraqlıdır, bu məsələlərdən Siz nə gözləyirsiniz?  

İLHAM ƏLİYEV: Biz belə güman edirik ki, danışıqların indiki mərhələsi bizim hansı mövqedə 

durduğumuzu göstərəcəkdir. Biz danışıqların müxtəlif dövrlərini keçmişik və bu dövrlərdə müxtəlif məsələlər 

müzakirə olunmuşdur. Lakin bütün dövrlərdə Ermənistan tərəfinin qeyri-konstruktiv mövqedə durması 

nəticəsində danışıqlar heç bir nəticə verməmişdir. Danışıqların indiki mərhələsinə ötən il Azərbaycanda və 

Ermənistanda prezident seçkiləri keçirildikdən sonra başlanılmışdır. Hazırda iki ölkə prezidentləri və xarici işlər 
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nazirləri arasında danışıqlar aparılır. Biz konkret məsələləri müzakirə edirik. Buna görə biz hələ də ümid edirik 

ki, danışıqların indiki mərhələsi bizi hansısa həll yollarına gətirib çıxara bilər. Lakin mən bir neçə dəfə 

ictimaiyyət qarşısında bəyanat vermişəm: biz görsək və tam əmin olsaq ki, danışıqların davam etdirilməsinin 

heç bir mənası yoxdur, sözsüz ki, bu danışıqları dayandıracağıq. Çünki biz danışıqları yalnız danışıqlar 

prosesinin imitasiya edilməsi naminə aparılmasının əleyhinəyik. Biz görsək ki, bütün siyasi vasitələr 

tükənmişdir və sülh yolu ilə suverenliyimizin bərpa olunması üçün heç bir yol yoxdur, onda biz digər vasitələri, 

digər hüquqlarımızı nəzərdən keçirməyə başlayacağıq. 

CONATAN TETÇER: Demək olarmı ki, məsələ bu həddə çatmayıb?  

İLHAM ƏLİYEV: Biz hələ ümid edirik ki, razılığa gələcəyik, əks təqdirdə, biz bu danışıqları 

aparmazdıq. Münaqişənin həllində vasitəçilik mandatına malik olan ATƏT-in Minsk qrupu indi, deyəsən, 

fəallığını artırır, məsələnin həllinə daha çox cəlb olunur. Mən həmişə ATƏT-in Minsk qrupunun fəaliyyətini 

tənqid etmişəm, Ermənistan isə həmişə bu qurumun fəaliyyətini tərifləyir. Mən ona görə tənqid edirəm ki, 

ortalıqda heç bir nəticə yoxdur və bu, pis bir vəziyyətdir. Ermənistan isə belə bir vəziyyətdən çox məmnundur, 

çünki heç bir nəticə yoxdur. Lakin ədalət naminə, deməliyəm ki, Minsk qrupu hazırda çox gərgin fəaliyyət 

göstərir və mən bunu qiymətləndirirəm. Ümid edirəm ki, bu hansısa bir nəticə verə bilər.  

CONATAN TETÇER: Mən qaçqınlar və məcburi köçkünlərin vəziyyətinə qayıtmaq istərdim. Siz 

qeyd etdiniz ki, onlar həqiqətən də çox ağır vəziyyətdə yaşayırlar. Bu sahədə nəsə etmək mümkündürmü?  

İLHAM ƏLİYEV: Biz bu sahədə böyük işlər görürük. Mən “Qaçqınların və məcburi köçkünlərin 

yaşayış şəraitinin yaxşılaşdırılması və məşğulluğunun artırılması üzrə Dövlət Proqramı”nı təsdiq etmişəm və 

digər tədbirlər həyata keçirilir. Biz bu insanların yaşayışının yaxşılaşdırılması, onlar üçün yeni iş yerlərinin 

açılması, xəstəxanaların, məktəblərin inşa edilməsi, biznes fəaliyyəti üçün şəraitin yaradılması məqsədi ilə 

böyük miqdarda maliyyə vəsaiti ayırmışıq. Artıq bu işlərə təxminən 100 milyon ABŞ dolları məbləğində vəsait 

xərclənmiş, bir sıra qaçqın düşərgəsi tamamilə sökülmüş və onların yerində minlərlə yeni evlər inşa edilmişdir. 

Hazırda digər bir neçə qaçqın düşərgəsinin sökülməsi üzərində də işlər gedir və gələn ilin ortalarına kimi dörd 

mindən artıq qaçqın ailəsinin yeni, müasir evlərlə təchiz olunması planlaşdırılır. Bu binaların yerləşdiyi yerlər 

şəhərcik formasındadır. Orada hər şey vardır: məktəblər, xəstəxanalar, müvafiq infrastruktur, yollar, enerji 

təchizatı, qaz və s. Məqsədimiz, ilk növbədə, ən ağır vəziyyətdə, qaçqın düşərgələrində yaşayan soydaşlarımız 

üçün normal yaşayış şəraiti yaratmaqdan ibarətdir. Sözsüz ki, biz həmin insanlar üçün hökumət subsidiyasını və 

humanitar yardımı ildən-ilə artırırıq. Biz əlimizdən nə gəlirsə, onu da edirik. Bizim bir o qədər də böyük 

maliyyə imkanımız yoxdur, lakin bütün maliyyə ehtiyatlarımız həmin insanlar üçün daha yaxşı yaşayış 

şəraitinin təmin edilməsinə səfərbər olunmuşdur. Sözsüz ki, bu məsələdə beynəlxalq yardıma ehtiyac var və 

donor təşkilatlar öz yardımlarını azaltmamalıdır. Belə ki, münaqişənin uzun illərdir davam etməsi nəticəsində 

bəzi beynəlxalq humanitar və donor təşkilatlar hazırda bu yardımı azaldırlar. Deməliyəm ki, bu, böyük 

humanitar bir böhrandır. 8 milyon əhalisi olan ölkəmizdə bir milyondan artıq insan qaçqın və məcburi köçkün 

vəziyyətinə düşmüşdür. Biz ümumi əhalinin sayına nisbətdə qaçqın-köçkünlərin sayına görə dünyada birinci 

yerdəyik.  

CONATAN TETÇER: Siz təxminən bir ilə yaxındır Prezident seçilmisiniz və belə bir təəssürat var 

idi ki, bəlkə də bu səhv təəssürat idi, Siz bu vəzifəyə namizədliyinizi verməkdən qabaq bir o qədər 

Prezident olmaq arzusunda deyildiniz. Prezidentlik fəaliyyətinizdə bir neçə ay keçdikdən sonra bu haqda 

nə düşünürsünüz? 

İLHAM ƏLİYEV: Bilirsiz, mən deməzdim ki, bu düz təəssürat idi. Bu təəssüratlar yalnız bəzi şayiələrə 

əsaslanırdı. Hamıya məlumdur ki, mən 1995-ci ildən siyasətdəyəm. Həmin ildən parlamentin üzvü olmuşam və 

heç şübhəsiz, mən siyasətlə məşğul olmaq barədə düşünməsəydim, biznesdə qalardım. Eyni zamanda, 1990-cı 

illərin sonlarından etibarən mən hakim Yeni Azərbaycan Partiyası sədrinin müavini, sonra isə birinci 

müaviniyəm. Bu, onu aydın göstərir ki, artıq doqquz il bundan əvvəl mən ciddi surətdə siyasətə cəlb 

olunmuşam. Ona görə də prezidentliyə namizədliyimin irəli sürülməsi heç də Azərbaycan xalqı üçün hansısa 

gözlənilməz bir hadisə deyildi. Mənim siyasi fəaliyyətim xalqın gözü qarşısındadır. Lakin, əlbəttə ki, siyasi 

fəaliyyətlə məşğul olmaq və Prezidentlik tam fərqli şeylərdir. Prezident qəbul olunmuş bütün qərarlar üçün 

məsuliyyət daşıyır. Xüsusilə bizim ölkəmizdə. Uzun illər bərqərar olmuş siyasi təsisatların mövcud olduğu 

ölkələrdə vəziyyət fərqlidir. Keçid dövrünü yaşayan ölkələrdə isə baş verən hər şey üçün məsuliyyətin yükü 

prezidentin çiyninə düşür. Bu da fikrimcə, mənim indiki fəaliyyətimi Prezidentliyə qədər olan fəaliyyətimdən 

fərqləndirən əsas amildir. Lakin praktiki baxımdan çox da böyük dəyişikliklər baş verməmişdir. Sadəcə, indi 

daha çox işləməli və hər zaman müxtəlif məsələləri həll etməyə hazır olmalıyam.  

CONATAN TETÇER: Siz müstəqil dövlətin təsəvvürləri ilə çox yüksək səviyyədə eyniləşdirilən, çox 

nüfuzlu və güclü dünya şəxsiyyətlərindən olan atanızın varisisiniz. Sözsüz ki, onun dövlətin idarə edilməsi 
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ilə bağlı öz metodları olmuşdur, yəqin Sizin də müstəqillik barədə öz düşüncələriniz vardır. Necə 

fikirləşirsiniz, oğlu kimi Siz onun siyasətini davam etdirməlisiniz, yoxsa Sizin siyasətiniz bundan 

fərqlənməlidir? 

İLHAM ƏLİYEV: Ümumi strategiya dəyişməz olaraq qalır. Ümummilli liderimiz Heydər Əliyev 1993-

cü ildə Azərbaycana yenidən hakimiyyətə gələn zaman xalqımız öz tarixi seçimini etmişdi. Bütün sahələrdə, o 

cümlədən siyasi, iqtisadi, xarici siyasət, sosial və digər sahələrdə həyata keçirilən islahatlarla bağlı seçimimiz və 

siyasətimiz dəyişməz qalır. Biz beynəlxalq birliyə və Avropa ailəsinə gələcəkdə də inteqrasiya edilməsi 

siyasətinə sadiqik. Ermənistandan fərqli olaraq, biz tam müstəqil şəkildə xarici siyasət həyata keçiririk, siyasi 

qərarlar qəbul edilməsi məsələsində heç bir dövlətdən asılı deyilik. Mən belə düşünürəm ki, bu, Azərbaycan 

xalqının, Heydər Əliyev siyasətinin ən böyük uğurlarından biridir. Bu cür çətin vəziyyətdə, ərazisinin bir 

qisminin işğal olunduğu şəraitdə Azərbaycan öz milli dəyərlərini, müstəqilliyini qoruyub saxlamışdır və bu gün 

regional və beynəlxalq məsələlərdə çox mühüm rol oynayan bir ölkədir. Bizim bu siyasətimiz dəyişməzdir və 

biz bu siyasəti davam etdiririk. Hazırda ölkəmizdə genişmiqyaslı iqtisadi islahatlar aparılır. Mən sizə deyə 

bilərəm ki, ən cəsarətli iqtisadi islahatlar Heydər Əliyev tərəfindən həyata keçirilmişdir. Buraya torpağın 

özəlləşdirilməsi, qiymətlərin liberallaşdırılması və xeyli sayda digər məqamları aid etmək olar. Qeyd etdiyim 

kimi, biz bu gün bu siyasəti davam etdiririk. 

Yeni iş yerlərinin açılması ilə bağlı siyasətimiz çox uğurla həyata keçirilir. Prezident seçkilərindən keçən 

dövrdə 70 mindən artıq yeni iş yeri açılmışdır. Mən seçkiqabağı kampaniyamda 600 min yeni iş yerinin 

açılacağını vəd etmişdim. Ümidvaram ki, biz bu məqsədə nail olacağıq. İqtisadiyyatımız tam bazar iqtisadiyyatı 

prinsiplərinə əsaslanır, özəl sektorun ümumi daxili məhsulda payı 75%-dən artıqdır, həm də nəzərə almaq 

lazımdır ki, ölkəmizin əsas ixrac məhsulunu təşkil edən neft dövlət inhisarındadır. Sosial məsələlər də həll 

olunmaqdadır, dövlət büdcəmiz, əsasən, sosial məsələlərin həllinə yönəlmişdir. Beləliklə, bu aspektlərdə Heydər 

Əliyev siyasəti davam etdirilir. Həyat dəyişir, yeni məsələlər, yeni problemlər ortaya çıxır və əlbəttə ki, ölkə 

inkişaf edir. Ölkə statik vəziyyətdə qala bilməz. Biz ölkəmizi müxtəlif istiqamətlərdə, müxtəlif ölçülərə 

əsaslanaraq inkişaf etdiririk. Sözsüz ki, biz indi elə qərarlar qəbul edə bilərik ki, onlar əvvəlki dövrlərdə 

olduğundan, bəlkə də, fərqlənə bilər. Ölkə özünü müasirləşdirir. Biz cəmiyyətimizin demokratikləşməsi, 

əhalinin müxtəlif qrupları arasında milli birliyə nail olunması istiqamətində uğurla irəliləyirik.  

CONATAN TETÇER: Siz demokratikləşmə məsələsinə toxundunuz və Azərbaycan hökuməti 

arabir belə bir tənqidə məruz qalır ki, ölkədə az-çox real müxalifətin səsi batırılır. Bildiyimə görə, bəzi 

müxalifət liderləri hələ də həbsdədir, deyəsən, mənə 7 nəfər demişdilər. 

İLHAM ƏLİYEV: Mən düşünmürəm ki, onlar liderlərdir, bəli, siz deyən adamlardan məhkəməyə cəlb 

olunanlar var. 

CONATAN TETÇER: Nəzərə alsaq ki, Qərb ölkələrində daha açıq müzakirələr mövcuddur, Siz 

demokratikləşməni necə xarakterizə edərdiniz?  

İLHAM ƏLİYEV: Bilirsiniz, mən Azərbaycanın Prezidenti seçildikdən sonra ölkədə həyata keçirilən 

siyasi islahatlarla bağlı heç bir beynəlxalq təşkilat və ya dünya birliyi tərəfindən tənqid olunmamışam. Əksinə, 

adətən bütün ölkələri tənqid edən Avropa Şurasının qərarlarına və sənədlərinə nəzər salsanız görərsiniz ki, 

Azərbaycanda prezident seçkilərindən keçən dövr ərzində ölkədəki vəziyyət və baş vermiş müsbət dəyişikliklər 

çox yüksək qiymətləndirilmişdir. Avropa dəyərlərinə verdiyim töhfələrə görə mən bu il Avropa Şurasının fəxri 

üzvü medalına və diplomuna layiq görülmüşəm. Həm seçkilərdən əvvəlki, həm də seçkilərdən keçən dövrdə 

mən ölkəmizdə fəaliyyət göstərən bütün siyasi qüvvələrə dəfələrlə zorakılığa və düşmənçiliyə son qoyulması, 

siyasi fəaliyyətin küçələrdən normal dialoqa gətirilməsi ilə bağlı ictimai çağırışlar etmişdim. Əfsuslar olsun ki, 

mənim bu çağırışlarım cavabsız qaldı. Buna baxmayaraq, seçkilərdən sonra mən bir sıra əfv fərmanı imzaladım 

və bəzi beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən “siyasi məhbus” hesab edilən xeyli sayda insan azadlığa buraxıldı. 

Hətta, onların sırasında ağır cinayətlər törədən şəxslər də vardır. Bir daha təkrar edirəm ki, bu məsələlərlə bağlı 

mən nəinki tənqid olunmuram, əksinə, Azərbaycanda bu istiqamətdə görülən işlər yüksək qiymətləndirilir. Mən 

bu məsələdən danışarkən qeyd etmək istəyirəm ki, bununla bağlı yerli müxalifətin mövqeləri tamamilə səhvdir. 

Belə ki, hökumət nə eləyirsə, onlar bunu düzgün olmayan addım kimi təqdim etməyə çalışırlar. Hazırda həbsdə 

olan insanlara gəldikdə isə, onlar cinayət törətmişlər və bu cinayətlər bütün televiziya kanalları vasitəsilə 

nümayiş etdirilmişdir. Seçkilərdən dərhal sonra polisə, adi insanlara qarşı hücuma keçməyə başlamış, nəqliyyat 

vasitələrini dağıtmış, polisi daş-qalağa tutmuş, hərbi avtomaşını polis nəfərlərinin üzərinə sürmüş bu insanlar 

törətdikləri cinayətlərə görə məsuliyyətə cəlb olunublar. Onlar bu əməllərinə görə məsuliyyətə cəlb 

olunmalıdırlar. Təsəvvür etmək çətin deyil ki, misal üçün, ABŞ-da və yaxud digər Qərb ölkələrində polis 

qüvvələrinə qarşı bu cür qəddarcasına hücum baş versəydi nə olardı. Qanun aliliyi təmin edilməlidir. Biz 

ölkəmizdə yenidən xaos və anarxiyanın baş qaldırmasına imkan verə bilmərik, müxalif qüvvələrin qeyri-qanuni 
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şəkildə hakimiyyətə gəlmək istəyinə görə adi vətəndaşların həyatını və səhhətini risk və təhlükə altına qoya 

bilmərik. Mən prezident seçkilərində qalib gəlmişəm və buna heç kimin şübhəsi yoxdur. Bu fakt bütün 

beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən təsdiq olunmuşdur və mənim üçün ən əsası odur ki, bunu Azərbaycan xalqı 

təsdiq etmişdir. Müxalifətin seçkilərin nəticələrini zor tətbiq etməklə dəyişmək cəhdləri cinayət əməli idi. Bir də 

vurğulamaq istəyirəm ki, həbsdə olan və müxalifət adlandırılan bu adamlar müxalifət partiyaların üzvləri 

olduqlarına görə deyil, qeyri-qanuni əməllərə yol verdiklərinə görə mühakimə edilirlər. Sabitlik, qanunun aliliyi, 

demokratikləşmə - bütün bunlar bizim üçün çox vacib məsələlərdir. Yeri gəlmişkən, bu gün müxalifətdə olan bir 

sıra adamlar 1992-ci ildə hərbi çevriliş nəticəsində hökuməti devirərək hakimiyyəti ələ almışdılar, onlar yenidən 

bunu etməyə cəhd göstərmişlər, lakin bu gün Azərbaycandakı vəziyyət o zamankı vəziyyət deyildir. Hökumət 

də həmin hökumət deyildir. Bizim ölkəmizdə bütün siyasi azadlıqlar təmin olunub, senzura tamamilə ləğv 

edilib, bütün siyasi partiyalar, hər bir adam öz fikirlərini hər yerdə, o cümlədən parlamentdə, mətbuatda azad 

ifadə etmək hüququna malikdir. Lakin hökuməti qeyri-qanuni yolla dəyişmək, devirmək dövrlərinə heç zaman 

qayıdılmayacaqdır. Biz bu mövqedə möhkəm durmuşuq və mən belə düşünürəm ki, müxalifət indiki şəraitdə 

hökumətlə bu cür davrana bilməyəcəyini yaxşı anlayır. 

CONATAN TETÇER: İcazə verin, yenə də Azərbaycanda demokratikləşmə məsələsinə qayıdım. 

Siz siyasi, sosial, iqtisadi sahələrdə demokratikləşmənin gələcək inkişaf yollarını necə görürsünüz?  

İLHAM ƏLİYEV: Ölkə gücləndikcə, vəziyyət də dəyişir. Azərbaycanda narahatlıq doğuran məsələlər öz 

həllini tapmaqdadır. İqtisadiyyatımız inkişaf edir, insanların yaşayış səviyyəsi gün-gündən yaxşılaşır, biz 

regionların hərtərəfli inkişafı proqramını qəbul etmişik və mən söz vermişəm ki, Azərbaycan vətəndaşlarının 

həyat səviyyəsi ildən-ilə yaxşılaşacaq və bu reallaşmaqdadır. Mən sizin vaxtınızı rəqəmlərlə almaq istəmirəm, 

əgər iqtisadi inkişaf göstəricilərinə baxsanız, özünüz bunu görərsiniz. Ona görə də müxalifətin istifadə etdiyi 

iqtisadi və sosial çətinliklər mövzusu tükənməkdədir. Onlar yaxşı başa düşürlər ki, ölkəmizdə həyata keçirilən 

nəhəng layihələr, o cümlədən enerji və nəqliyyat layihələri, – yeri gəlmişkən bu layihələri onlar deyil, məhz biz 

başlamışıq və məhz biz həyata keçiririk, – bütün bunlar Azərbaycan xalqına yaxın zamanlarda firavanlıq, çox 

güclü iqtisadi inkişaf gətirəcəkdir. Belə bir şəraitdə onlar səs qazanmaq üçün xalqa nə vəd edə bilərlər? Əgər 

xalq onlara 2003-cü ildə inanmayıbsa, gələcəkdə necə inanacaq? Xüsusilə də, Azərbaycanda qlobal iqtisadi 

layihələrin reallaşmağa başladığı, 600 min iş yerinin açılması ilə bağlı real işlərin həyata keçirildiyi, 

iqtisadiyyatımızın daha da gücləndiyi, Azərbaycan xalqının həyat tərzinin yüksəldiyi bir dövrdə! Ona görə bunu 

təbii bir proses kimi qəbul etmək lazımdır ki, ölkədə nə qədər uğur əldə olunursa, obyektiv olaraq müxalifət 

daha da zəifləyir. Biz belə düşünürük ki, bu gün onlar Azərbaycan hökumətinə qarşı deyil, Azərbaycanın 

xoşbəxt gələcəyinə qarşı mübarizə aparırlar. Onlar ölkədəki vəziyyətin pisləşməsini istəyirlər, belə ki, ölkədə 

vəziyyət nə qədər pis olsa, onlar üçün bir o qədər yaxşı olar. Xalq bunu bilir və yaxşı dərk edir. Bu gün 

müxalifətin zəifliyi onun öz səhvi ucbatından baş verir. Onlar ortaya heç bir təklif qoya bilməmişlər. 

Bundan başqa, mən sizə deyə bilərəm ki, müxalifət dəyişməlidir. Bu gün müxalifətin başında duran 

adamlar 1992-ci ildə hakimiyyəti ələ keçirmiş insanlardır. 1993-cü ildən, hakimiyyəti hətta bir il əldə saxlaya 

bilmədikdən sonra on ildən artıqdır ki, müxalifətdədirlər. Eyni sifətlər, eyni sözlər və hakimiyyətə qarşı eyni 

hücumlar. Müxalifətdə dəyişiklik olmalıdır. Xalq naftalin qoxusu gələn bu insanlardan bezmişdir. Lakin demək 

istəyirəm ki, biz onların fəaliyyətinə son qoymaq, onlar üçün problemlər yaratmaq fikrində deyilik. Cəmiyyətə 

sağlam, konstruktiv, bu və ya digər məsələyə hökumətin diqqətini cəlb edə bilən, hökuməti sağlam tənqid edən 

müxalifət lazımdır, cibinə daş yığıb polisə hücuma keçən müxalifət yox! Beynəlxalq təcrübə onu göstərir ki, 

məğlubiyyətə uğrayan müxalifət liderləri istefa verir. Biz bunun təkcə inkişaf etmiş ölkələrdə deyil, bəzi qonşu 

dövlətlərdə də şahidi olmuşuq. Lakin bizdəki müxalifət daim uduzmaqda davam edir, siyasətdən isə getmək 

istəmir. Onlar belə bir bəhanə gətirirlər ki, səsvermələr zamanı guya manipulyasiyalara, saxtakarlığa yol verilir 

və s. Bu, bir bəhanədir. Çünki onlar etiraf etsələr ki, bəli uduzmuşuq, onda nə baş verəcək, onlar siyasətdən 

getməlidirlər. Əgər onlar, bugünkü qondarma müxalifət liderləri bunu etsələr, onda nə ilə məşğul olacaqlar? Bu 

insanlar heç zaman, heç bir yerdə ciddi işlə məşğul olmamışlar. Onların heç zaman xalqa xeyri dəyməyibdir. 

Bircə bunu bacarırlar ki, meydanlara çıxıb qışqırsınlar.  

Digər tərəfdən, onların həmişə guya seçkilərin ədalətsiz keçirilməsi barədə əsassız məlumatları təqdim 

etmək cəhdlərinin də səbəbi elə budur. Cəmiyyətin normal inkişafı tələb edir ki, müxalifət özünü dəyişsin. 

Oraya yeni insanlar gəlməlidir və bütün hallarda uduzan köhnə adamlar siyasəti tərk etməlidirlər. Hakimiyyətdə 

olduqları dövrdən cəmi bir il keçmiş, 1993-cü ildə xalq o dərəcədə təngə gəldi ki, onları hakimiyyətdən 

uzaqlaşdırdı. Onlar 1993-cü ildə prezident seçkilərini, 1995-ci ildə parlament seçkilərini, 1998-ci ildə yenidən 

prezident seçkilərini, 2000-ci ildə yenidən parlament seçkilərini, 2003-cü ildə yenidən prezident seçkilərini 

uduzdular. Onlar tutduqları yerləri tərk edənə və gənc nəslə yol açılmasına imkan verənə qədər daha neçə dəfə 

uduzmağı planlaşdırırlar? 
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CONATAN TETÇER: Fransua Mitteran bir neçə seçkini uduzduqdan sonra prezident ola bildi.  

İLHAM ƏLİYEV: Fransua Mitteran siyasətçi idi.  

CONATAN TETÇER: Siz müxalifətdə yeni insanları görmək istəyirsiniz, bu inkişaf etməkdə olan 

demokratik siyasi sistem deməkdir.  

İLHAM ƏLİYEV: Bir siyasətçi kimi açığını desəm, bizim hakim partiya üçün yaxşı olardı ki, 

müxalifətdə heç bir dəyişiklik olmasın. Çünki mən şübhə edirəm ki, növbəti hansısa bir seçkilərdə kimsə bu 

köhnə sifətlər olan müxalifətə səs versin. Buna görə də siyasi mübarizə nöqteyi-nəzərindən bu müxalifət 

partiyalarının olduqları kimi qalması bizim hakim partiyanın xeyrinədir. Lakin müxalifətdə dəyişiklik 

cəmiyyətin mənafeyinə cavab verir. Cəmiyyətin mənafeyi isə tələb edir ki, siyasi partiyalar arasında 

düşmənçiliyə son qoyulsun. Nəyə görə Azərbaycanda siyasi partiyalar bir-birinə düşmən mövqedə 

durmalıdırlar, mən bunu başa düşə bilmirəm. Nəyə görə normal dialoq, müzakirələr və təmaslar olmasın. Lakin 

bu gün müxalifətdə olan adamlarla bunu etmək mümkün deyildir. Hökumət nə edə bilər? Biz onlar üçün nəsə 

etmək fikrində deyilik. Onlar bu barədə özləri fikirləşməlidirlər. Biz onu edə bilərik ki, normal siyasi mühit, 

sabit, açıq cəmiyyətin yaradılması ilə bağlı siyasi islahatlar davam etdirilsin. Biz cəmiyyətimizin 

demokratikləşməsi ilə bağlı Avropa Şurası qarşısında götürdüyümüz bütün öhdəlikləri yerinə yetiririk. Daha nə 

edə bilərik? Qalan şeylər onların boynundadır. 

CONATAN TETÇER: Siz iqtisadi məsələlərə toxundunuz. Sizin zəngin neft ehtiyatları baxımından 

bəxtiniz yaxşı gətirib və neftin qiymətinin qalxması baxımından isə bəxtiniz daha çox gətiribdir. Eyni 

zamanda, burada belə bir riskli məqam da vardır ki, neftin qiymətinin sürətlə qalxması birdən-birə 

dövlətə planlaşdırılmamış şəkildə gəlir gətirə bilər. Onda yəqin ki, bunun da nəticəsində hökumətinizə 

təzyiq göstərilə bilər ki, pulu buna xərcləyin, ona xərcləyin və. s. Bu problemlə üzləşməmək üçün nə 

edirsiniz? 

İLHAM ƏLİYEV: Ölkəmizin bu günə kimi əldə etdiyi uğurların səbəbi heç də əsasən neft amili ilə bağlı 

deyildir. Biz hazırda böyük həcmdə neft çıxarmırıq, böyük həcmdə neft hasilatının yalnız astanasındayıq. 

Ölkəmizin əldə etdiyi inkişafın böyük qismi həyata keçirdiyimiz iqtisadi islahatların və iqtisadi siyasətin 

nəticəsində mümkün olmuşdur. Ancaq hamı bilir ki, Heydər Əliyevin neft strategiyasının həyata keçirilməsi neft 

və qeyri-neft sektorunun inkişafına güclü təkan vermişdir. Lakin bizi bu məsələ də düşündürür ki, qısa bir 

zamanda ölkə varlananda bu imkanlardan necə istifadə etmək lazımdır. Bu məqsədlə bir neçə il bundan əvvəl 

Azərbaycanda Neft Fondu yaradılmışdır. Neftdən əldə olunan bütün gəlirlər çox şəffaf bir şəraitdə bu Fondda 

cəmləşdirilir. Hər bir vətəndaş bilir ki, ölkə neftdən nə qədər gəlir əldə etmişdir, Fondda beynəlxalq audit 

aparılır və o, beynəlxalq maliyyə təsisatlarının tövsiyələri əsasında idarə olunur. Buna görə də prezident 

seçkilərindən sonra bizim qəbul etdiyimiz regional inkişaf proqramı və sosial-iqtisadi yönümlü digər proqramlar 

əsasən regionlarımızın inkişafı, iqtisadiyyatımızın çoxşaxəliliyinin təmin olunması, yeni iş yerlərinin açılması – 

sözsüz ki, bu yeni iş yerləri qeyri-neft sektorunda yaradılacaqdır, - məqsədi daşıyır.  

Yalnız neftin qiymətlərinə bel bağlamaq çox təhlükəli bir haldır. Məndən soruşsanız, açıq cavab verərdim 

ki, neftin qiymətlərinin belə yüksək həddə çatması məni çox da sevindirmir. Əlbəttə ki, bu qiymətlər müəyyən 

həddən aşağı düşsəydi, bizi narahat edərdi, lakin bir barrel neftin qiymətinin 50 ABŞ dolları səviyyəsinə 

qalxması dünya iqtisadiyyatı üçün yaxşı hal deyildir. Azərbaycan dünya iqtisadiyyatının bir hissəsini təşkil edir, 

buna görə də dünya iqtisadiyyatında baş verən bütün müsbət və mənfi hallar bizim iqtisadiyyatımıza da təsir 

göstərə bilər.  

Mən həmişə hökumətə də deyirəm ki, biz Azərbaycanda neft amilinin mövcudluğunu sanki unutmalıyıq 

və iqtisadiyyatımızı bu amili əsas tutmayaraq qurmalıyıq. Neft böyük xoşbəxtlik gətirirsə, eyni zamanda böyük 

problemlər də yaradır. Bizə bəzi neft hasil edən ölkələrin təcrübəsi yaxşı məlumdur. Bunlar uğurlu təcrübə 

adlandırıla bilməz və həmin ölkələrdə əhali bu amildən faydalana bilməmişdir. Hər bir Azərbaycan vətəndaşının 

neft gəlirlərindən faydalanması bizim üçün vacibdir, biz dünyada mövcud olan bütün neft fondlarının 

təcrübəsini öyrəndik və daha səmərəli olan Norveç modeli üzərində dayandıq. Bizim Neft Fondunda tətbiq 

etdiyimiz idarəetmə beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən yüksək qiymətləndirilir və əlimizdən gələni edəcəyik ki, 

neft hasil edən digər ölkələrin buraxdığı səhvlərə yol verməyək.  

CONATAN TETÇER: Enerji məsələsinə toxunmaq istərdim. Deyəsən, qaz məsələsində siz rəqabətə 

davamlı olmağa çalışırsınız, xüsusilə də Rusiya ilə. Bu özünü boru xətləri layihələrində göstərir. Bununla 

bağlı fikirlərinizi bilmək istərdim.  

İLHAM ƏLİYEV: Qaz da bizim üçün əhəmiyyətlidir. Çünki bildiyiniz kimi, neft ixrac boru kəməri 

hazırda inşa edilməkdədir və tikinti işlərinin böyük qismi başa çatmışdır. Gələn il bu işlər tamamlanacaqdır. Biz 

Bakı-Tbilisi-Ceyhan layihəsinin həyata keçirilməsi ilə bağlı məqsədimizə nail oluruq. Vaxtilə çoxları bunu 

xəyali bir şey kimi qəbul edirdi. Qaz kəməri də çox əhəmiyyətlidir, bu Azərbaycan qazını Gürcüstana, 
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Türkiyəyə, Avropa bazarlarına çıxaracaqdır. Lakin bu kontekstdə biz heç bir dövlətlə rəqabət aparmağı 

planlaşdırmırıq və buna cəhd etmirik.  

Azərbaycan qazının bazarda öz yeri olacaqdır. Biz Yunanıstanla danışıqlar aparırıq və Azərbaycan qazını, 

sözsüz ki, adları çəkilən ölkələrə, həmçinin digər Avropa ölkələrinə çıxarmağı planlaşdırırıq. Mən belə güman 

edirəm ki, bu layihənin də gerçəkləşməsi Avropa istehlakçıları üçün faydalı olacaq, belə ki, zənnimcə, bizim qaz 

daha ucuz başa gələcəkdir. Çünki qazın ixrac marşrutu daha qısa, nəqletmə xərcləri isə daha aşağı olacaqdır. Bu 

marşrut Avropa üçün alternativ bir marşrut olacaqdır. Növbəti 5-6 il ərzində qazın Avropaya müxtəlif 

nəqledilmə variantlarının da həyata keçiriləcəyi güman edilir. Digər ölkələrdə qaz hasilatı azalarsa, Azərbaycan 

qazı bu fərqi kompensasiya edə bilər. Lakin bir daha mən aydınlıq gətirmək istəyirəm ki, biz rəqabətə girməyi 

planlaşdırmırıq. Fikrimcə, rəqabət istehsalçılara yaxşı heç bir şey gətirmir, bu, istehlakçıların xeyrinədir. Biz 

istehsalçıyıq, ona görə də bu məsələyə ehtiyatla yanaşmalıyıq. Mən belə düşünürəm ki, Azərbaycan qazı 

Avropaya vaxtlı-vaxtında çatdırılacaq, çünki bizim energetika sahəsində bütün layihələrimiz artıq həyata 

keçirilmişdir və mən ümid edirəm ki, Bakıdan Türkiyəyə və oradan digər ölkələrə gedəcək boru xətti vaxtında 

hazır olacaqdır.  

CONATAN TETÇER: Bu məsələlərdə Moskva amilinə toxunmaq istərdim. 

İLHAM ƏLİYEV: Mən bu barədə bir söz deyə bilmərəm. Bilirsiz, biz özümüzə aid olan işi yerinə 

yetiririk. Xəzərin Azərbaycana aid olan sektorunda beynəlxalq şirkətlərlə həyata keçirdiyimiz birgə işlər, Bakı-

Tbilisi-Ceyhan layihəsi, Qaz layihəsi - bütün bunları edərkən kiminsə maraqlarına zərbə vurmağı qarşımıza 

məqsəd qoymuruq. Biz bu işləri sırf öz maraqlarımız və maraqlarımızın qorunması naminə həyata keçiririk. 

Azərbaycanın buna haqqı vardır. Bizim bu vaxta kimi həyata keçirdiyimiz işlər yalnız beynəlxalq təcrübəyə 

uyğun və qanuni şəkildə görülmüşdür. Ona görə də kimsə bu işlərdən narahatdırsa, bu, bizim problemimiz 

deyildir. Biz görəndə ki, bu, ölkəmiz üçün əhəmiyyətli və vacibdir, onu da edirik. Mən əminəm ki, 

planlaşdırıldığı kimi, Azərbaycan nefti Aralıq dənizi hövzəsinə çatdırılacaq, Azərbaycan qazı isə Avropaya nəql 

ediləcəkdir. Belə düşünürəm ki, bu, hər hansı bir istehsalçını qıcıqlandırmamalıdır. Xüsusilə, kəmiyyət nəzərə 

alınarsa. Azərbaycanın ixrac edəcəyi qaz digər ölkələrin ixrac etdiyi qazla müqayisədə həcmcə böyük 

olmayacaqdır. 

CONATAN TETÇER: Uzaq olmayan gələcəkdə iqtisadi perspektivlər məsələsinə toxunmaq 

istərdim. Siz Neft Fondundan və digər məsələlərdən danışdınız.  

Hazırkı şəraitdə hansısa spesifik islahatları həyata keçirməyi nəzərdə tutursunuzmu? 

İLHAM ƏLİYEV: Mən belə düşünürəm ki, yuxarıda qeyd etdiyim proqramlar iqtisadi inkişafımıza 

kömək edəcəkdir. Bildirmək istərdim ki, ölkəmizdə vacib olan iqtisadi islahatlar, əsasən, həyata keçirilmişdir, 

çox mühüm qanunlar qəbul edilmişdir. İqtisadiyyatın liberallaşdırılması, bazarın inhisardan azad edilməsi, özəl 

sektora dəstəyin verilməsi, sahibkarlara kreditlərin ayrılması və sair mühüm işlər həyata keçirilir. Gələn il özəl 

sektora maliyyə yardımını iki dəfə artırmağı planlaşdırırıq. Biz iqtisadiyyatı hökumətin hansısa iqtisadi layihəyə 

birbaşa müdaxiləsi yolu ilə deyil, lazımi infrastrukturun və özəl sektorun sərmayəsi hesabına maliyyə 

mənbələrinin yaradılması vasitəsilə stimullaşdırmağa çalışırıq. Azərbaycana böyük həcmdə xarici sərmayə 

qoyulur. Ölkəmiz adambaşına düşən birbaşa xarici sərmayənin həcminə görə MDB və Şərqi Avropa ölkələri 

sırasında birinci yerlərdə durur.  

İndi bizim qarşımızda duran vacib məsələlərdən biri də güclü orta sinfin yaradılmasına kömək 

göstərməkdən ibarətdir. Yerli şirkətlərimizin ciddi layihələrə sərmayə qoya bilməsi üçün imkanın yaradılması 

da mühüm məsələdir. Xarici sərmayələr əhəmiyyətlidir, lakin bizim yerli sərmayəçilərimiz də daha güclü 

olmalıdır. Bunun üçün mümkün olan nə varsa edirik və bu istiqamətdə gələcəkdə də lazımi addımlar atacağıq. 

Qeyd etmək istəyirəm ki, biz bütün bu işləri səs-küysüz, hansısa güclü təbliğatdan istifadə etmədən, özümüzü 

tərifləmədən görürük. Biz bunu ona görə edirik ki, bu işlər Azərbaycan xalqına lazımdır. Bu gün Azərbaycan, 

həqiqətən, bütün sahələrdə çox sürətlə inkişaf edir. Lakin biz bundan şou düzəltmirik, hər yerdə səs-küy 

salmırıq ki, baxın görün, bizdə işlər necə yaxşı gedir. Ən əsas məsələ ondan ibarətdir ki, Azərbaycan xalqının 

bütün bunlardan faydalanmağa haqqı vardır və əgər qarşımıza qoyduğumuz planlar hamısı həyata keçirilsə, 

növbəti dörd ildə Azərbaycan tamamilə başqa bir ölkəyə çevriləcəkdir. 

CONATAN TETÇER: Bağışlayın ki, vaxtınızı çox alıram. Tamam başqa bir məsələ ilə bağlı sual 

vermək olarmı? Bu, siyasi vəziyyətlə əlaqədardır. Ölkəniz çox həssas bir nöqtədə yerləşir. Sizin ABŞ-la 

çox yaxşı münasibətləriniz var, lakin qonşuluqda həyatı bir balaca çətinləşdirə bilən İran da vardır. 

Mənim üçün maraqlıdır, İranla yaxın keçmişdə olan gərginliklər indi Sizin üçün başağrısı yaradırmı? 

Qafqazdakı ümumi siyasi mühit nəzərə alınarsa, İranla münasibətlərinizdə tam tarazlıq yaratmaq 

çətindirmi? 
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İLHAM ƏLİYEV: Hazırda Azərbaycanla İran arasında çox konstruktiv münasibətlər mövcuddur. Bu 

yaxınlarda İran Prezidentinin Azərbaycana çox uğurlu səfəri olmuşdur. Biz İranla yaxşı münasibətlərin olmasını 

istəyirik və mən belə düşünürəm ki, bu gün buna nail olmuşuq. Ölkələrimiz arasında bir sıra iqtisadi məsələlər, 

o cümlədən enerji və qaz mübadiləsinə dair və digər infrastruktur layihələr üzrə razılıqlar əldə edilmişdir. Bir 

daha bildirmək istəyirəm ki, bizim münasibətlər çox konstruktivdir və bundan çox razıyıq. Yuxarıda qeyd 

etdiyim kimi, Azərbaycan öz milli maraqlarına uyğun və maraqlarının qorunmasına yönəlmiş siyasət həyata 

keçirir. Biz imkan verə bilmərik ki, Azərbaycan müxtəlif ölkələr arasında qarşıdurma zonasına çevrilsin. Əgər 

hansısa ölkələr bir–biri ilə qarşıdurmaya girmək istəyirlərsə, onlar bunun üçün başqa yer tapa bilərlər. Biz 

Azərbaycanda əməkdaşlıq zonası yaratmağa çalışırıq və zənnimcə, buna nail oluruq. Azərbaycan xalqı erməni 

təcavüzündən, müharibədən çox əziyyət çəkmişdir. Biz ölkəmizdə sülh, təhlükəsizlik, sabitlik, firavanlıq 

istəyirik. Bütün digər dövlətlərlə, o cümlədən qonşu dövlətlərlə ikitərəfli münasibətləri bir-birinin maraqlarına 

hörmət və bir-birinin daxili işlərinə qarışmamaq prinsipləri əsasında qururuq. Bu kontekstdə Azərbaycan-İran 

münasibətlərinə xələl gətirə bilən bir amil yoxdur. Bizim münasibətlərimiz yuxarıda sadaladığım prinsiplər 

əsasında qurulmuşdur və mən əminəm ki, bu əlaqələr gələcəkdə də inkişaf edəcəkdir.  

MARQARİTA ANTİDZE: Cənab Prezident, icazənizlə, çox qısa bir sualım var. Mənə elə gəlir ki, 

prezident olmaq doğrudan da, çox gərgin bir işdir. Sizin ən yaxşı məsləhətçiniz kimdir? Çünki Prezident 

kimi Siz mütəmadi olaraq çox mühüm və ciddi qərarlar qəbul edirsiniz. Sizin ətrafınızda çoxlu peşəkar 

insanlar çalışır. Lakin yenə də təkrar etmək istərdim, ən yaxşı məsləhətçiniz kimdir, Sizin 

özünüzsünüzmü, yaxud Siz fikirləşirsiniz ki, bu hallarda mərhum atanız nə edərdi? 

İLHAM ƏLİYEV: Mən səmimi demək istərdim, çox məsələlər barədə qərar qəbul etmək mənim üçün 

çətinlik doğurmur. Çünki zənnimcə, mənim düzgün qərarlar çıxarmaq üçün imkanım çoxdur. Lakin bəzən mən 

qərar çıxararkən fikirləşirəm ki, mərhum atam bu vəziyyətdə nə edərdi? Mən bu barədə fikirləşirəm, amma... 

Bilirsiniz, bəzən elə hallar olur ki, fikirləşirsən, güman edirsən, mərhum atam olsaydı, nə edərdi. Lakin təbii ki, 

sən bunu heç zaman dəqiq bilə bilməzsən. Ona görə də bu, asan bir məsələ deyildir. Əlbəttə ki, Prezident olmaq 

da asan iş deyildir. Eyni zamanda, mən sizə deyə bilərəm ki, Prezidentlik fəaliyyətimin bu ilk ilində yəqin çox 

az anlar olub ki, hansısa ciddi qərarın qəbul edilməsi ilə bağlı çətinlik çəkim. Əksər hallarda mənim üçün bütün 

mənzərə, məqsədlər aydındır. Azərbaycanda siyasi, iqtisadi, ümumi vəziyyət müsbət şəkildə inkişaf edir. Buna 

görə də çıxardığımız qərarlar bugünkü vəziyyətə uyğun şəkildə qəbul edilir. Mən bütün qərarları özüm qəbul 

edirəm.  

CONATAN TETÇER: Mən Bakıda olduğum qısa müddət ərzində çox yerdə mərhum atanızın 

portretlərini görmüşəm. Mən bilirəm ki, mərhum atanıza – ilk Prezidentə hörmət bəslənilir. Çox yerdə 

portretlərin olmasının hansısa başqa bir səbəbi də varmı? 

İLHAM ƏLİYEV: Mən deməzdim ki, çox yerdə portretlər vardır. Heydər Əliyev Azərbaycan üçün təkcə 

Prezident olmamışdır. Heydər Əliyev, həqiqətən, Azərbaycan xalqının ümummilli lideridir. Onun Azərbaycan 

xalqı qarşısında xidməti yalnız son on illik Prezidentlik fəaliyyəti ilə məhdudlaşmır. Heydər Əliyev 1969-cu 

ildən Azərbaycana rəhbərlik etmiş, hətta müxtəlif siyasi şəraitlər dövründə də, o, xalqımızın lideri olmuşdur. Bu 

dövrlərdə insanlara yenə də yaxşılıqlar etməkdə, xalqın maraqları naminə fəaliyyət göstərməkdə davam 

etmişdir. Kiçik fasilələrlə, o, 35 il Azərbaycana rəhbərlik etmişdir. Ona görə də Azərbaycan xalqı Heydər 

Əliyevə yalnız bir Prezident kimi deyil, Azərbaycanın müasir inkişafında güclü təsiri olan bir şəxsiyyət, bütün 

həyatını xalqın inkişafına sərf etmiş bir insan kimi münasibət bəsləyir. Heydər Əliyev dünyasını dəyişərkən 

günlərlə, həftələrlə, aylarla böyük insan axını səhər sübhdən ta gecə yarısına kimi onun xatirəsinə ehtiramını 

ifadə etmək üçün məzarını yad etməyə gəlirdi. 

Ölkənin hər yerindən insanlar gələrək onun məzarını ziyarət edirdilər. Bu, xalqın hisslərinin təbii ifadəsi 

idi. Heydər Əliyev Azərbaycanın simvoludur, müstəqillik, ləyaqət və cəsarət simvolu! Siz dedikləriniz xalqın 

Heydər Əliyevə və onun millət qarşısında xidmətlərinə münasibəti və xatirəsinin yad edilməsinin bir ifadəsidir. 

Şəhərin küçələrində və digər yerlərdə portretlərinin olması Heydər Əliyevin insanların şüurunda, bugünkü 

həyatımızda mövcudluğu deməkdir.  

CONATAN TETÇER: Mən əvvəllər Azərbaycanda olmamışam və ona görə də müqayisə edə 

bilmirəm.  

İLHAM ƏLİYEV: Bilirsiniz, həm sovet, həm də post-sovet dövründə yeni seçilən rəhbərlər, prezidentlər 

çox hallarda öz populyarlığını özündən əvvəlki prezidentlərin tənqidi üzərində qurmağa çalışırlar. Çünki bunu 

etmək asandır. Sən hər şeyi tənqid edə bilərsən. Yəqin ki, buna görə də siz digər ölkələrdə keçmiş prezidentlərin 

portretlərini görə bilməzsiniz. Azərbaycanda vəziyyət fərqlidir. Bilirsiniz, zənnimcə, keçmişi rədd etməklə 

deyil, keçmişə ədalətli yanaşmaqla, müsbət irsə əsaslanmaqla, yeni uğurlar qazanmaq çox stimullaşdırıcı bir 
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faktdır. Buna görə də mən belə düşünürəm ki, digər ölkələrdə bu cür təcrübəni görməməyinizin səbəbi elə 

dediklərimdir. Orada yalnız iqtidarda olan prezidentlərin portretləri vurulur. 

CONATAN TETÇER: Ona görə də biz təəccübləndik ki, bəs Sizin portretləriniz niyə yoxdur? 

İLHAM ƏLİYEV: Mənim portretlərim prezidentliyə seçki kampaniyası zamanı vurulurdu. Seçkilərdən 

sonra isə mən tapşırdım ki, onları yığışdırsınlar. Ona görə də siz mənim portretlərimi görə bilməzsiniz. Çünki 

mən yalnız Prezidentəm.  

CONATAN TETÇER: Cənab Prezident, bizə vaxt ayırdığınız üçün Sizə bir daha minnətdarlığımızı 

bildiririk. Azərbaycan hökumətinə bizimlə əməkdaşlığa görə də təşəkkür edirik. Çox sağ olun. 

İLHAM ƏLİYEV: Sağ olun. 
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AZƏRBAYCAN-BOLQARISTAN SƏNƏDLƏRİNİN İMZALANMASI MƏRASİMİNDƏN SONRA 

DÖVLƏT BAŞÇILARININ BİRGƏ MƏTBUAT KONFRANSINDA 

BƏYANAT 

 

Bakı şəhəri, 

7 oktyabr 2004-cü il 

 

Hörmətli cənab Prezident! 

Hörmətli qonaqlar, xanımlar və cənablar! 

Hörmətli cənab Prezident, Sizi Azərbaycanda bir daha salamlayıram. Sizə bir daha “Xoş gəlmisiniz!” 

deyirəm. 

Bolqarıstan Respublikasının Prezidenti cənab Pırvanovun Azərbaycana rəsmi səfəri böyük əhəmiyyət 

kəsb edir. Biz bu səfəri çox səbirsizliklə gözləyirdik. Çox şadıq ki, bu səfər çox uğurlu keçir. Keçirdiyimiz 

danışıqlar bir daha onu göstərir ki, iki ölkə arasında olan münasibətlər inkişaf edir və əlaqələrimiz güclənir. 

Əminəm ki, bu səfərdən sonra siyasi, iqtisadi, mədəni və bütün digər sahələrdə əməkdaşlığımız daha da 

güclənəcəkdir.  

Siyasi baxımdan ölkələrimiz bir-birinə çox yaxındır. Biz Avropa və Avratlantika strukturlarına uğurla 

inteqrasiya edirik və ikitərəfli münasibətlər də bu baxımdan çox müsbət istiqamətdə inkişaf edir. ATƏT-in sədri 

kimi, Bolqarıstan Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizama salınması işində çox fəal rol 

oynayır və biz çox məmnunuq ki, bu fəaliyyət nəticəsində danışıqlar prosesində yeni irəliləyiş müşahidə oluna 

bilər.  

İqtisadi sahədə də böyük potensial var, lakin bu potensial hələlik tam gücü ilə işə salınmayıbdır. Amma 

ümid edirəm ki, bu səfərdən sonra ölkələrimiz arasında iqtisadi əlaqələr inkişaf edəcəkdir.  

Hökumətlərarası birgə komissiyanın iclası keçirilmiş, işçi qrupunun yaradılması haqqında qərar qəbul 

edilmişdir. Ümid edirəm ki, Komissiyanın fəaliyyəti və eyni zamanda, bu gün Azərbaycana gəlmiş çoxsaylı 

Bolqarıstan biznesmenlərinin azərbaycanlı həmkarları ilə danışıqları nəticəsində iqtisadi sahədə də böyük 

uğurlar əldə edə biləcəyik.  

Bolqarıstan və Azərbaycanın iqtisadiyyatı sürətlə və dinamik şəkildə inkişaf edir. Əlbəttə, iqtisadi 

potensial gücləndikcə bizə imkan verəcək ki, iki ölkə arasında iqtisadi əlaqələr daha da sürətlənsin və hər iki 

tərəfə böyük fayda gətirsin. Ümid edirəm, yaxın zamanlarda Azərbaycanın Bolqarıstanda açılacaq səfirliyinin 

fəaliyyəti də ümumi işimizə böyük töhfə verəcəkdir.  

Qeyd etmək istəyirəm ki, bizim həm təkbətək, həm də geniş tərkibdə danışıqlarımız çox səmimi şəraitdə 

keçmişdir. Biz çox geniş əhatəli məsələləri müzakirə etdik. İkitərəfli münasibətləri, regional əməkdaşlıq 

məsələlərini müzakirə etdik və əlbəttə, Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi haqqında fikir 

mübadiləsi apardıq. Mən çox şadam ki, aramızda yaranmış gözəl münasibət, bu səmimiyyət bizə imkan verəcək 

ki, ölkələrimizin münasibətlərini yeni pilləyə qaldıraq.  

Hörmətli cənab Prezident, Sizi Azərbaycanda bir daha salamlayıram. Əminəm ki, çox uğurla başlanmış 

bu səfər uğurla da davam edəcəkdir. Sizin səfərinizin nəticəsində iki ölkə bir-birinə daha da yaxın olacaqdır. 
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BOLQARISTAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ GEORGİ PIRVANOVUN 

ŞƏRƏFİNƏ TƏŞKİL EDİLMİŞ RƏSMİ QƏBULDA  

NİTQ 

 

Bakı şəhəri, 

7 oktyabr 2004-cü il 

 

Bolqarıstan Respublikasının Prezidenti zati-aliləri cənab Georgi Pırvanov,  

Hörmətli xanım Pırvanova, 

Əziz qonaqlar, 

Xanımlar və cənablar! 

Sizi Azərbaycanda salamlamaqdan böyük məmnunluq duyur, Sizə bir daha “Xoş gəlmisiniz deyirəm!”.  

Hörmətli cənab Prezident, mən Sizin Azərbaycana rəsmi səfərinizi yüksək qiymətləndirir, onun 

ölkələrimiz və xalqlarımız arasında münasibətlərdə yeni mərhələ olacağına inanıram. Şübhə etmirəm ki, 

keçirilmiş görüşlər, aparılmış danışıqlar və imzalanmış sənədlər qarşılıqlı fəaliyyətimiz üçün yeni sahələri 

müəyyən edəcək, əlaqələrimizin genişlənməsinə və dərinləşməsinə öz töhfəsini verəcəkdir. 

Bu gün Azərbaycanla Bolqarıstan arasında münasibətlərin yeni səhifəsi açılır, bütün sahələrdə 

əməkdaşlığın inkişafı üçün səmərəli dialoq aparılır. Artıq inamla deyə bilərik ki, səfər uğurludur və ölkələrimiz 

arasında münasibətlərin inkişafında mühüm rol oynayacaqdır. 

Azərbaycanla Bolqarıstan arasında hələ sovet dövründə kifayət qədər sıx əlaqələrimiz olmuşdur. Bu onu 

göstərir ki, müxtəlif sahələrdə əlaqələrimizin inkişafı və genişlənməsi üçün güclü potensial vardır. 

Bolqarıstanda səfirlik açmaq qərarımız ikitərəfli münasibətlərimizə xüsusi əhəmiyyət verməyimizə sübutdur.  

Rəhbərlik etdiyiniz geniş tərkibli nümayəndə heyəti Azərbaycan nümayəndələri ilə səmərəli danışıqlar 

aparır. İkitərəfli əlaqələrimizin və əməkdaşlığımızın daha da inkişafı və genişlənməsi üçün siyasi, iqtisadi, 

humanitar, mədəniyyət və turizm sahələrində əlavə səylərin göstərilməsini məqsədəuyğun hesab edirəm. Eyni 

zamanda, düşünürəm ki, Milli Məclisin Azərbaycan-Bolqarıstan parlamentlərarası əlaqələr üzrə işçi qrupu və 

hökumətlərarası birgə komissiya da ikitərəfli münasibətlərimizin inkişafına öz töhfəsini verməlidir. 

Bu gün Azərbaycan dövləti ümummilli lider Heydər Əliyevin təməlini qoyduğu daxili və xarici siyasət 

xəttini davam etdirir. Bu baxımdan, Azərbaycan Avropa və Avratlantik strukturlara inteqrasiyası önəmli yer 

tutur. Ölkəmiz Avropa Şurasının üzvüdür. “Sülh naminə tərəfdaşlıq” proqramı çərçivəsində NATO və Avropa 

təhlükəsizlik sisteminin strukturları ilə əməkdaşlıq edir. Qeyd etmək istərdim ki, Azərbaycan tərəfindən NATO 

rəhbərliyinə “Fərdi tərəfdaşlıq üzrə əməliyyat planı” təqdim olunmuşdur.  

Azərbaycan Avropada qonşuluq siyasətinə qoşulmuşdur. Bu strukturlarda Bolqarıstanın Azərbaycana 

dəstəyinə görə təşəkkürümü bildirir, gələcək əməkdaşlığa ümid edirəm. 

Müstəqillik illərində Azərbaycanda siyasi, iqtisadi-sosial, hüquqi islahatlar həyata keçirilmişdir. Avropa 

dəyərlərinin bərqərar edilməsində, insan hüquqları və azadlıqlarının təmin olunmasında, demokratik təsisatların 

yaradılmasında və bazar iqtisadiyyatına keçiddə böyük nailiyyətlər qazanılmışdır. 

1996-cı ildən Azərbaycanda ümumi daxili məhsul orta hesabla ildə 10 faiz artmışdır. Son 7 ildə ümumi 

daxili məhsulun həcmi 90 faiz artmışdır. 2004-cü ilin birinci rübündə iqtisadiyyatda artım 10 faiz olmuşdur. Son 

7 ildə Azərbaycan iqtisadiyyatına 17 milyard dollar vəsait qoyulmuşdur, növbəti üç ildə daha 10 milyard dollar 

sərmayə yatırılacaqdır. Azərbaycanda yoxsulluğun azaldılması, regionların inkişafı ilə bağlı hökumət 

proqramları təsdiq edilmişdir və onlar uğurla həyata keçirilir. Sosial məsələlərin həllində mühüm addımlar atılır. 

Lakin Ermənistanın Azərbaycana qarşı təcavüzü olmasaydı, ölkəmiz və ümumən region bu müddətdə daha 

böyük uğurlar əldə edə bilərdi. Ermənistanın təcavüzü nəticəsində Azərbaycanın torpaqlarının 20 faizi işğal 

edilmişdir, bir milyondan artıq qaçqın və məcburi köçkün doğma yurd-yuvalarından didərgin düşmüşdür. Hazırda 

Bolqarıstan ATƏT-ə başçılıq edir. İnanıram ki, ATƏT-ə sədrliyi dövründə Bolqarıstan bu münaqişənin Azərbaycanın 

ərazi bütövlüyü çərçivəsində ədalətli, beynəlxalq hüquq normalarına uyğun həllinə öz dəstəyini verəcəkdir. 

Mən tarixi Böyük İpək yolunun bərpası, Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəməri və Bakı-Tbilisi-Ərzurum qaz 

kəməri layihəsinin, TRASEKA proqramının həyata keçirilməsinin həm Azərbaycanın, həm də region 

dövlətlərinin inkişafında və Avropaya inteqrasiyasında mühüm rol oynayacağına əminəm. 

Hörmətli cənab Prezident, 

Azərbaycan Respublikasına rəsmi səfərinizə böyük əhəmiyyət verdiyimi bir daha ifadə edir, Sizə 

cansağlığı, ölkənizə və xalqınıza daim inkişaf və tərəqqi arzulayıram. Cənab Prezident, bu badəni Sizin 
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şərəfinizə, Azərbaycanla Bolqarıstan arasında səmimi dostluq və qarşılıqlı surətdə faydalı əməkdaşlıq 

əlaqələrinin inkişafı şərəfinə qaldırıram. 

Sağ olun. 
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BUXARESTDƏ AZƏRBAYCAN VƏ RUMINİYAYA PREZİDENTLƏRİNİN BİRGƏ 

MƏTBUAT KONFRANSINDA  

BƏYANAT 

 

Buxarest şəhəri, 

11 oktyabr 2004-cü il 

 

Hörmətli cənab Prezident İon İliyesku! 

Hörmətli xanımlar və cənablar! 

Hörmətli cənab Prezident, ilk növbədə, məni Rumıniyaya səfərə dəvət etdiyinizə görə Sizə öz dərin 

təşəkkürümü bildirirəm. Mənə göstərilən qonaqpərvərliyə görə Sizə minnətdaram. 

Rumıniya-Azərbaycan əlaqələri sürətlə inkişaf edir. Azərbaycan öz dövlət müstəqilliyini əldə etdikdən 

sonra Rumıniya onu tanıyan ilk ölkələrdən olmuşdur. Əlaqələrimizin inkişafı istiqamətində atılmış mühüm 

addımlar bizə siyasi, eyni zamanda iqtisadi və digər sahələrdə uğurla əməkdaşlıq etməyə imkan vermişdir. Bu 

əlaqələr həm ikitərəfli formatda, həm də regional əməkdaşlıq baxımından yüksək səviyyəyə qalxmışdır. 

Əlaqələrimizin inkişafında Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin və Rumıniya Prezidenti 

cənab İliyeskunun müstəsna xidmətləri vardır. Əminəm ki, bu səfər də bizim ikitərəfli münasibətlərimizin 

inkişafına yeni təkan verəcəkdir. Səfər çərçivəsində imzalanmış sənədlər bizə imkan verəcək ki, həm siyasi, 

həm də iqtisadi və mədəni sahələrdə Rumıniya və Azərbaycan daha da yaxın olsunlar, xalqlarımız bir-birini 

daha yaxından tanısınlar.  

Bu gün səmimi danışıqlar aparıldı, ikitərəfli münasibətlər müzakirə olundu, eyni zamanda, regionda və 

dünyada baş verən hadisələr haqqında fikir mübadiləsi aparıldı. Rumıniya ilə Azərbaycan iqtisadi cəhətdən 

sürətlə inkişaf edən ölkələrdir. Bizim iqtisadi potensialımız ildən-ilə güclənir və bu, əməkdaşlığımızı daha da 

gücləndirməyə imkan verir. Azərbaycanın iştirakı və rəhbərliyi ilə regionda həyata keçirilən nəhəng enerji, 

nəqliyyat layihələri həm ölkəmiz, həm region, həm də Azərbaycana dost olan digər ölkələr üçün böyük 

əhəmiyyətə malikdir.  

Region üçün ən böyük təhlükə mənbəyi olan Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi 

ətrafında da fikir mübadiləsi aparmışıq. Bildiyiniz kimi, Ermənistanın Azərbaycana qarşı təcavüzü nəticəsində 

ölkəmizin ərazisinin 20 faizi zəbt olunmuş, bir milyon azərbaycanlı öz doğma torpaqlarından didərgin 

düşmüşdür.  

Biz tələb edirik ki, bu münaqişə beynəlxalq hüquq normaları əsasında öz həllini tapsın və Azərbaycanın 

ərazi bütövlüyü bərpa edilsin.  

Rumıniya kimi, Azərbaycan da Avropa və Avratlantik strukturlarına inteqrasiya siyasəti aparır. Biz 

NATO ilə fərdi tərəfdaşlıq planı üzərində işləyəcəyik, eyni zamanda, Avropa Birliyi də Azərbaycanı yeni 

qonşuluq siyasətinə daxil etmişdir. Hər iki amil Azərbaycanın gələcək inkişafı üçün çox vacibdir. Biz 

Avratlantika strukturlarına inteqrasiya siyasətinə bundan sonra da sadiq qalacağıq.  

Mən əminəm ki, bu səfərdən sonra Rumıniya ilə Azərbaycan arasında olan münasibətlər daha da inkişaf 

edəcək, yeni pilləyə qalxacaqdır. Bu isə bizə imkan verəcək ki, hər iki ölkə bundan sonra da müttəfiqlər kimi öz 

siyasətini aparsınlar, iqtisadi potensialını gücləndirsinlər və regional əməkdaşlıq məsələlərində gələcəkdə də fəal 

iştirak etsinlər.  

 

* * * 

 

Sonra prezidentlər İlham Əliyev və İon İliyesku jurnalistlərin suallarına cavab verdilər. 

SUAL: Mənim sualım cənab İliyeskuyadır. Rumıniya Azərbaycanın müstəqilliyini tanıyan ilk 

ölkələrdəndir. Bu səfər zamanı keçirdiyiniz görüşlərdə Ermənistanın Azərbaycana təcavüzü məsələsi də 

müzakirə olunmuşdur. Azərbaycanın torpaqlarının 20 faizinin Ermənistan tərəfindən işğal olunması 

faktına Sizin münasibətinizi bilmək istəyirəm. Dost ölkə kimi Rumıniya bu münaqişənin həllində 

Azərbaycana hansı köməyi göstərə bilər? 

İON İLİYESKU: Biz həmişə bu münaqişə ilə bağlı Azərbaycanın mövqeyinə hörmətlə yanaşmışıq və bu 

məsələdə Azərbaycanı həmişə dəstəkləmişik. Azərbaycan sülh danışıqlarına sadiqdir və danışıqlar yolu 

seçmişdir. Məqsəd odur ki, münaqişə beynəlxalq hüquq normaları, ölkələrin ərazi bütövlüyü prinsipi əsasında 

həll olunmalıdır. Biz həmişə beynəlxalq qurumların bu məsələnin həllində daha fəal rol oynamasının tərəfdarı 

olmuşuq. ATƏT artıq bu problemin həllində fəal rol oynayır və düşünürəm ki, Azərbaycanın yeni qonşuluq 
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siyasətinə daxil edilməsindən sonra Avropa Birliyi də bu məsələdə daha fəal olacaqdır. Rumıniya isə həm 

NATO üzvü, həm də Avropa Birliyinin sərhədində yerləşən bir dövlət kimi bu geniş ərazidə baş verən bütün 

münaqişələrdən narahatdır. 

SUAL: İmzalanmış sənədlər arasında təhsil sahəsində əməkdaşlığı gücləndirmək barədə sənəd də 

vardır. Siz necə bilirsiniz, bundan sonra Rumıniya və Azərbaycan arasında tələbə mübadiləsi 

genişlənəcəkmi?  

İON İLİYESKU: Bu sənədə görə nazirliklər arasında birbaşa münasibətlər yaranacaq və eyni zamanda, 

təhsil ocaqları arasında da əlaqələr gücləndiriləcəkdir. Əlbəttə ki, burada geniş tədbirlər nəzərdə tutulub, o 

cümlədən rektorların və tələbələrin görüşləri keçiriləcəkdir. Bundan başqa, tədqiqat sahəsində də geniş 

əməkdaşlıq aparılacaqdır.  

SUAL: Mənim sualım hər iki prezidentədir. Siz həm iqtisadi, həm də siyasi sahədə əməkdaşlığın 

perspektivləri haqqında geniş məlumat verdiniz. Bizi maraqlandırır ki, ölkələrimiz arasında mədəni 

sahədə əlaqələrin perspektivləri necə olacaqdır?  

İON İLİYESKU: İnanıram ki, artıq ölkələrimiz arasında mədəni sahədə müəyyən bir ənənə yaranmışdır 

və bu, gələcəkdə də inkişaf etdiriləcəkdir. Təhsil nazirlikləri arasında yaranmış münasibətlər və universitetlər 

arasında imzalanmış sənədlər də mədəniyyətin bir hissəsidir. Bu sahədə, həqiqətən, geniş imkanlar vardır və 

inanıram ki, gələcəkdə də bunlardan istifadə olunacaqdır. Rəssamlar, musiqiçilər bir-birilərinin ölkələrinə gedib-

gələcək, mədəni tədbirlər keçiriləcəkdir. Bu sahədə imkanlar olduqca böyükdür.  

İLHAM ƏLİYEV: Mən qeyd etmək istəyirəm ki, Rumıniya ilə Azərbaycan arasında əlaqələr bütün 

sahələrdə olduğu kimi, mədəni və humanitar sahələrdə də uğurla inkişaf edir. Bizim xalqlarımız həmişə bir-

birinə böyük maraqla və hörmətlə yanaşmışlar. Bu gün imzalanan sənədlər arasında iki ölkənin humanitar 

sahədə gələcək inkişafını təmin edən sənədlər də vardır. Mədəni sahədə əlaqələrimizi gücləndirmək üçün, 

əlbəttə ki, biz bundan sonra daha da çox işləməliyik. Elm və mədəniyyət xadimlərinin qarşılıqlı səfərləri bu 

baxımdan böyük əhəmiyyət kəsb edir. Əminəm ki, başqa sahələrdə olduğu kimi, bu sahədə də, əlaqələrimiz 

daha da inkişaf edəcək və güclənəcəkdir. Amma hamı üçün aydındır ki, bunu etmək üçün gərək iqtisadi, 

maliyyə potensialı da güclü olsun.  



Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

P R E Z İ D E N T   K İ T A B X A N A S I 

Xarici  siyasət 

fəaliyyəti 

 

 226 

 

BUXARESTDƏ RUMINİYA PREZİDENTİ İON İLİYESKUNUN ADINDAN 

AZƏRBAYCAN PREZİDENTİNİN ŞƏRƏFİNƏ TƏŞKİL OLUNMUŞ RƏSMİ QƏBULDA 

NİTQ 

 

Buxarest şəhəri, 

11 oktyabr 2004-cü il 

 

Hörmətli cənab Prezident!  

Xanımlar və cənablar!  

Əziz dostlar!  

Rumıniya torpağında mənə və Azərbaycan nümayəndə heyətinə göstərilən qonaqpərvərliyə görə Sizə 

dərin minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm. Məmnunluqla bildirmək istəyirəm ki, Rumıniya Azərbaycanın 

müstəqilliyini tanıyan ilk dövlətlərdən biridir. Mən iki ölkə arasında yüksək səviyyədə qarşılıqlı anlaşmanın, 

siyasi dialoqun, iqtisadi əməkdaşlığın, bütövlükdə, müxtəlif sahələrdə əməkdaşlığın formalaşmasına xüsusi 

əhəmiyyət verirəm. Ölkələrimiz arasında münasibətlərin inkişaf etməsi, möhkəmlənməsi və keyfiyyətcə yeni 

mərhələyə qalxması üçün səylərimizi əsirgəməyəcəyik. Bu, ölkələrimizin mənafelərinə tam uyğundur. 

Ümidvaram ki, ikitərəfli münasibətlərimiz bundan sonra da yeni əməkdaşlıq formaları ilə zənginləşəcəkdir.  

Bu gün Azərbaycan dövləti xalqımızın ümummilli lideri Heydər Əliyevin əsasını qoyduğu siyasəti davam 

etdirir. Bu baxımdan Azərbaycanın Avropaya və Avratlantik strukturlarına inteqrasiyası bizim üçün xüsusi 

əhəmiyyət kəsb edir. Ölkəmiz Avropa Şurasının üzvüdür və NATO ilə “Sülh naminə tərəfdaşlıq” proqramı 

çərçivəsində uğurlu əməkdaşlıq edir. Azərbaycan fərdi əməkdaşlıq üzrə əməliyyat planını NATO-ya təqdim 

edən ilk ölkələrdən biridir. Avropa Birliyi Azərbaycanı genişlənmiş Avropa və qonşuları siyasətinə daxil 

etmişdir. Bu strukturlarda Rumıniyanın Azərbaycana göstərdiyi dəstəyə görə təşəkkürümü bildirirəm.  

Bu gün dünyanın ən böyük enerji layihələri Azərbaycanda həyata keçirilir. Xəzər hövzəsi enerji 

daşıyıcılarının işlədilməsi, TRASEKA proqramı, Böyük İpək yolunun bərpası, Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəməri 

və Bakı-Tbilisi-Ərzurum qaz kəməri layihələri bunun parlaq nümunəsidir. Bu layihələrin həyata keçməsi ilə 

həm Azərbaycanın, həm də region dövlətlərinin inkişafında və Avropaya inteqrasiyasında yeni mərhələ 

başlanacaqdır. Bu istiqamətdə Rumıniya ilə əməkdaşlığımıza böyük əhəmiyyət veririk. Azərbaycan regionun 

bütün dövlətləri ilə sıx əməkdaşlıq edir. Yalnız Ermənistan özünü bu əməkdaşlıqdan təcrid etmişdir. Bu ölkənin 

Azərbaycana qarşı hərbi təcavüzü nəticəsində torpaqlarımızın 20 faizi işğal edilmiş, ölkəmizdə 1 milyondan çox 

qaçqın və məcburi köçkün yaranmışdır. 

BMT-nin 4 qətnaməsi, ATƏT-in qərarları icra olunmamış qalır. Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ 

münaqişəsi beynəlxalq hüquq normaları çərçivəsində öz həllini tapmalı, Azərbaycanın ərazi bütövlüyü bərpa 

edilməlidir.  

Hörmətli cənab Prezident, Siz hələ gəncliyinizdən Azərbaycanla bağlı olduğunuzu və Mingəçevir Su 

Elektrik Stansiyasının tikintisi zamanı ölkəmizdə çalışdığınızı həmişə məmnuniyyətlə xatırlayırsınız. Bu 

xatirələr bizim üçün də əzizdir. Azərbaycan Respublikası ilə Rumıniya, rumın xalqı ilə Azərbaycan xalqı 

arasında mehriban dostluq münasibətlərinin formalaşmasında və əməkdaşlıq münasibətlərinin inkişafında, 

möhkəmlənməsində Azərbaycanın ümummilli lideri Heydər Əliyevin və Sizin böyük xidmətlərinizi ayrıca qeyd 

etmək istəyirəm. Bu istiqamətdə yorulmaz fəaliyyətinizi nəzərə alaraq, mən Sizi Azərbaycanın ən ali mükafatı 

olan “İstiqlal” ordeni ilə təltif etmək haqqında qərar qəbul etmişəm. Bu münasibətlə Sizi bir daha ürəkdən təbrik 

edirəm. Məni Rumıniyaya rəsmi səfərə dəvət etdiyinizə görə Sizə bir daha dərin minnətdarlığımı bildirirəm. 

Çox məmnunam ki, səfər zamanı olduqca səmərəli görüşlər keçirildi, danışıqlar aparıldı, sənədlər imzalandı.  

Bu badəni Azərbaycan və Rumıniya xalqları arasında mövcud olan və daim inkişaf edən dostluq və 

qardaşlıq əlaqələrinin və Rumıniyanın Prezidenti İon İliyeskunun şərəfinə qaldırıram. 
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BUXARESTDƏ HEYDƏR ƏLİYEVİN BÜSTÜNÜN AÇILIŞ MƏRASİMİNDƏ  

NİTQ 

 

Buxarest şəhəri, 

12 oktyabr 2004-cü il 

 

Hörmətli cənab Prezident İon İliyesku! 

Hörmətli xanımlar və cənablar!  

Əziz dostlar! 

Xalqımızın ümummilli lideri Heydər Əliyevin Rumıniya torpağında, Rumıniyanın paytaxtı olan Buxarest 

şəhərində büstünün ucaldılmasına görə bütün rumın xalqına və ilk növbədə, Prezident cənab İliyeskuya öz dərin 

təşəkkürümü və minnətdarlığımı bildirirəm.  

Azərbaycanın ümummilli lideri Heydər Əliyev bütün dövrlərdə öz xalqına sədaqətlə xidmət etmişdir. O, 

Azərbaycanda hakimiyyətə gələndə ölkəmiz çox çətin dövr yaşayırdı. Ölkə siyasi cəhətdən təcrid olunmuş 

vəziyyətdə idi, iqtisadiyyat tamamilə dağılmışdı və total böhran yaşanırdı. Ermənistanın Azərbaycana təcavüzü 

davam edirdi və torpaqlarımız işğal altına düşürdü. Məhz Heydər Əliyevin cəsarəti, qətiyyəti, uzaqgörənliyi 

nəticəsində ölkəmiz bu çətin vəziyyətdən çıxa bildi və bu gün Azərbaycan çox dinamik şəkildə inkişaf edir. 

Onun səyləri nəticəsində müharibə dayandırıldı, ölkədə vətəndaş müharibəsinə son qoyuldu, sülh və əmin-

amanlıq yarandı. Azərbaycan beynəlxalq aləmdə özünəlayiq yerini tuta bildi, Avropa, Avratlantik strukturlarına 

inteqrasiya etməyə başladı.  

Bu gün Azərbaycanın təşəbbüsü və bilavasitə iştirakı ilə regionda irimiqyaslı layihələr həyata keçirilir. Bu 

layihələrin təşəbbüskarı da məhz Prezident Heydər Əliyev olmuşdur. Onun təşəbbüsü ilə başlanmış iqtisadi 

islahatlar ölkəmizi iqtisadi cəhətdən gücləndirdi və deyə bilərəm ki, son səkkiz il ərzində Azərbaycanın ümumi 

daxili məhsulu yüz faiz artmışdır. Bu meyllər indi də davam edir.  

Heydər Əliyevin neft strategiyası nəticəsində ölkəmizə milyardlarla dollar sərmayə qoyulubdur və bu gün 

adambaşına düşən xarici sərmayələrin həcminə görə Azərbaycan bölgədə lider dövlətdir. Aparılmış iqtisadi 

islahatlar bizə imkan verdi ki, ölkədə mövcud olan çoxlu sosial problemlər öz həllini tapsın. Heydər Əliyevin 

təşəbbüsü ilə, ilk növbədə, Azərbaycanda ən çətin vəziyyətdə yaşayan qaçqın və köçkünlər üçün yeni layihələr 

həyata keçirilməyə başlandı. Onlar üçün yeni qəsəbələr, şəhərciklər salındı. Yenə də qeyd etməliyəm ki, bu gün 

bütün başqa sahələrdə olduğu kimi, bu sahədə də siyasət davam etdirilir və biz bundan sonra da bu məsələ ilə 

ciddi məşğul olacağıq.  

Bir sözlə, bütün sahələrdə - beynəlxalq, siyasi, iqtisadi, sosial, regional istiqamətlərdə Heydər Əliyevin 

siyasi xətti ölkəmizi yeni mərhələyə gətirib çıxarmış, Azərbaycanı möhkəmləndirmiş, beynəlxalq aləmdə onun 

mövqelərini gücləndirmiş və iqtisadi potensialını artırmışdır. Bu gün Azərbaycan müasir, dinamik inkişaf edən 

ölkədir. Biz bu gün də ölkəmizdə bu siyasəti davam etdiririk.  

Heydər Əliyevin Rumıniyaya və rumın xalqına xüsusi münasibəti var idi. Burada qeyd olundu ki, 

Azərbaycanın Şərqi Avropada ilk səfirliyi Rumıniyada açılmışdır. Prezident Heydər Əliyevin Rumıniyaya və 

Prezident İon İliyeskunun Azərbaycana etdikləri səfərlər iki ölkə arasında olan əlaqələri daha da 

gücləndirmişdir. Bu gün ölkələrimiz arasında çox gözəl münasibətlər mövcuddur. Onu da demək istəyirəm ki, 

Prezident Heydər Əliyevlə Prezident İon İliyeskunu çox güclü dostluq telləri bağlayırdı. Bu iki lider həm öz 

ölkələri üçün, həm də regionun inkişafı üçün çox böyük işlər görmüşlər. Onların öz ölkələrinin inkişafında 

müstəsna xidmətləri vardır. 

Ölkəmizdə bütün başqa sahələrdə olduğu kimi, Rumıniya-Azərbaycan münasibətlərində də bu gözəl 

ənənələr yaşayır, Heydər Əliyev siyasəti davam etdirilir. Mənim Rumıniyaya səfərim buna gözəl sübutdur. 

Fürsətdən istifadə edərək, mənə və nümayəndə heyətimizə göstərilmiş gözəl münasibətə, qonaqpərvərliyə görə 

hörmətli cənab Prezident İon İliyeskuya bir daha öz təşəkkürümü bildirirəm.  

Əziz dostlar, xalqımızın ümummilli lideri Heydər Əliyevin büstünün ucaldılması münasibətilə mən sizin 

hamınızı ürəkdən təbrik edirəm. Büstün qoyulmasında iştirak etmiş bütün insanlara dərin minnətdarlığımı 

bildirirəm. Heydər Əliyevin xatirəsini əziz tutduqları üçün rumın xalqına, Prezident İon İliyeskuya bir daha həm 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti kimi, həm də Heydər Əliyevin oğlu kimi öz təşəkkürümü bildirirəm.  
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BUXARESTDƏ AZƏRBAYCAN DİASPORUNUN NÜMAYƏNDƏLƏRİ VƏ  

RUMINİYA-AZƏRBAYCAN DOSTLUQ CƏMİYYƏTİNİN ÜZVLƏRİ İLƏ GÖRÜŞDƏ 

ÇIXIŞ 

 

Buxarest şəhəri, 

12 oktyabr 2004-cü il 

 

Əziz dostlar!  

Hörmətli xanımlar və cənablar! 

Sizin hamınızı ürəkdən salamlayıram və mənə göstərilən yüksək qonaqpərvərliyə, deyilən xoş sözlərə 

görə Sizə minnətdarlığımı bildirirəm.  

Rumıniya-Azərbaycan Dostluq Cəmiyyətinin fəaliyyəti iki ölkə arasında əməkdaşlıq üçün çox böyük 

əhəmiyyətə malikdir. Çox şadam ki, Rumıniya ilə Azərbaycan bütün sahələrdə əməkdaşlıq edirlər və bunun 

nəticəsində ölkələrimiz siyasi, iqtisadi və digər sahələrdə əlaqələrini gücləndirirlər. Mənim bu rəsmi səfərim də 

gələcək əməkdaşlığımız üçün yeni bir addımdır, yeni bir mərhələdir və şübhə etmirəm ki, bu səfərdən sonra 

əlaqələrimiz bütün sahələrdə daha da genişlənəcəkdir.  

Azərbaycan dövlət müstəqilliyini əldə etdikdən sonra daim Rumıniyanın dəstəyini görmüşdür və bunu bu 

gün də hiss edirik. Buna görə bir daha sizə və bütün rumın xalqına öz dərin minnətdarlığımı bildirirəm.  

Müstəqilliyimizin ilk illəri Azərbaycan üçün çox ağrılı keçmişdir. Ölkədə xaos, anarxiya, hərc-mərclik 

hökm sürürdü, vətəndaş müharibəsi başlanmışdı, iqtisadi böhran yaşanırdı. Bir sözlə, Azərbaycanın müstəqil 

dövlət kimi yaşaması təhlükə altında idi. Yalnız Azərbaycanın ümummilli lideri Heydər Əliyevin xalqın tələbi 

ilə ölkəyə rəhbərliyə gəlməsindən sonra vəziyyət dəyişdi, sabitlik yarandı, böhrana son qoyuldu və bu gün 

Azərbaycan sürətlə inkişaf edən ölkədir. Ölkəmiz çox sürətlə beynəlxalq təşkilatlara inteqrasiya edir.  

Ölkəmizdə həm siyasi, həm də iqtisadi sahələrdə çox ciddi islahatlar aparıldı. Bu islahatların nəticəsində 

dünyada və regionda Azərbaycanın mövqeyi möhkəmləndi və indi iqtisadi inkişaf baxımından ölkəmiz bütün 

postsovet məkanında qabaqcıl yerlərdədir.  

Ötən il keçirilmiş prezident seçkilərində də xalqımız son illər ərzində ölkədə aparılmış siyasətə öz 

dəstəyini bir daha bildirərək, yenidən Heydər Əliyev siyasətinə, Heydər Əliyev siyasi xəttinə səs verdi. Bu dövr 

ərzində ölkəmizin iqtisadiyyatı daha da güclənmişdir. Ümumi daxili məhsulun orta illik artımı on faizə 

bərabərdir. Azərbaycanda həyata keçirilən regional sosial-iqtisadi inkişaf proqramı nəticəsində ölkədə 70 

mindən çox iş yeri açılmışdır. Dünyanın ən böyük enerji layihəsi uğurla həyata keçirilir - region və bütün dünya 

üçün böyük əhəmiyyət kəsb edən Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəməri uğurla inşa edilir və yaxın zamanlarda biz 

onun açılışını qeyd edəcəyik. Bu, Heydər Əliyevin neft strategiyasının həyata keçirilməsinin bariz nümunəsidir. 

Çox əlamətdar hadisədir ki, Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəmərinə və Türkiyənin Ceyhan şəhərində tikilən böyük 

terminala ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin adı verilmişdir.  

Azərbaycan beynəlxalq aləmdə də öz mövqelərini möhkəmləndirir. Bizim NATO və Avropa Birliyi ilə 

əlaqələrimiz yeni pilləyə qalxıbdır. Azərbaycan NATO-ya fərdi tərəfdaşlıq planını təqdim edən ilk 

ölkələrdəndir. Avropa Birliyinin ölkəmizi yeni qonşuluq siyasətinə daxil etməsi də çox mühüm hadisədir və 

Azərbaycanın Avropaya inteqrasiyası istiqamətində gələcəkdə atılacaq addımlar üçün böyük bir zəmindir.  

Əlbəttə, bizim müxtəlif ölkələrlə ikitərəfli əlaqələrimiz də sürətlə inkişaf edir və genişlənir. Bu baxımdan 

Rumıniya ilə Azərbaycan arasında olan əlaqələrə xüsusi əhəmiyyət veririk və deyə bilərəm ki, Azərbaycanın bu 

regionda ilk səfirliyi məhz Rumıniyada açılmışdır. Mən çox şadam ki, bu səfirlik uğurla işləyir, bütün aidiyyəti 

orqanlarla əlaqədədir. Bu da bizə imkan verir ki, Azərbaycan haqqında həqiqətlər, reallıqlar geniş rumın 

ictimaiyyətinə dolğun şəkildə çatdırılsın.  

Mən bu səfərdən çox razıyam. Əminəm ki, bu səfərdən sonra bizim əlaqələrimiz daha da güclənəcəkdir. 

İmzalanmış sənədlər bunu deməyə əsas verir.  

Bilirsiniz ki, ölkəmiz və region üçün ən təhlükəli, ən ağrılı problem Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq 

Qarabağ münaqişəsi, Ermənistanın Azərbaycan torpaqlarını işğal etməsidir.  

Biz tələb edirik ki, bu münaqişə beynəlxalq hüquq normaları əsasında öz həllini tapsın, Azərbaycanın 

ərazi bütövlüyü bərpa edilsin. Bizim üçün çox vacibdir ki, Rumıniya dövlətinin mövqeyi də məhz bundan 

ibarətdir və hörmətli cənab Prezident İon İliyesku dünən mətbuat konfransında və digər çıxışlarda bu mövqeyi 

açıq şəkildə bəyan etmişdir. O demişdir ki, Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi beynəlxalq 

hüquq normaları əsasında, Azərbaycanın ərazi bütövlüyü çərçivəsində öz həllini tapmalıdır. Sizin ölkənizin bu 
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açıq bəyanatı və bizə açıq dəstəyi bizim üçün çox vacibdir və mən əminəm ki, münaqişənin nizama salınması 

istiqamətində öz rolunu oynayacaqdır.  

Biz bütün dövlətlərin ərazi bütövlüyünü tanıyırıq. Əlbəttə, tələbimiz ondan ibarətdir ki, bizim də ərazi 

bütövlüyümüz bərpa edilsin, Ermənistan öz işğalçı siyasətindən əl çəksin, işğal olunmuş torpaqlardan çıxsın və 

bir milyondan artıq qaçqın və köçkün öz doğma torpaqlarına qayıda bilsin. Onu da qeyd etmək istəyirəm ki, 

Birləşmiş Millətlər Təşkilatı Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə dair dörd qətnamə qəbul 

edibdir və bu qətnamələrdə deyilir ki, Ermənistanın silahlı qüvvələri Azərbaycanın işğal olunmuş torpaqlarından 

qeyd-şərtsiz çıxmalıdır. Biz istəyirik ki, dünyada ikili standartlar siyasətinə son qoyulsun və Birləşmiş Millətlər 

Təşkilatı tərəfindən qəbul edilmiş qərarlar icra olunsun. Bu məsələ ilə əlaqədar Rumıniyanın birmənalı mövqeyi 

və digər Avropa ölkələrinin bizə verdiyi dəstək münaqişənin həllində böyük rol oynaya bilər. Bu münaqişə öz 

həllini taparsa, regionda sülh bərqərar olunar, təhlükəsizlik möhkəmləndirilər və bütün maneələr aradan 

qaldırılar. Biz istəyirik ki, regiondakı bütün xalqlar əmin-amanlıq şəraitində yaşasınlar.  

Əziz dostlar, bir daha qeyd etmək istəyirəm ki, mənim Rumıniyaya rəsmi səfərim çox mühümdür. Mən bu 

səfərə böyük əhəmiyyət verirəm və şadam ki, o, çox uğurlu keçir. Qeyd etdiyimiz kimi, ölkələrimiz arasında 

əlaqələr çox yüksək səviyyədədir. Çox şadam ki, insanlarımız arasında da mehriban münasibət vardır. Mən 

Rumıniyaya böyük nümayəndə heyəti ilə gəldim. Burada aparılan danışıqlar, söhbətlər və imzalanmış sənədlər 

gələcək əməkdaşlığımız üçün çox gözəl şərait yaradır. Biz istəyirik ki, əlaqələrimiz bütün sahələrdə və bütün 

səviyyələrdə inkişaf etsin. Hökumətlərarası birgə komissiya daha fəal işləməlidir, parlamentlərarası əlaqələr 

güclənməlidir, humanitar sahədə əməkdaşlıq da yeni mərhələyə çıxmalıdır. Mən ümid etmək istəyirəm ki, bu 

səfər bütün sadaladığım məsələlərə təkan verəcəkdir.  

Əlbəttə, mənim üçün çox önəmli və əzizdir ki, burada, Rumıniya torpağında xalqımızın ümummilli lideri 

Heydər Əliyevin abidəsi ucaldılmışdır. Bu, iki ölkə arasında olan əlaqələrə çox müsbət təsir göstərəcəkdir. 

Bunun Azərbaycan və rumın xalqları arasında mehriban və səmimi münasibətlərə də güclü təsiri olacaqdır. 

Buna görə mən Rumıniya dövlətinə və hökumətinə, şəxsən cənab İon İliyeskuya öz minnətdarlığımı bildirirəm. 

Çox istərdim ki, Rumıniya-Azərbaycan Dostluq Cəmiyyətinin üzvləri də tez-tez Azərbaycana gəlsinlər, biz daha 

da sıx əlaqədə, təmasda olaq və Cəmiyyətin fəaliyyəti bundan sonra da xalqlarımızın yaxınlaşmasına xidmət 

etsin.  

Verilən ödüllərə və dediyiniz xoş sözlərə görə sizin hamınıza bir daha öz dərin minnətdarlığımı 

bildirirəm. Əminəm ki, Rumıniya ilə Azərbaycan arasında olan əlaqələr yüksələn xətt üzrə davam edəcəkdir.  
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BUXARESTDƏ AZƏRBAYCAN SƏFİRLİYİNİN YENİ BİNASININ 

AÇILIŞ MƏRASİMİNDƏ 

NİTQ 

 

Buxarest şəhəri 

12 oktyabr 2004-cü il 

 

Hörmətli xanımlar və cənablar!  

Əziz dostlar!  

Bu gün çox əlamətdar bir gündür. Rumıniyanın paytaxtı Buxarest şəhərində Azərbaycan Respublikasının 

səfirliyinin yeni binası açılır və bu münasibətlə mən sizin hamınızı ürəkdən təbrik etmək istəyirəm.  

Bir neçə ildir ki, Azərbaycanın Rumıniyada səfirliyi açılmışdır və onun fəaliyyəti çox uğurludur. Bu illər 

ərzində iki ölkə arasında olan əlaqələr daha da güclənmiş, yeni mərhələyə qədəm qoymuşdur.  

Çox şadam ki, ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin və Rumıniya Prezidenti İon İliyeskunun xalqlarımız 

arasında münasibətlərin möhkəmlənməsi sahəsindəki səyləri öz bəhrələrini verir. Mənim də Rumıniyaya rəsmi 

səfərim bu gün başa çatır və deyə bilərəm ki, bu səfər çox uğurlu olubdur, çoxlu mühüm sənədlər imzalanıb və 

geniş fikir mübadiləsi aparılıbdır. Bu səfərdən sonra qətiyyətlə deyə bilərəm ki, Rumıniya-Azərbaycan əlaqələri 

həm ikitərəfli formatda, həm də regional əməkdaşlıq baxımından çox sürətlə inkişaf edir. Ölkələrimiz bir-birinə 

çox yaxındır. Dünyada sülhün, təhlükəsizliyin təmin olunmasında Rumıniya və Azərbaycan fəal iştirak edirlər 

və bu amil bizi daha çox birləşdirir. Rumıniyanın Avropa və Avratlantik strukturlarına inteqrasiya siyasəti öz 

gözəl nəticələrini veribdir. Biz də buna çox sevinirik və bildirmək istəyirəm ki, Azərbaycan da bu yolla gedir. 

Ölkəmizin də siyasəti Avropa və Avratlantik strukturlarına inteqrasiyadan ibarətdir. Bu, bizim strateji 

seçimimizdir. Bu seçim 1993-cü ildə xalqımızın ümummilli lideri Heydər Əliyev hakimiyyətə gəldikdən sonra 

edilibdir və bu gün Azərbaycan dövləti və hökuməti bu siyasi xəttə sadiqdir, bu siyasəti davam etdirir.  

Bir sözlə, deyə bilərəm ki, siyasi əlaqələrimiz çox yüksək səviyyədədir. Məqsədimiz ondan ibarətdir ki, 

iqtisadi əlaqələrimizi də yüksək səviyyəyə çatdıraq. Bunu etmək üçün bütün imkanlar vardır. İqtisadi baxımdan 

Rumıniya ilə Azərbaycan ən dinamik inkişaf edən ölkələrdir. Bizim iqtisadi potensialımız günü-gündən 

güclənir. Yeni istehsal sahələri işə salınır, yeni infrastruktur layihələri həyata keçirilir. Azərbaycanın enerji 

daşıyıcılarının Avropaya və ümumən dünyaya çatdırılması istiqamətində çox mühüm addımlar atılıbdır və bu 

sahədə iki ölkə arasında çox gözəl əməkdaşlıq mümkündür. Əminəm ki, biz buna nail olacağıq.  

Hökumətlərarası birgə komissiyanın bundan sonrakı fəaliyyəti ondan ibarət olmalıdır ki, bizim iqtisadi 

əlaqələrimizi bütün sahələrdə daha da gücləndirsin, iş adamlarına gözəl şərait yaratsın, ümumiyyətlə, iqtisadi-

ticarət əlaqələrinin inkişafında daha da fəal rol oynasın.  

Humanitar sahəni əhatə edən mühüm sazişlər imzalanıbdır. Bu, Azərbaycan dövlətini, hökumətini qane 

edir. Çalışmalıyıq ki, bu əlaqələri bundan sonra da inkişaf etdirək və gücləndirək. Səfirliyimizə də bu işdə yeni 

uğurlar arzulayıram. Bu gözəl binanın açılışı münasibətilə bir daha sizin hamınızı təbrik edirəm.  

 

* * * 

 

Sonra Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev səfirliyin yeni binasının açılışında iştirak edən xarici ölkələrin 

diplomatik nümayəndəliklərinin rəhbərləri ilə görüşüb söhbət etdi. 

Dövlətimizin başçısı jurnalistlərin suallarına cavab verdi.  

SUAL: Cənab Prezident, Sizin çıxışlarınızdan da məlum oldu ki, Rumıniya səfərinizdən razı 

qalmısınız...  

CAVAB: Bəli, razı qalmışam. Çox uğurlu səfərdir. Bizim aramızda olan qarşılıqlı anlaşma apardığımız 

danışıqlar əsnasında bir daha təsdiqini tapdı. Biz çox geniş fikir mübadiləsi apardıq, həm ikitərəfli, həm də 

regional məsələləri müzakirə etdik. Əlbəttə ki, imzalanmış sənədlər gələcək əməkdaşlıq üçün hüquqi baza 

yaradır. Bütün görüşlər çox uğurlu keçibdir. Mən çox razıyam. Rumıniya-Azərbaycan əlaqələri bizim üçün çox 

vacibdir.  

SUAL: Dünənki mətbuat konfransında Rumıniya Prezidenti xatırlatdı ki, ümummilli liderimiz 

Heydər Əliyevin vaxtında Azərbaycan qazının Rumıniyadan keçməklə Avropaya nəql olunması məsələsi 

qaldırılmışdı. Rumıniyanın enerji layihələrində iştirakı ilə bağlı konkret müzakirələr oldumu? 

CAVAB: Biz bu məsələni müzakirə etdik. Bilirsiniz ki, Azərbaycan qazı Avropaya çatdırılacaqdır. Bu 

istiqamətdə önəmli addımlar atılıb. Gürcüstan və Türkiyə üzərindən Avropanın digər ölkələrinə qaz nəql 
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olunacaqdır. Bu barədə Avropa Birliyində də müzakirələr aparılmışdır. Əlbəttə, bu baxımdan Rumıniya ilə 

Azərbaycan arasında da əməkdaşlıq ola bilər. Mən bu gün maraqlandım, Rumıniya ildə təxminən 5 milyard 

kubmetr qaz idxal edir və Azərbaycanın onu bu qazla təmin etməyə imkanı olacaqdır. Bizim “Şahdəniz” 

yatağından böyük həcmdə qaz çıxarılacaq və onu istənilən yerə çatdıra biləcəyik. Odur ki, Bakı-Tbilisi-Ərzurum 

qaz kəmərini də Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəməri kimi uğurla başa çatdırmalıyıq və öz öhdəliyimizi yerinə 

yetirməliyik.  

SUAL: Cənab Prezident, səfər zamanı Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ətrafında da müzakirələr 

apardınız. Ümumiyyətlə, Rumıniyanın bu məsələ ilə bağlı mövqeyi Sizi qane edirmi? 

CAVAB: Əlbəttə qane edir. Sİz dünən bu sualı Rumıniya Prezidentinə verdiniz və o da cavabında sonrakı 

çıxışlarında da birmənalı şəkildə dedi ki, Rumıniya bu məsələnin Azərbaycanın ərazi bütövlüyü çərçivəsində 

həllinə tərəfdardır. Bu, çox önəmli bəyanatdır. Bildiyiniz kimi, son müddət ərzində bir neçə dövlət başçısı 

birmənalı şəkildə belə bir bəyanatla çıxış etmişdir. Mənim əksər səfərlərimdə tərəf-müqabilim buna oxşar 

bəyanatla çıxış etmişdir. Bu, çox önəmli haldır, bu, bir də onu göstərir ki, dünyada ikili standartlara yol 

verilməməlidir. Bütün məsələlər yalnız beynəlxalq hüquq normaları prizmasından öz həllini tapmalıdır. Əlbəttə 

ki, Azərbaycanın ərazi bütövlüyü bərpa olunmalıdır.  

Ermənistanda bunu nə qədər tez başa düşsələr, o qədər yaxşıdır. İndi əsas məsələ bundadır ki, BMT-nin 

və ATƏT-in mühüm qərarları həyata keçirilsin, bunun üçün mexanizm yaradılsın. Əfsuslar olsun ki, BMT 

Təhlükəsizlik Şurasının dörd qətnaməsindən biri də icra olunmur, Ermənistana qarşı bir dəfə də olsun sanksiya 

tətbiq edilmir. Əlbəttə, bu, dözülməz haldır. Əgər beynəlxalq hüquq mexanizmləri hazırlanarsa və tətbiq 

olunarsa, onda bu münaqişə daha tez öz həllini tapacaqdır.  

SUAL: Cənab Prezident, Dağlıq Qarabağ məsələsi AŞPA-nın sessiyasında da müzakirə 

olunmuşdur. Siz sessiyanın nəticələrindən razı qaldınızmı? 

CAVAB: Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə yanvar sessiyasında baxılacaqdır. 

Bilirsiniz ki, məruzə hazırlanıb, Terri Devis məruzəni təqdim edibdir və o mətbuatda da öz əksini tapıbdır. Bu, 

çox obyektiv, reallıqları əks etdirən məruzədir. Bu sessiyada da həmin məsələyə toxunuldu, müəyyən fikirlər 

səsləndi. Amma deyə bilərəm ki, onların hamısı bizim təməlini qoyduğumuz prinsipləri əks etdirir. Əsas məsələ 

o idi ki, işğal haqqında məlumatlar Avropa Şurasının sənədlərinə salınsın, Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün 

pozulması barədə fikirlər öz əksini tapsın. Artıq bu, sənəddir, hüquqi bazadır. Əminəm ki, müzakirə olunacaq 

məruzə də Ermənistanın Azərbaycan torpaqlarını işğal etdiyini bir daha göstərəcəkdir. Əlbəttə ki, müəyyən 

sanksiyalar da nəzərdə tutula bilər. Bəri başdan Avropa Şurasından bizim tələbimiz və istəyimiz ondan ibarət idi 

ki, bu münaqişəyə siyasi qiymət verilsin. Avropa Şurasının başqa mexanizmi yoxdur və biz ondan möcüzə 

gözləməməliyik. Amma siyasi qiymət veriləndən sonra bu, siyasi danışıqlar prosesi üçün də güclü baza 

olacaqdır. Deyə bilərəm ki, artıq dünyada bu münaqişə ilə əlaqədar dolğun məlumat var, Azərbaycanın haqlı 

olması regionda və beynəlxalq aləmdə qəbul edilir. Bizim vəzifəmiz ondan ibarətdir ki, öz siyasi iradəmizi, 

təzyiqi daha da gücləndirək, Ermənistanı işğalçı dövlət kimi bütün kürsülərdən ifşa edək və öz siyasi 

həmlələrimizi davam etdirək. Bunu Prezident də, deputatlar da, mətbuat da, hər bir Azərbaycan vətəndaşı da 

etməlidir. Yalnız bu təqdirdə biz istəyimizə nail olacağıq.  
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BAKI-TBİLİSİ-CEYHAN ƏSAS İXRAC BORU KƏMƏRİNİN  

AZƏRBAYCAN VƏ GÜRCÜSTAN ƏRAZİLƏRİNDƏN KEÇƏN HİSSƏSİNİN  

BİRLƏŞDİRİLMƏSİ MƏRASİMİNDƏ  

NİTQ 

 

Ağstafa rayonu, 

16 oktyabr 2004-cü il 

 

Hörmətli cənab Prezident Mixail Saakaşvili, əziz dostum Mixail!  

Hörmətli qonaqlar, xanımlar və cənablar!  

Bu gün çox tarixi bir gündür. İnşası uğurla davam edən Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəməri iki qardaş 

ölkənin sərhədində birləşir. Bu əlamətdar, tarixi gündə sizin hamınıza öz dərin minnətdarlığımı və salamlarımı 

çatdırmaq istəyirəm. Bu kəmərin tikintisində iştirak etmiş bütün insanları xüsusilə qeyd etmək istəyirəm. 

Bəziləri tərəfindən əfsanə kimi təqdim edilən Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəməri onların əməyi nəticəsində 

gerçəyə çevrilmişdir.  

Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəməri Azərbaycanda 1994-cü ildən başlanmış Heydər Əliyevin neft 

strategiyasının tərkib hissəsidir. On il bundan əvvəl, “Əsrin müqavilə”sinin imzalanmasından sonra 

Azərbaycanda yeni neft strategiyası həyata keçirilməyə başlandı. Bu müddət ərzində böyük uğurlar qazanıldı, 

böyük məsələlər öz həllini tapdı. Azərbaycan iqtisadi cəhətdən gücləndi. Ölkəmizin iqtisadiyyatına, sənayesinə 

milyardlarla dollar sərmayə qoyuldu. Bu, çox mühüm bir hadisədir və onu göstərir ki, ölkəmizdə gedən 

proseslərə, Azərbaycanın gələcəyinə çox böyük inam var. Əgər bu inam olmasaydı, əlbəttə ki, milyardlarla 

dollar sərmayə qoyulmazdı. Bu müddət ərzində Azərbaycanın neft infrastrukturu, demək olar ki, tamamilə 

yeniləşdi, yenidən quruldu və indi dünyanın ən yüksək standartlarına cavab verir. Qazma qurğularının tikintisi, 

digər infrastrukturun yaranması və əlbəttə ki, iki neft kəmərinin - Bakı-Novorossiysk və Bakı-Supsa 

kəmərlərinin tikintisi neft strategiyasının tərkib hissəsi idi. Əgər 1994-cü ilin sentyabrın 20-də “Əsrin 

müqaviləsi” imzalanmasaydı, bunların heç biri mümkün olmazdı.  

Azərbaycan öz iqtisadi potensialını çox böyük dərəcədə gücləndirə bildi. Bütün bu işləri həll etmək üçün 

böyük iradə, cəsarət və uzaqgörənlik lazım idi. Mənim dostum Mixail öz çıxışında qeyd etdi ki, Azərbaycan 

müstəqilliyini əldə etdikdən sonra çox ağır vəziyyətdə idi. Ölkədə xaos, böhran, hərc-mərclik hökm sürürdü. 

İqtisadiyyat ildən-ilə tənəzzülə uğrayırdı və demək olar ki, tamamilə dağılmışdı. Yalnız və yalnız xalqımızın 

ümummilli lideri Heydər Əliyevin Azərbaycanda hakimiyyətə gəlişindən sonra vəziyyət dəyişdi, Azərbaycan 

tədricən böhrandan çıxmağa başladı və təxminən 1996-cı ildən sonra ölkədə bütün sahələrdə inkişaf başlandı. 

Biz bu gün sizinlə bu inkişafın nəticələrini görürük. Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəmərinin tikintisi həm 

Azərbaycan üçün, həm Gürcüstan üçün, həm də bütün region üçün çox vacibdir. Bu, ölkəmizə yeni imkanlar 

yaradacaqdır, xalqlarımız üçün yeni şəraitin yaradılmasını təmin edəcəkdir. Əlbəttə ki, bu, ölkələrimizə böyük 

həcmdə maliyyə vəsaitinin cəlb olunmasına gətirib çıxaracaqdır.  

Eyni zamanda, bütün bu iqtisadi məsələlərlə yanaşı, regional təhlükəsizlik məsələlərinə də bu layihə öz 

töhfəsini verəcəkdir. Təəssüflər olsun ki, regionda sülh və təhlükəsizlik hələ də tam mənada bərqərar 

olunmayıbdır. Biz ümid edirik ki, Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəməri bu baxımdan da bizə kömək edəcəkdir.  

Regionda əməkdaşlıq uğurla davam edir, Gürcüstanla Azərbaycan arasında əlaqələr həmişə çox yüksək 

səviyyədə olmuşdur. Əsrlər boyu xalqlarımız mehriban dostluq və qardaşlıq şəraitində yaşamışlar. Bu gün də 

belədir. Çox vacibdir ki, aramızda olan ənənəvi dostluq və qardaşlıq münasibətləri xalqlarımız, ölkələrimiz 

müstəqilliyini əldə etdikdən sonra daha da inkişaf etsin. Bu gün ölkələrimiz çox mühüm bir mərhələdədir. Hər 

iki ölkədə rəhbərliyə yeni insanlar gəlmişlər. Onların fəaliyyətindən, bir-birinə olan münasibətindən çox şey 

asılıdır. Çox şadam ki, ilk görüşdən, ilk təmasdan Mixaillə mənim aramda olan münasibətlər əsil mənada 

qardaşlıq münasibətləridir. Biz həmişə bir-birimizi görməyimizə çox sevinirik, çox şadıq. İştirak etdiyimiz elə 

bir beynəlxalq tədbir olmayıb ki, biz orada görüşməyək. Xalqlarımızın gələcəyi, müstəqil dövlətlərimizin birgə 

yaşaması və güclənməsi, dünyada öz mövqelərini möhkəmləndirməsi üçün bizim dostluğumuz vacibdir. Hər bir 

Azərbaycan, hər bir Gürcüstan vətəndaşının dostluğu vacibdir. Bu məsələdə də ölkə rəhbərləri öz vətəndaşlarına 

gözəl nümunə göstərir. Əminəm ki, bu, hamı üçün örnək olacaqdır, hamımız gündəlik həyatımızda, gündəlik 

fəaliyyətimizdə çalışacağıq ki, iki ölkə arasında olan münasibətləri daha da gücləndirək, daha yüksək pilləyə 

qaldıraq.  

Bu gözəl gündə qeyd etməliyəm ki, həm Gürcüstanda, həm Azərbaycanda, həm də Türkiyədə Bakı-

Tbilisi-Ceyhan neft kəmərinin tikintisi istiqamətində böyük işlər görülmüşdür. Mən bu gün bu kürsüdən bizim 
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türkiyəli qardaşlarımızı da təbrik etmək, onların fəaliyyətini də yüksək qiymətləndirmək istəyirəm. Bu layihə, 

ümumiyyətlə, bütün dünyaya sübut edir ki, regional əməkdaşlıq hansı formada həyata keçirilməlidir. Bakı-

Tbilisi-Ceyhan, Bakı-Tbilisi-Ərzurum və digər enerji layihələri dünyanın ən böyük layihələridir. Əlbəttə, bizim 

bütün uğurlarımız gələcək əməkdaşlıq prosesinə müsbət təsir edəcəkdir. Regional əməkdaşlıq daha da 

güclənəcək, yeni formalarla zənginləşəcəkdir. Əminəm ki, bizim uğurumuz başqa regional məsələlərə də öz 

gözəl təsirini göstərəcəkdir.  

Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəmərinin tikintisində bilavasitə iştirak etmiş, əməyini qoymuş şirkətləri, 

insanları, dostlarımızı salamlayıram və onları təbrik edirəm, öz minnətdarlığımı bildirirəm. Bakı-Tbilisi-Ceyhan 

Ko şirkəti və bu şirkətdə aparıcı rol oynayan bp şirkəti Azərbaycanın çox gözəl tərəfdaşlarıdır. 10 ildən artıqdır 

ki, bp ilə Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti arasında çox gözəl əməkdaşlıq var, biz əsil mənada tərəfdaşıq. Biz çox 

minnətdarıq ki, bp Azərbaycana böyük həcmdə sərmayə qoyubdur, ölkəmizdə müxtəlif layihələrdə aparıcı rol 

oynayır və əminəm ki, bundan sonra əməkdaşlığımız daha da güclənəcəkdir. Gələcəkdə bizi böyük işlər 

gözləyir. Kəmərlər tikiləndən və istismara veriləndən sonra onların normal fəaliyyəti və təhlükəsiz istismarı 

bizim hamımızın diqqəti mərkəzində olacaqdır.  

Bu illər ərzində Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti çox böyük işlər görübdür. Şirkətdə çalışan 

mütəxəssislərin, fəhlələrin, danışıqları aparan şəxslərin hamısının bu işlərdə böyük əməyi vardır. Azərbaycan 

Dövlət Neft Şirkəti də bu son 10 il ərzində daha yüksək nəticələr əldə edib, daha müasirləşibdir və əlbəttə ki, 

Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəmərinin tikintisində bu şirkətin böyük, 25 faizə bərabər payının olması bizim 

üzərimizə əlavə məsuliyyət qoyur.  

Bütün digər şirkətlərin, Azərbaycan tərəfindən inşaatı aparan SSİS və Gürcüstan tərəfindən inşaatı aparan 

“Kapak-Petrofak” şirkətlərinin də fəaliyyətini yüksək qiymətləndirirəm. Əgər bu məsələdə bizim dostumuz 

Amerika Birləşmiş Ştatlarının iştirakı və fəaliyyəti olmasaydı, əlbəttə ki, bütün bunları həyata keçirmək çox 

çətin olardı. Biz bu dəstəyi ilk anlardan hiss etmişik, bu gün də hiss edirik. Bu məsələlərlə 10 ilə yaxın məşğul 

olan bir adam kimi tam səmimiyyətlə deyə bilərəm ki, əgər Amerika hökumətinin bu məsələ ilə əlaqədar 

qətiyyətli mövqeyi nümayiş etdirilməsəydi, bizim işlərimiz daha çətin ola bilərdi. Fürsətdən istifadə edərək, bu 

tədbirdə bizimlə bərabər olan və məxsusi buraya gəlmiş dostumuz, səfir Stiven Mənni salamlayıram və onun 

fəaliyyətini xüsusi qeyd etmək istəyirəm.  

Sadaladığım bütün məsələlər bizə bu nəhəng layihəni həyata keçirməyə imkan veribdir. Burada 

Azərbaycanda və Gürcüstanda görülən işlər, bizim neft şirkətlərimiz və tərəfdaşlarımız, Amerika Birləşmiş 

Ştatlarının fəaliyyəti və bu işlərə töhfəsi mühüm rol oynamışdır. Beynəlxalq maliyyə qurumlarının yardımı 

olmasaydı, biz bu qədər vəsaiti toplaya bilməzdik. Bütün bu amillər bir daha göstərir ki, beynəlxalq və regional 

əməkdaşlıq olan yerdə uğurlar da, nəticələr də olur.  

Mən çox şadam və sevinirəm ki, biz bu əlamətdar günü qeyd edirik. Bilirsiniz ki, bu məsələlərdə, 

Azərbaycanın neft strategiyasının həyata keçirilməsində, Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəmərinin tikintisində 

xalqımızın ümummilli lideri Heydər Əliyevin müstəsna rolu var idi. Təsadüfi deyildir ki, bu gün Bakı-Tbilisi-

Ceyhan neft kəməri Heydər Əliyevin adını daşıyır. Ceyhanda tikilən nəhəng terminal Heydər Əliyevin adını 

daşıyır. Bunların hamısı təbiidir. Ona görə ki, Heydər Əliyevin fəaliyyəti, rəhbərliyi, uzaqgörənliyi, cəsarəti 

nəticəsində bütün bu məsələlər öz həllini tapmışdır.  

Mən 1994-1995-ci illəri də yaxşı xatırlayıram. O zaman bəziləri buna inanmırdı, bəziləri bizə maneçilik 

törətmək istəyirdi. Amma heç kim buna müvəffəq ola bilmədi. Azərbaycan, Gürcüstan və Türkiyə xalqlarının 

iradəsi, əzmkarlığı, birliyi bizə imkan verdi ki, biz bu gün burada bu gözəl bayramı qeyd edə bilək. Bu 

əlamətdar hadisə bir daha göstərir ki, bizim qarşımızda heç bir maneə, heç bir əngəl ola bilməz və heç kim bizi 

tutduğumuz yoldan döndərə bilməz. 

Əziz dostlar,  

Mən sizin hamınızı bir daha ürəkdən salamlayıram. Bu gözəl hadisə münasibətilə hamınızı ürəkdən təbrik 

edirəm. Arzu edirəm ki, Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəməri uğurla, vaxtında istismara verilsin, biz də bunu qeyd 

edək. Bakı-Tbilisi-Ərzurum qaz kəmərini də oxşar tale gözləsin və ölkələrimiz bir-birinə daha da yaxın olsun. 

Bu, bizim arzumuzdur, istəyimizdir və buna nail olacağıq. Çünki bu, Gürcüstan və Azərbaycan rəhbərliyinin, 

insanlarının, vətəndaşlarının arzusudur.  

Bir daha sizin hamınızı ürəkdən təbrik edirəm. Arzu edirəm ki, belə bayramlar çox olsun və biz həmişə 

görüşəndə bir-birimizi təbrik edək, sevinək, elə edək ki, xalqlarımız həmişə yaxşı, firavanlıq içində yaşasın və 

xoşbəxt olsunlar. 
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MOSKVA DÖVLƏT BEYNƏLXALQ MÜNASİBƏTLƏR İNSTİTUTUNUN (UNİVERSİTETİNİN)  

60 İLLİYİNƏ HƏSR OLUNMUŞ TƏNTƏNƏLİ MƏRASİMDƏ 

NİTQ 

 

Moskva şəhəri, 

18 oktyabr 2004-cü il 

 

Əziz müəllimlər və tələbələr! 

Əziz dostlar! 

Sizin hamınızı – MDBMİ-nin müəllimlərini və tələbələrini şanlı yubiley münasibətilə təbrik edirəm. Mən 

bu gün burada sizinlə birlikdə olmaq barədə dəvəti böyük məmnunluqla qəbul etdim. Moskvaya bu gün gəldim 

və elə bu gün də sizinlə birlikdəyəm. 

İnstitutda təhsil illəri hər bir kəs üçün yəqin ki, ömrün ən yaxşı illərindəndir. Bu, gənclik illəridir, 

yetkinləşmə illəridir. Bizim dövrümüzdə, - mən bunu da mühüm hesab edirəm, - institutumuzda dostluq, 

qarşılıqlı yardım və qarşılıqlı anlaşma mühiti hökm sürürdü. Müəllimlərlə tələbələr arasında münasibətlər çox 

böyük hörmət əsasında qurulurdu. Çox yüksək tələbkarlıq vardı və bu tələbkarlığı biz hamımız öz üzərimizdə 

hiss edirdik, xüsusən də təhsilin ilk illərində. Bununla yanaşı, xoş münasibət, həssas münasibət vardı. 

Müəllimlərimizin bizə təkcə öz biliklərini deyil, həm də diplomat kimi praktiki işdə qazandıqları təcrübəni də 

öyrətmək arzusu vardı. Təhsillə diplomat olmağı öyrənmək kifayət qədər çətindir. Bu, elə bir peşədir ki, sən onu 

özünün sonrakı həyatında, karyeranda hiss etməlisən. Amma əlbəttə ki, müəllimlərimizin bizə öyrətdikləri çox 

böyük bünövrə idi. Ona görə də, bu imkandan istifadə edərək, ilk növbədə, institutumuzda mənə təhsil 

verənlərin hamısına dərin təşəkkürümü bildirmək və indi çox gərəyim olan bilikləri mənə öyrətdiklərinə görə 

onlara təşəkkür etmək istərdim. İnstitutumuzda müxtəlif ölkələrdən, o cümlədən SSRİ-nin bütün müttəfiq 

respublikalarından olan uşaqlar oxuyurdular. MDBMİ-nin məzunları bu gün Azərbaycanda bir çox məsul 

vəzifələrdə işləyirlər. İndiki halda mən özüm buna canlı nümunəyəm.  

Bu ilin fevralında mən Moskvada olarkən böyük məmnuniyyətlə institutumuza gəldim, köhnə dostlarımla 

görüşdüm, dedim ki, belə görüşlərimiz hələ çox olacaqdır. Mən bu imkandan istifadə edərək, Azərbaycana 

dəvətimi bir daha təsdiqləmək istəyirəm. 

Azərbaycan Rusiya üçün dost ölkədir. Ölkələrimiz arasında münasibətlər uğurla inkişaf edir və 

keyfiyyətcə tamamilə yeni səviyyəyə qalxmışdır. İndi bu münasibətlər ikitərəfli əsasda aktiv qarşılıqlı fəailyyət 

göstərən, istər regional məsələlərə, istərsə də dünya siyasəti məsələlərinə baxışları, əsasən, uyğun gələn 

tərəfdaşlar, dost ölkələr arasında olan münasibətlərdir. Mən bu münasibətlərin inkişaf etməsindən çox 

məmnunam. Bu münasibətlər ölkələrimizin rifahı naminə, xalqlarımızın rifahı naminə inkişaf edir. Rusiyanın və 

Azərbaycanın, əvvəllərdəki kimi, həmişə dost, tərəfdaş olması, beynəlxalq aləmdə daim aktiv qarşılıqlı fəaliyyət 

göstərməsi üçün mən öz tərəfimdən bundan sonra da var qüvvə ilə səy göstərəcəyəm.  

Bu gün onu da demək mənə xoşdur ki, müxtəlif beynəlxalq tədbirlərdə keçirilmiş çoxsaylı görüşlərdə 

institutun bugünkü həyatı haqqında çox müsbət, tərifli rəyləri tez-tez eşitmişəm. Bu gün MDBMİ ümumdünya 

təhsil və elmi tədqiqat mərkəzidir və bu, ikiqat xoşdur. Bu, ömrünün 10 ildən çoxu bu institutla bağlı olmuş 

insan kimi mənə ikiqat xoşdur. İnstituta bu şan-şöhrəti gələcəkdə də yüksək tutmağı arzulamaq istəyirəm. 

Gələcəkdə də beynəlxalq aləmdə tanınmış mərkəz olaraq qalmağı arzulamaq istəyirəm. Elə bir mərkəz ki, 

burada müxtəlif ölkələrin nümayəndələri təhsil alırlar, müxtəlif dövlətlərdən olan tələbələr mehriban ailə 

şəraitində oxuyur və aralarındakı əlaqələri sonralar heç vaxt itirmirlər. Şəxsən mənim həyatımda, eləcə də bir 

çox həmkurs dostlarımın həyatında məhz belədir. Bəzən öz həmkurslarınla, dostunla haradasa təsadüfən 

görüşürsən və buna sevinirsən. Məzunlarımız harada - diplomatiya sahəsində, siyasətdə, biznesdə 

işləmələrindən asılı olmayaraq, uğurlar qazanırlar. Mən MDBMİ-nin gələcək bütün tələbələrinə, instituta yeni 

nailiyyətlər, yeni uğurlar arzulayıram, arzu edirəm ki, biz məzunlar fərəhli günlərdə də, bayram günlərində də 

həmişə birlikdə olaq. 

Yubiley münasibətilə bir daha təbrik edirəm. 
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MOSKVADA ÜMUMRUSİYA AZƏRBAYCAN KONQRESİNİN II QURULTAYINDA 

NİTQ 

 

Moskva şəhəri, 

19 oktyabr 2004-cü il 

 

(Moskvada, İttifaqlar Evinin sütunlu salonunda Ümumrusiya Azərbaycan Konqresinin II qurultayında 

Azərbaycan və Rusiya Prezidentləri iştirak etmişlər.) 

 

Hörmətli Vladimir Vladimiroviç!  

Əziz dostlar!  

Bu gün Ümumrusiya Azərbaycan Konqresinin ikinci qurultayının işində iştirak etməyimə çox şadam. 

Mən həmçinin çox şadam ki, Rusiya Federasiyasının Prezidenti Vladimir Vladimiroviç Putin bu qurultayın 

işində iştirak edir. Əminəm ki, qurultayın keçirilməsi, habelə Rusiya və Azərbaycan rəhbərliyinin ikitərəfli 

əlaqələrə, Rusiyadakı azərbaycanlıların və Azərbaycandakı rusların həyat və fəaliyyətinə diqqət yetirməsi 

dövlətlərimiz arasında dostluq, mehriban qonşuluq əlaqələrinin bundan sonra da möhkəmlənməsinə təkan 

verəcəkdir.  

Konqresin yaradılmasının özü əlamətdar hadisə olmuşdur. Hamımızın bildiyi kimi, azərbaycanlılar 

Rusiyanın müxtəlif regionlarında çoxdan yaşayırlar. Əlbəttə ki, təşkilatın strukturca formalaşması, regional 

qurumların əksəriyyətini öz ətrafında sıx birləşdirən güclü təşkilat yaradılması azərbaycanlıların birləşməsi 

işində, onların Rusiyada gedən ictimai proseslərə daha fəal cəlb edilməsi işində çox mühüm amil olmuşdur.  

Ümumrusiya Azərbaycan Konqresinin yaradılması ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin xaricdə yaşayan 

azərbaycanlıların müvafiq qurumlarının formalaşdırılması sahəsində məqsədyönlü siyasətinin bir mərhələsi idi. 

Bildiyiniz kimi, Heydər Əliyevin qərarı ilə Xarici Ölkələrdə Yaşayan Azərbaycanlılarla İş üzrə Dövlət Komitəsi 

yaradılmış, habelə dünya azərbaycanlılarının birinci qurultayı keçirilmişdir. Mən çox şadam ki, Ümumrusiya 

Azərbaycan Konqresi qısa müddətdə çox güclü, nüfuzlu struktura – bütün regional təşkilatları öz ətrafında 

birləşdirə bilmiş və istər Rusiyada yaşayan azərbaycanlıların hüquqlarının qorunması məcrasında, istərsə də 

ikitərəfli əlaqələrimizin genişlənməsi və möhkəmlənməsi məcrasında fəal işləyən struktura çevrilmişdir. 

Konqres bu istiqamətdə çox mühüm rol oynayır.  

Böyük məmnunluqla demək istəyirəm ki, son illər məhz Rusiya Federasiyasının Prezidenti Vladimir 

Vladimiroviç Putinin və Azərbaycan Prezidenti Heydər Əlirza oğlu Əliyevin səyləri sayəsində dövlətlərimiz 

arasında münasibətlər tamamilə yeni səviyyəyə qalxmışdır. İnamla demək olar ki, ölkələrimiz arasındakı müasir 

mehriban qonşuluq münasibətlərinin bünövrəsini məhz onlar qoymuşlar.  

Bizim hamımız Rusiya Prezidentinin Azərbaycana ilk rəsmi səfərini yaxşı xatırlayırıq. Bu səfər böyük 

uğurla keçdi və ondan sonra qarşılıqlı surətdə faydalı əməkdaşlığın tamamilə yeni perspektivləri açıldı. Biz bir 

daha əmin olduq ki, Rusiya və Azərbaycan əməkdaşlığın bütün sahələrində çox böyük potensiala malikdirlər. 

Məhz Vladimir Vladimiroviçin Azərbaycana səfərindən sonra bizim iqtisadi münasibətlərimizdə yeni mərhələ 

başlandı. Əmtəə dövriyyəsinin inkişafı buna çox yaxşı əyani sübutdur. Rusiyanın da, Azərbaycanın da iqtisadi 

potensiallarının çox böyük sürətlə inkişaf etdiyini nəzərə alsaq, deyə bilərik ki, ölkələrimiz iqtisadi dirçəliş və 

iqtisadi qüdrətin möhkəmlənməsi mərhələsini yaşayırlar və əlbəttə, dövlətlərimizin qarşılıqlı surətdə faydalı 

əməkdaşlığı üçün yeni perspektivlər açılır.  

Ölkələrimizin iqtisadiyyatı həmişə bir-biri ilə sıx bağlı olmuşdur. Bu gün də Rusiya bazarı Azərbaycan 

malları üçün və Azərbaycan bazarı Rusiya malları üçün, əlbəttə ki, öncül istiqamətlərdir. Mən çox şadam ki, 

iqtisadi əlaqələrimiz elə bir səviyyəyə gəlib çatmışdır ki, bu, bizə əmtəə dövriyyəmizi ikiqat artırmağa imkan 

verəcəkdir. Bu ilin ilk aylarının nəticələri sübut edir ki, biz bu istiqamətdə çox sürətlə irəliləyirik.  

Siyasi əlaqələrin səviyyəsi bu gün ölkələrimizin qarşılıqlı mənafelərinə tam cavab verir. Rusiya ilə 

Azərbaycan arasında həll olunmamış heç bir problem yoxdur. Vaxtilə mövcud olan problemlərin hamısı artıq 

arxada qalmışdır və mən bu məsələdə Prezident Vladimir Putinin böyük rolunu xüsusi qeyd etməliyəm. Rusiya 

ilə Azərbaycan arasında münasibətlər hər iki dövlət müstəqillik qazandıqdan sonra da var idi, lakin məhz 

Vladimir Vladimiroviç hakimiyyətə gəldikdən sonra bu münasibətlər daha fəal surətdə inkişaf etməyə 

başlamışdır.  

Siyasi planda lap çoxdankı, yığılıb qalmış siyasi dialoqun normal inkişafına mane olan problemlər həll 

olunmuşdur. Bu gün bir daha böyük sevinclə təkrar etmək istəyirəm ki, ölkələrimiz arasında həll olunmamış heç 

bir problem yoxdur. Siyasi dialoqun, ünsiyyətin çox yüksək səviyyəsi mövcuddur. Siz bilirsiniz ki, bütün 



Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

P R E Z İ D E N T   K İ T A B X A N A S I 

Xarici  siyasət 

fəaliyyəti 

 

 236 

səviyyələrdə, o cümlədən prezidentlər səviyyəsində çox fəal ünsiyyətlər vardır, Azərbaycanda prezident 

seçkilərindən sonra bu, mənim Rusiyaya üçüncü səfərimdir. Qanunvericilik hakimiyyəti, icra hakimiyyəti 

səviyyəsində, mədəni, elmi səviyyələrdə də çox fəal əlaqələr yaranmaqdadır. Bütün bunların hamısı 

Azərbaycanın da, Rusiyanın da xeyrinədir.  

Biz regional məsələlərdə, dünya siyasəti məsələlərində də çox aktiv qarşılıqlı fəaliyyət göstəririk. Əksər 

məsələdə baxışlarımız uyğun gəlir. Bu, bizə beynəlxalq aləmdə də vahid mövqelərdən çıxış etməyə imkan verir. 

Mənə çox xoşdur ki, bütün bu nailiyyətlər adamlarımıza bir-biri ilə daha fəal qarşılıqlı əlaqə saxlamağa, bir-

birini daha yaxşı tanımağa imkan yaradır.  

Bildiyiniz kimi, Azərbaycanda ruslara münasibət həmişə son dərəcə xeyirxah olmuşdur. Bu gün də 

belədir. Azərbaycanda heç bir rus məktəbi bağlanmayıbdır. Azərbaycanda yaşayan hər hansı xalqlar barəsində 

heç vaxt ayrı-seçkilik siyasəti aparılmayıbdır. Deməliyəm ki, Azərbaycanın bütün dövlət ali məktəblərində rus 

dilində tədris şöbəsi var. Əgər sovet dövrünün statistikası ilə müqayisə etsək, görərik ki, Azərbaycanda rus 

dilində çıxan qəzetlərin sayı bir neçə dəfə artmışdır. Zənnimcə, Azərbaycan Rusiya televiziya kanalları 

verilişlərinin sərbəst qəbul edildiyi bir neçə ölkədən biridir.  

Bütün bunlar keçmişimizə necə qayğı ilə yanaşdığımıza sübutdur, artıq tamamilə başqa mühitdə, 

müstəqillik mühitində böyüyüb formalaşan vətəndaşlarımızın yeni nəsillərinin, rusiyalıların və azərbaycanlıların 

yeni nəsillərinin əsası əvvəlki nəsillər tərəfindən qoyulmuş yaxşı və xeyirxah ənənələri davam etdirməsi üçün 

bu əlaqələri necə qoruyub saxlamağımıza və möhkəmləndirməyimizə sübutdur. 

Bununla əlaqədar, mən bu gün qürur duyduğumuz əməkdaşlığımızın yüksək səviyyədə olmasında çox 

mühüm rol oynamış daha bir məqamı qeyd etmək istərdim. Bu, ümummilli liderimiz mərhum Prezident Heydər 

Əliyev ilə Vladimir Putin arasındakı şəxsi hörmət, dostluq hissləridir. Onların arasında ən məhrəmanə, ən 

səmimi dostluq münasibətləri mövcud idi. Mən bunu, necə deyərlər, kimdənsə eşitməmişəm. Əlbəttə ki, indi 

Rusiyanın və Azərbaycanın tərəfdaşlar, mən deyərdim, strateji tərəfdaşlar olmasına bu münasibətlər də çox 

kömək etmişdir. Bu istiqamətdə, eləcə də ölkəmizin fəaliyyətinin bütün digər sahələrində Heydər Əliyevin 

siyasəti davam edir.  

Əsası son 3-4 ildə qoyulmuş ənənələrin inkişaf və davam etməsi üçün öz tərəfimdən mən səy göstərirəm 

və bundan sonra da var qüvvə ilə çalışacağam. Bu ənənələr regionumuza, sülhün hələ tamamilə gəlmədiyi 

regiona, çox həssas, olduqca özünəməxsus regiona, xüsusi tarixə, xüsusi ənənələrə malik regiona, müxtəlif 

millətlərin yaşadıqları və əlbəttə ki, özünə çox qayğıkeş münasibət göstərilməsini tələb edən regiona firavanlıq, 

əmin-amanlıq, dinclik gətirəcəkdir. Əminəm ki, Rusiya və Azərbaycanın regionda riskin azaldılmasına, 

təhlükəsiz mühit yaranmasına yönəldilmiş fəaliyyəti Qafqaza sülhün, firavanlığın və təhlükəsizliyin gəlməsinə 

kömək edəcəkdir.  

Əziz dostlar, Rusiya Prezidenti Vladimir Vladimiroviç Putinə bu gün qurultayın işində iştirakına görə bir 

daha öz təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Konqresə uğurlar arzulamaq istəyirəm, Rusiyada yaşayan bütün 

azərbaycanlılara firavanlıq, xoşbəxtlik, müvəffəqiyyətlər arzulamaq istəyirəm. Rusiya sizin vətəninizdir, amma 

bilin ki, Azərbaycan da vətəninizdir. Biz istəyirik ki, Rusiyada azərbaycanlıların həyatı firavan, zəngin, 

rəngarəng olsun. Bunu demək bəlkə də artıqdır, əlbəttə, istərdik ki, öz tarixi vətəninizlə saxladığınız əlaqələr də 

möhkəmlənsin. Mən Rusiyada yaşayan bütün azərbaycanlılara, Azərbaycanda yaşayan bütün ruslara əmin-

amanlıq, xoşbəxtlik, firavanlıq arzulayıram.  

Sağ olun.  
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BAKIDA AZƏRBAYCAN-MOLDOVA SƏNƏDLƏRİNİN İMZALANMASI MƏRASİMİNDƏN 

SONRA DÖVLƏT BAŞÇILARININ BİRGƏ MƏTBUAT KONFRANSINDA 

BƏYANAT 

 

Bakı şəhəri, 

26 oktyabr 2004-cü il 

 

Hörmətli cənab Prezident! 

Hörmətli qonaqlar, əziz dostlar! 

Prezident Vladimir Nikolayeviç Voronin başda olmaqla, Moldova nümayəndə heyətini bir daha 

salamlamaq və “Azərbaycana xoş gəlmisiniz!” demək istəyirəm. 

Biz bu səfərə çox böyük əhəmiyyət veririk və əminik ki, o, ölkələrimiz və xalqlarımız arasında çox dərin 

kökləri olan mehriban dostluq əlaqələrinin inkişafı və möhkəmlənməsi işinin davamlı təməlini qoyacaqdır. 

Fərəhli haldır ki, bu əlaqələr itirilməmişdir, mövcuddur, möhkəmlənir və ümidvaram ki, gələcəkdə də 

möhkəmlənəcəkdir. O cümlədən bu gün imzalanmış sazişlər də qarşılıqlı surətdə faydalı əməkdaşlığı daha tam 

həcmdə həyata keçirməyimizə imkan verəcəkdir. 

Bizim çox yaxşı siyasi əlaqələrimiz var. Moldova və Azərbaycan beynəlxalq aləmdə də, beynəlxalq 

təşkilatlar çərçivəsində də bir-birini dəstəkləyirlər. Biz GUÖAM təşkilatı, digər beynəlxalq qurumlar 

çərçivəsində çox fəal əməkdaşlıq edirik, ölkələrimizi və xalqlarımızı düşündürən məsələlərdə bir-birimizi 

həmişə dəstəkləyirik.  

Əlbəttə, bizi ölkələrimizdəki mövcud ümumi problemlər də yaxınlaşdırır. Təəssüf ki, ölkələrimiz 

təcavüzkar separatizm halları ilə, ölkələrimizin ərazi bütövlüyünün və suverenliyinin pozulması ilə 

qarşılaşmışlar. Əlbəttə, biz bu proseslərin necə böyük təhlükə olduğunu başa düşürük. Azərbaycan Ermənistanın 

təcavüzündən, ərazilərimizi işğal etməsindən çox böyük ziyan çəkmişdir. 

Ərazilərimizin 20 faizindən çoxu işğal altındadır, bir milyondan artıq insan qaçqın və məcburi köçkün 

vəziyyətində yaşayır. Biz, əlbəttə, ərazi bütövlüyümüzü, suverenliyimizi bərpa etməyə səy göstəririk. Biz 

diqqətin bu məsələyə cəlb edilməsi, beynəlxalq hüququn zəfər çalması, Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq 

Qarabağ münaqişəsinə münasibətdə ikili standartlara son qoyulması üçün beynəlxalq birliyin daha çox səy 

göstərməsinə çalışırıq.  

Biz bilirik ki, keçmiş SSRİ məkanında - Abxaziyada, Cənubi Osetiyada, Dnestryanı bölgədə, Dağlıq 

Qarabağda – bir neçə bu cür münaqişə ocağı vardır. Əlbəttə, beynəlxalq təşkilatlar bütün bu münaqişələrə eyni 

prizmadan yanaşmalıdırlar, həmin münaqişələrə, onların nizama salınması yollarına yanaşmalarında heç bir fərq 

qoyulmamalıdır.  

Ölkələrimiz arasında qarşılıqlı surətdə faydalı əməkdaşlıq üçün də yaxşı potensial mövcuddur. Hələlik bu 

sahədə öyünməyə elə bir əsas yoxdur. Lakin mən əminəm ki, aparılan danışıqlar, imzalanmış sazişlər, habelə 

fəal işləyəcəyinə ümid etdiyim hökumətlərarası komissiya ölkələrimiz arasında əmtəə dövriyyəsinin artması 

üçün yaxşı baza yaradacaqdır. Biz Vladimir Nikolayeviçlə həm təkbətək görüşdə, həm də geniş heyətdə görüşdə 

fikir mübadiləsi apardıq və belə bir qənaətə gəldik ki, Moldova da, Azərbaycan da iqtisadi cəhətdən çox sürətlə 

inkişaf edirlər. İqtisadi potensiallarımız möhkəmlənir, sosial və iqtisadi inkişaf xarakterli bir çox məsələlər həll 

olunur. Potensiallarımızın möhkəmləndiyi şəraitdə, əlbəttə, iqtisadiyyatda əməkdaşlıq üçün yeni perspektivlər 

açılır. Ümidvaram ki, biz buna nail olacağıq və ölkələrimiz arasında əmtəə dövriyyəsi artacaqdır.  

Biz xarici siyasət, Avropada inteqrasiya proseslərinin müzakirəsi ilə əlaqədar keçirdiyimiz 

məsləhətləşmələrə də çox böyük əhəmiyyət veririk. Həm Moldova, həm də Azərbaycan beynəlxalq qurumlara 

inteqrasiya prosesini həyata keçirirlər. Biz Moldovaya görə çox şadıq ki, o, keçmiş SSRİ respublikaları və MDB 

dövlətləri arasında Avropa Birliyinə inteqrasiya yolunda ön sıradadır.  

Bu, çox böyük nailiyyətdir və Moldova rəhbərliyinin, onun Prezidentinin müdrik siyasətinin nəticəsidir. 

Bu, bizi çox sevindirir və bildiyiniz kimi, Azərbaycanın dünya birliyinə inteqrasiyası üçün öz tərəfimizdən çox 

mühüm səylər göstəririk. 

Bizim aramızda çox açıq, dostcasına fikir mübadiləsi oldu, bir çox məsələləri müzakirə etdik. Mən 

həmçinin qeyd etməyə çox şadam ki, Vladimir Nikolayeviçin dediyi kimi, bu, onun Qafqaz regionuna ilk 

səfəridir və mənə çox xoşdur ki, bu ilk səfər bizim ölkəmizə edilmişdir.  

Moldova Prezidentinin buraya belə mötəbər nümayəndə heyəti ilə gəlməsindən böyük sevinc hissi 

keçirdiyimi bir daha ifadə etmək istəyirəm. Vladimir Nikolayeviçin dəvətimi qəbul edib buraya gəldiyinə görə 
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məmnunluğumu və təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Əminəm ki, bu səfər gələcəkdə ölkələrimizin inkişafında 

çox mühüm mərhələ olacaqdır.  

Sağ olun. 
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MOLDOVA RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ VLADİMİR VORONİNİN ŞƏRƏFİNƏ 

TƏŞKİL OLUNMUŞ RƏSMİ QƏBULDA 

NİTQ 

 

Bakı şəhəri, 

26 oktyabr 2004-cü il 

 

Hörmətli cənab Prezident! 

Hörmətli qonaqlar, əziz dostlar! 

Mən Prezident Vladimir Nikolayeviç Voronin başda olmaqla Moldova nümayəndə heyətini bir daha 

salamlamağıma çox şadam. Biz bu səfəri çox gözləyirdik və məmnunuq ki, səfər uğurla keçir. Biz ikitərəfli 

münasibətlərin, regional əməkdaşlığın mühüm məsələləri, beynəlxalq münasibətlərlə bağlı məsələlər barədə 

fikir mübadiləsi apardıq. Məmnunluqla deyə bilərik ki, bütün bu məsələlərdə Moldovanın və Azərbaycanın 

mövqeləri uyğun gəlir. Siyasi sahədə aramızda çox səmərəli əməkdaşlıq vardır. Biz beynəlxalq təşkilatlarda fəal 

əməkdaşlıq edirik. Moldovanın və Azərbaycanın öz ərazi bütövlüyünü bərpa etmək məsələlərində mövqeləri 

tamamilə üst-üstə düşür, bu mövqelər beynəlxalq hüquq normalarına da tam uyğundur. Ümidvarıq ki, 

beynəlxalq hüquq normaları zəfər çalacaq və dövlətlərimizin ərazi bütövlüyü bərpa ediləcəkdir. 

İqtisadi əməkdaşlıq üçün çox yaxşı potensial mövcuddur. Biz bu əməkdaşlığın üstün istiqamətlərini 

müəyyənləşdirdik. Məlumdur ki, xalqlarımız arasında tarixən həmişə çox səmimi münasibətlər olmuşdur. 

Əlbəttə ki, biz bu potensialı artırmaq istəyirik, istəyirik ki, müstəqil dövlətlər olan Moldova və Azərbaycan sıx 

əməkdaşlıq etsin, öz aralarında sərfəli şəkildə ticarət etsin, təcrübə mübadiləsi aparsın, inteqrasiya 

istiqamətlərində işləsinlər. Bizi bu da birləşdirir. 

Bizim strateji məqsədimiz Avropa strukturlarına inteqrasiyadır və bu sahədə qarşılıqlı yardım, səylərin 

əlaqələndirilməsi də çox vacibdir. 

Mənə olduqca xoşdur ki, səfər çərçivəsində çoxlu mühüm saziş imzalanmışdır və mən əminəm ki, bu 

sazişlər əlaqələrimizin gələcək inkişafının bir çox istiqamətlərini müəyyənləşdirəcəkdir. Belə çoxsaylı 

sənədlərin imzalanması qarşılıqlı surətdə faydalı əməkdaşlığımızın böyük potensiala malik olduğunu da sübut 

edir.  

Mənim üçün bu da xoşdur ki, Moldova Prezidenti Vladimir Nikolayeviç Voronin Qafqaz regionuna ilk 

səfərini məhz Azərbaycana etmişdir. Biz bunu yüksək qiymətləndirir və ikitərəfli əlaqələrimizin çox mühüm 

amili hesab edirik. Keçmişdə də bizim çox yaxşı və mehriban münasibətlərimiz olmuşdur. Azərbaycan xalqının 

ümummilli lideri Heydər Əliyev ötən illərdə dəfələrlə Moldovada olmuş və həmişə bu ölkəyə, onun xalqına çox 

səmimi münasibət bəsləmişdir. Heydər Əliyevi 1970-80-ci illərdə Azərbaycanda işlədiyi dövrdə də, Moskvada 

çalışdığı vaxtlarda da bu respublika ilə çox səmimi münasibətlər birləşdirirdi. O, müstəqil Azərbaycanın rəhbəri 

kimi də, əlbəttə, ikitərəfli münasibətlərimizə böyük diqqət yetirirdi. Biz Azərbaycanda bu ənənəni və onun 

siyasətini bütün istiqamətlərdə, o cümlədən ikitərəfli münasibətlərimizdə davam etdiririk.  

Mən əminəm ki, Moldova Prezidentinin səfəri və imzalanmış sənədlər, habelə ikitərəfli əlaqələrimizdə 

mühüm element olacağına ümid bəslədiyimiz hökumətlərarası komissiyanın fəaliyyəti ölkələrimizin bir-birinə 

daha da yaxınlaşmasına kömək edəcəkdir. Bizim ümumi vəzifələrimiz, ümumi prioritetlərimiz, regiondakı 

vəziyyətə və ikitərəfli əlaqələrimizə ümumi baxışlarımız vardır.  

Mən bu badəni Moldova xalqının, Moldovadan gəlmiş dostlarımızın, Moldova Prezidenti Vladimir 

Nikolayeviç Voroninin sağlığına qaldırmaq istəyirəm.  
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"PREZİDENT HEYDƏR ƏLİYEV" TANKERİNİN 

İSTİSMARA VERİLMƏSİNƏ HƏSR OLUNMUŞ TƏNTƏNƏLİ MƏRASİMDƏ  

NİTQ 

 

Bakı şəhəri, 

3 noyabr 2004-cü il 

 

Hörmətli xanımlar və cənablar!  

Əziz dostlar!  

Hörmətli cənab qubernator!  

Hörmətli qonaqlar! 

Bu gün çox əlamətdar bir gündür. Xalqımızın ümummilli lideri Heydər Əliyevin adını daşıyan tanker 

istismara verilir. Mən bu münasibətlə sizin hamınızı ürəkdən təbrik edirəm. 

Xalqımızın ümummilli lideri Heydər Əliyev ictimai-siyasi quruluşdan asılı olmayaraq, bütün dövrlərdə öz 

xalqına sədaqətlə, ləyaqətlə xidmət etmişdir. 1970-ci illərdə Azərbaycanın müasir infrastrukturunun 

yaranmasında və güclənməsində çox böyük addımlar atılmışdır. Demək olar ki, Azərbaycanın sənaye potensialı 

məhz bu illərdə formalaşmışdır. Müxtəlif sənaye müəssisələri, sosial obyektlər məhz bu illərdə tikilmişdir. 

Azərbaycanda quruculuq işləri çox geniş vüsət almışdı və o, digər müttəfiq respublikalarla müqayisədə ən 

qabaqcıl yerlərdə idi. Deyə bilərəm ki, Azərbaycan çox az respublikalardan idi ki, iqtisadi cəhətdən özü-özünü 

təmin edə, hasil edilən məhsul hesabına müstəqil yaşaya bilərdi.  

1990-cı illərin əvvəllərində Azərbaycan çox ağır vəziyyətdə olan zaman məhz Heydər Əliyevin 

müdrikliyi, qətiyyəti və siyasəti, xalqımızın bu siyasətə dəstəyi Azərbaycanı çox çətin vəziyyətdən qurtardı, 

inkişaf yoluna çıxardı. 1993-cü ildən başlayaraq bu günə qədər ölkəmiz ildən-ilə inkişaf edir. Azərbaycanda 

bütün sahələrdə tərəqqi var, iqtisadi potensial yaranır, sosial məsələlərə böyük diqqət göstərilir. Azərbaycan 

dünyada öz mövqelərini möhkəmləndirmişdir. Bu gün qətiyyətlə deyə bilərik ki, Azərbaycan bölgədə ən 

qabaqcıl mövqelərə sahibdir, liderdir. 

Ölkəmiz müxtəlif istiqamətlərdə çox böyük uğurlar əldə edibdir. 1993-cü ildən bu günə qədər ölkəmizdə 

hökm sürən ictimai-siyasi sabitlik, asayiş bizim iqtisadi nailiyyətlərimizin əsas səbəblərindən biridir. Tarixdən 

bilirik ki, sabitlik hər bir inkişafın təməlidir. O ölkədə ki, sabitlik yoxdur, orada iqtisadi, yaxud hansısa başqa 

istiqamətdə inkişafdan söhbət gedə bilməz. Azərbaycanın müasir tarixi buna əyani sübutdur.  

Azərbaycanda Heydər Əliyevin rəhbərliyi ilə hazırlanmış neft strategiyası da məhz bu məqsədi güdür. 

Azərbaycanı xarici sərmayələr üçün cəlbedici məkana çevirmək, Azərbaycanda yeni infrastruktur yaratmaq, öz 

təbii ehtiyatlarını dünya bazarlarına çıxarmaq və beləliklə, həm iqtisadi, həm də siyasi baxımdan ölkəmizi 

gücləndirmək vəzifəsi qarşıda dururdu. Bu vəzifə çox şərəflə yerinə yetirilir, Heydər Əliyevin neft strategiyası 

Azərbaycana böyük faydalar gətirmişdir. Məhz Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə bağlanmış “Əsrin müqaviləsi”nin 

bu gün həyata keçirilməsi, böyük neft kəmərlərinin tikintisi və digər layihələr ölkəmizə öz iqtisadi potensialını 

daha da gücləndirmək imkanı verir. Əlbəttə, gələcəkdə bu daha böyük həcmdə hiss olunacaqdır. Çünki Heydər 

Əliyevin adını daşıyan Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəməri işə düşəndən sonra ölkəmizə daha böyük həcmdə 

valyuta ehtiyatı gələcəkdir. Bu da, öz növbəsində, qarşımızda duran bütün əsas məsələlərin həlli üçün yaxşı 

şərait yaradacaqdır. 

Bir sözlə, Heydər Əliyevin Azərbaycan tarixində rolu və fəaliyyəti əvəzolunmazdır. Bu, bir həqiqətdir və 

bizim vəzifəmiz, – mən bunu dəfələrlə, o cümlədən bir il bundan əvvəl prezident seçkiləri ərəfəsində demişdim 

ki, - bu siyasətə sadiq olmaq, onu davam etdirmək, yeni formalarla zənginləşdirmək və Azərbaycanı gələcəyə 

doğru aparmaqdır. Mən çox şadam ki, son bir il ərzində qarşımızda duran bütün vəzifələr, qəbul edilmiş bütün 

proqramlar, verilmiş bütün vədlər uğurla yerinə yetirilir və son bir il ərzində Azərbaycan daha da güclənmiş, 

dünyada öz mövqelərini daha da möhkəmləndirmişdir. Əminəm ki, Azərbaycanda aparılan sosial-iqtisadi 

islahatlar ölkəmizi daha da, hərtərəfli inkişaf etdirir. 

Azərbaycanda infrastrukturun inkişafına daim böyük diqqət göstərilir. Onu da qeyd etməliyəm ki, hələ 

Sovet İttifaqı zamanı Heydər Əliyev Moskvada Siyasi Büronun üzvü və Nazirlər Soveti sədrinin birinci müavini 

kimi, həm də nəqliyyat məsələlərinə cavabdeh idi. Nəqliyyat təsərrüfatına o kuratorluq edirdi və bu sahəni Sovet 

İttifaqı miqyasında çox gözəl, yaxşı bilirdi. Əlbəttə, Azərbaycanda da bu sahəyə çox böyük əhəmiyyət verilirdi. 

Azərbaycanın coğrafi və siyasi vəziyyəti belədir ki, nəqliyyat infrastrukturunun güclü olması bizim üçün çox 

əhəmiyyətli bir amildir. Amma 1990-cı illərin əvvəllərində bu sahədə vəziyyət o qədər də ürəkaçan deyildi. 
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Demək olar ki, bizim infrastrukturumuz bərbad vəziyyətdə idi. O cümlədən Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi də çox ağır 

vəziyyətdə idi.  

Ümumiyyətlə, deyə bilərəm ki, keçmiş sovet məkanında müxtəlif dəniz gəmiçilikləri var idi. Bu gün də 

var. Amma onların fəaliyyətinə baxsaq görərik ki, bir çox hallarda əvvəlki mövqelərini itirdilər. Böyük 

xoşagəlməz hallar baş verdi. Amma çox sevindirici haldır ki, Azərbaycanda Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi və 

ümumiyyətlə, bütün nəqliyyat infrastrukturu nəinki dağılmadı, əksinə, daha da inkişaf etdi, müasirləşdi və biz 

bu gün bunu bütün sahələrdə əyani şəkildə görə bilərik. 

Yenə də deyirəm, 1993-cü ildən başlayaraq, Azərbaycanda bütün sahələr kimi, nəqliyyat sahəsinə də 

Heydər Əliyev tərəfindən göstərilmiş diqqət imkan verdi ki, indi o, bu gün çox yüksək səviyyədədir. Xəzər 

Dəniz Gəmiçiliyi çox gözəl fəaliyyət göstərir, orada çox peşəkar kadrlar çalışır. Gəmiçilik mənfəətlə işləyir, 

sosial məsələlər öz həllini tapır, yüksək maaşlar verilir, burada çalışan insanlar üçün evlər tikilir. Yəni inkişafla 

yanaşı, sosial məsələlərə də böyük diqqət göstərilir və bu da bizim ümumi siyasətimizin məcrasında gedən 

proseslərdir. Biz dəfələrlə bəyan etmişik ki, Azərbaycanın iqtisadiyyatı bazar iqtisadiyyatı prinsipləri əsasında 

qurulubdur və gələcək inkişaf perspektivlərini biz bu yöndə görürük. Eyni zamanda, sosial məsələlərə daim 

diqqət göstərilməlidir, bu məsələlər həmişə ön planda olmalıdır. Əgər indi müzakirəyə çıxarılmış dövlət 

büdcəmizə nəzər salsaq görərik ki, büdcəmiz də sosialyönümlüdür. Yəni insanların gündəlik həyatı, güzəranı 

hökumət üçün, Prezident kimi mənim üçün ən ümdə məsələdir.  

Gəmiçilikdə də bu məsələlər diqqət mərkəzindədir. Eyni zamanda, inkişafa da böyük diqqət göstərilir. 

Gəmiçilik öz vəsaiti hesabına böyük işlər görür, iri gəmilər alır. Keçən ilin sentyabr ayında biz burada 8 min ton 

yükgötürmə qabiliyyəti olan “Professor Əziz Əliyev” tankerinin istismara verilməsini qeyd edirdik. Ondan 

əvvəl yükgötürmə qabiliyyəti yenə 8 min ton olan “Cəlil Məmmədquluzadə” tankeri və quru yük daşıyan 

“Maestro Niyazi”gəmisi istismara buraxılmışdır. Növbəti, 13 min tonluq “Babək” tankeri bu yaxınlarda 

gətiriləcəkdir. Bilirəm ki, gəmiçiliyin proqramında daha böyük işlər nəzərdə tutulubdur. Yəni gəmiçilik öz 

infrastrukturunu müasirləşdirir. Bu, çox vacibdir. Çünki gələcəkdə Xəzər dənizində yük daşımaların həcmi, 

xüsusilə neft və neft məhsullarının daşınması artacaqdır. Böyük İpək yolunun bərpası çərçivəsində Şərq-Qərb 

enerji dəhlizinin fəaliyyəti nəticəsində, əlbəttə, gəmilərə böyük ehtiyac olacaqdır. Əgər nəzərə alsaq ki, gələn il 

Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəməri istismara veriləcək, görərik ki, tankerlərə doğrudan da, böyük ehtiyac var və 

biz bu işləri əvvəlcədən görürük. 

Azərbaycanda bütün digər nəqliyyat infrastrukturu da çox uğurla inkişaf edir. Dəmir yol nəqliyyatında 

böyük işlər görülür. Mənə verilən məlumata görə, son beş il ərzində 200 kilometrdən artıq dəmir yol xətti 

demək olar ki, yenidən qurulub, yeni sərnişin qatarları, dəmir, beton, şpal zavodu istismara verilibdir. Əlbəttə, 

bu da çox vacibdir. Çünki dəmir yolu, həm sərnişin daşımaları, həm də yük daşımaları baxımından çox böyük 

əhəmiyyətə malikdir. 

Hava nəqliyyatı sahəsində də böyük işlər görülür. Bilirsiniz ki, son illər ərzində Heydər Əliyev adına Bakı 

beynəlxalq hava limanı, Zabratda yerləşən vertolyot aerovağzalı yenidən qurulmuşdur, Naxçıvanda beynəlxalq 

hava limanı tikilmişdir. Gəncədə beynəlxalq hava limanının tikintisi bu yaxınlarda başlanmalıdır. Aviapark 

yeniləşir, Avropa istehsalı olan 6 ədəd vertolyot alınacaqdır. Dünyanın ən aparıcı şirkəti olan “Aerobus” 

şirkətindən 4 ədəd sərnişin təyyarəsinin alınması üçün lazımi müqavilələr bağlanıbdır. Bütün bunlar böyük 

vəsait tələb edir. Eyni zamanda, bunlar hamısı ölkəmiz üçün çox lazımdır. Həm ölkəmizin imici üçün, eyni 

zamanda, praktiki işlər üçün çox vacibdir. 

Azərbaycanda bütün infrastruktur yeniləşməlidir. Mən bunu bir neçə dəfə demişəm, bir də demək 

istəyirəm ki, yeni yaradılan, yeni tikilən hər bir obyekt, infrastruktur ən yüksək dünya standartlarına cavab 

verməlidir. Azərbaycanda hər bir yeni iş elə görülməlidir ki, ən yüksək meyarlara cavab versin. Biz ölkəmizi 

inkişaf etdiririk, müasirləşdiririk. İstəyirik ki, Azərbaycan qüdrətli, müasir dövlətə çevrilsin. Əlbəttə, bunu 

etmək üçün hərə öz yerində buna böyük diqqət göstərməlidir. 

Avtomobil yollarının çəkilməsində də böyük işlər görülür. Bilirsiniz ki, bu sahədə bizim planlarımız çox 

böyükdür. Bu planlar da bir il bundan əvvəl mənim tərəfimdən seçkiqabağı kampaniyada açıqlanmışdır. Bəyan 

etmişdim ki, növbəti 5 ildə Azərbaycanın ən əsas yol arteriyaları yenidən qurulmalıdır. Çox şadam ki, bu sahədə 

böyük işlər görülür. Gürcüstan sərhədinə qədər uzanan Bakı-Qazax yolunda gedən işlər məni çox sevindirir. 

Artıq o yolun bir hissəsi istismara verilmişdir, digər hissədə işlər gedir və bu, ən yüksək standartlara cavab 

verəcəkdir. Gələn il Bakı-Quba istiqamətində Rusiya sərhədinə qədər birinci dərəcəli yolun tikintisinə başlamaq 

nəzərdə tutulmuşdur. Bunun üçün müvafiq vəsait ayrılacaqdır. Eyni zamanda, bilirəm ki, Nəqliyyat Nazirliyi 

beynəlxalq maliyyə təşkilatları ilə danışıqlar aparır. Bu da çox vacibdir, biz bunu da etməliyik. İran sərhədinə 

qədər Bakı-Astara yolunun tikintisi də nəzərdə tutulur. Verilən məlumata görə, bu barədə danışıqlar yekunlaşır 

və işlərə başlanacaqdır. Bütün bunlar Azərbaycanda avtomobil yollarını ən yüksək standartlara çatdırmağa 
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imkan verəcəkdir. Bu problem Azərbaycanda mövcuddur və əlbəttə, bizim işimiz ancaq bu sadaladığım 

layihələrlə məhdudlaşmayacaqdır. İmkan olduqca, bütün digər yollar da yeniləşdirilməlidir. 

Eyni zamanda, bu layihələr Azərbaycanda minlərlə yeni iş yerinin açılmasına gətirib çıxaracaqdır ki, bu 

da bizim iqtisadi proqramlarımızın əsas elementlərindən biridir. Bu gün onu da qeyd etmək istəyirəm ki, bu 

sahədə də, əgər belə demək mümkünsə, verilmiş vədlər, nəzərdə tutulmuş proqramlar uğurla icra edilir. Son 

məlumata görə, Azərbaycanda son bir il ərzində 70 minə qədər daimi, 100 mindən artıq mövsümi iş yeri 

açılıbdır. Bir sözlə, əziz dostlar, bu gözəl tankerin istismara verilməsi ilə əlaqədar mən ürəyimdə olan sözlərin 

bəzisini sizə çatdırmaq istədim. Çox şadam ki, Azərbaycanda bu sahə, yəni nəqliyyat sahəsi uğurla inkişaf edir 

və bizim gələcək planlarımız çox genişdir. Mən heç şübhə etmirəm ki, qarşımızda duran bütün vəzifələri uğurla 

həyata keçirəcəyik. Son bir ilin təcrübəsi deməyə əsas verir ki, bizim nəzərdə tutduğumuz hər bir məsələ vaxtlı-

vaxtında, yüksək səviyyədə öz həllini tapır. Əziz dostlar, sizi bu münasibətlə, tankerin istismara verilməsi ilə 

əlaqədar bir daha ürəkdən təbrik etmək istəyirəm. Mən Nijni Novqorod vilayətinin qubernatoru cənab Xodırevə 

bu gün bizimlə birlikdə olduğuna görə öz minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm. Biz dünən görüşdük, çox geniş 

fikir mübadiləsi apardıq. Ümumiyyətlə, bizim Rusiya ilə əlaqələrimiz çox uğurla inkişaf edir. Biz dost ölkələrik. 

Aramızda həm siyasi, həm də iqtisadi əlaqələr çox sürətlə möhkəmlənir. Son müddət ərzində mənim Rusiya 

Prezidenti ilə bir neçə görüşüm olubdur. Bu görüşlərdə biz məmnunluq hissi ilə qeyd etmişik ki, aramızda olan 

əlaqələr bütün sahələrdə inkişaf edir. İqtisadi-ticarət əlaqələri, mal dövriyyəsi ildən-ilə artır, keçən il bu artım 40 

faiz, bu ilin 9 ayında 20 faiz olmuşdur. Əlbəttə, bu cür tankerlərin alınması da mal dövriyyəsinin artımına öz 

töhfəsini verir. Rusiyada yaşayan azərbaycanlılar da əminəm, çox şaddırlar ki, onların Konqresinin ikinci 

qurultayında mən və Rusiya Prezidenti iştirak etmişdik. Bu da çox mühümdür. Rusiyada, başqa ölkələrdə 

azərbaycanlılar yaşayırlar. Baxmayaraq ki, o hansı ölkənin vətəndaşıdır, xaricdə yaşayan hər bir azərbaycanlı 

bizim üçün çox əzizdir. Bu baxımdan, ümumiyyətlə, iki ölkə arasında gələcək münasibətlərin inkişafı 

baxımından Konqresin qurultayının uğurla keçməsi və orada, yüksək kürsüdən səslənən fikirlər, əminəm ki, 

həm Rusiyada yaşayan azərbaycanlılar üçün, həm də ikitərəfli münasibətlərimiz üçün çox mühümdür. Eyni 

zamanda, Nijni Novqorod vilayəti ilə bizim aramızda çox gözəl münasibətlər var. Dünən bu məsələ müzakirə 

olundu. Orada da Azərbaycan diasporu yaşayır. Demək olar ki, Rusiyanın hər bir vilayətində Azərbaycan icması 

artıq mövcuddur və bu, çox müsbət haldır. Bu fürsətdən istifadə edib, Gennadi Maksimoviç, sizi bir daha 

ürəkdən salamlayıram, “Xoş gəlmisiniz!” deyirəm. Mən sizi görməyimə çox şadam. Əziz dostlar, bu gözəl 

bayram günündə sizi “Prezident Heydər Əliyev” tankerinin istismara verilməsi ilə əlaqədar bir daha ürəkdən 

təbrik edirəm. Tankerin ekipajına və Xəzər Dəniz Gəmiçiliyinin bütün kollektivinə yeni uğurlar, qələbələr 

arzulayıram. Sağ olun. 
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BAKIDA KEÇİRİLƏN AZƏRBAYCAN-TÜRKİYƏ BİZNES FORUMUNDA  

NİTQ 

 

Bakı şəhəri, 

19 noyabr 2004-cü il  

 

Hörmətli cənab nazir!  

Hörmətli qonaqlar!  

Əziz dostlar!  

Mən, ilk növbədə, sizin hamınızı ürəkdən salamlayıram, "Azərbaycana xoş gəlmisiniz!" deyirəm.  

Türkiyə ilə Azərbaycan arasında olan münasibətlər çox yüksək səviyyədədir. Bu əlaqələr bizim 

xalqlarımız arasında əsrlər boyu yaşamışdır. Ancaq Azərbaycan öz dövlət müstəqilliyini bərpa etdikdən sonra 

bu əlaqələr dövlət səviyyəsinə qalxmışdır. Müstəqilliyimizin ilk günlərindən Türkiyənin dəstəyini, yardımını 

hiss etmişik və bu gün də bunu hiss edirik.  

Hörmətli cənab nazir qeyd etdi, Azərbaycanı müstəqil dövlət kimi tanıyan ilk ölkə Türkiyə olmuşdur. O 

illərdən bu günə qədər bizim aramızda olan əlaqələr bütün sahələrdə çox uğurla inkişaf edir, güclənir. Bizim 

ölkələrimiz siyasi müstəvidə bütün məsələlərdə vahid mövqedən çıxış edirlər, dünya birliyində bir-birinin 

mövqeyini müdafiə edirlər. Əlbəttə, birliyimiz bizə imkan verir ki, haqlı mövqeyimizi daha cəsarətlə və açıq 

şəkildə ortaya qoyaq. Bizi narahat edən problemləri dünya birliyinin diqqətinə çatdıraq.  

İqtisadi əlaqələr də sürətlə inkişaf edir. Mən son illər ərzində əldə edilmiş nailiyyətləri qeyd etmək 

istəyirəm. Eyni zamanda, əlbəttə ki, bu iqtisadi əlaqələr bizi qane etmir. Hər iki ölkənin iqtisadi potensialı ildən-

ilə güclənir, ölkələrimiz daha da müasirləşir və iqtisadi cəhətdən daha da möhkəm olurlar. Belə olan halda, 

ticarət əlaqələrimiz, əlbəttə, bizim real iqtisadi potensialımızı əks etdirmir. Düzdür, mal dövriyyəsində ildən-ilə 

artım müşahidə olunur və bu, çox sevindirici haldır, onu göstərir ki, bu dinamika müsbət istiqamətdə inkişaf 

edir. Ancaq, eyni zamanda, mən hörmətli cənab nazirin fikri ilə tam razıyam ki, aramızda olan ticarət əlaqələrini 

daha da gücləndirmək üçün bizim gözəl imkanlarımız vardır.  

Bütün dövrlərdə bizim aramızda səmimi münasibət, dostluq, qardaşlıq hissləri olmuşdur və bu gün də 

belədir.  

İki ölkə arasında olan əlaqələrin bugünkü yüksək səviyyəyə çatmasında Azərbaycan xalqının ümummilli 

lideri Heydər Əliyevin fəaliyyəti, onun Türkiyə-Azərbaycan əlaqələrinə verdiyi önəm çox böyük əhəmiyyət 

kəsb edir. Hələ Heydər Əliyev Naxçıvanın rəhbəri vəzifəsində çalışarkən Türkiyə ilə daim əlaqə saxlamışdır, 

Türkiyə ilə Naxçıvan arasında o vaxt çox yüksək əlaqələr yaranmışdı. Türkiyə tərəfindən Naxçıvana edilmiş 

yardımlar Naxçıvanı o çətin, ağır illərdə, demək olar ki, böyük bəladan xilas etdi. "Ümid körpüsü"nün tikintisi 

də Naxçıvanı Türkiyə ilə bağladı və bu körpü Naxçıvan üçün həyat körpüsünə çevrilmişdi. Biz bu yardımları, 

bu köməyi heç vaxt unutmayacağıq.  

Azərbaycan xalqının təkidi və tələbi ilə 1993-cü ildə Azərbaycana rəhbərliyə gəldikdən sonra Heydər 

Əliyevin xarici siyasəti birmənalı şəkildə Türkiyə ilə daha da sıx, daha da möhkəm əlaqələrin qurulmasına 

yönəlmişdir. Bu istiqamətdə çox böyük işlər görülmüşdür. Həm ikitərəfli müstəvidə, həm də regional 

əməkdaşlıq çərçivəsində bizim ölkələrimizin əlaqələri başqa ölkələr üçün örnək, nümunə ola bilər. Məhz 

ölkələrimizin müştərək səyi nəticəsində dünyanın ən böyük enerji layihəsi həyata keçirilir. Bakı-Tbilisi-Ceyhan 

neft kəməri uğurla inşa edilir, bütün çətinliklərə, bütün əngəllərə, xaricdən olan təzyiqlərə baxmayaraq, 

xalqlarımızın iradəsi və rəhbərlərimizin qətiyyəti imkan verib ki, vaxtilə əfsanə kimi təqdim edilən layihə 

gerçəkliyə çevrilir. Təsadüfi deyil ki, Bakı-Tbilisi-Ceyhan şirkətinin təşəbbüsü ilə bu kəmərə Heydər Əliyevin 

adı verilmişdir. Çünki Heydər Əliyev bu kəmərin çəkilməsinin təşəbbüskarı idi və demək olar ki, bu kəmər 

onun əsəridir. Eyni zamanda, Türkiyə tərəfi Ceyhan terminalına da Heydər Əliyevin adını vermişdir. Mən bu 

münasibətlə də türk qardaşlarımıza öz adımdan bir daha dərin təşəkkürümü, minnnətdarlığımı bildirirəm.  

Bakı-Tbilisi-Ceyhandan sonra, bizim aramızda enerji sahəsində daha bir böyük layihə - Bakı-Tbilisi-

Ərzurum qaz kəməri vardır. Bu kəmər Azərbaycan qazını həm Türkiyəyə, eyni zamanda, Türkiyə üzərindən 

digər ölkələrə çatdıracaqdır. Bu qaz kəməri də bizim ölkələrimizi enerji baxımından dünya üçün, ilk növbədə, 

Avropa üçün çox önəmli ölkələr kimi təqdim edəcək, enerji təchizatı baxımından ölkələrimiz Avropa 

istehlakçıları üçün çox böyük əhəmiyyət kəsb edəcəkdir. Ümid edirəm ki, bu layihə də vaxtında başa çatacaqdır. 

Beləliklə, bizim həm iqtisadi cəhətdən qüdrətimiz artacaq, həm də siyasi, təhlükəsizlik, regional əməkdaşlıq 

baxımından ölkələrimiz daha da güclü olacaqdır.  
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Bütün bunları etmək üçün, çətin, ağır vəziyyətdə etmək üçün əlbəttə, çox böyük müdriklik, siyasi təcrübə 

və cəsarət tələb olunurdu. Mən çox şadam ki, Azərbaycanda son illər ərzində aparılmış siyasət, Heydər Əliyev 

tərəfindən müəyyən olunmuş xətt bu gün də uğurla davam etdirilir, həyata keçirilir. Bütün sahələrdə Heydər 

Əliyev siyasəti Azərbaycanda yaşayır. O cümlədən Türkiyə-Azərbaycan əlaqələrinin daha da güclənməsi 

istiqamətində də bu siyasət davam etdirilir.  

Mən Azərbaycan Respublikasının Baş naziri vəzifəsinə təyin olunandan sonra ilk xarici səfərim məhz 

qardaş Türkiyəyə olmuşdur. Prezident seçkilərindən sonra da Türkiyəyə etdiyim rəsmi səfərim çox uğurlu 

olmuş, çox önəmli ikitərəfli razılaşmalar, müqavilələr bağlanmışdır. Eyni zamanda, bizim ölkələrimiz arasında 

olan ənənəvi dostluq, qardaşlıq münasibətləri daha da güclənmişdir. Biz bu siyasətə sadiqik. Heydər Əliyevin 

şüarı, onun "Türkiyə-Azərbaycan bir millət, iki dövlətdir" kəlamı bu gün də bizim üçün ən əziz, ən mötəbər 

şüardır. Biz bu siyasətə sadiqik və əminəm ki, qardaş xalqlarımız bundan sonra da daim birlikdə olacaqlar, bir-

birinə daim kömək edəcəklər və həmişə çalışacaqlar ki, Türkiyə və Azərbaycan, iki qardaş ölkə bir-birinə daha 

da yaxın olsunlar.  

Demək istəyirəm ki, iqtisadi baxımdan həm Türkiyə, həm də Azərbaycan çox sürətlə inkişaf edir. Artıq 

qeyd olundu ki, Azərbaycanda çox önəmli layihələr həyata keçirilir. Eyni zamanda, dövlət tərəfindən qəbul 

edilmiş sosial-iqtisadi və regional inkişaf proqramlarının həyata keçirilməsi də artıq öz ilkin nəticələrini 

verməkdədir.  

Bir il bundan əvvəl, prezident seçkiləri ərəfəsində biz bəyan etmişdik ki, Azərbaycanda görüləcək 

tədbirlər nəticəsində beş ildə 600 min yeni iş yeri açılacaqdır. Düzdür, buna şübhə ilə yanaşırdı, buna inanmırdı. 

Bəziləri bizi günahlandırırdı ki, qeyri-real vədlər veririk. Ancaq biz inanırdıq ki, bunu həyata keçirmək üçün 

real imkanlar var. Birinci ilin nəticələri göstərir ki, biz, həqiqətən, düz yoldayıq.  

Bir il ərzində Azərbaycanda 110 mindən artıq yeni iş yeri açılıbdır ki, onlardan da 70 mini daimi iş 

yeridir. Qalan hissəsi isə mövsümi iş yeridir. Demək olar ki, Azərbaycanın hər bir bölgəsində iş yerlərinin 

açılması prioritet məsələyə çevrilibdir. Regionlara etdiyim səfərlər mənə imkan verib ki, orada baş verən 

hadisələri öz gözümlə görəm. Çox şadam ki, Azərbaycanın hər bir bölgəsində indi böyük canlanma var, işlər 

görülür. Sahibkarlar daha da qətiyyətlə, cəsarətlə işləyirlər.  

Azərbaycanda sahibkarlara çox gözəl münasibət var. Mən özəl sektorun nümayəndələri ilə dəfələrlə 

görüşlər keçirmişəm, onları dəstəkləmişəm və istəyirəm hamı bilsin ki, bu dəstək var və bundan sonra da 

olacaqdır. Azərbaycanın inkişafı bu istiqamətdə olmalıdır. Azərbaycan bazar iqtisadiyyatı prinsiplərinə sadiqdir 

və bu gün Azərbaycanda ümumi daxili məhsulda özəl sektorun payı 74 faiz təşkil edir. Baxmayaraq ki, 

Azərbaycanın əsas sahəsi neft sektorudur və o, dövlətin inhisarındadır. Yəni bu onu göstərir ki, Azərbaycanda 

özəl sektorun inkişafı çox sürətlə gedir və biz Azərbaycanın iqtisadi gələcəyini məhz bu istiqamətdə görürük. 

Azərbaycanda çox güclü sahibkarlar sinfi yaranır. Bizim məqsədimiz ondadır, güclü orta sinif yaransın, 

Azərbaycan sahibkarları güclənsinlər.  

Əlbəttə, biz xarici sərmayəyə də böyük önəm veririk. Bu baxımdan da çox məmnunluq hissi ilə deyə 

bilərəm ki, adambaşına düşən xarici sərmayələrin həcminə görə Azərbaycan bölgədə lider dövlətdir. 

Azərbaycanda xarici sərmayələrin qoyuluşu üçün çox gözəl şərait yaradılmışdır. Sərmayəçilər özlərini çox rahat 

hiss edirlər və xarici sərmayə dövlət tərəfindən lazımi səviyyədə qorunur. Azərbaycana son illər ərzində bütün 

mənbələrdən 20 milyard dollardan artıq vəsait qoyulmuşdur.  

Amma, eyni zamanda, biz maraqlıyıq ki, Azərbaycanda yerli sahibkarlar daha böyük həcmdə sərmayə 

qoysunlar, bizim öz iş adamlarımız daha da güclənsinlər. Bunun üçün, lazımi məqsədə çatmaq üçün müvafiq 

tədbirlər görülür. Dövlət tərəfindən sahibkarlara ayrılan kreditlərin həcmi ildən-ilə çoxalır və gələn il bu məbləğ 

iki dəfə artacaqdır. Yəni özəl sektora diqqət daim olmuşdur və bundan sonra da olacaqdır.  

Əlbəttə, biz çox istəyirik ki, Türkiyə-Azərbaycan iqtisadi əlaqələri iki ölkə arasında olan siyasi əlaqələrin 

səviyyəsinə çatsın. Bunu etmək üçün, əlbəttə, dövlət, hökumət öz üzərinə düşən funksiyaları, vəzifələri yerinə 

yetirəcəkdir. Ancaq, eyni zamanda, iş adamlarının özlərindən də çox şey asılıdır. Mən ümid edirəm ki, bugünkü 

görüş, toplantı bu istiqamətdə çox güclü təkan olacaqdır. Bizim iş adamlarımız bir-birilə daha sıx əlaqədə, 

ünsiyyətdə olacaqlar və Türkiyədən gəlmiş iş adamları Azərbaycanda daha da fəallaşacaq, yaxud da hələ ki, 

fəaliyyət göstərməyən iş adamları gəlib Azərbaycanda işləyəcəklər.  

Azərbaycanda iş görmək üçün bu gün çox gözəl şərait vardır və bundan sonra da olacaqdır. Azərbaycan 

bütün mənbələrdən sərmayələri daha da fəal şəkildə cəlb edəcəkdir. Dövlət tərəfindən investisiya Proqramı 

təsdiq olunacaq və burada artıq qeyd edildi ki, Azərbaycana yalnız dövlət xətti ilə və dövlət tərəfindən alınan 

kreditlərin xətti ilə yüz milyonlarla dollar həcmində sərmayələr qoyulacaqdır.  
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Əgər biz bütün başqa sərmayələri də nəzərə alsaq, görərik ki, gələcəkdə Azərbaycana milyardlarla dollar 

sərmayə qoyulacaqdır. Məndə olan məlumata görə, Azərbaycana bu il 3 milyard dollardan artıq vəsait 

qoyulubdur. Bu, bir daha onu göstərir ki, Azərbaycan sərmayə qoyulması üçün çox əlverişli yerdir.  

Azərbaycanda ictimai-siyasi sabitlik davam edir. Ölkədə asayiş mövcuddur. Azərbaycan cəmiyyəti yekdil 

fikirdədir. Bizim hamımızın məqsədi budur ki, ölkəmizi gücləndirək, müasirləşdirək, zəngin iqtisadiyyat 

yaradaq ki, xalqımız da yaxşı yaşasın. Hesab edirəm ki, son illər ərzində ölkədə sosial sahədə görülən işlər də 

təqdirəlayiqdir. Maaşlar, pensiyalar, əhaliyə çatan digər ödəmələr ildən-ilə artır. Biz bu siyasəti də bundan sonra 

da davam etdirəcəyik.  

Əziz dostlar!  

Bir sözlə, mən ümid edirəm ki, bizim aramızda, habelə iş adamlarının arasında olan əlaqələr bundan sonra 

daha da güclənəcək və biz qarşımıza qoyduğumuz məqsədi, yəni mal dövriyyəsini bir milyard dollara çatdırmaq 

istəyimizi həyata keçirəcəyik. Mən də hörmətli cənab nazirlə razıyam ki, biz gərək bundan sonra da 

dayanmayaq, səylərimizi davam etdirək ki, aramızda olan iqtisadi əlaqələr daha da güclənsin.  

Biz istəyirik ki, Türkiyə daha da güclü olsun. Türkiyə də istəyir ki, Azərbaycan daha da güclü olsun. Mən 

Türkiyədə olarkən dediyim sözlərə bir daha qayıtmaq istəyirəm: həqiqətən, bizim gücümüz birliyimizdədir. 

Gənc müstəqil bir dövlət kimi Azərbaycanın müstəqilliyinin ilk illərində, əlbəttə, müəyyən fərziyyələr var idi, 

müəyyən ümidlər var idi, amma vaxt keçdikcə, Azərbaycan dünyaya daha da sıx inteqrasiya olunduqca, biz 

açıq-aydın görürük ki, xoşbəxtliyimiz, gələcəyimiz bizim öz əlimizdədir. Biz gərək bir-birimizə dayaq olaq. Biz 

öz gücümüzə istinad edib, birgə fəaliyyətimizlə bir-birimizi zənginləşdirməliyik.  

Azərbaycan bu baxımdan Türkiyə üçün və Türkiyə də Azərbaycan üçün bir nömrəli tərəfdaşdır, bir 

nömrəli dostdur, bir nömrəli qardaşdır. Mən sizi bir daha ürəkdən salamlayıram və hamınıza uğurlar, cansağlığı, 

xoşbəxtlik arzulayıram.  

Sağ olun.  
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LONDONDA "CHATHAM HOUSE" KLUBUNDA KEÇİRİLMİŞ GÖRÜŞDƏ 

NİTQ 

 

London şəhəri, 

13 dekabr 2004-cü il 

 

Çox sağ olun ki, sizinlə birlikdə olmağa, ölkəmizdəki vəziyyət, gələcək imkanlar, regional inkişaf və 

əlbəttə ki, Azərbaycanın gələcəyi ilə bağlı fikirləri sizinlə bölüşməyə imkan yaradırsınız. Azərbaycan 

hazırda keçid dövrünü yaşayan ölkədir. Sovet İttifaqı dağıldıqdan sonra ölkə müstəqillik qazandı. 

Müstəqilliyin ilk illəri çox ağır idi. Bu, anarxiya, özbaşınalıq, xaos və iqtisadi tənəzzül və siyasi böhran 

illəri idi. Hər il hakimiyyət dəyişikliyi baş verirdi və ölkə, faktiki olaraq, süqut ərəfəsində idi. 

 

1993-cü ildə vəziyyət xüsusilə ağırlaşanda və vətəndaş müharibəsi başlayarkən ölkə əhalisi ümummilli 

liderimiz Heydər Əliyevə müraciət etdi, bu çətin dövrdə ölkəyə rəhbərlik edib irəli aparmağı xahiş etdi. Həmin 

ildən, 1993-cü ildən başlayaraq, bu günədək ölkə inkişaf edir, onun beynəlxalq aləmdəki hadisələrdə, regional 

miqyasda rolu artmaqdadır. 1995-ci ildən başlayaraq bərqərar olmuş ictimai-siyasi və iqtisadi sabitlik həqiqi 

tərəqqi gətiribdir. 

Azərbaycanın iqtisadi göstəricilərinə nəzər salsanız görərsiniz ki, 1995-ci ildən 2003-cü ilədək iqtisadi 

göstəricilər 90 faiz artmışdır. Azərbaycan bu gün regionda adambaşına düşən xarici sərmayənin həcminə görə 

aparıcı ölkədir. Genişmiqyaslı özəlləşdirmə proqramı, iqtisadi islahatlar, torpaq islahatı, özəl sektor üçün 

əlverişli şəraitin yaradılması bugünkü duruma gətirib çıxarmışdır, yəni Azərbaycan sürətlə inkişaf edən ölkədir. 

Bazar iqtisadiyyatı prinsipləri həyata keçirilir. Qətiyyətlə demək olar ki, ümumi daxili məhsulda özəl sektorun 

payı təxminən 75 faizdir. Xüsusilə, nəzərə alınsa ki, Azərbaycan iqtisadiyyatının əsasını təşkil edən neft 

sənayesi - dövlət inhisarındadır, onda özəl sektorun Azərbaycan iqtisadiyyatındakı rolunu aydın görmək olar. 

Ölkə daha sabit olduqca, iqtisadi cəhətdən daha çox inkişaf etdikcə, Azərbaycanın regiondakı aparıcı rolu da 

artmağa başladı. Bu gün Azərbaycan sabitlik ölkəsidir, sosial və siyasi sabitlik və həmrəylik ölkəsidir, 

cəmiyyətin birliyi ölkəsidir. 

Yerləşdiyimiz region təhlükəsizlərdən sayıla bilməz. Regionda bizim öz ölkəmiz də daxil olmaqla, 

çoxsaylı qaynar nöqtələr var. Ölkəmiz davamlı erməni işğalından əziyyət çəkir. Bu işğal on ildən artıqdır ki, 

davam edir. Ümumiyyətlə, regional sabitlik regionun gələcək inkişafı üçün əsas təşkil edən amildir. Regionun 

əhəmiyyəti artır və gələcəkdə də artacaqdır. Bu isə yalnız Xəzər hövzəsindəki təbii sərvətlərə görə deyil, yalnız 

enerji layihələrinə, boru kəmərləri layihələrinə görə deyildir. Regionun yerləşdiyi coğrafi-siyasi ərazi bir sıra 

nəqliyyat marşrutlarının kəsişdiyi yol ayrıcındadır və gələcəkdə çox şeylər və gələcək inkişaf indi bizim 

işlədiyimiz layihələrin nə dərəcədə müvəffəqiyyətlə həyata keçəcəyindən asılı olacaqdır. 

Azərbaycanın Heydər Əliyevin əsasını qoyduğu xarici siyasəti və bu sahədə hələ 1993-cü ildə aydın elan 

edilmiş strateji məqsədləri dəyişməz olaraq qalır. 

Bu, xarici sərmayələr üçün açıq qapı, mehriban qonşuluq, Avratlantik strukturlarına inteqrasiya 

siyasətidir. Son bir neçə il ərzində bu sahədə əsaslı nailiyyətlər əldə etmişik. Mən əldə etmişik dedikdə, 

özümüzü və tərəfdaşlarımızı nəzərdə tuturam. Bu inteqrasiya birtərəfli mümkün ola bilməzdi. Məmnuniyyətlə 

bildirirəm ki, bu müddət ərzində dünyanın aparıcı ölkələri ilə yüksək səviyyəli əməkdaşlığımız olmuşdur, 

münasibətlərimiz strateji əməkdaşlıq münasibətləridir. Bu münasibətlər müxtəlif sahələri — iqtisadiyyatı, 

siyasəti, hərbi sahəni, bütün mümkün sahələri əhatə etmişdir. 

Azərbaycan hazırda Avropa İttifaqının yeni qonşuluq siyasətinin üzvüdür. Avropa İttifaqının bu siyasəti 

bizim üçün böyük əhəmiyyət daşıyır və münasibətlərimizin davam etməsi bizim üçün mühümdür. Azərbaycan 

həm də NATO-nun "Sülh naminə tərəfdaşlıq" proqramının fəal üzvüdür. Hazırda biz fərdi tərəfdaşlıq planı üz-

rə işləyirik, bu da Azərbaycanla NATO arasında münasibətlərin ikinci və çox vacib hissəsidir. 

Qonşularımızla çox səmimi münasibətlərimiz var. Çünki qonşularla münasibətlərin yaxşı səviyyədə 

saxlanılması böyük əhəmiyyət daşıyır. Regionumuzdakı vəziyyətin gərgin olmasına baxmayaraq, burada 

müxtəlif siyasi qüvvələrin və bir sıra ölkələrin maraqlarının bəzən üst-üstə düşməsinə, bəzən isə toqquşmasına 

baxmayaraq, biz Azərbaycanı hər hansı bir qarşıdurmadan uzaq saxlamağı bacardıq. Bu da çox mühüm və 

xeyirli amildir ki, biz qarşıdurma yox, əməkdaşlıq ruhu yarada bildik. Sizə deyim ki, bu sahədə uğurumuz göz 

qabağındadır. Bunun nəticəsidir ki, Azərbaycan hətta öz aralarında, bir-biri ilə yaxşı münasibətə malik olmayan 

ölkələrlə də yaxşı münasibətlər saxlayır. Biz heç bir ölkənin daxili işinə qarışmırıq və təbiidir ki, öz ölkəmizi də 

hər hansı bir ölkənin müdaxiləsindən azad görmək istəyirik. 
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Məqsədimiz ölkəmizi inkişaf etdirmək, müasirləşdirməkdir. İqtisadiyyatı, siyasi sistemi, hüquq sistemini 

yaxşılaşdırmaq, əhalimiz üçün daha yaxşı şərait yaratmaq bizim məqsədimizdir. Biz çox vacib iqtisadi islahatlar 

həyata keçiririk. Ölkədə mühüm iqtisadi islahatlar keçiririk. Bu il qəbul olunmuş regionların inkişaf etdirilməsi 

proqramı uğurlu nəticələrə gətiribdir. Biz 8 milyonluq əhalisi olan ölkəyik və təkcə bu il ərzində 100 mindən 

çox iş yeri açmağa müvəffəq olmuşuq. Bu da bizim iqtisadi siyasətimizin əsas elementlərindən biridir. Həmin iş 

yerlərinin açılmasının əhəmiyyəti xüsusilə onunla səciyyələnir ki, yeni iş yerləri qeyri-neft sahəsini əhatə edir, 

Azərbaycanın rayonlarında açılmış iş yerləridir. Bu da ölkənin tarazlı inkişafım göstərir. Yalnız paytaxt deyil, 

rayonlar da uğurla inkişaf edirlər. 

Əlbəttə ki, problemləri-miz də çoxdur. Ölkəmizdə bir sıra sahələrin səviyyəsi artırılmalıdır. Amma, əsas 

budur ki, götürdüyümüz istiqamət və islahatların həyata keçirilməsi sürəti düzgündür. Hər şeyi vaxtlı-vaxtında 

etmək lazımdır. Ümid edirəm ki, gələcəkdə Azərbaycan bu siyasətini uğurla davam etdirəcək, iqtisadi, sosial 

şəraiti yaxşılaşdıracaq və Azərbaycan cəmiyyətinin daha da demokratikləşdirilməsini davam etdirəcəkdir. 

Son il ərzində bu istiqamətdə, ölkədə müxtəlif siyasi qüvvələr arasında münasibətlər mühitinin, ab-

havanın yaxşılaşdırılmasına doğru hökumətimiz tərəfindən vacib addımlar atılıbdır. Təəssüf ki, hələ bütün siyasi 

qüvvələrdən adekvat cavab almamışıq, amma ümid edirik ki, hamı tərəfindən qarşılıqlı anlaşma olacaqdır. 

Çünki Azərbaycanın əhalisi çox deyil, ölkəmiz ərazisinə görə də böyük deyildir. Biz mürəkkəb məkanda 

yerləşirik, ona görə də ölkəmizə uğur gətirmək üçün birləşməyimiz vacibdir. 

Ölkəmizin üzləşdiyi ən ağır problemlərdən biri də, qaçqın və məcburi köçkünlərin vəziyyəti ilə bağlıdır. 

Ölkəmizdə əhalinin bu təbəqəsi Ermənistan silahlı qüvvələrinin təcavüzündən və ərazilərimizin 20 faizinin 

işğalından sonra yaranmışdır. Ermənistanın Azərbaycana qarşı təcavüzü ölkə ərazisinin işğalı və bir milyon 

əhalinin qaçqın və köçkün kimi əziyyət çəkməsi ilə nəticələnmişdir. Hökumətimiz əhalinin bu təbəqəsinin həyat 

şəraitinin yaxşılaşdırılması üçün əlindən gələni edir. Amma maliyyə resurslarımız məhduddur. Bununla belə, 

qaçqın və köçkünlər üçün nəzərdə tutulmuş evlərin tikilməsi üçün əsaslı vəsait ayrılmışdır və hazırda onlar yeni 

inşa olunmuş qəsəbələrdə evlə təmin olunurlar. Əlbəttə ki, bu, problemin həlli deyildir. Məsələnin həlli yolu 

işğala son qoyulmasıdır, Ermənistanın işğalçı qoşunlarının ərazimizdən çıxarılmasıdır. Bizim bu tələbimizdə nə 

isə qeyri-adi bir şey yoxdur. Hər bir ölkənin haqqıdır ki, özünün ərazi bütövlüyünü qorusun, suverenliyini 

saxlasın və bu da ki, beynəlxalq hüquq normalarına əsaslanır. Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ 

münaqişəsində beynəlxalq hüquq normaları kobudcasına pozulmuşdur və beynəlxalq hüquq normalarına məhəl 

qoymamaq işğal və etnik təmizləmə ilə nəticələnmişdir. Bugünkü gün təkcə Dağlıq Qarabağ deyil, Dağlıq 

Qarabağdan ətrafdakı 7 digər rayon da işğal altındadır. Danışıqlar təəssüf ki, heç bir fayda verməmişdir, nəticə 

yoxdur. Amma biz münaqişənin sülh yolu ilə həlli variantına sadiqik və inanırıq. Biz istəyirik inanaq ki, 

məsələnin sülh yolu ilə həlli mümkündür. Amma, eyni zamanda Azərbaycan heç zaman bu işğalla barışmayacaq 

və bacardığımızı edəcəyik və əminəm ki, torpaqlarımız azad olunacaqdır. 

Beynəlxalq ictimaiyyət, beynəlxalq təşkilatlar və yalnız o təşkilatlar yox ki, bu məsələ ilə birbaşa məşğul 

olurlar, yalnız bu məsələnin həlli üzrə mandata malik olan ATƏT-in Minsk qrupu deyil, - yeri gəlmişkən, biz bu 

mandatı dəstəkləyirik, - digər beynəlxalq təşkilatlar da məsələnin həllində daha fəal rol oynaya bilərlər və 

oynamalıdırlar. Avropa İttifaqı, Avropa Şurası, BMT-də bu məsələ ilə bağlı dinamikanı görməkdən də 

məmnunam. Biz görürük ki, hazırda bu təşkilatlar Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsini müzakirə edirlər və 

bəziləri tərəfindən məsələni araşdırmaq üçün xüsusi nümayəndələr də təyin olunubdur. Düşünürəm ki, 

beynəlxalq ictimaiyyətin daha geniş diqqəti və mövzunu daim gündəlikdə saxlaması ümumi məqsədimizə 

yardım edər. 

Məsələnin həlli ilə bağlı Ermənistan və Azərbaycanın mövqeyindəki əsas müxtəlifliklər, - bunu belə 

adlandırmaq olarsa, - nədən ibarətdir? Bu mövqelərin hər ikisi beynəlxalq hüququn vacib bir elementləridir: 

ərazi bütövlüyü və insanların öz müqəddəratım həll etmək prinsipləridir. Müzakirələr zamanı Ermənistan daim - 

Dağlıq Qarabağ ermənilərinin öz müqəddəratını təyin etmək hüququnu əsas gətirir. Amma biz düşünürük ki, 

məsələnin bu cür qoyuluşu düzgün deyildir. Çünki ermənilər millət kimi öz müqəddəratını artıq müəyyən 

ediblər. Onların Ermənistan dövləti var. Nəzərə alsaq ki, bütün dünyada erməni icmaları mövcuddur, onda 

ermənilərin hər yerdə öz müqəddəratını təyin etməyə başlamasının nə ilə nəticələnəcəyini əvvəlcədən görmək 

olar. Dünyanın bütün ölkələrində milli azlıqlar var, muxtariyyətlər mövcuddur. Beynəlxalq təşkilatlar, Avropa 

Şurası muxtariyyətlərin təcrübəsini öyrənibdir. 

Nəyə görə, Dağlıq Qarabağ erməniləri Azərbaycanın bu hissəsini Azərbaycandan ayırmağa çalışırlar? 

Dağlıq Qarabağ tarixən azərbaycanlılara və Azərbaycana məxsus ərazi olubdur. Ermənilər bu əraziyə yalnız 

1828-ci ildən sonra gəliblər və biz də onları qonaq kimi qəbul etmişik. Münaqişə başlayarkən ərazidə yaşayan 

əhalinin 75 faizi erməni, 25 faizi isə azərbaycanlılar idi. Tarixən bu ərazi heç zaman Ermənistanın tərkib hissəsi 

olmayıbdır. Hüquqi baxımdan Dağlıq Qarabağ Azərbaycanın tərkib hissəsidir və ölkəmizin ərazi bütövlüyü, 
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BMT də daxil olmaqla, bütün beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən tanınıbdır. Azərbaycan müstəqil ölkə kimi BMT-

yə üzv qəbul olunarkən, Dağlıq Qarabağ da daxil olmaqla, bütün ərazisi tanınmaqla qəbul edilibdir. Hər bir 

nöqteyi-nəzərdən və hətta iqtisadi nöqteyi-nəzərdən, iqtisadi gələcək nöqteyi-nəzərindən də iki ölkə arasında 

müqayisə aparılarsa, görərik ki, Azərbaycanın mövqeləri günbəgün möhkəmlənir. Yenə də deyirəm ki, biz sülh 

prosesinə sadiqik. Belə olmasaydı, Azərbaycan əhalisinin bir hissəsinin on ildən artıq ağır şəraitdə əziyyət 

çəkməsinə baxmayaraq, danışıqlar aparmazdıq. Amma, dözümlülüyümüzün də həddi var. Üstəlik, belə mühüm 

mövzulara ikili standartlarla yanaşmaq olmaz. Bu, keçmiş SSRİ məkanında müstəsna hal deyildir. Digər 

ərazilərdə də separatçı hərəkatlar, münaqişələr var. Gürcüstan ərazisində Abxaziyada separatizm, Cənubi 

Osetiyada separatizm, Moldova ərazisindəki Dnestryanı bölgədə separatizm və Azərbaycanda Dağlıq 

Qarabağdakı separatizm eyni səbəbi, eyni izahı olan hallardır. Bu, xarici dairələrin dəstəklədiyi təcavüzkar 

separatizmdir ki, müstəqil ölkələrin ərazi bütövlüyünün pozulması ilə nəticələnmişdir. Ona görə də, bütün bu 

münaqişələrə yanaşma da eyni olmalıdır və bu yanaşma da, hissiyyatlara yox, hüquqa əsaslanmalıdır. Məsələ 

böyük təsir gücünə malik diasporların əsas gətirdiyi faktlara görə yox, hüquqi çərçivədə həll olunmalıdır. Biz 

danışıqlar prosesini davam etdiririk, beynəlxalq təşkilatların da iştirak etdiyi bu danışıqlar prosesində konkret 

nəticələr əldə etməyi gözləyirik. 

Ölkəmizin böyük potensialı vardır. Bu potensial yalnız neft və qaza əsaslanmır. Yeri gəlmişkən, bu gün 

dünyada ən iri enerji layihəsi Azərbaycanda həyata keçirilir. Xarici şirkətlər Azərbaycanın bu iqtisadi sahəsinə 

milyardlarla dollar vəsait yatırırlar. Bu şirkətlər özlərini Azərbaycanda rahat hiss etməsəydilər, yatırdıqları 

sərmayə lazımınca qorunmasaydı, onlar ölkənin gələcəyinə inanmasaydılar, şübhə edirəm ki, belə böyük 

həcmdə vəsait qoymağa risk edərdilər. Bizim əməkdaşlıq etmək arzumuz, ölkədəki münasibətlər qurmaq ruhu, 

etnik və dözümlülük ruhu, - biz bunu Azərbaycanın ən böyük nailiyyətlərindən biri hesab edirik, - bütün 

bunların toplusu işgüzar mühitin yaranmasına səbəb olmuşdu. Sərmayələr lazımınca qorunur, 

qanunvericiliyimiz buna ən yüksək səviyyədə təminat verir. Bu da ki, uğurun ən əsas elementlərindən biridir. 

Üstəlik, Azərbaycanda həyata keçirilən enerji layihələri regional əməkdaşlığın ən gözəl nümunələrindəndir. Bu 

göstərdi ki, boru kəmərinin keçdiyi region ölkələri - Azərbaycan, Gürcüstan və Türkiyə çox uğurla əməkdaşlıq 

edə bilərlər. Üç ölkə arasında həm regional miqyasda, həm də ikitərəfli əməkdaşlıq sahəsində qarşılıqlı anlaşma 

yüksək səviyyədədir. Hər üç ölkədə əməkdaşlıq inkişafla müşayiət olunur və bu, regionun ümumi inkişafına da 

müsbət təsir edir. Biz ümid edirik ki, bu regional əməkdaşlığın müsbət təcrübəsi gələcəkdə də özlərini təcrid 

edənlərə, hadisələrin inkişafını digər istiqamətdə görənlərə, təcavüzkar işğalları ilə öz ölkələrini küncə 

sıxışdıranlara cazibədar görünəcəkdir. 

Bu işğaldan ermənilər və Ermənistan nə qazandı? Ölkələrinə dünyada hörmət artdımı? Mən belə 

düşünmürəm. Dünya onlara indi təcavüzkar, separatçı, etnik təmizləmə aparan, özgə torpaqlarmı işğal edən xalq 

kimi baxır. Əhalisi daha yaxşı yaşamağamı başladı? Yenə də xeyr. Bugünkü gündə Ermənistan regional 

layihələrdən tamamilə təcrid olunmuşdur və Ermənistanla Azərbaycanın iqtisadi göstəricilərinə baxsaq, arada 

böyük uçurum görərik. Bu uçurum getdikcə daha da artacaqdır. Çünki əməkdaşlıqsız, regional əməkdaşlıqsız, - 

Azərbaycan isə bu əməkdaşlığın əsas elementidir, - region ölkələri inkişaf edə bilməzlər. 

Biz Avropaya inteqrasiya yolunu seçmişik. Mən bunu əvvəldə dedim - biz bu yola tamamilə sadiqik, bu 

siyasət davam etdirilir, bu yolumuzu sözdə yox, praktiki addımlarda göstəririk. Biz ölkəmizin gələcəyini 

inteqrasiyada görürük. Regionda da, dünyada da, vacib, əhəmiyyəti olan ölkə olmaq istəyirik. 

Ona görə də əlimizdən gələni edəcəyik ki, Azərbaycanın standartlarını dünya standartlarına çatdıraq. 

Bütün sahələrdə inkişafa, iqtisadi inkişafa, sosial inkişafa, demokratik inkişafa nail olaq. Bizim siyasətimiz 

bundan ibarətdir, bizim siyasətimiz belədir. Əlbəttə ki, bizim seçdiyimiz yolun hər mərhələsində əldə edilən 

uğurlardan çox şey asılı olacaqdır. Azərbaycanın seçimi belədir. Azərbaycan rəhbərliyinin etdiyi seçim budur və 

ölkədə də, beynəlxalq aləmdə də apardığımız siyasətlə bağlı əhalimizin dəstəyini daim hiss edirik. 

Çıxışımı bu nikbin notla bitirmək istəyirəm ki, Azərbaycan ildən-ilə dünyaya inteqrasiya olunacaq, inkişaf 

edəcəkdir. Ölkəmizin inkişafı Azərbaycana da, qonşularımıza da, xalqımıza da, qonşu xalqlara da, bütün 

dostlara da, daha çox təhlükəsizlik, rahatlıq, firavanlıq gətirəcəkdir. Diqqətinizə görə çox sağ olun. 

 

LORD HÖRD: Çox sağ olun, cənab Prezident. Məzmunlu və dolğun çıxışınıza görə Sizə minnətdaram. 

Girişdə qeyd etdiyim kimi, zati-aliləri cənab Prezident alicənablıq göstərərək bir neçə sualı cavablandırmağa 

razı olmuşdur. Xahiş edirəm, suallarınızı verəsiniz. 

SUAL: Cənab Prezident, Sizin Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin sülh yolu ilə həll etməklə bağlı 

bəyanatınız hamımızı valeh etmişdir. Lakin məlum olduğu kimi, tərəflər arasında etimadın, qarşılıqlı 

inamın səviyyəsi çox aşağıdır və tərəflərin hər birində digərinə qarşı davakar əhval-ruhiyyə hiss olunur. 
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Azərbaycan mətbuatında və Azərbaycanın siyasətçiləri tərəfindən də belə davakarlıq vardır. Mənim 

sualım belədir: bunu yumşaltmaqdan ötrü Siz hansı tədbirlərə əl atırsınız? 

CAVAB: Çox sağ olun. Bu sual həm də bəzi məsələləri aydınlaşdırmağa imkan yaradır. Siz 

Azərbaycanda davakar ritorikanın olmasını dediniz. Bəzən bu fikirlərə Azərbaycanın kütləvi informasiya 

vasitələrində rast gəlinməsi, bəzi siyasətçilər və ümumiyyətlə, cəmiyyət tərəfindən səsləndirilməsi halları 

olduğunu dediniz. Bəzən ermənilər bundan Azərbaycanı günahlandırmaq üçün də istifadə edirlər. Amma, 

məsələnin səbəblərinə, nəyə görə baş verməsinə baxsaq, çox şey aydın olar. Ermənistan Azərbaycan 

torpaqlarının 20 faizini işğal etdikdən, bir neçə Azərbaycan rayonunu dağıtdıqdan, şəhərləri, qəsəbələri, kəndləri 

tar-mar etdikdən sonra, bir milyon azərbaycanlını vəhşicəsinə, etnik təmizləmə nəticəsində daimi yaşayış 

yerindən məhrum etdikdən sonra təklif edir ki, gəlin, əməkdaşlığa başlayaq. Bilirsinizmi, belə halda bəzilərinə 

elə görünə bilər ki, Ermənistan əməkdaşlıq istəyir, Azərbaycan isə yox. Bu, doğrudur, amma bunun səbəbləri 

var. 

Bilirsinizmi, biz eyni vəziyyətdə deyilik, Azərbaycan bu münaqişənin qurbanıdır və münaqişədən əziyyət 

çəkən Azərbaycan xalqıdır. Ona görə, əlbəttə ki, biz daha davakarıq və bu davakarlıq da həm mətbuatda, həm də 

bəzi siyasətçilərin çıxışlarında hiss olunur. Məsələnin izahı bu cürdür. Zaman keçdikcə, ermənilər daha qeyri-

konstruktiv olduqca, cəmiyyət arasında belə meyllər artacaqdır. Bu gün biz həmin meylləri tənzim edə bilmərik 

və tənzim etmək də istəmirik. Ermənilər bizim torpaqları tərk etdikdən sonra, işğala son qoyduqdan sonra, mən 

əminəm ki, vəziyyət də dəyişəcək, davakarlıq ruhu da azalacaq, inam artacaqdır. İnamın yaranması üçün praktik 

addımlar atmaq lazımdır. İndi isə kompromislər haqqında danışanda biz nəyin güzəştə gediləcəyini anlaya 

bilmirik. Biz ərazi bütövlüyümüzü güzəştə gedə bilmərik. Biz Dağlıq Qarabağı, Ermənistanın istədiyi kimi, ona 

verə bilmərik. Bizim güzəştə gedəcəyimiz məsələlər çox deyildir. 

Biz təhlükəsizlik təminatına razılıq verə bilərik. Dağlıq Qarabağ üçün yüksək muxtariyyət verilməsinə - 

yəni bugünkü gündə dünyada mövcud olan muxtariyyətlər içərisində ən yüksəyinə razı ola bilərik. Amma bu, 

bizim edəcəyimiz güzəştlərin axırıdır. Ermənistan ilk addımlan atmalıdır, çünki onlar bizim torpaqları işğal 

ediblər. Onlar işğala son qoymalıdırlar. İrticaçı ordunu zəbt olunmuş ərazilərdən çəkməlidirlər. Sizə deyim ki, 

bu, inam yaratmağın ən vacib elementlərindən olacaqdır. 

SUAL: Əla çıxışınıza görə çox sağ olun. Mən Sizin ölkə ilə yaxından tanışam, ölkənizin əldə etdiyi 

tərəqqi də mənə məlumdur. Siz Azərbaycanın Avropa İttifaqının yeni qonşuluq siyasətindəki rolunu necə 

görürsünüz və necə düşünürsünüz? Həmin siyasət vasitəsilə Ermənistan-Azərbaycan münasibətlərinə 

təsir etmək olarmı? Xüsusilə də nəzərə alaraq ki, Ermənistan və Azərbaycan da həmin qonşuluq siyasəti 

ilə əlaqədar tərəfdaşdırlar. 

CAVAB: Biz bu layihəyə, bu proqrama böyük əhəmiyyət veririk. Halbuki, həmin yeni qonşuluq 

siyasətinin hansı çərçivədə həyata keçiriləcəyi bizə hələ məlum deyildir. Amma ümid edirik, həmin siyasətin 

sanballı praktiki elementləri olacaqdır ki, Cənubi Qafqaz ölkələri bundan bəhrələnə bilsin. Biz Avropa 

İttifaqının həm də Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi prosesini öyrənən Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndə 

təyin etməsini yüksək qiymətləndiririk. Mən, Avropa İttifaqının iqamətgahının yerləşdiyi Brüsselə çox uğurlu 

səfər etmişəm. Orada müzakirələrimiz həm iqtisadi sahəni, həm siyasi sahəni, həm də ki, enerji sahəsini əhatə 

edib, tərəflər üçün faydalı olubdur. Biz Avropa İttifaqının münaqişənin həllinə qoşulmasına böyük hörmətlə 

yanaşırıq. Bir daha təkrar etmək istəyirəm ki, ATƏT-in Minsk qrupuna əvəzedici axtarmırıq, baxmayaraq ki, bu 

qurumun fəaliyyətini qənaətbəxş saymırıq. Qənaətbəxş saymamağımızın səbəbi də odur ki, nəticə yoxdur. 

Əksinə, ermənilər Minsk qrupunun fəaliyyətindən çox razıdırlar və erməni siyasətçiləri Minsk qrupunu 

tərifləməkdən doymurlar. Başa düşmürəm, nəyə görə? Yəqin elə eyni səbəbə görə. Nəticənin olmaması - nə 

müharibə, nə sülh şəraitinin və Azərbaycan ərazilərinin işğalının davam etməsi, görünür, Ermənistan 

hökumətini qane edir. Ona görə də biz, ATƏT-in Minsk qrupunun əvəz olunmaması şərtilə, beynəlxalq 

təşkilatların da, əsas etibarilə Avropa İttifaqının bu məsələdə fəal iştirakını istəyirik. Çünki Avropa İttifaqının 

mexanizmləri var, Avropa İttifaqının gücü var və bu gün Avropa İttifaqı genişlənməsi ilə dünyada böyük 

qüvvəyə çevrilir. Qurumun maliyyə resursları vardır ki, bu da məsələni sülh yolu ilə həll etmək istəyənlər üçün 

yaxşı ruhlandırıcı amildir. Ona görə də biz prosesdən razıyıq, ümid edirik ki, yeni qonşuluq siyasəti özlüyündə 

elə mexanizmlərə malik olacaqdır ki, həmin mexanizmlər vasitəsilə Cənubi Qafqazda münaqişənin həll 

olunması yolunda praktik addımlar atılsın və tammiqyaslı regional əməkdaşlıq qurulsun. 

SUAL: Zati-aliləri, Rusiya ilə münasibətlər haqqında nə deyə bilərsiniz? Xüsusilə də, Rusiyanın 

Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı mövqeyi, Bakı-Tbilisi-Ceyhan kəmərinə, Xəzərin enerji 

ehtiyatlarından istifadənin inkişaf etdirilməsinə münasibəti, Rusiyanın Ermənistanla münasibətləri ilə 

bağlı. Siz xarici siyasətinizin əsas üç prinsipindən birini qeyd etdiniz - Avratlantik strukturlarına 

inteqrasiya. Bu, Moskva ilə münasibətlərinizə necə təsir edir? 
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CAVAB: Bir çox illər Rusiya ilə Azərbaycan arasında münasibətlər dostluq münasibətlərindən çox uzaq 

idi. Faktiki olaraq, Azərbaycan müstəqillik qazandıqdan sonra münasibətlər gərginləşmişdi və 1990-cı illərin 

sonuna qədər gərgin qalırdı. Səbəb də 1990-cı illərin əvvəllərində, Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi, 

müharibəsi dövründə Rusiyanın Ermənistana dəstək verməsi idi. Bu, artıq gizli deyil, biz bu haqda açıq və aydın 

danışırıq və əgər siz də, biz də Rusiya ilə yaxşı münasibətlərin olmasını istəyiriksə, keçmişdə baş verənləri təhlil 

etməli və çalışıb həmin səhvləri təkrarlamamalıyıq. Ermənistana qeyri-qanuni surətdə bir milyard dollarlıq silah 

ötürülməsi hətta Rusiyanın daxilində də böyük narazılığa səbəb olmuşdu. Rusiya Dövlət Duması bu məsələni 

araşdırdı. Silah ötürülməsi faktı etiraf olundu, amma təəssüf ki, heç kəs cəzalandırılmadı. 

Bu gün isə vəziyyət fərqlidir. İndi Azərbaycanla Rusiya arasında münasibətlər əsaslı surətdə 

yaxşılaşmışdır. Xüsusilə də, Prezident Vladimir Putin hakimiyyətə gəldikdən sonra. Bizim mübahisələrimiz çox 

idi, məsələn, elə Xəzər dənizində sektorların bölünməsi ilə bağlı. Lakin razılığa gəldik və hər iki tərəfi qane 

edəcək sazişə imza atdıq. Bakı-Tbilisi-Ceyhan kəmərinin tikilməsi, nədənsə, Rusiyanın bəzi dairələrində düzgün 

anlaşılmamışdı, düzgün qiymətləndirilməmişdi. Bakı-Tbilisi-Ceyhan kəmərinin digər ölkələrin maraqları ilə heç 

bir əlaqəsi yoxdur. Bu layihə Azərbaycanın maraqlarına xidmət edir və sadəcə, xəritəyə baxsanız və ya 

coğrafiya haqqında elementar bilikləriniz varsa, görərsiniz ki, Bakı-Tbilisi-Ceyhan kəməri olmadan Aralıq 

dənizinə çıxmaq mümkün deyil, Azərbaycanın Xəzər dənizindəki nəhəng enerji ehtiyatlarının işlənilməsini 

inkişaf etdirmək mümkünsüzdür. Amma qeyd etdiyim kimi, bu məsələ də həll olundu. Bizim Rusiya ilə 

münasibətlərimiz ölkələrimizin digər dövlətlərlə əlaqələrinə toxunmur, təsir etmir. Biz hər mövzuya ayrılıqda 

baxırıq. Düşünürəm ki, Avropaya inteqrasiya istəyimiz Rusiya ilə də yaxşı münasibətlər qurmaq arzumuza zidd 

deyildir. Hesab edirəm ki, ölkələrimiz arasında bugünkü münasibətlərdə qarşılıqlı hörmət elementləri, bir-

birinin işinə qarışmamaq, hər iki ölkənin maraqlarına xidmət etmək prinsipləri əsas götürülür. Ermənistan uzun 

müddət Rusiya ilə xüsusi münasibətlərin olması, keçmiş Sovet İttifaqında Rusiyanın yeganə tərəfdaşı olması və 

sair bu kimi faktlarla manipulyasiya edirdi. Bu gün onlar, doğrudan da, yaxşı tərəfdaşdırlar. Rusiyanın 

Ermənistan ərazisində hərbi baza saxlaması, həm Rusiyanın, həm də Ermənistanın eyni kollektiv təhlükəsizlik 

müqaviləsinin iştirakçısı olması bu ölkələr arasında ikitərəfli hərbi münasibətlərin səviyyəsini göstərir. Amma, 

eyni zamanda, bu, o demək deyil ki, Rusiya digər ölkələrlə pis münasibətdə olmalıdır. 

Biz bütün qonşularımızla yaxşı münasibətlərin olmasını istəyirik. 

Mənim prezident Putinlə çox yaxşı, şəxsi münasibətlərimiz var. Bizim ölkələr arasında yaxşı iqtisadi 

əlaqələr var. Rusiyada böyük Azərbaycan icması yaşayır. Azərbaycanda rus icması yaşayır. Mən elə bilirəm ki, 

münasibətlərin bugünkü səviyyəsi hər iki tərəfi qane edir. İstərdik ki, münasibətlərimizi genişləndirək və əlbəttə 

ki, bu münasibətlər suverenlik, müstəqillik, bir-birinin işinə qarışmamaq prinsiplərinə əsaslanacaqdır. 

Ermənistandan fərqli olaraq, Azərbaycan nə iqtisadi, nə də siyasi cəhətdən heç bir ölkədən asılı deyildir. 

Bu, bizim üstünlüyümüzdür və faktiki olaraq, Prezident Heydər Əliyevin verdiyi böyük töhfədir. O, ölkəsini elə 

idarə etmişdir ki, hakimiyyətinin cəmi 10 ili ərzində Azərbaycanı həqiqi müstəqil ölkə səviyyəsinə çatdırmağa 

müvəffəq olmuşdu. Müstəqillik yalnız hüquqi status deyil, Azərbaycanın atdığı hər bir addım, ölkənin və onun 

xalqının milli maraqlarına uyğun olaraq atılır. Qonşularla yaxşı münasibətlər xarici siyasətimizin əsas 

elementlərindəndir və mən məmnunam ki, bu gün ölkələrimiz arasındakı münasibətlər müsbət istiqamətdə 

inkişaf edir. 

SUAL: Xahiş edirəm, Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəməri və Bakı-Tbilisi-Ərzurum qaz kəməri ilə 

bağlı Azərbaycanda və Gürcüstanda gedən tikinti işləri barədə məlumat verəsiniz. Gürcüstan-

Azərbaycan sərhədindəki vəziyyətlə, yüklərin Gürcüstandan Ermənistana daşınması ilə bağlı məlumat 

daxil olmuşdur. Azərbaycanın daxili siyasəti ilə əlaqədar müxalifətin şikayəti haqqında da məlumat 

verməyinizi xahiş edirəm. 

CAVAB: Bakı-Tbilisi-Ceyhan layihəsi uğurla həyata keçirilir. Bir vaxt bu layihəyə əfsanə, yuxu kimi 

baxırdılar. İndi isə o, reallığa çevrilibdir. Hazırda bu, dünyada ən böyük enerji layihəsidir və əvvəldə də qeyd 

etdiyim kimi, regional əməkdaşlığın çox gözəl nümunəsidir. Tikinti işləri başa çatır. Bir neçə ay bundan əvvəl 

Gürcüstan Prezidenti və mən Azərbaycan-Gürcüstan sərhədində boru kəmərinin birləşdirici qaynağı 

mərasimində iştirak etdik. Azərbaycanda tikinti işləri başa çatıb, Gürcüstanda başa çatmaqdadır. Türkiyədə 

tikinti davam etdirilir, bu da təbiidir. Bildiyiniz kimi, kəmərin Türkiyə ərazisindən keçən hissəsi məsafəcə ən 

uzunudur. Əlbəttə, bir neçə milyard dollarlıq layihələr həyata keçirilən zaman gecikmə halları da ola bilər, 

dəyişikliklər də olur. Amma prinsip etibarilə, biz tikinti işlərindən razıyıq. Ümid edirəm ki, tezliklə layihəni 

tamamlayacağıq. 

Azərbaycan qazını Avropaya daşıyacaq Cənubi Qafqaz boru kəməri də inşa edilir. Hesab edirəm ki, tikinti 

işlərinin 40-50 faizi görülüb və Azərbaycan qazı vaxtında, 2006-cı ildə Türkiyəyə, ordan da Yunanıstana, daha 

sonra isə digər Avropa ölkələrinə nəql ediləcəkdir. Danışıqlar bu istiqamətdə aparılır. 



Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

P R E Z İ D E N T   K İ T A B X A N A S I 

Xarici  siyasət 

fəaliyyəti 

 

 251 

Gürcüstan və Azərbaycan arasındakı münasibətlərə gəldikdə, bu, dostluq münasibətləridir. Çox səmimi, 

yaxın münasibətlərdir. Sovet dövründə də, müstəqillik dövründə də Prezident Heydər Əliyev və Prezident 

Şevardnadze arasındakı yaxın münasibətlər iki ölkənin münasibətlərinin inkişafında çox mühüm rol oynamışdır. 

İndi də ölkələrin yeni liderlərinin necə münasibətlər qurması, necə siyasət aparması vacibdir. Mən aramızda 

yaranmış münasibətlərdən razıyam. Əminəm ki, həmkarım, Gürcüstan və Azərbaycan yaxın dost, yaxın 

tərəfdaşlardır. Həm ikitərəfli münasibətlərdə, həm də regional səviyyələrdə, inteqrasiya siyasətində çox 

yaxındırlar və bir-birini həmişə dəstəkləyirlər. Hazırda sərhəddə baş verən məsələnin səbəbi var. Bizə məlumat 

daxil olmuşdur ki, Xəzərin şərqindən gələn yüklər Ermənistana daxil olur. Biz bunu qeyri-qanuni hesab edirik. 

Çünki Azərbaycan Şərq-Qərb dəhlizinin bir hissəsi olan TRASEKA proqramına qoşulubdur. Özü də bu şərtlə 

qoşulub ki, Azərbaycan ərazisindən keçən yüklər Ermənistana daxil olmasın. Biz isə saxta sənədlər aşkar 

etmişik, həmin saxta sənədlər əsasında, Türkmənistandan Avropaya getməsi nəzərdə tutulan yüklər Ermənistana 

daxil olur. Ona görə də gürcüstanlı həmkarlarımızla birlikdə araşdırmağa başladıq. Bu araşdırma zamanı da hər 

bir yük yoxlanılır. Buna görə də sərhəddə bəzi tıxaclar əmələ gəldi. Amma oraya adamlarımızı göndərmişik və 

gürcüstanlı həmkarlarla birlikdə işləyirlər. Ümid edirik ki, tezliklə məsələ aydınlaşacaqdır. Azərbaycandan 

Ermənistana bir qram da yük gedə bilməz. Yaxud da, başqa bir ölkədən gəlməklə Azərbaycan ərazisindən keçib 

Ermənistana daxil ola bilməz. Səbəbi də Ermənistanın işğalının davam etməsidir. İşğala son qoyulduqdan sonra, 

əlbəttə ki, bütün kommunikasiya vasitələri və yalnız bu marşrut deyil, digərləri də açıla bilər. 

Daxili siyasətlə bağlı. Siyasi ab-hava çox yaxşıdır. Bizim cəmiyyətimiz vahiddir. İslahatlar, siyasətimiz 

xalq tərəfindən dəstəklənir. Prezident seçkiləri, seçkilərdən sonrakı dövr göstərir ki, hökumət verdiyi sözlərə 

əməl edir. İqtisadi göstəricilər çox yaxşıdır. Ümumi daxili məhsul bu il 10 faiz artıbdır. Sərmayələr 40 faizdən 

artıq artmışdır. Dövlət idarələrində işləyənlərin maaşlarını nəzərəçarpacaq qədər artırmışıq. Büdcədən 

maliyyələşən təşkilatlarda maaşlar qaldırılmışdır. Minimum əmək haqqı bir neçə dəfə artıb. Sosial problemlərin 

həllinə böyük diqqət yetirilir. İnsanlar müsbət dəyişiklikləri görərkən, makroiqtisadi göstəriciləri gündəlik 

həyatda hiss edərkən (çünki insanların çoxu ümumi daxili məhsulun 10 faiz artmasının nə demək olduğunu 

bilmir), daha çox maaş, daha çox sosial yardım alarkən, daha yaxşı münasibət görərkən, bu, hökumətin də 

gücünü artırır. 

Müxalifət prezident seçkilərindən sonra və təəssüf olsun ki, küçələrdəki iğtişaşlardan sonra özünə gələ 

bilmir və sizə deyim ki, tərəfdarlarının çoxunu itiribdir. Özü də təkcə bizim siyasətimizə görə yox. Mən 

dəfələrlə çıxışlarımda açıq-aydın müxalifəti siyasi dialoqa çağırmışam. Bu bəyanatlar həm prezident 

seçkilərindən əvvəl, həm də seçkilərdən sonra olubdur. Amma təəssüf ki, hələ də heç bir cavab almıram. Onların 

cəmiyyətdə rolu çox aşağıdır, müxalifətin siyasi həyatın vacib amili olması, rolu gözə görünmür. Sual olunsa ki, 

bu, məni sevindirir, yoxsa yox, cavab verərəm ki, əlbəttə, yox. Çünki hər bir cəmiyyətdə müxalifət olmalıdır. Bu 

müxalifət yaradıcı müxalifət olmalıdır. Təəssüf ki, bu gün bizdə belə hal müşahidə edilmir. Düşünürəm ki, on 

ildən artıq bir müddətdə müxalifətdə eyni adamların olması, onların eyni sözləri deməsi cəmiyyətin ona inamını 

xeyli azaldıbdır və belə hal müxalifətə kömək etmir. 

Hökumətdə də, Azərbaycan hakimiyyətində də, mənim mənsub olduğum partiyada da dəyişikliklər baş 

verir. Yeni Prezident gəlib. Hökumətin yeni üzvləri gəliblər. Bizim düşərgədə dəyişiklik var. Müxalifətdə isə 

hər şey olduğu kimi qalır. 1993-cü ilədək Azərbaycan hakimiyyətində olanlar, həmin hakimiyyəti, on il 

müddətində bütün prezident və parlament seçkilərini uduzanlar indi müxalifətdədirlər. 

Dekabrın 17-də bizdə bələdiyyə seçkiləri keçiriləcəkdir. Müxalifət indidən həmin seçkiləri boykot edir. 

Səbəb nədir? Səbəb sadədir. Onların namizədləri yoxdur. 38 min namizəd bələdiyyə seçkilərinə qeydiyyatdan 

keçib və onların yalnız 5 faizi müxalif partiyalarındandır. Rayonlarda adamları yoxdur. Bir çox rayon təşkilatları 

fəaliyyətlərini dayandırıblar. Çünki bu gün Azərbaycanın inkişafında yeni dövr başlayıbdır. Bu gün Azərbaycan 

hökuməti də, lideri də, - bəlkə bunu demək təvazökarlıqdan uzaqdır, - xalq tərəfindən dəstəklənir. Bu dəstəyi 

doğrultmaqdan ötrü, sözümüzün üstündə dayanmaqdan ötrü, seçicilərimizin bizdən gözlədiklərini yerinə 

yetirməkdən ötrü əlimizdən gələni edəcəyik. 

Bugünkü müxalifət dağıdıcı müxalifətdir, Sovet İttifaqının dağılması dövründən qalan müxalifətdir. 

Onlarda yaradıcılıq çatışmır. Bizə yəqin ki, yeni adamlar, yeni qüvvələr lazımdır. Amma biz bu prosesə təsir 

edə bilmərik. Mən şəxsən təəssüf edirəm ki, Azərbaycanda müxalifətin səviyyəsi bu cür aşağıdır. 

SUAL: Mən Ermənistanın səfiriyəm. Siz çıxışınızda mənim ölkəmi o qədər günahlandırdınız ki, 

mən sizə cavab verməliyəm. Birincisi, bu, işğal yox, özünü müdafiə etmək üçün yaranmış bufer zonasıdır. 

Nə Yerevanda, və nə də Stepanakertdə hələ heç bir rəsmi deməyibdir ki, bu ərazilər status və 

təhlükəsizlik təminatları alındıqdan sonra da saxlanılacaqdır. Dediniz ki, Azərbaycanın dözümü hədsiz 

deyildir. Bu, hərbi əməliyyatların başlanma ehtimalı mənasını verirmi? Yoxsa başqa variantları nəzərdə 

tutursunuz? 
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CAVAB: Bugünkü dünya dəyişən dünyadır, heç bir variantı kənara tullamaq olmaz və bütün variantlar 

mümkündür. Mən dedim ki, sülh yolu ilə həllə sadiqik və bizim sadiqliyimiz yalnız sözlər deyil, əsil şəraitdir. 

On ildən artıqdır ki, biz heç bir nəticəsiz danışıq aparırıq. Sizə deyə bilərəm ki, camaatımız bu danışıqlardan 

artıq doyubdur. Mən Prezident seçiləndən sonra açıq bəyan etdim ki, biz danışıqlar xatirinə danışıqlar 

aparmayacağıq. Nə vaxt görsək ki, danışıqlar yüz faiz əhəmiyyətsizdir, Ermənistan tərəfi bu danışıqları yalnız 

vaxt udmaq, vaxtı uzatmaq xatirinə aparır, biz bu lazımsız işdən əl çəkəcəyik. Bir səfir kimi sizə əsil vəziyyət 

yaxşı məlumdur. Yəqin ki, baş vermişlərlə bağlı Ermənistana bəraət qazandırılmasının nə dərəcədə çətin olması 

da sizə məlumdur. Beynəlxalq ictimaiyyətin gözündə təcavüzkar imicində yaşamağın da nə dərəcədə çətin 

olması sizə məlumdur. 

Əlbəttə, 1990-cı illərin əvvəllərində, Azərbaycan informasiya blokadasında olduğu bir vaxtda Azərbaycan 

hökumətinin əhali qarşısında, ölkədə gözdən düşməsi dövrü Ermənistan üçün əlverişli dövr idi. Dünyadakı 

mövqelərindən istifadə edərək, xüsusilə də Moskva, Paris və Vaşinqtondakı lobbidən istifadə edərək, 

Azərbaycanı pis tərzdə göstərməyə müvəffəq olmuşdu. O zaman ermənilər Azərbaycan haqqında və 

ümumiyyətlə, vəziyyətlə bağlı saxta məlumat yaya bildilər. Həmişəki kimi, yenə özlərini qurban kimi qələmə 

verə bildilər. Amma nəyin qurbanı? 250 min azərbaycanlı Ermənistandan qovuldu. Azərbaycanda Dağlıq 

Qarabağa qonşu olan 7 rayonun azərbaycanlı əhalisi etnik təmizləməyə məruz qaldı. 7 rayon mərkəzi yerlə-

yeksan edildi. Dağıdılmayan nə vardısa Ermənistana daşındı. Minlərlə adamımız öldürüldü, yaralandı. İndi bir 

milyon qaçqın-köçkünümüz var. 

Əlbəttə, indi Ermənistan üçün beynəlxalq ictimaiyyətin üzvü kimi fəaliyyət göstərmək çətindir. 

Ermənistan işğalçı ölkədir. Bu, indi bir çox ölkələr tərəfindən də, beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən də yaxşı 

anlanır. Biz torpaqlarımızın azad olmasını tələb edirik. Ermənistana qarşı ərazi iddiamız yoxdur. Baxmayaraq 

ki, tarixən, bugünkü Ermənistan ərazisində əhalinin çoxunu azərbaycanlılar təşkil edib, XXI əsrdə də indiki 

Ermənistan əhalisinin 50 faizindən çoxu azərbaycanlılar olub. Hətta sovet ensiklopediyalarında belə Ermənistan 

ərazisindəki şəhərlərin çoxunun Azərbaycan adları olmasını görərsiniz. 

Bizim heç bir ölkəyə ərazi iddiamız yoxdur, amma öz ərazilərimizin özümüzə qaytarılmasını istəyirik. 

Bizə ölkəmizin ərazi bütövlüyünün bərpası lazımdır. Ermənistan bunu sülh yolu ilə eləsə, lap yaxşı, sülh yolu ilə 

eləməsə, biz özümüz ərazimizi geri qaytararıq. Amma bu, regionda vəziyyətin çox ciddi xarakter almasına 

gətirəcəkdir. Azərbaycan öz ərazilərinin itirilməsi ilə heç vaxt, heç vaxt barışmaz. Biz hansı yolla olursa-olsun, 

torpaqlarımızı azad edəcəyik. Biz hazırda müdafiə layihələri üzərində işləyirik. Gələn il üçün müdafiə 

büdcəmizi 30 faiz artıracağıq. Ərazilərimizi geri qaytarana qədər büdcədə bu xərclər daha da artacaqdır. Mənim 

sizə cavabım belədir. 

LORD HÖRD: Zati-aliləri cənab Prezident, gözəl çıxışınıza görə sağ olun. Suallara cavabınıza görə 

minnətdaram. Sizə həm də ona görə minnətdarıq ki, bizim dildə danışdınız. Mənə elə gəlir ki, Prezidentin öz 

ölkəsinin gələcəyini necə təsəvvür etməsi çıxışında aydın göründü. Prezidentin çıxışından sonra münaqişə ilə 

bağlı Azərbaycan tərəfinin mövqeyi də bizə bəlli oldu. Elə bilirəm ki, bu məsələdə hər bir tərəfin fikrini 

öyrənməsəydik, bu, reallıqdan uzaq olardı. 

Cənab Prezident, hamımız Sizə uğur diləyir, məsələnin sülh yolu ilə həll olunmasını arzulayır, ölkənizə 

gələcək firavanlıq arzu edirik. Biz, buradakı dostlarınız isə, bu yolda əlimizdən gələni etməyə hazırıq. Buraya 

gəldiyinizə görə Sizə bir daha minnətdarıq. Çox sağ olun, cənab Prezident. 
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LONDONDA "AZƏRBAYCANDA TİCARƏT VƏ SƏRMAYƏ" 

MÖVZUSUNDA KEÇİRİLMİŞ KONFRANSDA  

NİTQ 

 

London şəhəri, 

14 dekabr 2004-cü il 

 

Hörmətli cənab prezident!  

Hörmətli xanımlar və cənablar!  

Burada olmağımdan və Azərbaycan iqtisadiyyatının gələcək inkişafına güclü təkan verəcək konfransda 

nitq söyləməyimdən çox məmnunam. Eyni zamanda, Azərbaycanla sıx əməkdaşlığa görə Avropa 

Yenidənqurma və İnkişaf Bankına minnətdarlığımı bildirirəm.  

Bizim münasibətlərimiz çox yaxşıdır. Bu gün burada gələcək əməkdaşlığımızı müzakirə edərkən və 

keçmişdəki münasibətlərimizə nəzər salarkən böyük məmnuniyyətlə Avropa Yenidənqurma və İnkişaf Bankının 

bizim iqtisadiyyatın qeyri-neft sektoruna xüsusi diqqət yetirəcəyini öyrəndim. Bu bizə iqtisadiyyatı hərtərəfli 

inkişaf etdirmək imkanı verəcəkdir. Ölkə elə inkişaf edəcəkdir ki, hər bir rayon, hər bir vətəndaş iqtisadi artımın 

faydasını hiss edə bilsin.  

Azərbaycan müstəqilliyini bərpa etdikdən sonra bir sıra çətinliklərdən keçmişdir. İlk vaxt ölkə tamamilə 

iqtisadi və siyasi böhran, hərc-mərclik dövrünü yaşayıb və sərmayəçilər üçün cəlbedici olmayıbdır. Həmin çətin 

dövrdə - 1993-cü ildə hakimiyyətə gəlmiş ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin cəsarəti və müdrikliyi 

Azərbaycanı sərmayəçilər üçün ən rahat, ən cəlbedici məkana çevirdi. Hazırda ölkədə adambaşına düşən xarici 

sərmayənin həcmi regionda ən yüksək həddə çatmışdır. Xarici sərmayələr lazımi qədər qorunub, bu gün də 

qorunur və gələcəkdə də qorunacaqdır. Əlbəttə ki, neft və qaz sektorunun bu işdə əsas və həlledici rolu 

olmuşdur. 1994-cü ildə potensial sərmayəçini cəlb etmək üçün Azərbaycanın başqa imkanları yox idi. Bu 

imkanlar yalnız təbii sərvətlərimizlə - neft və qazla bağlı idi.  

Amma bu ehtiyatların olması hələ o demək deyildi ki, təbii sərvətlərimiz ölkəyə və xalqa xidmət edəcək, 

onun mövqeyinin, siyasi xəttinin möhkəmləndirilməsinə yardımçı olacaqdır. Beləliklə, bizim üçün neft və qaz 

yataqlarının işlənilməsi başqa bir mühüm məna kəsb edirdi. Biz məsələyə fərqli müstəvidən baxırdıq. Bugünkü 

gündə xarici sərmayələrin cəlb olunması üzrə göstəricilər Azərbaycanda çox müsbətdir. Əminəm ki, neft və qaz 

sənayesinə sərmayə yatıranlar bizimlə əməkdaşlıqdan razıdırlar. Biz də öz razılığımızı ifadə edirik. Çünki 

ölkəmiz, Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Şirkəti və xarici sərmayəçilər arasında gözəl işbirliyi, 

qarşılıqlı anlaşma, qarşılıqlı hörmət mövcuddur. Biz onların Azərbaycan iqtisadiyyatında iştirakını yüksək 

qiymətləndiririk.  

Azərbaycan neft və qaz amilindən istifadə edərək, regionda daim nüfuzu artan bir ölkəyə çevrildi. Bu gün 

regiondakı heç bir layihə Azərbaycansız, ölkəmizin birbaşa iştirakı olmadan həyata keçə bilməz. Azərbaycan 

neft və qaz sektorunun inkişafından istifadə edərək, həm də özünün iqtisadi vəziyyətini gücləndirdi ki, bu da 

ölkəmizin siyasi mövqelərinin möhkəmlənməsinə gətirib çıxardı. Dünyanın bizim olduğumuz regionunda 

müstəqillik yalnız hüquqi statusun müəyyən etdiyi çərçivə ilə ölçülmür. Bu gün Azərbaycan, sözün əsil 

mənasında, müstəqil ölkədir və həyata keçirdiyi siyasət yalnız və yalnız Azərbaycanın və Azərbaycan xalqının 

maraqlarına uyğun şəkildə aparılır. Ona görə də Azərbaycanın son on ildə keçdiyi yol müstəsna əhəmiyyət kəsb 

edir.  

Biz müasir dövrü 1993-94-cü illərlə müqayisə etsək, böyük fərqin olduğunu görərik. Bugünkü 

Azərbaycan sürətlə inkişaf edən ölkədir. Ümumi daxili məhsulun həcmi böyükdür, makroiqtisadi göstəricilərə 

dair nailiyyətlərimiz dünyaya məlumdur. 1995-ci ildən 2003-cü ilədək ümumi daxili məhsulun həcmi 90 faiz 

artıbdır. Bu il isə artım 10 faiz olubdur. Gələn il biz daha çox artım gözləyirik.  

Makroiqtisadi fəaliyyətlə yanaşı, biz əhalinin gündəlik həyatının yaxşılaşdırılmasına da böyük diqqət 

yetiririk. Çünki insanlar ümumi daxili məhsul üzrə göstəriciləri öz gündəlik həyatlarında hiss etməlidirlər. Onlar 

gündəlik həyatlarında həqiqi dəyişikliklər hiss etməlidirlər. Biz çalışırıq ki, insanlarımıza daha yaxşı həyat bəxş 

edək, onların gündəlik problemlərini həll edək, qayğılarını azaldaq. Eyni zamanda, infrastrukturun, xidmət 

sahələrinin inkişaf etdirilməsinə çalışırıq. Bunu etmək üçün isə iqtisadi potensial olmalıdır, biz beynəlxalq 

ictimaiyyət arasında yaxşı imicə malik olmalıyıq.  

Biz beynəlxalq maliyyə qurumları arasında etibarlı tərəfdaş adı qazanmalıyıq. Avropa Yenidənqurma və 

İnkişaf Bankı da daxil olmaqla, beynəlxalq maliyyə qurumları ilə münasibətlərə xüsusi əhəmiyyət veririk və bu 
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münasibətləri yüksək qiymətləndiririk. Ümid edirik ki, gələcəkdə bu münasibətlər davam etdiriləcək və 

güclənəcəkdir. Bu sahədə yeni addımlar atmağımızın vaxtı gəlib çatmışdır.  

Ölkənin strateji yolu, siyasi xətti, iqtisadi inkişaf prioritetləri dəyişməz olaraq qalır. Bu, bizim ümummilli 

liderimiz Heydər Əliyevin başladığı dəyişməz siyasətdir və həmin siyasət özünün səmərəli olmasını sübuta 

yetiribdir. Amma həyat yerində dayanmır, statik vəziyyətdə deyil, dünya dəyişir, region dəyişir. Azərbaycanın 

özü də dəyişir. Biz yeni çətinliklərlə də üzləşirik. Bütün bu inkişafdan necə istifadə etməli? Hazırkı sosial, 

siyasi, iqtisadi sabitlikdən, iqtisadi inkişafdan ölkənin müasirləşməsi üçün necə istifadə etməli? Ölkəyə hansı 

texnologiyaları gətirməli? Müasir infrastruktur və xidmət növlərini necə yaratmalı?  

Biz insanlar üçün daha yaxşı şərait yaratmalıyıq. Rayonları inkişaf etdirməsək, qeyri-neft sahəsini inkişaf 

etdirməsək, uğurlar əldə edə bilməyəcəyik. Cənab prezident doğru dedi ki, neft həm xeyir verə bilər, həm də 

ziyan. Əlavə edim ki, neft həm də daimi başağrısıdır. Neftin varsa, müxtəlif istiqamətdən sənə daha çox diqqət 

yetirilir, amma bizim üçün qeyd etdiyim kimi, neft məqsəd olmayıbdır. Neft, sadəcə, məqsədimizə çatmaq üçün 

vasitə olubdur. Biz gündəliyimizdəki vəzifələri uğurla həll etməkdən ötrü neft amilindən istifadə etmişik. Bu 

gün iqtisadiyyatı hərtərəfli inkişaf etdirmək əsas prioritetdir. Biz rayonlara sərmayə gətirməliyik. Qəbul 

etdiyimiz regionların inkişafı proqramı vəziyyəti yaxşılaşdıracaqdır.  

2004-cü ildə Azərbaycanda 100 mindən çox yeni iş yerləri açılıbdır ki, onların da çoxu qeyri-neft 

sahəsində, əsasən, rayonlarda yaradılıbdır. Amma hələ də paytaxtla rayonlar arasında fərq böyükdür. Qeyri-neft 

sahəsində güclü iqtisadiyyat yaratmasaq, bu fərq daha da artacaqdır. Bunun da xoşagəlməz sosial və iqtisadi 

nəticələri olacaqdır. Məqsədimiz bu fərqi azaltmaqdır. Əlbəttə, buna paytaxtda imkanları azaltmaqla yox, 

rayonlarda imkanları artırmaqla nail olmalıyıq. Bu gün mən məmnuniyyətlə qeyd edirəm ki, Azərbaycanda 

rayonların inkişafı hiss olunur. Mən daim rayonlara səfər edirəm və insanların dəyişikliklərə nə qədər böyük 

həvəs göstərdiyini, nikbin olduğunu hiss edirəm. Onların yeni şərait yaratmaq, yeni infrastruktur yaratmaq 

hissini duyuram. Elə bilirəm ki, yeni infrastruktur layihələri, yeni elektrik stansiyalarının tikilməsi, yolların 

salınması, su və qazpaylayıcı sistemlərin quraşdırılması həm xarici, həm də yerli sərmayələrin artımına imkan 

yaradacaqdır.  

Azərbaycan hökuməti özəl sektora daim dəstək verməyə çalışır və biz bunu yalnız sözdə deyil, əməli 

işimizlə də göstəririk.  

Əgər hökumət, Prezident özəl sektoru sözdə və işdə dəstəkləyirlərsə, bu həm də biznes icması üçün 

mənəvi dəstəkdir. Gələn il üçün hökumətin özəl sektora yardımı daha da artacaqdır və bu, özünü konkret 

rəqəmlərlə göstərəcəkdir. Kənd təsərrüfatına yeni infrastrukturun tətbiq olunması da nəzərdə tutulur. Kənd 

təsərrüfatı bizim iqtisadiyyatın böyük hissəsidir və bu sahədə güclü potensial vardır. İqtisadi inkişaf və sosial 

inkişafa bu sahənin güclü təsir qüvvəsi vardır. Çünki Azərbaycan əhalisinin böyük bir hissəsi kənd yerlərində 

yaşayır. Ona görə də Azərbaycan hökuməti bu təşəbbüsləri dəstəkləyir. Biz anlayırıq ki, rayon yerlərində biznes 

fəaliyyətinə başlamaqdan ötrü ilkin kapital lazımdır. İlkin kapitalı olan biznesmenlər, iş adamları vardır, amma 

əhalinin böyük hissəsi bu kapitala malik deyildir. Biz çalışırıq ki, sahibkarları ilkin kapitalla təmin edək. Lakin 

hökumət bunu təkbaşına edə bilməz. Burada beynəlxalq maliyyə qurumlarının iştirakı lazımdır. Onların 

fondları, məsləhətləri gərəkdir. Onların təcrübəsi, məsləhətləri faydalıdır.  

Biz strateji seçimimizi etmişik. İstəyirik ki, Azərbaycanın güclü iqtisadiyyatı olsun. Biz iqtisadiyyatımızı 

bazar iqtisadiyyatı prinsipləri ilə inkişaf etdiririk. Bu gün ümumi daxili məhsulda özəl sektorun payı 74 faizdir. 

Yeni ildə bu payın 77 faiz olacağı nəzərdə tutulur. Neft və qaz sənayesinin iqtisadiyyatın əsasını təşkil etdiyini 

və dövlət inhisarında olduğunu nəzərə alsaq, bu rəqəmləri uğurlu hesab etmək olar. Elə bilirəm ki, bugünkü 

müzakirələrdə əsas söhbət iqtisadiyyatın digər sahələrinə yatırıla biləcək sərmayələrdən getməlidir. Mən bu 

müzakirələrin praktiki nəticələrini görmək ümidindəyəm. Kənd təsərrüfatı, telekommunikasiya, turizm, neft 

kimyası sənayesi, xidmətlər, bank və sığorta sektoru - bu sahələrin hamısı bizim iqtisadiyyat üçün əhəmiyyət 

daşımaqla bərabər, xarici sərmayəçilər üçün də cəlbedicidir. Nəzərə alsaq ki, adı çəkilən sahələr hələ 

tammiqyaslı işlənməyib, burada fəaliyyət üçün geniş imkanlar vardır.  

Ölkənin iqtisadi sabitliyi, siyasi sabitliyi, regionda rolunun artması, əlverişli coğrafi şəraiti nəqliyyat 

infrastrukturunun yaranması üçün geniş imkanlar yaradır. Bu gün biz Böyük İpək yolu, Şərq-Qərb nəqliyyat 

dəhlizi layihələri üzərində işləyirik. Azərbaycan Şimal-Cənub dəhlizi layihəsinə də qoşulubdur. Regiondakı 

bütün yollar bizim ölkəmizdən keçir. Bunların hamısı sərmayəçilər üçün vacib amildir.  

Bütün bunların nəzərə alınması və Azərbaycan xalqının, xarici sərmayəçilərin ölkənin gələcəyə inamı, 

gələcəkdə şəraitin daha da yaxşılaşacağına olan əminlik, elə bilirəm ki, sərmayəçilər üçün əlavə stimul 

olacaqdır. Azərbaycan hökuməti olaraq biz sərmayələri qorumağı və mümkün əlverişli şəraiti yaratmağı öz 

üzərimizə götürürük.  
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Cənab prezident, neft və qaz mövzusuna qayıdaraq deməliyəm ki, bu sektorun təcrübəsində biz 

sərmayələrin qorunması ilə bağlı qanunlar işləyib hazırladıq, artıq bu danılmaz faktdır. Neft müqavilələrinin 

hamısı parlamentdə ratifikasiyadan keçirildi, sonra isə qanun statusu aldı. Bu da ki, sərmayəçilər üçün əlavə 

rahatlıq, əlavə təhlükəsizlikdir. Neft və qaz sahəsində uğurlu əməkdaşlığın 10 ili ərzində Azərbaycan tərəfinin 

və yaxud qarşı tərəfin hansısa bir şərti yenidən müzakirə etmək, dəyişmək arzusu yaranmamışdır. Biz yaxşı 

anlayırıq ki, xarici sərmayəçilərin inamını, etibarını qazanmaqdan ötrü biz illərlə, bəzən isə on illərlə 

çalışmalıyıq. Amma düzgün atılmayan bircə addım hər şeyi korlaya bilərdi. Xoşbəxtlikdən, biz səhv addım 

atmadıq və əminəm ki, bundan sonra da səhvə yol verməyəcəyik. Ona görə də bir daha sizi, bütün potensial 

sərmayəçiləri Azərbaycan iqtisadiyyatının bütün sahələrinə sərmayə yatırmağa dəvət edirəm. Azərbaycana 

gəlin, şəraiti öyrənin, iqtisadi, sosial, siyasi vəziyyətlə tanış olun. Ölkəmiz xaricilərin yaşaması üçün də rahat bir 

ölkədir. Digər millətlərin, digər dini icmaların nümayəndələrinə bizim ölkədə böyük dözümlülük göstərilir. Bu 

nöqteyi-nəzərdən düşünürəm ki, Azərbaycan aparıcı mövqedədir. Bəlkə də bu, iqtisadi inkişafdan da vacib bir 

elementdir. Sülh, təhlükəsizlik, cəmiyyətdə müxtəlif millətlər, müxtəlif etnik, dini icmalar arasında qarşılıqlı 

inam bizim ən çox dəyərləndirdiyimiz bir nemətdir. Biz bu neməti qoruyuruq, bunun olması ölkədə xüsusi ab-

hava yaradır.  

Mən ölkəmi çox sevirəm. Azərbaycan haqqında çox danışmaq olar. Amma, bu, vaxtınızı çox alar, ona 

görə də qoy Azərbaycanla maraqlanan bütün dinləyicilər müvafiq suallar versinlər, onları düşündürən 

məsələlərlə maraqlansınlar.  

Bir daha sizə, Avropa Yenidənqurma və İnkişaf Bankına bu konfransı keçirdiyinə görə minnətdarlığımı 

bildirirəm. Eyni zamanda, Azərbaycana milyardlarla dollar sərmayə yatırmış sərmayəçilərə də minnətdaram. 

Azərbaycana yeni sərmayəçiləri dəvət edirəm, bizim ölkəyə gəlin və birlikdə çalışaq!  

 

 


