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Nitqləri, çıxışları, bəyanatları, müsahibələri 
 

2006-cı il 
 

➢ Azərbaycanda Rusiya ilinin təntənəli açılış mərasimində nitq  

(Bakı şəhəri, 21 fevral 2006-cı il) 

 

➢ Rusiya Prezidenti Vladimir Putinin şərəfinə təşkil edilmiş qəbulda nitq 

(Bakı şəhəri, 21 fevral 2006-cı il) 

 

➢ Azərbaycan-Rusiya sənədlərinin imzalanması mərasimindən sonra dövlət başçılarının 

birgə mətbuat konfransında bəyanat  

(Bakı şəhəri, 22 fevral 2006-cı il) 

 

➢ Türkiyənin NTV televiziyasına  müsahibə  

(24 fevral 2006-cı il) 

 

➢ Tokioda Azərbaycan-Yaponiya iqtisadi forumunda nitq   

(Tokio şəhəri, 8 mart 2006-cı il) 

 

➢ Yaponiya Beynəlxalq Münasibətlər İnstitutunda keçirilmiş görüşdə  çıxış  

(Tokio şəhəri, 8 mart 2006-cı il) 

 

➢ Tokioda Yaponiya televiziyasına  müsahibə 

(Tokio şəhəri, 9 mart 2006-cı il) 

 

➢ Tokioda Azərbaycan-Yaponiya ikitərəfli sənədlərinin imzalanması mərasimindən sonra 

mətbuat üçün bəyanat  

(Tokio şəhəri, 10 mart 2006-cı il) 

 

➢ Dünya Azərbaycanlılarının II Qurultayında nitq  

(Bakı şəhəri, 16 mart 2006-cı il) 

 

➢ Azərbaycan Respublikası Prezidentinin adından dünya Azərbaycanlılarının II Qurultayı 

iştirakçılarının şərəfinə təşkil edilmiş rəsmi qəbulda nitq  

(Bakı şəhəri, 16 mart 2006-cı il) 

 

➢ Azərbaycan və Türkiyə Prezidentlərinin danışıqlarının nəticəsinə dair mətbuat üçün 

bəyanat 

(Bakı şəhəri, 4 aprel 2006-cı il) 

 

➢ Türkiyə Respublikasının Prezidenti Əhməd Necdət Sezərin şərəfinə təşkil edilmiş rəsmi 

ziyafətdə nitq  

(Bakı şəhəri, 4 aprel 2006-cı il) 

 

➢ Vaşinqtonda Beynəlxalq Münasibətlər Şurasında görüş  

(Vaşinqton şəhəri, 26 aprel 2006-cı il) 
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➢ ABŞ-ın Nümayəndələr Palatasının Energetika və beynəlxalq əlaqələr komitələrinin bir 

qrup üzvü ilə görüşdə çıxış  

(Vaşinqton şəhəri, 26 aprel 2006-cı il) 

 

➢ Vaşinqtonda "ABŞ-Azərbaycan strateji əlaqələri: siyasi və iqtisadi prioritetlər" 

mövzusunda keçirilmiş konfransda nitq  

(Vaşinqton şəhəri, 27 aprel 2006-cı il) 

 

➢ Vaşinqtonda Amerika-Azərbaycan Ticarət Palatasının Azərbaycan Prezidentinin şərəfinə 

təşkil etdiyi rəsmi qəbulda nitq  

(Vaşinqton şəhəri, 27 aprel 2006-cı il) 

 

➢ ABŞ-dakı Azərbaycan icmasının üzvləri ilə görüşdə nitq  

(Vaşinqton şəhəri, 27 aprel 2006-cı il) 

 

➢ Vaşinqtonda ölkənin ən nüfuzlu nəşrlərindən olan  "U.S. News & World report" həftəlik 

jurnalının müxbiri bey fanqa  müsahibə  

(Vaiınqton şəhəri, 27 aprel 2006-cı il) 

 

➢ Amerika Birləşmiş Ştatlarının Prezidenti Corc Buşla görüşdən sonra mətbuat üçün  

bəyanat  

(Vaşinqton şəhəri, 28 aprel 2006-cı il) 

 

➢ ABŞ Prezidenti Corc Buş ilə görüşdən sonra jurnalistlərə müsahibə  

(Vaşinqton şəhəri, 28 aprel 2006-cı il) 

 

➢ Bakıda İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının 9-cu Zirvə toplantısında nitq  

(Bakı şəhəri, 5 may 2006-cı il) 

 

➢ İƏT-in 9-cu Zirvə toplantısı başa çatdıqdan sonra Asxat Orazbay ilə  birgə mətbuat 

konfransı  

(Bakı şəhəri, 5 may 2006-cı il) 

 

➢ Koreya Respublikasının Prezidenti Ro Mu Hyunla aparılan danışıqların nəticəsinə dair 

mətbuat üçün  bəyanat  

(Bakı şəhəri, 11 may 2006-cı il) 

 

➢ Koreya Respublikasının Prezidenti Ro Mu Hyunun şərəfinə  təşkil edilmiş rəsmi qəbulda  

nitq  

(Bakı şəhəri, 11 may 2006-cı il) 

 

➢ Ukraynaya səfəri zamanı Borispol Hava limanında jurnalistlərə  müsahibə  

(Kiyev şəhəri, 22 may 2006-cı il) 

 

➢ Kiyevdə GUAM dövlətləri başçılarının zirvə görüşündə nitq  

(Kiyev şəhəri,  23 may 2006-cı il) 

 

➢ Kiyevdə GUAM dövlətləri başçılarının birgə mətbuat konfransında bəyanat 

(Kiyev şəhəri, 23 may 2006-cı il) 
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➢ Parisdə Azərbaycanın Fransadakı səfirliyinin yeni binasının açılış mərasimində nitq  

(Paris şəhəri, 29 may 2006-cı il) 

 

➢ Parisdə Fransa Müəssisələri Hərəkatı (MEDEF) təşkilatının üzvü olan nüfuzlu şirkətləri 

təmsil edən iş adamları ilə görüşdə nitq  

(Paris şəhəri, 29 may 2006-cı il) 

 

➢ Parisdə “Euronews” telekanalına  müsahibə  

(Paris şəhəri, 29 may 2006-cı il) 

 

➢ Parisdə NATO Parlament Assambleyasının yaz sessiyasında çıxış  

(Paris şəhəri, 30 may 2006-cı il) 

 

➢ Parisdə “Fiqaro” qəzetinə müsahibə  

(Paris şəhəri, 30 may 2006-cı il) 

 

➢ Buxarestdə “Dialoq və tərəfdaşlıq naminə” Qara Dəniz Forumunda nitq 

(Buxarest şəhəri, 5 iyun 2006-cı il) 

 

➢ Bakıda “Xəzər neft, qaz, neftayırma və neft kimyası-2006”  XIII Beynəlxalq  sərgi və 

konfransının açılış mərasimində  nitq  

(Bakı şəhəri, 6 iyun 2006-cı il) 

 

➢ ABŞ-ın EN-Bİ-Sİ telekanalına  müsahibə  

(Bakı şəhəri, 6 iyun 2006-cı il) 

 

➢ Azərbaycan-Litva sənədlərinin imzalanması mərasimindən sonra  dövlət başçılarının 

birgə mətbuat konfransında bəyanat  

(Bakı şəhəri, 8 iyun 2006-cı il) 

 

➢ Litva Prezidenti Valdas Adamkusun şərəfinə təşkil edilmiş rəsmi qəbulda nitq 

(Bakı şəhəri, 8 iyun 2006-cı il) 

 

➢ Azərbaycan-Litva biznes forumunda nitq  

(Bakı şəhəri, 9 iyun 2006-cı il) 

 

➢ “Azərbaycan Respublikası ilə Qazaxıstan Respublikası arasında neftin Qazaxıstan 

Respublikasından Xəzər dənizi və Azərbaycan Respublikasının ərazisi ilə Bakı-Tbilisi-

Ceyhan sistemi vasitəsilə beynəlxalq bazarlara nəql edilməsinə dəstək verilməsi və şərait 

yaradılması haqqında” müqavilənin imzalanması mərasimində bəyanat  

(Almatı şəhəri, 16 iyun 2006-cı il) 

 

➢ Almatıda “Asiyada qarşılıqlı fəaliyyətə və etimad tədbirlərinə dair müşavirə”nin II 

Sammitində çıxış 

(Almatı şəhəri, 17 iyun 2006-cı il) 

 

➢ Bakıda İslam Konfransı Təşkilatının üzvü olan ölkələrin  Xarici İşlər Nazirləri Şurasının 

33-cü sessiyasında nitq 

(Bakı şəhəri, 19 iyun 2006- cı il) 
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➢ Türkiyənin “Cümhuriyyət” qəzetinin müxbirinə müsahibə   

(Bakı şəhəri, 4 iyul 2006-cı il) 

 

➢ İstanbulda Azərbaycan Prezidentinə Türkiyənin nüfuzlu "Ekovitrin”  jurnalının 

"Avrasiyada ilin siyasət adamı" mükafatının  təqdim edilməsi mərasimində nitq  

(İstanbul şəhəri, 12 iyul 2006-cı il) 

 

➢ İstanbulun Sarıyer rayonunda Heydər Əliyevin abidəsinin açılış mərasimində nitq  

(İstanbul şəhəri, 12 iyul 2006-cı il) 

 

➢ Ceyhan şəhərində Heydər Əliyev adına Bakı-Tbilisi-Ceyhan əsas ixrac boru kəmərinin 

təntənəli açılış mərasimində  nitq  

(Ceyhan şəhəri, 13 iyul 2006-cı il) 

 

➢ Ceyhan şəhərində Heydər Əliyevin adını daşıyan "Türkiyə-Azərbaycan qardaşlığı 

parkı"nın təntənəli açılış mərasimində  çıxış 

(Ceyhan şəhəri, 13 iyul 2006-cı il) 

 

➢ Moskvada Rusiyanın RTR televiziya kanalına  müsahibə  

(Moskva şəhəri, 21 iyul 2006-cı il) 

 

➢ Azərbaycan Respublikasının diplomatik xidmət orqanları rəhbərlərinin ikinci 

müşavirəsində  nitq 

(Bakı şəhəri, 14 avqust 2006-cı il) 

 

➢ Azərbaycan və İordaniyanın dövlət başçılarının  geniş tərkibdə görüşü başa çatdıqdan 

sonra İordaniya Kralının Azərbaycana səfərinin  yekunlarına dair bəyanat  

(Bakı şəhəri, 23 avqust 2006-cı il) 

 

➢ Azərbaycan və Sloveniya Prezidentlərinin geniş tərkibdə görüşü başa çatdıqdan sonra dövlət 

başçılarının birgə mətbuat konfransında bəyanat 

(Lyublyana şəhəri, 28 avqust 2006-cı il) 

 

➢ Lyublyana şəhər meriyasında görüşdə çıxış  

(Lyublyana şəhəri, 28 avqust2006-cı il) 

 

➢ Sloveniyada “Caspian outlook-2008” bled strateji forumunda  nitq  

(Bled şəhəri, 27 avqust 2006-cı il) 

 

➢ İstanbulda İslam Konfransı Təşkilatının Əməkdaşlıq və  dialoq uğrunda gənclər 

forumunun daimi qərargahının açılış mərasimində  nitq  

(İstanbul şəhəri, 4 sentyabr 2006-cı il) 

 

➢ Azərbaycan-Ukrayna sənədlərinin imzalanması mərasimindən sonra dövlət başçılarının 

birgə mətbuat konfransında bəyanat  

(Bakı şəhəri, 7 sentyabr 2006-cı il) 

 

➢ Ukrayna Prezidenti Viktor Yuşşenkonun şərəfinə  təşkil edilmiş rəsmi qəbulda  nitq  

(Bakı şəhəri, 7 sentyabr 2006-cı il) 
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➢ Bakıda İslam Konfransı Təşkilatının üzvü olan ölkələrin turizm nazirlərinin V 

Konfransında  nitq 

(Bakı şəhəri, 11 sentyabr 2006-cı il) 

 

➢ Antalyada türkdilli Dövlətlərin və topluluqların 10-cu Dostluq, qardaşlıq və əməkdaşlıq 

qurultayında nitq  

(Antalya şəhəri, 18 sentyabr 2006-cı il) 

 

➢ Berlində Beynəlxalq Bertelsmann-2006 forumunun “Balkanlar və Qara dəniz bölgəsi 

Avropa üçün lakmus kağızı kimi” mövzusunda birinci iclasında  çıxış  

(Berlin şəhəri, 22 sentyabr 2006-cı il) 

 

➢ Berlində Karl Bertelsmann Fondunda “Demokratiya çağırışı”  mövzusunda keçirilmiş 

tədbirdə çıxış  

(Berlin şəhəri, 22 sentyabr 2006-cı il) 

 

➢ Qətərin “Əl-Cəzirə” teleyayım korporasiyasının əməkdaşlarına  müsahibə  

(Bakı şəhəri, 27 sentyabr 2006-cı il) 

 

➢ “Bakutel-2006” XII BEYNƏLXalq telekommunikasiya və informasiya  texnologiyaları 

sərgi-konfransının açılışı mərasimində nitq  

(Bakı şəhəri, 3 oktyabr 2006-cı il) 

 

➢ Riqada Latviya-Azərbaycan sənədlərinin imzalanması mərasimi  başa çatdıqdan sonra 

dövlət başçılarının birgə mətbuat konfransında bəyanat 

(Riqa şəhəri, 4 oktyabr 2006-cı il) 

 

➢ Latviya respublikasının Prezidenti xanım Vayra Vike-Freyberqanın adından Azərbaycan 

Respublikası Prezidentinin şərəfinə təşkil edilmiş rəsmi ziyafətdə  nitq  

(Riqa şəhəri, 4 oktyabr 2006-cı il) 

 

➢ Riqada Latviya Universitetində görüşdə  nitq 

(Riqa şəhəri, 4 oktyabr 2006- cı il) 

 

➢ Riqada “Latviya ictimaiyyət evi”ndə Azərbaycan-Latviya biznes forumunda  nitq 

(Riqa şəhəri, 5 oktyabr 2006-cı il) 

 

➢ Riqa şəhər meriyasında görüşdə  çıxış  

(Riqa şəhəri, 5 oktyabr 2006-cı il) 

 

➢ Baltikyanı ölkələrdəki Azərbaycan icmasının nümayəndələri ilə görüşdə  çıxış 

(Riqa şəhəri, 5 oktyabr 2006-cı il) 

 

➢ Bakıda Azərbaycan-Rumıniya sənədlərinin imzalanması  mərasimindən sonra dövlət 

başçılarının birgə mətbuat konfransında bəyanat  

(Bakı şəhəri, 11 oktyabr 2006-cı il) 

 

➢ Rumıniya Prezidenti Trayan Beseskunun şərəfinə  təşkil olunmuş rəsmi qəbulda nitq  

(Bakı şəhəri, 11 oktyabr 2006-cı il) 
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➢ Bakıda məşhur rumın bəstəkarı və musiqiçisi Corce Eneskunun abidəsinin təntənəli 

açılışı mərasimində çıxış  

(Bakı şəhəri, 11 oktyabr 2006-cı il) 

 

➢ Belarus Respublikasının Prezidenti Aleksandr Lukaşenkonun adından azərbaycan 

Respublikası Prezidentinin şərəfinə təşkil edilmiş rəsmi qəbulda  nitq  

(Minsk şəhəri, 17 oktyabr 2006-cı il) 

 

➢ Xarici ölkələrin kütləvi informasiya vasitələrinin  rusiyada akkreditə olunmuş 

nümayəndələri ilə görüş 

(Bakı şəhəri, 27 oktyabr 2006) 

 

➢ Brüsseldə Azərbaycan Respublikası və Avropa İttifaqı arasında  enerji məsələləri üzrə 

strateji tərəfdaşlığa dair anlaşma memorandumunu imzaladıqdan sonra  Avropa 

komissiyasının sədri Joze Manuel Barrozu ilə birgə mətbuat üçün keçirilən brifinqdə 

bəyanat  

(Brüssel şəhəri, 7 noyabr 2006-cı il) 

 

➢ Avropa İttifaqı şurasının Baş katibi  Xavyer Solana ilə görüşdən sonra mətbuat 

nümayəndələri üçün keçirilmiş birgə brifinqdə bəyanat  

(Brüssel şəhəri, 7 noyabr 2006-cı il) 

 

➢ Brüsseldə Kral Beynəlxalq Əlaqələr İnstitutunda keçirilmiş siyasi brifinqdə  çıxış  

(Brüssel şəhəri, 7 noyabr 2006-cı il) 

 

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

konfransında  bəyanat  

(Brüssel şəhəri, 8 noyabr 2006-cı il) 

 

➢ Azərbaycan Prezidentinə dünyada çox böyük nüfuza malik Mixael Zukkov Fondunun ali 

mükafatının təqdimat mərasimində nitq  

(Bakı şəhəri, 15 noyabr 2006-cı il) 

 

➢ Antalyada Türkdilli Ölkələrin  dövlət başçılarının VIII Zirvə görüşündə  nitq  

(Antalya şəhəri, 17 noyabr 2006-cı il) 

 

➢ Türkdilli Ölkələrin Dövlət Başçılarının VIII Zirvə görüşünün antalya bəyannaməsi  

(Antalya şəhəri, 17 noyabr 2006-cı il) 

 

➢ Abu-Dabidə Azərbaycan-Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri biznes forumunda nitq  

(Abu-Dabi şəhəri, 20 noyabr 2006-cı il) 

 

➢ Abu-Dabi televiziyasına  müsahibə  

(Abu-Dabi şəhəri, 20 noyabr 2006-cı il) 

 

➢ “Exo Moskvı” radiosuna  müsahibə  

(Bakı şəhəri, 22 dekabr 2006-cı il) 

 

➢ Bakıda Ukraynanın Baş naziri Viktor Yanukoviçin şərəfinə  təşkil edilmiş qəbulda çıxış  
(Bakı şəhəri, 26 dekabr 2006-cı il) 
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AZƏRBAYCANDA RUSİYA İLİNİN TƏNTƏNƏLİ AÇILIŞ MƏRASİMİNDƏ 

NİTQ 

 

Bakı şəhəri, 

21 fevral 2006-cı il 

 

Hörmətli Vladimir Vladimiroviç! 

Hörmətli qonaqlar! 

Əziz dostlar! 

Bu gün biz Azərbaycanda Rusiya İlini açırıq. Mən bu əlamətdar hadisə münasibətilə hamımızı səmimi 

qəlbdən təbrik etmək istəyirəm. Əminəm ki, Azərbaycanda Rusiya İli uğurla keçəcəkdir. Bu il ərzində 

ölkələrimiz və xalqlarımız daha da yaxınlaşacaq, bir-birimizi daha yaxşı tanıyacaq, müxtəlif istiqamətlərdə daha 

fəal əməkdaşlıq edəcəyik. Beləliklə, çalışacağıq ki, həm Rusiya, həm də Azərbaycan gələcəkdə də yaxşı 

qonşular, xeyirxah dostlar və tərəfdaşlar olaraq qalsınlar. Bu, bizim mənafelərimizə uyğundur. Ölkələrimizi və 

xalqlarımızı ümumi tarix birləşdirir və ənənəvi dostluq, mehriban qonşuluq və qardaşlıq münasibətləri indi 

davam edir, inkişaf edir və dərinləşir. 

Siyasi səpkidə ölkələrimiz arasında həm regional əməkdaşlıq məsələlərində, həm də beynəlxalq 

məsələlərdə çox aktiv qarşılıqlı fəaliyyət mövcuddur. Biz müxtəlif beynəlxalq təşkilatlarda fəal əməkdaşlıq edir 

və bir-birimizi dəstəkləyirik. Əlbəttə, ikitərəfli əsasda da əməkdaşlığın çox möhkəm bazası var. Biz bu fəal 

siyasi dialoqun davam etdirilməsini istəyirik. Bu birgə səylərin nəticəsidir ki, indi biz Rusiya ilə Azərbaycan 

arasında münasibətlərdən strateji tərəfdaşlıq münasibətləri kimi danışırıq. Bax, siyasi münasibətlərin belə 

möhkəm bazası bütün digər sahələrdə də əlaqələrin inkişafına təkan verir.  

Bu gün bu salona gəlməzdən əvvəl biz Vladimir Vladimiroviçlə birlikdə Rusiya istehsalçılarının 

Azərbaycanda açılmış sərgisinə getdik. Səmərəli iqtisadi əməkdaşlığın potensialının nə qədər böyük olduğunu 

bir daha yəqin etdik. Sərgidə nümayiş etdirilən mallar və xidmətlər Rusiya istehsalçılarının potensialının 

səviyyəsini göstərir. Eyni zamanda göstərir ki, bu mallar və xidmətlərdən istifadə etmək üçün Azərbaycanda 

artıq möhkəm iqtisadi baza mövcuddur. Təsadüfi deyil ki, indi ölkələrimiz arasında əmtəə dövriyyəsi çox 

yüksək sürətlə inkişaf edir. Hamımızın yadındadı, iki il əvvəl Rusiyaya rəsmi səfərim zamanı biz Vladimir 

Vladimiroviçlə əmtəə dövriyyəsinin iki dəfə artırılması proqramını müəyyənləşdirdik. Lakin o vaxt biz yəqin 

güman etməzdik ki, bu, belə tez baş verəcəkdir. Cəmi iki ildə ölkələrimiz arasında əmtəə dövriyyəsi iki dəfə 

artmış və indi bir milyard dolları keçmişdir. Bu gün ölkələrimizin iqtisadi imkanlarını, iqtisadiyyatın artım, 

sənayenin inkişaf sürətini qiymətləndirərkən inamla demək olar ki, bu, son hədd deyildir. Ona görə də iqtisadi 

münasibətlərin daha da artmasına çalışacağıq.  

Bütün bunlar əməkdaşlıq üçün gözəl şərait yaradır. Vladimir Vladimiroviçin bir az öncə dediyi 

humanitar sahədə əməkdaşlıq bizim üçün həmişə çox mühüm və yaxın olmuşdur. Bu əməkdaşlıq səmimi 

tələbatdan irəli gəlmişdir, yuxarıdan göndərilməmişdir, bu, yerinə yetirilməli olan direktiv deyil, cəmiyyətin 

normal vəziyyətidir. 

Azərbaycanda rus mədəniyyətinə və dilinə böyük məhəbbət və hörmətlə yanaşırlar. Demək istəyirəm ki, 

Azərbaycanda rus dilində təhsil elə Sovet İttifaqı dövründəki həcmdə həyata keçirilir. Burada bir məktəb də belə 

bağlanmamış, ölkəmizin, əslində, bütün dövlət ali təhsil müəssisələrində rus dilində tədris mövcuddur. Başqa 

sözlə, bu, Azərbaycan dövlətinin prinsipial və ardıcıl siyasəti olmaqla yanaşı, həm də sosial və ictimai sifarişdir. 

Ona görə də ölkəmizdə bu siyasəti həyata keçirmək çox asandır.  

Azərbaycan həmişə dözümlülüyü ilə fərqlənmişdir. Rusiya kimi, Azərbaycan da çoxmillətli ölkədir. 

Burada bir çox xalqların nümayəndələri bir ailə kimi yaşayırlar. Bu, dini etiqad azadlığı baxımından da belədir. 

Azərbaycan bir çox dinlərin nümayəndələrinin sülh, qardaşlıq və həmrəylik şəraitində yaşamasına yaxşı 

nümunədir. Hazırda dünyada təhlükəli meyilləri gördüyümüz bir zamanda bu, xüsusilə vacibdir. Bir tərəfdən, 

sivilizasiyalararası dialoqdan danışılır, digər tərəfdən, dini zəmində yaradılan ziddiyyətlər bəzən süni surətdə 

qızışdırılır. Biz qəti mübarizəmizi, habelə fəaliyyətimizi buna qarşı qoymalıyıq. Öz nümunəmizlə göstərməliyik 

ki, dünya tamamilə başqa istiqamətdə inkişaf etməlidir.  

Azərbaycanda çoxlu rus, Rusiyada isə olduqca çox azərbaycanlı yaşayır. Bu da dövlətlərimiz arasındakı 

münasibətlərdə mühüm amillərdəndir. Əminəm ki, Azərbaycanda Rusiya İli ilə başladığımız bu il çox uğurlu 

olacaq, bizə daha fəal əməkdaşlıq imkanı verəcək və biz daha da yaxınlaşacağıq. Biz qonşularıq və Rusiya ilə 

Azərbaycan arasında mehriban qonşuluq münasibətləri çox möhkəmdir. Onlar məhz mehriban qonşuluğun 
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fundamental prinsiplərinə - səmimiliyə, etibarlılığa və dostluğa əsaslanır. Zənnimcə, razılaşarsınız ki, bütün bu 

amillər ölkələrimiz arasındakı münasibətləri şərtləndirir.  

Bu imkandan istifadə edib, ölkəmizə gəldiyi və Azərbaycanda Rusiya İlinin açılışında şəxsən iştirak 

etdiyi üçün Rusiya Prezidentinə təşəkkür etmək istəyirəm. Bu kürsüdən iqtisadi sahədə çox fəal əməkdaşlıq 

etdiyimiz Rusiya regionları rəhbərlərini salamlamaq istəyirəm. Rusiya regionlarının nümayəndə heyətləri 

ölkəmizə tez-tez səfər edirlər və bu gün də onlarla görüşdük.  

Rusiyadan gəlmiş bütün qonaqları salamlamaq istəyirəm. Azərbaycana xoş gəlmisiniz, Azərbaycanda 

Rusiya İlinə uğurlar arzulayıram.  

Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm.  
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RUSİYA PREZİDENTİ VLADİMİR PUTİNİN ŞƏRƏFİNƏ TƏŞKİL EDİLMİŞ QƏBULDA  

NİTQ 

 

Bakı şəhəri, 

21 fevral 2006-cı il 

 

Hörmətli Vladimir Vladimiroviç! 

Əziz dostlar, xanımlar və cənablar! 

Sizi Azərbaycanda bir daha səmimi qəlbdən salamlamaq, hamınıza firavanlıq, sağlamlıq, sizə və 

ailələrinizə xoşbəxtlik arzulamaq istəyirəm.  

Bu gün Azərbaycanda Rusiya İlinin açılışı günüdür. Biz onu bir qədər əvvəl təntənəli şəraitdə qeyd 

etdik. Bu, ölkələrimiz arasında bütün istiqamətlərdə gələcək əməkdaşlıq üçün çox yaxşı perspektivlər açır. Biz 

Rusiyanın və Azərbaycanın əməkdaşlığına çox böyük əhəmiyyət verir və onu konkret məzmunla 

dolğunlaşdırmağa çalışırıq. Azərbaycanın müstəqillik əldə etdiyi vaxtdan bəri ölkələrimiz arasında münasibətlər 

bir neçə dövrdən keçmişdir. Onları 2000-ci ilədək olan dövrə və 2000-ci ildən sonrakı dövrə ayırmaq olar. 

Münasibətlərin dinamikası, konkret işlər, razılaşmalar, qarşılıqlı fəaliyyətin səviyyəsi üzrə izləsək, əlbəttə, 

böyük fərq olduğunu görərik.  

Rusiya ilə Azərbaycan arasında münasibətlər məhz 2000-ci ildən başlayaraq tamamilə yeni məzmun 

kəsb etmişdir. Bunun əsasını Rusiya Prezidenti Vladimir Putinin 2001-ci ilin əvvəllərində Azərbaycana rəsmi 

səfəri qoymuşdur. Bu, Rusiya Prezidentinin Azərbaycana ilk səfəri idi. Həmin vaxtdan bu günədək biz 

münasibətlərimizdə ancaq müsbət hallar görürük. Gah anlaşılmazlıq, gah da hansısa problemlər doğuran bütün 

məsələlər tənzimlənmişdir. Biz regional formatda fəal əməkdaşlıq edirik. Xəzər problemi, regional təhlükəsizlik 

barədə, Qafqazda təhlükəsizlik barədə baxışlarımız tam uyğun gəlir. Bunun əsasını iki prezident – Vladimir 

Putin və Heydər Əliyev qoymuşlar. Onların dostluğu, münasibətləri, müdrikliyi Rusiya ilə Azərbaycanın 

stratreji tərəfdaşlar olmasını və əməkdaşlığımızın daha da dərinləşməsi üzərində fəal işləməsini öncədən 

müəyyənləşdirmişdir.  

Azərbaycanda hamı Heydər Əliyev ilə Sizin şəxsi münasibətlərinizi xatırlayır. Əsil dost kimi məhz Siz 

ən ağır vaxtda dostluq əli uzatdınız, ağır anda, xəstəlik anında da diqqət göstərdiniz. İnanın, Azərbaycanda bunu 

xatırlayır və yüksək qiymətləndirirlər. 

Münasibətlərimizin indiki mərhələsi 2000-ci ildə başlanmış mərhələnin davamıdır. Biz əlaqələrimizə 

yeni formalar verilməsi üzərində fəal işləyirik. Həyat bir yerdə dayanmır. Qarşımıza yeni vəzifələr, yeni tələblər 

çıxır, biz onları həll etməyə hazır olmalıyıq. Biz bunu birlikdə etdikdə, bir çox məsələlərdə səylərimizi 

əlaqələndirdikdə, əlbəttə, uğurlar qazanırıq. Sülh olmadan, sabitlik olmadan inkişaf mümkün deyildir. Bu, sübut 

tələb etməyən aksiomadır. Ona görə də Rusiya və Azərbaycan Qafqazda sülh, əmin-amanlıq olmasında, qan 

tökülməməsində, evlərdə firavanlıq və rahatlıq olmasında maraqlıdır.  

Azərbaycan öz tarixinin ağır məqamlarını yaşamışdır, torpaqlarımızın bir hissəsinin işğal altında 

olmasından indiyədək əziyyət çəkməkdədir. Ümidvarıq ki, qonşumuz kimi, böyük dövlət kimi, Ermənistan-

Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizama salınması üzrə ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədri kimi 

Rusiya bu münaqişənin sülh yolu ilə həlli üçün bundan sonra da səy göstərəcəkdir.  

Biz qeyri-adi heç nə, beynəlxalq hüququn, yaxud da insan məntiqinin normal çərçivəsindən kənara 

çıxan heç nə tələb etmirik. Biz yalnız onu tələb edirik ki, torpaqlarımız işğaldan azad olunsun, Ermənistan-

Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi yalnız və yalnız beynəlxalq hüquq prinsipləri əsasında nizama salınsın. 

Onda qaçqın-köçkünlərimiz öz evlərinə qayıdarlar. Onda sülh olar, regionda sülh təmin edilər. 

Bu gün Azərbaycanda Rusiya İlinin açılışı çərçivəsində sərgi də açıldı, Rusiya istehsalçılarının 

potensialı bizə bir daha təqdim olundu. Rusiya-Azərbaycan geniş biznes forumunun keçirilməsi də nəzərdə 

tutulur. Forumda biznes nümayəndələri iştirak edəcəklər. Ümid edirik ki, bu istiqamətdə əlaqələrimiz fəal 

surətdə genişlənəcəkdir. Bunu demək üçün əsaslar var. Ölkələrimiz arasında əmtəə dövriyyəsinin necə dinamik 

inkişaf etməsi iqtisadi əlaqələrimizin uğurla inkişaf etdiyinə ən yaxşı sübutdur.  

Başqa sözlə desək, münasibətlərimiz, onların bütün istiqamətlərdə inkişafı, dərinləşməsi milli 

mənafelərimizə cavab verir, düşüncələrimizə cavab verir, əhval-ruhiyyəmizə cavab verir.  

Mən bu badəni Rusiya ilə Azərbaycan arasında münasibətlərin daha da möhkəmlənməsi şərəfinə 

qaldırıram. Rusiyanın tərəqqisi, Rusiya xalqının firavanlığı şərəfinə və Rusiya Prezidenti Vladimir Vladimiroviç 

Putinin sağlığına badə qaldırıram.  
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AZƏRBAYCAN-RUSİYA SƏNƏDLƏRİNİN İMZALANMASI MƏRASİMİNDƏN SONRA  

DÖVLƏT BAŞÇILARININ BİRGƏ MƏTBUAT KONFRANSINDA 

BƏYANAT 

 

Bakı şəhəri, 

22 fevral 2006-cı il 

 

Hörmətli Vladimir Vladimiroviç!  

Hörmətli qonaqlar! 

Əziz dostlar! 

Hörmətli Vladimir Vladimiroviç, Sizin Azərbaycana səfəriniz başa çatır. Bu vaxt ərzində biz ikitərəfli, 

regional əməkdaşlığa dair çox geniş məsələləri müzakirə edə bildik. Rusiya ilə Azərbaycan arasında 

münasibətlərin bugünkü inkişafını səciyyələndirən bir çox məsələlər haqqında, habelə regionun və dünya 

siyasətinin məsələləri barədə baxışlarımız uyğun gəlir.  

Dünən Azərbaycanda Rusiya İli uğurla açıldı. Əminik ki, bu il ərzində ölkələrimiz və xalqlarımız daha 

da yaxın olacaq, siyasi müstəvidə də fəal əməkdaşlıq edəcəyik, ticarətin dövriyyəsini artıracaq və humanitar 

sahənin inkişafında bundan sonra da əməkdaşlıq edəcəyik. Başqa sözlə, biz əməkdaşlığımızın bütün 

istiqamətlərində son 5-6 ildə formalaşmış müsbət meyillərin davam etdiriləcəyinə və möhkəmləndiriləcəyinə 

ümid bəsləyirik. 

Hesab edirəm ki, bu gün Rusiya ilə Azərbaycan arasında münasibətlər qonşular arasında münasibətlərə 

nümunə ola bilər. Həqiqətən, münasibətlərimiz mehriban qonşuluq, səmimi, dostluq münasibətləridir. Bu, 

iqtisadiyyatlarımızı fəal inkişaf etdirməyə, bütün istiqamətlərdə fəal əməkdaşlıq etməyə imkan verir, habelə iri 

sərmayə layihələrindən ötrü, ölkələrimiz arasında iqtisadi münasibətlər üçün çox yaxşı zəmin yaradır.  

Bu gün çox böyük sayda rusiyalı sahibkarların iştirakı ilə Azərbaycan-Rusiya biznes forumu işinə 

başladı. Ümidvaram ki, bu forumun nəticələri çox tezliklə özünü konkret layihələrdə, konkret qərarlarda 

göstərəcəkdir. Beləliklə, əmtəə dövriyyəsinin iki ildə nail olduğumuz ikiqat artımı ölkələrimiz arasında 

uzunmüddətli fəal iqtisadi əməkdaşlığın inkişafının, yəqin ki, yalnız bir mərhələsi olacaqdır. 

Bunun üçün potensial var, ölkələrimizin iqtisadiyyatları dinamik inkişaf edir. Rusiya Azərbaycanın 

əmtəə dövriyyəsində birinci yeri tutur. Ancaq biz əməkdaşlığın daha da genişlənməsinə ümid bəsləyirik. Əlbəttə 

ki, Rusiya Prezidenti ilə görüşlərimiz və danışıqlarımız çərçivəsində regional məsələlər, regional təhlükəsizlik, 

Qafqazda və regionda sabitlik məsələləri geniş səpkidə müzakirə olundu. 

Biz Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizama salınması məsələsini və bu 

münaqişənin həllinin mümkün yollarını çox ətraflı müzakirə etdik. Bu münaqişənin beynəlxalq hüquq 

prinsipləri və normalarına müvafiq surətdə ədalətlə nizama salınması işində qonşumuz kimi, böyük dövlət kimi, 

ATƏT-in Minsk qrupunda həmsədr ölkə kimi Rusiyanın fəal roluna bundan sonra da ümid bəsləyirik. 

Ümidvarıq ki, gələcəkdə ölkələrimiz arasında əməkdaşlığın bütün istiqamətlərində daha böyük 

tərəqqiyə, səylərimizin daha çox fəallaşmasına nail olacağıq. Bunun üçün hər cür zəmin - rəhbərlərin siyasi 

iradəsi, hökumət üzvlərinin fəallığı var. Hökumətlərarası komissiyamız çox səmərəli işləyir. Bunu lazımınca 

qiymətləndirmək lazımdır. İki ildə əmtəə dövriyyəsini iki dəfə artırmağa nail olmağımızda məhz bu, çox böyük 

rol oynamışdır. 

Ümidvarıq ki, bu il ərzində Azərbaycana Rusiyadan çoxlu qonaq gələcəkdir. Biz qonaqların, xüsusən də 

Rusiyadan, bizim üçün dost ölkədən qonaqların gəlməsinə çox şadıq. Yəqin ki, olduqca çox yaradıcılıq 

kollektivləri gələcək, köhnə, səmimi dostların görüşləri çox olacaqdır. Əlbəttə ki, bütün bunlar bizi daha da 

yaxınlaşdıracaqdır. Biz buna çox ümid bəsləyirik. Fürsətdən istifadə edərək, ölkəmizə səfərinə görə, 

Azərbaycanda Rusiya İlini açmağa gəldiyinə görə Rusiya Prezidentinə bir daha təşəkkür etmək, qonaqlarımız 

olan Rusiya respublikaları və vilayətlərinin bütün rəhbərlərinə təşəkkür etmək istəyirəm. 

Xoş gəlmisiniz! 

Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm. 

* * * 
 

Sonra dövlət başçıları jurnalistlərin suallarına cavab verdilər.  
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SUAL: Mənim sualım Rusiya Prezidentinədir. Bilmək istərdim ki, Gürcüstan ilə münasibətlər niyə 

belə kəskinləşmişdir? İkincisi. Dünən Moskvada İran nümayəndə heyəti ilə danışıqlar aparılmışdır. Bu 

barədə informasiya, demək olar, yoxdur. Bu danışıqların nəticələri necədir?  

VLADİMİR PUTİN: Mən sualınızın ikinci hissəsindən - iranlı tərəfdaşlarımızla danışıqlardan 

başlayacağam. Deməliyəm ki, biz bu gün azərbaycanlı həmkarlarımızla danışıqların gedişində də, əlbəttə, İranın 

nüvə probleminin nizama salınması mövzusuna, ümumiyyətlə, İranla münasibətlərimizə toxunduq. Çünki bütün 

bunların bizim üçün praktik əhəmiyyəti var. Bu, bizim regiondur. Üstəlik, bizim üçtərəfli əməkdaşlıq 

istiqamətimiz də var. Məsələn, elektroenergetika sahəsində bir müddət bundan əvvəl üçtərəfli komissiya 

yaradılmışdır. Komissiya elektroenergetika sahəsində üçtərəfli formatda münasibətlərin sahmanlanması ilə 

məşğul olur. Ona görə də İran ətrafında baş verən bütün hadisələr bizim üçün son dərəcə mühümdür.  

Moskvada İranın nüvə probleminə dair danışıqlara gəldikdə, deyə bilərəm ki, bu danışıqlar heç də asan 

getmir. Lakin biz ümidvarıq ki, müsbət nəticələrə nail ola bilərik. Biz nikbinliyimizi itirmirik. İran 

nümayəndələri öz siyasi rəhbərliyi ilə məsləhətləşə bilməsi üçün hazırda danışıqlar prosesində fasilə 

götürülmüşdür. Biz güman edirik ki, böhrandan çıxmağın Rusiya tərəfindən təklif olunmuş variantı - uranın 

saflaşdırılması üçün Rusiya ərazisində müştərək müəssisə yaradılması ilə bağlı variant iranlı tərəfdaşlarımız 

üçün tamamilə məqbuldur və ondan bu problemin həlli üçün bir vasitə kimi istifadə edilə bilər.  

Təkrar edirəm, biz İran nümayəndələrinin son reaksiyasını gözləyirik və müsbət nəticə olacağına ümid 

bəsləyirik. Biz bu prosesin bütün iştirakçıları ilə daim əlaqə saxlayırıq. Mən həm avropalı, həm də amerikalı 

həmkarlarımızı nəzərdə tuturam. Bu məsələ barədə daha heç nə əlavə edə bilmərəm.  

Rusiya-Gürcüstan münasibətlərinə gəldikdə, gürcülərin halına çox acıyıram, çox. Onlar çox gözəl və bizə 

yaxın xalqdır, indi ağır vəziyyətdədir, çünki Gürcüstan böyük iqtisadi çətinliklər keçirir. Sosial sahədə olduqca 

böyük problemlər var, əhalinin həyat səviyyəsi çox aşağıdır. Halbuki Sovet İttifaqı dövründə Gürcüstanda 

yaşayanların maddi rifah halı ölkə üzrə olduğundan, orta hesabla, yüksək idi. Əlbəttə, bu gün belə tənəzzül, 

şübhəsiz, çətinliklə yaşanır, həm də sadəcə, adamlar əziyyət çəkirlər, əhalinin böyük hissəsi ciddi çətinliklər 

içindədir. Əlbəttə, bu, təkcə ölkənin özündə deyil, ümumən regionda da vəziyyətin sabitliyini pozur. Əgər kimsə 

düşünürsə ki, bu cür məsələləri öz xalqının diqqətini ancaq xarici düşmənlər axtarmağa yönəltməklə həll etmək 

olar, zənnimcə, bu, səhv yoldur. Əlbəttə, diqqəti bir müddətə yayındırmaq olar, amma iqtisadi, sosial xarakterli 

problemləri həll etmək lazım gələcəkdir. Əlbəttə, bunu öz qonşuları ilə təkcə dialoqun gedişində deyil, həm də, 

məsələn, Rusiya-Azərbaycan timsalında baş verdiyi kimi, müsbət əməkdaşlığın gedişində etmək daha yaxşıdır.  

Bütün mürəkkəbliklərə baxmayaraq, biz tamamilə nikbinik, güman edirik ki, keçmiş Sovet İttifaqından 

miras qalan problemlər çətin olsa da, onları həll etmək mümkündür. Biz bu birgə işdə iştirak etməyə hazırıq. Lakin 

keçmiş Sovet İttifaqını onda nə vaxtsa baş vermiş hadisələrə görə tənqid edərkən, bəlkə də haqlı tənqid edərkən, 

gərək özün də belə səhvlərə yol verməyəsən. Bir vaxtlar Rusiyanı xalqların həbsxanası adlandırırdılar. Postsovet 

məkanında yaradılmış dövlət qurumları, dövlətlər gərək Sovet İttifaqının taleyini təkrar etməsinlər və vaxtilə Sovet 

İttifaqının yaşadığı mənfi təcrübəni təkrarlamağa çalışmasınlar. Razılığa gəlməyi və kompromisləri axtarmağı 

bacarmaq lazımdır. Bu, mürəkkəb prosesdir, lakin problemlərin həllinin başqa yolu yoxdur.  

O ki qaldı Rusiya-Gürcüstan münasibətlərinə, son dövrün bütün çətinliklərinə baxmayaraq, müsbət 

meyillər çoxdur. Biz görürük ki, Gürcüstanda, o cümlədən Gürcüstan rəhbərliyində Rusiya ilə münasibətləri 

inkişaf etdirmək istəyən qüvvələr var. Mən Prezident Mixail Nikolayeviç Saakaşvilini də nəzərdə tuturam. 

Ümid edirik ki, bu müsbət meyillər üstün gələcəkdir.  

SUAL: Mənim sualım Rusiya Prezidentinədir. Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ 

münaqişəsi həm Azərbaycan, həm də bütün region üçün ən ağrılı məsələ olaraq qalır. Cənubi Qafqazda 

sülh və sabitlik yaranması Rusiyanın da xeyrinədir. Rusiya bu münaqişənin həllini necə tezləşdirə bilər?  

VLADİMİR PUTİN: Mən bu suala Gürcüstanla münasibətlərimiz baxımından cavab verməyə çalışdım. 

Yenə də deyə bilərəm, Rusiya, həqiqətən çox istəyir ki, postsovet məkanındakı bütün münaqişələr həll edilsin. 

Əgər kimsə deyirsə ki, bu, belə deyil, o, ya yanılır, yaxud da xalqlarımızı aldatmağa çalışır. Bizim Azərbaycanla 

əmtəə dövriyyəmiz iki il ərzində ikiqat artaraq, 1 milyard dollara çatmışdır. Dağlıq Qarabağ münaqişəsi 

olmasaydı, yəqin ki, bu rəqəm 5 milyard dollara çatardı. Postsovet məkanındakı münaqişələr bunun qarşısını 

alır. Bizim əməkdaşlıq istiqamətlərimiz saysız-hesabsızdır - energetika, özü də təkcə qaz və neft, 

elektroenergetika deyil, həm də nəqliyyat, rabitə, maşınqayırma, kənd təsərrüfatı, təhlükəsizlik sahəsində 

məsələlərin birgə həlli. Qarşılıqlı əlaqələrin bizim üçün olduqca vacib və zəruri olan çox istiqamətləri var. 

Münaqişələr qarşımızı kəsir, buna görə də çox istəyirik ki, onlar həll olunsun. Lakin biz razılığa gəlməyə çalışan 

tərəflərdən kiməsə hər hansı təzyiq göstərməyi özümüz üçün tamamilə istisna edirik. Biz yalnız vasitəçi və əldə 

olunmuş razılaşmaların təminatçısı rolunu yerinə yetirə bilərik. Biz bu gün Azərbaycan Prezidenti ilə və dünən 

onun evində bu problem barədə kifayət qədər çox və ətraflı danışdıq. Bir daha təkrar etmək istəyirəm ki, 
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zənnimcə, o haqlıdır - bütün çətinliklərə baxmayaraq, bu problemi həll etmək imkanları var. Biz hər cür kömək 

göstərəcəyik ki, bu münaqişə həll olunsun və keçmişdə qalsın. Deyəsən, mümkün olan hər şeyi dedim, çünki 

təfərrüata varmaq hələ tezdir.  

SUAL: Mənim sualım hər iki liderədir. Ticarət-iqtisadi münasibətlərin, ilk növbədə, energetika 

sahəsində əməkdaşlığın perspektivlərini necə qiymətləndirirsiniz?  

İLHAM ƏLİYEV: Bütövlükdə iqtisadi müstəvidə əlaqələrimiz çox dinamik inkişaf edir və bu rəqəm 

dəfələrlə səslənmişdir. Biz iki il ərzində əmtəə dövriyyəsini ikiqat artırmağa nail olmuşuq. Ölkələrimiz arasında 

iqtisadi münasibətlərin indiki vəziyyəti göstərir ki, əlbəttə bu, son hədd deyildir. Bu, yalnız başlanğıcdır, birinci 

mərhələdir.  

Zənnimcə, bu gün işə başlayan Rusiya-Azərbaycan biznes forumu əməkdaşlıq üçün yeni perspektivlər 

açacaqdır. Əminəm ki, bu əməkdaşlıq çoxplanlı olacaqdır. Rusiya şirkətlərinin sərmayə layihələrinin 

perspektivlərini böyük ümidlə izləyirik. Eyni zamanda, hazırda dünyada yaxşı nüfuzu olan və rəqabətədavamlı 

məhsul istehsal edən Rusiya şirkətləri, yəqin ki, Azərbaycanda öz məhsullarını satacaq tərəfdaşlar, şirkətlər kimi 

daha geniş təmsil olunacaqdır. Artıq deyildiyi kimi, ölkələrimizin iqtisadi potensialı çox sürətlə artır. 

Azərbaycanın ödəniş qabiliyyəti bu gün heç kimdə şübhə doğurmur. Əlbəttə, gələcəkdə iqtisadi islahatlarımız 

dərinləşdikcə, Azərbaycan Rusiya istehsalı olan yüksək keyfiyyətli məhsulları daha böyük həcmdə alacaqdır.  

Energetika sahəsində əməkdaşlığımız ənənəvi xarakter daşıyır. Yəqin ki, əməkdaşlığımız elə bu sahədən 

başlanmışdır. Hazırda Azərbaycan Rusiyadan 4,5 milyard kubmetr qaz alır, Rusiya ərazisi ilə ildə 3 milyon 

tondan çox neft nəql edir. Rusiya Prezidentinin dediyi kimi, enerji sistemlərimiz paralel rejimdə işləyir və 

elektrik enerjisinin qarşılıqlı nəqli bu gün təsərrüfat məsələlərini çox operativ həll etməyə kömək edir. 

Gələcəkdə bu sahəyə daha böyük diqqət yetirmək planlaşdırılır, çünki elektrik enerjisi axınını operativ 

tənzimləmək imkanları vəsaitə qənaət etmək üçün böyük üstünlüklər verir. Ona görə də bu istiqamətdə 

əməkdaşlıq ənənəvi, etibarlı, uzunmüddətlidir ki, bu da vacibdir.  

Biz bütün istiqamətlərdə münasibətləri elə qurmağa çalışırıq ki, bunun uzunmüddətli perspektivləri olsun. 

Bu münasibətlər uzunmüddətli olduqda, sərmayədarlar da, həmin layihələrin potensial iştirakçıları da özlərini 

daha rahat hiss edirlər. Bu, bizim vəzifəmizdir. Biznesin ölkəyə gəlməsi üçün sərmayədarlarda əminlik 

olmalıdır ki, bu biznes müdafiə olunacaq, yaxşı fayda verəcəkdir. Belə olan halda hamı bundan qazanacaqdır.  

Bu gün biz iqtisadi əməkdaşlığın çox geniş dairəsini müzakirə etdik. Əgər 5-6 il əvvəl iqtisadi 

əməkdaşlıqdan danışanda neft-qaz sənayesi nəzərdə tutulurdusa, hazırda bu əməkdaşlığın dairəsi çox genişdir. 

Ona görə də şübhə etmirəm ki, ölkələrimiz arasında iqtisadi əməkdaşlığı fəal inkişaf etdirəcəyik. Bu gün biz 

ikiqat artırılmış əmtəə dövriyyəsini yaxın gələcəkdə də ikiqat artırmaq imkanlarını yarızarafat-yarıgerçək 

müzakirə etmişik.  

VLADİMİR PUTİN: Mən iqtisadi sahədə qarşılıqlı fəaliyyətimizin perspektivlərinə verilən qiymətlə tam 

razıyam. İlk növbədə, əlbəttə, inkişaf sürətinə, dünyada ən yüksək sürətinə görə, ikincisi isə iqtisadiyyatının 

bütün potensialına görə Azərbaycan Rusiya üçün bu sahədə ən öncül, ən maraqlı tərəfdaşlardan biridir. Artıq 

dediyim kimi, biz bir sıra istiqamətlərdə əməkdaşlıq edirik. Əgər energetikadan başlasam, deyə bilərəm ki, biz 

Azərbaycana xeyli elektrik enerjisi satırıq, ancaq ondan da elektrik enerjisi alırıq. Çünki bəzi regionlarda bu cür 

mübadilə iqtisadi cəhətdən ölkə daxilindəki istehlakdan daha səmərəlidir.  

Biz üçtərəfli formatda İranla bu məsələləri həll edirik. Düşünürəm ki, burada yaxşı perspektivlər var. 

Energetika sahəsinə Rusiyanın sərmayələri baxımından biz iki istiqamət görürük. Birincisi, Azərbaycandakı 

mövcud energetika obyektlərinin bərpası, ikincisi, yenilərinin, - o cümlədən Sumqayıt rayonunda, - tikintisi.  

Neft və qaza gəldikdə isə, biz Azərbaycana xeyli miqdarda qaz satırıq. Gələcəkdə Azərbaycan üçün zəruri 

olan karbohidrogen məhsullarının satışı sahəsində əməkdaşlığın davam etdiriləcəyini istisna etmirik. Biz nəzərə 

alırıq ki, birgə fəaliyyətimizi davam etdirəcəyik və bəzi şirkətlərimiz artıq Azərbaycan bazarında təmsil 

olunmuşdur. Mən hazırda iki yerdə işləyən “LUKoyl”u nəzərdə tuturam. Əlbəttə ki, o, öz fəaliyyətini 

genişləndirmək istəyir və hiss edirik ki, azərbaycanlı tərəfdaşlar bizim sahibkarların biznes təşəbbüslərini 

dəstəkləyirlər. Biz gələcəkdə də bu dəstəyə ümid bəsləyirik. Digər şirkətlər də burada baş verənləri diqqətlə 

izləyir. Əlbəttə, bizi xeyli dərəcədə ölkədəki iqtisadi, siyasi sabitlik cəlb edir.  

Lakin energetika bizi maraqlandıran yeganə fəaliyyət sahəsi deyildir. Siz yəqin ki, “Rusal” şirkətinin 

burada metallurgiya sahəsinə iri sərmayələr qoymaq cəhdlərindən xəbərdarsınız. Əminəm ki, bu, təkcə ikitərəfli 

əməkdaşlığın inkişafına deyil, həm də Azərbaycan iqtisadiyyatının yüksəlişinə kömək edəcək perspektivli, 

maraqlı və miqyaslı layihələrdən biridir. Nəqliyyat, kənd təsərrüfatı, ümumən maşınqayırma sahələri 

perspektivlidir. Azərbaycanlı tərəfdaşlar bizim bir sıra gəmiqayırma müəssisələrinə yaxşı sifarişlər vermişlər. 

Əminəm ki, onlar kifayət qədər səmərəli olacaqdır. Lakin maşınqayırma ilə bağlı digər istiqamətlərdə də çoxlu 

perspektivli məqsədlər var və biz təkbaşına deyil, birgə işləsək, bunlara daha səmərəli nail ola bilərik.  
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Artıq dediyim kimi, biz maliyyə sahəsində əməkdaşlığı vacib hesab edirik. Hazırda bəzi banklarımız 

Azərbaycanda fəaliyyəti genişləndirməklə bağlı azərbaycanlı tərəfdaşları ilə danışıqlar aparırlar. Bütün bunlar 

strateji tərəfdaşlıq adlandırdığımız məsələləri həyata keçirmək üçün yaxşı və möhkəm baza yaradacaqdır.  

SUAL: Mənim sualım hər iki prezidentədir. Ölkələrimizdə yaşayan diasporlara Azərbaycan-Rusiya 

münasibətlərinin daha da möhkəmlənməsi yolunda nə kimi rol verilir və siz Azərbaycandakı rusların və 

Rusiyadakı azərbaycanlıların vəziyyətini necə qiymətləndirirsiniz?  

İLHAM ƏLİYEV: Əlbəttə ki, bu məsələ danışıqlarımız çərçivəsində müzakirə olundu və məmnuniyyətlə 

qeyd etdik ki, bu sahədəki vəziyyət, əlbəttə, bizi sevindirir. Diasporlar da ikitərəfli münasibətlərin mühüm 

amillərindən biridir. Əlbəttə ki, dövlətlərarası münasibətlərin ümumi fonu Azərbaycanda rusların və Rusiyada 

azərbaycanlıların özlərini nə dərəcədə rahat və yaxşı hiss etməsindən də asılıdır. Deməliyəm ki, bu istiqamətdə 

bizim aramızda tam qarşılıqlı anlaşma var. Biz ölkələrimizin ictimai-siyasi, iqtisadi həyatına diasporların fəal 

cəlb edilməsini Rusiya ilə Azərbaycan arasında daha sıx inteqrasiyanın mühüm amili kimi qiymətləndiririk. 

Rusiyada çoxlu azərbaycanlı yaşayır və hesab edirik ki, bu, normal haldır, çünki dünyada sərhədlərin açıldığı, 

hərəkət sərbəstliyi bizim hamımız üçün anlaşıqlı və ümumbəşəri dəyərlərin, insan hüquqlarının çox mühüm 

tərkib hissəsi olduğu indiki vaxtda bu amil, əlbəttə, çox mühüm rol oynayır. Mən həmişə deyirəm ki, Rusiyada 

azərbaycanlıların vəziyyəti pis olsaydı, onlar orada yaşamazdılar. Əgər onlar orada yaşayır, işləyirlərsə, deməli, 

vəziyyətləri yaxşıdır. Deməli, bu, indiki mərhələdə onları qane edir.  

Hələ 1970-ci illərdə Azərbaycanın rəhbəri Heydər Əliyev hər il məqsədyönlü şəkildə min nəfərədək gənc 

azərbaycanlını oxumaq üçün Sovet İttifaqının aparıcı ali məktəblərinə göndərirdi. Əlbəttə, bunlar, əsasən, 

Moskvanın, Sankt-Peterburqun və digər Rusiya şəhərlərinin ali məktəbləri idi. İndi bu adamlar Azərbaycanın 

inkişafı naminə çox fəal işləyirlər, yəni, bu biliklər, təcrübə, erudisiya, əlbəttə ki, əlaqələr çox işlərdə kömək 

edir. Eyni hal bu gün də baş verir. Azərbaycandan bir çox gənclər Rusiya ali məktəblərinə təhsil almağa 

gedirlər, çoxları oraya işləməyə gedir. Bu, normal prosesdir, normal haldır. Əlbəttə ki, ölkələrimizin müvafiq 

orqanları bu prosesin tənzimlənməsini dəqiq izləməlidirlər ki, hamı özünü yaxşı və rahat hiss etsin.  

Bu, ölkəmizdəki ruslara və rusdilli əhaliyə də aiddir. Onlar cəmiyyətimizin, dövlətimizin bir hissəsidir. 

Azərbaycanda bu adamlara həmişə böyük hörmət və diqqətlə yanaşmışlar. Biz bu gün də iftixarla deyə bilərik 

ki, Azərbaycanda milli ədavətin, - xüsusən də insanlara milli və ya dini əlamətə görə münasibətdə, - heç bir 

hətta ən kiçik təzahürü belə yoxdur.  

Bizi etnik və dini dözümlülük fərqləndirir. Bu, bizim sərvətimizdir, bizim gücümüz bundadır. Çünki bu, 

dünyəvi Azərbaycanın inkişafı üçün daha möhkəm təməl yaradır. Biz bununla fəxr edirik. Milliyyətindən, 

dinindən asılı olmayaraq hər bir vətəndaşın, yerli əhali ilə bərabər hüquqları var. Həm işlə təmin olunmaq 

baxımından, həm də təhsil baxımından. Azərbaycanda, demək olar ki, bütün dövlət ali təhsil müəssisələrində rus 

dilində tədris var. Yəni bu, ona görə qorunub saxlanmışdır ki, Azərbaycan dilini bilməyən və ya yaxşı bilməyən 

insanlar əziyyət çəkməsinlər. Ona görə də hamı üçün eyni şərait yaradılmışdır və bunu qiymətləndirmək 

lazımdır. Biz bunu qiymətləndiririk, Rusiya bunu qiymətləndirir, odur ki, bu amil dövlətlərarası münasibətlərdə 

çox vacibdir, insanlar ölkələrimiz arasında baş verən proseslərə çox həssaslıqla yanaşırlar.  

1990-cı illərdə, Rusiya ilə Azərbaycan arasında münasibətlər bir çox amillər üzündən pisləşdiyi vaxt 

diasporların buna necə dəqiq və həssaslıqla münasibət bildirdiyini biz Azərbaycanda çox yaxşı xatırlayırıq. Nə 

qədər narahatlıq var idi. Ölkədən çıxıb getmək kimi arzuolunmaz meyillər başlanmışdı. Hazırda bu, yoxdur. 

1990-cı illərin ortalarında gedənlər indi Azərbaycana qayıdırlar. Özü də yerli millətdən olmayan adamlar. 

İkitərəfli münasibətlərimizin indiki səviyyəsi həm də diasporların rahat yaşamasına kömək edir. Bura onların 

evidir, onların Vətənidir. Odur ki, bu amillər bir-birindən asılıdır. Bir tərəfdən, ikitərəfli münasibətlərin inkişafı, 

onların keyfiyyətcə yeni səviyyəsi insanların yaşaması üçün yaxşı şərait yaradır. Digər tərəfdən, 

azərbaycanlıların Rusiyada və rusların Azərbaycanda normal həyatı ikitərəfli əlaqələrə təsir göstərir. Biz bunu 

qiymətləndiririk və hesab edirik ki, bu, ikitərəfli əlaqələrimizin uğurlu inkişafının çox mühüm amilidir.  

VLADİMİR PUTİN: Biz bu və ya digər ölkədə Rusiyaya, ruslara, rusdilli əhaliyə münasibət barədə 

mühakimə yürüdərkən əsas götürdüyümüz ən mühüm amillərdən biri rus dilinə münasibətdir. İndi biz belə 

hesab edirik və əminəm ki, perspektivdə də belə olacaqdır. Çünki məhz rus dilinə münasibət bu və ya digər 

ölkənin tarixi perspektivdə Rusiyaya münasibətinin mahiyyətini müəyyən edir.  

Müəyyənləşdirilir ki, strateji tərəfdaşlıqda bu element var, yaxud yoxdur? Yoxsa, münasibətlərimiz cari 

vəzifələrin həlli üçün nəzərdə tutulan hansısa faktik, ötəri xarakter daşıyır? Azərbaycanla münasibətlər 

barəsində məmnunluqla demək istəyirəm ki, biz hesab edirik, burada rus dilinə münasibət dövlət 

səviyyəsindədir, çox yaxşıdır. Burada rus dili məktəblərdə, məişətdə, ümumən, humanitar sahələrdə dəstəklənir 

və çox ümidvarıq ki, Heydər Əliyeviç Əliyevin formalaşdırdığı və onun oğlunun, Azərbaycan Respublikasının 

indiki Prezidentinin həyata keçirdiyi bu siyasət saxlanılacaqdır.  
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Rusiyadakı Azərbaycan diasporuna gəldikdə, o, olduqca çoxsaylıdır. Yəqin ki, ən böyük diaspordur. 

Bizim hesablamalarımıza görə, əgər indi Azərbaycanda 200 min nəfərədək rus varsa, Rusiyada 2,5 milyon 

azərbaycanlı yaşayır. Onların təxminən 620 min nəfəri Rusiya Federasiyasının vətəndaşıdır, qalanları isə 

Azərbaycan vətəndaşlarıdır. Əlbəttə, bu, dövlətlərimiz arasında qarşılıqlı əlaqənin canlı körpüsüdür. Çünki indi 

Rusiyada yaşayan adamlar Azərbaycandakı ailələri və yaxınları ilə birbaşa və sıx əlaqə saxlayırlar. Onlar 

Rusiyada işləyərək və Rusiya iqtisadiyyatının inkişafına öz töhfəsini verərək, Azərbaycandakı yaxın adamlarına, 

öz ailələrinə kömək edirlər, ilk növbədə, maddi cəhətdən. Biz yaxşı başa düşür və onu əsas tuturuq ki, 

bütünlükdə dövlətlərarası əlaqələrin inkişafı, zənnimizcə, indiki şəraitdə mütərəqqi rol oynayan bu amili nəzərə 

almaya bilməz. Biz buna gələcəkdə də belə yanaşacağıq. 
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- Axşamınız xeyir, hörmətli tamaşaçılar. Proqramımızın buğünkü qonağı Türkiyənin çox yaxşı 

tanıdığı dövlət adamı, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevdir. Xoş gəlmisiniz hörmətli Əliyev. Atanızın 

bir sözü var, deyirdi ki, Türkiyə ilə Azərbaycan bir millət, iki dövlətdir. Vaxt keçdikcə bu fikir tarixlə, 

dostluq və qardaşlıqla, işbirliyi və iqtisadiyyatla davam etdi. Proqramımıza Sizin dövrünüzdə Türkiyə-

Azərbaycan əlaqələrini dəyərləndirməklə başlaya bilərikmi?  

- Bəli, bu söz bizim hamımız üçün çox əzizdir və Türkiyə-Azərbaycan münasibətlərini əks etdirən gözəl 

bir ifadədir, ürəkdən gələn bir duyğudur. Bu gün də bizim iki ölkə bir-biri ilə sıx əməkdaşlığı davam etdirir. 

Bizim qardaşlığımız, birliyimiz, birgə fəaliyyətimiz, dostluğumuz həm ölkələrimiz üçün, xalqlarımız üçün, həm 

də geniş mənada bölgə üçün çox böyük əhəmiyyət kəsb edir. Türkiyə-Azərbaycan münasibətləri bütün 

istiqamətlərdə uğurla inkişaf edir. Bizim siyasi müstəvidə çox yaxın dostluq, qardaşlıq münasibətlərimiz var, 

iqtisadi sahədə böyük layihələri həyata keçiririk. O cümlədən enerji sahəsində. Bildiyiniz kimi, Azərbaycanın 

təbii sərvətləri Türkiyə üzərindən dünya bazarlarına çatdırılacaqdır. Həmçinin mədəni sahədə bizim əlaqələrimiz 

çox böyük əhəmiyyət kəsb edir. Yəni bütün sahələrdə Azərbaycanda bu siyasət davam etdirilir və əminəm ki, 

gələcəkdə də davam etdiriləcəkdir.  

- Bakı-Ceyhan mövzusu, xüsusilə 2000-ci illərdə çox aktual idi və Bakıdan ilk neftin nəqli 2005-ci 

ilin may ayında baş tutdu. Gözlənilir ki, neft mart ayında Ceyhana çatacaqdır. Əvvəl bunun dekabrda 

çatacağından danışılırdı. Bu, gecikmə prosesin bir davamıdır, yoxsa, neftin nəqlinin sürəti ilə 

əlaqədardır? Bu barədə Sizdən bir məlumat ala bilərikmi?  

- Təbii ki, müəyyən gecikmə oldu. Amma ola bilsin ki, bu da təbiidir, çünki bu, çox böyük, nəhəng bir 

layihədir. Yəni üç ölkəni birləşdirən, iki dənizi birləşdirən, transmilli bir layihədir və onun tikintisi, mühəndis 

işləri də çox mürəkkəbdir. Biz də çox istəyirdik ki, bu, daha da tezliklə həyata keçsin. Ancaq indi son 

tamamlama işləri gedir. Siz qeyd etdiniz, keçən ilin may ayında Bakıda böyük bir mərasim keçirilmiş və ilk neft 

kəmərə vurulmuşdur. İndi neft artıq Türkiyəyə çatıb və Türkiyədə son tamamlama işləri aparılır. Ümid edirəm 

ki, yaxın zamanda biz Ceyhanda kəmərin açılışını qeyd edəcəyik.  

- Enerji mövzusu çox aktualdır, xüsusilə İraq və Yaxın Şərqdə sabitliyin olmaması və başqa 

hadisələr neftin qiymətlərinə çox təsir edir. Avropa təbii qaz sıxıntısı çəkdi, təbii qazın qiymətləri də 

məlumdur. Bu baxımdan Azərbaycan olaraq, Sizin gələcəyə baxışınız necədir, Siz bu bazarlardan nə 

gözləyirsiniz?  

- Biz 1990-cı illərin ortalarında Azərbaycanda bu sahədə işlərimizi başlayanda, fərz edə bilməzdik ki, on 

ildən sonra nələr olacaqdır. Bizim əsas məqsədimiz ondan ibarət idi ki, Xəzər dənizinin nefti və qazı çıxarılsın, 

dünya bazarlarına çatdırılsın və beləliklə, Azərbaycan öz iqtisadiyyatını möhkəmləndirsin. Bizim ulu öndərimiz 

Heydər Əliyevin neft strategiyası məhz bundan ibarət olmuşdur. Son on il ərzində dünyada və bölgədə çoxlu 

dəyişikliklər, hadisələr baş verdi, regionda təhlükəsizlik məsələləri daha da həssas oldu. Eyni zamanda, 

Azərbaycanın uğurlu neft strategiyası öz bəhrəsini verdi. Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəməri bəziləri üçün bir 

əfsanə kimi görünürdü. Amma biz bunu gerçəyə çevirdik. Eyni zamanda, biz Bakı-Tbilisi-Ərzurum qaz 

kəmərini də başlayanda, sanki bu, ikinci planda idi, yəni Bakı-Tbilisi Ceyhanın kölgəsində idi. Amma indi 

Avropada yaşanan qaz problemi onu sanki ön plana çıxarır.  

Beləliklə, indiki şəraitdə Azərbaycanın təbii sərvətləri Avropa üçün böyük rol oynamağa başlamışdır. Biz 

bundan çox məharətlə istifadə etməliyik. Biz Azərbaycan qazını Gürcüstan, Türkiyə ərazisi ilə Avropaya 

çatdırmaq niyyətindəyik və bildiyiniz kimi, bu ilin sonuna qədər qaz kəməri də istismara verilməlidir. Beləliklə, 

Azərbaycan Türkiyə üçün, Avropa ölkələri üçün çox etibarlı, təbii qaz hasil edən, onu nəql edən ölkəyə 

çevriləcəkdir. Avropa istehlakçıları da bunu istəyirlər. Çünki onlar da qazın müxtəlif mənbələrdən alınmasına 

maraqlıdırlar, bir mənbədən asılı olmaq istəmirlər. Bu asılılıq olanda, bəzi xoşagəlməz hadisələr ortaya çıxır. 

Ona görə Azərbaycanın önəmi artacaqdır. İlk növbədə bizim təbii sərvətlərimizə görə. Digər tərəfdən, gələcəkdə 

Orta Asiyadan mümkün olan yeni layihələr, yəni oranın təbii sərvətlərinin Azərbaycan ərazisi ilə Türkiyəyə və 

Avropaya nəql edilməsi. Bütün bunlar Azərbaycanı regionda çox önəmli ölkəyə çevirəcəkdir. Biz də bundan 

istifadə etməliyik ki, ölkəmizi daha da zənginləşdirək, daha da möhkəmləndirək və qüdrətli dövlət yaradaq.  

- Müstəqillik qazandıqdan sonra Azərbaycan çox sürətlə irəlilədi. Xüsusilə Qafqaz çərçivəsində 

baxdıqda, rifah səviyyəsini, beynəlxalq əməkdaşlığı və enerji mənbələrini nəzərə alsaq, həqiqətən bir 
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sıçrayış olduğunu söyləyə bilərik. Bəzi qərb mənbələrində bunlar qeyd edilir, digər tərəfdən, ölkənin 

daxili işlərində və demokratikləşmədə bəzi çətinliklər olduğu da bildirilir. Sizin bu sahədə bir sıra 

səylərinizin olduğunu da bilirik. Sizcə, bu anlamda Azərbaycanın problemləri nələrdir, necə həll oluna 

bilər və nələr edilir?  

- Yenə də qeyd etmək istəyirəm ki, Azərbaycan son on il ərzində bölgə üçün və deyə bilərəm ki, dünya 

üçün önəmli ölkəyə çevrilibdir. Bizim coğrafi vəziyyətimiz, geosiyasi durum, Azərbaycandan keçən nəhəng 

boru xətləri ölkəmizin önəmini artırır. Xüsusilə son zamanlar dünyada təbii sərvətlər məsələsində müəyyən 

ixtilaflar ortaya çıxır, müəyyən ziddiyyətlər meydana çıxır. Bəzi ölkələr öz maraqlarını təmin etmək üçün 

müəyyən yollarla bu sərvətlərə daha da yaxın olmaq istəyirlər. Yaxud da ki, onların özləri üçün daha sərfəli 

istiqamətdə nəql edilməsində maraqlıdırlar. Ona görə də şübhəsiz, Azərbaycana olan diqqət artır və diqqət 

artdıqca, təbii ki, müəyyən təzyiqlər də artır. Biz buna hazır olmalıyıq. Biz bu bölgədə yaşayırıq və bölgədə 

gedən proseslər, təbii ki, bizə də müəyyən dərəcədə təsir göstərir. Amma bütün bunlara baxmayaraq, biz öz 

işimizi müstəqil şəkildə aparırıq. Azərbaycanın xarici siyasəti çox açıq, şəffaf və müstəqildir. Biz heç kimdən 

asılı deyilik, heç bir təsirə məruz qala bilmərik, çünki özümüzü sığortalamaq üçün bizim kifayət qədər 

imkanlarımız var.  

Dünyada gedən proseslər, siyasi islahatlar, iqtisadi islahatlar əlbəttə ki, Azərbaycanda da öz əksini tapır. 

Mən qeyd etmək istəyirəm ki, son iki il ərzində biz daha çox qeyri-neft sektoruna diqqət göstərmişik. 

Azərbaycanda son iki il ərzində 340 min yeni iş yeri açılmışdır. Bölgələrdə inkişaf gedir, yeni elektrik 

stansiyaları, yollar, xəstəxanalar, məktəblər tikilibdir. Azərbaycanda 2005-ci ildə təxminən 300-dən çox məktəb 

tikilibdir. Yəni bütün bunlar Azərbaycanı daha da zənginləşdirir. Mən tam əminəm ki, həm iqtisadi, həm də 

siyasi islahatlar paralel şəkildə getməlidir. İki il bundan əvvəl Azərbaycanda yoxsulluq səviyyəsində yaşayan 

insanlar 49 faiz idi. Bu il bu, aşağı düşübdür, 29 faiz olubdur. Bunu nə qədər azaltsaq, bizim siyasi 

islahatlarımız da bir o qədər sürətlə gedəcəkdir. Çünki bunlar bir-biri ilə bağlı olan məsələlərdir.  

Azərbaycan beş ildir ki, Avropa Şurasının üzvüdür. Bizim bütün qanunvericiliyimiz Avropa standartlarına 

uyğun şəkildə tərtib olunubdur. Eyni zamanda, ölkədə gedən siyasi islahatlar bizi daha da möhkəmləndirir. 

Siyasi islahatları biz gərək çox möhkəm iqtisadi zəmin üzərində quraq. Əks təqdirdə onun səmərəsi 

olmayacaqdır. İnsanlar daha da yaxşı yaşamalıdırlar, rifah qalxmalıdır. Təbii ki, insanlar daha yaxşı yaşayanda 

siyasi proseslərə daha da sürətlə qoşulacaqlar. Deyə bilərəm ki, indi Azərbaycanda siyasi münasibətlər 

cəmiyyətin diqqətini cəlb etmir. Ölkəmizin əhalisinin yalnız 3-4 faizi hər hansı siyasi partiyanın üzvüdür. 

İnsanları daha çox iqtisadi və sosial məsələlər maraqlandırır.  

- Bir az öncə, xarici əlaqələrdən bəhs etdiniz. Dağlıq Qarabağ problemi həll edilməyibdir. Bilirik ki, 

bu yaxınlarda Siz Parisdə Ermənsitan Prezidenti Robert Koçaryan ilə görüşdünüz, başqa ölkələrin 

nümayəndələri də vardı. Ancaq zənnimcə, bu görüşdə arzu edilən razılaşma zəmininə yaxınlaşmaq 

mümkün olmadı. Siz bu danışıqlarla bağlı nə düşünürsünüz? Daha yaxşı ola bilərdimi, nə üçün olmadı?  

- Bilirsiniz, Ermənistan-Azərbaycan danışıqları uzun müddətdir ki, davam etdirilir. Müəyyən 

mərhələlərdə tərəflər hansısa bir sazişə yaxınlaşırdılar, amma ondan sonra hansısa bir hadisə baş verirdi və buna 

imkan yaranmırdı. 1990-cı illərdə belə hadisələr oldu, danışıqlarda müəyyən irəliləyiş olmuşdu. Sonra 

Ermənistan parlamentində terror aktı törədildi və demək olar ki, danışıqlar pozuldu. Ondan əvvəl Ermənistanın 

keçmiş Prezidenti müəyyən reallığı əks etdirən, beynəlxalq hüquq normalarını və o cümlədən Ermənistanın 

milli maraqlarını özündə əks etdirən proqramla çıxış etmişdi. Ondan sonra orada çevriliş oldu, o, devrildi, 

yenidən danışıqlar pozuldu. Yəni müəyyən mərhələdə tərəflər yaxınlaşanda nə isə baş verir və nəticə əldə 

olunmur.  

Son iki il ərzində danışıqlar yeni formatda keçirilir. Yəni bu, Praqa prosesi adlandırılan bir çərçivədir və 

bütövlükdə sülh sazişinin bağlanması üçün çox müsbət bir zəmindir. Çünki Praqa prosesi məsələnin mərhələli 

yolla həll edilməsini təmin edir. Azərbaycanın mövqeyi dəyişməz olaraq qalır, Dağlıq Qarabağ Azərbaycan 

torpağıdır və Azərbaycanın ərazi bütövlüyü bütün dünya tərəfindən, Birləşmiş Millətlər Təşkilatı tərəfindən 

tanınır və münaqişə yalnız və yalnız beynəlxalq hüquq normaları çərçivəsində öz həllini tapa bilər. Dağlıq 

Qarabağda yaşayan ermənilərin təhlükəsizliyi, onların rahat yaşaması təmin oluna bilər. Ancaq Azərbaycanın 

ərazi bütövlüyü danışıqlar mövzusu deyildir. Biz heç vaxt Dağlıq Qarabağın Azərbaycandan ayrılmasına razılıq 

verə bilmərik. Bizim mövqeyimiz açıqdır, bunu dəfələrlə bəyan etmişik və o cümlədən Ermənistan Prezidenti 

ilə keçirdiyim bir neçə danışıqlarda da bunu bəyan etmişəm. Bu məsələ ilə məşğul olan ATƏT-in Minsk 

qrupunun həmsədrlərinə də bəyan etmişəm. Yəni bizim mövqeyimizdə heç bir dəyişiklik yoxdur. Sadəcə olaraq, 

Ermənistanın qeyri-konsrturktiv mövqeyi, onların iddiaları imkan vermir ki, biz sülh sazişinə nail olaq. Mən 

ümid edirəm ki, dünyada, bölgədə gedən proseslər, Azərbaycanın güclənən mövqeləri, Azərbaycanın iqtisadi 

potensialı, o cümlədən hərbi potensialı danışıqlarda bizim mövqeyimizi daha da gücləndirəcəkdir.  
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Bununla yanaşı, artıq beynəlxalq vəziyyət də dəyişir. Son bir il ərzində bir neçə müsbət hadisə baş verdi. 

İlk növbədə, Avropa Şurası bu məsələyə dair qətnamə qəbul etmişdir və orada Ermənistan rəsmən işğalçı dövlət 

kimi tanınır. Həmin qətnamədə Ermənistan tərəfindən Azərbaycana qarşı aparılan etnik təmizləmə siyasəti də 

pislənilir.  

Bundan sonra ATƏT-in faktaraşdırıcı missiyası bölgəyə, işğal olunmuş ərazilərə gəlmişdi və orada 

ermənilərin qanunsuz məskunlaşmasını aşkar etmişdir. Orada 10 mindən çox, bəlkə də 15 min erməni qanunsuz 

məskunlaşdırılmışdır. Bu da bütün beynəlxalq normalara ziddir. Avropa Şurasının bu məsələyə yanaşması, 

ATƏT-in gördüyü işlər, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının bu məsələni öz gündəliyinə salması – bütün bunlar 

müsbət hadisələrdir, irəliləyişlərdir. Amma bunlar imkan vermir ki, biz danışıqlarda sülh sazişinə nail olaq.  

Azərbaycan öz mövqeyindən geri çəkilməyəcəkdir. Bizim işimiz haqq işidir. Mən şübhə etmirəm ki, biz 

işğal olunmuş torpaqları azad edəcəyik.  

- Deyilənə görə, Dağlıq Qarabağda referendum keçirilməsi tələbi də vardır. Amma belə bir amil də 

var ki, çoxlu azərbaycanlı oranı tərk etməli olmuşdur. Təbii ki, Siz referendum tələbini qəbul etmirsiniz. 

Çünki ermənilər bu məsələni başqa bir səmtə yönəltməyə çalışırlar. Elədirmi?  

- Bilirsiniz, Azərbaycanın Konstitusiyasına görə, referendum yalnız bütün ölkədə keçirilə bilər. Ölkənin 

hər hansı bir bölgəsində keçirilə bilməz. Ona görə də, əlbəttə, biz bu məsələni həm beynəlxalq normalar 

əsasında, eyni zamanda Azərbaycan Konstitusiyası çərçivəsində həll edə bilərik. Birincisi, Azərbaycanın 

Konstitusiyasını heç kim poza bilməz. İkincisi, təklif edilmiş sənədlərdə mərhələlər müəyyən olunmuşdur. İlk 

növbədə, Dağlıq Qarabağın xaricində yerləşən bütün torpaqlar azad olunmalıdır və Ermənistanın işğalçı 

qüvvələri oradan çıxmalıdır. Ondan sonra Dağlıq Qarabağda yaşayan ermənilərin və işğal olunmuş torpaqlara 

qayıdacaq azərbaycanlıların təhlükəsizliyi təmin edilməlidir. Sülhməramlı qüvvələrin orada yerləşdirilməsi 

müzakirə olunmuşdur. Azərbaycan və Ermənistan rəhbərliyi gələcək perspektivdə Dağlıq Qarabağın statusunun 

müəyyən olunması barədə danışıqlar aparacaqdır. Eyni zamanda, Dağlıq Qarabağda yaşayan və münaqişəyə 

qədər həmin torpaqlarda yaşamış insanlar da – yəni, ermənilər, azərbaycanlılar – təbii ki, bu prosesə 

qoşulacaqlar. Çünki Ermənistan öz silahlı qüvvələrini işğal olunmuş torpaqlardan çıxarsa, ondan sonra Dağlıq 

Qarabağda yaşayan ermənilər, oraya qayıdacaq azərbaycanlılar da Dağlıq Qarabağın statusunun müəyyən 

olunmasında bizimlə bərabər iştirak edəcəklər. Bu, hansı formada olacaq, onu gələcək göstərər.  

Bilirsiniz, referendum haqqında bütövlükdə çox danışılır. Ancaq referendumun prinsipləri var. Referendum 

hansı prinsip əsasında keçirilə bilər? Məsələn, bilirsiniz ki, Kiprdə iki icma səs verirdi, yəni orada sayca üstünlük 

rol oynamırdı. Bir icma demişdi “bəli”, o birisi demişdi “xeyr”. Ancaq ondan sonra heç nə olmadı, yəni qərar 

qəbul edilmədi. Məsələ təxirə salındı və sonra nə vaxtsa baxılacaqdır. Bu prinsip də mövcuddur.  

Amma bütün bunlarla yanaşı, Azərbaycanın ərazi bütövlüyü heç vaxt danışıqlar mövzusu olmayacaqdır. 

Biz heç bir yolla razılıq vermərik ki, Dağlıq Qarabağ Azərbaycandan ayrılsın, çünki bu, bizim torpağımızdır, 

bizim ulu babalarımız orada yaşayıblar. Ermənilər Dağlıq Qarabağa qonaq kimi gəlmişdilər. Çar Rusiyası XIX 

əsrin birinci yarısında onları oraya köçürmüşdü. 1978-ci ildə Dağlıq Qarabağda bunu əks etdirən bir abidə də 

ucaldılmışdır. Abidə ermənilərin Dağlıq Qarabağa gəlişinin 150 illiyini əks etdirirdi. Ondan sonra, yəni 

müharibə başlayanda, ermənilər təbii ki, onu vurub dağıtdılar ki, izi qalmasın. Amma onlar oraya qonaq kimi 

gəlmişdilər. Azərbaycanlılar onları, necə deyərlər, qonaq kimi qəbul etmişdilər. Amma çoxluq əldə etdikdən 

sonra, Sovet İttifaqının dağılma ərəfəsində onlar bu separatçı hərəkətlərə başladılar. Bu hallar təkcə orada deyil, 

başqa yerlərdə də var. İndi qonşuluqda da bu meyillər var. Ermənilər nə vaxt ki, üstünlük, çoxluq təşkil edirlər, 

dərhal iddia əmələ gəlir. Baxın, dünyada nə qədər ölkə var və hər bir ölkədə milli azlıq var. Bu, o demək deyil 

ki, milli azlıq yaşadığı torpağı ölkədən parçalayıb ayırsın. Əgər bu, belədirsə, onda gərək Kaliforniyada, 

Fransada, Gürcüstanda, Rusiyanın Krasnodar vilayətində və başqa yerlərdə erməni dövlətləri yaradılsın. 

Ermənilər hər yerdə yaşayırlar. Azərbaycanda başqa milli azlıqlar da yaşayır, ancaq heç kim separatçılıqla 

məşğul olmur. Heç kim yaşadığı torpağı ayırıb özəl bir dövlət yaratmaq istəmir. Xüsusilə, ikinci erməni dövləti 

yaradıla bilməz. Yəni bütün bunlar reallıqdır, faktlardır. Bir daha deyirəm, beynəlxalq hüquq normaları, haqq-

ədalət bizim tərəfimizdədir. Biz elə etməliyik bütün başqa amillər də - iqtisadi, hərbi, siyasi, diplomatik və sair - 

bizim tərəfimizdə olsun. Ondan sonra biz istədiyimizə nail olacağıq.  

- Münaqişənin istədiyiniz şəkildə, sülh yolu ilə həll olunması üçün həm Sizin düşündüyünüz, həm də 

Avropanın düşündüyü müddət varmı?  

- Əlbəttə, biz istəyirik ki, bu münaqişə tezliklə öz həllini tapsın. Çünki Azərbaycan qaçqın-köçkünləri 

əziyyət çəkirlər. Onlar öz torpaqlarını itiriblər. Düzdür, biz indi onları yeni şəraitlə təmin edirik. Biz onlar üçün 

yeni evlər, şəhərciklər tikirik, normal vəziyyətlə təmin edirik. Amma onlar əziyyət çəkirlər. Ona görə də biz çox 

istəyirik ki, bu məsələ tezliklə həll olunsun. Amma nəyin bahasına?  
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Yəni fikirləşməliyik ki, tələsik, bizi qane etməyən hansısa sazişə, yaxud təklifə razılıq verək, yoxsa, bir az 

gözləyib daha da əlverişli nəticəyə nail olaq? Mən ikincinin tərəfdarıyam. Bəziləri deyir ki, zaman heç kimin 

xeyrinə deyildir. Bu, mübahisəli tezisdir. Mən bununla razı ola bilmərəm. Baxın, Ermənistanın və Azərbaycanın 

vəziyyəti son iki il ərzində necə dəyişibdir. İki il bundan əvvəl bizim büdcəmizdə elə bir böyük fərq yox idi. Bu 

gün Azərbaycanın büdcəsi Ermənistanın büdcəsindən 4 dəfə böyükdür. Gələn il 6 dəfə böyük olacaqdır. 2008-ci 

ildə, mənim birinci dönəmim başa çatanda daha da, - indi rəqəmləri demək istəmirəm, - böyük olacaqdır. 

Ermənistan iqtisadi cəhətdən, hərbi cəhətdən Azərbaycan ilə rəqabət aparmaq iqtidarında deyildir. Eyni 

zamanda regionda gedən proseslər, regional əməkdaşlıq, Azərbaycan, Gürcüstan, Türkiyəni birləşdirən bütün 

enerji layihələri, Orta Asiyanı Avropa ilə birləşdirən nəqliyyat dəhlizləri - onların hamısı Ermənistandan yan 

keçir. Nə üçün? Çünki biz ona icazə vermirik. Biz imkan verə bilmərik ki, işğalçı dövlət gəlsin, burada bizimlə 

hansısa regional əməkdaşlıqda iştirak etsin. Amma regional əməkdaşlıq Ermənistansız mümkündür, 

Azərbaycansız mümkün deyildir. Ona görə biz gərək öz məqsədimizə nail olmaq üçün bütün tədbirləri görək. 

Mən bu siyasəti aparıram və çalışacağam ki, tezliklə biz bu məsələni həll edək.  

- İnşallah! Prezidentimiz Əhməd Necdət Sezərin Azərbaycana səfəri olacaqdı. Təəssüf ki, 

ölkələrimizdəki hava şəraiti bu səfəri təxirə salmışdır. Bu səfərin tarixi dəqiqləşdirildimi, yoxsa, daha 

sonraya gözlənilir?  

- Biz hörmətli Prezidenti hər an gözləyirik. Telefonla danışdıq, hava imkan vermədi, həm burada, həm 

Türkiyədə hava şəraiti elə idi ki, təəssüf ki, bu səfər baş tutmadı. Amma ümid edirəm ki, yaxın zamanlarda 

hörmətli Prezident səfər edəcəkdir. Biz artıq öz təkliflərimizi verdik. Türkiyə tərəfini qane edən istənilən tarixdə 

biz onu qəbul etməyə çox məmnun olacağıq, bu, bizim üçün böyük şərəfdir. Bizim şəxsi münasibətlərimiz də 

çox yaxşıdır, çox səmimidir və ümid edirəm ki, səfər tezliklə baş tutacaqdır.  

- Azərbaycanda türk şirkətləri də çox fəaldır. İnşaat, enerji sektorunda, başqa sahələrdə fəaldırlar. 

Hətta keçən il türk iş adamı Əhməd Erentok burada Azərbaycanın beynəlxalq biznes ictimaiyyətinə 

inteqrasiyasına köməyinə görə mükafat da aldı. Buradakı türk iş adamları ilə azərbaycanlı iş adamları 

arasındakı əlaqələrin inkişafı barədə nə düşünürsünüz? Bu, istədiyiniz səviyyədədirmi və gələcəkdə nələr 

gözləyirsiniz?  

- İşlər yaxşı gedir. Bir müddət əvvəl burada Türkiyə-Azərbaycan biznes forumu keçirilmişdir. Mən də 

açılışda iştirak etmişdim. Bu forum bir daha göstərdi ki, bizim iqtisadi, biznes əlaqələrimiz çox yüksək 

səviyyədədir. Azərbaycanda türk iş adamlarına həmişə böyük hörmət var, böyük məhəbbət var. Uzun illərdir ki, 

onlar burada işləyirlər. Mən dəfələrlə onlarla görüşmüşəm, görüşürəm və görürəm ki, onlar da burada özlərini 

rahat hiss edirlər. Yəni Azərbaycan Türkiyədən gələnlər üçün ikinci vətəndir. Necə ki, bizdən Türkiyəyə 

gedənlər orada özlərini vətəndəki kimi hiss edirlər.  

İndi Azərbaycanda biznes aparmaq üçün çox gözəl şərait var. Bizim bazarımız inkişaf edir, ölkəmiz 

möhkəmlənir və iqtisadiyyatda liberallaşma çox geniş vüsət alıbdır. Baxmayaraq ki, neft bizim əsas iqtisadi 

amilimizdir və bu, dövlətin inhisarındadır, ümumi daxili məhsulun çəkisində, yəni iqtisadiyyatın çəkisində özəl 

sektorun faizi 75 faizdir. Bu, o deməkdir ki, Azərbaycanda bazar iqtisadiyyatı çox geniş yayılıbdır. Heç bir 

məhdudiyyət qoyulmur, əksinə, biz çalışırıq ki, daha çox işlər görülsün, sərmayələr qoyulsun. Keçən il 

Azərbaycana təxminən 4 milyard dollar sərmayə qoyulubdur. Adambaşına düşən sərmayə qoyuluşu 

Azərbaycanda ən yüksək həddədir. Eyni zamanda, 2005-ci ildə bizim iqtisadiyyatımız 26 faizdən çox artıbdır. 

Yəni bu, dünyada rekorddur. Dünyada belə bir artım heç yerdə yoxdur. Sənaye məhsulu istehsalı Azərbaycanda 

2005-ci ildə 33,5 faiz artıbdır. Bu da görünməmiş bir nəticədir.  

Bizim iqtisadi islahatlarımız uğurla gedir və əlbəttə ki, həm yerli iş adamları, həm də Türkiyədən gələn iş 

adamları bundan istifadə edirlər. Mən bilirəm ki, son 1 il ərzində buraya Türkiyədən gələn iş adamlarının sayı 

çox artıbdır. Burada iş görmək çox faydalıdır. Çünki burada çoxlu imkanlar var, iqtisadiyyatın yeni sektorları 

yaranır, yeni bazarlar açılır. Əminəm ki, Türkiyədən gələn iş adamları burada yaxşı işləyəcəklər və həm özləri 

yaxşı iqtisadi imkanlara nail olacaqlar, həm də Azərbaycanın inkişafında böyük rol oynayacaqlar və bizim 

qardaşlığımız daha da möhkəmlənəcəkdir.  

- Azərbaycanın iqtisadiyyatı çox irəli gedibdir. Amma araşdırmalarım nəticəsində onu da öyrəndim 

ki, sovet dövründən qalan və indi işləməyən müəssisələr vardır. Onlarla bağlı bir planınız varmı?  

- Qeyd etdiyim kimi, indi bizim əsas diqqətimiz qeyri-neft sektorunun inkişafına yönəldilibdir və əlbəttə 

ki, sənaye potensialının möhkəmlənməsi gündəlikdədir. Çünki gec-tez neft tükənir. 40-50 ildən sonra, əlbəttə ki, 

Azərbaycanda bu hasilat azalacaqdır. Biz bu vəziyyəti nə ilə qarşılayacağıq: güclü iqtisadiyyatla, güclü sənaye 

potensialı ilə. Ona görə indi hökumətdə sənaye inkişafı proqramı hazırlanır: əgər imkan varsa, əvvəlki, Sovet 

İttifaqı vaxtından qalan müəssisələri canlandırmaq, bəlkə də, onlardan daha da faydalı yeni müəssisələr 

yaratmaq, yeni sənaye istiqamətlərini müəyyən etmək. Sovet İttifaqı vaxtında çox iri müəssisələr yaranıbdır. O 
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müəssisələr ki, bütün Sovet İttifaqında onların bazarı vardı. Bu gün Azərbaycanın buna ehtiyacı yoxdur. Biz ilk 

növbədə öz ehtiyaclarımızı təmin etməliyik, bir də ki, birja məhsulları istehsal etməliyik ki, onları satanda 

problemlə üzləşməyək. Çünki bilirsiniz ki, indi dünyada rəqabət gedir. Dünyada – Avropada, başqa yerlərdə 

çoxlu istehsalçılar, onların keyfiyyətli məhsulları vardır. Onlarla rəqabət aparmaq çox çətindir. Biz elə məhsul 

istehsal etməliyik ki, onun satışında problem olmasın. Ona görə indi sənaye inkişafı proqramı hazırlanır. Mən 

şəxsən yaradılacaq yeni, müasir sənaye infrastrukturuna daha çox üstünlük verirəm, nəinki keçmişdən qalan 

müəssisələrin bərpasına.  

- Hörmətli Prezident, vaxt ayırdığınız üçün çox təşəkkür edirik, çox maraqlı söhbət oldu.  

- Sağ olun. Təşəkkür edirəm.  
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TOKİODA AZƏRBAYCAN-YAPONİYA İQTİSADİ FORUMUNDA 

NİTQ 

 

Tokio şəhəri, 

8 mart 2006-cı il 

 

Hörmətli xanımlar və cənablar!  

Əziz dostlar!  

Mən ilk növbədə sizin hamınızı salamlamaq istəyirəm. Ümidvar olduğumu bildirmək istəyirəm ki, bu 

biznes forumu gələcəkdə ikitərəfli münasibətlərimizin inkişafı üçün çox faydalı olacaqdır. Biz Azərbaycan ilə 

Yaponiya arasındakı münasibətlərə olduqca böyük diqqət yetiririk. Azərbaycan müstəqillik qazandıqdan sonra 

ölkələrimiz arasındakı əlaqələr çox uğurla inkişaf etmişdir. Biz müxtəlif sahələrdə əməkdaşlıq edirik, çox güclü 

siyasi münasibətlərimiz var. Ölkələrimiz arasındakı iqtisadi əməkdaşlıq münasibətlərimizin rəvan inkişafında 

mühüm rol oynayır.  

Azərbaycan böyük tarixə, zəngin adət-ənənələrə, mədəniyyətə malik olan ölkədir. Lakin Azərbaycan 

müstəqil ölkə kimi, inkişafa 15 il bundan əvvəl qədəm qoymuşdur. Müstəqilliyimizin ilk illərində biz böyük 

çətinliklərlə üzləşmişdik. İqtisadi böhran, sənaye istehsalının aşağı düşməsi ölkədə gərgin vəziyyət yaratmışdı. 

Aparılan siyasi və iqtisadi islahatlar nəticəsində hazırda Azərbaycanda iqtisadi baxımdan sürətli inkişaf üçün 

əsas yaranmışdır. Azərbaycanın iqtisadiyyatı ötən il dünyada ən sürətlə inkişaf edən iqtisadiyyat olmuşdur. 

Bütün bunlar bizim üçün yeni imkanlar açır və daha faydalı ikitərəfli əməkdaşlıq edə bilərik.  

Yaponiya ilə əməkdaşlığımızın ilk sahəsi əlbəttə ki, enerji sahəsidir. Neft və qaz hasilatı sahəsidir və 

Yaponiya şirkətləri Azərbaycanın enerji sektoruna yüz milyonlarla dollar sərmayə qoymuşlar. Bu əməkdaşlıq 

çox səmərəlidir və qarşılıqlı fayda gətirir. Yaponiya şirkətləri Xəzərin karbohidrogen ehtiyatlarının kəşfiyyatı, 

hasilatı və nəql olunmasında iştirak edirlər.  

Lakin mən hesab edirəm ki, münasibətlərimizin inkişafının indiki mərhələsində və Azərbaycanın hazırkı 

iqtisadi vəziyyətində iqtisadi əlaqələrimizin şaxələndirilməsi üçün böyük imkanlar vardır. Ümumiyyətlə, 

Azərbaycanın iqtisadi vəziyyətinə nəzər salsaq, göstəricilər çox uğurludur. Ötən il iqtisadi artım 26 faizdən çox 

olmuşdur. Sənaye istehsalı 33 faizdən çox artmışdır. Hazırda biz diqqətimizi əsasən infrastruktur sahəsinə, 

regional inkişaf proqramlarına və yeni iş yerlərinin açılmasına yönəldirik. Bütün bunlar Yaponiya şirkətləri 

üçün yeni imkanlar açır və onlar iqtisadiyyatın qeyri-neft sektorunda iştirak edə bilərlər. Hazırda bu, bizim üçün 

prioritet xarakter daşıyır. Çünki Azərbaycanda enerji sektorunda əsas məsələ artıq həll olunmuşdur. Yəni bu 

sahə milyardlarla dollar həcmində birbaşa xarici sərmayələri cəlb edə bilmişdir. Hazırda Azərbaycanda 

adambaşına düşən xarici sərmayələrin həcmi regionda ən böyük göstəricidir.  

Biz çox mühüm nəqliyyat infrastrukturunun yaradılmasına nail olduq. Bu il neft və qaz boru kəmərləri 

istismara veriləcəkdir. Əlbəttə ki, biz bu imkanlardan istifadə edərək, təbii sərvətlərdən, önəmli coğrafi 

mövqeyimizdən istifadə edərək, karbohidrogen ehtiyatlarımızı dünya bazarlarına çıxara biləcəyik. Əminəm ki, 

gələn illər ərzində bu sahələr sərmayələr üçün çox cəlbedici olacaqdır.  

Bütün bu sahələrlə yanaşı, biz diqqətimizi digər sahələrə də yönəldə bilərik. Həmin sahələrdə imkanları 

qiymətləndirmək, öyrənmək məqsədi ilə hökumət rəsmiləri ilə işgüzar dairələr arasındakı birbaşa əlaqələr çox 

faydalıdır. Mən əminəm ki, bu gün iştirak etdiyimiz Yaponiya-Azərbaycan biznes forumu bu imkanların 

araşdırılması üçün əhəmiyyətli olacaqdır. Əlbəttə ki, gələn illər ərzində potensial sərmayələr üçün yeni sahələr 

açılacaq və bu, əməkdaşlıq üçün əlavə imkanlar yaradacaqdır. Bu, gələcəkdə hər iki tərəfin iqtisadi inkişafı üçün 

yaxşı perspektivlər açır.  

İlk növbədə, Azərbaycana birbaşa xarici sərmayələr yüksək dəyərləndirilir. Bizdə çox yaxşı sərmayə 

mühiti var. Mən artıq bildirdim ki, Azərbaycana birbaşa xarici sərmayə formasında milyardlarla dollar vəsait 

qoyulmuşdur. Bütün bunlar onu göstərir ki, potensial sərmayədarlar ölkəmizin iqtisadiyyatına sərmayə 

qoyduqda özlərini rahat hiss edə bilərlər. Beləliklə, əlverişli biznes mühiti çox yaxşı imkanlar açır. Eyni 

zamanda, indi iqtisadi inkişaf üçün yeni sahələr çox cəlbedici olacaqdır və yapon şirkətləri burada həmçinin 

podratçılar qismində, xidmət göstərən şirkətlər kimi işləyə bilərlər. Çünki artıq öz sərvətlərindən istifadə edən 

ölkədə bir çox işlər görülə bilər.  

Azərbaycanın xarici sərmayələrdən asılı olduğu dövr artıq başa çatır. İndi bizim özümüzün sərmayə 

proqramlarımız artır və onlar həyata keçirilir. Bu il büdcə ötən illə müqayisədə 70 faiz artmışdır. İqtisadi 

islahatlar, maliyyə əsaslarının gücləndirilməsi və yeni imkanların araşdırılması ölkədə yeni vəziyyət yaradır. 

Başqa sözlə desək, gələn illər ərzində regional iqtisadi inkişaf proqramları, sosial inkişaf proqramları, enerji 
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proqramları, yolların tikintisi proqramları bizimlə birgə işləyən şirkətlər üçün yeni imkanlar açacaqdır. Əlbəttə 

ki, biz Yaponiya şirkətlərinin bu sahələrdə iştirakını yüksək dəyərləndirəcəyik. Çünki bir-birimizi artıq uzun 

illərdir tanıyırıq. Keçmişdə çox yaxşı əməkdaşlıq etmişik. Yaponiya şirkətləri ilə əməkdaşlğımız bütün 

sahələrdə qarşılıqlı etimad prinsiplərinə və yaxşı iradəyə, qarşılıqlı hörmətə, dostluğa əsaslanır. Biz artıq 10 il 

ərzində birgə işləmək sahəsində kifayət qədər təcrübə toplamışıq. Sizin şirkətlər ən yüksək texnologiyalara 

malikdir və bu, bizə lazımdır. Biz ölkəmizi müasirləşdirməliyik. Ölkəmizə yeni texnologiyaları gətirməliyik. 

Bunu edə bilsək, müxtəlif sahələri müasirləşdirə biləcəyik: infrastruktur, yolların çəkilməsi, kommunikasiyalar, 

sosial infrastruktur, məktəblərin tikilməsi, səhiyyə sahəsi, əlbəttə ki, nəqliyyat sahəsi. Azərbaycan çox mühüm 

coğrafi mövqedə yerləşir. Azərbaycanın dəniz, hava limanları var, şoseləri var. Mən əminəm ki, Yaponiya 

şirkətləri bütün sahələrdə öz yerlərini tutacaqlar.  

Biz bilirik ki, gələcəkdə nə baş verəcəkdir. İqtisadi siyasətimizi konkret inkişaf proqramlarına 

əsaslanmaqla həyata keçiririk. Həmin proqramlar bu yaxınlarda qəbul edilmişdir və uğurla həyata keçirilir. 

Kənd təsərrüfatı, regional inkişaf, yolların tikintisi, enerji sahəsi, təhsil, səhiyyə sahəsi - bütün bunlar inkişafın 

əsas elementləridir. Bütün sektorlar, bütün layihələrimiz və planlarımız konkret proqramlara əsaslanır. Əlbəttə 

ki, bu proqramlar, əsasən, öz potensialımıza, özümüzün maliyyə resurslarına arxalanır. Lakin eyni zamanda, biz 

xarici şirkətlərin və sərmayədarların iştirakını da yüksək dəyərləndirərdik.  

Mən artıq dedim ki, bu ildən başlayaraq biz maliyyə vəsaitlərimizdən istifadə edərək, birgə sərmayə 

proqramlarına başlamışıq. Biz bu işi xarici maliyyə təsisatları və yaxud şirkətlərlə birgə aparırıq. Öz sərmayə 

proqramlarımız var, bu da büdcədə nəzərdə tutulub və rəqəmlər ildən-ilə artır. 2006-cı ildə müxtəlif sahələrə 

yatırmaq üçün milyonlarla dollar ayrılmışdır. Hesab edirik ki, özümüzün vəsaitlərindən istifadə edilməsi 

potensial sərmayədarlar üçün də etimad yaradır. Ona görə də Azərbaycan hökuməti ölkənin inkişafı üçün 

layihələrdə potensial sərmayədarlarla birgə sərmayədar kimi iştirak etməyə hazırdır.  

Mən hesab edirəm ki, bu, Yaponiya şirkətlərinin özləri üçün də maraqlı olardı. Çünki əgər layihədə 

hökumətin özü iştirak edirsə və ya müəyyən bir struktur hökumət adından iştirak edirsə, şübhəsiz ki, potensial 

sərmayədar tam əmin ola bilər ki, bu layihə uğurla həyata keçiriləcəkdir.  

Biz hazırda çox ciddi sənaye inkişafı proqramları üzərində işləyirik. Çünki biz neçə illər gələcəyi 

görməliyik. Neft, qaz - bu sərvətlər bir gün tükənəcək və ona görə də biz həmin o vaxt çərçivəsinə uyğun 

işləməliyik. Yəni iqtisadiyyatımız gələcəkdə nəyə əsaslanacaq? Ona görə də qarşıdakı on il ərzində ölkədə güclü 

sənaye potensialı yaradılmalıdır ki, Azərbaycan gələcəkdə yalnız neft və qazdan, onların qiymətlərindən asılı 

olmasın. Ona görə biz bu istiqamətdə də iş aparırıq. Hesab edirəm ki, bu sahələrdə də birgə əməkdaşlıq üçün 

imkanlar olacaqdır.  

Başqa sözlə desək, gələcəkdə Azərbaycana nəyin lazım olacağını, yəni hansı proqramların həyata 

keçiriləcəyini, onların necə olacağını bilirik. Büdcəmizin artımı onu göstərir ki, bütün planlarımız və 

proqramlarımız çox uğurla həyata keçiriləcəkdir. Son üç il ərzində büdcənin həcmini üç dəfə artıra bildik və bu, 

yalnız başlanğıcdır. Böyük iqtisadi inkişafın yalnız başlanğıcıdır və bu, insanların həyatını daha da 

yaxşılaşdıracaq, daha yaxşı infrastruktur yaradacaq, yüzlərlə yeni iş yeri açılacaq və Azərbaycan daha güclü 

iqtisadiyyata malik olacaqdır.  

Mən eyni zamanda bildirmək istəyirəm ki, hazırda həyata keçirdiyimiz regional inkişaf proqramları iki 

il yarım müddət ərzində 340 mindən artıq yeni iş yerinin açılmasına imkan yaratmışdır. Bu, bir daha aydın 

şəkildə göstərir ki, ölkəmiz əməli nəticələri hiss edir, həmin nəticələr ümumi daxili məhsulun artımına, 

yoxsulluğun azaldılmasına dair rəqəmlərdə əks olunubdur. Misal üçün, son iki il ərzində yoxsulluğun səviyyəsi 

49 faizdən 29 faizə düşmüşdür. Əlbəttə ki, bu irəliləyiş yeni iş yerlərinin açılmasında da özünü büruzə verir.  

Bir sözlə, biz Yaponiya ilə Azərbaycan arasında bütün sahələrdə əməkdaşlığa ürəkdən sadiqik. Bu, 

bütün iqtisadi sektorlara aiddir. Bizim çox yaxşı birgə əməkdaşlıq tariximiz var, aramızda yaxşı anlaşma var. 

Beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində yaxşı əməkdaşlıq edirik. Bir çox beynəlxalq hadisələrə eyni baxışlarımız var 

və Azərbaycanla Yaponiya arasında olan siyasi münasibətlər yaxşı səviyyədədir. Siyasi münasibərlərimizin 

inkişafı baxımından götürsək, mənim Yaponiyaya rəsmi səfərim bu münasibətləri daha da gücləndirəcəkdir. 

Ona görə də mən hesab edirəm ki, bütün sahələrdə əməkdaşlıq etməyimiz üçün heç bir maneə yoxdur.  

Mən eyni zamanda Azərbaycanın işgüzar adamlarının burada olmasından çox şadam. Onlar biznes 

mühitinin yaradılmasına olduqca böyük diqqət yetirirlər. Azərbaycanda kiçik və orta müəssisələr çox yüksək 

sürətlə inkişaf edir. Biznes əlaqələrimiz konkret layihələrə və daha yaxşı anlaşmaya imkan yaradacaqdır. 

Ümumiyyətlə götürsək, bu anlaşma çox yüksək səviyyədədir. Lakin əlaqələrimiz nə qədər geniş olsa, bir-

birimizi daha çox tanıyacağıq.  

Artıq dediyim kimi, hazırda Azərbaycan böyük iqtisadi inkişafın ərəfəsindədir və bu inkişaf hər bir 

sektorda lazımdır. Biz səhiyyə, təhsil, infrastruktur sahələrini, elektrik stansiyalarını, su təchizatı və 
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kommunikasiya sahələrini, qaz qurğularını, kənd təsərrüfatı sahəsini yaxşılaşdırmalıyıq. Çünki biz müasir ölkə 

qurmalıyıq, müasir və səmərəli iqtisadiyyat qurmalıyıq. Bu məqsədlə bizə yaxşı məsləhət, yaxşı biliklər 

lazımdır. Bizim yaxşı tanınmış şirkətlərə, tərəfdaşlara ehtiyacımız var.  

Bildiyiniz kimi, biz uzun illər ərzində Yaponiya hökumətindən müxtəlif təşkilatlar vasitəsilə, 

Yaponiyanın qurumları vasitəsilə texniki, maliyyə yardımı almışıq. Bunlar da iqtisadiyyatımızın müxtəlif 

sektorlarının inkişafına əsas yaradır. İndi isə artıq fəal əməkdaşlıq vaxtı yetişibdir. Biz böyük istəklə bu 

əməkdaşlığı bütün iqtisadi sektorlarda genişləndirmək əzmindəyik. Bu bizim əsas prioritetimizdir. Biz 

iqtisadiyyatımızı şaxələndirməliyik və güclü qeyri-neft sektoru yaratmalıyıq.  

Ümidvaram ki, məqsədlərimizə nail olacağıq. Çünki qəbul etdiyimiz proqramların hamısı uğurla həyata 

keçirilir və xarici tərəfdaşlarımızla bütün əməkdaşlığımız çox yaxşı nəticələr verir. Xüsusən də Yaponiya 

şirkətləri ilə müxtəlif sahələrdə əməkdaşlıq yaxşı nəticələr verir və ümidvaram ki, mənim səfərim, keçirilən bu 

biznes forumu birgə işin aparılması üçün yeni imkanlar açacaqdır.  

Mən hamınızı bir daha salamlamaq istərdim və sizə gələcəkdə uğurlar arzulayıram. Bütün yapon 

dostlarımızı Azərbaycana dəvət edirəm və gələcəkdə bizimlə işləməyi arzulayıram.  

Çox sağ olun.  
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YAPONİYA BEYNƏLXALQ MÜNASİBƏTLƏR İNSTİTUTUNDA KEÇİRİLMİŞ GÖRÜŞDƏ  

ÇIXIŞ 

 

Tokio şəhəri, 

8 mart 2006-cı il 

 

Hörmətli xanımlar və cənablar!  

Hörmətli dostlar!  

İlk növbədə, burada çıxış etmək üçün mənə verdiyiniz gözəl imkana görə sizə minnətdarlığımı 

bildirirəm. Mən regional vəziyyət haqqında, ikitərəfli münasibətlər və ümumiyyətlə, ölkəmizin ümumi inkişafı 

haqqında öz fikirlərimi sizinlə bölüşəcəyəm.  

Bildiyiniz kimi, mən Yaponiyada rəsmi səfərdəyəm. Bu səhər mənim səfərim başlayıb və bu, çox uğurla 

keçən bir səfərdir. Mənim çox gərgin iş proqramım var və bu səfər çərçivəsində çalışacağam ki, ikitərəfli 

münasibətlərimizin bütün sahələrinə toxunum. Biz bu münasibətlərin səviyyəsindən çox məmnunuq. 

Azərbaycan öz müstəqilliyini bərpa etdikdən sonra Yaponiya dərhal onun müstəqilliyini tanıyıb və bizimlə 

münasibətlər quran ilk ölkələrdən biridir. Həmin vaxtdan etibarən ölkələrimiz arasında çox fəal və səmərəli 

əməkdaşlıq yaranmışdır. Bu əməkdaşlıq qarşılıqlı hörmətə, marağa və qarşılıqlı dostluq hisslərinə əsaslanır.  

İki ölkə arasındakı münasibətlərin inkişafında Azərbaycanın keçmiş Prezidenti Heydər Əliyevin 

Yaponiyaya 1998-ci ildəki səfəri mühüm rol oynamışdır. Statistikaya nəzər salsaq görərik ki, ölkələrimiz 

arasındakı əlaqələr daha sürətlə inkişaf etmiş, yapon şirkətləri, tərəfdaşlar, sərmayədarlar Azərbaycanın 

iqtisadiyyatına yüz milyonlarla dollar sərmayə qoymuşlar. Bu, ikitərəfli münasibətlərin bizim üçün nə dərəcədə 

vacib olduğunu aydın şəkildə nümayiş etdirir. Biz ikitərəfli münasibətlər sahəsində, eyni zamanda beynəlxalq 

təşkilatlar çərçivəsində fəal əməkdaşlıq edirik, bir-birimizi dəstəkləyirik və qarşılıqlı maraq doğuran məsələlər 

üzərində işləyirik. Regional əməkdaşlıq məsələlərində işbirliyi qurmuşuq. Azərbaycan regional səviyyədə 

mühüm ölkələrdən biridir. Biz inkişaf proqramlarını həyata keçiririk və hətta bəzi hallarda regional inkişafın 

əsas təşəbbüskarlarından biriyik.  

Azərbaycanın müstəqillik qazanmasından sonra çox qısa müddət keçmişdir. Söhbət cəmi 15 ildən gedir. 

Lakin biz çətin anları da yaşamışıq, böhranlarla üzləşmişik, vətəndaş müharibəsini keçmişik. Hazırda isə 

Azərbaycan sürətlə inkişaf edən ölkəyə çevrilibdir. Azərbaycanda çox ciddi siyasi və iqtisadi islahatlar gedir. 

Nail olduğumuz inkişaf sürəti apardığımız bu islahatların uğurunun nəticəsidir.  

1996-cı ildən etibarən ölkədə siyasi və iqtisadi vəziyyət sabitləşmişdir. Bundan əvvəl bizdə çox böyük 

iqtisadi çətinliklər yaranmışdı. 1996-cı ildən bəri iqtisadiyyatımız çox sürətlə inkişaf edir. Əvvəlcə il ərzində 

ümumi daxili məhsulun artımı orta hesabla 10 faiz idi. Lakin son illər, xüsusən də ötən il artım çox yüksəkdir. 

2005-ci ildə Azərbaycanda ümumi daxili məhsulun artımı 26 faizdən çox olmuşdur. Ümid edirik ki, bu il həmin 

artım sürəti eyni səviyyədə saxlanılacaqdır. 2005-ci ildə sənaye istehsalı 33 faiz artmışdır ki, bu da dünyada 

rekord göstəricidir. Beləliklə, ümumi daxili məhsulun və sənaye istehsalının artımına görə Azərbaycan dünyada 

öncül yerlərdən birini tutur və təbii ki, biz bundan fərəhlənirik. Bütün bu nailiyyətlər Heydər Əliyevin çox 

düşünülmüş və müdrik iqtisadi siyasətinin nəticəsidir. Bu siyasət davam etdirilir və bunun nəticəsində 

Azərbaycan güclü iqtisadiyyata malik olan, tərəqqi edən ölkəyə çevriləcəkdir.  

Bildiyiniz kimi, iqtisadiyyat hər bir inkişafın təməl daşıdır. Əgər güclü iqtisadiyyat yoxdursa, sosial 

proqramları və eyni zamanda, müstəqil xarici siyasəti həyata keçirmək mümkün deyildir. Xüsusən də bu, 

beynəlxalq ictimaiyyət üçün yeni olan ölkədən ötrü olduqca vacibdir. Ölkəmiz vətəndaş müharibəsindən əziyyət 

çəkmişdir və indi də erməni təcavüzündən əziyyət çəkməkdədir. Şübhəsiz ki, müstəqil xarici siyasətin davam 

etdirilməsi o qədər də asan iş deyildir. Lakin Azərbaycan buna nail olmuşdur. Bizim siyasətimiz çox şəffaf, açıq 

və səmimidir və milli maraqlarımıza, tərəfdaşlarımız və dostlarımızla səmimi münasibətlərə əsaslanır. İqtisadi 

islahatlar siyasətimiz, Azərbaycanın beynəlxalq işlərdə rolu və regional səviyyədəki rolu - bunlar bir-biri ilə 

bağlı olan məsələlərdir. Ona görə də mən demək istəyirəm ki, biz bütün istiqamətlərdə nəticələrdən fərəhlənə 

bilərik.  

Artıq bildirdiyim kimi, iqtisadi göstəricilərimiz yüksəkdir. 1994-cü ildən biz Azərbaycanda yeni neft 

strategiyasının həyata keçirilməsinə başladıq. Bu strategiya Prezident Heydər Əliyev tərəfindən müəyyən 

edilmişdir və hazırda çox müsbət nəticələr verir. Azərbaycan iqtisadiyyatına milyardlarla dollar qoyulmuş və biz 

adambaşına düşən birbaşa xarici sərmayələrin həcminə görə regionda hələ də birinci yerdəyik. Biz çox əlverişli 

biznes mühitinin yaradılmasına nail olduq və sərmayədarlar ölkəmizdə özlərini çox rahat hiss edirlər.  
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Beləliklə, neft strategiyası region səviyyəsində Azərbaycanın əhəmiyyətini daha da artırdı. Bu strategiya 

bizim milli sərvətlərimizdən istifadə etməyə imkan yaradır. Bununla yanaşı, regional əməkdaşlıq 

proqramlarında təşəbbüskar ölkə kimi çıxış etməyə imkan verir və Xəzərin karbohidrogen ehtiyatlarının dünya 

bazarlarına çıxarılması, habelə mühüm sosial proqramların həyata keçirilməsi üçün imkanlar açır. Çünki biz 

hökumət olaraq xalq üçün işləyir, xalqın həyat tərzinin yaxşılaşdırılması üçün çalışırıq. Ona görə də 

Azərbaycanın müasir tarixində bizim neft siyasətimizin xüsusi yeri var. Yəni enerji siyasəti, iqtisadi siyasət və 

ümumi siyasət arasında fərq qoymaq mümkün deyildir. Bunların hamısı bir-biri ilə bağlıdır və Azərbaycanda 

biz bütün bu məsələlərə kompleks şəkildə baxırıq.  

Regionda təkcə yaxşı mövqeyə və yaxud karbohidrogen yataqlarına malik olmaq hələ tam kifayət 

deyildir. Çünki biz bilirik ki, neft və qazla zəngin olan ölkələrin heç də hamısı uğur əldə edə bilməmişdir. Ona 

görə qarşımızda duran vəzifələrdən biri artıq buraxılmış səhvləri təkrarlamamaqdan ibarət olmalıdır. Bu 

məqsədlə Neft Fondu yaradılmışdır. O, çox şəffaf bir qurumdur. Açıq və beynəlxalq səviyyədə auditdən keçən 

təsisatdır və onun əsas məqsədi insanların rifahına və daha çox sosial proqramlara yardım etməkdən ibarətdir.  

Regional vəziyyətə gəldikdə, bildiyiniz kimi, bu, o qədər də sadə deyildir. Regionda keçmişdə hərbi 

əməliyyatlar olmuşdur və münaqişələr hələ də mövcuddur və burada yerləşən bütün ölkələr bunu hiss edir. 

Lakin Azərbaycan sabitlik məkanıdır. Ölkəmizdə siyasi, sosial və iqtisadi sabitlik mövcuddur. Qonşu ölkələrlə 

çox yaxşı münasibətlərimiz var, onlarla heç bir problemimiz yoxdur. Biz beynəlxalq təşkilatlarda fəal iştirak 

edirik. Eyni zamanda, regional təşkilatlarda fəaliyyət göstəririk. Azərbaycan həmin təşkilatlarda mühüm rol 

oynayır.  

Artıq qeyd etdiyim kimi, biz siyasətimizi, ilk növbədə, milli maraqlarımıza uyğun müəyyənləşdirir və 

həyata keçiririk. Məmnunluq hissi ili bildirmək istəyirəm ki, biz bütün əsas problemləri, bəlkə o qədər də ciddi 

olmayan, lakin həllini gözləyən, keçmişdə olan problemlərin hamısını qonşularımızla həll edə bilmişik. 

Regional sabitlik, regional sülh və əməkdaşlıq inkişaf üçün ən mühüm ilkin şərtlərdən biridir.  

Azərbaycan cəlbedici bir ölkədir. Azərbaycanın əlverişli coğrafi mövqeyi, zəngin təbii sərvətləri var və 

biz buna xüsusi diqqət yetiririk. Müxtəlif ölkələr və təşkilatların Azərbaycana diqqəti artır. Bəzi hallarda, 

Azərbaycana aid olan məsələlərdə maraqlar hətta toqquşur. Lakin bizim əsas məqsədimiz rəqabət yox, 

əməkdaşlıq ruhunun yaradılmasıdır. Dostluq ruhunun tam bərqərar olunmasıdır. Biz istəmirik ki, Azərbaycan 

digər ölkələrin mübarizəsi yerinə çevrilsin. Azərbaycan elə bir ölkədir ki, orada şirkətlər və dostlar əməkdaşlıq 

edə bilər və bu, qarşılıqlı fayda üçün edilməlidir. Əgər əməkdaşlıq ruhunda fəaliyyət göstərilsə, hamı bundan 

bəhrələnəcəkdir. Əgər biz diqqətimizi əsasən öz məsələlərimizə yönəltsək, digər ölkənin, qonşunun daxili 

işlərinə müdaxilə etməsək, daha təhlükəsiz şəraitdə yaşayacağıq. Bu, bizim fəlsəfəmizdir. Bu, bizim 

siyasətimizin əsasını təşkil edir və düzgün yoldur. Çünki bizim təcrübəmiz onu göstərir ki, əgər yaxşı 

əməkdaşlıq və dostluq ruhunda işləyiriksə, ciddi yanaşma ilə işləyiriksə və digərlərinin işlərinə müdaxilə 

etmiriksə, çox yaxşı nəticələrimiz olur. Bu, özünü iqtisadi əməkdaşlıqda, iqtisadi göstəricilərdə, sosial sabitliyin 

bərqərar olunmasında və regional təhlükəsizlik məsələlərində göstərir. Çünki regional sülh və təhlükəsizlik 

bizim üçün çox vacib olan məsələdir. Bu, sadəcə, beynəlxalq həyata aid olan məsələ deyildir. Eyni zamanda, bu, 

bizim həyatımızın, təhlükəsizliyimizin əsasını təşkil edir. Ona görə də mən əminəm ki, gələn illər ərzində bu 

ənənə davam edəcək və Azərbaycan bu istiqamətdə daha da fəal olacaqdır.  

İqtisadi inkişaf, siyasi inkişaf, cəmiyyətin demokratikləşməsi prosesi – bunlar hamısı paralel getməlidir. 

Digər məsələləri yaddan çıxararaq, yalnız bir məsələ üzərində işləmək olmaz. Yalnız paralel olaraq işləməklə 

məsələləri irəliyə doğru aparmaq lazımdır. Xüsusən də əgər Azərbaycandan söhbət gedirsə, uzun illər ərzində o, 

dövlətçilik imkanlarından məhrum olmuşdu, digər dövlətin bir hissəsi idi və tamamilə fərqli bir vəziyyətdə və 

ölkədə yaşamışdır. Totalitar rejim hökm sürürdü. Ona görə də totalitarizmdən demokratiyaya keçid bizim 

gələcəyimiz üçün sınaqdır.  

Biz hazırda çox mühüm mərhələni keçməkdəyik. Bu, Azərbaycanın gələcəyinə yönəlibdir. Sovet İttifaqı 

dağıldıqdan sonra Azərbaycanın müstəqil ölkə kimi yaşamağa başlamasından cəmi 15 il keçib və biz indi 

tamamilə fərqli bir vəziyyətdəyik. Sovet İttifaqı dağıldıqdan sonra bütün keçmiş sovet respublikaları oxşar 

vəziyyətə düşdü və onlar özlərinin iqtisadi siyasətini uğurla həyata keçirməyə çalışırdılar. Son illər ərzində 

iqtisadi potensialımız bərpa edilmişdir. Azərbaycanda indiki iqtisadi potensial 1990-cı illərdə müşahidə 

olunmuşdur. O vaxt hələ Sovet İttifaqı mövcud idi. Lakin siyasi baxımdan biz indi tamamilə başqa bir 

cəmiyyətdə yaşayırıq. Cəmiyyətimiz azaddır, öz taleyimizi özümüz həll edirik. Beynəlxalq birliyin, beynəlxalq 

təşkilatların üzvüyük və müstəqilliyimiz bizim üçün ən böyük sərvətdir.  

Ona görə də biz özümüzü qorumalıyıq, həm siyasi, həm də iqtisadi cəhətdən güclənməliyik, xarici 

siyasət vasitəsilə, ənənəvi tərəfdaşlarımızla və dostlarımızla münasibətlərin gücləndirilməsi siyasəti vasitəsilə 

möhkəmlənməliyik. Gələcəkdə bu meyil daha da güclənəcəkdir. Ölkə daha güclü olacaq, xalqımız daha yaxşı 
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yaşayacaqdır. Bu, bizim iqtisadi siyasətimizin əsas məqsədlərindən biridir. Yoxsulluğun aradan qaldırılması və 

işsizliyin qəbul olunan səviyyəyə qədər aşağı salınması vacib məqsəddir. Biz bu istiqamətlərdə irəliləyişə nail 

olmuşuq. Son iki il ərzində Azərbaycanda 340 min yeni iş yeri açmışıq. Bu da bizim apardığımız siyasətin 

uğurundan xəbər verir. Eyni zamanda, yoxsulluq şəraitində yaşayan insanların sayı sürətlə aşağı düşməyə 

başlamışdır. Belə bir şəraitdə biz uğurlarımızdan istifadə edərək, sosial inkişaf proqramlarını həyata 

keçirməkdəyik. Bu baxımdan bizi narahat edən ən mühüm məsələ qaçqınların və məcburi köçkünlərin 

vəziyyətidir.  

Bildiyiniz kimi, Azərbaycan uzun illərdir ki, qonşu Ermənistanın təcavüzünə məruz qalmışdır. 

Ermənistan indi də ərazimizin 20 faizini işğal altında saxlayır. Onlar işğal olunmuş ərazimizdə etnik təmizləmə 

siyasəti aparmışlar və bunun nəticəsində 1 milyondan çox azərbaycanlı qaçqın və məcburi köçkün vəziyyətinə 

düşmüşdür. Azərbaycan hökuməti bu məsələni nəzarətdə saxlayır və çalışır ki, həmin insanlara yardım 

göstərsin. Biz çox ciddi sosial proqramlar həyata keçiririk ki, həmin insanların həyatı yaxşılaşsın. Lakin bu, asan 

iş deyildir. Ola bilsin ki, dünyada ən böyük sayda qaçqınlar və məcburi köçkünlər bizim ölkədədir. Bunların 

sayı 1 milyondan çoxdur. Bu, çox böyük iqtisadi və sosial gərginlik yaradır, eyni zamanda, ciddi siyasi 

problemdir. Biz çalışırıq ki, bu məsələni həll edək. Baxmayaraq ki, az qala 20 ildir münaqişə həll olunmayıbdır.  

Biz sülh prosesinə sadiqik. Hələ də ümid edirik ki, bu məsələni beynəlxalq hüququn norma və 

prinsiplərinə uyğun olaraq həll edə bilərik. Bu, Azərbaycan üçün ən əsas məsələdir və ona görə də Azərbaycan 

danışıqlarda iştirak edir. Bu danışıqlar ATƏT-in Minsk qrupu vasitəsilə həyata keçirilir. Bu qrupun həmsədrləri 

Fransa, Amerika və Rusiyadır. Bu problemin əsası separatizmdir. Yəni, Azərbaycanın ərazisini ondan qoparıb 

Ermənistana birləşdirmək istəyirlər. 1980-ci illərin sonları - 1990-cı illərin əvvəllərində Ermənistan silahlı 

qüvvələri Azərbaycanın ərazisini işğal etmişdir. Biz əminik ki, siyasi, hüquqi və tarixi nöqteyi-nəzərdən həqiqət, 

ədalət bərpa olunacaqdır. Çünki tarixi baxımdan Dağlıq Qarabağ heç vaxt Ermənistanın ərazisi olmamışdır. 

Ermənilər o yerlərdə yaşamamışlar, çar Rusiyasının qərarı ilə oraya köçürülmüşlər. Bu, XIX əsrin birinci 

yarısında baş vermişdir. Hətta həmin yerin toponimlərinə nəzər salsanız, orada ermənilərin heç bir izini tapa 

bilməzsiniz.  

Dağlıq Qarabağın mərkəzi Xankəndi adlanan şəhərdir. Bu, “xanın kəndi” deməkdir. Sovetlər vaxtında 

həmin şəhərin adını dəyişdirib Stepanakert qoymuşlar, bolşevik Stepan Şaumyanın adını daşıyan bir şəhər 

olmuşdur. O da ermənidir. Yenə deyirəm, tarixi baxımdan bu yer heç vaxt Ermənistana məxsus olmamış və 

ermənilər burada yaşamamışlar. Onlar buraya köçürülmüşlər və sonralar yerlərin, tarixi abidələrin adını 

dəyişmişlər. Daha sonra, onlar çoxluq təşkil etdikdən sonra separatizmə can atdılar. Bu separatizm meyilləri 

Sovet İttifaqının digər yerlərində də baş vermişdir. Gürcüstanda, Moldovada da eyni səbəbdən belə bir 

münaqişələr yaranmışdır. Cənubi Osetiya, Abxaziya və Dnestryanı bölgə münaqişələrinin də eyni səbəbləri var, 

onlar eyni qüvvələr tərəfindən, separatçı qüvvələr tərəfindən dəstəklənir. Bunun nəticəsində yerli əhaliyə qarşı 

etnik təmizləmə aparılmış, ölkələrin ərazi bütövlüyü pozulmuş və nəticədə torpağı işğal olunmuşdur. Bu, 

məsələnin tarixi tərəfidir.  

Yaxın tarixə nəzərə salsaq, gəlin, ona hüquq nöqteyi-nəzərdən baxaq. Azərbaycanın ərazi bütövlüyü 

bütün təşkilatlar tərəfindən tanınıbdır. Azərbaycan Birləşmiş Millətlər Təşkilatına ümumi bir ölkə kimi, Dağlıq 

Qarabağ da daxil olmaqla qəbul edilmişdir. BMT də Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanımışdır. Bizim ölkənin 

ərazi bütövlüyünü tanımayan yeganə ölkə Ermənistandır. Yəni, hüquqi nöqteyi-nəzərdən Dağlıq Qarabağın 

Azərbaycanın bir hissəsi olması heç cür şübhə altına alına bilməz və münaqişə yalnız bu əsaslarla həll 

edilməlidir. Beləliklə, Azərbaycanın ərazi bütövlüyü bərpa olunmalıdır. Biz Dağlıq Qarabağda yaşayan 

ermənilərə mümkün olan ən yüksək muxtariyyət statusu verməyə hazırıq.  

Siz bilirsiniz, dünya təcrübəsi, Avropada olan təcrübə onu göstərir ki, muxtariyyətlər var, milli azlıqlar 

mövcuddur. Ancaq milli azlıqlar varsa, bu, o demək deyil ki, onların bir ölkənin torpağını qoparıb həmin 

ölkənin ərazi bütövlüyünü pozmaq hüququ var. Muxtariyyətlə bağlı çox yaxşı təcrübə mövcuddur, milli azlıqlar 

var və biz eyni həll yolunu təklif edirik. Bu muxtariyyəti Dağlıq Qarabağda yaşayan ermənilər üçün də nəzərdə 

tuturuq. Lakin Ermənistanın məntiqinə varsaq, o, hesab edir ki, Dağlıq Qarabağda olan ermənilər öz 

müqəddəratını təyin etmək istəyirlər. Prinsip etibarilə millətlərin öz müqəddəratını təyin etmək hüququ düzdür. 

Lakin bu halda həmin yanaşma düzgün deyildir. Çünki ermənilər bir xalq kimi artıq öz müqəddəratını təyin 

ediblər. Yəni erməni dövləti mövcuddur. Təsəvvür edin ki, əgər ermənilər istədikləri yerlərdə, yaşadıqları 

yerlərdə, dünyanın müxtəlif guşələrində bu hüquqdan istifadə edərək, öz müqəddəratını təyin etsələr nələr baş 

verər? Hətta Minsk qrupunun həmsədrləri olan ölkələrdə - Fransada, Birləşmiş Ştatlarda, Rusiyada ermənilər 

yaşayırlar, onlar Yaxın Şərqdə, Qafqazda, digər ölkələrdə də yaşayırlar. Əgər onlar bu cür qərar versələr ki, 

istədikləri yerlərdə öz müqəddəratını təyin etmək istəyirlər, onda nələr baş verər?! Bu, heç cür qəbuledilməzdir 

və Azərbaycan heç vaxt buna razılıq verməyəcəkdir.  
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Mən artıq Azərbaycanın razılaşacağı məsələlər haqqında danışdım. Yəni bizim mövqeyimiz dəyişməz 

olaraq qalır. Azərbaycanın ərazi bütövlüyü danışıqlar mövzusu ola bilməz. Azərbaycanın zəbt olunmuş 

torpaqları danışıqlar yolu ilə azad edilməli, bir milyon azərbaycanlı qaçqın və məcburi köçkün öz doğma yurd-

yuvasına qayıtmalıdır. Biz Dağlıq Qarabağ bölgəsində yaşayan ermənilərin və oraya qayıdacaq 

azərbaycanlıların təhlükəsizliyinə zəmanət verə və Dağlıq Qarabağın statusunu Azərbaycanın ərazi bütövlüyü 

çərçivəsində müəyyən edə bilərik. Məhz bu mövqeyə əsaslanaraq, mən prezidentlərin görüşlərində iştirak etdim 

və xarici işlər nazirlərinin də görüşləri davam edir. Lakin əfsuslar olsun ki, heç bir nəticə yoxdur. Ona görə də 

biz bir-birimizdən soruşmalıyıq: bu danışıqlar nəticəsiz olaraq nə qədər davam edə bilər? Yəni, hər bir prosesin 

sonu olmalıdır, dünyada hər bir şeyin sonu var. Biz sülh yolu ilə nizamlanmaya sadiqik. Lakin biz əlavə beş il, 

on il gözləyə bilmərik ki, nizamlanma yolu tapılsın. Biz aydın şəkildə bilməliyik ki, vəziyyət nə yerdədir. Yəni 

vəziyyəti aydınlaşdırmalıyıq və bizim hansı vəziyyətdə olduğumuzu dünya ictimaiyyətinə çatdırmalıyıq. Əgər 

biz sülh yolu ilə, beynəlxalq prinsiplərə əsaslanaraq nizamlanmanı istəyiriksə, çalışmalıyıq ki, bütün 

imkanlardan istifadə edilməklə bu istiqamətdə nəticələr əldə olunsun. Əgər bu istiqamətdə nəticə əldə edə 

bilməsək, onda biz siyasətimizi və strategiyamızı yenidən nəzərdən keçirib yeni yanaşmalar axtarmalıyıq.  

Qafqazda münaqişələr məsələsi, o cümlədən Ermənistan ilə Azərbaycan arasında olan münaqişə elə 

məsələdir ki, bu, regional sabitlik, regional inkişaf üçün təhlükədir. Regionda normal və firavan həyat üçün ən 

böyük maneədir. Biz bunu aradan qaldırmalıyıq. Bütün bu münaqişələr keçmişdən qalan mirasdır. Sovet İttifaqı 

dağıldıqdan sonra biz hamımız müstəqil olduq. Lakin bu münaqişələr qaldı. Bu münaqişələr öz həllini 

tapmalıdır. Həll olunmamış münaqişələr gələcəkdə də qalsa, işlər çətin olacaqdır. Artıq biz XXI əsrdə yaşayırıq. 

Ona görə də əlbəttə ki, beynəlxalq ictimaiyyət bu sahədə daha fəal rol oynamalıdır. Bəzən bizə deyirlər ki, gəlin, 

iki ölkə öz aranızda razılaşın. Yox, bu yol işləmir. Biz məsələyə dəqiq aydınlıq gətirməliyik - nə baş verib, 

təcavüzə birinci kim başlayıb, kim kimin ərazisini zəbt edib, kim etnik təmizləmə siyasəti aparıbdır. Sonra isə 

çox aydın şəkildə nəticəni nəzərə alaraq, münaqişənin beynəlxalq prinsiplər əsasında həllinin yolunu tapmalıyıq. 

Mən hesab edirəm ki, biz bu yolla irəliyə gedə bilərik.  

Regional inkişaf və əməkdaşlığa gəldikdə, bu, hazırda beynəlxalq birlik üçün də vacib bir məsələyə 

çevrilir. Xəzər hövzəsi, Xəzərin təbii sərvətləri, daha geniş regionda olan proseslər – bütün bunlar dünyada 

ümumi vəziyyətə təsir göstərir. Hazırda biz çox həssas və həlledici mərhələyə yaxınlaşırıq ki, regionda və 

dünyada gələcək meylləri müəyyən edə bilək. Bir daha deyirəm ki, Azərbaycan regional əməkdaşlığa sadiqdir 

və bu əməkdaşlığın möhkəmləndirilməsi üçün çox yaxşı imkanlar vardır.  

Biz nəhəng transmilli, çoxmilyonlu dollarlıq layihələrin həyata keçirilməsi ilə məşğuluq. Bunlar enerji 

ilə bağlıdır. Azərbaycanın Xəzərdəki sektorundan neft və qazın dünya bazarlarına nəql edilməsini nəzərdə tutur 

və artıq bu, reallığa çevrilir. İki il bundan əvvəl insanlar bəzən buna bir əfsanə kimi baxırdılar. Hazırda isə bu, 

reallığa çevrilməkdədir. Boru kəmərləri beynəlxalq tərəfdaşlar vasitəsilə tikilir və bu yaxınlarda bizim 

sərvətlərimiz dünya bazarlarına çatdırılacaqdır. Eyni zamanda, Xəzərin şərq sahilində yerləşən qonşular, 

Azərbaycan və Avropa ölkələri arasında əməkdaşlığa zəmin yaradacaqdır. Azərbaycan Asiya və Avropa 

arasında körpüdür. Biz tarixi İpək Yolunun mərkəzində yerləşirik və çox mühüm nəqliyyat infrastrukturumuz 

var. Biz bunu daha da müasirləşdirməliyik. Azərbaycandan keçən nəqliyyat dəhlizi vasitəsilə nəinki 

karbohidrogenlərin, eyni zamanda, bütün malların daşınmasını mümkün etməliyik. Bu, iqtisadi baxımdan fayda 

gətirən bir layihədir.  

Bildiyiniz kimi, regionda və eyni zamanda Avropa ölkələrində qazla bağlı müəyyən problemlər 

yaranmışdı. Biz bu sahədə də çox böyük təchizatçıya çevrilə bilərik. Azərbaycan 1 trilyon kubmetrə yaxın 

ehtiyatı olan yataqlardan hasil ediləcək qazı dünya bazarlarına çıxarmaq iqtidarında olacaqdır. Bu da regionda 

qaz boru kəməri məsələsini vacib edir. Enerji, təhlükəsizlik, nəqliyyat, regional əməkdaşlıq məsələləri – bütün 

bunlar, Azərbaycanın iştirak etdiyi sahələrdir və Azərbaycan bu baxımdan mühüm, hətta müəyyən hallarda 

təşəbbüsü irəli sürən ölkədir. Bu sahələrdəki fəaliyyətimiz onu göstərir ki, işlərimiz və son nəticələr uğurlu 

olacaqdır. Bu, ölkəmizin daha da yaxşı tanınmasına, ölkəmizin iqtisadi inkişafına və regionda siyasi sabitliyin 

bərqərar olunmasına xidmət edir.  

Biz hansı istiqamətdə addımlayırıq, gələcəkdə ölkəmizi necə görmək istəyirik? Şübhəsiz ki, bizim bir 

çox planlarımız var. Biz ölkəmizi möhkəmləndirməliyik, onun iqtisadiyyatını gücləndirməliyik. Bunun üçün 

bütün imkanlar var, təbii sərvətlərimiz var. Biz bunu dünya bazarlarına çıxara bilərik. Azərbaycan artıq xeyli 

maliyyə resurslarına malikdir. Ölkəmizin bir çox böyük problemlərini həll edə bildik. Eyni zamanda, 

təhlükəsizlik və sabitlik üçün çox vacib rol oynayırıq, dünyada bir sıra sülhyaratma əməliyyatlarında iştirak 

edirik. Biz terrorizmə qarşı mübarizədə fəalıq. Regionda təhlükəsizlik məsələlərində yaxından iştirak edirik.  

Siyasi münasibətlərə gəldikdə, Azərbaycanın əhəmiyyəti get-gedə daha da artacaqdır. Artıq qeyd 

etdiyim kimi, bizim yaxşı münasibətlərimiz var. Biz beynəlxalq təşkilatlarda yaxşı mövqelərə malikik. Avropa 
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təşkilatlarında, regional təşkilatlarda, müsəlman dünyasının təşkilatlarında özümüzə məxsus yerimiz var, biz 

tanınırıq, bizə etimad göstərilir və hörmət edilir.  

Gələcəkdə, eyni zamanda, dini dözümlülük baxımından da ölkənin əhəmiyyəti artacaqdır. Çünki 

Azərbaycan elə bir ölkədir ki, burada bütün dinlərin nümayəndələri sülh şəraitində yaşayırlar. Biz 

sivilizasiyaların dialoqu haqqında da danışa bilərik. Çünki bəzi hallarda dini zəmində təxribatlar da törədilir. 

Lakin Azərbaycan dini dözümlülük, etnik dözümlülük baxımından yaxşı nümunədir. Azərbaycan çoxmillətli 

ölkədir, burada bütün millətlərin nümayəndələri sülh şəraitində yaşayırlar. Bu, beynəlxalq təşkilatlar 

çərçivəsində əməkdaşlığımızın da yaxşı bir elementidir.  

Siz bilirsiniz ki, biz sosial inkişaf baxımından nəyi planlaşdırırıq. Çox müasir, təfərrüatlı sosial-iqtisadi 

inkişaf proqramları tərtib edirik, infrastrukturun inkişafını planlaşdırırıq. Biz proqramları çox dəqiq formada 

həyata keçiririk. Hər bir proqramın özünün məzmunu, cədvəli var və heç bir yubanma olmadan həyata keçirilir. 

Dediyim kimi, ötən il ümumi daxili məhsulun artımı 26 faizdən çox, sənaye istehsalının artımı 33 faiz olmuş, 

əhalinin gəlirləri 27 faiz səviyyəsində artmışdır. Orta aylıq əmək haqqının səviyyəsi yüksəlmişdir. Bütün bunlar 

yaxşı nəticələrdir və real şəkildə təsirini göstərir. Əgər hər hansı bir işə başlayırıqsa, buna müəyyən müddət 

lazımdır. Bu, proqramın, işin miqyasından asılıdır. Ona görə vaxt artıq yetişib ki, biz iqtisadi siyasətimizin, 

siyasi baxışlarımızın faydasını görək. Azərbaycan buna nail olubdur.  

Əgər biz gələcəyə baxsaq görərik ki, Azərbaycan beynəlxalq birliyə tam inteqrasiya olunubdur. 

Azərbaycan demokratik ölkədir, bütün azadlıqlar təmin edilibdir. Ölkəmiz siyasi, iqtisadi cəhətdən güclüdür. 

Biz regional işlərdə - həm iqtisadi əməkdaşlıq baxımından, həm təhlükəsizlik baxımından, həm də sosial sahədə 

güclüyük. Ölkə dostları ilə özünün səmərəli əməkdaşlığını davam etdirmək istəyir.  

Mən bir daha bildirmək istəyirəm ki, Yaponiya ilə Azərbaycan arasındakı münasibətlərin çox yaxşı 

tarixi vardır. Artıq bildirdiyim kimi, Azərbaycan müstəqilliyini bərpa etdikdən sonra, xüsusən də son on il 

ərzində biz çox yaxşı, geniş münasibətlər qura bilmişik. Siyasi münasibətlərimiz çox yüksək səviyyədədir. 

İqtisadi əlaqələrimiz də güclənir. Yaponiya Azərbaycana kreditlər ayıran ölkədir. 700 milyon dollar 

səviyyəsində kredit ayırmışdır. 70 milyon dollar səviyyəsində qrantlar ayırmışdır. Yaponiya Azərbaycanda ən 

böyük sərmayədarlardan biridir. Yapon şirkətləri Azərbaycanın müxtəlif sektorlarında işləyir.  

Bu gün səhər Azərbaycan-Yaponiya iqtisadi forumunda iştirak etdik. Orada hər iki ölkənin biznes 

dairələri mövcud olan yeni imkanları araşdırdılar. Gördülər ki, bütün sahələrdə işlər artmaqdadır. Hər bir sahə 

inkişaf mərhələsindədir. Ona görə də gələcək əməkdaşlıq üçün çox yaxşı imkanlar var. Bizim üçün çox yaxşı 

olardı ki, Yaponiya şirkətləri ilə sıx əməkdaşlıq edək. Çünki biz bir-birimizi tanıyırıq, bir-birimizə etimad 

göstəririk. Eyni zamanda bildirmək istəyirəm ki, dünyanın bir çox yerlərindən şirkətlər Azərbaycana gəlib 

fəaliyyət göstərirlər. Deyə bilərik ki, Yaponiya şirkətləri də gəlib cəmiyyətimizə çox yaxşı qovuşmuşlar və çox 

yaxşı mövqelərə malikdirlər. Bizim aramızda, yaponlar və azərbaycanlılar arasında çox yaxşı anlaşma var. 

Bizim zəngin adət-ənənələrimiz var. Hər iki xalq yaşlı nəslə hörmətlə yanaşır. Bizim bir-birimizə qarşı səmimi 

hisslərimiz var. Bu da özlüyündə bizi bir-birimizə daha da yaxınlaşdırır. Ümid edirəm ki, mənim səfərim, 

keçirdiyim görüşlər, apardığım müzakirələr gələcək əməkdaşlığa xidmət edəcəkdir. Azərbaycan Yaponiyanın 

etibarlı dostu olacaq və biz gələcəkdə hər iki ölkənin xalqı üçün çalışacağıq.  

Çox sağ olun.  

 

*  *  * 

 

YUKİO YATO: Mühazirə başa çatdı, indi suallarınızı verə bilərsiniz. Xahiş edirik, sualınızı verməzdən 

əvvəl özünüzü təqdim edin.  

OSAKA KENCİ: Mənim adım Osaka Kencidir. İndi hörmətli Prezidentin nitqini dinlədim. Çox dərin 

mənalı nitq idi. Cənab Prezident, Sizin fəaliyyətiniz haqqında məlumatımız var. Biz bilirik ki, Siz dünyada 

sülhün bərqərar olunması yolunda fəaliyyət göstərirsiniz. Bundan başqa, biz bilirik ki, ölkənin, xalqın lideri 

kimi iki il bundan əvvəl Prezident seçilmisiniz. Ölkənin mövcud olan problemlərinin tam aradan qaldırılması 

üçün yorulmaz fəaliyyət göstərirsiniz. Ölkə daxilindəki hər hansı çətinliklərin həlli üçün öz gücünüzü 

əsirgəmirsiniz. Bilirik ki, fəaliyyətinizin çox hissəsini məhz Azərbaycan xalqının rifahının daha da 

yaxşılaşmasına yönəldirsiniz. Biz bilirik ki, bu, o qədər də asan iş deyildir. Onu da bilirik ki, Yaponiyanın 

korporasiyaları və şirkətləri ölkənizdə fəaliyyət göstərir. Bu haqda məlumatımız var. Azərbaycan ilə Yaponiya 

arasındakı əlaqələrin daha da yaxşılaşdırılmasına dair fikirlərinizi eşitməkdən çox məmnunuq.  

Səkkiz il bundan əvvəl Yaponiyada keçirilmiş Olimpiya oyunları zamanı mən Sizin atanız Prezident 

Heydər Əliyevlə görüşməyə nail oldum. O vaxt Prezident mənə Azərbaycanın mədəniyyəti, Azərbaycanla 
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Yaponiya arasındakı oxşarlıqlar haqqında danışdı. Mən də Azərbaycan-Yaponiya əlaqələrinin daha da inkişafını 

dəstəkləyirəm.  

SUAL: Mənim adım Araitodur. Biz bilirik ki, Azərbaycan öz potensialı, gücü və təbii sərvətləri 

hesabına dövlətçiliyin möhkəmlənməsi sahəsində böyük naliyyətlər əldə edə bilmişdir. Eyni zamanda, biz 

bilirik ki, Azərbaycan hazırda çox nəhəng enerji layihəsinin başa çatdırılması ərəfəsindədir. Bilirik ki, 

dünyada ən uzun hesab olunan boru kəməri çəkilməkdədir. Bu boru kəməri Azərbaycanın yataqlarından 

hasil olunan enerji daşıyıcılarını dünya bazarlarına çıxaracaqdır. Bu, Azərbaycanın uğurunun, əldə 

etdiyi nailiyyətlərin bariz nümunəsidir.  

Müstəqilliyini bərpa etdikdən sonra Azərbaycan dövlətçilik yolunda böyük uğurlar əldə etmişdir. 

Amma bizi narahat edən digər bir məsələ də var ki, 1988-ci ildən 1994-cü ilə qədər Azərbaycan olduqca 

böyük problemlərlə üzləşmişdir. Hazırda Azərbaycan torpaqlarının 20 faizi Ermənistanın işğalı 

altındadır. Bu problem danışıqlar yolu ilə həll olunmalıdır. Mənim sualım ondan ibarətdir ki, əgər bu 

məsələ sülh yolu ilə öz həllini tapmasa, cənab Prezident, Siz bunun üçün digər yeni bir strategiya seçə 

bilərsinizmi?  

İLHAM ƏLİYEV: Sizin sualınızın birinci hissəsinə gəldikdə, onu demək istəyirəm ki, boru 

kəmərlərinin tikintisində bizim əsas məqsədimiz hansısa ölkənin ərazisindən kənar keçməkdən ibarət deyildi. 

Bizim əsas məqsədimiz öz neftimizi dünya bazarlarına çıxarmaqdan ibarət idi. Əvvəl bizim iki boru kəmərimiz 

var idi. Onların hər ikisi Qara dənizə gedirdi. Biri Rusiyanın ərazisindən, digəri isə Gürcüstan ərazisindən keçir. 

İstədiyimiz qədər nefti ixrac etmək məqsədi ilə biz üçüncü boru kəmərinin tikintisinə qərar verdik ki, bu da 

Aralıq dənizinə çıxışı təmin edir. Bu, bizim üçün çox vacib olan bir layihədir.  

Mən bilirəm, mətbuatda bəzi müəyyən məqalələr yazılır, məlumatlar gedir, bu məsələyə daha çox siyasi 

məna verməyə çalışırlar. Yox, biz bu məsələni siyasiləşdirmək istəmirik. Bu, bizim üçün iqtisadi layihədir, 

kommersiya xarakteri daşıyan layihədir, xarici şirkətlər bu layihəyə milyardlarla dollar qoyublar. Azərbaycanın 

özü sərmayə kimi təqribən 1 milyard dollar qoyubdur. Bu layihə Azərbaycan xalqına xidmət edəcək və 

sərmayədarlar da bunun bəhrəsini görəcəklər. Eyni zamanda, artıq dediyim kimi, bu, bizim üçün çox böyük bir 

məsələ idi. Çünki bu, dünyada nadir bir layihədir ki, özünə milyardlarla dollar cəlb edib, üç ölkəni və iki dənizi 

birləşdirən transmilli layihədir. Mühüm geosiyasi məkandan, müxtəlif coğrafi ərazilərdən keçir. Bu, tarixi bir 

hadisədir.  

O ki qaldı Dağlıq Qarabağ məsələsinə, mən artıq qeyd etdiyim kimi, danışıqlar daim davam edə bilməz. 

Bunun sonu olmalıdır. Bu günə qədər mərhələlər və elə dövrlər olmuşdur ki, müxtəlif seçimlər masa üzərində 

idi. Əgər biz danışıqların tarixçəsinə nəzər salsaq görərik ki, 1994-cü ildə atəşkəs əldə olunandan sonra 

danışıqlar təqribən iki-üç il aparıldı. Bundan sonra Ermənistanın rəhbərliyi reallığı başa düşdü. Keçmiş illərin 

reallığını və günün reallığını anladı.  

Sonra Ermənistanın keçmiş Prezidenti bir bəyanatla çıxış etdi və məqalə yazdı ki, biz vəziyyəti 

anlamalıyıq. Biz bunun başa çatdırılmasının, yəni işğala son qoyulmasının vacibliyini başa düşməliyik. Bu, 

Ermənistan xalqının maraqlarına da uyğun idi. Lakin millətçi qruplar Ermənistanda dövlət çevrilişi etdilər və 

Prezidenti devirdilər.  

Sonra 1999-cü ildə hər iki tərəf müəyyən bir paket üzərində işləyirdi və elə görünürdü ki, biz artıq həll 

mərhələsinə yaxınlaşırıq. Sonra isə Ermənistan parlamentində terror aktı törədildi, Ermənistanın spikeri, baş 

naziri və parlamentin digər üzvləri qətlə yetirildi. Bu da Ermənistan parlamentində terror aktı idi. Daha sonra, 

əgər belə demək olarsa, bu, Ermənistan tərəfinin istifadə etdiyi bir dəlil oldu ki, onlar danışıqları dayandırsınlar. 

Bir az vaxt keçdi.  

İndi isə biz danışıqların yeni mərhələsindəyik. Praqa prosesi çərçivəsində biz münaqişənin mərhələli 

həllinə çalışırıq. Praqa prosesi Azərbaycan tərəfindən dəstəklənir, Praqa prosesi ATƏT-in Minsk qrupu 

tərəfindən dəstəklənir və bizə belə gəlirdi ki, Ermənistan da bunu dəstəkləyir. Belə olmasaydı, Ermənistan bu 

prosesdə iştirak etməzdi. Lakin, əgər belə demək olarsa, müəyyən bir mərhələyə yaxınlaşdıqca, fikirləşirdik ki, 

Praqa prosesi müəyyən nəticələr verər. Ancaq bundan sonra yeni bir şey baş verdi. Bu yaxınlarda Fransada 

keçirilmiş görüş Ermənistan tərəfindən tam heçə çıxarılmışdır. Yəni bu, bir daha nümayiş etdirir ki, bu ölkə ya 

beynəlxalq ictimaiyyəti aldatmaq, ya vaxt udmaq, yaxud məsələni yubatmaq və digər bir məsələyə nail olmaq 

istəyir. Bu, onların tamamilə qeyri-konstruktiv mövqeyini göstərdi. Əgər onlar sülh yolu ilə həll yolunu 

istəmirsə, biz bunu onlardan xahiş etməyəcəyik. Biz bunu xahiş etməli deyilik. Bu, bizim hüququmuzdur, bizim 

haqlı mövqeyimizdir. Bizim digər ölkəyə qarşı heç bir iddiamız yoxdur. Bizim torpağımız zəbt olunubdur. Əgər 

bu danışıqlar prosesi rəsmən başa çatdırılsa, ondan sonra biz öz addımlarımızı yenidən nəzərdən keçirməliyik. 

Biz bunu Azərbaycanda geniş ictimai səviyyədə müzakirə edəcəyik və qərar qəbul edəcəyik.  
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SUAL: Qafqazda ən çətin problemlərdən biri Dağlıq Qarabağ problemidir. Biz bilirik ki, hələ də 

bu problemlə yaşayan Azərbaycan bütün çətinliklərə baxmayaraq, iqtisadi tərəqqiyə doğru addımlayır 

və bu iqtisadi tərəqqiyə doğru Sizin rəhbərliyiniz altında gedir. Mən Sizinlə şəxsən görüşməyimə çox 

şadam.  

Sualım iki hissədən ibarətdir. Birincisi, Azərbaycan hazırda dünyada İslam aləminin fəaliyyətinə necə 

yanaşır? İkincisi, Orta Asiya, eləcə də Qafqaz ölkələrində demokratiya hansı vəziyyətdədir və necə 

qurulur? Bu, əsas mövzulardan biridir. Bir tərəfdən iqtisadi inkişaf, digər tərəfdən, demokratik sistemin 

qurulması bir-biri ilə necə uzlaşır? Demokratiya ölkənizdə hansı formada bərqərar olubdur?  

İLHAM ƏLİYEV: Mən öz çıxışımda qeyd etdim ki, Azərbaycanda bizim çox dözümlülüyü ilə 

fərqlənən cəmiyyətimiz var. Bütün dinlərin nümayəndələri burada sülh şəraitində yaşayırlar. Dini və yaxud 

etnik zəmində burada heç bir problem olmamışdır. Bu, bir daha sübut edir ki, Ermənistanın Dağlıq Qarabağla 

bağlı təbliğatı, yəni bu münaqişənin guya dini və etnik zəmində olması barədə təbliğatı düzgün deyildir. Çünki 

Azərbaycanda müxtəlif dinlərin və etnik azlıqların nümayəndələri çox sülh şəraitində yaşayırlar. Ona görə də 

Azərbaycanda heç vaxt dini problemlər olmamışdır. İndi də Azərbaycanın siyasəti çox aydındır. Bu gün 

dünyanın müxtəlif yerlərində cərəyan edən, çox xoşagəlməz hadisələrin təsiri altına düşmək bizi olduqca 

narahat edir. Bu günə qədər bizdə heç vaxt belə bir şey olmamışdır və əminəm ki, olmayacaqdır. Çünki bu, 

bizim nəinki siyasətimiz, həm də gündəlik həyatımızdır. İslam aləminə aid olan ölkələrin daxilində müəyyən 

fərqlər var, bölünmələr var. Bu, yaxşı meyl deyildir. Azərbaycan bundan tam azaddır.  

Mən qeyd etdim ki, bizim təcrübəmiz öyrənilə bilər. Biz təcrübəmizi bölüşə bilərik ki, bütün millətlərin, 

bütün dinlərin nümayəndələri bir ailədə necə yaşaya bilərlər. Biz ölkəmizdə heç vaxt heç kimi təqib etməmişik, 

heç vaxt öz iradəmizi məcburi qaydada digər etnik qruplara qəbul etdirməmişik.  

Məsələn, bizdə rus icması var, rus dilində qəzetlər var, televiziya kanalları yayımlanır, məktəblər var. 

Azərbaycanda digər millətlərin nümayəndələri yaşayır və bizim heç vaxt problemimiz olmayıbdır. Etnik 

problemlər yalnız o vaxt özünü büruzə verir ki, siz təqib edirsiniz, təzyiq göstərirsiniz ki, öz iradənizi, 

ideyalarınızı digərlərinə təlqin edəsiniz. Əgər hər hansı bir şəxs qanunlara uyğun yaşayırsa, heç bir problem 

yoxdur. Ona görə yaxşıdır ki, bizdə belə bir problem yoxdur və əminəm ki, olmayacaqdır.  

Demokratikləşmə məsələsinə gəldikdə isə, bu da vacib bir məsələdir. Xüsusən də keçmişdə tamamilə 

fərqli bir sistemdə yaşamış ölkələrdən söhbət gedəndə. Biz - yaşlı nəsil və yaxud mənim həmyaşıdlarım 

tamamilə fərqli bir sosial mühitdə formalaşmışıq. İndi isə keçid prosesi gedir və özü də sürətlə gedir. Lakin bu, 

kiminsə məsləhəti və yaxud da kiminsə istəyi əsasında ola bilməz. Çünki bu proses təkamül, inkişaf yolu ilə 

getməlidir. Əgər cəmiyyətdə yoxsulluq varsa, demokratiyanın səviyyəsi heç vaxt zəngin şəraitdə yaşayan 

cəmiyyətdəki kimi ola bilməz. Yəni əgər xalq yoxsuldursa, onların sosial problemləri ciddidirsə, demokratiya 

onları düşündürən ən son məsələdir. Onlar iş haqqında, ərzaq haqqında, uşaqlarına necə çörək tapmaq haqqında 

fikirləşirlər və belə şəraitdə onlar azad ola bilmirlər. Ona görə də biz azad sahibkarlığın inkişafına yüksək diqqət 

yetiririk. Belə şəraitdə insan azad olur. Onlar özəl bizneslə məşğul olanda, dövlət qurumlarından asılı olmurlar. 

Beləliklə, onların həyatdakı davranışı da dəyişilir.  

Eyni sözləri siyasi təsisatlara da aid etmək olar. Azərbaycanda biz istənilən Qərb ölkəsində mövcud 

olan siyasi təsisatlar kimi, bütün təsisatları yaratmışıq. Lakin bu, o demək deyil ki, Azərbaycanda 

demokratiyanın səviyyəsi həmin ölkələrdəki kimidir. Əlbəttə ki, yox. Bunun baş verməsini gözləmək tamamilə 

sadəlövhlük olardı. Əfsuslar olsun, müəyyən qərar qəbul edən dairələr, təsisatlar hesab edirlər ki, bu, çox 

asandır. Bu və ya digər yerdə gəlib demokratiyanı elan etmək, yaxud onu bayraqla, dəyənəklə gətirmək və 

demək ki, sabah siz demokrat olmalısınız, bu, tamamilə anormaldır, qəbuledilməzdir. Həyat göstərir ki, bu cür 

yanaşma, bu üsul işləmir. Demokratiyanın ixracı işləmir. Bu, təkamül, keçid prosesi olmalıdır. Əlbəttə ki, 

hökumət, tərəfdaşlar, beynəlxalq təşkilatlar, qeyri-hökumət təşkilatları fəal olmalıdırlar. Biz deyə bilmərik ki, 

müstəqilsiniz, gəncsiniz, elə belə də yaşayın. Yox, biz işləməliyik və cəmiyyətdəki reallıqdan çıxış etməliyik. 

Demokratiya kənardan gətirilirsə, ixrac olunursa və yaxud məcburən tətbiq edilirsə, bunun heç bir faydası 

olmur. Bu, sadəcə sosial, siyasi problemlərin yaranmasına, sabitliyin pozulmasına gətirib çıxarır, mənfi nəticələr 

doğurur.  

Biz öz ölkəmizdə yaşayırıq, öz ölkəmizi tanıyırıq. Necə inkişaf etməyi, necə yaşamağı özümüz həll 

edirik. Ona görə demokratiya məsələsində çox diqqətli olmaq lazımdır. Buna avtomatik şəkildə, təkcə istək 

əsasında nail olmaq mümkün deyildir. Ona görə biz beynəlxalq təşkilatların üzvüyük, çox qabaqcıl 

qanunvericilik qəbul etmişik. Lakin, eyni zamanda, hər şey öz vaxtında olmalıdır. Cəmiyyət də insan orqanizmi 

kimi canlıdır. Yəni əgər siz su içmək istəyirsinizsə, içirsiniz. İçmək istəmirsinizsə, içmirsiniz. Elə bir şey ola 

bilməz ki, kənardan kimsə gəlsin, bu suyu sizə məcburən içirtsin. Onda sizin problemləriniz olar. Ona görə biz 
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rasional, praqmatik və düşünülmüş yanaşmanın tərəfdarıyıq. Hesab edirəm ki, bizim göstəricilər, siyasi sabitlik, 

real iqtisadi inkişaf, sosial proqramlar - bütün bunlar onu göstərir ki, bu yanaşma uğurludur. 

 

* * * 

 

YUKİO YATO: Suallar üçün vaxt başa çatdı. Bu, sonuncu sual idi. Ona görə də hörmətli qonaqlar, 

hörmətli iştirakçılar, sizin adınızdan mən cənab Prezidentə minnətdarlığımızı bildirirəm. Gəldiyinizə görə çox 

sağ olun.  
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TOKİODA YAPONİYA TELEVİZİYASINA  

MÜSAHİBƏ 

 

Tokio şəhəri, 

9 mart 2006-cı il 

 

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev martın 9-da Tokioda, onun üçün ayrılmış iqamətgahda - Yaponiya 

Radioteleviziya Korporasiyasının (NHK) müxbirinə müsahibə vermişdir.  

- Cənab Prezident, ilk sualım enerji ilə bağlıdır. İxrac neftinin Bakıdan Ceyhan limanına Bakı-

Tbilisi-Ceyhan boru kəməri ilə nəqli bir neçə aydan sonra mümkün olacaqdır. Bu əməliyyatın 

başlanılmasını Siz necə qiymətləndirirsiniz?  

- Bu, təbii ki, çox mühüm beynəlxalq hadisəyə çevriləcəkdir. Çünki Bakı-Tbilisi-Ceyhan boru kəməri 

iki dənizi və üç ölkəni birləşdirən transmilli çoxmilyardlıq layihədir. Bu, nəhəng və hazırda dünyada ən böyük 

enerji layihəsidir. Boru kəmərinin tikintisi başa çatdıqdan sonra Azərbaycan gündə ən azı bir milyon barrel nefti 

dünya bazarlarına ixrac etmək iqtidarında olacaqdır. Gələcəkdə, bəlkə bundan da çox olacaqdır. Əlbəttə ki, bu 

nailiyyət iqtisadiyyatımızı gücləndirəcək və Azərbaycanın beynəlxalq və regional səviyyədə əhəmiyyətini 

artıracaqdır. Nəhayət, regionda sülhə və təhlükəsizliyə xidmət edəcəkdir.  

- Nəinki Sizin ölkəniz Azərbaycan, eləcə də digər ölkələr, misal üçün, Qazaxıstan neft və təbii 

qazın hasilat həcmini artırmaqdadır. Siz milli enerji strategiyasını necə təsvir edərdiniz?  

- Bizim strategiyamız əsasən milli maraqlarımızın qorunmasına yönəlibdir. Təbii ki, hasilat həcminin 

artırılması, dünyanın əsas xarici şirkətləri ilə qurulmuş çox səmərəli əməkdaşlıq və eyni zamanda, beynəlxalq və 

regional sahədə Azərbaycanın mövqeyinin möhkəmləndirilməsi həmin strategiyanın bir hissəsidir. Zəngin təbii 

sərvətləri, əlverişli coğrafi mövqeyi ilə, artıq mövcud olan çox güclü və müasir nəqliyyat infrastrukturu 

vasitəsilə Azərbaycan regionda aparıcı ölkəyə çevrilir. Biz yaxın zamanda Avropaya təbii qaz nəql edəcəyik. 

Eyni zamanda Xəzər dənizindən nefti Aralıq dənizinə çatdıracaq boru kəmərimiz olacaqdır. Bu, Xəzəryanı 

dövlətlərin tarixində ilk belə hadisə olacaqdır. Əlbəttə ki, gələcəkdə digər ölkələr həmin boru kəmərinə qoşula 

bilər. Onlar bizim sistem vasitəsilə özlərinin hasilatı artan enerji daşıyıcılarını nəql edə bilər. Azərbaycan isə 

bundan həm siyasi, həm də iqtisadi baxımdan yalnız bəhrələnəcəkdir.  

- Geosiyasi məntiqlə danışsaq, hazırda Azərbaycanın Rusiya ilə münasibətlərinin olduqca böyük 

əhəmiyyəti var. Bir sıra təhlilçilər hesab edirlər ki, Bakı-Tbilisi-Ceyhan boru kəməri Rusiya ərazisindən 

kənar keçmək məqsədini daşıyır. Yəni belə çıxır ki, Azərbaycan bu cür geosiyasi əhəmiyyət daşıyan boru 

kəmərinin Rusiyadan keçməsini arzu etmir. Siz belə analitik qiymətə necə yanaşırsınız?  

- İlk növbədə, onu deyim ki, bizim bütün qonşu ölkələrlə çox yaxşı münasibətlərimiz var. Hesab edirəm 

ki, bu amil regionun sabit inkişafı üçün, o cümlədən regionda dostluq və əməkdaşlıq naminə olduqca vacibdir. 

Azərbaycanın qonşu ölkələrlə əməkdaşlığının genişləndirilməsi üçün öz işimizi davam etdiririk.  

Bakı-Tbilisi-Ceyhan boru kəmərinə gəldikdə isə, burada reallıqdan uzaq çoxlu spekulyativ, şayiələr və 

fərziyyələr yayılmışdır. Bizim məqsədimiz kəmərin hansısa ölkənin ərazisindən kənar keçməsindən ibarət 

olmamışdır. Siz artıq bilirsiniz ki, bu gün neftimizi Qara dənizə Rusiya vasitəsilə nəql edən boru kəməri 

mövcuddur. Digər marşrutla biz nefti Qara dənizə Gürcüstan vasitəsilə çıxarırıq. Bizim üçün əsas məqsəd 

Aralıq dənizinə çıxışı təmin etməkdən ibarət olmuşdur. Bu, dünya bazarına çıxış deməkdir və Aralıq dənizinə 

aparan yol Gürcüstan və Türkiyədən keçir. Buna görə də biz Bakı-Tbilisi-Ceyhan boru kəmərinin çəkilməsi 

üzərində işləyərkən, heç bir siyasi məqsəd güdmürdük. Məqsədimiz güclü buraxıcılıq qabiliyyətinə malik 

üçüncü boru kəmərinin tikilməsindən ibarət idi. Bu kəmərdən istifadə edərək, biz nə qədər istəsək neft hasil 

edəcəyik və istədiyimiz qədər də nəql edəcəyik. Çünki Azərbaycan gələn iki-üç il ərzində gündə bir milyon 

barreldən çox neft hasil edə biləcəkdir. Qara dənizə çıxan mövcud iki boru kəmərinin belə imkanları yoxdur. 

Bu, birincisi.  

İkincisi, həmin kəmərlər beynəlxalq bazara çıxışı təmin etmir. Bazar Qara dəniz regionu ilə 

məhdudlaşır. Eyni zamanda, bildiyiniz kimi, Bosfor boğazı məsələsi var. Bu, çox ciddi məsələdir. Ona görə də 

Bakı-Tbilisi-Ceyhan boru kəməri bizim üçün kommersiya və iqtisadi xarakter daşıyan layihədir. Aydındır ki, 

müəyyən qüvvələr həmin layihəyə siyasi məna verməyə çalışırlar. Lakin mən hesab etmirəm ki, bu mövqe 

düzdür.  

- Siz Putinin rəhbərlik etdiyi Rusiya ilə konstruktiv münasibətləri necə qurmusunuz?  

- Bizim çox yaxşı münasibətlərimiz var. Mən Prezident Putin ilə dəfələrlə görüşmüşəm. O, bu 

yaxınlarda Azərbaycana səfər etmişdir və onunla çox uzun və səmərəli müzakirələrimiz oldu. Biz keçmişdə 
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mövcud olmuş və öz həllini gözləyən bütün məsələləri aradan qaldıra bilmişik. İndi Azərbaycan ilə Rusiya 

arasında həll olunmamış heç bir məsələ yoxdur. Biz yaxşı qonşuluq edirik. Son iki il ərzində ticarət dövriyyəsini 

iki dəfə artırmışıq və hər iki ölkə bundan bəhrələnir. Buna görə də biz mövcud əlaqələrimizin səviyyəsindən çox 

razıyıq və bu amil nəinki ikitərəfli münasibətlər baxımından, həm də yaşadığımız regionda təhlükəsizlik üçün də 

çox vacibdir.  

- Birləşmiş Ştatlara gəldikdə, bəzən deyilir ki, bu ölkə Azərbaycanda hərbi bazalar yaratmağa 

hazırlaşır. Eyni zamanda, biz Sizin rəsmi mövqeyinizlə tanışıq ki, ərazinizdə heç bir Amerika hərbi 

bazasının yaranmasını istəmirsiniz. Siz Birləşmiş Ştatlarla münasibətlərinizi necə qurursunuz? Biz bilirik 

ki, ABŞ strateji baxımdan mühüm olan bu regiona böyük maraq göstərir?  

- Bizim ABŞ-la uzun müddətdir gözəl münasibətlərimiz var. Müstəqilliyimizi qazandıqdan bəri həmin 

münasibətlər get-gedə daha çox sahələri əhatə edir. Misal üçün sizə deyə bilərəm ki, Bakı-Tbilisi-Ceyhan boru 

kəmərinin çəkilməsində ABŞ hökumətinin oynadığı rol çox mühüm idi. Bildiyiniz kimi, Bakı-Tbilisi-Ceyhan 

boru kəməri beynəlxalq maliyyə təsisatlarının ayırdığı kreditlər hesabına tikilmişdir. Layihənin 70 faizi kredit 

hesabına, qalan 30 faizi isə payçıların vəsaiti hesabına həyata keçirilmişdir. Ona görə də Birləşmiş Ştatların 

siyasi və əməli dəstəyi bizim enerji layihələrimiz üçün həlledici olmuşdur.  

Eyni zamanda, biz müxtəlif iqtisadi sahələrdə də əməkdaşlıq edirik. Terrorizmə qarşı əməliyyatlarda da 

çox yaxşı əməkdaşlıq aparırıq. Bildiyiniz kimi, Azərbaycan antiterror koalisiyasının üzvüdür və bizim əsgərlər 

Amerika qoşunları ilə birgə dünyanın müxtəlif yerlərində sülhməramlı əməliyyatların həyata keçirilməsində 

iştirak edirlər. Bir sözlə, əlaqələrimizin çox möhkəm bünövrəsi var və biz bundan çox məmnunuq.  

O ki qaldı, xarici hərbi bazalar məsələsinə, bildiyiniz kimi, biz dəfələrlə tamamilə aydın şəkildə bəyan 

etmişik və Amerika rəsmiləri də bildiriblər ki, bu məsələni müzakirə etmirik. Buna ehtiyac yoxdur. 

Azərbaycanda heç bir ölkənin hərbi qüvvəsi yoxdur.  

- Azərbaycanın Qərb ilə Şərq arasında yerləşməsini, bir tərəfdən Birləşmiş Ştatlar və Avropa 

ölkələrinin, digər tərəfdən isə Rusiyanın olmasını nəzərə alsaq, bu vəziyyətdə Siz tarazlığı necə qoruyub 

saxlayırsınız və Azərbaycanın beynəlxalq aləmdə mövqeyini necə görürsünüz?  

- Bilirsiniz, mən tamamilə əminəm ki, ölkənin və xalqın maraqlarını tam əks etdirən uğurlu siyasəti 

həyata keçirmək üçün aparılan siyasətin özü düzgün olmalıdır. Çox səmimi, açıq və ürəkli olmaq lazımdır. Biz 

ikitərəfli münasibətlərimizə aid olan hər hansı çox ciddi məsələni bir çox ölkələrlə müzakirə etməkdən 

çəkinmirik. Ona görə də bu baxımdan spekulyasiya üçün yer yoxdur. Eyni zamanda, digər vacib məsələ var və 

Azərbaycan buna çox sadiqdir. Həmin məsələ müstəqil siyasətin aparılmasından ibarətdir. Azərbaycan müstəqil 

ölkədir və hər hansı qarşıdurma üçün yer deyildir. Bu baxımdan, mənim apardığım siyasət olduqca açıq 

siyasətdir. Mən tərəfdaşlarımızı və dostlarımızı bizimlə əməkdaşlıq etmək, işbirliyi qurmaq məqsədi ilə 

Azərbaycana dəvət edirəm. Biz qarşıdurmadan uzaq olmalıyıq. Fikrimcə, ölkənin uğurlu inkişafı da məhz bu 

mövqeyə əsaslanır. Çünki bizim müxtəlif hallarda bir-biri ilə qarşıdurmada olan ölkələrlə çox düzgün, açıq və 

səmimi münasibətlərimiz var.  

- Birləşmiş Ştatlarla Rusiya arasındakı əlaqələr son bir-iki il ərzində o qədər də rəvan deyildir. 

Siz bu iki ölkə arasındakı münasibətləri necə təhlil edirsiniz?  

- Siyasətimizin mühüm elementlərindən biri də ondan ibarətdir ki, biz digər ölkələrin daxili işlərinə 

qarışmırıq. Eyni zamanda, biz hər hansı qüvvənin bizim işlərimizə müdaxilə etməsini görəndə və ya hiss 

edəndə, buna çox həssas yanaşırıq. Bu səbəbə görə də həmin məsələ siyasətimizin mühüm meyarlarından 

biridir. Biz digər ölkələr arasındakı əlaqələrə müdaxilə etməyə yox, onlarla yaxşı münasibətlərdə olmağa, 

əməkdaşlıq etməyə çalışırıq. ABŞ-la Rusiya arasında olan münasibətlər onların hökumətlərinin və xalqlarının 

işidir. Biz əməkdaşlıq məsələsinə öz töhfəmizi vermək istəyirik.  

Mən sizə deyə bilərəm, Azərbaycan regionda nadir ölkələrdən biridir ki, orada həmin iki ölkədən olan 

şirkətlər çox sıx və uğurlu əməkdaşlıq edirlər. Əgər biz bu əməkdaşlığa töhfə verə bilsək, bundan çox şad 

olardıq. Zənnimcə, ən yaxşı iş məhz əməkdaşlıq yollarının tapılmasıdır. Diqqəti mübahisələrə yönəltməkdənsə, 

yaxşı olardı ki, əməkdaşlıq naminə işləyək.  

- Siz regionunuzda sabitliyin bərqərar olunmasındakı rolunuzu necə görürsünüz? Sabitlik üçün 

hansı işləri görə bilərsiniz?  

- Sabitliyin yaradılmasında vacib olan elementlər əməkdaşlıq və iqtisadi təkanlardır. Çünki regionda və 

ümumən, dünyada bir çox problemlər yoxsulluq, işsizlik, ağır iqtisadi vəziyyət və sərvətlərin qeyri-düzgün 

bölüşdürülməsi ilə bağlıdır. Ona görə də əminəm ki, real xeyir gətirən iqtisadi inkişaf, uğurlu əməkdaşlıq 

sabitlik və sülhə yaxşı töhfə verə bilər. Əgər biz Azərbaycanın öz sərvətlərinin ixracçısı və tranzit ölkə kimi 

rolunu götürsək görərik ki, bu rol tərəfdaşlarımızın iqtisadiyyatının möhkəmlənməsinə xidmət edir.  
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Məsələn, bizimlə əməkdaşlıq edən ölkələr sərfəli qiymətlə enerji daşıyıcılarını ala biləcək və Xəzərin 

şərq hissəsində yerləşən ölkələri götürsək, onlar beynəlxalq bazarlara çıxış əldə edəcək, bizim ərazimizlə 

malların daşınmasına nail olacaqlar. Əgər siz Şərq-Qərb kommunikasiyalarını, İpək yolunu nəzərdə 

tutursunuzsa, Azərbaycandan yan keçə bilməzsiniz. Şərq-Qərb nəqliyyat dəhlizini götürsək, burada da 

Azərbaycanın öz yeri var və heç kim bizdən yan keçə bilməz.  

Bir sözlə, bura strateji yerdir, önəmli coğrafi mövqeyi, yaxşı resursları və nəqliyyat xətti var. Bizim 

yaxşı və bərabər tərəfdaş olmağa hazırlığımızı da nəzərə alsaq, bütün bunlar sabitliyə əlavə dəstək verə bilər.  

- İranda çoxlu azərbaycanlı yaşayır. Hazırda isə İran nüvə məsələsinin əsas səbəbkarına 

çevrilmişdir. Bu məsələnin həllində Siz hansı rol oynaya bilərsiniz? Sizin fikrinizcə, nizamlanma üçün nə 

isə edə bilərsinizmi?  

- Bilirsiniz, mən bir daha təkrar etmək istəyirəm, biz müxtəlif ölkələrə öz iradəmizi qəbul etdirmək və 

ya hər hansı nizamlanmada xidmətimizi təklif etmək fikrində deyilik. Bu, bizim işimiz deyildir. Əgər müxtəlif 

ölkələr arasında daha yaxşı anlaşmanın qurulmasında Azərbaycanın iştirakına ehtiyac duyularsa, biz bunu 

etməyə hazırıq. Mən hesab edirəm ki, Azərbaycan prinsip etibarilə bu sahədə rol oynaya bilər. Çünki mən 

əvvəldə qeyd etdiyim kimi və sizin də dediyiniz kimi, bizim bütün qonşularımızla, o cümlədən tərəfdaşlarımızla 

yaxşı əlaqələrimiz var. Bizim müxtəlif beynəlxalq təşkilatlarda, Avropa və İslam dünyasına aid qurumlarda 

yaxşı mövqelərimiz var. Ona görə də töhfə verməyə hazır və əməkdaşlığa açıq olan ölkə kimi Azərbaycan, əgər 

lazım gələrsə, öz rolunu oynaya bilər. Əgər bizdən xahiş etsələr və ya bizə müraciət etsələr, müəyyən işi görə 

bilərik. Lakin öz təşəbbüsümüzlə çıxış etmək, zənnimcə, bu, münasib ideya deyildir.  

- Son zamanlar biz keçmiş sovet respublikalarında böyük siyasi dəyişikliklərin şahidi olduq. 

Ukraynada “narıncı inqilab” baş verdi. Mərkəzi Asiya ölkələrində hadisələr oldu. Azərbaycan da keçmiş 

sovet respublikası olduğundan, Siz bu cür siyasi fenomeni, yəni inqilabları necə qiymətləndirirsiniz?  

- Hər bir ölkənin özünün yolu, keçmişi və gələcəyi var. Sovet İttifaqı dağıldıqda hər bir keçmiş sovet 

respublikasının eyni şansları və imkanları var idi. Lakin bir neçə ölkə uğura nail oldu, digərləri yox. 

Azərbaycana gəldikdə isə, biz görürük ki, müstəqillik qazandıqdan sonra ölkəmiz bütün sahələrdə çox böyük 

nailiyyətlər əldə etmişdir. Həm siyasi sahədə, həm də iqtisadi inkişaf sahəsində irəliləyiş müşahidə olunmuşdur. 

Hazırda bizim iqtisadiyyatımız dünyada ən sürətlə inkişaf edən iqtisadiyyatdır. Ötən il ərzində ölkəmizdə ÜDM-

in artımı 26 faizdən çox olmuş, sənaye istehsalı 33 faiz, əhalinin gəlirləri 27 faiz artmışdır. Bütün bunlar uğurlu 

iqtisadi siyasətin əyani sübutudur. Bizim ölkəmizdə siyasi sabitlik çox yüksək səviyyədədir. Xalq ilə hökumət 

arasında birlik mövcuddur. Siyasətimiz əhalinin əksəriyyəti tərəfindən dəstəklənir. Bizim regionda çox yaxşı 

əlaqələrimiz var.  

Bir sözlə, Azərbaycanın taleyi çox uğurlu olmuşdur. Müəyyən ölkələr bu uğura nail ola bilmədilər, 

onlar bundan kənar düşdülər və ona görə də, həmin ölkələrdə baş vermiş dramatik dəyişikliklər, ola bilsin, 

müstəqillik tarixi ilə bağlıdır. Sovet respublikaları müstəqil olandan sonra hamının imkanları eyni olmuşdur. Biz 

siyasətimizi və taleyimizi müəyyən etməliydik. Müəyyən ölkələr buna nail oldu, digərləri isə bunun öhdəsindən 

gələ bilmədi. Bilirsiniz, bəzi insanların arasında yayılmış səhv təsəvvür ondan ibarət idi ki, əgər müəyyən bir 

ölkədə inqilab baş verirsə, demək, digər ölkədə də bu baş verməlidir. Bu, düz deyil.  

- Elə bil ki, domino effektidir…  

- Misal üçün, mən bilirəm ki, Azərbaycanda parlament seçkilərindən öncə müəyyən dairələr, təşkilatlar 

və siyasətçilər inqilabın baş verməsini gözləyirdilər. Lakin regiondakı vəziyyətə yaxşı bələd olan hər kəs bilirdi 

ki, bu cür hadisə mümkün deyildir. Bunun üçün əsas yoxdur. Çünki inqilabın baş verməsi üçün ilkin şərtlər, 

səbəblər mövcud olmalıdır. Əgər buna səbəb yoxdursa, həmin hadisə süni şəkildə baş verə bilməz. Azərbaycana 

inqilabın ixrac edilməsinə çalışan müəyyən dairələrin istəyindən asılı olmayaraq, həmin səylər əbəs idi. Ona 

görə də bu gün müstəqilliyimizin artıq 15-ci ilini yaşadıqda, keçmiş sovet respublikalarına eyni prizmadan 

baxmaq düzgün olmazdı. İndi vəziyyət tamamilə başqadır, ölkələr fərqlidir.  

- Sizin ölkənizdə seçkilərin nəticəsinə gəldikdə, nəinki ölkədaxili müəyyən qruplar, ATƏT kimi 

bir sıra beynəlxalq təşkilatlarda seçki prosesində müəyyən pozuntuların olmasını qeyd etmişlər. Eyni 

zamanda, biz bilirik ki, Siz 10 seçki dairəsində təkrar seçkilər keçirəcəksiniz. Belə çıxır ki, Azərbaycan 

seçkinin nəticələrindən şikayətlənən qurumların narahatlığını aradan qaldırmaq üçün müəyyən addımlar 

atmalıdır. Siz təkrar seçkiləri necə keçirəcəksiniz?  

- Hətta demokratiya yaxşı inkişaf etmiş ölkələrdə də siz seçkilərdə bəzən problemlərin yaranmasını 

görürsünüz. Bu, təbiidir. Bizim seçkilərə gəldikdə isə, bu dəfə seçki pozuntularından qorunmaq üçün bir çox 

mexanizmlər işə salınmışdır. Qəsdən seçki qanununun pozulmasını mümkünsüz edən bir sıra yeni tədbirlər də 

görülmüşdür. Onlardan biri “exit-poll” idi və Azərbaycanda həmin onu ABŞ Dövlət Departamenti tərəfindən 

seçilmiş şirkət aparmışdır. Bu, bizim tərəfimizdən seçilmiş şirkət deyildi və “exit-poll”un nəticələri ilə rəsmi 
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nəticələr 90 faizdən çox hallarda üst-üstə düşmüşdür, tamamilə uyğun gəlmişdir. Yalnız müəyyən hallarda 

fərqlər çox cüzi, yəni 1 və ya 2 faiz olmuşdur.  

Əlbəttə ki, biz tədbirlər gördük. Hər hansı pozuntu üzə çıxdığı təqdirdə, bir sıra dairələrdə seçkilərin 

nəticələri ləğv edilmişdir. Bu səbəbdən biz həmin 10 dairədə təkrar seçkilər keçirəcəyik. Yəni 125 dairədən 

yalnız 10-da bunu edəcəyik. Bu, böyük nisbət deyildir.  

Ümumiyyətlə, Azərbaycan xalqının iradəsi seçkilərin nəticələrində tam əks olunmuşdur. Biz seçki 

təcrübəsinin yaxşılaşdırılması məqsədi ilə beynəlxalq təşkilatlarla birgə işləmək istəyimizi ifadə etdik. Lakin 

seçkilərin yaxşı şəraitdə keçirilməsi şübhə altına alına bilməz və seçkilərdə xalqın iradəsi tam əks olunmuşdur.  

Dediyim kimi, 10 dairədə təkrar seçkilər keçiriləcəkdir. Ona görə də mən bütün beynəlxalq təşkilatları, 

o cümlədən ATƏT-i, “exit-poll” ilə məşğul olan şirkətləri bir daha ölkəmizə dəvət edirəm. Onlar gəlsinlər və 

monitorinq keçirsinlər. Bilirsiniz, xüsusən regionda gəzən inqilabi əhval-ruhiyyəni götürsək, Azərbaycandakı 

parlament seçkiləri beynəlxalq təşkilatların olduqca ciddi nəzarəti altında keçirilmişdir. Ölkəmizə minə yaxın 

müşahidəçi gəlmişdi. Onların sayını eşidəndə, rəqəm inanılmaz gəlir. Bu cür şəraitdə əgər hər hansı bir şəxs 

seçki prosesinə müdaxilə etmək istəyirdisə, bunu gizlətmək mümkün olmazdı. Ona görə də 10 dairədə seçkilər 

ləğv edilmiş, pozuntulara yol vermiş seçki rəsmiləri ya həbs edilmiş, ya da tutduğu vəzifədən uzaqlaşdırılmışlar. 

Bununla biz seçki prosesinə müdaxilə edənləri cəzalandırmaq iradəmizi nümayiş etdirdik.  

- Siz Buş administrasiyasının demokratiyanı genişləndirmək siyasətini necə qiymətləndirirsiniz? 

Bir çox İslam ölkələri bu siyasətdən məyus qalmışlar. Siz buna necə yanaşırsınız?  

- Bilirsiniz, demokratiya bir prosesdir və biz demokratikləşmə prosesini keçməkdəyik. 15 il bundan 

əvvəl biz tamamilə başqa şəraitdə yaşamışıq. Yəni Sovet İttifaqında, totalitar rejim altında yaşamışıq. Hazırda 

müstəqil bir ölkə kimi demokratiyaya keçid çox sürətlə gedir. Misal üçün, son on beş ildə Azərbaycanın keçdiyi 

yolu digər ölkələr bəlkə də 100 ilə keçmişlər. Hazırda biz bütün siyasi təsisatları qurmuşuq, ölkəmizdə mətbuat 

və söz azadlığı var. Bütün siyasi partiyalar fəaliyyət göstərir. Avropa Şurasına qəbul olunduqdan sonra Avropa 

standartlarına əsaslanan yeni qanunlar qəbul edilmişdir.  

Bir sözlə, Azərbaycanda bu proses çox fəal gedir. Əlbəttə ki, biz həmin prosesi daha da sürətləndirmək 

istərdik. Lakin təkamül yolu ilə inkişafın öz qaydaları var. Buna müdaxilə etmək olmaz. Heç kim bunu edə 

bilməz. Bəlkə cəhd göstərirlər, lakin bu, uğur gətirməyəcəkdir. Eynilə, normal siyasi prosesə də müdaxilə edilə 

bilməz. Yəni ölkəyə yad olan meyarları məcburi tətbiq etmək və ya onu daha da sürətləndirmək mümkün 

deyildir. Ona görə də hər bir vəziyyətə aid xüsusi yanaşmadan istifadə olunmalıdır. Ölkəyə nəyin lazım 

olacağını ən yaxşı kim bilir? Əlbəttə ki, həmin ölkədə yaşayanların özləri və xalqın seçdiyi liderlər. Ona görə də 

bu bizim öz iradəmiz, qərarımız və baxışlarımızdır. Onlar üstünlük təşkil edir və bu, belə də olmalıdır. Bütün 

bunlar nəzərə alınmalıdır.  

Mən yenə də hesab edirəm ki, bir sıra keçmiş sovet respublikalarında baş verənlər haqqında səhv 

təsəvvür yaranmışdır. Həmin ölkələrdə baş vermiş hadisələri təfərrüatlı şəkildə təhlil etsəniz görərsiniz ki, 

onların tarixçəsi tamamilə fərqli idi. Mən burada detallara varmaq istəmirəm.  

Mən onların hər birində baş vermiş hadisələr haqqında kifayət dərəcədə məlumatlıyam. Hər şey eyni 

deyildi. Yəni bunu götürüb avtomatik qaydada tamamilə fərqli inkişaf səviyyəsində olan ölkəyə tətbiq etmək 

olmaz. Biz birgə çalışmalıyıq. Daha yaxşı həyat tərzini təmin etmək üçün daha yaxşı həll yollarını tapmalıyıq. 

Biz sabitlik və təhlükəsizliyi uçuruma aparmalı yox, ona töhfə verməliyik. Bu, bizim ölkədir. Mən 

Azərbaycanın seçilmiş Prezidentiyəm və ölkənin bu günü və gələcəyi, Azərbaycan xalqının rifahı və 

təhlükəsizliyi üçün məsuliyyət daşıyıram. Bu, olduqca aydın şəkildə başa düşülməlidir. Biz yaratmaq naminə 

birgə çalışmalıyıq və yaxşı şəraiti təmin etməliyik.  

- Siz addımlarınızı hansı istiqamətdə davam etdirmək istəyirsiniz? Gələcəkdə Türkiyə kimi 

Avropa İttifaqının üzvü olmaq istəyirsiniz, yoxsa Qərb ilə Şərq arasında orta mövqedə qalmaq 

fikrindəsiniz? Siz hansı siyasi niyyəti həyata keçirmək istəyirsiniz?  

- Bilirsiniz, biz realist olmalıyıq. Əgər burada sizə desəm ki, biz Avropa İttifaqının üzvü olmaq 

istəyirik, bu söz heç nəyi dəyişməyəcəkdir. Yəni bu sözdən iş sürətlənməyəcəkdir. Biz ölkəmizdəki və Avropa 

İttifaqındakı vəziyyəti düzgün qiymətləndirməliyik. Avropa İttifaqının yaşadığı problemləri və duyduğu 

narahatlığı nəzərə almalıyıq. Biz elə bir mövqedə olmalıyıq ki, o, bizi Avropa İttifaqına daha da yaxınlaşdırsın. 

Hazırda biz Avropa İttifaqı ilə “Yeni qonşuluq siyasəti” çərçivəsində əməkdaşlıq edirik. Biz bu proqramların 

tezliklə yerinə yetirilməsinə başlayırıq. Çünki fikrimizcə, həmin addımlar ölkənin daha da inkişaf etdirilməsi, 

onun demokratikləşməsi və iqtisadiyyatı, Qərblə əməkdaşlığı üçün yaxşı şərait yaradacaqdır. Lakin, eyni 

zamanda, biz həddindən artıq həvəsə düşməməliyik. Biz addımlarımızı real vəziyyətə, realist ssenariyə 

əsaslanaraq atmalıyıq. Bu, birincisi.  
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İkincisi, mən sizə demək istəyirəm ki, Azərbaycan özünə arxalanan ölkədir. Apardığımız tam müstəqil 

xarici siyasətin də əsasını məhz bu amil təşkil edir. Biz heç kimdən asılı deyilik. Vaxt keçdikcə müstəqilliyimiz 

və gücümüz daha da artacaqdır. Müstəqillik təkcə rəmzlər, bayraq və milli himn demək deyildir. Əsil 

müstəqillik yalnız ölkənin milli maraqlarına əsaslanan müstəqil siyasətin aparılmasıdır. Yəni hər hansı digər 

ölkəyə bağlı olmamaq, kiminsə arxasınca addımlamamaq, ondan asılı olmamaq deməkdir. Özünü dəyişməmək 

və xalqla birlikdə öz gələcəyini müəyyən etmək gərəkdir. Ona görə də Azərbaycan öz işini asanlıqla davam 

etdirərək yaşayacaqdır. Onun tutduğu yol, o cümlədən tərəfdaşlara və qonşularına münasibətdə mövqeyi 

olduqca konstruktiv və düzgündür.  

Azərbaycan digər ölkələrlə ikitərəfli səviyyədə, eləcə də beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində iş 

aparmalıdır. Əgər beynəlxalq təşkilatlarda bizə ehtiyac duyularsa, əlbəttə ki, biz bu məqsədlə fəal işləyəcəyik. 

Əgər kimsə bunu istəmirsə, biz də istəmərik. Bilirsiniz, belə şayiələr də gəzirdi ki, guya Azərbaycanda 

parlament seçkilərindən sonra ölkəmizə qarşı Avropa Şurası tərəfindən sanksiyalar tətbiq ediləcək və yaxud 

Azərbaycan təcrid olunacaqdır. Azərbaycanı təcrid etmək mümkün deyildir. Belə bir hadisənin baş verəcəyini 

zənn etmək də mümkün deyildir. Yəni müəyyən təşkilat Azərbaycanı istəməsə, onda Azərbaycan da onu 

istəməyəcəkdir. Biz elə bir vəziyyətdə deyilik ki, yalvaraq və yaxud mərhəmətli bir addımı gözləyək. Biz 

möhkəm mövqeyə malik ölkəyik, yaxşı nailiyyətlərə nail olmuşuq və əməkdaşlıq üçün açığıq.  

- İqtisadiyyata gəldikdə, bilirik ki, o, çox sürətlə inkişaf edir. ÜDM-in artımı 26 faizdən çoxdur. 

Eyni zamanda, əfsuslar ki, Sizin ölkədə əhalinin təbəqələri arasında fərqlər var. Siz cəmiyyətdə olan bu 

fərqləri hansı yolla aradan qaldırmaq fikrindəsiniz?  

- Bu, hazırda olduqca böyük iqtisadi artım müşahidə edilən və keçid dövrünü yaşayan ölkə üçün 

təbiidir. Bu, sona çatacaqdır. Məqsədimiz yoxsulluğun və işsizliyin azaldılmasını sürətləndiməkdir. Sizə deyə 

bilərəm ki, bu sahədə uğur əldə etmişik. İki il öncə, rəsmi statistikaya görə, yoxsulluq şəraitində yaşayan 

insanların sayı 49 faiz təşkil edirdi. Həmin rəqəm indi 29 faizdir, lakin bu da çoxdur. İki il ərzində 20 faiz 

azalmışdır. Bu o deməkdir ki, iki il bundan əvvəl yoxsul yaşayan həmin 20 faiz indi artıq belə şəraitdə yaşamır. 

Eyni zamanda, son iki il yarım ərzində Azərbaycanda 340 min iş yeri açılmışdır. Bu amil cəmiyyətdə ədalətin 

bərqərar olunmasına əsas yaradacaqdır.  

Biz Neft Fondunun vəsaitlərini yoxsulluqda yaşayan insanlara, qaçqınlara və Ermənistanın 

təcavüzündən əziyyət çəkmiş şəxslərə yardım etmək üçün istifadə edirik. Hökumətin sosial siyasəti çox fəaldır. 

İqtisadiyyatımız bazar iqtisadiyyatı prinsiplərinə əsaslanır. Lakin siz bizim büdcəmizə nəzər salsanız görərsiniz 

ki, o, sosialyönümlüdür. Büdcənin əsas hissəsi əməkhaqları və pensiyaların ödənilməsinə, təqaüdlərin 

verilməsinə sərf edilir. Biz özəl sektoru dəstəkləmək, daha çox iş yerləri yaratmaq məqsədi ilə özəlləşdirmə 

prosesini daha da sürətləndirməliyik ki, insanlar yaxşı yaşasın və əmək fəaliyyəti ilə məşğul ola bilsinlər. Əgər 

onların işi olsa, artıq yoxsul hesab edilməzlər. Biz diqqətimizi bu sahələrə yönəldirik. Əlbəttə ki, bütün enerji 

layihələrimiz gəlir verəndən sonra, yəni boru kəmərləri işə düşəndən sonra bizim bir çox maliyyə mənbələrimiz 

olacaq, Azərbaycana milyardlarla dollar daxil olacaqdır. Həmin vəsaitlərin düzgün bölüşdürülməsi ən vacib 

məsələyə çevriləcəkdir.  

- Yaponiya ilə Azərbaycan arasında heç bir siyasi problem mövcud deyildir. Siyasi 

münasibətlərimiz yaxşı səviyyədədir. Həmin siyasi münasibətlərə əsaslanaraq, gələcəkdə Siz Yaponiya ilə 

əlaqələri necə inkişaf etdirmək istərdiniz?  

- Biz ölkələrimiz arasındakı münasibətlərin səviyyəsindən çox razıyıq. Həmin əlaqələr uzun illər boyu 

olduqca müsbət olmuşdur. Mənim ölkənizə rəsmi səfərim buna daha bir sübutdur və əminəm ki, bu səfər 

münasibətlərin inkişafında əlavə təkan olacaqdır. Bildiyiniz kimi, səfərim çərçivəsində biz yapon və 

azərbaycanlı iş adamlarının iştirakı ilə Yaponiya-Azərbaycan iqtisadi forumunu da təşkil etmişik. Bu tədbir 

biznes dairələrinin işbirliyi üçün daha yaxşı şərait yaradacaqdır. Eyni zamanda, mən dünən Azərbaycan-

Yaponiya Birgə İqtisadi Komitəsinin nümayəndələri ilə də görüş keçirdim və Azərbaycana gələcəkdə lazım 

olacaq bir çox praktiki layihələri müzakirə etdim. Gələn illər ərzində ölkəmiz get-gedə kreditlərdən tam azad 

olacaqdır. Çünki bizim özümüzün vəsaitlərimiz yaranacaqdır. Bizə müasir texnologiya, yaxşı məsləhət və 

etibarlı tərəfdaşlar lazımdır. Ona görə də Azərbaycan bazarı yapon şirkətləri üçün açıqdır. Biz onları uzun illər 

boyu tanımışıq və alqışlayırıq. Münasibətlərimiz hər zaman yaxşı olubdur.  

Azərbaycanın inkişafının hazırkı mərhələsində bir çox yaxşılaşdırılma işləri görülməlidir. İnfrastruktur 

layihələri, səhiyyə və təhsil proqramları həyata keçirilməli, energetika sistemi, su təchizatı və mühəndis 

kommunikasiyaları yaxşılaşdırılmalıdır. Gələn illər ərzində bütün bu sahələrə milyardlarla dollar sərmayə 

yatırmaq fikrindəyik. Ona görə də biz öz texnologiyası və bilikləri ilə ölkəmizə gələn yapon şirkətlərini 

səmimiyyətlə alqışlayırıq. Mən hesab edirəm ki, münasibətlərimizin bu iqtisadi komponenti çox vacib rol 
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oynayacaqdır. Ümumiyyətlə, bu amil istənilən digər sahədə əlaqələrin daha da yaxşılaşdırılmasına səbəb 

olacaqdır.  

MÜXBİR: Müsahibəyə görə çox sağ olun.  

İLHAM ƏLİYEV: Sağ olun.  
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TOKİODA AZƏRBAYCAN-YAPONİYA İKİTƏRƏFLİ SƏNƏDLƏRİNİN İMZALANMASI 

MƏRASİMİNDƏN SONRA MƏTBUAT ÜÇÜN 

BƏYANAT 

 

Tokio şəhəri, 

10 mart 2006-cı il 

 

- İlk növbədə, Yaponiyaya səfərim zamanı mənə və nümayəndə heyətimizə göstərilmiş qonaqpərvərliyə 

görə Yaponiyanın Baş naziri Dzünitiro Koidzumiyə minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm.  

Azərbaycanda biz ikitərəfli münasibətlərin inkişafına böyük əhəmiyyət veririk və ümidvaram ki, 

Yaponiyaya rəsmi səfərim ölkələrimiz arasında əlaqələrin inkişaf etdirilməsi üçün yeni imkanlar açacaqdır.  

Bizim siyasi münasibətlərimiz çox yüksək səviyyədədir və beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində bir-birimizi 

dəstəkləyirik. Baş nazirin qeyd etdiyi kimi, biz keçirdiyimiz görüş zamanı regional sabitlik və təhlükəsizlik, o 

cümlədən Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi məsələlərini müzakirə etdik.  

Mənim Yaponiyaya səfərim zamanı yapon və azərbaycanlı iş adamlarının iştirakı ilə Azərbaycan-

Yaponiya biznes forumu keçirilmiş və vacib iqtisadi məsələlər müzakirə olunmuşdur. Əminəm ki, bu 

təmaslardan sonra görüşlərin praktik nəticələri olacaqdır. Mənim Yaponiya şirkətlərinin rəhbərləri, bank və 

digər maliyyə təsisatlarının nümayəndələri ilə görüşlərim zamanı iqtisadi əməkdaşlığımıza və Azərbaycanın 

sənaye inkişafına dair müxtəlif məsələləri nəzərdən keçirdik.  

Ölkələrimizin iqtisadi inkişafı ilə bağlı bizim çox böyük planlarımız var. Onların həyata keçirilməsi 

üçün bizim maliyyə resurslarımız mövcuddur. Bizə yaxşı tərəfdaşlar, müasir texnologiyalara, bilik və bacarığa 

malik şirkətlər lazımdır və siz bilirsiniz ki, Yaponiya bu sahədə dünyada aparıcı ölkədir.  

Göstərdiyi qonaqpərvərliyə və nümayəndə heyətimizi səmimiliklə qəbul etdiyinə görə mən bir daha Yaponiya 

hökumətinə və xalqına dərin minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm. Əminəm ki, bütün sahələrdə apardığımız 

əməkdaşlıq gələcəkdə daha da möhkəmlənəcəkdir.  
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DÜNYA AZƏRBAYCANLILARININ II QURULTAYINDA  

NİTQ 

 

Bakı şəhəri, 

16 mart 2006-cı il 

 

Hörmətli xanımlar və cənablar!  

Hörmətli qonaqlar!  

Əziz həmvətənlər!  

Mən sizin hamınızı Dünya azərbaycanlılarının II qurultayının açılışı münasibətilə ürəkdən təbrik 

edirəm, hər birinizə cansağlığı, xoşbəxtlik arzulayıram.  

Dünya azərbaycanlılarının qurultayı çox böyük tarixi hadisədir. Bu gün burada gözəl film nümayiş 

etdirildi. Biz o gözəl anları yenidən yada saldıq. Məhz xalqımızın ümummilli lideri Heydər Əliyevin təşəbbüsü 

ilə beş il bundan əvvəl Dünya azərbaycanlılarının I qurultayı keçirilmişdir. Qurultayın Azərbaycanın müasir 

tarixində müstəsna rolu olmuşdur. Aparılmış müzakirələr, fikir mübadiləsi, qurultayın qərarları bütün dünyada 

yaşayan azərbaycanlıları bir-biri ilə daha da sıx birləşdirdi. Məhz o qurultaydan sonra Heydər Əliyevin qərarı ilə 

Azərbaycanda Xarici Ölkələrdə Yaşayan Azərbaycanlılarla İş üzrə Dövlət Komitəsi yaradıldı. Komitə 

Azərbaycan diasporlarının təşkilatlanmasında çox uğurlu fəaliyyət göstərir. 2002-ci ildə xaricdə yaşayan 

azərbaycanlılarla bağlı dövlət siyasəti haqqında Qanun qəbul edilmişdir və bu da öz növbəsində, bu işin hüquqi 

bazasını təşkil etdi. Bütün bu tədbirlər, bütün bu addımlar öz bəhrəsini verməkdədir. Dünyada yaşayan 

soydaşlarımız təşkilatlanır, yaşadıqları ölkələrin həyatında daha da fəal rol oynayırlar. Əlbəttə ki, bu, həm 

onların mövqelərini möhkəmləndirir, eyni zamanda, müstəqil Azərbaycan Respublikasının mövqeyini 

gücləndirir, əhəmiyyətini artırır.  

Biz çox şadıq ki, müxtəlif ölkələrdə yaşayan azərbaycanlılar o ölkələrin həyatında, iqtisadiyyatında çox 

mühüm rol oynayırlar və demək olar ki, artıq çox möhkəm mövqelərə malikdirlər. Eyni zamanda, hesab edirəm 

ki, yaşadıqları ölkələrin ictimai-siyasi həyatında da çox mühüm rol oynamalıdırlar. Çünki buna bütün imkanlar 

var. Müstəqil Azərbaycan Respublikası bütün ölkələrlə çox işgüzar, səmərəli münasibətlər qurmaqdadır. Belə 

olan halda, əlbəttə ki, xaricdə yaşayan azərbaycanlılar da bunu öz gündəlik həyatında hiss edirlər.  

Mənim müxtəlif ölkələrə çoxsaylı səfərlərim çərçivəsində, demək olar ki, həmişə Azərbaycan diasporu 

ilə görüşlərim, açıq söhbətlərim olubdur. Mən həmişə qeyd etmişəm, bu gün də demək istəyirəm ki, Azərbaycan 

dövlətinin möhkəm olması dünyada yaşayan azərbaycanlıların da mövqeyini möhkəmləndirir.  

Eyni zamanda, xaricdə yaşayan azərbaycanlılar bizim üçün də dayaqdır. Çünki Azərbaycan gənc 

müstəqil dövlətdir. Biz yalnız 15 ildir müstəqillik şəraitində yaşayırıq və təəssüflər olsun ki, bu günədək bir çox 

ölkələrdə Azərbaycan haqqında kifayət qədər dolğun məlumat yoxdur. Bu məlumatı, Azərbaycan həqiqətlərini, 

Azərbaycanın problemlərini, eyni zamanda ölkəmizin artan nüfuzunu, önəmini dünya ictimaiyyətinə, çatdırmaq, 

əlbəttə ki, bizim ümumi işimizə çox böyük töhfə olacaqdır.  

Mən əminəm ki, artıq mövcud olan gözəl meyllər bu qurultaydan sonra daha da güclənəcəkdir. 

Azərbaycanlılar daha da möhkəm təşkilatlanacaq, yaşadıqları ölkələrdə daha da möhkəm mövqelərə sahib 

olacaqlar və beləliklə, dünyadakı 50 milyonluq Azərbaycan xalqı daha da yaxşı yaşayacaq, öz məqsədlərinə nail 

olacaqlar.  

Mən qeyd etdim ki, bu təşkilatlanma prosesi dünya azərbaycanlılarını bir araya dəvət etmək təklifi və 

təşəbbüsü ulu öndər Heydər Əliyev tərəfindən irəli sürülmüşdür. Heydər Əliyevin həyat və fəaliyyəti 

Azərbaycan xalqına xidmət etməkdən ibarət olmuşdur. Xalqımızın lideri ictimai-siyasi quruluşdan asılı 

olmayaraq, bütün dövrlərdə Azərbaycanın inkişafına xidmət edirdi. 1970-ci illərdə Azərbaycan Sovet İttifaqı 

çərçivəsində bir respublika kimi yaşayırdı. O illərdə də Azərbaycanın inkişafına böyük töhfələr verilmişdir.  

1969-cu ildə Heydər Əliyev Azərbaycana rəhbər seçilmişdi. Azərbaycan o vaxt bütün müttəfiq 

respublikalar arasında ən geridə qalmış yerdə idi. 1982-ci ildə o, bu vəzifəsini başa çatdıranda Azərbaycan artıq 

ən qabaqcıl yerlərdə idi. Məhz o illərdə Azərbaycanın güclü sənaye, iqtisadi potensialı yaranmışdır və bu, indi 

müstəqil Azərbaycana xidmət edir. Baxmayaraq ki, Azərbaycan müstəqil dövlət deyildi, ancaq o illərdə bir çox 

sahələrdə məhz Azərbaycanda müstəqillik əlamətləri tətbiq olundu. Müxtəlif istiqamətlərdə atılan addımlar elə 

bil ki, gələcəyə yönəldilmişdir. Elə bil ki, Heydər Əliyev görürdü, bir gün Azərbaycan müstəqil olacaq və bu 

müstəqil ölkəyə güclü iqtisadi potensial, ordu lazım olacaqdır. Ona görə o, kadrların hazırlanmasında, 

Azərbaycanda iqtisadi və sənaye potensialının yaranmasında müstəsna xidmətlər göstərmişdir.  
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Ancaq Azərbaycan öz dövlət müstəqilliyini bərpa edəndə ölkəmiz yenə çox böyük problemlərlə 

üzləşmişdi. 1991-ci ildə Sovet İttifaqı dağılanda Azərbaycan, demək olar ki, ən çətin vəziyyətdə olan ölkə idi: 

iqtisadi böhran, siyasi böhran, hərbi böhran, vətəndaş müharibəsi, Ermənistanın Azərbaycana qarşı etdiyi 

təcavüz və bunun nəticəsində torpaqların işğal olunması, vətəndaş qarşıdurması. Bütövlükdə, Azərbaycanın 

dövlətçiliyi sual altında idi.  

1993-cü ildə Heydər Əliyev xalqın tələbi ilə Azərbaycana rəhbərliyə qayıdandan, Prezident vəzifəsinə 

seçiləndən sonra ölkədə ictimai-siyasi vəziyyət normallaşdı, sabitləşdi. Ölkəni narahat edən, təhlükə törədən 

problemlər aradan qaldırıldı və dinamik inkişafa qədəm qoyuldu. Məhz o illərdən sonra Azərbaycan dünya 

birliyində möhkəm yerini tuta bilmişdir.  

Azərbaycanda başlanmış iqtisadi islahatlar çox sürətlə aparılır və indi Azərbaycan iqtisadi inkişaf 

sürətinə görə nəinki, keçmiş sovet respublikaları arasında, həm də dünyada birinci ölkədir. Bütün bunlar bir 

daha onu göstərir ki, ictimai-siyasi quruluşdan asılı olmayaraq, Heydər Əliyev bütün zamanlarda, bütün 

dövrlərdə Azərbaycan xalqına ləyaqətlə xidmət etmişdir. Azərbaycanın müstəqilliyinin əbədi, dönməz 

olmasında, iqtisadi potensialının möhkəmlənməsində, bölgədə və dünyada nüfuzunun artmasında onun 

müstəsna xidmətləri var. Hazırda bu siyasət davam etdirilir. Bu gün Heydər Əliyev bizimlə deyil, ancaq onun 

siyasəti yaşayır, onun qurduğu müstəqil Azərbaycan yaşayır və möhkəmlənir.  

Müstəqillik böyük sərvətdir. Bəzən deyirlər ki, Azərbaycanın sərvətləri onun təbii ehtiyatları, coğrafi 

vəziyyətidir, yaxud da bölgədə mövcud olan mövqeləridir. Azərbaycanın ən böyük sərvəti onun müstəqilliyidir. 

Biz uzun illər, əsrlər boyu bu müstəqillikdən məhrum olmuşduq. Azərbaycan uzun illər ərzində çar Rusiyasının 

müstəmləkəsi idi. Ondan sonra Sovet İttifaqının respublikası idi. Bu gün isə biz müstəqil dövlətik, Azərbaycan 

dünya birliyinin üzvüdür. Biz gərək bu müstəqilliyi möhkəmləndirək.  

Mən dəfələrlə demişəm, bu gün də qeyd etmək istəyirəm ki, müstəqillik yalnız dövlət atributları ilə 

ölçülmür. Müstəqillik rəmzləri ilə ölçülmür. Müstəqillik o deməkdir ki, dövlət və ölkənin rəhbərliyi öz xalqının 

maraqlarına tam cavab verən müstəqil siyasət aparmaq iqtidarında olsun. Bu gün bu var və bunun təməli məhz 

1990-cı illərin ortalarında qoyulmuş, Azərbaycan bütün potensialını işə sala bilmişdir. Bu gün bizim artan 

nüfuzumuz, gücümüz imkan verir ki, Azərbaycan tam şəkildə müstəqil siyasət aparsın. Bu siyasət Azərbaycan 

xalqının milli maraqlarının qorunmasına, dünya azərbaycanlılarının birliyinin möhkəmlənməsinə yönəldilibdir.  

Heydər Əliyev siyasəti Azərbaycanda hər bir sahədə davam etdirilir. Xarici siyasətimiz çox uğurludur, 

çox fəaldır. Azərbaycan beynəlxalq təşkilatlarda çox önəmli yer tutur, bizim mövqelərimiz möhkəmlənir. Son 

illər ərzində müxtəlif beynəlxalq təşkilatlarda, xüsusilə Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə 

bağlı bizim xeyrimizə, yəni ədalətli qərarlar qəbul edilibdir. Biz qonşu ölkələrlə çox gözəl münasibətlərimizi 

saxlaya bilmişik, onları möhkəmləndiririk və bu, bizim inkişafımız üçün çox vacibdir. Çünki biz bu bölgədə 

yaşayırıq və bölgədə sülhün, təhlükəsizliyin bərqərar olması, regional əməkdaşlığın inkişafı bizim 

maraqlarımıza xidmət edir.  

Azərbaycanın addımları bütün sahələrdə, o cümlədən xarici siyasətdə müsbət nəticələrini verməkdədir. 

Sizə bildirmək istəyirəm ki, son iki il ərzində Azərbaycanın 21 səfirliyinin açılması haqqında qərarlar verilibdir. 

İndi Azərbaycanın müxtəlif ölkələrdə 46 səfirliyi olacaq ki, onların da 21-nin açılması haqqında son iki ildə 

qərar verilibdir. Onların bəziləri açılıb fəaliyyət göstərir, bəziləri isə bu yaxınlarda açılacaqdır. Bu, nə 

deməkdir?! O deməkdir ki, Azərbaycan öz xarici siyasətini daha da dolğun, hərtərəfli şəkildə aparacaqdır. 

Çünki, - yəqin siz də bunu hiss edirsiniz, biz də bunu bilirik, - əfsuslar olsun ki, Azərbaycan həqiqətləri dünya 

ictimaiyyəti tərəfindən o qədər də yaxşı dərk edilmir. Məlumat qıtlığı var, bəzi hallarda informasiya blokadası 

ilə də üzləşirik. Çünki bizim əleyhimizə dünyanın erməni lobbisi fəaliyyət göstərir və hər vəchlə çalışır ki, 

Azərbaycanı ləkələsin, Azərbaycanda gedən proseslərə mənfi don geyindirsin və beləliklə, Azərbaycanı təcrid 

edilmiş vəziyyətə salsın. Yəni bu da var.  

Ancaq, eyni zamanda, ümumiyyətlə, məlumatsızlıq da var. Ona görə səfirliklərin açılması, 

Azərbaycanın çox fəal xarici siyasəti, diasporların möhkəmlənməsi və artan nüfuzu Azərbaycanı dünya birliyinə 

olduğu kimi təqdim edir. Bizə məhz bu lazımdır. Bizə o lazımdır ki, Azərbaycanda gedən proseslər dünya üçün 

açıq olsun. Son iki il yarım ərzində mən çoxsaylı xarici səfərlər etmişəm. Mənim müxtəlif qonaqlarla çox 

görüşlərim olubdur. Görürəm ki, Azərbaycana ilk dəfə gələn qonaqlar tam başqa fikirlə gəlirlər. Amma burada 

reallıqları, ab-havanı görəndə, Azərbaycanın ümumi inkişafını, cəmiyyətdə hökm sürən dözümlülüyü, 

tolerantlığı, qonaqpərvərliyi, vətəndaş həmrəyliyini görəndə Azərbaycandan tamamilə başqa fikirlə ayrılırlar. 

Ona görə, diasporun fəaliyyəti məhz bu istiqamətdə də öz töhfəsini verməlidir və bunu etmək üçün diaspor daha 

da möhkəm təşkilatlanmalıdır.  

Bir sözlə, xarici siyasət sahəsində biz öz xəttimizi aparırıq. Amma bu işdə, əlbəttə ki, sizin də 

fəaliyyətinizə, fəal olmağınıza böyük ehtiyac var. Son illər ərzində mən hiss edirəm ki, bu iş artıq 
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əlaqələndirilmiş şəkildə aparılır. Xarici İşlər Nazirliyinin, Xarici Ölkələrdə Yaşayan Azərbaycanlılarla İş üzrə 

Dövlət Komitəsinin, Azərbaycan diasporlarının fəaliyyəti, müxtəlif ölkələrdə Azərbaycanla bağlı keçirilən 

tədbirlər, konfranslar, simpoziumlar, aksiyalar - bütün bunlar bizim mövqelərimizi möhkəmləndirir, digər 

tərəfdən, Azərbaycan haqqında real məlumatı da dünya birliyinə çatdırır.  

Azərbaycanda son illər ərzində iqtisadi inkişaf sahəsində də böyük irəliləyiş var. Ölkəmiz bu 

istiqamətdə böyük uğurlar əldə edibdir. Bizim iqtisadiyyatımız dünyada ən yüksək sürətlə artır. Keçən il iqtisadi 

artım 26 faizdən çox olub və bu, dünyada ən yüksək göstəricidir. 2005-ci ildə Azərbaycanda sənaye istehsalı 33 

faizdən çox artıbdır. Bu da dünyada ən yüksək göstəricidir. Keçən il əhalinin pul gəlirləri 27 faiz artmışdır. Son 

iki il yarım ərzində Azərbaycanda 340 min yeni iş yeri açılmışdır. Bu, işsizliyin aradan qaldırılmasına böyük 

kömək göstərir. Azərbaycanda iki il bundan əvvəl yoxsulluğun səviyyəsi 49 faiz idi, yəni keçən ilin sonuna 29 

faizə düşübdür. Yenə də bu, böyük rəqəmdir. Mən demişəm, nə üçün Azərbaycan vətəndaşları yoxsulluq 

şəraitində yaşamalıdırlar? Prezident seçiləndən sonra vəzifə qoymuşam ki, Azərbaycanda bir nəfər də yoxsul 

insan olmamalıdır. Biz buna nail olacağıq. Mən əminəm ki, 2006-cı ildə görülən işlər imkan verəcək ki, 

yoxsulluq şəraitində yaşayanların sayı kəskin şəkildə aşağı düşsün.  

Azərbaycanda regional inkişaf proqramı çox sürətlə həyata keçirilir. Bakı, bizim doğma paytaxtımız çox 

sürətlə inkişaf edir. Eyni zamanda, regionlarda inkişaf çox sürətlidir. Yeni elektrik stansiyaları, qaz xətləri, 

yollar, su kəmərləri tikilir, bütün təsərrüfat və sənaye infrastrukturu yeniləşir. Eyni zamanda, humanitar sahədə 

də böyük işlər görülübdür. İndi bütün bölgələrdə ən müasir xəstəxanalar tikilir. Təkcə 2005-ci ildə 

Azərbaycanda 300-dən çox yeni məktəb tikilmişdir. Ən müasir, ən yüksək səviyyədə idman kompleksləri, 

üzgüçülük hovuzları, poliklinikalar inşa olunmuşdur. Bütün bunlar Azərbaycanın ümumi inkişafını müəyyən 

edir.  

Biz güclü olmalıyıq, zəngin dövlət yaratmalıyıq. Bunu etmək üçün, ilk növbədə, iqtisadi potensial 

möhkəmlənməlidir. Bu istiqamətdə biz öz işimizi düşünülmüş konsepsiya şəklində qururuq. Proqram tərtib 

edirik və sonra o, icra olunmağa başlayır. İndi Bakı şəhərinin inkişafına dair iki mühüm proqram qəbul edilibdir. 

Onlar artıq icra olunmağa başlayır.  

Bir sözlə, iqtisadi sahədə Azərbaycanın davamlı və dayanıqlı inkişafı təmin olunacaq və ölkəmiz ildən-

ilə möhkəmlənəcək, büdcəmiz artacaqdır. Mən sizə bildirmək istəyirəm ki, 2005-ci ildə büdcəmiz 2004-cü ilə 

nisbətən 70 faiz artmışdır. 2006-cı ildə 2005-ci ilə nisbətən yenə 70-80 faiz artmışdır. Büdcə xərcləri artır, 

deməli, Azərbaycanda investisiya layihələri icra olunur, insanların rifah halı yaxşılaşır, maaşlar, pensiyalar 

mütəmadi qaydada qaldırılır və qaldırılacaqdır. Minimum əmək haqqı insanın minimum tələbatını ödəməlidir. 

Biz buna nail olacağıq və o gün uzaqda deyildir.  

Bir sözlə, iqtisadi potensialın güclənməsi bizim bütün planlarımızı gerçəyə çevirəcəkdir. Planlarımız da 

çoxdur. Biz ölkəmizi hərtərəfli inkişaf etdirməliyik. Həm bölgələr, həm şəhərlər, kəndlər inkişaf etməli, həm də 

bütün infrastruktur ən müasir tələblərə cavab verməlidir. Bizim bu istiqamətdə çoxlu fikirlərimiz, planlarımız var.  

Bildiyiniz kimi, 10 ildən artıqdır ki, Azərbaycanda Heydər Əliyevin neft strategiyası həyata keçirilir. 

Neft böyük sərvətdir, təbii ehtiyatdır. Ancaq bu, o zaman xalqa xidmət edir ki, dənizin dibindən çıxarılsın və 

ondan sonra dünya bazarlarına çatdırılsın. Azərbaycanın neft strategiyasının məğzi məhz bunda idi: xarici 

sərmayəni cəlb etmək, Azərbaycanda əlverişli sərmayə mühiti yaratmaq və böyük enerji şirkətlərini 

Azərbaycana cəlb etmək. Bu gün bu var. Azərbaycanda neft hasilatı ildən-ilə artır. Neft Fondu yaradılıbdır və o, 

şəffaf, ictimaiyyət üçün açıq bir qurumdur. Neft Fonduna nə qədər vəsait yığıldığını Azərbaycanın hər bir 

vətəndaşı bilir. Çünki bu barədə mütəmadi qaydada məlumat dərc olunur. Bu şəffaflıq, aşkarlıq, əlbəttə ki, bizə 

çox lazımdır. Hamı bilməlidir ki, ölkənin nəyi var, haraya və necə xərclənir. İctimai nəzarət çox güclü olmalıdır. 

Xüsusilə Azərbaycana daha böyük həcmdə vəsaitin daxil olacağı indiki mərhələdə.  

Azərbaycanın neft strategiyası uğurla icra edilir. Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəməri, Bakı-Tbilisi-

Ərzurum qaz kəməri bu il istismara veriləcəkdir. Bizim enerji daşıyıcılarımız dünya bazarına, Avropa bazarına 

çatdırılacaqdır. İlk növbədə, biz bundan çox böyük iqtisadi mənfəət götürəcəyik. Bu, bizə imkan verəcək ki, 

ölkəmizi ən yüksək səviyyədə inkişaf etdirək və müasirləşdirək. Digər tərəfdən, o da heç bir şübhə doğurmur ki, 

Azərbaycanın bölgədəki, qitədəki, dünyadakı mövqeləri möhkəmlənəcəkdir. Çünki Azərbaycan Avropa və 

dünya istehlakçıları üçün çox önəmli ölkəyə çevrilir. Bu, bizim gücümüzü, önəmimizi artırır, sözümüzün 

çəkisini artırır və milli maraqlarımıza xidmət edir. Bu il başa çatacaq o nəhəng layihələr eyni zamanda regionda 

gedən proseslərə çox müsbət təsir göstərəcəkdir. Çünki regional inkişaf meyilləri artıq çox aydındır. Azərbaycan 

regional inkişaf kontekstində çox fəal rol oynayır, bütün regional layihələrin iştirakçısı və bir çoxunun 

təşəbbüskarıdır. Bizim iştirakımız olmadan regionda heç bir - nə siyasi, nə enerji, nə iqtisadi layihə, nə də 

nəqliyyat layihəsi həyata keçirilə bilər.  



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 

 

 41 

Azərbaycan Asiyanı Avropa ilə birləşdirən körpüdür. Biz indi öz nəqliyyat infrastrukturumuzu 

möhkəmləndiririk. Müxtəlif şəhərlərdə yeni hava limanları tikilir, magistral yollar salınır. Bizim dəniz 

nəqliyyatına, dəmir yoluna böyük investisiyalar qoyulur. Bir sözlə, nəqliyyat sektoru gələcəkdə çox mühüm rol 

oynayacaqdır. Regionda digər mühüm layihə də məhz bununla bağlıdır. Türkiyəni Azərbaycanla dəmir yolu ilə 

birləşdirmək - Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolunu işə salmaq indi bizim əsas vəzifəmizdən biridir və buna nail 

olacağıq. Belə olan halda, həm Azərbaycanla Türkiyə dəmir yolu ilə birləşir, bütün yükdaşımalar bu marşrutla 

aparılacaqdır. Eyni zamanda, bu da aydındır ki, bizim torpaqlarımızı zəbt edən, bizə qarşı təcavüz edən işğalçı 

dövlət - Ermənistan bütün bu layihələrdən kənarda qalacaqdır.  

Biz heç vaxt imkan verə bilmərik ki, torpaqlarımızı zəbt edən ölkə bizimlə regional əməkdaşlıq etsin. 

Biz Ermənistanı bütün regional layihələrdən təcrid etmişik. Çünki bizim iştirakımız olmadan heç bir beynəlxalq 

layihə işləyə bilməz.  

Yenə də buna qayıtmaq istəyirəm, bu beynəlxalq, regional layihələr indi təkcə Azərbaycanın, yaxud da 

onun qonşularının maraqlarını təmin etmir, geniş mənada, dünya üçün əhəmiyyətli layihələrə çevrilir. 

Azərbaycanın rolu getdikcə artacaqdır. Bizim də məqsədimiz budur. Biz istəyirik ki, Azərbaycan qüdrətli dövlət 

olsun, Azərbaycan xalqı yaxşı, sülh şəraitində yaşasın, rifah içində yaşasın. Biz istəyirik ki, bütün 

qonşularımızla münasibətlərimiz yüksək səviyyədə olsun ki, bölgədə sabitlik pozulmasın, əməkdaşlıq olsun. 

Bizim siyasətimiz məhz buna istiqamətləndirilibdir. Bütün sahələrdə də biz uğurları, nailiyyətləri görürük və 

əminəm ki, gələcəkdə bunlar daha da artacaqdır.  

Bizim büdcəmiz ildən-ilə artır. İndi Azərbaycan öz iqtisadiyyatını tam şəkildə bazar prinsipləri əsasında 

qurubdur və ümumi daxili məhsulun çəkisində özəl sektorun payı təxminən 75 faizdir. Nəzərə alsaq ki, bizim 

ümumi daxili məhsulun böyük hissəsini təmin edən neft-qaz sənayesi dövlət inhisarındadır, bu, çox yüksək 

göstəricidir. Onu göstərir ki, Azərbaycanda iqtisadiyyat liberallaşıb, sahibkarlıq çox sürətlə inkişaf edir, özəl 

sektor inkişaf edir. Beləliklə, Azərbaycanda bazar iqtisadiyyatı prinsipləri artıq çox dərin köklər salır.  

Amma bununla yanaşı, sosial məsələlərə də böyük diqqət göstərilir. Əgər büdcəmizin strukturuna nəzər 

salsaq görərik ki, Azərbaycan büdcəsi sosialyönümlüdür. Yəni, bu nə deməkdir? O deməkdir ki, büdcənin əsas 

hissəsi sosial məsələlərə istiqamətləndirilibdir. Maaşlar, pensiyalar, sosial müavinətlər, humanitar sahəyə - 

təhsilə, səhiyyəyə və s. ayrılan xərclər artır. Bu, sintezdir. Bazar iqtisadiyyatının önəmini heç kim inkar edə 

bilməz. Uzun illər sosializm və kapitalizm sistemlərinin toqquşması da nə ilə nəticələndi, biz hamımız onu yaxşı 

bilirik. Yəni hər bir ölkənin uğurlu, uzunmüddətli inkişafını ancaq bazar iqtisadiyyatı prinsipləri təmin edə bilər. 

Ancaq əgər biz öz fəaliyyətimizi yalnız bu sahə ilə məhdudlaşdırsaq, onda Azərbaycanda ədalətli inkişaf gedə 

bilməz. Biz sosial sektora, sosial sahəyə daim çox böyük diqqət göstərməliyik. Çünki biz insanlar üçün 

yaşayırıq. Bizim məqsədimiz insanlara xidmət etməkdir. Mən şəxsən öz vəzifəmi məhz bunda görürəm. Bu, 

böyük vəzifədir, böyük məsuliyyətdir, xalq qarşısında məsuliyyətdir. Mən xalq qarşısında məsuliyyət daşıyıram. 

Ona görə çalışmalıyam ki, Azərbaycan xalqı, onun hər bir vətəndaşı gündəlik həyatında korluq, çətinlik 

çəkməsin, problemlə üzləşməsin.  

Yoxsulluq şəraitində yaşayanların sayının kəskin şəkildə aşağı salınması, işsizliyin aradan qaldırılması 

bu məqsədləri güdür. Ona görə sosial sahə bizim işimizdə çox böyük yer tutur və gələcəkdə bu sahəyə daha da 

böyük investisiyalar qoyulacaqdır.  

İndi o dövr keçir ki, Azərbaycanın yalnız və yalnız xarici sərmayədən asılı olduğu, yaxud da ölkənin 

inkişafını xaricdən gələn sərmayənin müəyyən etdiyi dövr indi arxada qalır. Biz artıq o dövrü yavaş-yavaş 

bitiririk. Ancaq yenə də çox maraqlıyıq və çalışmalıyıq ki, Azərbaycana daha da böyük həcmdə xarici sərmayə 

gətirək. Sizə bir rəqəm də gətirə bilərəm, xarici sərmayələrin adambaşına düşən həcminə görə Azərbaycan bütün 

bölgədə ən birinci yerdədir. Yəni bizim liberal siyasətimiz, sərmayə mühitinin əlverişli olması, sərmayələrin 

qorunması bu nəticələrə gətirib çıxarıbdır. Ancaq indi öz imkanlarımız da var, biz daha çox öz gücümüzə 

güvənməliyik. Çünki buna imkan var. Bir də ki, 15 illik müstəqillik tarixi bizə hər şeyi açıq-aydın göstərdi. Biz 

özümüz möhkəmlənməliyik, güclənməliyik. Yalnız o təqdirdə Azərbaycan zəngin, qüdrətli dövlətə 

çevriləcəkdir.  

Əlbəttə ki, sosial sahədə də işlər davam etdiriləcəkdir. Diqqətimizin böyük hissəsi Azərbaycanda ən 

çətin vəziyyətdə yaşayan insanların həyat səviyyəsinin yaxşılaşdırılmasına yönəldilibdir. Ermənistanın 

işğalından əziyyət çəkən qaçqınlar, köçkünlər ən çətin vəziyyətdə yaşayanlardır. Onlar üçün yeni şəhərciklər 

salınır, yeni binalar tikilir. Bu yaxınlarda Ağdam rayonunda yeni qəsəbənin açılışında iştirak edirdim. Mən iki il 

yarım bundan əvvəl demişəm ki, Azərbaycanda bir dənə də çadır şəhərciyi qalmayacaqdır. Bu istiqamətdə işlər 

görülür. Yəqin ki, gələn il bütün çadır şəhərcikləri ləğv ediləcək və onların əvəzinə ən müasir tələblərə cavab 

verən evləri, xəstəxanaları, uşaq bağçaları, məktəbləri, yolları, su, enerji təchizatı, bir sözlə bütün infrastrukturu 

olan gözəl şəhərciklər salınacaqdır. Bu, bizim vəzifəmizdir və onu yerinə yetirəcəyik.  
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Ancaq bunlar müvəqqəti tədbirlərdir. Bizim torpaqlarımız işğaldan azad olunandan sonra yeni şəhərlər 

tikəcəyik. Çünki işğal olunmuş torpaqlarda bütün binalar dağıdılıbdır. Erməni vandalları bütün binaları, orada 

olan bütün qəbiristanlıqları, məscidləri, məktəbləri, tarixi abidələri - hamısını dağıdıblar. Bu, vəhşilikdir. Biz 

torpaqlarımızı azad edəndən sonra o bölgələri yenidən bərpa edəcəyik. Bizim iqtisadiyyatımız buna imkan 

verəcəkdir.  

Bildiyiniz kimi, Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi uzun illərdir ki, öz həllini tapmır. 

Düzdür, danışıqlar gedir, atəşkəs əldə ediləndən sonra danışıqların mərhələləri olubdur. Bir neçə dəfə sanki 

tərəflərin mövqeləri də yaxınlaşmışdır. Ancaq nəticə etibarilə münaqişə öz həllini tapmır. Biz 12 ildir ki, sülh 

danışıqlarına sadiqik. 12 ildir Ermənistanla Azərbaycan arasında atəşkəs rejimi var. Biz bu danışıqların bir 

nəticə verəcəyini ümid edərək, onlarda iştirak edirik. Ancaq nə vaxta qədər?! Bu proses əbədi ola bilməz. Çünki 

Azərbaycan xalqının və iqtidarının səbri tükənir. Biz sülh prosesinə sadiqik, danışıqlarda iştirakımız bunu bir 

daha göstərir. Biz istəyirik ki, bu məsələni müharibə yolu ilə yox, sülh yolu ilə həll edək. Bizim bütün 

səylərimiz, addımlarımız buna yönəldilibdir.  

Amma biz görəndə ki, Ermənistan tərəfi konstruktiv mövqe tutmur, danışıqlarda özünü səmimi aparmır, 

dünya ictimaiyyətini aldatmaq istəyir, çaşdırmaq istəyir, onda bizim ayrı yolumuz qalmır. Bizim başqa yolumuz 

yoxdur. Biz nə vaxta qədər sülh prosesində iştirak edəcəyik?! Mən demişəm, necə deyərlər, əgər son ana qədər, 

son sınağa qədər biz hiss etsək ki, imkan var, sülh prosesində iştirak edəcəyik. Əgər görsək ki, bu proses, 

sadəcə, imitasiya xarakteri daşıyır, Azərbaycan bu prosesdə iştirak etməyəcəkdir. Bu münaqişə yalnız və yalnız 

beynəlxalq hüquq normaları əsasında öz həllini tapa bilər.  

Tarixi baxımdan Dağlıq Qarabağ Azərbaycan torpağıdır və həmişə Azərbaycan torpağı olubdur. 

Ermənilər oraya XIX əsrin ortalarına qədər köçürülmüşlər. Hətta Dağlıq Qarabağın özündə bunu təsdiq edən, 

1978-ci ildə qoyulmuş və ermənilərin Qarabağa köçürülməsinin ildönümünü əks etdirən abidə də var idi. Sonra 

ermənilər onu vurub dağıtdılar. Ermənilər bizim torpaqlarımıza qonaq kimi gəlmişdilər. Ondan sonra orada 

əhali baxımından üstünlük əldə edərək, separatizm meyllərinə təkan verdilər. Davakar separatizm və 

Ermənistanın təcavüzkar, işğalçı siyasəti indi Azərbaycan torpaqlarının işğal olunmasına gətirib çıxarıbdır.  

Beynəlxalq hüquq normaları hamı üçün eyni olmalıdır. Heç kim heç bir müstəsna yanaşmaya, yaxud da 

hüquqa malik ola bilməz. Beynəlxalq hüquq normaları tələb edir ki, Azərbaycanın ərazi bütövlüyü bərpa 

olunmalıdır. Bizim ərazi bütövlüyümüz bütün dünya tərəfindən qəbul edilir, Birləşmiş Millətlər Təşkilatı 

tərəfindən, bütün təşkilatlar tərəfindən tanınmışdır. Ona görə Ermənistanın işğalçı qüvvələri işğal olunmuş 

torpaqlardan çıxmalıdır, Azərbaycan vətəndaşları öz dədə-baba torpaqlarına, o cümlədən Dağlıq Qarabağa 

qayıtmalıdırlar. Ondan sonra Ermənistanla Azərbaycan arasında normal münasibətlər bərpa oluna bilər. Biz 

ancaq bu yolla sülh sazişinə imkan verə bilərik. Biz Dağlıq Qarabağın heç vaxt - nə bü gün, nə sabah, nə 10 

ildən sonra, nə də 100 ildən sonra Azərbaycandan ayrılmasına razılıq verməyəcəyik.  

Biz zərərçəkən tərəfik. Ermənistan bizə qarşı etnik təmizləmə siyasəti aparıbdır və vaxt gələcək, onlar 

buna görə beynəlxalq ictimaiyyət qarşısında cavab verəcəklər. Biz onlara imkan veririk ki, əgər onlar 

konstruktiv təkliflərə razılıq versələr, Minsk qrupunun həmsədrləri tərəfindən irəli sürülmüş yeni çərçivəyə 

razılıq versələr, Praqa prosesində səmimi şəkildə iştirak etsələr, onda, Dağlıq Qarabağdakı ermənilərin 

təhlükəsizliyi, rahat yaşaması təmin olunacaqdır.  

Dünyada mövcud olan çox müsbət təcrübə - milli azlıqlar üçün muxtariyyət təcrübəsi. Avropanın 

özündə də muxtariyyətlər var. Bir sıra başqa ölkələrdə də var. Muxtariyyət o demək deyil ki, sən separatizmlə 

məşğul olasan və yaşadığın torpağı o ölkədən ayırasan. Müxtəlif ölkələrdə muxtariyyət var, onun öz qayda-

qanunları, tənzimləyici mexanizmləri var. Ancaq muxtariyyət bir, separatizm isə tamamilə başqa şeydir. 

Muxtariyyət mümkündür və dünyada mövcud olan müsbət təcrübə, əlbəttə, münaqişə ilə əlaqədar da tətbiq 

olunmalıdır.  

Yenə də deyirəm, bu, bizim prinsipial mövqeyimizdir və bu mövqedən heç vaxt dönməyəcəyik. Ancaq 

o da həqiqətdir ki, 12 ildir atəşkəs rejimi var və münaqişə öz həllini tapmır. Belə olan halda biz nə etməliyik? 

Bu barədə artıq Azərbaycanda, iqtidarda məsləhətləşmələr gedir. Əgər biz görsək ki, Ermənistan sülh prosesini 

pozmaq niyyətindədir və buna gətirib çıxaracaq, onda, əlbəttə ki, Azərbaycan öz siyasətində sülh prosesində 

iştirak məsələsinə yenidən baxmalı olacaqdır.  

Ancaq bununla yanaşı, iqtisadiyyatı inkişaf etdirməklə yanaşı, biz ordu quruculuğunu da 

möhkəmləndiririk. Son illər ərzində bu sahəyə böyük diqqət göstərilir. Sizə deyə bilərəm ki, Azərbaycanın hərbi 

büdcəsi ildən-ilə artır. 2005-ci ildə 2004-cü ilə nisbətən 70 faiz artmışdır. 2006-cı ildə 2005-ci illə müqayisədə 

100 faiz, yəni 2 dəfə artmışdır. 2007-ci ildə daha da çox artacaqdır. İndi bizim hərbi büdcəmiz 600 milyon 

dollara bərabərdir. Mən vəzifə qoymuşam ki, yaxın zamanlarda bizim hərbi büdcəmiz Ermənistanın bütün 

büdcəsinə bərabər olsun. Ermənistan bizimlə heç vaxt rəqabət apara bilməyəcəkdir. Ermənistan rəhbərliyi bunu 
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nə qədər tez başa düşsə, onlar üçün də bir qədər sərfəli olacaqdır. Çünki Azərbaycan inkişafdadır. Azərbaycanda 

siyasi proseslər sürətlə gedir və demokratikləşmə prosesləri gedir. Beynəlxalq təşkilatlarla əməkdaşlığımız 

möhkəmlənir. Avratlantik strukturlarına inteqrasiya siyasətimiz uğurla gedir. Avropa İttifaqı ilə “Yeni qonşuluq 

siyasəti” çərçivəsində tədbirlər planı hazırlanır. NATO ilə “Fərdi tərəfdaşlığın fəaliyyət planı” hazırdır və yaxın 

vaxtlarda icra ediləcəkdir.  

Digər beynəlxalq təşkilatlarda Azərbaycan mövqelərini möhkəmləndirir. Avropa Şurası keçən ilin 

yanvarında Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə dair çox mühüm qətnamə qəbul etmişdir və 

orada ilk dəfə qeyd olunmuşdur ki, Ermənistan Azərbaycan torpaqlarını zəbt edibdir. Bu vaxta qədər müxtəlif 

təşkilatlarda deyilirdi ki, hansısa erməni qüvvələri və bu, çox mücərrəd bir termin idi. Avropa Şurasının 

qətnaməsində açıq göstərilmişdir ki, Avropa Şurasının üzvü olan bir ölkə, Avropa Şurasının üzvü olan digər 

ölkəyə qarşı təcavüz edib və bu təcavüz nəticəsində etnik təmizləmə halları olub, torpaqların 20 faizi işğal edilib 

və bir milyon qaçqın-köçkün yaranıbdır. Yəni, bu, çox mühüm bir qətnamədir.  

Azərbaycan İslam Konfransı Təşkilatında çox fəaldır və İslam dünyası ilə əlaqələrimiz daha da 

möhkəmlənir. Bu sahəyə böyük önəm veririk. Müsəlman ölkələrinə mənim səfərlərim və o ölkələrdən qonaqların 

Azərbaycana səfərləri bizim həmrəyliyimizi daha da möhkəmləndirir. Biz digər təşkilatlarda regional müstəvidə 

GUAM təşkilatında, MDB-də də fəalıq. Yəni siyasi proseslər, Azərbaycanın artan mövqeləri, artan önəmi və 

ölkədə gedən demokratikləşmə, xalqla iqtidar arasında olan birlik, vəhdət bizim mövqelərimizi möhkəmləndirir.  

Digər tərəfdən, iqtisadi potensial baxımından Ermənistanla Azərbaycan arasında olan uçurum ildən-ilə 

daha da dərinləşəcəkdir. Bizim proqramlarımızın əsas məqsədi ondan ibarətdir ki, çox qısa müddət ərzində 

iqtisadi potensialımızı gücləndirək ki, Qarabağ məsələsində mövqelərimiz daha da möhkəm olsun. Əgər bu 

olmasa, əgər iqtisadi artım olmasa, maliyyə intizamı möhkəmlənməsə, Azərbaycanda çox cəsarətli iqtisadi 

islahatlar aparılmasa, biz büdcəni haradan dolduracağıq, orduya bu qədər pulu haradan ayıra biləcəyik? İqtisadi 

potensial da bizim tərəfimizdədir və ildən-ilə bizim büdcəmiz artacaq və bütün hərbi xərclər də artacaqdır.  

Məsələnin ikinci tərəfi. Azərbaycanın dünyada artan mövqeləri. Xüsusilə enerji daşıyıcıları ilə bağlı 

bəzi bölgələrdəki ixtilaflar, ziddiyyətlər və problemlər artıq Azərbaycanı dünyada alternativ enerji daşıyıcıları 

nəql edən ölkə kimi təqdim edir. Biz bunu hiss edirik. Əgər iki il bundan əvvəl biz Avropa ölkələri ilə 

danışıqlarda, sadəcə olaraq, müəyyən istiqamətləri müəyyən edirdiksə və danışıqlar daha çox nəzəri xarakter 

daşıyırdısa, indi praktik xarakter daşıyır. İndi Azərbaycanın nefti və qazı Avropaya nəql ediləcək və hər iki tərəf 

bunda çox maraqlıdır. Yəni Azərbaycan dövlət kimi, əlbəttə ki, Ermənistanla heç cür müqayisə edilə bilməz. 

Ermənistan bütün regional layihələrdən təcrid olunmuş vəziyyətdədir. Ona görə ki, biz onları təcrid etmişik. 

Ermənistanın inkişaf potensialı çox məhduddur, faktiki olaraq yoxdur. İnvestisiya qoyulmur, əhali oradan gedir, 

yoxsulluq ölkəni bürüyür. Ermənistanın işğalçı siyasəti, əsassız iddiaları öz xalqına nə vaxta qədər mənfi təsir 

göstərəcəkdir?! Ona görə Dağlıq Qarabağ məsələsinin həlli, Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpası 

Ermənistan xalqına da xidmət göstərəcəkdir. Onlar da bu çətin vəziyyətdən çıxa, regionda gedən proseslərdə 

iştirak edə və ölkələrə normal qonşu ola bilərlər.  

İndi baxın, onların hansı qonşu ilə normal münasibətləri var? Heç biri ilə. Azərbaycanın isə bütün 

qonşuları ilə çox açıq, səmimi münasibətləri var. Çünki biz əməkdaşlığa açığıq. Altdan-altdan heç kimə qarşı 

heç bir təxribat törətmirik, separatizmlə məşğul olmuruq. Əksinə, Azərbaycan ölkədə yaşayan bütün xalqların 

doğma vətənidir. Azərbaycan çoxmillətli ölkədir. Burada müxtəlif dinlərin nümayəndələri bir ailə kimi 

yaşayırlar. Azərbaycanda nə milli, nə dini zəmində heç vaxt problem olmamışdır və olmayacaqdır. Bu, bizim 

strateji xəttimizdir. Azərbaycanda bütün xalqlar, bütün dinlərin nümayəndələri bir ailə kimi yaşayırlar.  

Amma Ermənistana baxın - monodövlətdir, orada heç bir başqa millət yaşaya bilmir. Orada sovet 

vaxtında deyəsən 90 faiz idi, indi doxsan doqquz onda neçə faiz erməni yaşayır. Başqa insanlar, başqa millətə 

mənsub olanlar orada yaşaya bilmirlər. Onlar bu siyasətdən əl çəkməlidirlər. Bu siyasət onları uçuruma aparır.  

Biz öz tədbirlərimizi görməliyik, biz möhkəmlənməliyik. Azərbaycan öz iqtisadi potensialını, hərbi 

potensialını, siyasi imkanlarını tam şəkildə işə salır. Biz hər istiqamətdə çox sürətlə, düşünülmüş proqram və 

konsepsiya əsasında irəliləyirik. Yenə də qeyd etmək istəyirəm ki, bu istiqamətdə Azərbaycan diasporunun çox 

böyük rolu var. Mən istəyirəm ki, həm Azərbaycanın dünyada təbliğ edilməsində, Azərbaycan həqiqətlərinin 

dünya birliyinə çatdırılmasında, azərbaycanlıların yaşadıqları ölkələrin ictimai-siyasi həyatında fəal iştirakında 

bu rol daha da güclü olsun.  

Məsələn, mən çox istəyirəm ki, azərbaycanlılar yaşadıqları bütün ölkələrin siyasi həyatında daha fəal rol 

oynasınlar. Siyasi partiyalara üzv olsunlar. Çalışsınlar ki, o ölkələrin qanunvericilik orqanlarına seçilsinlər. Bu, 

bizim mövqelərimizi möhkəmləndirir.  

İqtisadi sahədə bizim mövqelərimiz çox möhkəmdir. Bu da çox önəmlidir və bizim imkanlarımızı daha 

da artırır. İndi gərək biz siyasi müstəvidə möhkəmlənək. Buna da gözəl zəmin var. Çünki iqtisadi baza olandan 
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sonra siyasi proseslərdə iştirak etmək daha da asan olacaq və mən sizi bu işə də dəvət edirəm. Bizim 

diasporumuz həm siyasi, həm də iqtisadi proseslərdə fəal iştirak etməklə, Azərbaycanın mövqelərini daha da 

möhkəmləndirəcək ki, gücümüz daha da artsın. Bizim gücümüz sizin fəaliyyətinizdir. Sizin isə gücünüz 

Azərbaycan dövlətinin güclü olmasıdır. Azərbaycan dövləti nə qədər güclü olsa, sizin mövqeləriniz də bir o 

qədər güclü olacaqdır. Azərbaycanlıların yığcam yaşadıqları, yaxud da çox böyük sayda yaşadıqları ölkələrin 

dövlət, hökumət başçıları ilə mənim bu barədə çox geniş söhbətlərim olubdur. Elə bir görüş olmayıbdır ki, biz 

bu məsələyə toxunmayaq. Elə bir tədbir olmayıb ki, mən bu mövzunu dilə gətirməyim. Hər dəfə bunu edirəm və 

edəcəyəm. Çünki bu, bizim xalqımızın nüfuzunu möhkəmləndirir.  

Azərbaycan xalqı böyük xalqdır. Biz 50 milyonuq. Bu, dünya miqyasında böyük xalqdır. Bizim 

hamımızın bir Vətəni var - Azərbaycan. Çalışmalıyıq ki, doğma Vətənimizi möhkəmləndirək, zənginləşdirək, 

qüdrətli dövlətə çevirək. Bu işdə hamımıza uğurlar diləyirəm.  

Sağ olun.  
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AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN ADINDAN  

DÜNYA AZƏRBAYCANLILARININ II QURULTAYI İŞTİRAKÇILARININ ŞƏRƏFİNƏ 

TƏŞKİL EDİLMİŞ RƏSMİ QƏBULDA 

NİTQ 

 

Bakı şəhəri, 

16 mart 2006-cı il 

 

Əziz dostlar!  

Hörmətli qonaqlar!  

Xanımlar və cənablar!  

Bizim qurultayımız başa çatdı, öz işini yekunlaşdırdı və bütün günü biz bərabər idik. Qurultayın çox 

böyük əhəmiyyəti var, tarixi əhəmiyyəti var. İkinci dəfədir ki, dünya azərbaycanlıları bir araya gəlirlər, öz 

problemlərini bölüşürlər, öz fikirlərini ifadə edirlər.  

Qurultayda həm nailiyyətlər haqqında çıxışlar oldu, eyni zamanda, bizim qarşımızda duran problemlər 

də müzakirə edildi. Bu da çox vacibdir. Çünki qurultayın əsas məqsədi son 5 il ərzində görülən işlərə qiymət 

vermək, onları təhlil etmək, əldə olunmuş nailiyyətləri ifadə etmək və eyni zamanda, mövcud olan problemləri 

də üzə çıxarmaq, müzakirə etmək, onların həlli yollarını aramaq və müəyyənləşdirmək idi. Mən hesab edirəm 

ki, bu iki məqsəd həm çıxışlarda, həm də qurultayın sənədlərində öz əksini tapdı. Qurultaydan sonra bizim 

xaricdəki diasporlarımız daha mütəşəkkil şəkildə fəaliyyət göstərəcək, azərbaycanlılar bir-birilə daha sıx bağlı 

olacaqlar.  

Xalqımız uzun illər idi ki, öz dövlət müstəqilliyindən məhrum olmuşdu. Azərbaycan müstəqil dövlət 

kimi cəmi 15 ildir yaşayır. Fikirləşəndə ki, hansı amillər bizi millət kimi qoruyub saxladı və möhkəmləndirdi, 

əlbəttə ki, ilk növbədə, bir neçə amil haqqında söz demək mümkündür. İlk növbədə, bizim dilimiz, doğma 

Azərbaycan dili, bizim mədəniyyətimiz, ədəbiyyatımız, incəsənətimiz, tariximiz - bu amillər azərbaycanlıları 

qorudu, saxladı, möhkəmləndirdi. Bu gün müstəqil dövlət kimi Azərbaycan öz siyasətini xalqımızın iradəsinə 

əsaslanaraq uğurla aparır.  

Mən sizin hamınızı bir daha ürəkdən salamlayıram. Çox məmnunam ki, bu gözəl gündə biz birlikdəyik. 

Siz qurultaydan sonra öz yaşadığınız ölkələrə qayıdacaqsınız. Əlbəttə ki, öz fikirlərinizi, öz ideyalarınızı orada 

yaşayan soydaşlarınıza çatdıracaqsınız. Ümidvaram ki, bu qurultay və onun qərarları, qəbul edilmiş sənədlər 

bizi daha da sıx birləşdirəcəkdir.  

Sizdən xahiş edirəm ki, xaricdə yaşayan bütün azərbaycanlılara Azərbaycandan salam çatdırasınız, 

mənim salamlarımı çatdırasınız. Bu, bizim hamımızın Vətənidir. Arzu edirəm ki, heç kimin heç bir problemi 

olmasın. Arzu edirəm ki, yaşadığınız ölkələrdə işiniz daha da avand olsun, daha da yüksək nailiyyətlərə 

çatasınız. Amma, Allah eləməsin, hansısa bir problemlə üzləşsəniz, bilin ki, doğma Azərbaycan var, sizin 

doğma torpağınız var, dövlət var. Sizi burada qarşılamağa hər zaman hazırıq.  

Mən bu badələri dünya azərbaycanlılarının şərəfinə qaldırmaq istəyirəm. Dünya azərbaycanlılarının 

birliyinin şərəfinə qaldırmaq istəyirəm. Bizimlə bərabər qurultayda iştirak etmiş bütün nümayəndələrə, bütün 

qonaqlara, ölkəmizi sevən bütün insanlara, Azərbaycana müxtəlif ölkələrdə dayaq olan insanlara, təşkilatlara öz 

minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm. Əmin olduğumuzu bildirmək istəyirəm ki, Azərbaycan bundan sonra da 

inamla inkişaf edəcəkdir. Azərbaycan dövləti möhkəmlənəcək, zənginləşəcək və Azərbaycan xalqı sülh, rifah 

şəraitində yaşayacaqdır.  

Sağ olun.  
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AZƏRBAYCAN VƏ TÜRKİYƏ PREZİDENTLƏRİNİN DANIŞIQLARININ 

NƏTİCƏSİNƏ DAİR MƏTBUAT ÜÇÜN 

BƏYANAT 

 

Bakı şəhəri, 

4 aprel 2006-cı il 

 

Hörmətli cənab Prezident!  

Əziz qardaşım!  

Hörmətli qonaqlar, xanımlar və cənablar!  

Mən sizin hamınızı ürəkdən salamlayıram, bir daha “Azərbaycana xoş gəlmisiniz!” deyirəm. Biz 

Türkiyə Cümhuriyyətinin Prezidenti Əhməd Necdət Sezərin Azərbaycana rəsmi səfərinə çox böyük əhəmiyyət, 

böyük önəm veririk. Bu səfər bizim aramızda olan əlaqələrə yeni təkan verəcəkdir.  

Bildiyiniz kimi, Azərbaycanla Türkiyə arasındakı münasibətlər ən yüksək səviyyədədir və Azərbaycan 

öz dövlət müstəqilliyini bərpa etdikdən sonra daim Türkiyənin dəstəyini, köməyini hiss edirdi. Biz bunu bu gün 

də hiss edirik. Bütün sahələrdə əməkdaşlıq çox uğurludur və bu gün biz onun əsas istiqamətlərini müzakirə 

etdik, gələcək perspektivlər haqqında fikir mübadiləsi apardıq. Həm siyasi, həm iqtisadi, həm də humanitar 

sahələrdə münasibətlərimiz ən yüksək zirvədədir.  

Bu gün eyni zamanda, beynəlxalq layihələr haqqında söhbət açılmış, regional əməkdaşlıq məsələləri 

müzakirə edilmişdir. Türkiyə və Azərbaycan dünya üçün çox önəmli, əhəmiyyətli enerji layihələrini həyata 

keçirirlər. Bizim birgə fəaliyyətimiz, uğurlu işbirliyimiz bu layihələri irəliyə aparır. Bakı-Tbilisi-Ceyhan və 

Bakı-Tbilisi-Ərzurum neft və qaz kəmərləri uğurla inşa edilir və bu il biz onların istismarına nail olacağıq. 

Əlbəttə, açılan bu enerji dəhlizi yeni imkanlar yaradacaqdır. Bu, bizi daha da sıx birləşdirəcək və ölkələrimizin 

əhəmiyyətini artıracaqdır.  

Bu gün biz başqa bir layihə - Qars-Tbilisi-Bakı dəmir yolunun tikintisi haqqında da danışdıq. Bu 

məsələdə də bizim aramızda heç bir fikir ayrılığı yoxdur. Türkiyə, Azərbaycan və Gürcüstan bu layihədə də fəal 

iştirak etmək əzmindədirlər. Mən əminəm ki, biz bu layihədə də uğura nail olacağıq.  

Təbii ki, Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli məsələsi də müzakirə olundu. 

Türkiyə bu məsələdə daim Azərbaycanın yanındadır, bizi dəstəkləyir və bu, bizim üçün çox önəmlidir. Biz bu 

dəstəyə görə minnətdarıq. Münaqişənin həlli məsələsində Azərbaycanın mövqeyi dəyişməz olaraq qalır. Bu 

məsələ yalnız beynəlxalq hüquq normaları əsasında öz həllini tapa bilər. Azərbaycanın ərazi bütövlüyü bərpa 

olunmalıdır. Bu işğala son qoyulmalı, Ermənistanın azərbaycanlılara qarşı etnik təmizləmə siyasəti nəticəsində 

yurd-yuvasından didərgin düşmüş soydaşlarımız öz doğma torpaqlarına qayıtmalıdırlar. Bu prinsiplər həm 

reallığı, ədaləti əks etdirir, eyni zamanda, beynəlxalq hüquq normalarına da uyğundur. Türkiyənin bu məsələyə 

dair mövqeyi ədalətlidir və biz buna görə çox minnətdarıq.  

Ölkələrimiz arasında ticarət əlaqələri də yüksək sürətlə inkişaf edir. Bu onu göstərir ki, həm Türkiyədə, 

həm də Azərbaycanda müşahidə olunan iqtisadi artım yeni imkanlar açır. Azərbaycanda son il iqtisadiyyat çox 

yüksək sürətlə inkişaf edib, iqtisadi artım 26 faizdən çox olubdur. Bu il həmin rəqəm daha da böyük olacaqdır. 

İqtisadiyyat artdıqca, əlbəttə, qarşılıqlı ticarət əlaqələrinin inkişafı üçün də yaxşı imkan yaranır. İş adamları bu 

gözəl imkanlardan səmərəli istifadə etməlidirlər. Ancaq bununla yanaşı, əlbəttə, iqtisadi əlaqələrin, ticarət 

dövriyyəsinin indiki səviyyəsi bizim potensialımızı tam əks etdirmir. Bizim imkanlarımız daha da genişdir.  

Bir sözlə, ikitərəfli münasibətləri ehtiva edən bütün məsələlər bu gün müzakirə olundu. Mən çox 

məmnunam ki, danışıqlar çox səmərəli keçdi. Şübhə etmirəm ki, bu səfərdən sonra bizim əlaqələrimiz daha 

yüksək zirvəyə qalxacaqdır. Təşəkkür edirəm.  
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TÜRKİYƏ RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ƏHMƏD NECDƏT SEZƏRİN ŞƏRƏFİNƏ 

TƏŞKİL EDİLMİŞ RƏSMİ ZİYAFƏTDƏ 

NİTQ 

 

Bakı şəhəri, 

4 aprel 2006-cı il 

 

Türkiyə Cümhuriyyətinin Prezidenti, əziz qardaşım Əhməd Necdət Sezər!  

Hörmətli Səmra xanım!  

Xanımlar və cənablar!  

Əziz qonaqlar!  

Mən sizi Azərbaycanda bir daha ürəkdən salamlayıram, sizə “Xoş gəlmisiniz!” deyirəm.  

Biz bu səfərə çox böyük əhəmiyyət veririk. Çünki bu səfər ikitərəfli əlaqələrimizin inkişafına güclü 

təkan verəcəkdir. Türkiyə ilə Azərbaycan arasında əlaqələr dostluq, qardaşlıq zəminində qurulubdur. Bizim 

xalqlarımız bir-birinə daim çox bağlı olmuşlar. Ancaq dövlətlərarası münasibətlər Azərbaycan müstəqilliyə 

qovuşduqdan sonra başladı və o gündən bu günə qədər bu münasibətlər çox sürətlə inkişaf etmişdir. Türkiyə 

Azərbaycanın müstəqilliyini tanıyan ilk ölkə olmuşdur və biz Türkiyədən daim dəstək və kömək hiss edirik. Bu 

dəstəyə və köməyə görə sizə çox minnətdarıq.  

Bizim münasibətlərimizi müəyyən edən təməl prinsipləri vardır. Böyük öndər Mustafa Kamal 

Atatürkün “Azərbaycanın kədəri bizim kədərimiz, sevinci bizim sevincimizdir!”, Azərbaycan xalqının 

ümummilli lideri Heydər Əliyevin “Türkiyə və Azərbaycan bir millət, iki dövlətdir!” prinsipləri bizim bugünkü 

münasibətlərimizi müəyyən edir və əminəm ki, gələcəkdə bu münasibətlər daha da möhkəmlənəcəkdir.  

Azərbaycan ilə Türkiyə arasında olan işbirliyi, əlaqələr təkcə ölkələrimiz, xalqlarımız üçün deyil, bütün 

bölgə üçün böyük əhəmiyyət daşıyır. Xüsusilə indiki zamanda Türkiyə və Azərbaycan bölgədə və dünyada öz 

mövqelərini möhkəmləndirirlər. Bizi birləşdirən nəhəng enerji layihələrinin həm bölgənin inkişafı üçün, bölgədə 

sülhün, təhlükəsizliyin möhkəmlənməsi üçün, eyni zamanda, dünya üçün çox böyük əhəmiyyəti vardır. Bu il 

Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəməri işə düşməlidir, eyni zamanda, Bakı-Tbilisi-Ərzurum qaz kəməri istifadəyə 

verilməlidir. Bunlar dünyamiqyaslı layihələrdir və ilk növbədə, dövlətlərimizi möhkəmləndirəcək, eyni 

zamanda, bizim önəmimizi də artıracaqdır. Azərbaycan və Türkiyə Xəzər dənizinin təbii ehtiyatlarını dünya və 

Avropa bazarlarına çıxarılması üçün çox önəmli ölkələrə çevrilir.  

Bununla yanaşı, dəmir yolunun birləşməsi məsələsi də çox böyük əhəmiyyət daşıyır və Bakı-Tbilisi-

Qars dəmir yolu layihəsi də artıq gündəlikdədir. Bu gün bu barədə də söhbət açılmış, fikir mübadiləsi 

aparılmışdır. Əminəm ki, bu layihə də həyata keçiriləcək və beləliklə, Orta Asiyanı, Azərbaycanı Türkiyə ilə 

birləşdirən dəmir yolu da istismara veriləcəkdir. Bir vaxtlar bəziləri Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəmərinə də 

əfsanə kimi yanaşırdılar. Ancaq bizim birgə səylərimiz, uğurlu fəaliyyətimiz, regional əməkdaşlıq bu əfsanəni 

gerçəkliyə çevirdi. Şübhə etmirəm ki, gələcəkdə həyata keçiriləcək layihələr də uğurlu olacaqdır.  

Bu gün eyni zamanda, Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli yolları da müzakirə 

edilmişdir. Bildiyiniz kimi, Türkiyə bu məsələ ilə bağlı daim Azərbaycanın yanındadır. Biz daim bu dəstəyi hiss 

edirik və bu, bizim üçün çox önəmlidir, Azərbaycanın mövqelərini möhkəmləndirən bir amildir. Azərbaycan bu 

münaqişəni yalnız beynəlxalq hüquq əsasında həll etmək əzmindədir. Beynəlxalq hüquq normaları hər yerdə 

tətbiq olunmalıdır. Beynəlxalq normalara riayət edilməlidir və davranış qaydaları da hamı üçün eyni olmalıdır. 

Biz bu dünyada yaşayırıq, dünyanın bir hissəsiyik və dünyada, beynəlxalq təşkilatlarda qəbul edilmiş normalar 

bütün ölkələr üçün əsas olmalıdır. Azərbaycanın mövqeyi də məhz bundan ibarətdir ki, ölkəmizin dünya 

tərəfindən, Birləşmiş Millətlər Təşkilatı tərəfindən tanınmış ərazi bütövlüyü bərpa olunmalıdır. Azərbaycanın 

suverenliyi bərpa edilməli, zəbt olunmuş torpaqlar işğalçı qüvvələrdən təmizlənməlidir və Ermənistanın 

azərbaycanlılara qarşı etdiyi etnik təmizləmə siyasətinin nəticələri aradan qaldırılmalıdır. Bizim bu mövqeyimiz 

dəyişməz olaraq qalır və münaqişə yalnız bu prinsiplər əsasında öz həllini tapa bilər. Türkiyənin Azərbaycana 

dəstəyi, bu məsələ ilə bağlı bəyanatları, təklifləri bizim üçün çox önəmlidir və münaqişənin həlli üçün böyük rol 

oynayır.  

Bizim iqtisadi əlaqələrimiz də sürətlə inkişaf edir. Son il ərzində ticarət dövriyyəsi çox böyük sürətlə 

artıbdır. Bu, onu göstərir ki, iqtisadi əlaqələrimiz də yeni mərhələyə qədəm qoyubdur. Bu, bizi çox sevindirir, 

çünki iqtisadi əlaqələrimiz nə qədər güclü olsa, bu, bütün başqa sahələrə də təsir göstərəcəkdir. İndi Türkiyənin 

və Azərbaycanın iqtisadi uğurları göz qabağındadır. Türkiyənin iqtisadiyyatı artır və sürətlə inkişaf edir. Keçən 

il Azərbaycanda iqtisadi artım 26,4 faiz təşkil etmişdir. Bu il isə həmin rəqəm daha da böyük olacaqdır. Yeni 
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imkanlar açılır, yeni layihələr həyata keçiriləcəkdir. Biz Azərbaycanda fəaliyyət göstərən türk iş adamlarını da 

bu əməkdaşlığa dəvət edirik. Artıq Azərbaycanda Türkiyədən gəlmiş və burada yaşayan minlərlə iş adamı 

fəaliyyət göstərir. Biz də çalışırıq ki, onlara daim diqqət, kömək göstərək. İnvestisiya mühitini sağlamlaşdırmaq 

üçün müvafiq tədbirlər də görülür. İqtisadi əlaqələr nə qədər güclü olsa, təbii ki, bütün başqa əlaqələr də 

güclənəcəkdir.  

Yenə də demək istəyirəm ki, bizi birləşdirən tarixi köklər, müştərək tariximiz, ənənələrimiz, dinimiz, 

dilimiz, mədəniyyətimizdir. İki qardaş ölkə - Türkiyə və Azərbaycan bu gözəl və möhkəm təməl üzərində öz 

münasibətlərini möhkəmləndirir, yeni layihələr üzərində işləyirlər. Ölkələrimiz üçün, bölgə üçün, dünya üçün 

önəmli olan məsələlər indi Ankarada və Bakıda həll olunur və bu da həqiqətdir. Mən şübhə etmirəm ki, 

gələcəkdə bizim mövqelərimiz daha da möhkəmlənəcəkdir. Türkiyə-Azərbaycan birliyi bizim uğurlu 

inkişafımız üçün başlıca şərtdir.  

Əziz qardaşım, hörmətli Cümhurbaşqanı, Sizi Bakıda bir daha salamlayıram. Bu badəni Türkiyənin 

Cümhurbaşqanı, əziz qardaşım Əhməd Necdət Sezərin şərəfinə, Səmra xanımın şərəfinə, bütün qardaş türk 

xalqının şərəfinə, Türkiyə Cümhuriyyətinin şərəfinə qaldırıram.  

Sağ olun. 
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VAŞİNQTONDA BEYNƏLXALQ MÜNASİBƏTLƏR ŞURASINDA  

GÖRÜŞ 

 

Vaşinqton şəhəri, 

26 aprel 2006-cı il 

 

Vaşinqtonda Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin ABŞ-a səfəri çərçivəsində ilk 

görüşü Vaşinqtonda Beynəlxalq Münasibətlər Şurasında olmuşdur.  

Görüşü ABŞ-ın keçmiş Prezidentinin milli təhlükəsizlik üzrə köməkçisi general BRENT 

SKOUKROFT açaraq dedi:  

- Sabahınız xeyir. Beynəlxalq Münasibətlər Şurasının bugünkü görüşünə xoş gəlmişsiniz. Bu görüş 

xüsusi əhəmiyyət daşıyır.  

Bu gün mənim hörmətli qonağım, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti zati-aliləri cənab İlham 

Əliyevdir. Sizi burada salamlamaq böyük şərəfdir. Bu, Vaşinqton səfəri çərçivəsində ilk görüşdür. Ona görə 

hörmətli qonağın ölkəmizdə ilk sözünü biz dinləyəcəyik. Bu gün keçirəcəyimiz görüşün prosedurası adi 

görüşlərdən fərqli olacaqdır. Mənim qonağım 2003-cü ilin oktyabrında Azərbaycanın Prezidenti seçilmişdir. O, 

Bakıda anadan olub və Azərbaycanda orta məktəbi bitirdikdən sonra Moskvanın Dövlət Beynəlxalq 

Münasibətlər İnstitutuna daxil olmuşdur. 1982-ci ildə həmin institutu bitirdikdən sonra aspiranturaya qəbul 

olunub və 1990-cı illərə qədər orada dərs deyibdir. 1994-cü ilin may ayında o, Azərbaycan Dövlət Neft 

Şirkətinin birinci vitse-prezidenti təyin olunmuşdur. Həmin müddət ərzində, o, Azərbaycanın neft yataqlarının 

işlənilməsi sahəsində geniş fəaliyyət göstərmişdir. 1995-2003-cü illərdə, o, Azərbaycan parlamentinin deputatı 

olmuşdur. 2003-cü ilin yanvarında İlham Əliyev Avropa Şurası Parlament Assambleyası sədrinin müavini 

vəzifəsinə seçilmişdir. Həmin ilin avqust ayında, o, Azərbaycanın Baş naziri təyin edilmiş və daha sonra, mən 

artıq bunu dedim, 2003-cü ildə oktyabrın 15-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti seçilmişdir.  

Artıq qeyd etdiyim kimi, buradakı prosedura fərqli olacaqdır. Bu səhər cənab Prezident öz arzusunu 

bildirmişdir ki, formal çıxış etmək əvəzinə, o, görüşü söhbət formasında qursun. Suallar verilsin və onları 

cavablandırsın. Mən birinci sualı verəcəyəm, sonra isə, sizin suallarınıza keçəcəyik. Xahiş edirik, sual verərkən 

mikrofonu gözləyin, ayağa qalxın, özünüzü təqdim edin və iş sahəniz haqqında məlumat verin.  

Siz hamınız bilirsiniz ki, Azərbaycan ABŞ-ın vacib tərəfdaşıdır, onun çox strateji mövqeyi var. Zəngin 

enerji resurslarına malikdir və sərt qonşuları var. Qafqaz mürəkkəb və həssas regiondur, Azərbaycanın şimalda 

və cənubda iki çox güclü qonşusu var: Rusiya və İran. Onlar bu ölkəyə möhkəm marağını nümayiş etdirirlər. O, 

qərbdə yerləşən qonşusu Ermənistanla müharibə vəziyyətindədir və həmin ölkə hazırda Azərbaycan ərazisinin 

böyük bir hissəsini işğal altında saxlayır.  

Cənab Prezident, Sizi ölkənizlə bağlı ən çox narahat edən məsələlər hansılardır?  

İLHAM ƏLİYEV: Giriş sözünüzə görə çox sağ olun. İlk növbədə, demək istəyirəm ki, burada 

olmağıma çox şadam. Beynəlxalq Münasibətlər Şurasında fikir mübadiləsi aparmaq mənim üçün böyük 

şərəfdir. Mən Vaşinqtona rəsmi səfərimi bu görüşlə başlayıram. Bu, mənim ilk görüşümdür. Qarşılıqlı maraq 

doğuran bütün məsələlər keçiriləcək görüşlər zamanı müzakirə olunacaqdır. Azərbaycan yeni müstəqillik 

qazanmış ölkə hesab edilir, baxmayaraq ki, müstəqilliyimizin artıq 15-ci ilini yaşayırıq. Lakin bununla belə, 

inkişaf prosesləri hələ də gedir. Müstəqilliyin ilk illərində biz çətinliklərlə üzləşmişdik, Azərbaycanın gələcəyi 

sual altında idi - vətəndaş müharibəsi, Ermənistanın təcavüzü. Ölkədə digər çətin problemlər, o cümlədən tam 

iqtisadi böhran özünü büruzə vermişdi. Əslində, Azərbaycanın müstəqil ölkə kimi mövcudluğu sual altında idi. 

Lakin bu gün Azərbaycan regionda güclü mövqeyə malik olan ölkədir, xarici sərmayələrin cəlb edilməsi 

məqsədi ilə çox uğurlu strategiyanı həyata keçirmişdir. Biz çox uğurlu iqtisadi islahatlar aparmışıq. Bu 

baxımdan ölkəmiz sürətlə inkişaf edir. Hazırda Azərbaycan beynəlxalq birliyə yaxşı inteqrasiya olunmuşdur. 

Biz çox vacib beynəlxalq və Avropa təşkilatlarının üzvüyük və siyasi demokratik islahatlar ölkədə paralel 

olaraq aparılır. Birləşmiş Ştatlarla münasibətlərimizi yüksək qiymətləndiririk, bu əlaqələr bizim üçün strateji 

əhəmiyyət daşıyır və fikrimcə, ölkələrimiz arasında əlaqələrin gələcək inkişafı burada keçirəcəyim görüşlərin və 

aparacağım müzakirələrin əsas mövzusu olacaqdır. Biz müxtəlif sahələrdə əməkdaşlıq edirik. Bu, 1994-cü ildə 

enerji məsələlərindən başlamış, sonra isə təhlükəsizlik sahəsinə, iqtisadi əməkdaşlığa, antiterror koalisiyasında 

iştiraka keçmişdir. Əlbəttə, əməkdaşlıq Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli, ölkədəki 

siyasi və iqtisadi islahatlar və regional problemlər kimi sahələr də də olmuşdur. Bu, əməkdaşlığımızın əsas 

sahələridir. Bütün bu sahələrdə biz qarşılıqlı anlaşmanın və hörmətin şahidiyik. Əminəm ki, səfərim bütün bu 

müsbət nailiyyətləri və meyilləri daha da möhkəmləndirəcəkdir.  
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Ölkənin üzləşdiyi əsas çətinliklərə gəldikdə isə, təbii ki, bu, Ermənistanın Azərbaycan torpaqlarını 

davamlı işğalıdır. Bunu istisna etməklə, bizim heç bir ciddi problemimiz yoxdur, çünki iqtisadi inkişaf 

baxımından göstəricilərimiz əladır. Ötən il ərzində Azərbaycanda ÜDM-in artım həcmi 26 faiz olmuşdur. Bu il 

ondan da çox olacaqdır. Prezident olduğum son iki il yarım ərzində Azərbaycanda 380 mindən çox yeni iş yeri 

açılmışdır. Onların əksəriyyəti qeyri-neft sektoruna aiddir. Büdcəmiz dörd dəfə artmışdır. Əlbəttə ki, bizim 

enerji və nəqletmə layihələrimiz çox möhkəm iqtisadi əsaslar yaradacaqdır.  

Bununla belə, ən böyük təhdid, təhlükə və maneə Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ 

münaqişəsidir. Biz həmin münaqişəni on ildən çoxdur ki, həll etməyə çalışırıq. Lakin əfsuslar olsun, bu səylər 

hələ ki, heç bir uğur gətirməmişdir. Ümid edirik ki, hazırkı danışıqların çərçivəsi beynəlxalq hüququn 

normalarına əsaslanan ədalətli və uzunmüddətli sülhün bərqərar olunması üçün imkanlar yaradacaqdır. Əminəm 

ki, dünyanın aparıcı dövləti və ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədri kimi Birləşmiş Ştatlar münaqişənin həllinə 

töhfə verəcək və beləliklə, sülh ölkəmizdə və regionda öz yerini tutacaqdır.  

BRENT SKOUKROFT: Çox sağ olun, cənab Prezident. Dağlıq Qarabağ haqqında bir az ətraflı 

danışmağınızı xahiş edirik. Ermənistanın apardığı hərbi əməliyyat və təcavüz dayandırıldıqdan sonra 

müəyyən irəliləyiş əldə edilmişdir. Lakin bundan sonra Birləşmiş Ştatların sanksiyaları Ermənistana yox, 

Azərbaycana qarşı tətbiq olundu. O vaxtdan bəri uzun yol keçilibdir. Lakin hər iki tərəfin emosional 

çıxışlarının intensivliyi baxımından, Siz problemin bu yaxınlarda həllini gözləyirsinizmi?  

İLHAM ƏLİYEV: Siz burada Birləşmiş Ştatların sanksiyasını xatırlatdınız. Əlbəttə, bu, bizə qarşı çox 

ədalətsiz addım idi. Lakin sanksiyanın tətbiq olunduğu vaxtı yadımıza salsaq görərik ki, həmin vaxt 

Azərbaycanı Vaşinqtonda ümumiyyətlə tanımırdılar. Müstəqilliyin ilk illəri diplomatiya çox zəif idi. Əksinə, 

buradakı erməni lobbisi olduqca fəal çalışırdı və onlar rəsmiləri, Konqresi və digər təsisatları Azərbaycanın 

təcavüzün qurbanı yox, təcavüzkar olması fikrinə inandıra bildilər. Beləliklə, 907-ci düzəliş qəbul edilmişdir. 

Əlbəttə, sonrakı illər ərzində bu qərar qüvvədə idi və bu düzəlişin qüvvəsinin dayandırılması müəyyən vaxt 

apardı. Lakin biz hamımız o vaxtkı şəraiti xatırlayırıq. Danışıqlar təkcə bir tərəfdən asılı deyildir. Bu elə bir 

məsələ deyil ki, Azərbaycan onu birtərəfli qaydada həll etsin. Danışıqlarda iki tərəf iştirak edir. Bu səbəbdən, 

əgər biz sülh yolu ilə nizamlanmadan danışırıqsa, onda hər iki tərəf münaqişənin həllinə doğru addımlar 

atmalıdır. Bizim mövqeyimiz olduqca aydındır və mən hesab edirəm ki, ədalətlidir və beynəlxalq hüquq 

prinsiplərinə əsaslanır.  

Hər hansı münaqişənin həlli üçün müəyyən çərçivələr mövcud olmalıdır. Bu baxımdan, beynəlxalq 

hüququn lazımi qaydada müəyyən edilmiş normaları mövcuddur. Azərbaycanın ərazi bütövlüyü danışıqlar 

mövzusu deyildir. Azərbaycanın ərazi bütövlüyü bütün ölkələr, o cümlədən Birləşmiş Ştatlar tərəfindən 

tanınmışdır. Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanımayan yeganə ölkə Ermənistandır. Bizim ərazi bütövlüyümüz 

Birləşmiş Millətlər Təşkilatı tərəfindən tanınıb və Azərbaycan bu təşkilata üzv kimi qəbul olunduqda, bütöv 

ölkə kimi, Azərbaycanın tarixi torpağı Dağlıq Qarabağ daxil olmaqla qəbul edilibdir. Buna görə də münaqişə 

həmin prinsiplər əsasında öz həllini tapa bilər. Dağlıq Qarabağda yaşayan təqribən 60 min erməniyə 

Azərbaycanın ərazi bütövlüyü çərçivəsində yüksək dərəcəli muxtariyyət verilə bilər. Biz belə misalları bir çox 

yerlərdə, o cümlədən Avropada görmüşük. Avropada muxtariyyətin bir çox yaxşı nümunələri mövcuddur və 

orada milli azlıqlar dinc şəraitdə, heç bir problemsiz yaşayırlar.  

Biz onlara bölgədə sülhün daim qorunacağı barədə çox güclü siyasi zəmanət verə bilərik. Sayı bir 

milyon olan qaçqınlarımız, o cümlədən 700 min məcburi köçkün öz evlərinə qayıtmaq hüququna malikdir. 

Onlar Ermənistan hökuməti tərəfindən həyata keçirilmiş etnik təmizləmə siyasəti nəticəsində öz yurdlarından 

qovulmuşlar. Onlar artıq on ildən çoxdur ki, dözülməz şəraitdə yaşayırlar. Bu, böyük humanitar faciədir və 

bütün dünya buna diqqət yetirməlidir. Biz yenə də münaqişənin beynəlxalq hüquq normaları əsasında dinc yolla 

həllinin tərəfdarıyıq və ümid edirik ki, danışıqlar konstruktiv istiqamətdə davam edəcəkdir. Lakin eyni 

zamanda, hər hansı proqnoz vermək çətindir, çünki bu, elə bir məsələdir ki, yalnız bizim qərar və ya 

istəyimizdən asılı deyildir.  

BRENT SKOUKROFT: Sağ olun, cənab Prezident. İndi isə, yerlərdən verilən suallara keçək. Kiminsə 

sualı varmı?  

SUAL: Mən hazırda Corc Vaşinqton Universitetində işləyirəm. Keçmişdə Milli Təhlükəsizlik 

Şurasında çalışmışam, atanız və Prezident Koçaryan arasında Dağlıq Qarabağ üzrə Ki Uest sülh 

danışıqlarında Ağ evin nümayəndəsi olmuşam. Bildiyiniz kimi, hər hansı danışıqlarda hər iki tərəfin 

güzəştlərə getməsi lazımdır. Mən hesab edirəm ki, bu halda ən çətin şey digər tərəfin təklifinə uyğun 

güzəştə getməkdir. Əgər nəzərə alsaq ki, Sizin ölkə daha zəngindir və daha yaxşı uzunmüddətli 

perspektivləri var, fikrinizcə, Siz hazırda çətin vəziyyətdə olan Ermənistana hansı stimulu verə 

bilərsiniz? Onlar müharibədə qalib gəliblər. Udduqları heç nəyi geriyə qaytarmaq istəmirlər, çünki uzun 
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müddətdə onları çətin perspektivlər gözləyir. Ona görə, əgər Siz Ermənistanın yerində olsaydınız, Sizcə, 

onlara hansı stimul lazımdır ki, onlar da güzəştə gedə bilsin və məsələ öz həllini tapsın? Sağ olun.  

İLHAM ƏLİYEV: Əvvəlcə onu demək istəyirəm ki, ermənilər müharibəni udmayıblar. Ola bilsin, 

ermənilər digər ölkələrin güclü himayəsi altında birinci müharibədə müəyyən üstünlük qazana biliblər. Hamıya 

məlumdur ki, Rusiya ordusunun güclü yardımı olmadan, ermənilər heç vaxt bizim torpaqları ələ keçirə 

bilməzdilər. Bu cür yardım həmin vaxt həlledici rol oynadı. Buna görə də müharibə hələ başa çatmayıbdır. Mən 

hesab edirəm ki, beynəlxalq münasibətlərdə real və konstruktiv danışıqları artıq baş vermiş fakt əsasında 

aparmaq düzgün hesab edilmir. Əgər biz beynəlxalq prosesdən və problemin müəyyən prinsiplərə əsaslanan 

dinc yolla həllindən danışırıqsa, bir tərəfin müvəqqəti üstün vəziyyəti nəzərə alınmamalıdır.  

Hesab edirəm ki, Ermənistan rəhbərliyi üçün qərar qəbul etmək vaxtı artıq yetişibdir. Biz hamımız 

gələcəyi fikirləşməliyik və dövlət xadimi ilə siyasətçi arasında olan fərq ondan ibarətdir ki, siyasətçilər yalnız 

özlərinin siyasi taleyi haqqında düşünürlər. Dövlət xadimləri isə xalqın taleyi haqqında fikirləşirlər. Fikrimcə, 

Ermənistan rəhbərliyinin qərar qəbul etmək vaxtı çatıbdır. Onlar beş, on və on beş ildən sonra münaqişənin həll 

olunmayacağı təqdirdə nəyin baş verəcəyi haqqında düşünməlidirlər.  

Azərbaycan xalqının səbrinin hüdudları var. Bizim heç bir qeyri-adi tələbimiz yoxdur. Biz özümüzə 

məxsus olmayan torpağı tələb etmirik. Tələbimiz odur ki, ermənilər işğal etdikləri rayonları könüllü şəkildə, 

dinc yolla qaytarsınlar və beləliklə, azərbaycanlılar doğma yerlərinə qayıda bilsin və orada yaşasınlar. 

Danışıqlar bu istiqamətdə getməlidir. Beynəlxalq səviyyədə tanınmış normalara normal münasibət 

göstərilməlidir. Münaqişə dinc yolla öz həllini tapdıqda nə baş verəcək? Zənnimcə, belə olsa, regionda bütün 

vəziyyət dəyişə bilər. İlk növbədə, bütün kommunikasiyalar açılacaqdır. Beləliklə, Ermənistan özü üçün vacib 

olan Rusiyaya gedən dəmir yolundan istifadə edə biləcəkdir. Daha sonra, gələcəkdə Ermənistan müxtəlif 

regional inkişaf layihələrinə qoşula bilər. Bu ölkə hazırda belə imkanlardan tam məhrumdur, çünki biz 

torpaqlarımızı işğal etmiş ölkə ilə heç vaxt əməkdaşlıq etməyəcəyik və Azərbaycanın iştirakı olmadan heç bir 

regional layihənin həyata keçirilməsi mümkün deyildir.  

Dağlıq Qarabağ erməniləri qorxu olmadan, sülh şəraitində yaşaya biləcəklər. Onlar qanuni qaydada 

yaşayacaqlar. Bu gün Dağlıq Qarabağ qeyri-qanuni qurumdur. Bu, tanınmamış və özü-özünü elan etmiş 

kriminal rejimdir. Dağlıq Qarabağ hazırda bundan ibarətdir. Dağlıq Qarabağ ilə keçmiş sovet məkanında 

yerləşən digər oxşar “respublikalar” arasında heç bir fərq yoxdur. Bildiyiniz kimi, Abxaziya, Dnestryanı bölgə, 

Cənubi Osetiya və Dağlıq Qarabağ keçmiş SSRİ ərazisində dörd tanınmamış və özü-özünü elan etmiş 

“respublikadır”. Onların hamısının eyni münaqişə kökləri var – separatizm və bunun nəticəsində ölkələrin ərazi 

bütövlüyünün pozulması. Eyni ideyalar mövcuddur – separatizm və etnik təmizləmə siyasəti. Ona görə də, 

Qafqazda sülh bərqərar olunsa, hamı bundan bəhrələnəcəkdir. Regional inkişaf proqramları, iqtisadi inkişaf 

olacaqdır. Ermənistan bundan sonra hazırda digər iki Cənubi Qafqaz ölkəsinin keçdiyi Avratlantik inteqrasiya 

proseslərinə daha fəal formada qoşula bilər. Mən inanıram ki, Azərbaycanın gələcəyi tam aydındır. Azərbaycan 

möhkəm cəmiyyəti və iqtisadiyyatı olan güclü, çiçəklənən ölkəyə çevriləcəkdir və ən yaxşısı, belə bir qonşu ilə 

dost olmaqdır.  

SUAL: Cənab Prezident, mətbuat səhifələrində şayiələr gəzir ki, Sizin səfəriniz İran məsələsi ilə 

bağlıdır. Burada mətbuat yazır ki, Siz Prezident Buşla ABŞ-ın İrana qarşı mümkün hərbi əməliyyatına 

yardım etməyinizi müzakirə edəcəksiniz. Bu haqda şərhinizi verə bilərsinizmi? Bu məsələ Ağ evdə Sizin 

tərəfinizdən müzakirə olunacaqmı? Sağ olun.  

İLHAM ƏLİYEV: Qısa giriş sözümdə mən əməkdaşlığımızın əsas elementlərini qeyd etdim. Bu 

ölkəyə səfərimin məqsədi həmin məsələlərin müzakirəsidir. Burada əsasən ikitərəfli münasibətlər, Qafqazdakı 

vəziyyət, enerji və təhlükəsizlik məsələləri və əvvəldə qeyd etdiyim digər məsələlər nəzərdə tutulur. Əgər 

regional təhlükəsizlik məsələsi qaldırılsa, təbii ki, biz sizin dediyiniz mövzunu da istənilən digər məsələ kimi 

müzakirə edəcəyik. Mən mətbuatla tanış oldum və gördüm ki, bu aspektə xüsusi diqqət yetirilir, lakin fikrimcə, 

bu məsələ əməkdaşlığımızın və müzakirələrimizin əsas mövzusu olmayacaqdır.  

SUAL: 1990-cı illərin əvvəllərində və ortalarında Azərbaycan Bakı-Tbilisi-Ceyhan boru 

kəmərinin çəkilməsi və TRASEKA layihəsinin həyata keçirilməsi məqsədi ilə ABŞ və Avropa ilə çox sıx 

çalışırdı. Onlardan hər ikisi Azərbaycandan Qərbə kommunikasiyalar və nəqliyyat yollarının çəkilməsini 

nəzərdə tuturdu. Həmin iki təşəbbüsün hazırda Xəzər dənizinin digər sahilinə, şərqə doğru genişlənməsi 

imkanları necədir? Bu cür səylərdə Azərbaycan hansı rəhbər mövqeyi tuta bilər?  

İLHAM ƏLİYEV: Bildiyiniz kimi, Azərbaycan Xəzərin neft və qaz yataqlarında bizimlə birgə işləmək 

məqsədi ilə əsas xarici şirkətləri dəvət edən ilk ölkə oldu. Ondan əvvəl həmin yataqlarda heç bir digər ölkə və ya 

şirkət işləmirdi. Mənim rəhmətlik atamın, Prezident Heydər Əliyevin neft strategiyası uğurlu olmuşdur və bu 

gün biz həmin strategiyanın həyata keçirilməsinin nəticələrini görürük. Biz neft və qaz layihələrinin inkişaf 
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etdirilməsinin müxtəlif mərhələlərindəyik: kəşfiyyat və hasilatdan başlamış daşınmaya qədər mərhələlər nəzərdə 

tutulur. Bizlərdən çoxu hesab edirdi ki, Ceyhana gedən neft boru kəməri və Ərzuruma gedən qaz kəməri kimi 

nəhəng enerji layihələrini həyata keçirməklə, gələcəkdə yalnız bu istiqamətdə işlərin davam etdirilməsi ilə 

məşğul olacağıq. Lakin bu gün Avropadakı istehlakçılarla bağlı yeni çağırışlar, yeni tələblər və yeni vəziyyət 

mövcuddur.  

Xəzər dənizi regionunda yeni inkişaf müşahidə olunur. Ona görə də Azərbaycan, keçmişdə olduğu kimi, 

bu prosesi irəliyə aparmaqda və energetika sahəsindəki əməkdaşlıq və layihələr üçün yeni çərçivənin 

yaradılmasında çox fəal işləməyə hazırdır. Əgər Xəzərin şərq sahilində yerləşən ölkələr bizim infrastruktura 

qoşulmaq istəsələr, əlbəttə, bunu alqışlayarıq və nəticədə regionda tamamilə yeni vəziyyət yarana bilər. Bakı-

Tbilisi-Ceyhan və Bakı-Tbilisi-Ərzurum neft və qaz boru kəmərləri regional xarakter daşıyır və bu, üç ölkə – 

Azərbaycan, Gürcüstan və Türkiyə arasındakı regional əməkdaşlıqdır. Biz ABŞ hökumətinin verdiyi dəstəyi 

yüksək qiymətləndiririk və mən bir daha qeyd etmək istəyirəm ki, ABŞ-ın dəstəyi olmadan bu layihələrdən heç 

biri reallığa çevrilə bilməzdi. Həmin layihələr nəticəsində Azərbaycan öz resurslarını regional və beynəlxalq 

bazarlara çatdırmaq imkanı əldə edəcəkdir.  

Hazırda neft və qaz layihələrinin inkişafı ilə bağlı yeni vəziyyət lazımi qaydada nəzərdən keçirilməlidir. 

Mənə elə gəlir ki, bunlar dünya və Avropa əhəmiyyətli layihələrdir və bu halda, bütün maraqlı tərəflər müvafiq 

qaydada həmin layihələrdə iştirak edə bilər. Azərbaycanda bizimlə işləyən şirkətlərlə yanaşı, Avropa İttifaqı, 

ABŞ və təbii ki, qonşu ölkələr də işləyə bilər. Biz yeni vəziyyəti lazımi qaydada nəzərdə keçirməliyik və 

düzgün qərar qəbul etməliyik.  

SUAL: Ötən il Sizin ölkədə parlament seçkiləri keçirildi. Bir sıra beynəlxalq mətbuat orqanları 

Ukrayna və Gürcüstandakı kimi növbəti “narıncı” inqilabdan yazırdılar. Lakin bu gün nazirləriniz 

arasında bir sıra gənc şəxsləri gördükdə, mənə elə gəlir ki, Siz fərqli daxili strategiya seçmisiniz. Siz izah 

edə bilərsinizmi, Prezident İlham Əliyevin daxili strategiyası necədir? Sizin qeyri-neft sektoru ilə bağlı 

fikirləriniz necədir?  

İLHAM ƏLİYEV: Əlbəttə, daxili siyasəti xarici siyasətdən ayırmaq olmaz. Bunlar bir-biri ilə bağlıdır. 

Əlbəttə ki, hər bir lider və ya siyasətçi, ilk növbədə, daxili məsələlərə daha çox diqqət ayırmağa çalışır. Lakin 

məqsədlərimizə nail olmaq və layihələrimizi həyata keçirmək üçün biz regionda sülhə nail olmalıyıq. Bizim 

qonşular və tərəfdaşlarla yaxşı münasibətlərimiz olmalıdır. Fikrimcə, Azərbaycanın təcrübəsi göstərir ki, bu 

məsələ mümkündür. Elə münasibətlər qurmaq olar ki, bu, sizin ölkəniz üçün münasib olsun və sizin milli 

maraqlarınızı mümkün qədər lazımi qaydada qorusun və eyni zamanda tərəfdaş və dost saydığınız bütün ölkələr 

və şirkətlərlə daha geniş əməkdaşlığın yaradılması mümkün olsun.  

Prezidentliyimin ilk günlərindən mən bəyan etmişəm ki, Azərbaycan qarşıdurma zonasına 

çevrilməyəcəkdir. Azərbaycan əməkdaşlıq ölkəsi olacaqdır. Son iki il yarım müddətin təcrübəsi göstərir ki, biz 

həmin məqsədə doğru addımlayırıq. Ölkə daxilində işlərimiz lazımi qaydada gedir. Çox uğurlu iqtisadi 

göstəricilərə nail olmuşuq. Sosial problemlərin həllinə və işsizliyin azaldılmasına yönəlmiş çox güclü 

siyasətimiz var. Mən artıq qeyd etdim ki, iki il yarım ərzində 380 mindən çox yeni iş yeri açılmışdır. Bu, qeyri-

adi nailiyyətdir. Azərbaycanda iki il ərzində yoxsulluğun səviyyəsi 49 faizdən 29 faizə düşmüşdür. Güman 

edilir ki, cari il ərzində həmin göstərici bir az da aşağı düşəcəkdir. Ölkəmizdə sosial sabitlik mövcuddur. 

Monoetnik sayılan Ermənistandan fərqli olaraq, Azərbaycan çoxmillətli ölkədir. Bəlkə də Ermənistan bütün 

dünyada, ada ölkələri istisna edilməklə, yeganə monoetnik ölkədir.  

Ölkəmizdə müxtəlif millətlərin və dinlərin nümayəndələri var. Dini və etnik dözümlülük ən yüksək 

səviyyədədir. Azərbaycan dünyəvi dövlətdir. Bu, təkcə Konstitusiyada yazılmayıb, bu, bizim həyat tərzimizdir. 

Ona görə də, göstərdiyim bütün səylər xalqın həyat tərzinin daha da yaxşılaşdırılmasına, Azərbaycanın daha da 

möhkəmləndirilməsinə, regionda daha yaxşı mövqeyin qazanılmasına və mürəkkəb qonşuluq şəraitində sülh, 

təhlükəsizlik və sabitliyin qorunmasına yönəlibdir. Əvvəldə qeyd edildiyi kimi, əgər siz xəritədə Bakıdan digər 

istiqamətlərə baxsanız, mövcud olan və ya potensial müharibələri, münaqişələri və hərbi əməliyyatları 

görəcəksiniz. Belə şəraitdə Azərbaycan sabitlik və inkişaf adasıdır. Bu, bizim nailiyyətimizdir. Bu, bizim 

sərvətimizdir. Biz bunun qorunması və möhkəmləndirilməsi üçün bütün səyləri göstərməliyik.  

Siz burada “narıncı” inqilabı xatırladınız. Bu məsələni məndən parlament seçkiləri öncəsi dəfələrlə 

soruşublar və tam səmimiyyətlə bildirmişəm ki, Azərbaycanda bu inqilab baş verməyəcək, çünki bunun üçün 

əsas yoxdur. Bu, insanların hökumətdən narazı olduğu zaman baş verir. Hökumət ilə xalq arasında boşluğun 

olduğu zaman yaranır. Bu, böyük disproporsiya olduqda və sərvətlərin qeyri-ədalətli formada paylanılması 

təqdirində baş verir. Bu, iqtisadi tənəzzül olanda baş verir. Bütün bu sahələrdə bizim nailiyyətlərimiz var. 

Zənnimcə, yaxşı nailiyyətlərimiz var. Bəli, problemlərimiz də var və biz onları gizlətmirik.  
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SUAL: Mənim verəcəyim sual Qara dəniz regionu ilə Xəzər dənizi regionu arasında əməkdaşlıqla 

bağlıdır. Mən bilmək istərdim, vaxt keçdikcə bu sahədə vəziyyət necə dəyişəcək? Sizcə, daha geniş Qara 

dəniz regionu konsepsiyasının gələcəkdə inkişaf etdirilməsi və əməkdaşlığın genişləndirilməsi sahəsində 

əsas çətinliklər nədən ibarətdir?  

İLHAM ƏLİYEV: Biz bu prosesdə çox fəal şəkildə iştirak edirik. Qara dəniz regionu ilə Xəzər dənizi 

regionu arasında əməkdaşlığı dəstəkləyirik. Azərbaycan GUAM təşkilatının həmtəsisçisidir. Həmin təşkilat 

ölkəmizi digər üç Qara dəniz ölkəsi ilə birləşdirir. Bir sözlə, bizim bütün Qara dəniz dövlətləri ilə ikitərəfli 

səviyyədə yaxşı əlaqələrimiz var və mən həmin region ölkələrinə səfərlər etmişəm. Eyni zamanda, həmin 

ölkələrin başçıları ölkəmizə səfər ediblər. Biz bu istiqamətdə uğurlu və çox yaxşı sürətlə irəliləyirik.  

Bizim Avratlantik məkanına inteqrasiya siyasətimiz olduqca aydındır. Bu, artıq elan edilib və dəyişməz 

olaraq qalır. Biz NATO ilə “Fərdi tərəfdaşlığın fəaliyyət planı” çərçivəsində işləyirik. Ümid edirik ki, Avropa 

İttifaqının “Yeni qonşuluq siyasəti”nin təzə mərhələsi bu yaxınlarda təqdim olunacaqdır. Azərbaycan “Yeni 

qonşuluq” strategiyasının bir hissəsidir. Avropa İttifaqının hüdudları get-gedə bizim sərhədlərə daha da 

yaxınlaşır. Buna görə də biz lap yaxınlarda artıq qonşu olacağıq. Biz bu sahədə çalışmalıyıq və yaxşı qonşuluq 

naminə əməkdaşlığın yaxşı səviyyəsinə nail olmalıyıq. Bir sözlə, biz bütün həmin istiqamətlərdə lazımi 

səviyyədə uğurlu əməkdaşlıq həyata keçirəcək və ümid edirəm ki, belə də davam edəcəyik.  

SUAL: Mən başa düşürəm ki, Sizin burada qeyd etdiyinizə görə, Ağ evdə keçirəcəyiniz danışıqlar 

zamanı, əsasən, ikitərəfli münasibətlərə aid məsələləri müzakirə edəcəksiniz. Lakin İran məsələsi 

gündəliyə gətirilsə, Sizin İranın nüvə proqramı ilə bağlı mövqeyiniz varmı? Çünki hazırda bu məsələ ilə 

bağlı ABŞ-la İran arasında qarşıdurma get-gedə artır və İran Sizin qonşunuzdur.  

İLHAM ƏLİYEV: Bilirsiniz, öz problemlərimizə qayıtsaq, uzun illər ərzində, artıq on ildən çoxdur ki, 

biz yalnız Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi ilə məşğul olmuşuq. Biz hesab edirik ki, mürəkkəb məsələlər 

sülh yolu ilə öz həllini tapmalıdır. Çünki Azərbaycanın yerləşdiyi məkanı nəzərə alsaq, əgər regiondakı həssas 

sülhə zərbə vurularsa, biz bundan əziyyət çəkəcəyik və bunun gözlənilməz nəticələri olacaqdır. Ona görə də 

mən məsələlərin dinc yolla nizamlanmasına üstünlük verirəm. Yenə qeyd etmək istəyirəm, on ildən çoxdur ki, 

bizim torpaqlarımız qaytarılmır. Hesab edirəm ki, daha böyük təhlükəsizlik məsələlərinə gəldikdə, biz sülhü, 

sabitliyi və təhlükəsizliyi qoruyub saxlamağa çalışmalıyıq. Fikrimcə, narahatlığa səbəb olan məsələlərin aradan 

qaldırılmasında ən yaxşı üsul diplomatik vasitələrdən istifadədir.  

Biz, xüsusi regionda yerləşirik. Həmin məsələ bizim üçün elə bir məsələ deyil ki, onu yalnız 

televiziyada seyr edək və xoşumuza gəlməsə, digər kanalı çevirək. Bu, bizim təhlükəsizliyimizlə bağlı olan 

məsələdir. Təbii ki, biz də bundan narahatıq. Əgər bunun bizi narahat etmədiyini desək, sadəlövhlük olardı. 

Lakin hazırkı mərhələdə, biz İranın nüvə proqramı məsələsini danışıqlar yolu ilə həll etməyə çalışmalıyıq. Belə 

olarsa, həmin proqramın səbəb ola biləcəyi təhlükə azaldılacaq və məsələ öz diplomatik həllini tapacaqdır.  

SUAL: Cənab Prezident, mən daxili məsələlərə qayıtmaq istəyirəm. Siz bir neçə dəfə sülh, 

təhlükəsizlik və iqtisadi inkişafı qeyd etdiniz. Bəlkə mən səhv edirəm, lakin bu gün səhər siz bir sözü qeyd 

etmədiniz: o da demokratiyadır. Sizin rejim seçkilərin keçirilməsi ilə bağlı beynəlxalq səviyyədə tənqid 

edilmişdir və seçkilərdən sonra müxalifət qruplarına təzyiqlər haqqında danışılmışdır. Siz Azərbaycanda 

demokratiya ilə bağlı konsepsiyanız haqqında danışa bilərsinizmi? Bu, sülh, təhlükəsizlik və sabitlik 

planına necə uyğun gəlir?  

İLHAM ƏLİYEV: Əgər yadınızdadırsa, təklif olundu ki, görüşün formatı əsasən sual–cavab şəklində 

qurulsun. Ona görə də mən yalnız verilən suallara cavab verirəm. Bu, birincisi. Mən bizim daxili siyasətimizin 

vacib elementini yadımıza saldığınıza görə Sizə minnətdaram. Söhbətin əvvəlində mən artıq qeyd etdim ki, 

bizim ölkədə siyasi və iqtisadi islahatlar paralel olaraq həyata keçirilir. Mən qəti surətdə inanıram və tam 

əminəm ki, siyasi və iqtisadi inkişaf paralel getməsə, onda iqtisadi islahatlar və demokratikləşmə prosesi uğurlu 

olmayacaqdır. İqtisadi islahatlarsız siyasi islahatlar uğursuzluqla nəticələnəcəkdir. Əgər Sovet İttifaqının və 

digər ölkələrin tarixinə nəzər salsaq, biz bunun şahidi olacağıq. Siyasi islahatlar və cəmiyyətin 

demokratikləşməsi olmadan bütün iqtisadi islahatlar gələcəkdə ciddi problemlərin yaranmasına səbəb olacaqdır. 

Ona görə də, mən hesab edirəm ki, biz Azərbaycanda hər iki istiqamətdə uğurla addımlayırıq. Zənnimcə, son iki 

il yarım ərzində böyük nailiyyətlər qazanılmışdır. Azərbaycan daha açıq, demokratik və azad ölkəyə 

çevrilmişdir. Beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən qaldırılmış əsas məsələlər nəzərdən keçirilmiş və həll edilmişdir.  

Misal üçün, siyasi məhbuslar kimi məsələlər. Bizim ölkədə heç bir siyasi məhbus yoxdur. Ölkəmizdə 

bütün əsas azadlıqlar bərqərar olunubdur. Söz və fikir azadlığı mövcuddur. Bizim siyasi təsisatlarımız var. Bəli, 

onlar zəifdir, lakin bu bizim günahımız deyildir. Bizim hökumətimizin səhvi deyil ki, siyasi təsisatlar və ya 

siyasi partiyalar zəifdir. Bu, ola bilsin ki, keçid dövrü ilə bağlıdır. Lakin bununla belə, biz normal siyasi mühit 

yaratmağa çalışırıq. Hesab edirəm ki, Azərbaycandakı siyasi münasibətlər hələ ki, normal müstəvidə deyildir. 
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İfratçılıq xalq tərəfindən dəstəklənmir və daha davakar və ifratçı olan partiyalar öz populyarlığını itirir və 

keçirilmiş son parlament seçkiləri bunu göstərdi.  

Parlament seçkilərinə gəldikdə isə, bildiyiniz kimi, bir çox şayiələr gəzirdi və müəyyən dairələr 

fikirləşirdi ki, Azərbaycan növbəti “narıncı” inqilab ölkəsi olacaqdır. Lakin bu, belə olmadı. Ona görə yox ki, 

hökumət xüsusi təzyiq metodlarından istifadə etdi. Onları xalq dəstəkləmədi, əgər xalq dəstəkləmirsə, bu və ya 

digər partiyanın işi və yaxud ideyası baş tutmayacaqdır. Siz Azərbaycanı rejim adlandırdınız, mən bu sözlə 

razılaşmıram. Bəlkə siz bunu ölkəmizə öz münasibətinizi bildirmək üçün deyirsiniz. Azərbaycan – ölkədir və 

mən bu ölkənin demokratik qaydada seçilmiş Prezidentiyəm. Hesab edirəm ki, rejim kimi sözlərlə ölkələri 

fərqləndirmək düzgün deyildir. Kim müəyyən edir ki, demokratiya harada var, harada isə yoxdur?! Qonşuluqda 

olan ölkələrə nəzər yetirin. Mən hesab etmirəm ki, Azərbaycanda demokratiyanın səviyyəsi istənilən digər 

qonşu ölkədəki demokratiyanın səviyyəsindən aşağıdır. Burada reallıq və onun qavranılması var. Qavranılmaya 

gəldikdə, bəzən o, əsil reallığı əks etdirməyən informasiyaya əsaslanır. Əgər siz ölkəni görsəniz, onun necə 

inkişaf etdiyini öyrənsəniz və xalqın rəyi ilə tanış olsanız, bəlkə başqa cür düşünərsiniz. Mən əhalinin mütləq 

əksəriyyəti tərəfindən dəstəklənən Prezidentəm.  

BRENT SKOUKROFT: Çox sağ olun, cənab Prezident. Verdiyiniz cavab bizə olduqca böyük 

təəssürat bağışladı. Orada, arxada sual verən var.  

SUAL: Cənab Prezident, İranda 20 milyondan çox azərbaycanlı yaşayır. Azərbaycanın Cənubi 

Azərbaycana münasibəti necədir?  

İLHAM ƏLİYEV: Azərbaycanlılar bir çox ölkələrdə yaşayırlar. Bu yaxınlarda biz Dünya 

azərbaycanlılarının II Qurultayını keçirdik. Bizim hesablamalarımıza görə, bu gün dünyanın müxtəlif yerlərində 

50 milyondan çox azərbaycanlı yaşayır, o cümlədən İranda xeyli sayda etnik azərbaycanlı yaşayır. Təbii ki, 

onların hamısının taleyi bizim üçün çox vacibdir. Müxtəlif ölkələrə səfər etdikdə mən həmişə Azərbaycan 

icmasının nümayəndələri ilə görüşlər keçirirəm, çünki qeyd etdiyim kimi, azərbaycanlılar bir çox ölkələrdə 

yaşayırlar. Biz çalışırıq ki, onların tələbatlarını nəzərə alaq. Biz azərbaycanlıların yaşadıqları ölkələrlə yaxşı 

münasibətdə olmağa çalışırıq ki, onların həyatı yaxşılaşsın. Burada həmçinin İranda yaşayan azərbaycanlılar da 

nəzərdə tutulur.  

Mən ötən il İrana rəsmi səfər etmişəm və həmin səfər zamanı Təbrizdə Azərbaycanın konsulluğu 

açılmışdır. Bu, ikitərəfli münasibətlər sahəsində atılan vacib addım idi və İranla Azərbaycan arasında əlaqələrin 

mühüm elementinə çevrildi. Fikrimcə, qeyd etdiyim kimi, hər bir ölkə dünyanın digər yerlərində olan öz 

həmvətənlərinə qayğı ilə yanaşmağa çalışır. Azərbaycan da bu baxımdan istisna deyildir. Ona görə də, başqa 

ölkələrdəki azərbaycanlıların daha yaxşı yaşaması bizim üçün əsas prioritetlərdən biridir.  

SUAL: Bir çoxları hesab edir ki, Vaşinqtonun xoş münasibətini qazanmaq üçün Rusiyaya soyuq 

münasibət göstərmək kifayətdir. ABŞ-la Rusiya arasında keçmiş sovet məkanında müəyyən mənada yeni 

yarışma var. Sizin bu məsələyə münasibətiniz necədir? Sağ olun.  

İLHAM ƏLİYEV: Hesab edirəm ki, həyata keçirdiyimiz siyasət tamamilə aydındır və göz 

qabağındadır. Onun əsasını bizim dostlarımız və tərəfdaşlarımızla yaxşı, qarşılıqlı surətdə faydalı 

münasibətlərin qurulması təşkil edir. Münasibətlər qarşılıqlı hörmət, bir-birinin daxili işlərinə müdaxilə 

etməmək, siyasi dialoqun və iqtisadi əməkdaşlığın təşviq olunması kimi prinsiplərə əsaslanır. Bizim Rusiya ilə 

olan əlaqələrimiz heç bir xarici amildən asılı deyildir. Azərbaycan buna çox sadiqdir. Rusiya ilə Azərbaycan 

arasında çox yüksək səviyyədə siyasi dialoq mövcuddur.  

Mənim Rusiyaya bir çox səfərlərim olub, onlardan biri rəsmi səfər idi. Prezident Putin bu yaxınlarda 

Azərbaycanda olmuşdur. Biz vaxtaşırı olaraq görüşlər keçiririk və ikitərəfli münasibətlərin müxtəlif aspektlərinə 

dair müzakirələr aparırıq. Yeri gəlmişkən deyim ki, prezidentliyim dövründə Rusiya ilə Azərbaycan arasındakı 

ticarət dövriyyəsi iki dəfə artmışdır. Bütün bunlar yaxşı əməkdaşlığı və anlaşmanı nümayiş etdirir. Buraya 

iqtisadi inkişaf məsələsini də şamil etmək olar.  

Bir sözlə, münasibətlərimizin heç bir digər formatı və yaxud çərçivəsi yoxdur və onlar bizim Birləşmiş 

Ştatlarla yaxşı əlaqələrimizdən asılı deyildir. Mən artıq qeyd etdim ki, Azərbaycan qarşıdurma zonası deyildir. 

Əgər siz qeyd etdiyiniz kimi, Rusiya ilə ABŞ hər hansı bir problemin həllini istəyirsə, dünyada digər bir yeri 

seçə bilərlər. Gəlin, Azərbaycanda hamımız bir-birimizə dost olaq.  

SUAL: Sabahınız xeyir, cənab Prezident. Qeyri-neft sektorunun inkişaf etdirilməsi haqqında 

şərhlərinizi eşitmək istərdim. Qeyri-neft sektorunda inkişaf prioritetləri hansılardır? Bu inkişafa necə 

başlamaq istəyirsiniz?  

İLHAM ƏLİYEV: İmkanlar çoxdur və bu baxımdan bizim çoxlu planlarımız var. Azərbaycanda 

fəaliyyət göstərən şirkətlər bu yaxınlarda ölkənin qeyri-neft sektoruna 100 milyon dollar sərmayə qoymuşdur. 

Bu, əsasən qeyri-neft sektorunun inkişaf etdirilməsinə sərf olunacaqdır. Biz bu imkanlardan istifadə edərək, 
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potensial sərmayədarları cəlb etməyə çalışacağıq və beləliklə, Azərbaycanda yeni sərmayələr üçün əlavə sahələr 

açılacaqdır. Eyni zamanda, biz özəl sektordakı iş adamları üçün büdcəmizdən 100 milyon ABŞ dolları 

həcmində kreditlərin verilməsini nəzərdə tutmuşuq. Həmin kreditlər çox güzəştli şərtlərlə verilir ki, sərmayələr 

əsasən qeyri-neft sektoruna yönəldilsin. Bu, qeyri-neft sektorunun inkişafı üçün iki əsas elementi təşkil edir və 

sərmayədarların bu baxımdan tələblərinə cavab verir. Həmin sektorda prioritetlərə gəldikdə isə, bunlar müxtəlif 

ola bilər. Lakin bizim üçün iqtisadi və sosial inkişaf sahələrinin uzlaşması vacibdir. Azərbaycan əhalisinin 

yarısının kənd yerlərində yaşadığını nəzərə alsaq, təbii ki, bizim üçün prioritet sahə kənd təsərrüfatıdır.  

Ölkəmizin əlverişli iqlimi var. Dünyada olan 11 iqlim qurşağından 9-u Azərbaycanda mövcuddur. 

Münbit torpaqlar bütün növ kənd təsərrüfatı məhsullarının becərilməsinə imkan yaradır. Dediyim kimi, əhalinin 

yarısı kənd yerlərində yaşayır. Kənd təsərrüfatı sahəsində çox böyük potensial var. Bununla belə, əsas istehlak 

mallarına, yəni kənd təsərrüfatı məhsullarına gəldikdə, hələ də idxaldan asılıyıq. Biz bu sahəni elə inkişaf 

etdirmək istəyirik ki, hətta ixrac da edə bilək. Bundan başqa, təbii ki, söhbət tikinti, turizm, neft kimyası və 

digər sahələrdən gedə bilər. Lakin kənd təsərrüfatı bizim üçün bir nömrəli sahə kimi qalır.  

SUAL: Cənab Prezident, gəlirlərin birdən-birə artması nəinki xoşbəxtlik, həmçinin bədbəxtlik də 

gətirə bilər. Siz neft və qaz gəlirlərinin artması nəticəsində ölkənizin vacib kənd təsərrüfatı imkanlarını 

boşa çıxaran idxal olunan ucuz kənd təsərrüfatı məhsullarının və inflyasiyanın güclənməsinin qarşısını 

almaq məqsədi ilə hansı tədbirləri görürsünüz?  

İLHAM ƏLİYEV: Bu, bizi narahat edən əsas problemlərdən biridir. Çünki əvvəllər bizi maraqlandıran 

məsələ tezliklə neft və qaz layihələrinə başlamaq və neft sektorundan gəlirlər əldə etmək idi. Bu gün isə bizim 

üçün vacib məsələ makroiqtisadi sabitliyin qorunub saxlanılmasıdır. Çünki ötən illərlə müqayisədə, son il bizdə 

ilk dəfə olaraq inflyasiya təxminən 9 faiz təşkil etmişdir və bu il təqribən eyni səviyyədə olacaqdır. Əhalinin 

gəlirləri təqribən 30 faiz artmışdır. Lakin bu da inflyasiya ilə gəlirlər arasındakı böyük fərqdir. Bununla belə, biz 

xərclər sahəsində son dərəcə ehtiyatlı olmalıyıq. Bəzən biz makroiqtisadi sabitliyi pozmamaq üçün xərcləri 

dayandırmağa məcbur oluruq.  

Bizə yardım edəcək elementlərdən biri odur ki, bütün gəlirləri Neft Fondunda cəmləşdiririk. Bu, çox 

şəffaf strukturdur və ona beynəlxalq ictimaiyyət tərəfindən lazımi etimad göstərilir. O, beynəlxalq təşkilatların 

auditindən keçir və biz Beynəlxalq Valyuta Fondu, Dünya Bankı və digər beynəlxalq təsisatlar ilə sıx işləyirik. 

Bütün gəlirlər Fonda yığılır. Azərbaycanın hər bir vətəndaşı bilir ki, orada nə qədər vəsait cəmləşir. Bununla 

belə, Fonddan edilən hər hansı xərclər ümumiləşdirilmiş büdcə ilə razılaşdırılmış qaydada olur. Başqa sözlə, 

Azərbaycanın hər bir vətəndaşı özünün parlamentdəki nümayəndəsi vasitəsilə paylanma prosesində iştirak edə 

bilər. Lakin gələn illər ərzində Azərbaycanın maliyyə gəlirlərinin həcmi gözəçarpan dərəcədə artacaqdır. 

Ölkənin böyük tələbatları var. Biz infrastrukturumuzu təkmilləşdirməliyik, bizə yeni yollar, yeni su kəmərləri, 

qazpaylayıcı sistemlər, elektrik stansiyaları, məktəblər, xəstəxanalar lazımdır. Bütün bunlar ölkə üçün lazımdır. 

Lakin eyni zamanda biz çox ehtiyatlı olmalıyıq ki, iqtisadiyyata həddindən artıq vəsait sərf etməyək. Ölkədə 

hiperinflyasiya yaranarsa, bütün iqtisadi nailiyyətlərimiz sual altında olacaqdır.  

SUAL: Cənab Prezident, ölkənizin Birləşmiş Ştatlar ilə hərbi sahədəki münasibətlərinin 

səviyyəsini təsvir edə bilərsinizmi? ABŞ qüvvələri Əfqanıstandakı əməliyyatları üçün Azərbaycan 

ərazisindən nə dərəcədə istifadə edir? Özbəkistanda hərbi bazanın bağlanmasından sonra həmin 

münasibətlər gözəçarpan dərəcədə artıbmı? Azərbaycan ərazisinin ABŞ qüvvələri tərəfindən İran 

üzərində kəşfiyyat uçuşları və ya quruda hərbi əməliyyatların aparılması məqsədi ilə istifadəsi 

mümkündürmü? Çox sağ olun.  

İLHAM ƏLİYEV: İlk günlərdən etibarən Azərbaycan antiterror koalisiyasına qoşularaq, öz hava 

məkanını açdı. Həmin vaxtdan etibarən biz regionda təhlükəsizlik və antiterror əməliyyatları sahəsində 

Birləşmiş Ştatlarla fəal şəkildə əməkdaşlıq edirik. Biz lap əvvəldən qoşunlarımızı Kosovo və Əfqanıstana 

göndərdik və Ermənistandan fərqli olaraq, bizim orada sürücülərimiz yox, əsgərlərimiz var. Biz onları digər 

tərəf kimi yalnız orada olmağı nümayiş etdirmək xatirinə sonradan yox, lap ilk günlərdən göndərdik. Birləşmiş 

Ştatlarla münasibətlərə gəldikdə, aramızda çox yüksək səviyyədə etimad və inam var və biz hərbi 

əməkdaşlığımızı davam etdirəcəyik, çünki bu, hər iki ölkənin xeyrinədir.  

Eyni zamanda, Azərbaycan, əlbəttə, İrana qarşı mümkün ola biləcək heç bir potensial əməliyyata 

qatılmayacaqdır. Mən və bizim rəsmilərimiz əvvəllər çox aydın şəkildə bunu bildirmişik. Hesab edirəm ki, bu 

məsələdə spekulyasiyaları dayandırmaq lazımdır. Bizim İranla ikitərəfli sazişimiz var. Həmin sazişdə deyilir ki, 

ölkələrimizin ərazisi bir-birimizə qarşı hər hansı hərbi əməliyyatların aparılması üçün istifadə oluna bilməz. 

Buna görə də bizim münasibətlərimiz beynəlxalq sazişlərlə tənzimlənir. Lakin eyni zamanda, əgər Əfqanıstanda 

sülhə nail olmaq, yaxud İraqda sülhü möhkəmləndirmək üçün əlavə addımların atılması zəruri hesab edilərsə, 

əlbəttə, Azərbaycan lap əvvəldə olduğu kimi, ABŞ-la çiyin-çiyinə durmaq üçün əlindən gələni edəcəkdir.  
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SUAL: Hazırda İran haqqında enerji millətçiliyi məsələsi hallandırılır. Bir sıra ölkələr, xüsusən 

də Rusiya keçirdiyi konfranslar zamanı yeni millətçilik hisslərini enerji təchizatı məsələsinə şamil edir. 

Sizdən fərqli olaraq, həmin ölkələr, zənnimcə, qeyri-enerji sahələrinin inkişaf etdirilməsi üçün çox iş 

görmür. Enerji millətçiliyi kimi məsələyə, yəni millətçiliyə əsaslanan enerji təchizatına Sizin 

münasibətiniz necədir?  

İLHAM ƏLİYEV: Bu, mənim üçün yeni bir şeydir. Əvvəllər mən heç vaxt belə məsələ haqqında 

eşitməmişəm. Azərbaycanda enerji beynəlmiləlçiliyi var, çünki bizim ölkədə Birləşmiş Ştatlar, Böyük Britaniya 

və digər Avropa ölkələrindən bir çox nümayəndələr işləyir. Onlar 1994-cü ildən bəri bizimlə yaxşı məramla və 

dostluq ruhunda işləyirlər. Bu cür əməkdaşlığın nəticəsində biz neft və qaz sektoruna təqribən 70 milyard ABŞ 

dolları yatırılmasını və ümumi hesabla, son 12 il ərzində 28 milyard ABŞ dollarını sərmayə kimi cəlb edə 

bilmişik. Təbii ki, neft və qaz sektoruna qoyulan sərmayələr digər sektorlara da sərmayələrin cəlb olunmasına 

xidmət etmişdir. Həmin sektorlar xidmət sahəsini, infrastrukturu, təhsil və sairəni əhatə edir.  

Biz apardığımız əməkdaşlıqdan olduqca məmnunuq. Azərbaycanda on minlərlə əcnəbi yaşayır, müxtəlif 

şirkətlər üçün işləyir və özlərini rahat hiss edirlər. Çünki Azərbaycan çox qonaqpərvər ölkədir. Ölkədə çox yaxşı 

şərait mövcuddur və digər ölkələrin nümayəndələrinə münasibət hər zaman müsbət olmuşdur. Lakin 

Avropadakı müəyyən qaz məsələlərinə gəldikdə, bununla bağlı bir daha bildirmək istəyirəm ki, biz öz qaz 

layihəmizi başlayanda, zənn edilən bazarımız Türkiyə idi. Bununla bağlı bizim Türkiyə və Gürcüstan ilə 

müvafiq sazişlərimiz var. Biz heç vaxt Avropanı qazımız üçün potensial bazar hesab etməmişik. Bizim qaz 

hasilatı elə planlaşdırılır ki, özümüzün tələbatını, Türkiyə və Gürcüstanın tələbatını ödəsin.  

Hazırda isə Avropa İttifaqının təmsilçiləri deyirlər ki, qazın gələcəkdə Avropaya nəql olunması 

sahəsində əməkdaşlıq qurmaq olar. Lakin, bu, bizim üçün yeni məsələdir. Biz onu heç vaxt ciddi şəkildə 

nəzərdən keçirməmişik, heç vaxt planlaşdırmamışıq. Ona görə də, əgər bu məsələ gələcəkdə üzə çıxarsa, biz - 

Azərbaycan, qaz hasilatı sahəsində işləyən şirkətlər, Avropa İttifaqı onu nəzərdən keçirəcəyik. Biz çox şad 

olardıq ki, Birləşmiş Ştatlar da iştirak etsin. Çünki Birləşmiş Ştatlar Bakı-Tbilisi-Ceyhan və “Şahdəniz” 

layihələrində aparıcı rol oynayır. Belə halda, biz özümüzün inkişaf və hasilat proqramlarımıza düzəlişlər 

edəcəyik. Yəni əlavə sərmayələr qoyulacaq və səylər göstəriləcəkdir. Belə çıxır ki, bu məsələ Avropa üçün təcili 

xarakter daşıyır. Əgər bu məsələ mümkün qədər qısa müddətdə qaldırılmalıdırsa, bizə xahişlər olarsa və lazım 

gələrsə, müzakirələrə hazırıq. Bu halda, əlbəttə ki, biz keçmişdə olduğu kimi əməkdaşlıq edəcəyik.  

BRENT SKOUKROFT: Cənab Prezident, bu gün burada bizimlə olduğunuza görə Sizə 

minnətdarlığımızı bildirmək istəyirəm. Söhbətiniz əsnasında nümayiş etdirdiyiniz səmimiliyi, açıqlığı və əhatəli 

fikirlərinizi yüksək qiymətləndiririk. Vaşinqtonda keçirəcəyiniz görüşlərinizdə, habelə, rejim yox, 

Azərbaycandakı administrasiyanız üçün uğurlar arzulayırıq.  
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ABŞ-ın NÜMAYƏNDƏLƏR PALATASININ ENERGETİKA VƏ BEYNƏLXALQ ƏLAQƏLƏR 

KOMİTƏLƏRİNİN BİR QRUP ÜZVÜ İLƏ GÖRÜŞDƏ  

ÇIXIŞ 

 

Vaşinqton şəhəri, 

26 aprel 2006-cı il 

 

-Təşəkkür edirəm, sizinlə görüşməyə çox şadam. Prezident kimi bu, mənim Vaşinqtona ilk səfərimdir. 

Lakin 1994-cü ildən 2003-cü ilə qədər ABŞ-a çox səfərlər etmişəm. Demək olar ki, ildə iki dəfə ABŞ-a səfər 

edirdim. Bu səfərlər zamanı müxtəlif konfranslarda iştirak etmiş, Konqresdə, Ağ evdə görüşlər keçirmişəm. 

Hazırda mən Prezident kimi ABŞ-a səfər edirəm və əminəm ki, münasibətlərimiz bundan sonra da 

genişlənəcəkdir.  

Hazırda iki dövlət arasındakı münasibətlər çox uğurla inkişaf edir. Bu münasibətlərin güclü tarixi 

kökləri vardır. Ölkəmizin cəmi on beş il əvvəl müstəqillik qazanmasına baxmayaraq, bu dövr ərzində 

Azərbaycan ilə ABŞ arasındakı münasibətlər sürətlə inkişaf etmişdir.  

Vaşinqtona səfərimi bu səhər başlamışam. Konqresdə olmağımdan və burada ikitərəfli münasibətlərə 

dair məsələləri müzakirə etməkdən çox məmnunam. Enerji məsələləri, iqtisadi inkişaf, təhlükəsizlik, nəqliyyat 

məsələləri ilə bağlı iki ölkə arasında çox gözəl münasibətlər mövcuddur. Əlbəttə, Cənubi Qafqazdakı 

münaqişələrin həlli daim bizim diqqət mərkəzimizdə olmuşdur. Hesab edirəm ki, səfərim bu nöqteyi-nəzərdən 

böyük əhəmiyyət kəsb edəcəkdir. Bizim nailiyyətlərimizi bir daha nəzərdən keçirmək və diqqətimizi gələcək 

münasibətlərimizin aspektləri üzərində cəmləşdirmək imkanımız olacaqdır.  

Azərbaycan son illərdə enerji sektorunda çox mühüm rol oynamağa başlamışdır. İrihəcmli neft və qaz 

ehtiyatlarımız dünya və Avropa bazarlarına nəql olunmaq ərəfəsindədir. Azərbaycanda neft və qaz ehtiyatı 

gələcək illərdə əhəmiyyətli dərəcədə artacaqdır. Gündə 1 milyon barrel həcmində neft, bir neçə milyard kubmetr 

qaz hasil olunacaqdır. Bu, bizim üçün, qonşularımız və region üçün əhəmiyyətli bir hadisədir və regionda 

vəziyyəti daha da yaxşılaşdıracaqdır. 

Regional təhlükəsizlik, regional sabitlik daim diqqət tələb edən məsələlərdir. Bu baxımdan Ermənistan-

Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi regionun normal davamlı inkişafı qarşısında duran başlıca maneədir. 

Ümid edirəm ki, sülh danışıqları münaqişənin beynəlxalq hüquq normaları və prinsipləri əsasında həll olunması 

ilə nəticələnəcək və regionda yaşayan insanlar bundan faydalanacaqlar. Biz sülhün bərpa edilməsini istəyirik. 

Azərbaycan müstəqilliyini əldə etdikdən sonra işğaldan, təcavüzdən çox əziyyət çəkmişdir. Bir milyon 

azərbaycanlı öz torpaqlarında qaçqın və məcburi köçkün vəziyyətində yaşayırlar. Bu, böyük humanitar 

fəlakətdir. ABŞ dünyada gedən proseslərə təsir edən bir ölkə və münaqişənin həllində iki ölkə arasında vasitəçi 

rolunu oynamaq səlahiyyətinə malik olan Minsk qrupunun həmsədri kimi bu münaqişənin həllində mühüm rol 

oynayır. Bu günə kimi aparılan danışıqlar bir nəticə verməmişdir. Lakin ümid edirəm ki, biz sülhə nail olacağıq.  

Burada mən regional əməkdaşlığa, GUAM təşkilatına dair bəzi cədvəlləri görürəm. Ümid edirəm ki, 

Azərbaycanın həmtəsisçilərindən biri olduğu GUAM təşkilatı gələcəkdə daha mühüm rol oynayacaqdır. Xəzər 

və Qara dəniz ölkələri arasındakı əməkdaşlıq regionda tamamilə yeni bir vəziyyət yaradacaqdır. Avropa 

İttifaqının regionun sərhədlərinə yaxınlaşdığını və tezliklə regiona qonşu olacağını nəzərə alsaq, görərik ki, 

bunlar regionumuzda tam yeni bir vəziyyət yaradacaqdır.  

Hazırda nəqliyyat dəhlizləri mühüm rol oynayır və Azərbaycanın coğrafi mövqeyi elədir ki, Asiyadan 

Avropaya bütün nəqliyyat dəhlizləri, eləcə də şimaldan cənuba nəqliyyat dəhlizi Azərbaycandan keçir. Xəzər 

dənizi və Qara dəniz ilə bağlı nə enerji, nə də nəqliyyat dəhlizlərində Azərbaycandan yan keçmək mümkün 

deyildir. Bu sahədə ölkəmizin rolu daha da artır.  

Əlbəttə, regiondakı siyasi proseslər də böyük əhəmiyyət kəsb edir. Demokratikləşmə, siyasi islahatların 

aparılması, Avratlantik qurumlarına inteqrasiya bizim strateji xəttimizdir. Bütün bu sahələrdə Vaşinqton ilə 

Bakı arasında hökumət strukturları və icra orqanları səviyyəsində yaxşı anlaşma mövcuddur.  

Hesab edirəm ki, qanunvericilik orqanları səviyyəsində də müəyyən işlər görülməlidir. Zənnimcə, ABŞ 

Konqresində Azərbaycan üzrə işçi qrupunun yaradılması tarixi bir hadisədir. Əməkdaşlığımızın imkanları və 

faydalarından istifadə etmək vaxtı gəlib çatmışdır. Mən bu məsələləri müzakirə etmək üçün Vaşinqtona 

gəlmişəm və ümid edirəm ki, səfər zamanı çox gözəl nəticələr əldə olunacaqdır.  

 

*  *  * 
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Dövlətimizin başçısı sonra suala cavab verdi.  

 

-Sual ölkənizin hərbi büdcəsinin artması ilə bağlıdır. Bununla əlaqədar problemlər ortaya çıxa 

bilərmi?  

-Bilirsiniz, bu məsələ ümumi kontekstdən çıxarıldıqda suallar yarana bilər. Lakin biz daim deyirik ki, 

ölkəmizin hərbi büdcəsinin artması ümumi iqtisadi artım ilə bağlıdır. Ötən üç il ərzində ümumi büdcəmiz dörd 

dəfə artaraq, 1 milyard dollardan 4 milyard dollara çatmışdır. Büdcəmiz 1 milyard dollar olan zaman hərbi 

xərclərimiz 150 milyon dollar təşkil edirdi. İndi büdcəmiz 4 milyard dollar, hərbi xərclərimiz 600 milyon 

dollardır. Bu artım ümumi inkişafa uyğundur. Bundan əlavə, adambaşına düşən hərbi xərclərə baxsanız, bu 

rəqəm Ermənistanda daha artıqdır. Bizim iqtisadiyyatımız inkişaf edir. Neft gəlirlərimiz daha da artacaqdır. 

Buna uyğun olaraq, bütün sahələrdə xərclər artır.  

Misal üçün, səhiyyə üzrə xərclər 50 faiz artmışdır, eyni zamanda təhsil, infrastruktur ilə bağlı xərclər də 

artır. Biz münaqişənin dinc yolla həll olunmasını istəyirik. Bu istiqamətdə danışıqlar aparılır. Ümid edirik ki, 

münaqişənin dinc yolla həllinə nail olacağıq.  

Təşəkkür edirəm. 
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VAŞİNQTONDA "ABŞ-AZƏRBAYCAN STRATEJİ ƏLAQƏLƏRİ: SİYASİ VƏ  

İQTİSADİ PRİORİTETLƏR" MÖVZUSUNDA KEÇİRİLMİŞ KONFRANSDA 

NİTQ 

 

Vaşinqton şəhəri, 

27 aprel 2006-cı il 

 

Hörmətli dostlar!  

Hörmətli xanımlar və cənablar!  

İlk növbədə, hamınızı salamlayır, bu gün burada olmağımdan və Amerika-Azərbaycan Ticarət Palatası 

tərəfindən təşkil olunmuş konfransda yenidən iştirak etməyimdən son dərəcə məmnunluğumu bildirmək 

istəyirəm. Artıq qeyd edildi ki, indi palata Birləşmiş Ştatlarla Azərbaycan arasında münasibətlərin bütün 

sahələrdə inkişaf etdirilməsində çox mühüm rol oynamışdır. Həmin əlaqələr hazırda strateji tərəfdaşlıq 

münasibətləri hesab olunur. Palata yaradılanda və ilk konfrans keçiriləndə o, bəlkə də Azərbaycanın 

Vaşinqtondakı, ümumiyyətlə, Amerikadakı yeganə səsi idi. Bizim lobbimiz yox idi. Həmin vaxt böyük, güclü 

nümayəndəliyimiz yox idi. Palata bizim mesajımızı, fikirlərimizi və baxışlarımızı çatdırmaq, habelə 

problemlərimiz haqqında danışmaq və ölkələrimiz arasında güclü tərəfdaşlığın qurulması üçün bir vasitə oldu.  

Müstəqilliyin ilk illərindən Birləşmiş Ştatlarla münasibətlər Azərbaycan üçün prioritet xarakter daşıyırdı 

və bu, indi də belə olaraq qalır. Əminəm ki, Vaşinqtona indiki səfərimdən sonra bu əlaqələr daha çox sahələri 

əhatə edəcəkdir. Mən palata tərəfindən təşkil edilmiş bir çox tədbirlərdə və konfranslarda şəxsən iştirak etmişəm 

və açıq deyə bilərəm ki, Azərbaycanın enerji inkişafı sahəsində palatanın oynadığı rol çox mühüm olmuşdur. 

Çünki bir çox vacib şəxslər - siyasətçilər, iş adamları, özəl şirkətlərin nümayəndələri palatanın seminar və 

konfranslarında iştirak etmişlər. Həmin tədbirlər zamanı onlar Azərbaycanı daha yaxşı tanımaq, ölkəmizdəki 

sərmayə imkanları barədə məlumat almaq və uzun perspektivdə fəaliyyət göstərmək imkanı əldə etmişlər. Bu 

gün bizim yüksək səviyyədə münasibətlərimiz və iqtisadi əməkdaşlığımız var. Əlbəttə, bu, energetika 

sahəsindən başlamışdır.  

1994-1995-ci illərdə Azərbaycandan beynəlxalq bazarlara potensial marşrut yollarını araşdırdığımız 

zaman bu, sadəcə müzakirə xarakteri daşıyırdı. Bunun bir gün reallığa çevriləcəyinə müəyyən dairələr inanırdı, 

digərləri isə yox. Bu gün isə biz birgə səylərimizin və işimizin nəticələrini görürük. Mən ona görə “birgə” 

sözünü işlədirəm ki, çünki ABŞ hökumətinin və ölkənizdəki müxtəlif təsisatların dəstəyi və yardımı olmadan 

Xəzərdəki neft və qaz yataqlarında kəşfiyyat və hasilatdan tutmuş daşınma əməliyyatlarına qədər məsələləri 

əhatə edən layihələr, sadəcə, gözəl layihə kimi qalardı. İndi isə bu, artıq reallıqdır və biz Xəzər dənizindəki 

layihələrin hazırkı mərhələdə olmasından çox şadıq.  

Əsas nailiyyətlər artıq əldə olunmuşdur. Bu yaxınlarda biz Bakı-Tbilisi-Ceyhan boru kəmərinin 

açılışında iştirak edəcəyik və ilin sonunda bizim nəhəng qaz yatağımız “Şahdəniz”də hasilata başlanacaqdır. 

Azərbaycan neft və qazı Avropa və dünya bazarlarına çıxara biləcəkdir. Beləliklə, biz Azərbaycanın enerji 

inkişafının əsas ilkin mərhələsini başa çatdıracağıq. Lakin bu hələ son deyildir. Eyni zamanda, başlanğıc da 

deyildir. Biz orta mərhələni keçməkdəyik və yeni inkişafın ərəfəsindəyik. Hesab edirəm ki, həmin əməkdaşlıq 

bu yaxınlarda Xəzər dənizi regionunun digər ölkələrinə də şamil olunacaq və beləliklə, BTC kəmərinin və qaz 

boru kəmərinin regional xarakterini dəyişərək, onun vacibliyini Avropa səviyyəsinə və beynəlxalq səviyyəyə 

qaldıracaqdır.  

Azərbaycanın Xəzər dənizindəki sektoru çərçivəsindəki enerji inkişafı iqtisadi və enerji məsələləri 

hüdudlarından kənara çıxır. Həmin layihələr siyasi və demokratik inkişafla, o cümlədən Azərbaycanda aparılan 

siyasi islahatlarla, Avratlantik strukturlarına güclü inteqrasiyamızla bağlıdır. Çünki daşınma marşrutları 

ölkəmizin və regionun ümumi inkişafının meyillərini birmənalı olaraq əvvəlcədən müəyyən edəcəkdir. Hesab 

edirəm ki, gələn illər ərzində digər ölkələr və şirkətlər bizim təhlükəsiz, etibarlı və iqtisadi baxımdan səmərəli 

infrastrukturumuza qoşula bilər. Sonra isə vəziyyət tamamilə dəyişəcəkdir. Burada dünya əhəmiyyətli layihələr 

çərçivəsində daha böyük beynəlxalq əməkdaşlıq aparılacaqdır. Neft və qaz məsələlərinin get-gedə daha da 

ciddiləşməsini və bununla bağlı keçmişdə müşahidə etmədiyimiz müəyyən narahatlıqların ortaya çıxmasını 

nəzərə alaraq, həmin məsələlərin daim diqqət mərkəzində qalması vacibdir. Digər ölkələr üçün etibarlı 

təchizatçı və daşınma mənbəyi kimi Azərbaycanın oynadığı rol da artacaqdır. Çox məmnunuq ki, bu gün bizim 

tərəfdaşımız - Birləşmiş Ştatlarla çox yüksək səviyyədə ikitərəfli münasibətlərimiz var və bu, regionun uğurlu 

siyasi və iqtisadi inkişafının çox vacib elementidir.  
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Bir sözlə, gələcəkdə enerji, daşınma və şaxələndirməyə dair planlar və Birləşmiş Ştatların bu prosesdəki 

rolu barədə olduqca ciddi müzakirələr aparıla bilər. Dünən keçirdiyim görüşlər zamanı bu cür məsələlərə 

Birləşmiş Ştatların daimi diqqətinin vacib olduğunu qeyd etmişik. 

Artıq qeyd etdiyim kimi, Bakı-Tbilisi-Ceyhan boru kəmərinin çəkilməsi bizim məramımızın sonu 

deyildir. Bu, yalnız başlanğıcdır, bəlkə də, daha həlledici və çətin mərhələ yaxınlaşır. Bu mərhələdə digər 

şirkətlər və ölkələr də iştirak edəcəkdir. Lakin eyni zamanda, bugünkü konfransın gündəliyi Azərbaycanın 

inkişafının digər aspektlərini əhatə edəcəkdir. Artıq qeyd edildiyi kimi, qeyri-neft sektorunun inkişaf etdirilməsi 

hazırda bizim üçün prioritet əhəmiyyət daşıyır. Neft və qaz layihələrinə gəldikdə, artıq bizim nailiyyətlərimiz 

vardır. Lakin qeyri-neft sektorunun şaxələndirilməsi, onun şəffaf olması və xarici sərmayələrin cəlb edilməsi 

bizim gündəliyimizdə vacib məsələlərdir. Hesab edirəm ki, Azərbaycan rəsmiləri ilə keçirəcəyiniz müzakirələr 

vəziyyəti çox aydın təsvir edəcək, nailiyyətlərimizi, problemlərimizi, çatışmazlıqlarımızı üzə çıxaracaqdır.  

Biz iqtisadi siyasətimizi dövlət proqramları əsasında aparırıq və onların müəyyən mərhələləri var. 

Hazırda onlar infrastrukturun və onun inkişaf etdirilməsinin vacib aspektlərini əhatə edir. Artıq iki ildən çoxdur 

ki, biz regional inkişaf proqramlarını həyata keçiririk. Çox fərəh hissi ilə qeyd edirik ki, iki il yarım ərzində biz 

380 min yeni iş yeri açmışıq və onların əksəriyyəti qeyri-neft sektoru sahəsindədir. Hazırda biz sahibkarlar üçün 

bərabər şəraitin yaradılmasına çalışır və özəl sektora güzəştli kreditlərin verilməsini həyata keçiririk. Əsasən 

fermerlər üçün 100 milyon dollar həcmində kreditlər ayrılmasını nəzərdə tuturuq. Bu məqsədlə Azərbaycanda 

100 milyon ABŞ dolları kapitalı olan dövlət şirkəti yaradılmışdır. Həmin şirkətin əsas fəaliyyəti Azərbaycanda 

sənaye potensialının qiymətləndirilməsi, bazarın qiymətləndirilməsi və yeni sənaye sektorlarının müəyyən 

edilməsidir. Biz hazırda bu sahədə ilkin mərhələni keçməkdəyik. Beləliklə, sərmayədar özü üçün potensial 

sahələri müəyyən edə bilər və bunlar əsasən qeyri-neft sektoruna aid olacaqdır.  

Biz neft sektoruna sərmayələrin cəlb edilməsi mərhələsini keçəndə o qədər çətinliklərimiz olmamışdır. 

Çünki neft sektoru tarixən ölkəmizdə olmuşdur və cəlbedici sahə olaraq qalır. Lakin qeyri-neft sektorunda biz 

daha çox iş görməliyik ki, potensial sərmayədarların etimadını qazanaq və onlara hüquqi sahədə, vergi 

sahəsində və iqtisadi şərait haqqında kifayət qədər məlumatın çatdırılmasına çalışaq. Beləliklə, hökumət həm 

sərmayəçi olaraq əlavə təkan yarada bilər və sərmayədarlar həmin 100 milyon dollar kreditdən istifadə edərək 

müəyyən vəsait qoya bilərlər.  

Azərbaycanda potensial sərmayələr üçün sahələr artıq aydındır və onlar müxtəlifdir. Müasir 

infrastrukturun yaradılması, yolların çəkilməsi, elektrik stansiyalarının tikilməsi kimi layihələrimiz 

iqtisadiyyatın, o cümlədən kənd təsərrüfatının, turizmin inkişafı üçün şərait yaradacaqdır. Hazırda ölkəmizdə 

ümumi gücü 1000 meqavat olan 6 elektrik stansiyası tikilməkdədir. Onlar gələcəkdə ölkənin enerji tələbatını 

tam ödəməyə imkan verəcəkdir.  

Neft və qaz hasilatı ilə məşğul olan ölkə kimi bizim həmin elektrik stansiyalarına və sənaye 

obyektlərinə, zavodlara yanacağın çatdırılmasında heç bir problemimiz yoxdur. Bizim neftin ixracından 

milyonlarla dollar gəlir əldə edəcəyik. Ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin neft strategiyası 1994-cü ildə 

qəbul olunmuşdur və hazırda o, öz nəticələrini verir. Bir sözlə, biz bu sahələrdə çox fəal işləyirik və bütün 

dünya üçün ən yaxşı nümunə ola bilərik. Bizim iqtisadi nailiyyətlərimiz çox müsbətdir. Bu il ərzində ÜDM-in 

artımı ötən ildəki 26 faizlik artımla müqayisədə təqribən 40 faiz olacaqdır. Bizim sənaye istehsalının artımı 47 

faiz olacaqdır.  

Eyni zamanda, biz bir çox sosial proqramlar həyata keçiririk. Çünki neftdən əldə olunan gəlirlər 

Azərbaycan əhalisinə sərf edilməlidir. Biz bu gəlirlər hesabına ötən il ərzində 300-dən çox orta məktəb binası 

tikmişik. Azərbaycanda 10-dan çox müasir xəstəxana tikilməkdədir. Bir sözlə, biz iqtisadi inkişafımızı əsasən 

bazar iqtisadiyyatı prinsiplərinə uyğun qururuq. Biz güclü sosial siyasət həyata keçiririk. Bütün bunlar vacib 

elementlərdir. Əgər biz diqqəti yalnız azad bazar iqtisadiyyatı prinsiplərinə yönəltsək və sosial proqramları 

həyata keçirməsək, ölkəmizdə sosial ədalət olmayacaqdır. Beləliklə, neft gəlirlərinin ədalətli paylanılması 

mümkün olmayacaqdır. Buna görə də əgər siz ölkəmizdə ÜDM-in strukturuna nəzər salsanız görərsiniz ki, özəl 

sektorun payı təqribən 75 faizdir. İqtisadiyyatın əsasını neft sənayesi təşkil edən ölkə üçün bu, kifayət qədər 

böyük göstəricidir. Neft hasilatı dövlətin inhisarındadır və qeyri-neft sektorları tamamilə özəlləşdirilibdir.  

Bizim büdcə artımımızın əsas bir hissəsi sosial problemlərə - maaşların, pensiyaların artırılmasına sərf 

olunur. Misal üçün, Ermənistanın təcavüzü nəticəsində öz yurd-yuvalarından qovulmuş qaçqınların yeni yerlərə 

köçürülməsi üçün sərf edilir. Bu il biz ən sonuncu çadır şəhərciyini ləğv edəcəyik və erməni təcavüzündən 

əziyyət çəkmiş on minlərlə qaçqın və məcburi köçkün ailələri üçün yeni evlər tikəcəyik. Onları elektrik enerjisi 

ilə təchiz edəcəyik, yeni xəstəxanalar, məktəblər tikəcəyik. Həmin insanlar Ermənistanın təcavüzündən əziyyət 

çəkmişlər və öz yurd-yuvalarına qayıdana qədər müvəqqəti olaraq normal şəraitdə yaşayacaqlar.  
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İşlərin bu cür qurulması cəmiyyətin möhkəmlənməsinə xidmət edir. Çünki biz bilirik ki, neft hasil edən 

zəngin ölkələrdə bəzən işlər o qədər də yaxşı aparılmır. Bu baxımdan Azərbaycanda biz fərəh hissi ilə deyə 

bilərik ki, bir neçə il bundan əvvəl hasilat sənayesində şəffaflıq təşəbbüsünə qoşulmuşuq. Bu, əsasən neft və qaz 

sektoruna aiddir.  

Neft və qaz yataqları ilə zəngin olan ölkədə uğur əldə etmək üçün biz bu sərvətlərdən gələn gəlirləri 

bərabər qaydada paylamalıyıq. Adi insanlar öz gündəlik həyatının yaxşılaşmasını hiss etməlidirlər. Yəni sırf 

makroiqtisadi göstəricilərin olması kifayət deyildir. Əgər siz soruşsanız ki, ÜDM-in artımı 26 faizdirmi, onlar 

bu suala cavab verməyəcəklər. Onlar bunu özlərinin gündəlik həyatında hiss etməlidirlər. Onlar yaxşı yollar, su 

təchizatı, səhiyyə xidməti olmasını və uşaqlarının kompyuterlərlə təchiz edilmiş müasir məktəblərə getməsini 

istəyirlər. Onlar cəmiyyətdə sosial ədalətin şahidi olmalıdırlar. Çünki bu, sovet dövründən miras qalmış ən 

böyük problemlərdən biridir.  

Azərbaycanda siyasi və iqtisadi islahatlar paralel olaraq aparılır. Bir sözlə, bu üsul uğurun əldə 

edilməsinə, vətəndaş cəmiyyətinin saxlanılmasına və ölkə daxilində əmin-amanlığın bərqərar olunmasına aparan 

yeganə yoldur. Ölkəmiz çox möhkəmdir, hökumətlə xalq arasında güclü əlaqələr var. Bu, ölkədə liberal 

islahatların aparılması üçün imkan yaradan sabit vəziyyətin əsasını təşkil edir. Çünki bəzən islahatlar çətin də 

olur. Bəli, bir tərəfdən, onların insanların həyatının yaxşılaşdırılmasına yönəldilməsi aydındır. Lakin digər 

tərəfdən, islahat prosesi özlüyündə mürəkkəb bir prosesdir. Biz həmin dövrü qısaltmağa çalışmalıyıq və xalqın 

gözlədiyi nəticələrin təmin olunması məqsədi ilə fəal işləməliyik.  

Mən fərəh hissi ilə demək istəyirəm ki, 2003-cü ildə keçirilmiş prezident seçkiləri ərəfəsində söz 

verdiyim bütün məsələlər öz həllini tapmaqdadır. Onlar hətta vəd edildiyi vaxtdan da tez həll olunur.  

Biz dünyada gedən enerji proseslərində artıq çox fəal iştirak edirik və dünyanın ən böyük enerji layihəsi 

məhz Azərbaycanda həyata keçirilmişdir. Hazırda biz nəqliyyat infrastrukturuna daha çox diqqət yetiririk. 

Çünki bizim yerləşdiyimiz məkan təbiətin bizə bəxş etdiyi hədiyyədir. Biz bundan yaxşı istifadə etməliyik. 

Şərq-Qərb və Şimal-Cənub nəqliyyat dəhlizindəki tammiqyaslı əməliyyatlarda öz infrastrukturumuzdan istifadə 

etməliyik.  

Hazırda biz Azərbaycanda bir sıra hava limanları tikməkdəyik. Yolların salınmasına diqqət yetiririk. 

Malların daşınması üçün nəqliyyat vasitələri alırıq. Bir sözlə, biz çox möhkəm infrastruktur yaradırıq və bunun 

məqsədi iqtisadi inkişafdır. Bundan istifadə edərkən Azərbaycanın iqtisadi siyasəti olduqca aydındır. Bu, 

müəyyən ölkələrin impulsiv addımlarına bənzəmir. Biz bilirik ki, 2-3 və ya 5 ildən sonra nəyimiz olacaqdır. 

Əlbəttə ki, bu, dünyada neftin qiymətlərindən asılıdır. Lakin biz iqtisadi potensialımızı bilirik. Azərbaycanın 

siyasi əhəmiyyəti get-gedə artacaqdır. Çünki hazırda enerji məsələləri siyasi məsələlərlə çox sıx əlaqəlidir. Bu, 

təkcə bizim regionda yox, bütün dünyada belədir. Enerji məsələsi və geosiyasi məsələlər regionda böyük təsirə 

malikdir və digər məsələlərlə bağlıdır. Bu baxımdan Azərbaycan enerji təchizatının və daşınmanın etibarlı 

mənbəyidir. Bu əməliyyatlar bütün istiqamətlərdə aparıla bilər.  

Əlbəttə, biz Avropa və dünya məsələlərində öz töhfəmizi verə bilərik. Bütün bunlar ölkəmiz üçün daha 

yaxşı şəraitin yaradılmasına zəmin doğurur və digər ölkələr də buna diqqət yetirir. Sərmayələr çox yüksək 

səviyyədədir. Müəyyən mənada bəzi problemlər sərmayələrin daha fəal yatırılmasını əngəlləyir. Lakin biz 

çalışırıq ki, narahatlıq doğuran bütün bu məsələləri aradan qaldıraq. Hazırda bu məqsədlə hökumət daxilində 

təcrübəli və bacarıqlı əməkdaşlar çalışırlar ki, bütün iqtisadi islahatlar tam yerinə yetirilsin.  

Bizim tərəfdaşlarımızla çox yaxşı münasibətlərimiz var. Bu da iqtisadiyyatın və təhlükəsizliyin çox 

vacib elementidir. Hesab edirəm ki, bütün nöqteyi-nəzərdən Azərbaycan sərmayələr üçün çox yaxşı bir yerdir. 

Burada sabit vəziyyət mövcuddur. Ölkəmizdə bu sabitliyin gələn illər ərzində də qorunacağına zəmanət verilir. 

Mən fürsətdən istifadə edərək, Azərbaycanı tanıyan, vəziyyətlə tanış olan və yaxud hələ məlumatı olmayan 

bütün şəxsləri, sərmayədarları bir daha ölkəmizə dəvət edirəm.  

Hesab edirəm ki, bu konfrans enerji sektorunun inkişafına, qeyri-neft sektoruna, şəffaflığa, bank 

sektoruna və sənayenin digər sahələrinin inkişafı planlarımıza aid məsələləri aydınlaşdıracaqdır. Əlbəttə ki, 

digər şəxslərlə müqayisədə, sərmayədarlar vəziyyəti daha yaxşı bilərlər. Lakin eyni zamanda, burada hökumətin 

də siyasəti olmalıdır. Misal üçün, sərmayədarların müəyyən bir ölkəyə və Azərbaycana dair öz prioritetləri, 

hökumətin isə digər prioritetləri ola bilər. Bunlar hamısı tarazlı şəkildə aparılmalıdır ki, sərmayələr bərabər 

yatırılsın. Ona görə də bu, bizim inkişafımızın yeni bir elementidir. Çünki əvvəllər sərmayələr belə bir qaydada 

yatırılırdı: tutaq ki, müəyyən bir şirkət sərmayədar qismində ölkəyə gəlməyi qərara alırdı və burada imkan tapıb 

sərmayə qoyurdu. İndi isə bununla yanaşı, biz də öz tərəfimizdən sərmayədarlar üçün bələdçi rolunu oynamağa 

çalışırıq və onlara yaxşı gəlirlər gətirəcək sahələri təsvir edirik.  

Beləliklə, yoxsulluğun, işsizliyin azaldılması üçün çalışırıq. Çünki bunlar hələ də Azərbaycanda 

problem olaraq qalır. İki il ərzində yoxsulluğun səviyyəsi 49 faizdən 29 faizə düşmüşdür. Lakin hələ ki, bu, 
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böyük rəqəmdir. Hesab edirəm ki, Azərbaycan bir neçə ildən sonra, gündə bir milyon barreldən çox neft hasil 

edəndən sonra imkanlarımız daha da artacaqdır. Yoxsulluğun tam aradan qaldırılması bizim maksimum 

məqsədimiz və proqramımızdır. Eyni zamanda, işsizliyin tamamilə aradan qaldırılmasına çalışacağıq. Əlbəttə, 

digər ölkələrdəki kimi, bizdə də elə insanlar var ki, ümumiyyətlə işləmək istəmirlər. Lakin işləmək istəyən 

insanlar işlə təmin olunmalıdır.  

Bu baxımdan hesab edirəm ki, konfrans bələdçi rolunu oynayaraq Azərbaycanın, onun hökumətinin 

planlaşdırdığı məsələlər haqqında məlumat verəcəkdir. Bizim gələn beşillikdə görəcəyimiz işlər barədə burada 

məlumat veriləcəkdir. Ona görə də mən sizi çox fəal olmağa çağırıram. Eyni zamanda, bu fürsətdən istifadə 

edərək, Azərbaycana hələ səfər etməmiş şəxsləri ölkəmizə dəvət edirəm.  

Mən bir daha bildirmək istəyirəm ki, Vaşinqtonda olmağıma çox şadam. Vaşinqtona bir çox səfərlər 

etmişəm. Bu gün səhər bu barədə fikirləşirdim: 1994-cü ildən 2003-cü ilə qədər, demək olar ki, il ərzində bəlkə 

iki dəfə ölkənizə səfər etmişdim, müxtəlif konfranslarda və eyni zamanda Amerika-Azərbaycan Ticarət 

Palatasının tədbirlərində iştirak edirdim. İndi mən Prezident kimi buradayam və bundan çox şadam. Əminəm ki, 

bu səfər iqtisadi sahədəki əməkdaşlıq üçün yeni imkanlar açacaqdır. Hazırda Birləşmiş Ştatlar və Azərbaycan 

arasında olan əməkdaşlıq daha geniş sahələrə şamil ediləcəkdir. ABŞ və Azərbaycan iki tərəfdaş ölkədir, 

regional və beynəlxalq miqyaslı məsələlər üzrə əməkdaşlıq edir. Əminəm ki, gələcəkdə bizim burada və Bakıda 

daha çox görüşlərimiz olacaqdır.  

Mən sizə və konfransın işinə uğurlar arzulayıram.  

Çox sağ olun.  
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VAŞİNQTONDA AMERİKA-AZƏRBAYCAN TİCARƏT PALATASININ  

AZƏRBAYCAN PREZİDENTİNİN ŞƏRƏFİNƏ TƏŞKİL ETDİYİ RƏSMİ QƏBULDA  

NİTQ 

 

Vaşinqton şəhəri, 

27 aprel 2006-cı il 

 

- Əziz dostlar, xanımlar və cənablar!  

Sizi yenidən salamlayır və ABŞ-a səfərim ilə bağlı dərin məmnunluğumu bir daha ifadə edirəm.  

Səfər artıq başa çatmaq üzrədir. Sabah ABŞ-ın Prezidenti, vitse-prezidenti və müdafiə naziri ilə 

görüşlərim olacaqdır. Lakin artıq indidən deyə bilərəm ki, səfər çox uğurlu keçmişdir. Bu səfər qarşılıqlı maraq 

doğuran məsələlər üzrə fikir mübadiləsi aparmaq, ikitərəfli münasibətlərə yenidən nəzər salmaq, 

münasibətlərimizin gələcək perspektivləri barədə danışmaq üçün gözəl imkanlar yaratdı. Əminəm ki, indi 

strateji əhəmiyyətə malik olan ABŞ-Azərbaycan münasibətləri bundan sonra da inkişaf edəcək və həyatımızın, 

əməkdaşlığımızın bütün sahələrini əhatə edəcəkdir.  

Bu səhər Amerika-Azərbaycan Ticarət Palatasının təşkil etdiyi konfransın açılışında olarkən mən 

keçmiş və gələcək barədə düşünürdüm. Keçən dövr ərzində böyük nailiyyətlər əldə edilmişdir. Ticarət 

palatasının on illik fəaliyyəti dövründə ABŞ və Azərbaycan iki müttəfiqə, dosta, regional və dünya əhəmiyyətli 

çox mühüm layihələrin həyata keçirilməsi üçün birgə çalışan ölkələrə çevrilmişlər.  

Ümid edirəm ki, əməkdaşlığımız gələcəkdə də bu səviyyədə davam etdiriləcəkdir. Çünki əldə olunan 

nailiyyətlər yalnız başlanğıcdır. Bizim nəhəng enerji inkişafının, sadəcə, ilk mərhələsi gedir. Ölkələrimiz 

regional və qlobal təhlükəsizlik məsələləri, terrorizmlə mübarizə, Azərbaycanda iqtisadi və siyasi islahatların 

həyata keçirilməsi, regionumuzu daha təhlükəsiz və sabit etmək sahəsində əməkdaşlıq edir.  

Xəzər hövzəsində enerji təhlükəsizliyi və enerji inkişafı məsələlərində ABŞ hökumətinin oynadığı rol 

həlledici olmuşdur. Ümid edirəm ki, bu rol gələcəkdə də davam etdiriləcəkdir. Belə ki, bu, bütün planlarımızın 

və ideyalarımızın həyata keçirilməsi üçün zəruridir. Bu planlar, ideyalar ilk baxışdan real görünməyə bilərdi. On 

il bundan qabaq bir çox insanlar Bakı-Tbilisi-Ceyhan boru kəmərinin reallığa çevriləcəyinə, Azərbaycanın 

“Şahdəniz” yatağından hasil ediləcək qazın Avropa istehlakçıları üçün əhəmiyyət kəsb edəcəyinə inanmırdılar. 

Bunları əvvəlcədən görmək çox çətin idi. Lakin bizim qarşımızda duran məqsədlərimiz var idi və bu məqsədlərə 

doğru birgə hərəkət edirdik. Əminəm ki, Azərbaycan və ABŞ-ın, tərəfdaşlarımız və müttəfiqlərimizin birgə 

səyləri regionda tamamilə fərqli bir vəziyyətin yaranmasına gətirib çıxaracaq, regionun ümumi inkişafına təsir 

göstərəcək, geniş siyasi islahatların həyata keçirilməsinə kömək edəcəkdir. ABŞ hökuməti bu məsələlərə böyük 

diqqət yetirir.  

Eyni zamanda, Azərbaycanda da bu məsələlərə önəm verilir. Biz bunların həyata keçirilməsi üçün 

birlikdə çalışmalıyıq. Siyasi və iqtisadi islahatlar, enerji inkişafı sahəsində layihələr, regionu daha təhlükəsiz və 

sabit etmək istiqamətindəki birgə səylərimiz ikitərəfli əlaqələrimizin, regional sabitliyin və inkişafın 

elementləridir. Bütün bu məsələlərdə Azərbaycanın rolu getdikcə artır. Xəzər dənizinə xarici sərmayələrin cəlb 

edilməsi sahəsində öncül bir ölkə kimi Azərbaycanın fəaliyyəti regionda tamamilə yeni bir vəziyyətin 

yaranmasına gətirib çıxarmışdır.  

Təsəvvür edin ki, 1994-cü ildə “Əsrin müqaviləsi” bağlanmasaydı və sonrakı dövrdə enerji layihələrinin 

inkişafında uğur əldə edilməsəydi, nə baş verə bilərdi?! Regiondakı bütün vəziyyət tamamilə fərqli olardı. Bu 

gün biz birgə səylərin nəticələrindən faydalanırıq. Biz xalqlarımız üçün daha yaxşı həyat şəraiti, bütün regionda 

sabitlik və firavanlıq yaratmaq naminə səylərimizi davam etdirmək əzmindəyik.  

Cənubi Qafqaz regionu illər, əsrlər boyu müharibələrdən, hərbi əməliyyatlardan, münaqişələrdən 

əziyyət çəkmişdir. Bizim böyük mədəniyyətimiz, tariximiz, ənənələrimiz var, lakin əsrlər boyu 

müstəqilliyimizdən məhrum edilmişdik. Müstəqillik bizim üçün böyük məna kəsb edir. Bu, Azərbaycan xalqı 

üçün ən böyük dəyərdir. Bu müstəqilliyi necə dönməz və güclü etmək, ölkənin mövqeyini necə gücləndirmək 

olar? Bu məsələlərlə gündəlik məşğul olmalıyıq.  

Tarixdən alınan dərslər bizim üçün önəmlidir. Ona görə də biz güclü dövlət qurmaq, insanların həyat 

səviyyəsini daha da yaxşılaşdırmaq, qanunun aliliyinə, bütün siyasi azadlıqlara və geniş demokratiyaya malik 

tam sərbəst cəmiyyətə nail olmaq üçün çox çalışmalı, dostlarımız və müttəfiqlərimiz ilə daim təmasda 

olmalıyıq. Bu baxımdan Ticarət palatasının rolu çox önəmli olmuşdur. Onun fəaliyyəti bizə ABŞ-la əlaqələri 

yaxşılaşdırmaq, sözlərimizi çatdırmaq, ölkənin problemləri, istəklərimiz barədə məlumat vermək, birgə 

əməkdaşlıq imkanlarından istifadə etmək fürsəti vermişdir.  
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Mən Ticarət palatası tərəfindən təşkil edilmiş bir çox konfranslarda iştirak etmişəm. Hər dəfə 

qarşımızda fərqli məsələlər dururdu. Lakin ümumi meyil heç zaman dəyişməmişdir: məqsəd ABŞ ilə 

Azərbaycan arasında ikitərəfli münasibətlərin inkişaf etdirilməsi, əməkdaşlıq üçün yeni əsasların yaradılması 

olmuşdur. İndi münasibətlərimizin necə inkişaf etdiyini görürük. On il bundan əvvəl gündəlikdə bir məsələ 

dururdusa, indi əməkdaşlığımız geniş aspektdə həyata keçirilərək energetika, təhlükəsizlik, siyasi və demokratik 

islahatlar, iqtisadiyyat, regional təhlükəsizlik sahələrini əhatə edir. Bütün bu məsələlərə dair bu gün ABŞ və 

Azərbaycan arasında açıq, səmimi və dostcasına müzakirələr aparılır və bizim fikirlərimiz üst-üstə düşür.  

Ona görə də fürsətdən istifadə edərək, Ticarət palatasının rəhbərliyini, palatanın işində fəal iştirak etmiş bütün 

insanları, onun tədbirlərini dəstəkləmiş və indi də dəstəkləyən bütün şirkətləri təbrik etmək istəyirəm. Bu, böyük 

nailiyyətdir. Bunu ona görə demirəm ki, palatanın yubileyidir və yaxşı sözlər söyləmək lazımdır. Bu, bir 

reallıqdır. Mən palatanın ABŞ-Azərbaycan ikitərəfli münasibətlərinə böyük töhfəsinin daim şahidi olmuşam.  

ABŞ-la ikitərəfli münasibətlər Azərbaycan üçün prioritet xarakter daşıyır. Ölkəmizin mövqeyi çox açıq 

və səmimidir. Bu mövqeyə hər hansı bir təsir göstərmək və ya onu dəyişdirmək mümkün deyildir.  

Biz siyasətimizi milli maraqlarımıza uyğun, əsil müstəqil dövlət kimi həyata keçiririk. Özünü müstəqil 

hesab etmək üçün, sadəcə, milli himnə və bayrağa malik olmaq kifayət deyildir. Elə ölkələr var ki, müstəqilliyin 

bu atributlarına malik olsalar da, müstəqil siyasət həyata keçirə bilmir. Biz sözün həqiqi mənasında müstəqil 

olduğumuz üçün çox xoşbəxtik və bundan qürur duyuruq. Bu istiqamətdə Azərbaycan xalqının ümummilli lideri 

Heydər Əliyevin əməyi böyük olmuşdur. Onun səylərinin nəticəsidir ki, indi Azərbaycan öz milli maraqlarına 

uyğun siyasət həyata keçirə bilir. Bu siyasətin məqsədi ABŞ və Qərbdəki digər müttəfiqlərimiz ilə əlaqələri 

gücləndirməkdən ibarətdir. Biz əməkdaşlıq üçün açığıq, ölkəmizdə ən böyük sərmayədarlar olan ABŞ şirkətləri 

ilə yaxşı iqtisadi əməkdaşlıq göstəricilərimiz mövcuddur.  

Hazırda Azərbaycanda daha yaxşı sərmayə mühiti yaratmaq istəyirik və əminik ki, bu gün keçirilmiş 

konfrans bu istiqamətdə mühüm rol oynayacaqdır. Konfransda iqtisadi və siyasi əməkdaşlığın müxtəlif 

aspektləri müzakirə edilmişdir və nəticələr çox müsbətdir. Hesab edirəm ki, bir neçə aydan sonra konfransın real 

nəticələrini görəcəyik.  

Son on ildə Ticarət palatası ilə müxtəlif qisimlərdə, hazırda isə suveren dövlətin Prezidenti kimi birgə 

fəaliyyət göstərməkdən şərəf duyuram. Nailiyyətlərin əldə olunması üçün birgə çalışdığımız dostlarımızı burada 

görməkdən çox məmnunam. Bir zamanlar xülya, əfsanə kimi görünən əməkdaşlıq səviyyəsi və layihələrimiz bu 

gün reallıqdır. Bu, o deməkdir ki, hər şeyə nail olmaq mümkündür. Xüsusilə çox mürəkkəb yerlərdə də həyata 

keçirilməsi qeyri-real, qeyri-mümkün hesab olunan layihələr gerçəkləşdirilə bilər. Bunun üçün sadəcə iradə, 

qətiyyət, cəsarət və əməkdaşlıq olmalıdır. Bütün bu cəhətlər bizdə var və münasibətlərimizi gələcəkdə də inkişaf 

etdirmək əzmindəyik.  

Ümid edirəm ki, ABŞ ilə Azərbaycan arasında mövcud olan strateji tərəfdaşlıq yalnız xalqımıza deyil, 

bütün regiona fayda gətirəcəkdir. Region daha təhlükəsiz, daha sabit olacaq, nəhayət, ölkəmizdə və bütövlükdə 

regionda sülh bərqərar ediləcəkdir. Bu yubiley münasibətilə sizi bir daha təbrik edir, sizə xoşbəxtlik və uğurlar 

arzulayıram.  

Çox sağ olun.  
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ABŞ-dakı AZƏRBAYCAN İCMASININ ÜZVLƏRİ İLƏ GÖRÜŞDƏ 

NİTQ 

 

Vaşinqton şəhəri, 

27 aprel 2006-cı il 

 

- Mən sizinlə görüşməyimə çox şadam. Mən demək olar ki, səfər etdiyim bütün ölkələrdə olarkən orada 

yaşayan Azərbaycan icmasının nümayəndələri ilə görüşürəm. Azərbaycanlılar dünyanın müxtəlif ölkələrində 

yaşayırlar və onların taleyi, əlbəttə, bizi həmişə maraqlandırır. O cümlədən Amerikada yaşayan azərbaycanlılar 

da bizim üçün çox əzizdir. Bu yaxınlarda Bakıda keçirilmiş Dünya azərbaycanlılarının II qurultayında da 

Amerikadan gəlmiş qonaqlar bizim tərəfimizdən xüsusi diqqətlə qarşılanmışlar.  

Bizim ölkəmiz, Azərbaycan sürətlə inkişaf edir. Əlbəttə, müxtəlif ölkələrlə olan münasibətlərimiz də 

inkişaf edir. Bu münasibətlərin inkişafında müvafiq ölkələrdə yaşayan azərbaycanlılar da, əlbəttə ki, mühüm rol 

oynayırlar və oynamalıdırlar.  

Bildiyiniz kimi, Amerika ilə bizim çox səmərəli, işgüzar əməkdaşlığımız var. Biz uzun illərdir ki, 

tərəfdaş kimi fəaliyyət göstəririk. Bizim əməkdaşlığımız çoxşaxəlidir, həm iqtisadi, həm enerji, eyni zamanda 

siyasi, təhlükəsizlik sahəsində Amerika-Azərbaycan münasibətləri çox yüksək sürətlə inkişaf edir. Şübhəsiz ki, 

mənim buraya rəsmi səfərim də bu istiqamətdə atılan mühüm addımdır. Əminəm ki, səfərdən sonra əlaqələrimiz 

daha da möhkəmlənəcəkdir.  

Ancaq ölkənin maraqlarını təmin etmək üçün onun daxilində gedən proseslər kifayət etmir. Biz nə qədər 

çalışsaq, öz diplomatik səylərimizi nə qədər artırsaq da, yenə də diasporun köməyinə, dəstəyinə böyük ehtiyac 

vardır. Çünki siz burada yaşayırsınız, Amerika vətəndaşlarısınız. Siz öz səsinizi ucaldanda yəqin ki, bu, daha da 

yaxşı eşidilir, nəinki biz hansısa məsələni qaldıranda. Ona görə gərək biz hamımız bu imkanlardan səmərəli 

istifadə edək. Azərbaycan nə qədər güclü olsa, yəqin ki, sizin üçün də bir o qədər yaxşı olar. Azərbaycanın 

dünyadakı mövqeyi, hörməti artdıqca, əlbəttə, hər bir azərbaycanlı bundan qürur hissi duyur, vətənpərvər 

insanlar kimi siz bununla fəxr edirsiniz. Eyni zamanda, sizin buradakı mövqeyiniz nə qədər möhkəm olsa, 

Azərbaycanın maraqları da bir o qədər təmin ediləcəkdir.  

Əlbəttə, mən müqayisə aparmaq istəmirəm. Amma, şübhəsiz ki, əgər ermənilərin güclü lobbisi 

olmasaydı, bu gün Ermənistanın vəziyyəti tamamilə başqa ola bilərdi. Yəni Ermənistanı bir dövlət kimi 

saxlayan ən vacib amil və vasitə onların dünyadakı mövqeləridir. Əgər fərz eləsək ki, bunu ümumi kontekstdən 

çıxaraq, onda görərik ki, Ermənistan bir dövlət kimi formalaşmır, yəni uğur əldə etmir. Ancaq onların güclü 

imkanları, maliyyə imkanları, siyasi dayaqları, müvafiq qurumlarla əlaqələri, əlbəttə ki, Ermənistanın da 

mövqelərini möhkəmləndirir. Baxmayaraq, bütün dünya bilir ki, Ermənistan Azərbaycana təcavüz edibdir, bu 

təcavüz nəticəsində torpaqlarımızın 20 faizi işğal altındadır. Etnik təmizləmə siyasəti nəticəsində 1 milyondan 

artıq azərbaycanlı öz doğma torpaqlarından didərgin düşübdür. Bunlar açıq bəlli olduğuna baxmayaraq, 

Ermənistana, onun işğalçı siyasətinə hələ ki, lazımi qiymət verilmir.  

Ona görə biz də bu istiqamətdə öz fəaliyyətimizi gücləndirməliyik. Bir neçə il ərzində fəaliyyət göstərən 

Xarici Ölkələrdə Yaşayan Azərbaycanlılarla İş üzrə Dövlət Komitəsi də artıq daha səmərəli işləyir. 

Azərbaycanın müvafiq icmaları daha da fəallaşıblar. Azərbaycanın ümumi inkişafı, əlbəttə ki, sizi də 

ruhlandırır. Siz görəndə ki, ölkəmiz həm iqtisadi, həm siyasi cəhətdən, həm də beynəlxalq qurumlara inteqrasiya 

baxımından liderlik mövqelərinə sahib olur, əlbəttə, bu, sizə də qol-qanad verir, sizi də möhkəmləndirir. Ona 

görə, gərək biz bu məsələlərə geniş kontekstdə baxaq.  

Azərbaycan dövləti və hökuməti öz tərəfindən əlindən gələni edəcək ki, diasporun təşkilatlanması və 

möhkəmlənməsində səylərini göstərsin. Sizi də maraqlandıran, narahat edən məsələlər, problemlər də vaxtlı-

vaxtında bizə bəlli olmalıdır. İndi həm maliyyə baxımından, həm də təsir baxımından Azərbaycanın imkanları 

artır. Ona görə siz Azərbaycanın bu imkanlarından da səmərəli istifadə etməlisiniz. Yəni burada çox səmərəli, 

davamlı və mütəmadi xarakter daşıyan əlaqə mexanizmi qurulmalıdır. Yəqin ki, bu var, amma istərdim, daha da 

səmərəli olsun. 

Biz fəal olmalıyıq, qabaqlayıcı addımlar atmalıyıq. İnformasiya müharibəsində hücum etməliyik. Mən 

təxminən ilyarım bundan əvvəl Xarici İşlər Nazirliyində xaricdə fəaliyyət göstərən səfirlərlə görüş keçirmişdim. 

Orada da qarşıya qoyduğum məsələlərdən biri də o idi ki, biz gərək Azərbaycan mövzusunu dünya 

ictimaiyyətinə çatdıraq.  

Dünən Konqresdə olarkən yenə o “məşhur” 907-ci düzəliş haqqında söhbət aparırdım. O düzəlişin qəbul 

edilməsində də obyektiv səbəblər olub, Azərbaycan haqqında məlumat olmayıb, yaxud da ancaq mənfi məlumat 
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olubdur. Haradasa, 1990-cı illərin ortalarına qədər təkcə burada deyil, eyni zamanda, Avropa ölkələrində də 

Azərbaycan haqqında ya mənfi məlumat yayılırdı, yaxud da ümumiyyətlə, məlumat yayılmırdı. Bizim 

haqqımızda mənfi rəy yaradan əsas qüvvə erməni lobbisidir. Çünki onların əsasən məqsədi Azərbaycanı 

ləkələmək, antidemokratik dövlət kimi təqdim etmək və beləliklə, sübut etməyə çalışmaqdır ki, demokratiya 

inkişaf etməmiş belə bir ölkədə ermənilər azlıq kimi yaşaya bilməzlər. Guya onların rahat yaşaması təhlükə 

altındadır. Ona görə Azərbaycana qarşı çox ciddi kampaniya gedir.  

Biz öz səsimizi ucaldırıq. Azərbaycan çalışır ki, özü haqqında həqiqətləri dünya birliyinə çatdırsın. 

Məhz bu sahədə diasporun fəaliyyəti müstəsna xarakter daşıyır.  

Mən keçmişdə də Amerikada tez-tez olurdum. 1994-cü ildən başlamış 2003-cü ilə qədər, demək olar, 

ildə iki dəfə gəlirdim, müxtəlif tədbirlərdə iştirak edirdim. Görürdüm ki, əgər biz öz həqiqətlərimizi düzgün, 

dolğun şəkildə çatdıra biliriksə, o zaman münasibət də dəyişir, rəy də dəyişir. Gərək bu iş mütəmadi qaydada 

aparılsın. Əlbəttə ki, bunda səfirliyin çox böyük rolu var. Çünki səfirlik burada Azərbaycanın rəsmi 

nümayəndəliyidir və müvafiq qurumlarla əlaqə saxlamaq, əməkdaşlıq etmək imkanları genişdir. Ancaq 

Azərbaycan diasporunun da öz imkanları var. Məsələn, mən eşidəndə çox şad oldum ki, burada artıq fəaliyyətin 

yeni formaları da tətbiq olunur, etiraz aksiyaları keçirilir. Azərbaycan haqqında həqiqətləri çatdırmaq üçün 

müvafiq tədbirlər, görüşlər keçirilir. Bütün bunlar Amerika cəmiyyətinin adət etdiyi formalardır. Sadəcə olaraq, 

gərək biz bunlardan daha da səmərəli istifadə edək.  

Azərbaycan haqqında məlumat gərək operativ qaydada sizə çatdırılsın. İndi Azərbaycanda çoxlu yeni 

kitablar çapdan çıxır. Mən də elmi ictimaiyyət qarşısında müvafiq vəzifələr qoymuşam ki, biz Azərbaycan 

həqiqətləri barədə kitabları müxtəlif dillərə tərcümə edib yaymalıyıq. Bizim alimlərimiz tarixə aid məsələlərlə 

bağlı çox gözəl tədqiqatlar aparır, kitablar yazırlar, onlar Azərbaycan dilində çıxır və özümüz oxuyuruq. Amma 

başqa ölkələrdə heç kim onları oxumur. Biz bütün bu həqiqətləri internet vasitəsilə, tərcümə vasitəsilə dünyaya 

çatdırmalıyıq.  

Erməni təbliğatı nəticəsində indiyə qədər təkcə burada deyil, başqa ölkələrdə də hələ də belə bir yanlış 

rəy qalır ki, guya Dağlıq Qarabağ tarixi baxımdan erməni torpağıdır. Amma bu, tamamilə yanlış bir məlumatdır. 

Bu, Azərbaycanın əzəli torpağıdır. Onun bütün toponimləri, tarixi Azərbaycanla bağlıdır. Ermənilərin oraya 

gəlməsi ancaq XIX-cu əsrin əvvəlində başlamışdır. Onlar başqa ölkələrdən oraya köçürülmüşlər. Bunu əks 

etdirən, ermənilər tərəfindən 1978-ci ildə ucaldılmış abidə də var idi ki, onu vurdular dağıtdılar. Yəni bu, 

həqiqətdir. Bunu dünya birliyinə çatdırmaq üçün gərək məlumat olsun, gərək bunu deyən olsun, yazan olsun, 

tərcümə edən olsun. İndi biz bu işləri görürük. Azərbaycanda yeni ensiklopediyanın nəşri ilə bağlı qərar 

verilibdir. O ensiklopediya sonra internetə salınacaq, müxtəlif dillərə tərcümə olunacaqdır. Orada Azərbaycanın 

tarixi, mədəniyyəti, ənənələri, keçmişi haqqında tam, müfəssəl məlumat veriləcəkdir. Yəni bu sizin 

fəaliyyətinizə də bir dəstək olacaqdır. Çünki bu məsələləri dünyaya çatdırmaq üçün gərək tarixi əsaslar, sənədlər 

olsun.  

Bir sözlə, bir halda ki, ölkəmiz siyasi cəhətdən bölgədəki mövqelərini möhkəmləndirir, iqtisadi baxımdan 

Azərbaycan dünyada ən sürətlə inkişaf edən ölkədir, biz ideoloji işlərimizi də gərək mütləq indiki zəmanəyə 

uyğun şəkildə quraq. Ermənistandan fərqli olaraq, bizim təbliğatımız yalan, böhtan üzərində yox, həqiqətlər 

üzərində qurulubdur. Bizim təbliğatımız reallığı, tariximizi, bu günümüzü əks etdirir və təbii ki, bu həqiqətlər 

gərək dünya birliyinə tam geniş şəkildə çatsın. Bu işdə kifayət qədər nailiyyətlər olsa da hələ ki, vəziyyət məni 

tam şəkildə qane etmir. Biz Azərbaycanda bu sahəyə daha da böyük diqqət göstərməliyik, və şübhəsiz ki, 

müxtəlif ölkələrdə yaşayan azərbaycanlılar da bu işlərdə fəal olmalıdırlar.  

Hesab edirəm ki, bu, çox vacib görüşdür. Siz həmişə hiss etməlisiniz ki, müstəqil Azərbaycan dövləti 

sizinlədir, sizin Vətəninizdir, doğulduğumuz yerdən asılı olmayaraq, bizim hamımızın Vətənidir. Dünya 

azərbaycanlılarının II qurultayı bir daha onu göstərdi ki, biz böyük xalqıq. 50 milyonluq Azərbaycan xalqı 

dünya miqyasında böyük xalqdır, istedadlı xalqdır. Alimlərimiz, yazıçılarımız, şairlərimiz, sərkərdələrimiz 

bizim tarixi sərvətimizdir. Gərək bunu hamı bilsin. Bütün dünya bunu bilməlidir və biz də gərək bir olaq.  

Mən bilmirəm, Amerikada necədir, amma başqa ölkələrdə bizim diasporlarımızın müxtəlif dərnəkləri, 

yaxud təşkilatları var, ancaq onların arasında əlaqələndirmə işləri o qədər də güclü deyildir. Amma o da əsas 

amildir ki, biz bir olmalıyıq. Xüsusilə xaricdə yaşayan azərbaycanlılar təşkilatlanma prosesində ən qabaqcıl 

formaları tətbiq etməlidirlər. Müxtəlif təşkilatlar, cəmiyyətlər, dərnəklər ola bilər, amma onların arasında mütləq 

əlaqələndirmə olmalıdır. Əlbəttə ki, bunda səfirliklərin çox mühüm rolu var. Çünki səfirliklərdə olan 

informasiya, imkanlar çox genişdir və fəaliyyət də düşünülmüş proqram çərçivəsində aparılmalıdır.  

Yenə də deyirəm, bəzi hallarda diasporların fəaliyyəti epizodik xarakter daşıyır. Yəni hansısa tədbir 

oldu, keçirildi, orada nəsə deyildi, yaxud da çıxışlar oldu, hansısa başqa aksiyalar keçirildi və ondan sonra bir 

müddət elə bil ki, ara verilir. Gərək işlər düşünülmüş proqram çərçivəsində aparılsın. Necə ki, dövlət, hökumət 
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birillik, beşillik, onillik çərçivədə, öz konsepsiyasını, fəaliyyət proqramını tərtib edir, eyni şəkildə də bizim 

ictimai təşkilatlar etməlidir. Hamı bilməlidir ki, nə vaxt, hansı tədbir keçiriləcək, bu tədbirin keçirilməsi üçün nə 

kimi addımlar atılmalıdır. Bu addımların atılmasına diasporun imkanları çatırmı, ya yox. Əgər çatmırsa, deməli, 

səfirlik iştirak etməlidir. Səfirliyin də tutaq ki, imkanları məhdud ola bilər. Onda Azərbaycan hökuməti işlərə 

qoşulmalıdır. Yəni bunlar, çox böyük təşkilati qabiliyyət tələb edən məsələlərdir. Azərbaycan dövləti və 

hökuməti bu işlərdə fəal iştirak etməyə hazırdır. Sadəcə olaraq, gərək Komitə ilə və hökumət üzvləri ilə, Xarici 

İşlər Nazirliyi ilə daim güclü əlaqələr olsun, təmaslar möhkəmlənsin ki, biz istəyimizə nail olaq.  

Çünki bizim - Azərbaycan dövlətinin, dünyada yaşayan azərbaycanlıların məqsədimiz birdir: dövlətimiz 

inkişaf etsin, müstəqilliyimiz möhkəmlənsin, əbədi, dönməz olsun, biz heç kimdən asılı olmayaq. Bu gün 

Azərbaycanın siyasəti məhz bu amillər üzərində qurulubdur. Biz bütün ölkələrlə gözəl münasibətlər yaratmağa 

çalışırıq. Ancaq o şərtlə ki, bu münasibətlər qarşılıqlı hörmət, ehtiram əsasında qurulsun və Azərbaycanın milli 

maraqları təmin olunsun. Ona görə, müstəqil siyasət aparmaq iqtidarında olmaq, əlbəttə, həm böyük cəsarət 

tələb edir, həm də biz gərək arxayın olaq ki, işlərimiz lazımi səviyyədə dəstəklənir.  

Ona görə, məqsədlərimiz birdir: Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsini həll etmək, 

Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü bərpa etmək, ermənilərin etnik təmizləmə siyasətindən əziyyət çəkmiş insanları 

geri, öz doğma torpaqlarına qaytarmaq; Azərbaycanda sülh, inkişaf olsun, bütün müsbət meyillər daha da 

möhkəmlənsin, demokratik inkişaf, siyasi, iqtisadi islahatlar daha da sürətlə getsin. Biz bunu istəyirik, siz də 

bunu istəyirsiniz. Hər bir vətənpərvər azərbaycanlı bunu istəyir. Biz bu istiqamətdə səylərimizi birləşdirməli və 

vahid mövqedən çıxış etməliyik.  

O ölkələrdə ki, təşkilatlar vahid bir konfederasiyada, yaxud federasiyada, ya da konqresdə birləşir, o 

zaman işlər daha da səmərəli qurulur. Bir təşkilatda birləşmək o demək deyil ki, mövcud olan digər təşkilatlar 

öz müstəqilliyini itirir, yaxud da kiminsə təsiri altına düşür. Xeyr, bu, sadəcə olaraq, əlaqələndirmə məqsədi 

daşıyır. Əgər biz bu işləri daha da səmərəli görmək istəyiriksə, onda əlbəttə, əlaqələndirmə işləri də daha sürətlə 

aparılmalıdır.  

Məsələn, burada yaxşı nümunələr var: Azərbaycan Təşkilatları Federasiyası, yaxud Konqresi, yaxud da 

Əlaqələndirmə Mərkəzi. Əgər bu şəkildə formalaşarsa, bunun təsiri daha da güclü olacaqdır. Əlbəttə ki, bu 

böyük təşkilat müvafiq ictimai təşkilatlara, dövlət qurumlarına daha da asanlıqla yol tapacaqdır, onunla daha da 

çox hesablaşacaqlar. Amma görəndə ki, ayrı-ayrı təşkilatlar var, hərəsi haradasa fəaliyyət göstərir, öz aralarında 

əlaqələr o qədər də yoxdur, təbii ki, münasibət də buna uyğun şəkildə olacaqdır.  

Bilirsiniz, müstəqilliyimiz bərpa ediləndən sonra, ondan əvvəlki dövrlərdə Azərbaycanda müxtəlif 

siyasi proseslər gedirdi. Xaricdə yaşayan azərbaycanlılar 1940-50-ci illərdə müəyyən formada 

təşkilatlanmışdılar, müxtəlif ölkələrdə diasporlar, təşkilatlar fəaliyyət göstərirdi. Əlbəttə, bu fəaliyyətin əsas 

məqsədi o idi ki, Azərbaycan müstəqil olsun, müstəqil ölkə kimi yaşasın və xalqımız öz müqəddəratını özü 

müəyyən etsin.  

1991-ci ildə Azərbaycan müstəqil ölkə oldu və o vaxtdan indiyə qədər bizim müstəqilliyimiz 

möhkəmlənir və güclənir. Yəni o illərdə gündəlikdə olan əsas məramlar, proqramlar 15-16 il bundan əvvəl 

həyatda öz əksini tapdı. Ona görə, təbii ki, indi fəaliyyətin yeni formaları olmalıdır. Bizim gündəliyimizdə duran 

məsələlər nədir? Yenə deyirəm, həm Azərbaycan dövlətinin, həm də xaricdə yaşayan azərbaycanlıların məqsədi 

birdir: ölkəmiz daha da müstəqil olsun, öz siyasətini inamla aparsın və əsas azadlıqlar tam şəkildə təmin edilsin, 

qanunun aliliyi bərqərar olunsun və müasir, mütərəqqi, hüquqi dövlət formalaşsın. Əminəm ki, bu, bizim 

hamımızın məqsədidir.  

Şübhəsiz ki, fəaliyyət göstərən təşkilatların da müxtəlif istiqamətləri, müxtəlif maraq dairələri ola bilər. 

Ancaq bununla yanaşı, biz gərək ümumi bir məqsəd, amal əsasında öz səylərimizi birləşdirək. Bəzi təşkilatlar 

siyasi prinsip əsasında fəaliyyət göstərir. Bəlkə də bu, hansısa mərhələdə labüd idi. Ancaq indiki mərhələdə 

xüsusilə xaricdə yaşayan azərbaycanlılar siyasi prinsiplərə görə bölünməməlidirlər. Azərbaycanın siyasəti 

Azərbaycanda həll olunur. Azərbaycanda gedən siyasi proseslər müsbət məcrada inkişaf edir və bu baxımdan 

Azərbaycan artıq möhkəmlənmiş bir ölkədir. Şübhəsiz ki, hər bir insanın öz siyasi baxışları, əqidəsi, idealları 

ola bilər. Bu da təbiidir və azad cəmiyyət üçün xas olan məsələlərdir. Ancaq bununla yanaşı, siyasi baxışlara 

baxmayaraq, ümumi məsələlərdə biz hamımız birləşməliyik. Çünki ölkənin, millətin maraqları, dəyərləri bütün 

siyasi proseslərdən üstün olmalıdır, xüsusilə xaricdə.  

Məsələn, mən təəssüf edirəm ki, bəzi siyasi dairələrin nümayəndələri xaricdə olarkən Azərbaycan 

haqqında həqiqətdən çox uzaq olan mənfi informasiyalar yaymaqla ölkəmizin imicinə xələl vururlar. Biz öz 

daxili məsələlərimizi Azərbaycanda həll etməliyik. Azərbaycanda siyasi mübarizə də aparılmalıdır və aparılır, 

bəzi hallarda çox kobud formada olur. Yəqin ki, zaman keçdikcə bu, həll olunacaq və Azərbaycanda siyasi 
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proseslər mədəni müstəviyə keçəcəkdir. Ancaq biz xaricdə buna heç cür imkan verə bilmərik ki, siyasi, yaxud 

ictimai əsaslara görə ölkənin maraqlarına xeyir gətirməyən fikir ayrılığı, məqamlar olsun.  

Mən şübhə etmirəm, hamımız bu fikirlə şərikik ki, xaricdə Azərbaycanın məsələsi, Azərbaycan 

mövzusu daim çox qabarıq şəkildə özünü göstərməlidir. Biz bu təbliğatda, bu işlərdə çox fəal olmalıyıq. 

Gözləməməliyik ki, kimsə bizə hücum edəcək, biz də onun cavabını verəcəyik. Biz özümüz hücum etməliyik. 

Bizim silahımız sözümüzdür. Biz heç kimin torpağını zəbt etməmişik, heç kimə qarşı etnik təmizləmə siyasəti 

aparmamışıq. Heç kimin torpağında gözümüz yoxdur. Biz bu münaqişədə zərər çəkən tərəfik. Bizim silahımız 

hələlik sözdür, istəyirik ki, bu silahdan maksimum dərəcədə istifadə edək. Görsək ki, artıq bu, işləmir, sülh, 

barışıq yolu, danışıqlar yolu səmərə vermir, o zaman təbii ki, siyasətə yenidən baxılacaqdır.  

Ancaq bilirsiniz, bu məsələlər bir-biri ilə çox bağlıdır. Azərbaycanın sabitliyi, ölkədə gedən iqtisadi 

islahatlar, bizim bölgədəki nüfuzumuz, rolumuz, Azərbaycanla bağlı olan nəhəng enerji layihələri, Amerika ilə 

strateji tərəfdaşlıq münasibətlərimiz, Azərbaycanın Avratlantik məkanına inteqrasiya meyilləri və səyləri - bütün 

bunlar Azərbaycanın gələcəyini müəyyən edən amillərdir. Azərbaycan diasporunun bütün bu işlərdə çox fəal 

rolu olmalıdır. Yəni buna böyük ehtiyac var. Çünki bir də deyirəm ki, siz bu ölkənin vətəndaşlarısınız, vətəndaş 

kimi bütün hüquqlara maliksiniz. Sizin dediyiniz soz, hansısa məsələyə sizin baxışınız bu ölkənin rəsmiləri üçün 

bəlkə də daha çox önəm daşıyır, nəinki Azərbaycandan gələn hansısa rəsmi bir bəyanat və yaxud da başqa 

məlumat.  

 

*  *  * 

 

Amerika Azərbaycanlıları Cəmiyyətinin sədri Tomris Azəri, Amerika-Azərbaycan Şurasının prezidenti 

Ceyhun Mollazadə, Dünya Azərbaycanlıları Konqresinin Amerika təmsilçisi Rza Seleşur, ABŞ-da fəaliyyət 

göstərən “GünAz” TV-nin rəhbəri Əhməd Obalı, Amerika Azərbaycanlıları Cəmiyyətinin üzvü Leyla 

Rzaquliyeva görüşdə çıxış edərək fikir və mülahizələrini bölüşdülər. Onlar Azərbaycan Prezidentinin 

Vaşinqtona səfəri çərçivəsində keçirilən bu görüşü yüksək qiymətləndirdilər, diasporun problemlərindən və 

gələcək planlarından danışdılar, Prezidentin dediyi fikirlərin onlar üçün əsas fəaliyyət proqramı olacağını 

bildirdilər.  

TOMRİS AZƏRİ: Amerika Azərbaycanlıları Cəmiyyəti kimi Sizə dayaq olacağımıza, Azərbaycanın 

adını burada yüksəltmək üçün əlimizdən gələn işləri görəcəyimizə söz veririk.  

CEYHUN MOLLAZADƏ: Cənab Prezident, biz əminik ki, bu səfəriniz Amerika-Azərbaycan 

münasibətlərinə yeni bir təkan verəcək, bu əlaqələr yeni, önəmli bir mərhələyə çıxacaqdır. Biz, burada yaşayan 

azərbaycanlılar Sizi salamlayırıq. Bakıda keçirilmiş qurultayda da iştirak etmişik. O qurultay bizi çox 

ruhlandırıb və hesab edirik ki, həm bu görüş, həm də qurultay bizim burada apardığımız fəaliyyəti daha da 

artırmağa sövq edəcəkdir.  
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VAŞİNQTONDA ÖLKƏNİN ƏN NÜFUZLU NƏŞRLƏRİNDƏN OLAN  

"U.S. NEWS & WORLD REPORT" HƏFTƏLİK JURNALININ MÜXBİRİ BEY FANQA  

MÜSAHİBƏ 

 

Vaşinqton şəhəri, 

27 aprel 2006-cı il 

 

Keçən həftə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev ABŞ Prezidenti Corc Buş ilə bir çox 

məsələləri müzakirə etməli idi. Bu kiçik müsəlman dövləti ABŞ ilə İran arasındakı gərginliyin yüksək səviyyədə 

olduğu bir dövrdə Rusiya ilə İran arasında strateji mövqeyə malik olmaqla yanaşı, nəhəng neft bumunun 

astanasındadır. Bu yay neftin Azərbaycan ərazisindən başlayan və uzunluğu 1000 mil olan boru kəməri 

vasitəsilə üç ölkədən keçməklə Türkiyənin Aralıq dənizindəki limanına nəqli başlanacaqdır. Prezident İlham 

Əliyev bu proseslər və ölkəsi ilə Ermənistan arasında on ildən çox davam edən münaqişənin həllində 

Vaşinqtonun rolu ilə bağlı fikirləri barəsində US News-a məlumat vermişdir.  

- Bakı-Tbilisi-Ceyhan boru kəmərinin inşasının başa çatması dünyanın neft və qaz bazarlarına 

necə təsir göstərəcəkdir?  

- Bu boru kəmərinin inşasının başa çatması ilə ölkəmiz daha çox neft hasil edərək, onu dünya 

bazarlarına çıxarmaq imkanı qazanacaqdır. Boru kəməri 5-6 il bundan öncə inşa edilməyə başlayanda, neftin 

qiyməti bugünkü kimi yüksək deyildi. İndi bu kəmər dünyanın enerji təhlükəsizliyi baxımından daha çox önəm 

daşımağa başlayır. Bu, nefti Xəzər dənizindən Aralıq dənizinə çatdıracaq və əvvəllər mövcud olmamış yeni bir 

xətdir.  

- Boru kəmərinin bazarlara təsirinin kəmiyyət göstəricisi barədə nə isə deyə bilərsinizmi?  

- Boru kəməri vasitəsilə 2008-ci ildə gündə ən azı bir milyon barrel neft nəql ediləcəkdir. Gələcəkdə bu 

rəqəm daha da artırıla bilər, bu, hasilatın səviyyəsindən asılı olacaqdır. Onun nəhəng potensialı var.  

- Bəzilərinin “neft fəlakəti” adlandırdıqları vəziyyəti necə adlayırsınız?  

- Biz gələcəkdə neftdən və neftin qiymətindən asılı olmamaq, neft gəlirlərindən istifadə etməklə güclü 

iqtisadiyyat qurmaq əzmindəyik. Buna nail olmaq üçün neft gəlirlərinin toplanması və xərclənməsi sahəsində 

yüksək səviyyədə şəffaflıq təmin olunmalıdır. Azərbaycan əsas məqsədi şəffaflığın təmin edilməsi olan Hasilat 

Sənayelərinin Şəffaflığı Təşəbbüsünün həyata keçirilməsində aparıcı ölkədir.  

- Azərbaycanın dünyəvi, demokratik ölkə kimi inkişafını necə görürsünüz? Əhalisinin əksər 

hissəsi şiə təriqətli olan dünyəvi bir ölkə kimi siz İran üçün nümunə ola bilərsinizmi?  

- Gördüyümüz və planlaşdırdığımız işlərdən nümunə kimi istifadə edilməsi bizim məqsədimiz deyildir. 

Bütün bunlar yalnız Azərbaycan xalqı, ölkəmizin inkişafı üçün edilir. Azərbaycan təkcə Konstitusiyasına görə 

deyil, öz həyat tərzinə görə də dünyəvi dövlətdir. Burada müxtəlif millətlərə və dini təriqətlərə mənsub olan 

insanlar sülh və azadlıq şəraitində yaşayırlar. Bu baxımdan ölkəmiz çox yaxşı nümunə ola bilər. Azərbaycanın 

əhalisinin əksər hissəsini müsəlmanlar təşkil edir, lakin eyni zamanda, burada çoxsaylı xristian və yəhudi 

icmaları da yaşayır.  

- Gələcəkdə ölkənizdə daha hansı demokratik islahatların həyata keçirilməsi gözlənilir?  

-Son 5 il ərzində Azərbaycan qanunvericiliyinin böyük bir hissəsini Avropa ölkələrinin standartlarına 

uyğunlaşdırmışdır. Ölkəmizdə bütün əsas siyasi azadlıqlar təmin olunur, siyasi təsisatlar getdikcə güclənir. 

Bununla yanaşı, güclü iqtisadi islahatlar da həyata keçirilməlidir. İnsanlar yoxsul olanda demokratik proseslər 

barədə deyil, gündəlik ehtiyacları haqqında düşünürlər. Keçən il Azərbaycanda ümumi daxili məhsulun artımı 

26 faiz olmuşdur ki, bu da dünyada ən yüksək gцstəricidir.  

- Ümumi daxili məhsulun artımı, əsasən neft sektorunda müşahidə olunmuşdur?  

- 12 faiz qeyri-neft sektorunda, 14 faiz isə neft sektorunda olmuşdur. İndi biz iqtisadiyyatımızı çoxşaxəli 

etməyə çalışırıq. Neft nə vaxtsa tükənəcəkdir. Buna görə də ölkənin uzunmüddətli inkişafı neftdən asılı 

olmamalıdır.  

- Siz bildirmisiniz ki, ABŞ ilə İran arasındakı böhran diplomatik yolla həll olunmalıdır. Lakin 

əgər ABŞ İrana qarşı hərbi qüvvədən istifadə etmək qərarına gələrsə, Azərbaycanın buna reaksiyası necə 

olacaqdır?  

- Biz hələ də ümid edirik ki, məsələ diplomatik yolla həll olunacaqdır. Digər seçim regionda fəlakətə 

səbəb ola, əməkdaşlıq və inkişafla bağlı bütün müsbət meyillərə və perspektivlərə zərər vura bilər. On ildən 

artıqdır ki, Azərbaycanın ərazisinin bir hissəsi Ermənistanın işğalı altındadır. Bu müddət ərzində aparılmış 

danışıqların bir nəticə verməməsinə baxmayaraq, Qərb ölkələri daim münaqişənin dinc yolla həllini tövsiyə 
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edirlər. Buna görə biz də hesab edirik ki, bu məsələdə də mümkün qədər təmkinli olmaq, dinc həll yolundan, 

diplomatik səylərdən istifadə etmək lazımdır.  

- Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həll olunacağına ümidləriniz böyükdürmü?  

- Bir tərəfdən, 12 ildir ki, atəşkəs rejimi saxlanılır. Müxtəlif dövrlərdə aparılmış danışıqlar heç bir nəticə 

verməmişdir. Bu isə nikbin olmağa o qədər də imkan vermir. Buna baxmayaraq, digər tərəfdən, ABŞ, Fransa və 

Rusiya kimi vasitəçilərin son dövrlərdəki fəaliyyəti münaqişənin həlli ilə bağlı ümid yaradır. Münaqişəni həll 

etmək üçün tərəflər beynəlxalq hüquq normaları və prinsiplərinə əsaslanmalıdırlar. Azərbaycanın işğal edilmiş 

əraziləri heç bir qeyd-şərt olmadan geri qaytarılmalıdır. Ermənistan rəhbərliyinin həyata keçirdiyi etnik 

təmizləmə siyasətindən əziyyət çəkən bir milyondan artıq azərbaycanlı öz doğma yurdlarına qayıtmaq hüququna 

malik olmalıdır.  

- Keçən il ABŞ-ın Özbəkistandakı K2 hərbi hava bazasını itirməsi Azərbaycanın terrorizmlə 

mübarizədə rolunu necə dəyişə bilər?  

- ABŞ öz müttəfiqlərini antiterror əməliyyatına dəvət edən kimi Azərbaycan bu əməliyyata qoşuldu. Biz 

indi də bu sahədə tərəfdaşlıq edirik. Azərbaycan əsgərləri ABŞ əsgərləri ilə birlikdə Kosovo, İraq və 

Əfqanıstanda xidmət edirlər. Bu siyasət qətiyyən dəyişməmişdir. ABŞ-ın regiondakı müttəfiqi kimi 

Azərbaycanın rolu mühümdür və bu rolun əhəmiyyəti baş verə biləcək hallardan asılı olaraq dəyişə bilər. Lakin 

bunun əsasında bizim siyasətimiz dəyişə bilməz. 
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AMERİKA BİRLƏŞMİŞ ŞTATLARININ 

PREZİDENTİ CORC BUŞLA GÖRÜŞDƏN SONRA MƏTBUAT ÜÇÜN  

BƏYANAT 

 

Vaşinqton şəhəri, 

28 aprel 2006-cı il 

 

Çox sağ olun, cənab Prezident. Dəvətə görə çox minnətdaram. Vaşinqtonda olmağıma və ikitərəfli 

münasibətlərə dair məsələləri Sizinlə müzakirə etmək imkanına görə minnətdaram. Əminəm ki, bizim strateji 

tərəfdaşlıq münasibətlərimiz gələcəkdə möhkəmlənəcəkdir.  

Biz ikitərəfli münasibətlərin bütün aspektlərini əhatə etdik. Biz regionda enerji təhlükəsizliyi 

məsələlərinin təşviq olunmasında Birləşmiş Ştatların dəstəyinə görə, Xəzər dənizində neft və qaz yataqlarının 

işlənilməsində və enerji daşıyıcılarının beynəlxalq bazarlara çatdırılmasına imkan verən möhkəm nəqletmə 

infrastrukturunun yaradılmasında göstərilmiş köməyə görə minnətdarıq.  

Biz terrorçuluğa qarşı mübarizədə müttəfiq ölkələrik. Biz ilk günlərdən Birləşmiş Ştatlarla birgə 

dünyanın müxtəlif yerlərində çiyin-çiyinə olmuşuq və regionda sülhün və sabitliyin bərqərar olunmasına 

töhfəmizi davam etdirəcəyik.  

Əlbəttə, Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli də müzakirələrimizin əsas 

mövzusunu təşkil etmişdir. Mən cənab Prezidentə danışıqların son vəziyyəti haqqında məlumat verdim və 

ümidvar olduğumu bildirdim ki, münaqişənin dinc yolla həlli baş tutacaq və bu, bütün regionda sülhün və 

sabitliyin bərqərar olmasına xidmət edəcəkdir.  

Ümumiyyətlə, demək istəyirəm ki, mən səfərimdən çox razıyam və Azərbaycanın gələcəkdə müasir 

dünyəvi, demokratik ölkə kimi inkişafında bunu mühüm hesab edirəm. Bizim eyni dəyərlərimiz var. Biz siyasi 

proseslərin, cəmiyyətimizin demokratikləşməsi prosesinin təşviq olunmasında Birləşmiş Ştatların göstərdiyi 

yardıma görə minnətdarıq və gələcəkdə bu əməkdaşlığın davam etdirilməsinə çox sadiqik.  

Çox sağ olun, cənab Prezident.  

 

* * * 

 

Prezident CORC BUŞ: Son sözü deyim. Mən cənab Prezidenti və Birinci xanımı onların qızının 

həftənin sonunda olacaq toy məclisi münasibətilə təbrik etmək istəyirəm. Toy mərasiminə hazırlığın getdiyi 

vaxtda cənab Prezidentin burada olması əsil qəhrəmanlıqdır. Biz Sizə və Birinci xanıma uğurlar arzulayırıq və 

ən başlıcası isə, qızınıza böyük səadət diləyirik.  

 

* * * 

 

Prezident İLHAM ƏLİYEV: Sağ olun, cənab Prezident.  

Prezident CORC BUŞ: Sağ olun.  
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ABŞ PREZİDENTİ CORC BUŞ İLƏ GÖRÜŞDƏN SONRA JURNALİSTLƏRƏ  

MÜSAHİBƏ 

 

Vaşinqton şəhəri, 

28 aprel 2006-cı il 

 

SUAL: Cənab Prezident, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı müzakirələr oldumu?  

CAVAB: Prezident Buşla görüşüm zamanı ikitərəfli münasibətlərə aid məsələləri müzakirə etdik. Biz 

müxtəlif sahələrdə olan əməkdaşlığımızı müzakirə etdik. Xüsusən də siyasi və iqtisadi islahatlar sahəsinə, enerji 

təhlükəsizliyi və nəqliyyata, terrorçuluqla mübarizəmizə aid məsələləri və ümumiyyətlə, münasibətlərimizin 

ümumi gedişatını müzakirə etdik. Bizim münasibətlərimiz dostların, tərəfdaşların münasibətləridir və bizim 

üçün strateji əhəmiyyət daşıyır və ümumiyyətlə, əlaqələrimizin inkişafı üçün vacibdir. Mən m üzakirələrdən çox 

razıyam.  

Əlbəttə, biz Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi məsələsini müzakirə etdik. Dünyanın 

aparıcı ölkəsi və ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrlərindən biri kimi Birləşmiş Ştatlar bu məsələnin dinc yolla 

həll olunmasında çox vacib rol oynayır. Biz Birləşmiş Ştatların göstərdiyi səyləri yüksək qiymətləndiririk. Bu 

səylər sayəsində münaqişə beynəlxalq hüququn norma və prinsipləri əsasında ədalətli həllini tapmalıdır. Mən 

hesab edirəm ki, Birləşmiş Ştatlara səfərim ikitərəfli münasibətlərimizin gələcək inkişafı üçün çox mühüm 

olacaq və ümumiyyətlə, regional inkişaf üçün əhəmiyyətli olacaqdır.  

SUAL: Cənab Prezident, İran haqqında danışdınızmı?  

CAVAB: Əlbəttə, biz regional təhlükəsizlik məsələlərini müzakirə etdik. Eyni zamanda, qonşu 

ölkələrlə münasibətlərimizi müzakirə etdik. Çünki biz elə bir regionda yaşayırıq ki, Azərbaycanın qonşu 

ölkələrlə münasibətləri olduqca vacibdir. Biz bu məsələləri müzakirə etdik və bundan çox razıyıq.  

SUAL: Bəs Rusiya haqqında, digər qonşular haqqında danışdınızmı?  

CAVAB: O qədər çox yox. Biz, əsasən, ikitərəfli münasibətlərə aid məsələlər haqqında danışdıq. Çünki 

bizim uzun müddətdir münasibətlərimiz var. Bu münasibətlər 1990-cı illərdən başlanmışdır və əsasən, enerji, 

nəqliyyat sahələrinə aiddir.  

SUAL: Cənab Prezident, enerji inkişafı sahəsində Birləşmiş Ştatların dəstəyi haqqında 

danışdınızmı?  

CAVAB: Bəli, təbii ki, Xəzər dənizində Azərbaycanın enerji inkişafı proqramlarında Birləşmiş 

Ştatların oynadığı vacib rol tamamilə aydındır və həlledicidir. Artıq Azərbaycan güclü nəqliyyat 

infrastrukturuna malikdir və bu, Birləşmiş Ştatların dəstəyi sayəsində mümkün olmuşdur.  

SUAL: Cənab Prezident, İranla bağlı gərginliyin aradan qaldırılmasına dair ABŞ-ın və 

Azərbaycanın səylərinin əlaqələndirilməsi məsələsi müzakirə olundumu? Bu gərginliyin aradan 

qaldırılmasına yönəldilmiş hansısa birgə fəaliyyət planı işlənib hazırlandımı?  

CAVAB: Burada birgə planlar haqqında söhbət olmadı. Biz yalnız vəziyyət barədə fikir mübadiləsi 

etdik. Əlbəttə, vəziyyət narahatlıq doğurur və təbii ki, İranın qonşusu kimi Azərbaycan müəyyən naratlıq 

keçirir. Ancaq məsələnin yalnız diplomatik yolla həll edilməsinin zəruriliyi barədə ümumi fikirdə olmağımız 

ümid verir ki, hər şey dincliklə həllini tapacaqdır.  

SUAL: Cənab Prezident, Dağlıq Qarabağ məsələsinin müzakirəsi ilə əlaqədar hansı açıqlamalar 

verərdiniz?  

CAVAB: Münaqişənin nizama salınması ilə əlaqədar geniş söhbət aparılmışdır. Mən cənab Prezidentə 

danışıqların son mərhələsinin mahiyyətini açıqladım, öz məlumatlarımı verdim. Azərbaycanın mövqeyini bir 

daha ifadə etdim. Bizim mövqeyimiz dəyişməz olaraq qalır. Bu mövqe bu gün mənim tərəfimdən bir daha ifadə 

olundu. Bu münaqişə yalnız və yalnız beynəlxalq hüquq normaları əsasında öz həllini tapa bilər. Azərbaycanın 

ərazi bütövlüyü danışıqlar mövzusu deyil və olmayacaqdır. Ermənistanın işğalçı qüvvələri Azərbaycanın zəbt 

edilmiş torpaqlarından çıxmalıdır. Dağlıq Qarabağda yaşayan ermənilərin və oraya qayıdacaq azərbaycanlıların 

təhlükəsizliyinə zəmanət də verilməlidir. Eyni zamanda, oraya sülhməramlı qüvvələrin gətirilməsi məsələsi də 

müzakirə oluna bilər. Bütövlükdə, bizim mövqeyimizdə heç bir dəyişiklik yoxdur. Amerika Prezidenti öz 

mövqeyini bildirdi. O bildirdi ki, Amerika çalışır münaqişə sülh yolu ilə həll olunsun və tərəflər razılığa 

gəlsinlər.  

SUAL: Cənab Prezident, Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycana hərbi yardımı artırması 

gözlənilirmi?  
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CAVAB: Bilirsiniz ki, biz bu sahədə çox ciddi əməkdaşlıq edirik. Son illər ərzində hərbi sahədə 

əməkdaşlığımız uğurla inkişaf edir. Amerikanın müdafiə nazirinin, diğər vəzifəli şəxslərinin Azərbaycana 

səfərləri bu əməkdaşlığın inkişafına böyük kömək göstərir. Biz bu məsələyə çox böyük diqqət yetiririk. Hesab 

edirik ki, Amerika ilə münasibətlərimiz çoxşaxəli və hərtərəfli olmalıdır, biz iqtisadi, siyasi sahələrdə, 

energetika sahəsində, eyni zamanda, hərbi sahədə əməkdaşlığın inkişafında maraqlıyıq. Qarşılıqlı maraq 

doğuran bütün məsələlər açıq şəkildə müzakirə olunur. Biz tərəfdaşıq, Amerika ilə bir alyansdayıq və bu 

mövqedə qalacağıq.  

SUAL: Cənab Prezident, Ermənistanın xarici işlər naziri bəyan edib ki, sizin bu səfərinizdən 

sonra Ermənistan Prezidenti Robert Koçaryan da Amerikaya səfər edəcəkdir. Sizcə, həmin səfərin 

reallaşması Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı danışıqlar prosesinə hansısa təsir göstərə bilərmi?  

CAVAB: Mən bu barədə bir şey deyə bilmərəm. Mənim Amerikaya səfərim bilavasitə Qarabağ 

probleminin nizamlanması ilə əlaqədar deyildi. Bu səfərin səbəbi tam başqadır. Səfər ikitərəfli münasibətlərin 

inkişafına yönəldilibdir. Qarabağ mövzusu səfərin, aparılan danışıqların sadəcə olaraq tərkib hissəsi idi. Yəni bə 

səfərin mahiyyəti, səbəbləri tam başqadır. Bizim strateji tərəfdaşlığımız Amerikanı Azərbaycanla birləşdirən 

siyasi, iqtisadi məsələlər, enerji təhlükəsizliyi, regionda sülhün bərqərar olması, təhlükəsizlik tədbirlərinin 

gücləndirilməsi – məsələlərin geniş spektrinin müzakirəsi onu göstərir ki, aramızda çox yüksək əməkdaşlıq, 

qarşılıqlı anlaşma var. Beləliklə, bu bizə ümid verir ki, gələcəkdə strateji tərəfdaşlıq daha da güclənəcəkdir. O ki 

qaldı, Ermənistan Prezidentinin harasa səfərlərinə, bu məsələ məni maraqlandırmır.  

SUAL: Cənab Prezident, tərəflər regionda sülhün və demokratiyanın bərqərar olması ilə bağlı 

hansısa öhdəliklər götürdülərmi?  

CAVAB: Bilirsiniz, mən buraya öhdəlik götürmək üçün gəlməmişəm. Mən tam hüquqlu tərəfdaş kimi 

gəlmişəm, dost kimi gəlmişəm. Əlbəttə ki, söhbət zamanı bölgədə gedən proseslər, o cümlədən demokratik 

islahatlar müzakirə olundu. Bu baxımdan da, bu sahədə də bizim aramızda fikir ayrılığı yoxdur. Amerika çalışır 

ki, bölgədə demokratiya daha da geniş vüsət alsın, yayılsın. Bunu biz də istəyirik. Biz də istəyirik ki, bölgədə, o 

cümlədən Azərbaycanda demokratik proseslər daha da sürətlə getsin. Siyasi münasibətlər mədəni müstəvidə həll 

olunsun. Bu, əlbəttə, bizim hərtərəfli inkişafımıza böyük dəstək olacaq və bölgədə sülhün, təhlükəsizliyin təmin 

edilməsində də rol oynayacaqdır. Əlbəttə, bu məsələlər müzakirə olundu və bunlarla bağlı bizim aramızda heç 

bir fikir ayrılığı yoxdur.  
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BAKIDA İQTİSADİ ƏMƏKDAŞLIQ TƏŞKİLATININ 9-cu ZİRVƏ TOPLANTISINDA 

NİTQ 

 

Bakı şəhəri, 

5 may 2006-cı il 

 

Əziz dostlar, məni İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının 9-cu zirvə toplantısının sədri seçdiyinizə görə dərin 

təşəkkürümü bildirirəm.  

Möhtərəm prezidentlər, hörmətli nümayəndə heyətlərinin başçıları, hörmətli baş nazirlər!  

Xanımlar və cənablar!  

Hər şeydən öncə, fürsətdən istifadə edərək, sizin hamınızı Azərbaycan Respublikasında salamlayır, 

bugünkü toplantınıza uğurlar və konkret nəticələr əldə etmək arzulayıram. Mən həmçinin İqtisadi Əməkdaşlıq 

Təşkilatının 8-ci zirvə toplantısında sədrlik etmiş Tacikistan Respublikasının Prezidenti zati-aliləri Emoməli 

Rəhmonova minnətdarlığımı bildirirəm. Bundan əlavə, İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının baş katibi vəzifəsində 

öz missiyasını başa çatdırmaq üzrə olan cənab Asxat Orazbaya təşkilatın inkişafına yönəlmiş səylərinə görə 

minnətdarlığımı bildirirəm. Təşkilatın yeni baş katibi Xurşid Ənvərə bu yüksək vəzifəyə seçilməsi münasibətilə 

öz səmimi təbriklərimi çatdırır və ona gələcək fəaliyyətində uğurlar arzulayıram.  

Bugünkü zirvə toplantısında təşkilatın fəaliyyəti təhlil ediləcək, əldə olunmuş nailiyyətlər haqqında fikir 

mübadiləsi aparacağıq. Əminəm ki, eyni zamanda, təşkilatın gələcək perspektivləri haqqında çox səmərəli 

dialoq aparılacaqdır.  

Azərbaycan öz dövlət müstəqilliyini bərpa etdikdən sonra biz müxtəlif beynəlxalq təşkilatlara və 

təşəbbüslərə qoşulmuşuq. O cümlədən İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının üzvü olduq və bu təşkilatda 

fəaliyyətimizə böyük önəm veririk. Təşkilatın üzv dövlətlərini çox dərin tarixi, mədəni tellər bağlayır. Müştərək 

tariximiz, adət-ənənələrimiz bizi daha da sıx birləşdirir və təşkilatın uğurlu fəaliyyəti üçün çox gözəl zəmin 

yaradır. Eyni zamanda, regional əməkdaşlıq baxımından İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının rolu artmaqdadır. 

Bildiyiniz kimi, üzv ölkələrin iqtisadi potensialı çox sürətlə artır, bütövlükdə bizim bölgədə, bəlkə də, dünyada 

müşahidə olunan ən yüksək iqtisadi artım sürəti mövcuddur. Üzv ölkələrin iqtisadi imkanları artmaqdadır və 

əlbəttə ki, həm ikitərəfli, həm də çoxtərəfli uğurlu əməkdaşlıq üçün yeni imkanlar yaranır.  

Azərbaycan regional əməkdaşlıq məsələlərinə çox böyük önəm verir. Biz bir neçə beynəlxalq, regional 

layihələrin iştirakçısı, təşkilatçısıyıq və çox istəyirik ki, İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı çərçivəsində də konkret 

layihələr daha çox olsun. Biz konkret məsələlər ətrafında diskussiya aparaq və praktik addımların atılması üçün 

lazım olan bütün tədbirləri görməliyik.  

Azərbaycanın iqtisadi inkişafı çox sürətlə davam edir. Keçən il Azərbaycanda iqtisadi artım 26 faiz 

olubdur. Bu, bizim tariximizdə ən yüksək göstəricidir və imkan verir ki, bütün planlarımızı, ilk növbədə, 

iqtisadi-sosial məsələlərlə bağlı olan planlarımızı həyata keçirək. Bu ilin birinci rübündə isə Azərbaycanda 

ümumi daxili məhsulun həcmi təxminən 40 faiz artıbdır və yəqin ki, bütövlükdə il ərzində bu səviyyədə 

qalacaqdır. Son iki il yarım ərzində Azərbaycanda 380 min yeni iş yerinin açılması həm işsizliyin aradan 

qaldırılmasına xidmət edir, eyni zamanda, yoxsulluq şəraitində yaşayanların sayını kəskin şəkildə azaldır.  

İqtisadi göstəricilər artdıqca, təbii ki, ölkənin imkanları da artır. İkitərəfli və çoxtərəfli əlaqələrin 

möhkəmlənməsi üçün daha da əlverişli şərait yaranır. Əminəm ki, bizim ölkələrimizi birləşdirən iqtisadi 

layihələr gələcəkdə səmərə verəcəkdir. Xəzər dənizinin neft-qaz ehtiyatlarının dünya bazarlarına çatdırılması 

üçün Azərbaycanda və qonşu ölkələrdə çox işlər görülür. Xəzər dənizini Aralıq dənizi ilə birləşdirən Bakı-

Tbilisi-Ceyhan neft kəmərinin işə düşməsindən sonra bölgədə iqtisadi vəziyyət və eyni zamanda, təhlükəsizlik 

tədbirləri daha da güclənməlidir. Biz hesab edirik ki, regional əməkdaşlıq layihələri hər məqsədə xidmət 

etməlidir. Həm iqtisadi əlaqələrin möhkəmlənməsinə, iqtisadi potensialın artmasına, eyni zamanda, bölgədə 

sülhün, əmin-amanlığın bərqərar olunmasına müsbət təsir göstərəcəkdir. Bununla yanaşı, Azərbaycan üçün, 

qonşu ölkələr üçün böyük önəm daşıyan, Azərbaycan qazını Türkiyəyə daşıyacaq və ondan sonra Avropa 

ölkələrinə də çıxış imkanına malik olan Bakı-Tbilisi-Ərzurum kəmərinin tikintisi bir neçə aydan sonra başa 

çatmalıdır. Bu, çox böyük regional iqtisadi layihədir və bir daha onu göstərir ki, iradə, xoş niyyət olan yerdə, 

səmərəli işgüzar əməkdaşlıq, dostluq, qardaşlıq münasibətləri olan yerdə ən böyük, ən nəhəng iqtisadi və enerji 

layihəsini həyata keçirmək mümkündür. Biz qonşu ölkələrlə bu böyük layihələri həyata keçirməklə həm öz 

imkanlarımızı artırırıq, eyni zamanda, əminəm ki, bunun bütün regionun inkişafına çox gözəl təsiri olacaqdır.  

Azərbaycanı Türkiyə ilə birləşdirən neft, qaz kəmərləri, eyni zamanda, qonşu İran İslam Respublikası 

ilə enerji sahəsindəki uğurlu əməkdaşlığımız, qaz və elektrik enerjisi layihələrinin həyata keçirilməsi, mübadilə 
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yolu ilə qarşılıqlı əməkdaşlığın təmin olunmasında çox böyük önəm daşıyır. Deyə bilərəm ki, bütün üzv 

dövlətlərlə bizim çox gözəl ikitərəfli münasibətlərimiz var və bunları olduqca yüksək qiymətləndiririk.  

Nəqliyyat infrastrukturunun möhkəmlənməsi bizim bölgə üçün, ölkələrimiz üçün çox böyük önəm 

daşıyır. Azərbaycan Şərq-Qərb, Şimal-Cənub nəqliyyat dəhlizlərinin açılmasında öz rolunu oynayır və bunu 

davam edəcəkdir. Bu layihələr bizi daha da sıx birləşdirəcəkdir. Çünki nəqliyyat infrastrukturunun mövcudluğu 

bizim iqtisadi imkanlarımızı artırır, iqtisadi əməkdaşlıq üçün yeni gözəl şərait yaradır. Bildiyiniz kimi, 

Azərbaycan Avropa-Qafqaz-Asiya nəqliyyat dəhlizinin fəaliyyət göstərməsində çox maraqlıdır, TRASEKA 

proqramının iştirakçısıdır. Bununla yanaşı, Avropanı Asiya ilə birləşdirən dəmir yolu layihəsi də çox böyük 

maraq doğurur. Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu təkcə bizim ölkələrimiz üçün deyil, bütün bölgə üçün böyük 

əhəmiyyət daşıyır. Əgər biz bunu həyata keçirə bilsək, - mən buna şübhə etmirəm, - o zaman Asiyanı Avropa ilə 

qısa yolla birləşdirəcək nəqliyyat infrastrukturu meydana çıxacaqdır. Şübhəsiz ki, tranzit ölkə kimi 

Azərbaycanın dost ölkələr üçün bütün nəqliyyat infrastrukturunu təmin etməsi məsələləri də öz həllini 

tapmalıdır.  

Bir sözlə, hərtərəfli iqtisadi əməkdaşlıq üçün hər cür şərait var. Bunu daha da dərinləşdirmək üçün, şübhəsiz ki, 

bölgədə sülh, təhlükəsizlik tədbirləri daha da gücləndirilməlidir. Azərbaycan öz tərəfindən bu məsələlərdə fəal 

iştirak edir və gələcəkdə də fəaliyyətini davam etdirəcəkdir. Ancaq narahatlıq doğuran məsələlər də az deyildir. 

İlk növbədə, beynəlxalq terrorizmlə mübarizə məsələləri bütün ölkələri birləşdirməlidir. Bütün dünya öz 

səylərini birləşdirməlidir. Çünki bu sahədə təkbaşına ciddi nailiyyətlər qazanmaq çox çətin olacaqdır. Bütün 

terrorist təşkilatlara eyni gözlə baxılmalıdır, heç bir ayrı-seçkilik edilməməlidir. Çünki ancaq bütün səylərin 

birləşdirilməsi nəticəsində biz bu bəla ilə mübarizə apara bilərik.  

Azərbaycan da terrorizmdən əziyyət çəkmiş ölkədir. Erməni terrorist təşkilatları tərəfindən Azərbaycana 

və azərbaycanlılara qarşı 30-dan çox terror aktı törədilmişdir. Onların nəticəsində 2000-dən çox günahsız insan 

həlak olmuşdur. Bu gün də regional əməkdaşlığın inkişafına ən böyük maneə, ən böyük əngəl Ermənistanın 

Azərbaycana qarşı davam edən təcavüzü, azərbaycanlılara qarşı etnik təmizləmə siyasəti, bu siyasət nəticəsində 

bir milyondan artıq azərbaycanlının öz doğma torpaqlarından didərgin düşməsidir. Biz məsələni sülh yolu ilə 

həll etmək istəyirik və hesab edirik, hələ ki, buna imkanlar var. Ona görə biz hər bir imkanı sınamalıyıq. Ancaq 

eyni zamanda, Azərbaycan xalqının səbri tükənməz deyildir. Biz hesab edirik ki, bu məsələ, Ermənistan-

Azərbaycan münaqişəsi ancaq beynəlxalq hüququn prinsipləri əsasında öz həllini tapa bilər. Ermənistanın 

işğalçı qüvvələri Azərbaycan torpaqlarından çıxmalıdır və azərbaycanlılar öz doğma dədə-baba torpaqlarına 

qayıtmalıdırlar və beləliklə, ədalət bərpa olunmalıdır. Bunun xaricində hər hansı bir razılaşma mümkün deyil, 

çünki beynəlxalq hüquq bunu tələb edir. Azərbaycanın ərazi bütövlüyü, Ermənistan istisna olmaqla, bütün 

dövlətlər tərəfindən tanınmışdır. Birləşmiş Millətlər Təşkilatı tərəfindən tanınıb və əlbəttə ki, danışıqlar 

mövzusu deyil və ola bilməz. Bu fürsətdən istifadə edərək, bütün üzv dövlətlərə Azərbaycanın mövqeyini 

dəstəklədiklərinə görə dərin minnətdarlığımı bildirirəm.  

Risklərin azaldılması, uğurlu iqtisadi əməkdaşlıq, enerji təhlükəsizliyi - bütün bu məsələlər dünyanın 

inkişafını təmin edəcəkdir. Biz çox mühüm və çox həssas bölgədə yerləşirik. Bölgədə münaqişələr, təhlükələr, 

risklər var. Bu şəraitdə, əlbəttə ki, bizim əməkdaşlığımızdan çox şey asılıdır. Mən şübhə etmirəm ki, İqtisadi 

Əməkdaşlıq Təşkilatı öz üzərinə düşən bu vəzifəni şərəflə yerinə yetirəcək, əməkdaşlığımız daha da 

möhkəmlənəcək, həm ikitərəfli, həm də çoxtərəfli formatda uğurlu işbirliyimiz bütün bölgəyə çox müsbət təsir 

göstərəcəkdir.  

Əziz dostlar və qonaqlar, sizi Azərbaycanda bir daha salamlayıram və işimizə uğurlar arzulayıram. Sağ 

olun.  

* * * 

 

Zirvə toplantısında sədrlik edən Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev iqtisadiyyat, elm, texnologiya, 

kənd təsərrüfatı, ətraf mühit, tarix, mədəniyyət, ədəbiyyat və təhsil sahəsində səmərəli fəaliyyətlərinə görə 

Əfqanıstan, Azərbaycan, İran, Pakistan, Qazaxıstan, Özbəkistan, Qırğızıstan və Tacikistanın nümayəndələrinə 

İƏT-in xüsusi mükafatlarını təqdim edərək dedi:  

- Hörmətli qonaqlar, verdiyiniz töhfəyə görə və bu mükafat münasibətilə mən sizin hamınızı bir daha 

təbrik edirəm. Sizə gələcək fəaliyyətinizdə uğurlar arzulayıram.  

Hazırda biz zirvə toplantısı çərçivəsindəki görüşümüzün sonuna çatırıq. Mən Azərbaycana gəlmiş 

nümayəndə heyətlərinin rəhbərlərinə zirvə toplantısında iştirak etdiklərinə görə bir daha minnətdarlığımı 

bildirirəm. Bu, bizə qarşılıqlı maraq doğuran məsələlərə dair geniş fikir mübadiləsi aparmağa imkanlar yaratdı. 

Mən əminəm ki, rəhbərlər həm də ikitərəfli görüşlər keçirmişlər. Mən özüm də nümayəndə heyətlərinin 
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rəhbərləri ilə görüşmüşəm. Hesab edirəm ki, bu, gələcək imkanlarımızı və real əməkdaşlıq məsələlərini 

müzakirə etmək üçün çox yaxşı bir fürsətdir.  

Bizim çox maraqlı müzakirələrimiz, çox yaxşı təqdimatlarımız oldu, iqtisadi fəaliyyətlə və ölkələrimiz 

arasında iqtisadi əməkdaşlığın perspektivləri ilə bağlı fikir mübadiləsi etdik. Hesab edirəm ki, bu, çox gözəldir 

və biz bunu yekdil qaydada qeyd etdik. Biz bu müzakirələr zamanı qeyd etdik ki, İƏT-ə üzv olan ölkələrdə 

təqribən 400 milyon insan yaşayır. Bu, böyük bir təşkilatdır və onun çox parlaq gələcəyi vardır. Şübhəsiz ki, bu 

təşkilat bizə arxalanır, bizim apardığımız fəaliyyətə, göstərdiyimiz səylərə arxalanır. Biz əməkdaşlığımızın yeni 

yollarını araşdırmalıyıq. Bizim ölkələr sürətlə inkişaf edir, regiondakı vəziyyətin yaxşılaşmasını müşahidə 

edirik. Buradakı təhlükəsizlik daha da artır və bütün bunlar daha fəal əməkdaşlığın yaradılmasına imkan verir.  

Şübhəsiz ki, burada boru kəmərlərindən söhbət gedir. Eyni zamanda artıq mövcud olan nəqliyyat dəhlizlərindən 

söhbət gedir və gələcəkdə də bu işlər davam etdiriləcəkdir. Əminəm ki, gələcək əməkdaşlıq perspektivləri çox 

müsbətdir. Biz gələcəkdə hər hansı bir imkanın araşdırılması üçün bütün səylərimizi əsirgəməyəcəyik.  

Hörmətli qonaqlar, icazənizlə, sizin hamınıza minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm. Hörmətli iştirakçılar, 

nümayəndə heyətlərinin rəhbərləri, sizin verdiyiniz bu töhfəyə görə minnətdaram və sizə gələcək işlərinizdə 

uğurlar, ölkənizə sülh, əmin-amanlıq arzulayıram.  

Hörmətli xanımlar və cənablar, bugünkü sammitin gündəliyi artıq başa çatmışdır.  
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İƏT-in 9-cu ZİRVƏ TOPLANTISI BAŞA ÇATDIQDAN SONRA ASXAT ORAZBAY İLƏ  

BİRGƏ MƏTBUAT KONFRANSI 

 
Bakı şəhəri, 

5 may 2006-cı il 

 
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının Baş katibi Asxat Orazbay İƏT-

in 9-cu zirvə toplantısı başa çatdıqdan sonra birgə mətbuat konfransı keçirdilər.  

Azərbaycan Prezidenti İLHAM ƏLİYEV mətbuat konfransını açaraq dedi:  

- İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının 9-cu zirvə toplantısı öz işini başa çatdırdı və ümumi fikir belədir ki, bu 

görüş çox uğurlu oldu. İlk növbədə bu, bizə imkan yaratdı ki, dost-qardaş ölkələrin dövlət və hökumət başçıları 

ilə səmimi fikir mübadiləsi aparaq. Eyni zamanda, ikitərəfli görüşlər də oldu və bir daha əmin olduq ki, iqtisadi 

potensialın artması ümumi inkişafa gətirib çıxarır və əlbəttə, təşkilat çərçivəsində əlaqələrin genişlənməsinə 

şərait yaradır.  

Müzakirə zamanı bir sıra məsələlər ortaya çıxdı. Nümayəndə heyətlərinin başçıları əməkdaşlığın müxtəlif 

cəhətlərinə toxundular. Təbii ki, bölgədə və ölkələrimizdə sülhün, sabitliyin möhkəmlənməsi məsələləri diqqət 

mərkəzində idi. Çünki hamımız bilirik ki, biz çox həssas bölgədə yerləşirik və bu bölgədə sülhün saxlanılması 

bizim ümumi inkişafımızın vacib bir amilidir.  

Enerji təhlükəsizliyi də artıq dünyada gündəliyin birinci sıralarına çıxır. Bu məsələ ilə əlaqədar bizim 

aramızda fikir ayrılığı yoxdur. Bizim ölkələrdə çox böyük neft-qaz yataqları var. Artıq mövcud nəqliyyat 

infrastrukturu da yaranır və beləliklə, üzv ölkələrin gələcəkdə dünyanın enerji tələbatını ödəmək arzusu 

gerçəkləşir. Bizi birləşdirən nəqliyyat dəhlizləri - həm Şimal-Cənub, həm də Şərq-Qərb nəqliyyat dəhlizləri artıq 

işə düşür. Gələcəkdə Asiyanı Avropa ilə birləşdirəcək Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolunun istifadəyə verilməsi də, 

əlbəttə ki, ümumi əməkdaşlığa ancaq və ancaq müsbət təsir göstərəcəkdir.  

Müxtəlif məsələlər müzakirə olundu, o cümlədən, təbii ki, terrorizmə qarşı mübarizə, iqtisadi əməkdaşlıq, 

iqtisadi potensialdan səmərəli istifadə olunması, müvafiq maliyyə qurumlarının yaradılması məsələləri. Bütün 

təkliflərə baxılacaq və əlbəttə, bu görüş zamanı səslənən dəyərli fikirlər təşkilatın fəaliyyətində gələcək 

əməkdaşlığın əsas bazası kimi qəbul ediləcəkdir.  

Şəxsən mən bu zirvə görüşünün Bakıda keçirilməsindən çox məmnunam. Bu, bizə bir daha imkan verdi 

ki, qardaş, dost ölkələrin dövlət və hökumət başçıları ilə səmərəli danışıqlar aparaq, bir sıra məsələləri müzakirə 

edək. Eyni zamanda, Azərbaycan təşkilatda daha da fəal rol oynamağa başlayır və bu, bütövlükdə bizim xarici 

siyasətimizin uğurlu nəticəsidir.  

Bir sözlə, zirvə görüşü çox uğurlu keçdi və şübhə etmirəm ki, bu görüşün nəticələri real praktik 

hadisələrdə öz əksini tapacaqdır.  

Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm.  

- Cənab Prezident, bildiyiniz kimi, Ermənistanın ölkəmizə uzun illər davam edən təcavüzü bölgədə 

sülhün, sabitliyin təmin olunması, iqtisadi əməkdaşlığın həyata keçirilməsi proseslərinə böyük əngəllər 

yaradır. Sizcə, İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı çərçivəsində əməkdaşlıq regional münaqişələrin həlli işinə 

töhfə verə bilərmi?  

İLHAM ƏLİYEV: Mən hesab edirəm ki, verə bilər. Çünki bilirsiniz, Azərbaycan müxtəlif beynəlxalq 

təşkilatlarda çox uğurlu fəaliyyət göstərir və demək olar ki, bütün təşkilatlarda bizim mövqeyimiz günü-gündən 

möhkəmlənir.  

Təşkilatda iştirakımız, əlbəttə ki, həm iqtisadi, həm siyasi məna daşıyır. İqtisadi məsələlər haqqında artıq 

söhbət açıldı. O ki qaldı, siyasi əlaqələrə, bizim bütün üzv ölkələrlə siyasi əlaqələrimiz genişlənməkdədir və çox 

yüksək səviyyədədir. Belə olan halda, əlbəttə ki, müxtəlif beynəlxalq təşkilatlarda, xüsusilə, Birləşmiş Millətlər 

Təşkilatında dost, qardaş ölkələrin Azərbaycanın mövqeyini dəstəkləməsi böyük əhəmiyyətə malik bir 

hadisədir. Mən öz çıxışımda bu dəfə də münaqişə məsələsinə toxundum. Bildirdim ki, bölgədə gedən çox uğurlu 

əməkdaşlığı əngəlləyə biləcək amillərdən biri də Ermənistanın Azərbaycana qarşı davam edən təcavüzüdür və 

bunun, etnik təmizləmə siyasəti nəticəsində bir milyon azərbaycanlının qaçqın-köçkün vəziyyətinə düşməsidir. 

Biz ümid edirik və əminik ki, İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatına üzv olan dövlətlər bütün beynəlxalq forumlarda, 

beynəlxalq təşkilatlarda Azərbaycanın mövqeyini bundan sonra da dəstəkləyəcəklər. Beləliklə, geniş beynəlxalq 

hərəkət formalaşır. Bilirsiniz ki, Avropa təşkilatlarında - Avropa Şurasında, Avropa İttifaqında, habelə MDB-də, 

İslam Konfransı Təşkilatında, İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatında, yəni Azərbaycanın üzv olduğu bütün 
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təşkilatlarda biz bu məsələni daim gündəlikdə saxlayırıq və ümid edirəm ki, bu, münaqişənin ədalətli həllinə 

kömək göstərəcəkdir.  

- Şimali Kipr İƏT-in 8-ci zirvə toplantısında türk toplumu kimi deyil, Kipr türk dövləti kimi 

tanınmışdı. Gələcəkdə Şimali Kiprin İƏT-in fəaliyyətinə real və yaxud felən qoşulması yönündə addımlar 

atılacaqmı?  

İLHAM ƏLİYEV: Deyə bilərəm ki, bugünkü müzakirələr zamanı bu məsələ ətrafında söhbət 

açılmamışdır. Yəni bu məsələ gündəlikdə deyildi. Amma bütövlükdə, bildiyiniz kimi, həm İqtisadi Əməkdaşlıq 

Təşkilatında, eyni zamanda İslam Konfransı Təşkilatında Şimali Kipr Türk Cümhuriyyətinin təcriddən çıxması 

məsələləri müzakirə olunur və biz bunu müsbət hal kimi qiymətləndiririk. Çünki siz də, biz də yaxşı xatırlayırıq 

ki, Kiprdə keçirilmiş referendumdan sonra həm Birləşmiş Millətlər Təşkilatı tərəfindən, həm də ayrı-ayrı 

dövlətlər tərəfindən belə bir fikir söylənmişdir ki, bir halda ki, Kiprdə yaşayan türklər referenduma səs verdilər, 

gərək onların təcridi aradan qalxsın. Əlbəttə, Türkiyənin üzv olduğu və Türkiyəyə yaxın olan ölkələrin üzv 

olduğu təşkilatlarda bu məsələyə ilk növbədə baxılmalıdır. Bu istiqamətdə müəyyən addımlar atılır və yəqin ki, 

atılacaqdır.  

- Cənab Prezident, Sizə iki sualım var. Birincisi, ötən həftə rəsmi Bakı amerikalılara Qazaxıstan və 

Özbəkistanda çıxarılan karbohidrogenlərin dünya bazarlarına göndərilməsi üçün öz ölkəsinin 

ərazisindən istifadə etməyi təklif etmişdir. Söhbət konkret olaraq hansı sxemdən gedir?  

İkincisi, məlum olduğu kimi, Bakı-Tbilisi-Ceyhan boru kəməri mayın axırlarında – iyunun əvvəllərində 

neftlə doldurulmalıdır. Ekspertlər isə deyirlər ki, Azərbaycan nefti kifayət etməyəcək və bu boru kəmərini 

doldurmaq üçün Qazaxıstan nefti lazımdır. Lakin “Kaşaqan” yatağının nefti də daxil olmaqla, böyük həcmdə 

Qazaxıstan nefti Çinə gedən boru kəmərinə yönəldilir. Siz bu vəziyyəti necə qiymətləndirirsiniz?  

İLHAM ƏLİYEV: Sualın birinci hissəsi barədə deməliyəm ki, biz nəqliyyat infrastrukturumuzu öz 

ehtiyatlarımız üçün yaratmışıq və prinsipcə heç kimə heç nə təklif etməmişik. Ona görə də Bakı-Tbilisi-Ceyhan 

neft kəməri və Bakı-Tbilisi-Ərzurum qaz kəməri lap əvvəldən məhz Azərbaycanın karbohidrogen ehtiyatlarının 

dünya bazarlarına çıxarılması üçün nəzərdə tutulmuşdur və bu, indi də prioritet olaraq qalır. Odur ki, indiki 

halda biz daha geniş layihələrin təşəbbüsçüsü deyilik və ola da bilmərik. Belə zərurət yaranarsa və söhbət 

bundan gedirsə, onda Azərbaycan öz boru kəməri infrastrukturundan Qazaxıstandakı dostlarımızın və 

tərəfdaşlarımızın da istifadə etməsi məsələsinə baxmağa hazırdır.  

O ki qaldı Azərbaycanda neft hasilatının həcminə, bu, ildən-ilə artır. 2008-ci ilədək Azərbaycan neftinin 

ixrac səviyyəsi 50 milyon ton, yəni Bakı-Tbilisi-Ceyhan boru kəmərinin hazırda nəql edə biləcəyi qədər 

olacaqdır. Ona görə də neft hasilatı sahəsində öz imkanlarımızı nəzərə alaraq deyə bilərəm ki, boru kəməri 

2008-ci ilədək tamamilə doldurulacaqdır. Yeri gəlmişkən, yəqin ki, əlavə həcmlər olmayacaqdır. Boru kəməri 

ilə daşımaların əlavə həcmləri əlavə sərmayələr qoyulması, texniki məqamların təkmilləşdirilməsi yolu ilə 

yaradıla bilər ki, tələbat olarsa, perspektivdə Qazaxıstandan da neft nəqlinə imkan olsun.  

- Cənab Prezident, Siz dediniz ki, beynəlxalq terrorizmlə mübarizə məsələlərini, Dağlıq Qarabağ 

problemini də müzakirə etdiniz. Kütləvi informasiya vasitələrində məlumat yayılıb ki, qarşıdakı həftə 

ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri yeni təkliflərlə Azərbaycana gələcəklər. Sizdə bu təkliflər barədə 

hər hansı bir məlumat varmı?  

İLHAM ƏLİYEV: Sizə deyə bilərəm ki, ATƏT-in Minsk qrupunun fransalı həmsədri bu gün 

Azərbaycana gəlir və mənim onunla görüşüm nəzərdə tutulubdur. Bilirsiniz ki, artıq həmsədrlər öz aralarında 

intensiv məsləhətləşmələr aparırlar, müxtəlif variantları nəzərdən keçirirlər. Ola bilsin ki, hansısa yenilik olsun. 

Mən bəri başdan deyə bilmərəm. Hər halda, bütün mümkün olan variantlar artıq nəzərdən keçirilibdir. Mən 

inanmıram ki, məsələnin həllinə yönəlmiş hansısa tamamilə yeni bir təklif irəli sürülsün. Ola bilsin ki, artıq 

müzakirədə olan təkliflərə müəyyən düzəlişlər edilsin. Bunu mən istisna etmirəm və əgər belə olarsa, onda 

yəqin ki, məsələnin həllinə biz daha da yaxın olacağıq.  

Bildiyiniz kimi, bizim mövqeyimiz dəyişməzdir. Bir daha vurğulamaq istəyirəm ki, biz heç bir fövqəladə 

iddiada deyilik. Biz sadəcə, beynəlxalq hüquq normalarının tətbiq olunmasına tərəfdarıq. Hesab edirik ki, bu 

məsələdə vahid yanaşma olmalıdır və dünyada mövcud olan hansı mexanizmlər, hansı normalar, hansı davranış 

qaydaları varsa, onlar da bu münaqişəyə tətbiq edilməlidir. Bu münaqişəni və onun həlli mexanizmlərini 

dünyada gedən ümumi proseslərdən ayırıb, bunun üçün hansısa ayrı bir formanı tətbiq etmək mümkün deyildir. 

Biz ona razı ola bilmərik. Dünya praktikası var, beynəlxalq hüquq normaları var. Onlar da birmənalı tələb edir 

ki, hər bir ölkənin ərazi bütövlüyü toxunulmaz olsun. Bizim ərazi bütövlüyümüz pozulubdur. Ona görə, işğalçı 

qüvvələr işğal olunmuş torpaqlardan çıxmalıdır və məsələ ancaq Azərbaycanın ərazi bütövlüyü çərçivəsində öz 

həllini tapa bilər.  
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Demək olar ki, hər dəfə həmsədrlər buraya gələrkən bu məsələ müzakirə edilir, bizim mövqeyimiz ifadə 

olunur. Biz bunu Bakıda deyirik, başqa paytaxtlarda deyirik, beynəlxalq təşkilatlarda deyirik. Ümid edirəm ki, 

əgər məsələ ilə bağlı olan, məşğul olan tərəflər və xüsusilə Ermənistan tərəfi bunu daha yaxından dərk etsə, 

anlasa, biz məsələni sülh yolu ilə həll edə bilərik.  

- Cənab Prezident Əliyev, İranın nüvə proqramı müzakirə olundumu?  

İLHAM ƏLİYEV: Yox, bu, müzakirə edilməmişdir. Burada müəyyən bəyanatlar oldu. Bizim 

mövqeyimiz tamamilə aydındır və bir neçə dəfə ifadə edilmişdir. Mənim müxtəlif ölkələrə rəsmi səfərlərim 

zamanı bildirilmişdir. Bütün bunlar hamısı beynəlxalq hüquqa əsaslanmalıdır. Əgər beynəlxalq hüquq və 

normalar, beynəlxalq təşkilatların qaydaları hər hansı bir ölkəyə nüvə enerjisindən istifadə etmək imkanı verirsə, 

zənnimcə, bununla bağlı heç bir ziddiyyət olmamalıdır. Narahatlıq doğuran və yaxud gərginlik yaradan bütün 

məsələlər dinc vasitələrlə, diplomatik səylərlə, danışıqlar yolu ilə həll olunmalıdır. Bütün bunlar bu regionda 

sülhün qorunmasına xidmət etməlidir.  

Çox sağ olun. 
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KOREYA RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ RO MU HYUNLA  

APARILAN DANIŞIQLARIN NƏTİCƏSİNƏ DAİR MƏTBUAT ÜÇÜN  

BƏYANAT 

 

Bakı şəhəri, 

11 may 2006-cı il 

 

- Hörmətli cənab Prezident!  

Hörmətli qonaqlar!  

Mən sizin hamınızı Azərbaycanda salamlayıram və “Xoş gəlmisiniz!” deyirəm.  

Bildiyiniz kimi, ilk dəfədir ki, Koreya Respublikasının Prezidenti Azərbaycana rəsmi səfər edir. Bu onu 

göstərir ki, bizim aramızda olan əlaqələr çox yüksək səviyyədədir. Mən əminəm ki, bu səfərdən sonra 

əlaqələrimiz daha da inkişaf edəcək və bütün sahələri əhatə edəcəkdir.  

Bu gün biz çox səmərəli danışıqlar apardıq. İkitərəfli əlaqələrin gələcək inkişaf perspektivlərini 

müzakirə etdik, siyasi, iqtisadi, mədəni sahələrdə əməkdaşlığın perspektivləri geniş müzakirə olundu. Deyə 

bilərəm ki, müzakirələr çox faydalı keçdi. Əminəm ki, bu səfərdən sonra əlaqələrimizin inkişafı daha da sürətlə 

gedəcəkdir.  

Biz ikitərəfli münasibətlərə böyük əhəmiyyət veririk. Təsadüfi deyil ki, bu yaxınlarda Koreya 

Respublikasında Azərbaycan səfirliyinin təsis edilməsi haqqında qərar qəbul olunmuşdur. Şübhəsiz, siyasi 

əlaqələrin yüksək pilləyə qalxması üçün güclü iqtisadi təməl olmalıdır və bu gün imzaladığımız sənədlər bu 

təməlin yaradılmasına xidmət edəcəkdir. İmzalanmış ikitərəfli sənədlər, demək olar ki, iqtisadi sahənin bütün 

istiqamətlərini əhatə edir.  

Eyni zamanda, bu gün Koreya Respublikasının və Azərbaycanın iş adamlarının görüşü nəzərdə 

tutulubdur və ümid edirəm ki, bu görüşdən sonra real, artıq konkret layihələr üzərində ciddi işləyəcəyik. 

Energetika, nəqliyyat, infrastruktur layihələri - bütün bunlar ikitərəfli maraq doğurur və ümid edirəm ki, bu 

səfərdən sonra bütün bu istiqamətlərdə konkret addımlar atılacaqdır.  

Koreya Respublikası iqtisadi cəhətdən dünyanın qabaqcıl ölkələrindən biridir, çox böyük nailiyyətlər 

qazanmışdır. Ancaq onu da bilirik ki, onun ilkin addımları, ilkin start vəziyyəti o qədər də asan deyildi. Ancaq 

Koreya Respublikası iqtisadi böhrandan iqtisadi inkişafa keçidin bu yolunu çox müvəffəqiyyətlə başa 

vurmuşdur və onların təcrübəsi bizim üçün də çox böyük əhəmiyyət kəsb edir.  

Azərbaycanın da müasir tarixi buna oxşardır. Bizim keçmişimiz bir-birinə bənzəyir. Azərbaycan da 

iqtisadi tənəzzüldən, böhrandan çıxaraq, iqtisadi inkişafa qədəm qoyubdur. Belə olan halda, əlbəttə, Koreya 

Respublikasının təcrübəsi bizim üçün çox maraqlıdır və önəmlidir. Bütün sahələrdə uğurlu əməkdaşlıq etmək 

üçün hər cür şərait var - siyasi iradə, iqtisadi maraqlar var, real, konkret layihələr ətrafında fikir mübadiləsi 

aparılır. Əminəm ki, bu səfərdən sonra bizim əlaqələrimiz çox yüksək pilləyə qalxacaqdır. Sağ olun. 
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KOREYA RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ RO MU HYUNUN ŞƏRƏFİNƏ  

TƏŞKİL EDİLMİŞ RƏSMİ QƏBULDA  

NİTQ 

 

Bakı şəhəri, 

11 may 2006-cı il 

 

Hörmətli cənab Prezident Ro Mu Hyun!  

Hörmətli xanım Kvon Yanq Suk!  

Əziz qonaqlar!  

Xanımlar və cənablar!  

İlk növbədə, cənab Prezident, Sizi və rəhbərlik etdiyiniz nümayəndə heyətini Azərbaycanda bir daha 

səmimiyyətlə salamlayır və “Xoş gəlmisiniz!” deyirəm. Bu, Koreya Respublikası Prezidentinin Azərbaycana ilk 

rəsmi səfəridir. İnanıram ki, Sizin səfəriniz ölkələrimiz arasında münasibətlərin inkişafında mühüm rol 

oynayacaqdır. Keçirdiyimiz görüşlər zamanı biz ikitərəfli əməkdaşlıqla bağlı geniş fikir mübadiləsi, danışıqlar 

apardıq. Əminəm ki, bütün bunlar və eyni zamanda imzalanmış sənədlər, iki ölkənin iş adamlarının təşkil etdiyi 

biznes forumu əlaqələrimizin inkişafına və genişlənməsinə öz töhfəsini verəcəkdir. Azərbaycanla Koreya 

Respublikası arasındakı münasibətlərin tarixi kökləri var. Qədim dövrlərdən başlayaraq ölkələri birləşdirən, 

sivilizasiyaların inkişafına, sülhə xidmət edən Böyük İpək Yolu xalqlarımızın tarixində çox mühüm rol 

oynamışdır. Mən ölkələrimiz arasında əməkdaşlığın müxtəlif sahələrdə dərinləşməsinin tərəfdarıyam. Bu 

baxımdan müqavilə hüquq bazasının yaradılması, qarşılıqlı səfərlər, Azərbaycanda və Koreya Respublikasında 

mədəniyyət günlərinin keçirilməsi yaxşı nümunədir. Eyni zamanda, ölkənizdə səfirlik təsis etmişik. Bakı Dövlət 

Universitetində Koreya dili şöbəsi fəaliyyət göstərir. İkitərəfli münasibətlərimizdə maraq doğuran neft və neft-

kimyası, yanacaq və energetika, tikinti, nəqliyyat, informasiya və kommunikasiya texnologiyaları, mədəniyyət, 

hava nəqliyyatı və digər sahələrdə qarşılıqlı surətdə faydalı əməkdaşlığımızın yaxşı perspektivləri vardır.  

Bu gün Azərbaycan böyük sürətlə inkişaf edən dövlətdir. 2005-ci ildə ölkə iqtisadiyyatı ən yüksək 

inkişaf tempinə malik olmuş, ümumi daxili məhsulun həcmi 26 faizdən çox artmışdır. Son iki il yarım ərzində 

ölkədə 380 min yeni iş yeri açılmışdır. Azərbaycan regionda sabitliyin və təhlükəsizliyin möhkəmlənməsinə, 

iqtisadi inkişafa və inteqrasiyaya təkan verəcək beynəlxalq layihələr həyata keçirir. Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft 

kəməri, Bakı-Tbilisi-Ərzurum qaz kəməri, Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu layihələri bütün regionun inkişafında 

mühüm rol oynayacaqdır.  

Lakin mövcud münaqişələri aradan qaldırmadan regionda sülhə və təhlükəsizliyə nail olmaq mümkün 

deyildir. Ermənistanın Azərbaycana qarşı hərbi təcavüzü regionda sabitliyi pozan başlıca amildir. Bu təcavüz və 

etnik təmizləmə siyasəti nəticəsində torpaqlarımızın 20 faizi işğal edilmiş, ölkədə bir milyondan çox qaçqın və 

məcburi köçkün yaranmışdır. Biz münaqişənin beynəlxalq hüququn normaları və prinsiplərinə uyğun, ölkəmizin 

ərazi bütövlüyü çərçivəsində, ədalətli şəkildə nizama salınmasını münaqişə ilə bağlı BMT Təhlükəsizlik 

Şurasının qətnamələrinin, ATƏT-in, Avropa Şurasının və digər beynəlxalq təşkilatların qərarlarının yerinə 

yetirilməsini tələb edirik.  

Hörmətli cənab Prezident!  

Azərbaycana rəsmi səfər etməyinizdən məmnun olduğumu bir daha ifadə edir, Sizə cansağlığı, ölkənizə 

və xalqınıza daim inkişaf və uğurlar arzulayıram.  

Cənab Prezident, icazə verin, bu badəni Sizin şərəfinizə, xanım Kvon Yanq Sukun şərəfinə, 

Azərbaycanla Koreya Respublikası arasında səmimi dostluq və faydalı əməkdaşlıq əlaqələrinin inkişafı şərəfinə 

qaldırım. 
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UKRAYNAYA SƏFƏRİ ZAMANI BORİSPOL HAVA LİMANINDA JURNALİSTLƏRƏ  

MÜSAHİBƏ 

 
Kiyev şəhəri, 

22 may 2006-cı il 

 

- Cənab Prezident, Siz GUAM-ın Kiyev sammitindən nə gözləyirsiniz?  

- Təşkilat yeni formalar kəsb edir, inkişafdadır. Təşkilatın idarə olunması mexanizminin daha da 

təkmilləşdirilməsi baxımından Kiyev sammiti böyük əhəmiyyətə malikdir. Ona görə də səmərəli iş görüləcəyinə 

və sammitin əlaqələrimizin bundan sonra da inkişafına daha böyük təkan verəcəyinə ümid bəsləyirik. 

Əlaqələrimiz çoxşaxəlidir, bütün sahələri - siyasi, iqtisadi, enerji təhlükəsizliyi və nəqliyyat kommunikasiyaları 

sahələrini əhatə edir, yəni əməkdaşlıq üçün çox geniş meydan var.  

- Cənab Prezident, Siz enerji daşıyıcılarının nəqlinə dair yeni layihələr elan edəcəksinizmi?  

- Bu məsələlər müzakirə mərhələsindədir. Bildiyiniz kimi, Azərbaycan dünya əhəmiyyətli irimiqyaslı 

enerji layihələrini uğurla həyata keçirir. İndi Azərbaycanda həyata keçirilən enerji layihələri dünyada ən iri 

layihələrdir. Bizim bu istiqamətdə çox yaxşı təcrübəmiz var. Artıq regional əməkdaşlığın da çox müsbət 

elementləri var. Odur ki, qarşılıqlı surətdə faydalı əməkdaşlığın bütün mümkün gələcək elementləri müzakirə 

ediləcəkdir. Konkret olaraq hər hansı yeni enerji layihələrindən hələlik söhbət getmir. Biz onların öyrənilməsi 

və müzakirəsi mərhələsindəyik. Əminəm ki, GUAM-ın üzvü olan ölkələrin əməkdaşlığının energetika sahəsi 

üstünlük təşkil edəcəkdir.  
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KİYEVDƏ GUAM DÖVLƏTLƏRİ BAŞÇILARININ ZİRVƏ GÖRÜŞÜNDƏ 

NİTQ 

 

Kiyev şəhəri, 

23 may 2006-cı il 

 

Əziz dostlar!  

Mən, ilk növbədə, zirvə görüşünün gözəl təşkilinə görə Ukrayna tərəfinə və bizə göstərilən 

qonaqpərvərliyə görə Prezident Viktor Andreyeviç Yuşşenkoya təşəkkürümü bildirmək istərdim. Dünən biz 

yaxşı bir gecə keçirdik və bu gün fəal iş əhval-ruhiyyəsindəyik.  

Təşkilatımız özünün mövcudluğu illərində bir neçə mərhələ keçmişdir. İndiki mərhələ GUAM-ın bütün 

atributları, fəaliyyət mexanizmi olan səmərəli beynəlxalq təşkilata çevrilməsi mərhələsidir. Bununla da 

təşkilatımız keyfiyyətcə tamamilə yeni bir mərhələyə çıxır. GUAM yaradılanda ölkələrimiz müstəqil dövlətlər 

kimi təşəkkülünün ilk dövrünü yaşayırdılar. Əlbəttə, o illərdə mövcud olmuş problemlər ümumi xarakter 

daşıyırdı. Ötən 10 il dövlətlərimizin müstəqilliyinin möhkəmlənməsi, demokratik təsisatların möhkəmlənməsi, 

iqtisadi potensialın artması sahəsində beynəlxalq birliyin üzvləri kimi ölkələrimizin gələcək inkişafı üçün çox 

mühüm illər olmuşdur. Biz özümüzə və bütün dünyaya sübut etdik ki, fəal şəkildə mövcud olmağa, əməkdaşlıq 

etməyə, çox iri iqtisadi layihələri, energetika layihələrini həyata keçirməyə qadirik, habelə Avropaya inteqrasiya 

siyasəti məsələsində möhkəm əzm nümayiş etdirdik. İndi bizi birləşdirən elementlərdən biri də məhz Avropaya 

inteqrasiyadır. Ümidvaram ki, dünya işlərində özünü hökmən çox yüksək səviyyədə göstərəcək yeni təşkilat 

yaradıldıqdan sonra Avropaya inteqrasiya prosesləri daha fəal gedəcəkdir. Ona görə də bu proseslərin daha 

rəvan və ağrısız keçməsi üçün səylərimizi əlaqələndirmək, mövqelərimizi müəyyən dərəcədə razılaşdırmaq 

lazımdır.  

Ölkələrimizin yerləşdiyi region son vaxtlar dünya işlərində getdikcə daha mühüm rol oynayır. 

Regionda, Avropada yaranan şərait nəzərə alınmaqla, ölkələrimizin mövqelərində geosiyasi proseslərin 

əhəmiyyəti mütləq artacaqdır. Əlbəttə ki, bu, qarşımızda yeni perspektivlər açır. Bizə indiyədək tamamilə 

məlum olmayan bu perspektivlər üst-üstə düşən mənafelərimizə nail olmağı maksimum təmin etmək üçün çox 

fəal işləməyi, bütün məsələləri çox müfəssəl araşdırmağı tələb edir.  

Biz hamımız beynəlxalq birliyin daha fəal üzvləri olmaq istəyirik. Dünya iqtisadiyyatı proseslərinə, 

siyasi proseslərə real surətdə inteqrasiya olunmaq istəyirik. Bu baxımdan GUAM-ın Demokratiya və İqtisadi 

İnkişaf Uğrunda Təşkilata çevrilməsi məntiqi proses olub, regional proseslərin inkişafının bugünkü məntiqi ilə 

müəyyən edilir. Əsas prioritetlər təşkilatımızın adının özündə ifadə olunmuşdir. Bunlar demokratik təsisatları 

möhkəmlətmək və eyni zamanda, iqtisadi potensialı möhkəmlətməkdən ibarətdir. Müvəffəqiyyətin əsası yalnız 

bu iki çox mühüm istiqamətin vəhdətində qoyula bilər. Çünki, bir tərəfdən, iqtisadi cəhətdən geridə qalmış 

ölkədə, yaxud böyük iqtisadi problemləri olan ölkədə sözün əsil mənasında demokratik dövlət qurmaq çox 

çətindir. Eləcə də, hətta ciddi iqtisadi inkişaf şəraitində də fəal demokratik təsisatlar yaradılmadan planlarımızın 

tam şəkildə həyata keçirilməsinə nail olmaq mümkün deyildir. Biz bu prosesləri yalnız paralel surətdə inkişaf 

etdirməklə müvəffəqiyyətə nail ola bilərik. Hesab edirəm ki, bu baxımdan Azərbaycanın təcrübəsi həmin tezisi 

müəyyən dərəcədə təsdiqləyir.  

Ölkəmizdə cəmiyyətin demokratikləşdirilməsi, hüquqi dövlət yaradılması prosesləri, qanunun aliliyi 

ideyası coşqun iqtisadi inkişafla, Azərbaycanın dinamik iqtisadi tərəqqisini təmin edən iqtisadi islahatlarla 

müşayiət olunur. Təkcə bunu demək kifayətdir ki, ötən il Azərbaycanda ümumi daxili məhsulun artımı 26 faiz, 

bu ilin birinci rübündə isə 39 faiz, sənayenin artımı təxminən 50 faiz təşkil etmişdir. Əminəm ki, siyasi dialoq, 

iqtisadi əməkdaşlıq məsələlərində də ölkələrimiz arasında inteqrasiyanın olması, növbəti zirvə görüşündən sonra 

unutduğumuz sadəcə, yaxşı şüarlar, gözəl sözlər yox, həqiqətən həyata keçirilmə mexanizmi olan real iqtisadi 

layihələr üzərində diqqətin cəmləşdirilməsi təşkilatımıza daha çox hörmət olunmasına kömək edəcək və o, 

doğrudan da fəal beynəlxalq quruma çevriləcəkdir.  

Enerji təhlükəsizliyi məsələləri son vaxtlar ön sıraya keçir. Prinsipcə, onlar sanki həmişə gündəlikdə 

olmuşdur, regionumuzda siyasi proseslərin inkişafı da enerji təhlükəsizliyinin təmin edilməsi məsələləri ilə 

qırılmaz surətdə bağlıdır. Sadəcə olaraq, regional proseslərin inkişafının indiki dövründə - ziddiyyətlərin də, 

köhnə incikliklərin də getdikcə daha aşkar təzahür etdiyi dövrdə enerji təhlükəsizliyi problemləri artıq 

müstəqilliyi möhkəmlətmək xarakteri və müstəqil siyasət aparmaq iqtidarı kəsb edir. Çünki müstəqillik təkcə 

dövlət atributlarının olması deyil, həm də, ilk növbədə, ölkələrimizin xalqlarının mənafelərini təmin etməyə 

yönəldilmiş siyasəti real surətdə aparmaq imkanı deməkdir.  
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Bu mənada Azərbaycan regionun enerji təhlükəsizliyinə dair səmərəli infrastruktur layihələrinin həyata 

keçirilməsində, dünyada ən iri layihələr sayılan nəqliyyat və kommunikasiya layihələrinin yaradılması 

sahəsində son 10 ildə kifayət qədər böyük yol qət etmişdir. Yaxın vaxtlarda işə salınacaq Bakı-Tbilisi-Ceyhan 

neft kəmərini, habelə Bakı-Tbilisi-Ərzurum qaz kəmərini xatırlatmaq kifayətdir. Regional əməkdaşlıq layihələri 

kimi planlaşdırılmasına, dünya miqyaslı ən iri layihələr olmalarına baxmayaraq, hazırda onlar daha geniş 

əhəmiyyət kəsb edirlər. İndi onlar qlobal Avropa layihələrinə çevrilir və təkcə ölkələrimizin enerji amilinə deyil, 

habelə regionumuzda baş verən siyasi proseslərə də xeyli dərəcədə təsir göstərəcəkdir.  

İndi belə bir təsəvvür yaranır ki, müstəqilliyimizin möhkəmləndirilməsinin, xəttimizin, region ölkələri 

ilə, qonşularımızla münasibətlərimizin müəyyənləşdirilməsinin yeni mərhələsini yaşayırıq. Bu baxımdan enerji 

amilinin üstün yer tutmayacağına və ola bilsin, istəmədiyimiz qərarların qəbuluna hansısa dərəcədə təsir 

göstərməyəcəyinə tam əmin olmaq, sadəcə, həyati vacib məsələdir. Ona görə də bu baxımdan Azərbaycan 

hazırda özünün enerji siyasətini yenidən nəzərdən keçirir və bu siyasət artıq regional kontekstdən çıxaraq, 

qlobal siyasət kontekstinə keçir. Biz bu istiqamətdə GUAM-ın üzvü olan bütün ölkələrlə fəal əməkdaşlıq edirik 

və həmin əməkdaşlığı gələcəkdə də davam etdirmək niyyətindəyik.  

İndi artıq mövcud olan və yaradılmaqda olan nəqliyyat infrastrukturu bizə iqtisadi mənafeyimizi daha 

yaxşı təmin etmək, habelə Avropa İttifaqı ilə münasibətlərdə mövqeyimizi möhkəmləndirmək və yəqin ki, 

Avropaya inteqrasiya proseslərini müəyyən dərəcədə tezləşdirmək imkanı verəcəkdir. Çünki Asiyadan 

Avropaya və geriyə təbii dəhliz məhz bizim ölkələrimizdən keçir və buna görə də onlardan yan ötmək mümkün 

deyildir. Hazırda yaratdığımız güclü nəqliyyat infrastrukturu sayəsində regionda bir çox iqtisadi və siyasi 

proseslər daha da sürətlə gedəcəkdir.  

Mən artıq iki layihəni - neft və qaz kəmərləri layihələrini qeyd etdim, indi Avropa və Asiyanı dəmir 

yolu xətti ilə birləşdirəcək Bakı-Tbilisi-Qars marşrutu üzrə dəmir yolu tikintisi də fəal müzakirə mövzusudur. 

Bu layihə çox geniş müzakirə olunur və Azərbaycan indinin özündə üzərinə iqtisadi öhdəliklər götürməyə və 

gələcək konsorsiumdakı payını maliyyələşdirməyə hazır olduğunu bildirmişdir və bildirir. 

Bizim regionumuzda da terrorizm təhlükəsi, sabitliyin pozulması təhlükəsi var. Ölkələrimiz kifayət 

qədər həssas regionda yerləşir. Qafqaz, Orta Asiya, Yaxın Şərq – onların hamısı bu gün artıq bizə 

yaxınlaşmaqda olan Avropa sərhədlərinə də yaxındır. Ona görə də yeni təhdidlərə, xüsusən terrorizm 

təhlükəsinə qarşı mübarizə çox böyük əhəmiyyət kəsb edir. Terrorizmə ancaq birgə səylərlə qalib gəlmək olar, 

onu təklikdə dəf etmək olmaz. Yalnız sənin üçün təhlükə törədənləri terrorçu təşkilatlar kimi tanımaqla və 

qonşunu hədələyənlərə göz yummaqla bu bəla ilə mübarizə aparmaq mümkün deyildir. Bunun səmərəsi 

olmayacaqdır. Ona görə də terrorçu təşkilatlara vahid yanaşma olmalıdır və dünya birliyi bu bəlanı pisləməlidir 

və onunla fəal mübarizə aparılmalıdır.  

Paralel mövcud olan terrorizm və təcavüzkar separatizm özlüyündə bir bəlanın iki üzüdür. Ölkələrimiz 

bunlardan zərər çəkmişlər. GUAM-ın üzvü olan 4 ölkədən üçünün ərazi bütövlüyü pozulmuşdur, bu ölkələrdə 

təcavüzkar separatizm etnik təmizləməyə gətirib çıxarmışdır, bunun nəticəsində Moldova, Gürcüstan və 

Azərbaycanın ərazi bütövlüyü pozulmuşdur. Beynəlxalq hüququn əsas normaları və prinsipləri pozulmuşdur, 

onları pozan tərəflər, təəssüf ki, nə beynəlxalq qınağa, nə ictimai qınağa, nə də sanksiyalara məruz qalırlar. 

Halbuki, görürük ki, dünyanın digər regionlarında buna oxşar proseslər gedir, sanksiyalar tətbiq edilir, dünya 

birliyi birləşir və təsirli tədbirlər görür. Bizim ölkələrimizdə isə öz torpağında yaşamış insanlar öz yurdlarından 

qovulmuş, etnik təmizləməyə məruz qalmışlar. Təəssüf ki, biz ərazi bütövlüyümüzün bərpasına nail ola 

bilmirik.  

Bu məsələdə vahid meyarlar, vahid yanaşmalar gərəkdir. Terrorçular kimi, separatçıları da yaxşıya və 

pisə bölmək olmaz. Separatizm bəladır. Bu bəlanın qarşısı alınmasa, yaxud guya separatizmlə mübarizənin 

uğurlu təcrübəsi presedentləri yaradılsa, bu, Avropada, dünyada fəlakətli nəticələrə gətirib çıxaracaqdır. Milli 

azlıqlar Avropanın bütün sivilizasiyalı ölkələrində mövcuddur, onların öz hüquqları, öz muxtariyyətləri var və 

bizdə də hər şey dövlətlərimizin ərazi bütövlüyü çərçivəsində həll edilməlidir. Çox fərəhli haldır ki, zirvə 

görüşünün sənədlərində - həm Kiyev Bəyannaməsində, həm də münaqişələrin tənzimlənməsinə dair 

Bəyannamədə bu məqamlar əksini tapmışdır.  

Çıxışımı tamamlayaraq, əmin olduğumu bir daha bildirmək istəyirəm ki, bu gün formalaşan, yeni 

formalar və yeni məzmun kəsb edən təşkilatımız beynəlxalq aləmdə özünü çox yüksək səviyyədə göstərəcək və 

regionumuzun mühüm siyasi və iqtisadi problemlərinin həllində təsirli beynəlxalq təşkilat olacaqdır.  

Təşəkkür 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 

 

 85 

 

KİYEVDƏ GUAM DÖVLƏTLƏRİ BAŞÇILARININ BİRGƏ MƏTBUAT KONFRANSINDA 

BƏYANAT 

 

Kiyev şəhəri, 

23 may 2006-cı il 

 

Hörmətli xanımlar və cənablar!  

İlk növbədə, zirvə görüşünün gözəl təşkilinə görə Ukrayna tərəfinə bir daha təşəkkür etmək istərdim. 

Biz özümüzü çox rahat hiss edirdik, bizə böyük qonaqpərvərlik göstərilmişdir və zirvə görüşünün iştirakçılarına 

olan diqqətə görə Prezident Viktor Andreyeviç Yuşşenkoya çox minnətdarıq.  

Bugünkü zirvə görüşü tarixi hadisədir, çünki təşkilatımız transformasiya olunur və onun fəaliyyətinin 

tamamilə yeni mərhələsi başlanır – Demokratiya və İqtisadi İnkişaf Uğrunda təşkilat – GUAM. Bu mərhələ 

ölkələrimizin gələcək inkişafını, regionumuzda inteqrasiya proseslərini, demokratik təsisatların 

möhkəmləndirilməsi proseslərini də, yəqin ki, xeyli dərəcədə irəlicədən müəyyənləşdirəcəkdir. Başqa sözlə, 

buraya hər bir ölkənin inkişafını öncədən müəyyən edən bütün istiqamətlər daxildir. Təşkilatın yaranmasından 

ötən 10 il ərzində ölkələrimiz ağır məqamlar yaşamışdır. Əlbəttə, bu ağır vəziyyətdən ləyaqətlə çıxmağımız bir 

daha göstərdi ki, ölkələrimiz yetkin, müstəqil dövlətlərdir və öz xalqlarının mənafelərinə əsaslanan müstəqil 

siyasət aparır, habelə əməkdaşlıq üçün açıqdır. GUAM-ın yeni təşkilata çevrilməsi, - əminəm ki, o, səmərəli 

beynəlxalq təşkilat olacaq, - əlbəttə ki, GUAM-ın üzvü olan ölkələrin rəhbərliyinin böyük xidmətidir. Əminəm 

ki, gələcəkdə təşkilatımızın müvəffəqiyyəti həm ikitərəfli əsasda, həm təşkilat çərçivəsində, həm də digər 

beynəlxalq təşkilatlarda sıx qarşılıqlı fəaliyyətdən asılı olacaqdır. Mən əminəm ki, indi, təşkilatımızın 

beynəlxalq təşkilata çevrildiyi vaxtda biz müxtəlif beynəlxalq qurumlarda da vahid mövqelərdən çıxış edəcək, 

bir-birimizə yardım göstərəcək, bir-birimizi dəstəkləyəcək və fəal əməkdaşlıq edəcəyik.  

Bu gün ölkələrimizin həyatının bütün tərəfləri ilə bağlı məsələlərin çox geniş dairəsi müzakirə edildi. 

Demokratik inkişaf məsələləri də gündəliyin mərkəzində idi, çünki möhkəm demokratik təsisatlar, ictimai 

nəzarət və azadlıqlar olmasa, heç bir uğurlu iqtisadi nailiyyət uzunmüddətli və davamlı ola bilməz. Əlbəttə, 

iqtisadiyyat geri qalarsa, ölkələrin uğurlu inkişafı və demokratik proseslərin irəliləməsi də çətinləşəcəkdir. Odur 

ki, bu proseslərin paralel surətdə inkişafı müvəffəqiyyətin rəhnidir. Bu baxımdan həmin sahədə əlaqələri daha 

da genişləndirməyin, habelə diqqəti iqtisadiyyatın gələcək inkişafını öncədən müəyyənləşdirə biləcək konkret 

layihələr üzərində cəmləşdirməyin zəruriliyi məsələsində GUAM-ın bütün iştirakçıları arasında tam anlaşma 

var.  

Ölkələrimizin ərazisi Asiya ilə Avropa arasında, Xəzər hövzəsi ilə Avropa arasında təbii dəhlizdir. 

Əlbəttə ki, fəal nəqliyyat infrastrukturu yaradılması uğurlu iqtisadi inkişafı, əslində, bir çox illər öncədən 

müəyyən edəcəkdir. Çünki qloballaşma proseslərinin baş verdiyi, regionda çox güclü iqtisadi fəaliyyət getdiyi, 

rəqabətin artdığı indiki vaxtda fəal, sabit, səmərəli nəqliyyat kommunikasiyalarının olması müvəffəqiyyətin 

rəhnidir. Bu baxımdan həmçinin kommunikasiya layihələri olan enerji layihələri GUAM çərçivəsində 

əməkdaşlığın ümumi fonunu əhəmiyyətli dərəcədə tamamlayır. Azərbaycana gəldikdə, ölkəmizdə həyata 

keçirilən dünya miqyaslı iri enerji layihələri artıq reallığa çevrilir və təşkilatımız çərçivəsində inteqrasiyanın 

daha da genişlənməsinə kömək edəcəkdir. İnteqrasiya proseslərini inkişaf etdirmək üçün siyasi iradə var, yaxşı 

iqtisadi baza var. Ölkələrimizin iqtisadiyyatının inkişaf dinamikasını izləsək, artımın, özü də ikirəqəmli ədədlə 

ifadə edilən sanballı artımın olduğunu görərik. Artım üçün potensialın olması da göz qabağındadır. Biz bütün 

mövcud imkanlardan istifadə etməli, inteqrasiya proseslərini təkcə hansısa ayrı-ayrı layihələr çərçivəsində deyil, 

həm də ümumiyyətlə, maksimum hərəkətə gətirməliyik. Beləliklə də, bütün sahələrdə maksimum səmərəli 

əməkdaşlığı təmin etməliyik.  

Regionda təhlükəsizlik tədbirlərini möhkəmləndirmədən, sabitliyi möhkəmləndirmədən, terrorizmlə, 

təcavüzkar separatizmlə mübarizəni gücləndirmədən səylərimiz uğurlu olmayacaqdır. Ona görə ki, regionda 

təhlükə qalmaqdadır, vəziyyətin sabitliyinin pozulması riski qalmaqdadır. Təəssüf ki, ölkələrimiz ərazilərində 

dondurulmuş münaqişələrin mövcud olduğu dövlətlərdir, ərazilərimizdə heç bir beynəlxalq təşkilatın əsla 

nəzarət etmədiyi zonalar mövcuddur. Bunlar Avropanın bədənində “qara ləkələrdir”. Vəziyyətin sabitliyini 

pozan separatçı, kriminal rejimlər, əlbəttə ki, ölkələrimizin səmərəli əməkdaşlığı və inkişafı üçün başlıca 

maneədir.  

Bu gün zirvə görüşündə təcavüzkar separatizm və dövlətlərimizin ərazi bütövlüyünün pozulması 

problemlərinə ölkələrimizin münasibətlərini çox dəqiq müəyyən edən olduqca mühüm sənədlər də imzalandı. 

Bunlar Kiyev Bəyannaməsi, məhz tənzimlənməmiş münaqişələr haqqında Birgə bəyannamədir. İşğalçı və 
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separatizmi dəstəkləyən ölkələr istisna olmaqla, bütün dünya, bütün dövlətlər ölkələrimizin ərazi bütövlüyünü 

tanımışdır, Birləşmiş Millətlər Təşkilatı tanımışdır. Odur ki, ölkələrimizin ərazilərindəki münaqişələrin sülh 

yolu ilə hər hansı şəkildə həlli yalnız ərazi bütövlüyünün bərpa edilməsini nəzərdə tutan beynəlxalq hüquq 

prinsipləri əsasında mümkündür.  

Gürcüstan, Moldova və Azərbaycan ərazilərində separatizmlə bağlı baş vermiş proseslərin mənşəyi, 

dinamikası və nəticəsi eynidir. Etnik təmizləmə siyasəti ilə müşayiət olunmuş təcavüzkar separatizm 

ölkələrimizin ərazi bütövlüyünün pozulmasına gətirib çıxarmışdır. Mənim heç bir şübhəm yoxdur ki, 

ölkələrimizin ərazi bütövlüyü bərpa ediləcəkdir. Əlbəttə, biz istəyirik ki, bu, sülh yolu ilə və beynəlxalq hüquq 

normaları çərçivəsində baş versin. Əminəm ki, biz buna nail olacağıq.  

Biz fəal olmalıyıq, fəal surətdə birləşməliyik, əməkdaşlıq etməliyik və GUAM çərçivəsində bugünkü 

işbirliyi ruhu əminliklə deməyə imkan verir ki, təşkilatın gələcəyi uğurludur. Bu, ilk növbədə, bizdən, bizim 

fəallığımızdan, təşkilatın fəaliyyətinin səmərəliliyindən, konkret layihələrlə dolğunlaşdırılmasından asılı 

olacaqdır. Biz şüarlardan uzağıq və bu gün müzakirələrdə, GUAM-ın üzvü olan ölkələrin dövlət başçılarının və 

qonaqların çıxışlarında konkretlik olduqca çox idi. Bu, nikbinlik doğurur, çünki indi real işlər, real qərarlar, real 

layihələr vaxtıdır. Bu layihələri irəlilətmək üçün iradəmiz var, artıq onları həyata keçirmək üçün maliyyə 

ehtiyatlarımız var, gələcəkdə artıq qlobal enerji layihələrindən danışmağa imkan verən çox güclü nəqliyyat-

energetika infrastrukturu yaratmışıq. Hazırda regionda həyata keçirilən bütün layihələr bu və ya digər dərəcədə 

regional xarakter daşıyır, baxmayaraq ki, sərmayə qoyuluşunun həcminə görə onlar dünya miqyaslı iri enerji 

layihələridir. İndi isə artıq qlobal dünya enerji layihələrinin perspektivləri açılır. Ölkələrimiz bu layihələrdə fəal 

iştirak edir və bizim iştirakımız olmadan onlar gerçəkləşə bilməz.  

Mən bugünkü müzakirələrin gedişindən, zirvə toplantısı çərçivəsində hökm sürən ab-havadan, mühüm 

sənədlərin qəbul olunmasından, habelə təşkilatın müstəqil həyata başlamasından məmnunam. Biz hamımız 

Demokratiya və İqtisadi İnkişaf Uğrunda təşkilata – GUAM-a gələcəkdə uğurlar arzulayırıq.  

Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm.  

 

* * * 

 
Dövlət başçıları jurnalistlərin suallarına cavab verdilər. 

 

SUAL: Mənim sualım Azərbaycan və Ukrayna prezidentlərinədir. Hörmətli prezidentlər, GUAM 

beynəlxalq təşkilat statusu aldı. Sizcə, GUAM beynəlxalq münasibətlər sistemində hansı rolu oynaya 

bilər?  

İLHAM ƏLİYEV: Bu gün biz bu barədə danışdıq. Ümidvarıq ki, təşkilatımız bütün beynəlxalq 

proseslərin fəal iştirakçısı olacaq, çünki onun keçmişi də, bu günü də, xeyli dərəcədə gələcəyi də bunu nəzərdə 

tutur.  

Hazırda ölkələrimizdə baş verən proseslər artıq regional münasibətlər çərçivəsini aşır və Avropa qitəsində 

baş verən proseslərə get-gedə daha böyük təsir göstərəcəkdir. Ona görə də ölkələrimizə diqqət artır və bu, 

təsadüfi deyildir. Bu, onunla bağlıdır ki, ölkələrimizin əhəmiyyəti yüksəlir, beynəlxalq münasibətlər sistemində 

ölkələrimizin rolu və yeri də möhkəmlənir. Son 10-15 ildə, müstəqillik əldə edildiyi vaxtdan və iqtisadi, siyasi 

böhranın ilk nəticələrinin aradan qaldırılmağa başlandığı vaxtdan bəri ölkələrimizin inkişaf dinamikasına diqqət 

yetirsək görərik ki, indi bu, ən dinamik inkişaf edən regiondur. Özü də təkcə ümumi daxili məhsulun və sənaye 

istehsalının artım sürətinə görə deyil, həm də dünyada baş verən proseslərə təsirinə görə.  

Bu gün biz enerji təhlükəsizliyindən danışanda yeni enerji, karbohidrogen mənbələrinin qoşulmasını, 

onların Xəzər hövzəsindən Avropa və dünya bazarlarına nəqlini, onların mühafizəsini, təhlükəsizliyini nəzərdə 

tuturuq. Bütün bunlar regional proseslərin inkişafını, yaşadığımız regionda və daha geniş mənada inkişafın hansı 

istiqamətdə gedəcəyini artıq bu gün müəyyən dərəcədə, gələcəkdə isə daha böyük dərəcədə öncədən təyin 

edəcəkdir. Öncül istiqamətlər necə olacaq, gündəlikdə nələr olacaq, bu gün nə başlıca, nə ikici dərəcəli olacaq – 

bunları təşkilatımız müəyyən edəcəkdir. Biz beynəlxalq birliyin sadəcə passiv üzvü olmayacağıq. Bu, yaxşı adlı 

və xoş məramlı daha bir təşkilat olmayacaqdır. Xeyr, bizim planlarımız məhz ondan ibarətdir ki, təşkilat, ilk 

növbədə, milli mənafelərimizin təmin edilməsinin səmərəli mexanizmi olsun, - çünki biz bu təşkilatın 

üzvləriyik, - habelə regional və beynəlxalq proseslərdə - iqtisadi, siyasi proseslərdə, energetika, nəqliyyat 

proseslərində, demokratik təsisatların inkişafı və möhkəmlənməsində fəal iştirak etsin. Bütün bunlar bizi 

birləşdirir, ona görə də təşkilatın 3, 4, 5, yaxud 10 ildən sonra nəyə çevriləcəyini, əlbəttə, qabaqcadan bilmək 

çətindir. Lakin, bir tərəfdən, dünyada, Avropada gedən proseslərin bugünkü inkişaf meyli, digər tərəfdən 

ölkələrimizin getdiyimiz yolla irəliləmək əzmi belə deməyə imkan verir ki, təşkilat kifayət qədər səmərəli 
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olacaq, Avropa və qlobal xarakterli mühüm qərarların qəbul edilməsinə təsir göstərmək üçün ciddi vasitələrə 

malik olacaqdır.  

VİKTOR YUŞŞENKO: Mənə elə gəlir ki, ümumi məntəqədən başlamaq olar, bu isə onu göstərir ki, 

Qafqaz-Qara dəniz regionu yaxın gələcəkdə Avropada ən model region ola bilər. Çünki bu region elə nadir 

imkanlara malikdir ki, onlar Avropa ölkələrinin mənafeləri üçün ən aktual ola bilər. Biz xəritəyə baxdıqda, təbii 

dəhlizdən danışırıq. Siyasətçilər və diplomatlar olmasaydı, zənnimcə, bu əlaqə xətləri artıq çoxdan olardı. 

Səmərəli biznes bu əlaqələri çoxdan sahmanlayardı. Bu gün isə siyasətçilərin vəzifəsi rəsmi mənafeləri 

formalaşdırmaqdan, iqtisadi layihəyə siyasi dəstəyi təmin etməkdən ibarətdir. Ona görə də biz 

münasibətlərimizin məzmunundan, onların iqtisadi, ticarət, investisiya və digər cəhətdən dolğunluğundan 

danışırıq.  

Bəli, şübhə yoxdur ki, Azərbaycan nadir neft ehtiyatlarına malikdir. Ukrayna nadir tranzit imkanlarına 

malikdir. Mən GUAM-da iştirak edən digər ölkələri demirəm – onların ərazilərinin bu və ya digər xüsusiyyətləri 

var. Bəs, nə üçün bu səyləri birləşdirməyək?! Deyirik ki, əgər bu layihələri əsas tutsaq, onda neftin bugünkü 

tranzit potensialı daha da səmərəli ola bilər. Bu, təkcə neftə, təkcə qaza aid deyildir. Bu, nəqliyyatla daşımalara, 

avtomobil və dəmir yollarına da aiddir. Özünə sual vermək olar: yükləri Şərqdən Avropaya necə daşımalı? Siz 

əsas cavabı asanlıqla taparsınız. GUAM ölkələri olmadan belə layihələri həyata keçirmək mümkün deyildir. 

Odur ki, biz təşəbbüskar olmalıyıq. Bütün bu layihələri səmərəli layihələr kimi hiss etməliyik.  

Mən cənab Prezidentin bu fikri ilə razıyam ki, təşkilat bizi digər beynəlxalq layihələrdən öz praqmatik, 

səmərəli işi ilə fərqləndirməlidir. Söhbət heç də təkcə bir tərəfə məhsul göndərilməsindən getmir. Düşünürəm 

ki, Ukraynanın elektrik enerjisi Qafqaza, yaxud Qafqaz vasitəsilə daha uzağa niyə də göndərilməsin. Biz 

bilmirik indi bu enerjini nə edək. Avropada da, Şərqdə də bazar çox kasaddır. Bir çox digər məsələlər var və 

onlar göstərir ki, münasibətlərimizi ancaq səmərəlilik baxımından nəzərdən keçirmək lazımdır.  

Öz prezidentlik vaxtımı kimlərəsə qarşı planlar cızmağa sərf etməyə heyfim gəlir. Bu, mənim üçün 

maraqlı deyildir. Bu, milli süfrəyə heç nə gətirmir. Hərçənd başa düşürəm ki, bu və ya digər təşəbbüslərə nə 

kimi məna verə bilərlər. Biz öz milli mənafelərimizə cavab verən layihələri həyata keçirmək istəyirik. GUAM-

ın mahiyyəti və beynəlxalq təşkilat kimi yeni keyfiyyətli GUAM yaradılmasının məğzi məhz bundadır. Mənə 

elə gəlir ki, GUAM-ı təşkilati cəhətdən möhkəmlətmək lazımdır. Bir daha təkrar edirəm, zənnimcə, ancaq 

sammitdən sammitə deyil, hər gün işləyən təsisat olmalıdır. GUAM çərçivəsində yüksək səviyyədə görüşlər də 

ildə bir dəfə deyil, daha tez-tez keçirilməlidir. Biz bu və ya digər məsələləri müzakirə edəcəyik, üstəlik, indi işçi 

orqanımız olacaq, o, müvafiq təklifləri daha dəqiq və ətraflı formalaşdıracaqdır.  

Sağ olun.  

SUAL: Mənim sualım bütün prezidentlərədir. Bu on il ərzində MDB ilə əlaqədar sazişlər həyata 

keçirilməmişdir. Bütün ölkələrin real problemləri, energetika, separatizmin təşviqi, kriminalla əlaqədar 

Rusiya ilə bağlı problemləri var. Nə üçün bütün bunlara baxmayaraq, bilavasitə tənqid yalnız Gürcüstan 

Prezidentindən eşidildi? Bu, ona görə baş verdi ki, fikir ayrılığı var, yoxsa bu, sizin Rusiya ilə strateji 

siyasətinizdir?  

VİKTOR YUŞŞENKO: Mən bu barədə təmiz və açıq danışacağam. Siz bilirsiniz, əgər qonşular varsa, 

münasibətlər də xeyirxah olmalıdır. Bu, təkcə Ukrayna qaydası, ya Moldova, ya Gürcüstan və ya Azərbaycan 

qaydası deyildir. Bu, təbii hissdir. Biz əmtəə dövriyyəsinin təxminən 21 milyard dollara çatdığı qonşumuz 

haqqında danışanda onu əsas tuturuq ki, bu əmtəə dövriyyəsini nəinki itirmək lazım deyil, həm də inkişaf 

etdirmək lazımdır. Çünki əmtəə dövriyyəsinin hər milyon dolları bir neçə min iş yeridir, burada əməkhaqqı, 

pensiya ödənilir. Başqa sözlə, bu, iqtisadi maraqlardır və onlara görə mübarizə aparmaq, onları 

möhkəmləndirmək lazımdır. Üstəlik, genişləndirmək, inkişaf etdirmək və sair. Biz deyəndə ki, bu münasibətlər 

təkcə ikitərəfli əlaqələr xətti ilə deyil, həm də bizim halda olduğu kimi, dörd ölkə arasında da mövcuddur, onda 

iqtidardakılar qarşısında sual ortaya çıxır. Görünür, burada söhbət təkcə öz-özünə yaranan qeyri-mütəşəkkil 

münasibətlərdən getmir, onların ahəngdarlığı sistemini qurmaq, hansısa prinsiplər, hansısa qaydalar, 

proseduralar tətbiq etmək lazımdır. O zaman bu münasibətlər inkişaf edəcəkdir. Prezidentlər kimi, biz bunu 

etməsək, münasibətlər zəifləyəcəkdir. Milli keyfiyyətlərini, milli maraqlarını, milli perspektivlərini itirəcəklər. 

Ukrayna bu münasibətlərə belə baxır.  

Biz bu münasibətlərdən fayda götürmək istərdik, biz öz milli mənafelərimizi həm də MDB çərçivəsində 

mövcud olan ərazilərə yaymaq istəyirik. Bu, açıq, aydın siyasətdir. Buna görə deyirik ki, bizə müəyyən 

normativ bazanı inkişaf etdirmək, formalaşdırmaq lazımdır. Lakin bu barədə danışarkən, eyni zamanda, onu da 

vurğulayırıq ki, bu münasibətlərin təşkili prinsipləri bizim Avropa İttifaqına və digər beynəlxalq təsisatlara 

inteqrasiyamızın qarşısını almamalıdır, çünki orada da Ukraynanın marağı var və biz onu reallaşdırmaq 

istəyirik. Bəlkə də Ukrayna üçün çətinlik ondadır ki, Şərqdə aparılan siyasətdən danışarkən biz bir cür 
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metodlardan istifadə etməliyik, inteqrasiya siyasətindən danışarkən isə klassik metodlardan istifadə etməliyik. 

Həm siyasətdə, həm iqtisadiyyatda, həm də ticarətdə. Təəssüf ki, onlar heç də həmişə üst-üstə düşmür. Lakin 

bu, faktdır. Mən şərh vermirəm, bu, sadəcə faktdır, mövcud olan çağırışdır. Əgər sən Prezidentsənsə, bu faktla 

işləmək olar. Əgər konkret siyasi təsisatdan danışsaq, biz dəfələrlə bəyan etmişik ki, MDB-nin faydalılığında 

böyük çatışmazlıq var. Mən sonuncu zirvə görüşü haqqında da danışa bilərəm. Ukrayna pensiya təminatı ilə, bir 

ölkədə işləmiş, indi isə digər ölkədə yaşayan pensiyaçının pensiya ala bilməsi barədə sazişdən tutmuş 5 təkliflə 

gəlmişdi. Məgər bu, bütün dünyada olduğu kimi normal cavab vermək, prezidentlər və ya hökumətlər üçün 

vəzifə deyilmi? Yaxud sərhədlərin demarkasiyası və delimitasiyası ilə əlaqədar məsələlər. Biz özümüzü necə 

dost, qonşu adlandıra bilərik ki, MDB-nin və ya digər beynəlxalq təsisatların tərkibində olan hər bir ölkə ilə 

sərhəd məsələsi nizama salınmamışdır.  

Bu, yaramaz, bu, bizi razı salmır. Biz sərhədlərin demarkasiyası, delimitasiyası haqqında təklif irəli 

sürürük, lakin bu, başa düşülmür. Mən bəlkə də məxsusi olan, lakin hamı üçün maraqlı ola bilən onlarca məsələ 

sadalaya bilərəm. Biz saziş barədə danışdıq, hər il Qərb sərhədində və Şərqi Ukrayna sərhədində biz 17 minə 

yaxın qeyri-leqal saxlayırıq. Hər il orada onlarca qaçqın düşərgəsi yaranır, onlarla nə etməli, onları necə 

maliyyələşdirməli, onlara bir tikə çörəyi necə verməli. Bu, təkcə Ukrayna üçün çağırış deyil. Özü də bu 

qaçqınların 80 faizi MDB ərazisindəndir. Biz bu məsələni həll etmək üçün Avropa İttifaqınamı müraciət 

etməliyik, biz biri-birimizə müraciət etməliyik - hörmətli prezidentlər, hörmətli baş nazirlər, bu, bizim 

problemimizdir, bunu biz həll etməliyik. Lakin təəssüf ki, hansısa səbəblərdənsə, bu təklif də keçmədi. Biz bu 

məsələlərdə öz siyasətimizi qətiyyətlə yeridəcəyik, çünki mən əminəm ki, əgər biz bir yerdə yığışırıqsa, deməli, 

bizim qərarlarımız praqmatik olmalıdır. Əgər biz belə qərarlar qəbul edə bilmiriksə, onda bu quruma başqa cür 

yanaşmalıyıq. Belə ki, biz bunu şirin söhbətlər kimi qəbul etməməliyik. Bu, həqiqətən, sadə olmayan mürəkkəb 

münasibətlərdir. Zənnimcə, siz mənim cavabımı başa düşdünüz.  

İLHAM ƏLİYEV: Bu gün bu məsələ zirvə görüşü zamanı müzakirələr çərçivəsində də və mətbuat 

konfransında da səslənmişdir ki, bizim təşkilatımız qarşıdurma təşkilatı deyildir. O, kiməsə qarşı 

yönəldilməmişdir. Bəzi kütləvi informasiya vasitələrində tez-tez GUAM-ı əks təşkilat kimi qələmə verməyə 

cəhd göstərirlər. Biz burada kiməsə qarşı birləşib dostluq etməyə yığışmamışıq. Biz konstruktiv işləmək, 

əməkdaşlıq etmək, qarşılıqlı surətdə faydalı layihələri irəlilətmək, daxili tələbatımızı, maraqlarımızı maksimal 

dərəcədə təmin etmək üçün yığışmışıq. Xüsusən də, artıq deyildiyi kimi, təşkilatın təşəkkülünün və inkişafının 

bugünkü mərhələsi ilkin mərhələdir. Yaranmasından 10 il keçməsinə baxmayaraq, o, real təşkilat kimi bu gün 

fəaliyyət göstərməyə başlayır, özü də elə bir vaxtda ki, bizim regionda – Xəzər dənizi-Qara dəniz regionunda 

tamamilə yeni reallıqlar, yeni şərait yaranır. Biz onlara hazır olmalıyıq. Biz təkcə bu proseslərin ardınca 

getməməli, proseslərə başçılıq etməliyik. Təşəbbüs göstərməli və milli maraqlarımızın təmin olunmasına 

yönəldilmiş iri layihələrin həyata keçirilməsini təklif etməliyik.  

Hər bir dövlət və hər bir Prezident, ilk növbədə, öz ölkəsinin milli maraqlarını maksimum dərəcədə necə 

təmin etmək barədə düşünməlidir. Xüsusən də müstəqil dövlətlər kimi qısa tarixə malik ölkələrdə. Bizim 

müstəqilliyimizin cəmi 15 yaşı var. Onun da çox hissəsi ölkələrimizin ərazisindəki münaqişələrin ağırlaşdırdığı 

iqtisadi böhran, sosial gərginlik şəraitində keçmişdir, yəni müstəqilliyin, iqtisadi potensialın 

möhkəmləndirilməsi, sabitləşdirilməsi, - bunlarsız müstəqillik sadəcə olaraq xoş niyyətdir, - üçün real işləmək 

imkanları məhdud idi. Bu gün biz elə bir həddə gəlib çatmışıq ki, iqtisadi, sosial, siyasi böhranların nəticələri, 

demək olar, aradan qaldırılmışdır. Biz tamamilə yeni səviyyəyə çıxırıq, indi gələcək perspektivlər, planlar 

barədə düşünməliyik, bu baxımdan əlimizdən gələni etməliyik ki, öz fəaliyyətimizlə, addımlarımızla, 

qərarlarımızla ölkələrimizə, xalqlarımıza fayda gətirək.  

Ona görə də biz Azərbaycanda müxtəlif beynəlxalq təşkilatlara üzvlük məsələsini bu baxımdan nəzərdən 

keçiririk. Buna görə də düşünürəm ki, GUAM-ın digər regional təşkilatlara qarşı qoyulması heç də düzgün 

yanaşma deyildir. Rusiya ilə münasibətlərə gəldikdə isə, deməliyəm ki, Azərbaycanın Rusiya ilə münasibətləri 

konstruktiv şəkildə qurulur, baxmayaraq ki, 1990-cı illər dövrünü xatırlasaq, demək olar ki, bütün 1990-cı illər, 

bəlkə də, keçmiş sovet məkanındakı ölkələr arasında ən gərgin münasibətlər Rusiya ilə Azərbaycan arasında 

olan münasibətlər idi. O zaman blokadalar da var idi, ərazimizi işğal etmiş Ermənistana çoxmilyardlıq qanunsuz 

silah göndərilməsi də var idi və sair. Lakin bu prosesləri yenidən dərk etməyin vaxtı gəldi. Biz 2000-ci illərin 

əvvəlindən fəaliyyətimizi müsbət cəhətlərə yönəltməyə, yəni müsbət olanları önə çəkməyə və mənfinin müsbətə 

çevrilməsi üçün onun üzərində işləməyə çalışdıq. Mən sizə bütün məsuliyyəti ilə və tamamilə ciddi deyirəm ki, 

bu taktika öz nəticəsini verdi. Bu gün Rusiya ilə Azərbaycan arasında qarşılıqlı narazılıq doğura biləcək məsələ 

qalmamışdır. Son iki ildə əmtəə dövriyyəsi iki dəfə artmışdır. Biz iqtisadi, regional və energetika sahələrində 

fəal əməkdaşlıq edirik. Ona görə də düşünürəm ki, bu təcrübə, - hər halda birləşdirən nə varsa, müsbət olan nə 

varsa, ön plana çəkmək, mənfini isə geri itələmək, - maraqlı ola bilər. Özü də tədricən həll etmək, mənfi 
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azaldıqca, müsbətə keçmək lazımdır. Bəlkə bu, uğur gətirər. Hər halda, bir daha demək istəyirəm ki, biz 

GUAM-a hansısa başqa funksiyaları olan alət kimi deyil, regionumuzda demokratik proseslərin inkişafında 

səmərəli siyasi, iqtisadi əməkdaşlıq vasitəsi kimi baxırıq. Bu proseslər qaçılmazdır və biz onları fəal surətdə 

irəlilətməliyik.  

VLADİMİR VORONİN: Əlbəttə, mən bu məsələ ilə bağlı fikirlərini söyləmiş prezidentlərlə razıyam. 

Ölkələrin münasibətləri beynəlxalq konvensiyalar, sazişlər əsasında qurulur. Lakin bu zaman başlıcası, bu 

münasibətlərin inkişaf etdirildiyi ölkənin mənafelərinə və hüquqlarına qarşılıqlı hörmətdir. Biz “sovet 

imperiyası” sindromundan can qurtara bilmirik. Biz, moldovanlar sülhsevər və çox xeyirxah insanlarıq. Lakin 

buz də daim böyük qardaş, kiçik qardaş və ya bacı prinsipi haqqında danışa bilmərik. Biz o beynəlxalq 

təşkilatlara gedirik, o təşkilatlarla işləyirik ki, orada ölkəmizin mənafelərinə riayət olunur, orada onun 

inkişafının öncül istiqamətləri var. Bu, hansısa ictimai problemləri həll edən qeyri-hökumət təşkilatları deyildir. 

Bu, dövlətin inkişafı məsələləridir, çox ciddi problemlərdir. Bizim aramızda nə isə baş verəndə biz Moldovada 

məsələni həmişə belə qoyuruq: axı, biz nəyi düz etmədik, niyə belə oldu, ilkin səbəb nədədir, biz ilk növbədə nə 

etməliyik?  

Məsələn, şərab böhranı haqqında. Biz ötən il 360 milyon şüşə şərab istehsal edib satmışıq. Hamımız yaşlı 

adamlarıq və anlayırıq ki, əlbəttə, bu şüşələrin hansındasa keyfiyyətsiz məhsul ola bilər. Bunu heç kim və heç 

zaman istisna etmir. İstənilən məhsul, istənilən digər sistem olduğu kimi. Kosmosda da nasazlıq yarana bilər. 

Burada isə söhbət artmaq və köhnəlmək dinamikası olan aktiv mayedən gedir. Yəni, canlı orqanizm kimi, o da 

turşuya bilər, onunla da nə istəsən baş verə bilər.  

Bəs, bu problemə necə yanaşmalı? Əgər ona buldozerlərlə yanaşılsa, onda bu, bir qərardır, yox, əgər insan 

kimi yanaşılsa, oturub müzakirə edilərsə, onda kim bunun əleyhinə çıxır, heç kim. Biz özümüz bu problemlə 

mübarizə aparırıq, lazım olmayan işlərlə, saxtakarlıqlarla məşğul olanları daim qovuruq. Bilirsiniz, 

saxtalaşdırılmış məhsul problemi heç də təkcə şərabçılıqda olmur. Nəyi istəsələr saxtalaşdırırlar. Müxtəlif 

yarlıklar yapışdırır və istədiklərini buraxırlar. Lakin bütün bunlar sivil çərçivədə, təhqirə yol verilmədən 

edilməlidir. Çünki Moldova və ya Gürcüstan şərabının brendini bazara çıxarmaq üçün nə qədər vaxt gərəkdir, 

sonra da bir gündə onların hamısı buldozerlərin altına atılır. Əlbəttə, burada milli heysiyyətə və dövlət 

mənafelərinə toxunurlar, hamısına bir yerdə. Odur ki, biz bu məsələlərdə, sadəcə, çox diqqətli olmalıyıq, bir-

birimizə qarşılıqlı hörmətlə yanaşmalıyıq. Artıq bu halda bütün ölkələrlə münasibətlərimiz çox gözəl olar, biz 

məhz buna köklənmişik. Xüsusən də, yüzilliklər ərzində təşəkkül tapmış münasibətlərimiz olan ölkələrlə. Bu 

yüzilliklər indiki Prezidentə, - onun nə kimi səlahiyyətləri olsa da, - verilməyib ki, onların üstündən 

buldozerlərlə keçsin.  

MİXAİL SAAKAŞVİLİ: Burada çox alovlu nitqlər söylənildi, mən bütün bu məsələləri heç vaxt belə 

dəqiq əsaslandırmamışam. Həqiqətən, gözəl Moldova şərablarının iri buldozerlərlə Moskva torpağında necə 

basdırıldığını televizorda gördüm. Çox xoşagəlməz mənzərə idi. İndi Moskva torpağına Moldova şərabı hopmuş 

və sındırılmış butılkaların şüşələri basdırılmışdır. İnanmıram ki, bu torpaqda yaxşı nəsə bir şey bitsin. Bizim 

real problemlərimiz var və hökumətimizə tapşırmışıq hesablasınlar ki, qazandığımız nədir, uduzduğumuz nədir. 

Biz bir yerdə oturub qalmaq və əlimizi ağdan-qaraya vurmamaq üçün yaşamırıq. Əlbəttə, biz milli 

mənafelərimizə uyğun olan qərar qəbul edəcəyik. Mən burada deyilənlərin hamısını təsdiq edirəm ki, biz öz 

görüşlərimizi kimlərəsə qarşı yönəltmirik. Bizim konkret problemlərimiz var. Onları digərləri ilə həll etməyə 

çalışırq, hələlik digərləri ilə baş tutmursa, bir-birimizlə həll edirik. Odur ki, bu cür hər hansı hərəkəti kiməsə 

acıq vermək kimi başa düşmək lazım deyildir. Çünki kiminsə acığına bir iş görərək yaşamaq çox xoşagəlməzdir, 

yaxşı hal deyil və insana yaraşmaz.  

Təbii ki, dövlət də heç vaxt belə hərəkət etməyəcəkdir. Hesab edirəm ki, problem var. Ukraynanın 

tamamilə əsaslandırılmış təkliflərinə baxılmadığını gördükdə şəxsən özümü təhqir olunmuş hesab etdim. MDB 

görüşlərində nəinki müzakirəyə çıxarmadılar və dəlillər gətirib rədd etmədilər, sadəcə olaraq, heç müzakirə 

etmədilər.  

Ukrayna meşənin qırağında hansısa ucqar bir kənd deyil, bu Birliyin aparıcı ölkəsidir. Əgər onu belə saya 

almırlarsa, bu cür sərvətləri, imkanları olmayan kiçik dövlətlərdən heç danışmağa dəyməz. Bir sözlə, bütün 

bunlar mövcud reallıqlar haqqında düşündürür. Əlbəttə, biz tələm-tələsik qərarlar qəbul etməyəcəyik. Ona görə 

ki, qəbul edəcəyimiz hər hansı qərarları, indiyədək olduğu kimi, əlaqələndirəcəyik. Biz məsələləri MDB üzrə 

bütün tərəfdaşlarımızla əlaqələndirəcəyik, həll edəcəyik, ən azı, məsələləri həll etməyə çalışacağıq, qəti qərarları 

bundan sonra qəbul edəcəyik.  

SUAL: Mənim sualım Moldova Prezidenti cənab Vladimir Voroninədir. Cənab Prezident, bu gün 

Siz çıxışınızda GUAM-ın regionun digər ölkələri üçün açıq olması ilə əlaqədar bu təşkilatın adını 
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dəyişdirməyi təklif etdiniz. Vladimir Nikolayeviç, Siz hansı ölkələri bu təşkilatın potensial yeni üzvləri 

kimi görürsünüz?  

VLADİMİR VORONİN: Bəli, təklif etdim ki, adı dəyişdirib, Avropa Seçimi Birliyi qoyaq. Lakin bu 

tapşırıq Katibliyə və xarici işlər nazirlərinə göndərildi. İclasımızdan sonra onlar bu təklifə necə yanaşmaq 

barədə məlumat verəcəklər. Mən bir sıra ölkələri, o cümlədən Avropa İttifaqı ölkələrini, hər halda, yaxın 

vaxtlarda Aİ-nin üzvləri olacaq ölkələri, məsələn, Rumıniyanı, Bolqarıstanı görürəm. Bu, tamamilə normal 

haldır, xüsusən, haqqında danışdığımız enerji və yanacaq dəhlizləri çərçivəsində. Onlar çox yaxşı uyğun gəlirlər 

və bunda özləri də çox ciddi maraqlıdırlar. Məsələ səmərəlilikdədir. Əgər biz münasibətlərimizin səmərəli və 

keyfiyyətli olduğunu göstərsək, yeni səviyyəyə qalxsaq və bunu hiss etsələr, əlbəttə, təşkilat genişlənəcək və 

daha dərin inkişaf istiqaməti alacaqdır. 
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PARİSDƏ AZƏRBAYCANIN FRANSADAKI SƏFİRLİYİNİN  

YENİ BİNASININ AÇILIŞ MƏRASİMİNDƏ 

NİTQ 

 

Paris şəhəri, 

29 may 2006-cı il 

 

Hörmətli xanımlar və cənablar!  

Əziz dostlar!  

Bu gün çox gözəl və əlamətdar bir gündür. Biz Fransada Azərbaycan səfirliyinin yeni binasının açılışını 

birlikdə qeyd edirik. Mən bu gözəl hadisə münasibətilə sizi təbrik edirəm.  

Uzun illərdir ki, Fransada Azərbaycan səfirliyi fəaliyyət göstərir. Ancaq artıq bu gündən sonra səfirlik 

öz fəaliyyətini Azərbaycan dövlətinə məxsus olan binada davam etdirəcəkdir. Bina da çox gözəldir, tarixi 

binadır və yeri də çox gözəldir. Mən yuxarı mərtəbədə eyvandan baxarkən gördüm ki, sağ tərəfdə Zəfər Tağı, 

sol tərəfdə isə Eyfel qülləsi görünür. Yəni Parisin iki rəmzi bu binadan görünür. Bu, çox gözəl və əlamətdar bir 

haldır.  

Səfirliyin fəaliyyəti üçün çox gözəl şərait var. Mən əminəm ki, səfirliyin fəaliyyəti bundan sonra da 

uğurlu olacaq və iki ölkə arasında münasibətlərin inkişafında öz rolunu oynayacaqdır. İki ölkə arasında 

münasibətlər çox sürətlə inkişaf edir və bizi qane edir. Biz çox razıyıq, məmnunuq ki, Fransa ilə Azərbaycan 

arasında olan münasibətlər, demək olar ki, həyatımızın bütün sahələrini əhatə edir və günü-gündən 

möhkəmlənir.  

Yəqin siz xatırlayırsınız ki, Heydər Əliyev prezident vəzifəsinə seçildikdən sonra ilk xarici rəsmi 

səfərini 1993-cü ildə Fransaya etmişdi və 2003-cü ildə mən də prezident seçildikdən sonra ilk rəsmi səfərim 

Fransaya olmuşdur. Bu, özlüyündə onu göstərir ki, biz ikitərəfli münasibətlərə çox böyük önəm veririk. Əminik 

ki, gələcəkdə də bu münasibətlər tərəfləri qane edəcək və hər iki tərəf bu münasibətlərin inkişafından 

maksimum dərəcədə faydalanacaqdır. Siyasi, iqtisadi, mədəni sahələrdə əməkdaşlığımız çox uğurludur.  

Eyni zamanda, Fransa ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədr ölkəsidir. Ümid edirik ki, həmsədr ölkələrin 

fəaliyyəti Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həll olunmasında öz rolunu oynayacaqdır.  

Dünən Azərbaycan öz milli bayramını qeyd etmişdir. Respublika günü Azərbaycanın tarixində ən gözəl 

bayramlardan biridir. Eyni zamanda, bildiyiniz kimi, dünən Azərbaycan nefti Ceyhan terminalına gəlib 

çatmışdır. Bu iki gözəl hadisə Azərbaycanın güclənən mövqelərini nümayiş etdirir. Azərbaycanın müstəqilliyi 

möhkəmlənir. Eyni zamanda, səfirliyin belə gözəl binaya köçməsi də onu göstərir ki, bizim müstəqilliyimiz 

ildən-ilə möhkəmlənir.  

Fransada Azərbaycanın dostları çoxdur. Mən bu gün sizi - Azərbaycanın dostlarını, keçmiş səfirləri, 

millət vəkillərini, digər hörmətli qonaqları görürəm. Sizin hamınızı bir daha ürəkdən salamlayıram, bu gözəl 

tədbirdə iştirak etdiyiniz üçün sizə öz təşəkkürümü bildirirəm. Sizin hamınızı bu gözəl hadisə münasibətilə bir 

daha ürəkdən təbrik edirəm.  

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 

 

 92 

 

PARİSDƏ FRANSA MÜƏSSİSƏLƏRİ HƏRƏKATI (MEDEF) 

TƏŞKİLATININ ÜZVÜ OLAN NÜFUZLU ŞİRKƏTLƏRİ TƏMSİL EDƏN  

İŞ ADAMLARI İLƏ GÖRÜŞDƏ 

NİTQ 

 

Paris şəhəri, 

29 may 2006-cı il 

 

Çox sağ olun, dəvətinizə görə minnətdaram.  

Mən MEDEF-də yenidən olmağıma çox şadam və ölkələrimiz arasında iqtisadi əməkdaşlıqla bağlı fikir 

mübadiləsi üçün yaradılmış şəraitə görə minnətdaram.  

Qeyd etdiyiniz kimi, mən iki il yarım öncə burada olmuşdum. Həmin görüşümüz mənim Fransaya 

2004-cü ilin əvvəlində etdiyim ilk rəsmi səfər zamanı baş tutdu. İkitərəfli münasibətlərimizin sürətlə inkişafının 

əsas göstəricilərindən biri də odur ki, həmin vaxtdan etibarən mən Fransaya bir neçə səfər etmişəm. bu səfərlər 

əlaqələrimizin dinamik inkişafından xəbər verir və onların müxtəlif sahələrdə daha da genişləndirilməsi üçün 

olan çox böyük imkanlar göz qabağındadır.  

Axırıncı görüşümüzdən sonra Azərbaycanda iqtisadi artım uğurla davam etmişdir. Biz çox mühüm 

müxtəlif iqtisadi və sosial proqramlar həyata keçirməyə başladıq. Onların hamısı uğurla davam etdirilir. 

Regional inkişaf proqramı, işsizliyin və yoxsulluğun azaldılması proqramının, müxtəlif infrastruktur 

layihələrinin həyata keçirilməsində və təbii ki, ölkə üçün ən vacib olan neft və qaz sənayesinin inkişafında yaxşı 

nəticələr əldə etmişik. Mən son iki il yarım ərzində əldə olunmuş nailiyyətləri təsəvvür etmək üçün bəzi 

rəqəmləri Sizin nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm.  

Regional inkişaf proqramının həyata keçirilməsi nəticəsində Azərbaycanda təqribən 400 min yeni iş yeri 

yaradılmışdır. Onların əksəriyyəti qeyri-neft sektorunda və rayonlarda açılmışdır. Ötən il ərzində Azərbaycanda 

ÜDM-in artımı 26 faiz təşkil etmiş, cari ilin ilk dörd ayı ərzində isə təqribən 40 faizə bərabər olmuşdur. Sənaye 

istehsalının artımı təxminən 40-45 faiz səviyyəsində olmuşdur. 2005-ci ildə yoxsulluğun səviyyəsi 20 faiz aşağı 

düşmüş, yəni, yoxsulluq şəraitində yaşayanların sayı 20 faiz azalmışdır. Bizim Azərbaycanda yoxsulluğun tam 

aradan qaldırılmasına yönəlmiş çox ciddi proqramımız var. Əhalinin gəlirləri, pensiya və təqaüdlər artmaqdadır. 

Biz infrastrukturun yaradılmasına dair olduqca mühüm proqram həyata keçiririk.  

Hazırda Azərbaycanda 6 elektrik enerjisi stansiyası tikilir və onların ümumi gücü 1000 meqavata 

bərabərdir. Bu cür imkanlarla biz inkişaf edən iqtisadiyyatın artan tələbatını ödəyə biləcəyik. Yolların çəkilməsi 

proqramı da uğurla yerinə yetirilir. Bu proqramda magistral yollar və ölkənin müxtəlif bölgələrinə aparan yollar 

nəzərdə tutulur. Çünki biz iqtisadiyyatımızı şaxələndirmək istəyiriksə, onda müasir infrastruktura malik 

olmalıyıq.  

Son illər ərzində iqtisadi inkişaf sahəsində əsas diqqətimiz qeyri-neft sektoruna yönəlmişdir. Neft və qaz 

layihələrinə gəldikdə, bu sahədə hər şey əladır, işlər cədvələ uyğun gedir və çox böyük nailiyyətlər əldə 

olunmuşdur. Təbii ki, qarşıdakı illər ərzində neft və qazdan gələn gəlirlər ölkə büdcəsinin mədaxil hissəsinin 

əsasını təşkil edəcəkdir. Lakin biz, eyni zamanda, gələcək on və ya iyirmi il haqqında düşünməliyik və nəyin 

baş verəcəyini bilməliyik. Enerji təchizatçısı kimi Azərbaycanın yaxşı imkanlarından istifadə edərək, yüksək 

texnologiyalara və lazımi avadanlığa malik güclü və müasir sənaye yaratmalıyıq və lazımi satış bazarlarını 

formalaşdırmalıyıq. Biz bu işi bu gün görməliyik və yubanmaya yol vermək olmaz. Beləliklə, biz 

iqtisadiyyatımızın birtərəfli inkişafından yan keçəcəyik və neft hasilatından və neftin qiymətlərindən asılılığı 

tam aradan qaldıracağıq.  

Bir sözlə, məqsədimiz güclü qeyri-neft sektoruna, sənayeyə və infrastruktura, eləcə də peşəkar 

mütəxəssislərə malik müasir ölkənin yaradılmasıdır. Biz kadrların formalaşması işinə çox böyük diqqət 

yetiririk. Çünki əgər dünyanın müxtəlif ölkələrində uğur gətirmiş nümunələrə nəzər salsaq görərik ki, uğur, 

tərəqqi və yeni texnologiyalar, yüksək peşəkarlığı ilə seçilən insanlar və mütəxəssislər olduğu təqdirdə qazanılır. 

Bu səbəbdən də Azərbaycanda təhsil proqramları prioritet xarakter daşıyır. Kadr hazırlığı sahəsinə yatırılan 

sərmayələr uzunmüddətlidir və onların nəticəsində müasir iqtisadiyyat barədə bilik və bacarığa malik olan çox 

peşəkar insanlar yetişəcəkdir.  

Mən bir daha qeyd edirəm ki, başladığımız bütün işlərdə biz uğurlar əldə etmişik. Bütün 

proqramlarımızın həyata keçirilməsinin çox dəqiq mexanizmləri var. Burada maliyyələşmə mənbəyi də nəzərdə 

tutulubdur. Biz əsasən öz resurslarımıza arxalanırıq. Əlbəttə ki, bu gün iqtisadiyyatımızın inkişaf etdiyi və 

istismara verilən boru kəmərlərinin olduğu şəraitdə, hər hansı böyük krediti, milyard yarım, bir milyard və ya 
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ondan da artıq, - almaq Azərbaycan üçün çətin iş deyildir. Azərbaycana əvvəllər milyardlarla dollar məbləğində 

kreditlər verilibdir. Bu sahədə ölkəmiz etibarlı tərəfdaşdır. Lakin biz öz resurslarımıza arxalanmağa üstünlük 

veririk. Bundan da məqsəd ölkənin iri həcmdə borclarının yaranmasına imkan verməməkdir.  

Büdcəmiz çox sürətlə artır. Üç il bundan öncəki vəziyyətlə müqayisə etsək, büdcəmiz üç dəfə artmışdır. 

Lakin gəlirlərin daha da artırılması üçün böyük imkanlarımız var. Maliyyə sahəsində çox güclü intizamın, 

hesablaşmalar, neft gəlirlərinin toplanması və bölünməsində şəffaflığın təmin olunması çox vacibdir. 

Azərbaycan hasilat sənayesində şəffaflıq təşəbbüsünə qoşulan ilk ölkələrdən biri olmuşdur. Bu təşəbbüs indi 

dünyanın müxtəlif ölkələrində yayılır. Proqramın rəhbərliyinin məlumatına görə, Azərbaycan bu təşəbbüsün 

iştirakçıları içərisində aparıcı ölkədir.  

Azərbaycanın Neft Fondu çox şəffaf şəkildə fəaliyyət göstərir. Neft satışından əldə olunan bütün gəlirlər 

bu Fondda cəmləşir və onun üzərində beynəlxalq audit həyata keçirilir. Neft Fondunun fəaliyyəti barədə 

məlumatlar müntəzəm olaraq açıq şəkildə dərc olunur. Beləliklə, hər bir vətəndaş Neft Fondunun gəlirləri 

barədə məlumat əldə edə bilər. Bununla yanaşı, neft gəlirlərinin bölgüsü də şəffaf şəkildə həyata keçirilir. Neft 

gəlirlərinin birbaşa və ya gizli şəkildə xərclənməsi mümkün deyildir. Bu, yalnız parlament tərəfindən, büdcə 

vasitəsilə həyata keçirilə bilər. Şəffaflığın təmin edilməsində ilk məqsəd ondan ibarətdir ki, gəlirlərdən sui-

istifadənin qarşısı alınsın. Bundan əlavə, insanların gəlirlərin haraya xərclənməsi barədə məlumat almaq və bu 

məsələ ilə bağlı qərarların qəbul olunmasında iştirak etmək hüququ vardır. Artıq qeyd etdiyim kimi, neft və qaz 

layihələrinin həyata keçirilməsi iqtisadi artımın təmin olunmasında aparıcı rolu oynamaqda davam edir.  

Biz mayın 28-də tarixi bir hadisəni qeyd etdik. Azərbaycan nefti Ceyhan terminalına çatmışdır və artıq 

onun çənlərə doldurulmasına başlanmışdır. Bir neçə gündən sonra Azərbaycan nefti ilə dolu tanker Ceyhan 

limanından yola düşəcəkdir. Bu, o deməkdir ki, biz əfsanəni reallığa çevirə bildik. Biz Xəzər dənizi ilə Aralıq 

dənizini dünyanın ən böyük enerji layihəsi hesab olunan boru kəməri vasitəsilə birləşdirə bildik. Bizim neft 

hasilatımız get-gedə artmaqdadır. İki il ərzində hasilatı iki dəfə artıracağıq. 2008-ci ildə neft hasilatı gündə ən 

azı bir milyon barrelə çatacaqdır. Əlbəttə ki, bu, ölkənin bütün tələbatını ödəyəcək və sosial problemlərin, 

Ermənistanın Azərbaycana təcavüzü nəticəsində qaçqın və məcburi köçkün düşmüş bir milyona yaxın insanın, 

yoxsulların problemlərinin həllinə kömək edəcəkdir.  

Eyni zamanda, Azərbaycanın qaz yatağından hasil ediləcək qazın Türkiyə bazarına və potensial 

qaydada Avropa bazarlarına nəql olunmasını təmin edəcək enerji layihəsi də həyata keçirilməkdədir. Bu layihə 

cari ilin payızında başa çatdırılacaqdır. Həmin layihələr Azərbaycan və regionun başlıca enerji layihələridir və 

bunların dünya ölkələri üçün də əhəmiyyəti var. Bunlar dünya bazarlarının enerji daşıyıcıları ilə təmin 

olunmasında yeni mənbədir. Həmin layihələr yeni bir vəziyyət yaradır. İlk növbədə, iqtisadi baxımdan, ölkəmiz 

daha böyük maliyyə vəsaitləri əldə edəcəkdir.  

Daha sonra, həmin layihələrin regional əməkdaşlıq üçün də əhəmiyyəti vardır. Biz artıq belə bir 

əməkdaşlığı sınaqdan keçirmişik. Eyni zamanda, bu layihələrin regionun ümumi inkişafı, buradakı siyasi 

proseslər, demokratikləşmə prosesi üçün də əhəmiyyəti vardır. Yəni bütün bunlar bir-birilə çox bağlıdır. 

Ölkənin möhkəm iqtisadi bünövrəsi olmalıdır. İnsanlar özlərini məmurların təsirindən azad hiss etməlidirlər. 

Bunun üçün isə ölkədə kapital qoyuluşuna əlverişli şərait yaradılmalı, liberal bazar iqtisadiyyatı təmin 

olunmalıdır.  

Azərbaycanda özəl sektorun ÜDM-dəki payı təxminən 75 faiz təşkil edir. Neft sənayesinin dövlət 

inhisarında olmasını nəzərə alsaq, bu, böyük rəqəmdir. Biz eyni zamanda özəl sahibkarlara kömək göstərməyə 

çalışırıq və bunun üçün onlara güzəştli kreditlər verilir. Cari ildə büdcəmizdə qeyri-neft sektorunun inkişafı 

üçün güzəştli kreditlərə 100 milyon ABŞ dolları həcmində vəsait ayrılmışdır. Çünki kapital olmadan sahibkar 

uğurla fəaliyyət göstərə bilməz. Eyni zamanda, bu yaxınlarda ölkəmizdə dövlətin mülkiyyətində olan Sərmayə 

Şirkəti yaradılmışdır. Şirkətin ilkin kapitalı 100 milyon ABŞ dollarıdır. Gələcək illərdə bu məbləğin artırılması 

gözlənilir. Bu şirkətin yaradılmasından əsas məqsəd həyata keçiriləcək müxtəlif sənaye layihələri üçün texniki 

əsaslandırma hazırlamaq, özəl şirkətlər arasında həmsərmayəçi axtarmaq və digər kommersiya layihələrinin 

hazırlanmasına kömək etməkdən ibarətdir.  

Hesab edirəm ki, bu, potensial sərmayədarların böyük etimadını qazanacaqdır. Belə ki, əgər dövlət 

şirkəti hər hansı bir layihəyə kapital qoyuluşunun 30-40 faizini təmin edirsə, onda sərmayədar konkret 

fəaliyyətin aparılmasında özünü daha rahat hiss edəcəkdir. Layihə həyata keçirildikdə, dövlət sərmayə şirkəti öz 

payını başqa sərmayədara sata bilər. Bu, qeyri-neft sektoruna təkan verilməsinin yollarından biridir. Bu 

baxımdan, mən potensial sərmayədarları bizimlə işləməyə dəvət edirəm. Bunun üçün çox yaxşı imkanlarımız 

var. Bir daha demək istəyirəm ki, ölkəmizin iqtisadi imkanları artır.  

Bununla yanaşı, Fransanın bir çox şirkətləri Azərbaycanın neft və qaz sənayesində və digər sahələrdə 

fəaliyyət göstərir. Gələn ildən etibarən Azərbaycana milyardlarla dollar həcmində neft gəlirləri daxil olacaq və 
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bunun əsasında ticarət əməliyyatları daha da genişlənəcəkdir. Beləliklə, Azərbaycan xarici kreditlər olmadan 

ölkənin əsas infrastruktur layihələrini öz maliyyəsi, vəsaitləri hesabına həyata keçirəcəkdir. Biz ölkənin on ildən 

sonrakı tələbatını indidən fikirləşməliyik. Gələcək inkişafın özülü indidən qoyulmalıdır. İnşaat, su təchizatı və 

kanalizasiya şəbəkəsi, elektrik stansiyaları, qazpaylama sistemləri, yolların çəkilməsi, başqa sözlə desək, bütün 

infrastruktur inkişaf etdirilməlidir. Çünki bütün bunlar bir çox illər öncə, sovet vaxtlarında yaradılmışdır və 

hazırda köhnəlmişdir.  

Biz indi iki mühüm sosial proqram həyata keçiririk. Burada məktəb və xəstəxanaların tikilməsi nəzərdə 

tutulur. Təkcə ötən il ərzində ölkəmizin müxtəlif regionlarında 300-dən çox orta məktəb binası inşa edilmişdir. 

Bu ildən başlayaraq, artıq ölkənin müxtəlif bölgələrində 10 yeni xəstəxana tikilməkdədir və bu, yalnız 

başlanğıcdır. Həmin işlər Azərbaycanın bütün rayonlarında yerinə yetiriləcəkdir. Çünki insanlar daha çox 

bunlara ehtiyac duyurlar. Bizim lazımi maliyyə imkanlarımız var və bu işlər görürük.  

Fransa şirkətləri ölkəmizdə həyata keçirilən bütün layihələrdə iştirak edə bilər. Öz imkanlarını 

qiymətləndirmək üçün müəyyən məlumatlara çıxışın təmin edilməsi vacibdir. Bu baxımdan Azərbaycan çox 

açıq ölkədir. Azərbaycanın bütün layihələri məlumdur və planlaşdırılan bütün işlər haqqında məlumat 

mövcuddur. Əlbəttə ki, sərmayədarlar onları maraqlandıran sahələri seçib orada fəaliyyət göstərə bilərlər. Lakin 

əgər hökumətin bu sahədə tövsiyəsinə ehtiyac duyularsa, biz buna yardım edə bilərik.  

Hesab edirəm ki, Azərbaycan və Fransanın iş adamları arasındakı əməkdaşlıq bu iki yolla,- yəni birbaşa 

xarici sərmayələr və podratçı qismində işin aparılması,- inkişaf edə bilər. Hər iki variantda biz əməkdaşlığı 

genişləndirmək istəyirik. Çünki mən bir daha demək istəyirəm ki, Fransa bizim üçün dost ölkədir. Bizim çox 

yaxşı siyasi münasibətlərimiz var. Fransa müxtəlif sahələrdə Azərbaycanın tərəfdaşıdır. İki ölkə arasındakı 

ticarət dövriyyəsi artır. Fransanın nəinki enerji, o cümlədən digər sahələrdə çalışan şirkətləri Azərbaycanda get-

gedə daha da fəallaşır.  

Bir sözlə, hörmətli dostlar, mən sözümü artıq yekunlaşdırır və bir daha bildirmək istəyirəm ki, bizim 

böyük planlarımız və yaxşı imkanlarımız var. Ən mühüm olanı isə budur ki, biz hazırda proqramları uğurla 

həyata keçirməkdəyik. İki il yarım ərzində əldə etdiyimiz təcrübə onu göstərir ki, inkişafımız uğurlu olmuşdur 

və gələcəkdə biz sizinlə işləməkdən çox şad olardıq.  

Sağ olun.  

 

* * * 

 

APARICI: Cənab Prezident, sağ olun. Biz bilirik ki, ölkəniz düzgün istiqamətdə addımlayır. Lakin biz 

yerli sənayeyə yeni təkan verməli, ölkənizə daha çox sərmayə yatırmağa çalışmalı və əməkdaşlığı 

genişləndirməliyik. Bir sözlə, buraya toplaşmış şəxslər Fransanın işgüzar dairələrini təmsil edirlər. Əminəm ki, 

onların Sizə bir çox sualları olacaqdır.  

Xahiş edirəm, özünüzü təqdim edin.  

FİLİP OŞAR (“Gaz de France” şirkətinin vitse-prezidenti): Biz, “Gaz de France” şirkəti Avropada 

aparıcı qaz şirkətlərindən biriyik. Azərbaycanda təbii qazın hasilatına artıq başlanmışdır.  

Cənab Prezident, mən Sizin Avropaya qaz təchizatı ilə bağlı siyasətiniz barəsində məlumat almaq 

istərdim. Sualımın ikinci hissəsi Transxəzər qaz layihəsinə aiddir. Onun həyata keçirilməsi nə dərəcədə 

mümkündür?  

İLHAM ƏLİYEV: Bəli, siz haqlısınız. Azərbaycan həm də böyük qaz hasilatçısına çevrilməkdədir. 

1996-cı ildən etibarən xarici tərəfdaşlarımızla nəhəng “Şahdəniz” qaz layihəsi üzərində işləyirik. 

Hesablamalarımıza görə, bu yataqda bir trilyon kubmetr həcmində təbii qaz var və orada Fransanın “Technip” 

şirkəti tərəfindən çox nadir platforma inşa edilmişdir. “TPG-500” platforması buradan istədiyimiz qədər qazın 

hasilatına imkan yaradacaqdır.  

Həmin qazın nəql ediləcəyi bazara gəldikdə isə, etiraf edim ki, layihə başlayanda, Avropa potensial 

bazar kimi nəzərdə tutulmurdu. Biz Türkiyə və Gürcüstan hökumətləri ilə sazişlər imzalamışıq və qazı yalnız bu 

ölkələrə ixrac etmək istəyirdik. Lakin görünür ki, Avropanın təbii qaza olan tələbatı get-gedə artır. Ona görə də 

bu məsələ nəzərdən keçirilməlidir. Əgər Avropanı potensial bazar kimi qəbul etsək, onda biz inkişaf və sərmayə 

proqramlarımıza dəyişiklik etməliyik. Çünki bizim “Şahdəniz” yatağındakı hasilat potensialı Türkiyə və 

Gürcüstan bazarları üçün nəzərdə tutulur.  

Lakin, əlbəttə ki, siz dediyiniz məsələ də mümkündür. Qaz hasilatımızın həcmi böyük olacaq və o, 

Avropadakı istehlakçıların tələbatını ödəyə bilər. Bir məsələni də nəzərə almaq lazımdır ki, artıq bu yaxınlarda 

qazın Avropaya nəqli üçün imkan yaranacaqdır. Belə ki, Bakı-Tbilisi-Ərzurum qaz boru kəmərinin inşası 
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sentyabr-oktyabr aylarında başa çatdırılacaqdır. Daha sonra isə bu, Türkiyənin qaz paylaşdırıcı sistemi ilə 

birləşdiriləcəkdir. Həmin sistem isə, öz növbəsində, Yunanıstanın qaz sistemi ilə bağlıdır.  

Transxəzər qaz layihəsinə gəldikdə isə, təəssüflər olsun ki, bu layihə həyata keçirilmədi. Bu, bir neçə il 

bundan əvvəl nəzərdə tutulurdu. Azərbaycan bunu daim dəstəkləyirdi. Həmin layihə Azərbaycana tranzit ölkəyə 

çevrilmək imkanı yaradacaqdı. Əgər o, təzədən gündəliyə gələrsə, Azərbaycan onu yenidən dəstəkləyəcəkdir. 

Biz özümüz belə bir təşəbbüslə çıxış etməyəcəyik. Çünki burada söhbət Azərbaycanın qazından getmir. Bu 

məsələdə biz yalnız tranzit ölkə ola bilərik və öz dəstəyimizi verməyə hazırıq.  

PASKAL LÖ MYER (“Veolia” şirkətinin nümayəndəsi): Cənab Prezident, mən “Veolia” qrupunu 

təmsil edirəm. Siz yəqin bilirsiniz ki, bizim şirkət Fransada su təchizatı və kanalizasiya xidmətləri sahəsində bir 

nömrəli şirkətdir. Biz Sizin hökumətinizlə Bakı və Bakı ətrafında suyun təmizlənməsi xidmətləri ilə bağlı niyyət 

protokolu imzalamışıq. Bu sənəd Fransa ilə Azərbaycan arasında gözəl iqtisadi əlaqələrin olmasından xəbər 

verir. Layihə, əsasən, Fransa şirkəti tərəfindən maliyyələşdirilir.  

Mənim sualım belədir: su təchizatı və onun təmizlənməsi məsələsi ölkəniz üçün nə dərəcədə vacibdir? 

Biz bu sahədə artıq birinci addımı atmışıq. Ətraf mühit və su təchizatı ilə bağlı növbəti planlarınızı da bilmək 

istərdik.  

İLHAM ƏLİYEV: Sağ olun. Bu, bütün ölkələr üçün vacib olan bir məsələdir. Sovet vaxtlarında “ətraf 

mühit” ifadəsindən ümumiyyətlə istifadə edilmirdi. Bilirsiniz, həmin vaxt bu məsələ heç müzakirə mövzusu da 

deyildi. Neft və qazın kəşfiyyatı, hasilatı və nəqli ətraf mühitə heç bir diqqət yetirilmədən aparılırdı. Ona görə 

də hazırda bizim üçün əsas problem Abşeron yarımadasında çirklənmiş zonaların təmizlənməsidir. Eyni 

zamanda, kanalizasiya şəbəkəsi və suyun təmizlənməsi ilə bağlı proqramlar getdikcə böyük əhəmiyyət kəsb 

etməyə başlayır.  

Azərbaycan müstəqilliyini bərpa etdikdən sonra bu cür proqramlar hər zaman əhəmiyyətli hesab 

edilmişdir. Lakin onların həyata keçirilməsi üçün bizim kifayət qədər resurslarımız olmayıbdır. Həmin vaxt 

ölkənin malik olduğu məhdud vəsaitlər yalnız əhalinin tələbatlarının ödənilməsinə sərf edilirdi. Bu gün isə, 

ölkənin iqtisadi imkanları artdıqca, biz artıq Neft Fondunda və Milli Bankın ehtiyatlarında 2,6 milyard ABŞ 

dollarının toplanmasına nail olmuşuq. Lakin gələcəkdə həmin vəsaitin həcmi on milyardlarla dollara çatacaqdır. 

Təbii ki, həmin vəsaitlərin müəyyən hissəsi çirklənmiş zonaların təmizlənməsinə sərf ediləcəkdir. Ona görə də 

mən ətraf mühitin qorunması ilə bağlı xüsusi proqramın hazırlanması üçün Azərbaycanın Ekologiya və Təbii 

Sərvətlər Nazirliyinə göstəriş vermişəm. Bu proqram təxirəsalınmaz xarakter daşıyır. Nazirlik çirklənmiş 

zonaların xəritəsini tərtib etmişdir. Xəritədə göstərilir ki, çirklənmiş zonaların əksəriyyəti Bakının neft hasil 

olunan ətraf ərazilərində yerləşir. Buna görə də gələcəkdə bir çox oxşar layihələr həyata keçiriləcəkdir və sizin 

şirkət bu cür layihələrdə iştirak edə bilər.  

Mən çox şadam ki, sizin şirkətlə layihə artıq başlanılıbdır. Bu layihə Azərbaycan üçün ayrılmış kredit 

hesabına həyata keçirilir. Lakin növbəti layihələr birbaşa bizim büdcəmizdən maliyyələşdirilə bilər və biz 2007-

ci il üçün büdcəmizdə ətraf mühitin qorunması ilə bağlı gözəçarpan həcmdə vəsait ayıracağıq.  

LAN FRANKİ (“Kastel” şirkətinin hüquqi məsələlər üzrə müşaviri): İcazənizlə, mən öz dostlarımıza 

şirkətimiz və Azərbaycandakı təcrübəmiz haqqında məlumat vermək istəyirəm. Biz ölkənizin qeyri-neft 

sektorunda ilk sərmayədarlardan biri olmağımızdan çox şadıq. “Kastel” şirkəti Qafqaz və Mərkəzi Asiya 

regionunda pivə istehsalına böyük sərmayələr qoymuşdur. Hazırda Azərbaycanda pivə bazarının 85 faizi bizim 

məhsullarla təmin edilir.  

Burada əyləşən dostlarımız üçün məlumat vermək istəyirəm ki, biz Azərbaycana ilk dəfə 1999-cu ildə 

gəlmişik. Fəaliyyətimizin ilk illərində şirkətimiz, əsasən, pivə və alkoqolsuz içkilərin istehsalına sərmayə 

qoymuşdur. Bakının yaxınlığında yerləşən pivə zavoduna 40 milyon ABŞ dolları həcmində sərmayə qoymuşuq. 

Biz eyni işləri Özbəkistan və Qırğızıstanda da görmüşük, lakin ən böyük uğuru məhz Azərbaycanda qazandıq. 

Ötən il “Kastel” şirkəti Azərbaycanın Cəlilabad rayonundakı üzüm bağlarının inkişafına vəsait ayırmışdır və 

böyük fərəh hissi ilə qeyd edirəm ki, gələn ilin sonunda həmin bağlardan yığılmış üzümdən ilk yüksək 

keyfiyyətli şərab istehsal edəcək və onu Rusiya bazarlarına çıxaracağıq.  

Mən mühüm bir məsələni qeyd etmək istəyirəm. Şirkətin fəaliyyəti zamanı biz müəyyən çətinliklərlə 

üzləşmişdik. Bu halda məhkəməyə müraciət etdik. Problem vergi orqanları ilə bağlı idi və şirkətimiz bu işi 

məhkəmədə uddu. Bir hüquqşünas kimi dostlarımıza demək istəyirəm ki, əgər siz öz maraqlarınızı və 

hüquqlarınızı qorumaq istəyirsinizsə, məhkəməyə müraciət edə, bu yolla problemlərinizi həll edə bilərsiniz. Bu 

amil xarici sərmayədar üçün vacibdir. Hazırda Bakıdakı nümayəndəliyimizdə 8 Fransa vətəndaşı işləyir. 

Bundan başqa, heyətimizdə iki alman var. Onlar pivə istehsalı sahəsində peşəkar mütəxəssislərdir. Digər 

işçilərin isə hamısı azərbaycanlıdır. Onlar çox çalışqandırlar. Bir sözlə, biz Azərbaycandakı fəaliyyətimizdən 

çox razıyıq. Cənab Prezident, mən bunu xüsusilə qeyd etmək istəyirəm. Çox sağ olun.  
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İLHAM ƏLİYEV: Söylədiyiniz xoş sözlərə və Azərbaycanda həyata keçirdiyiniz proqramlara görə 

minnətdaram. Mən çox məmnunam ki, Siz Azərbaycandakı fəaliyyətinizi genişləndirirsiniz və bu, ölkəmizdə 

lazımi biznes mühitinin olmasının göstəricisidir. Azərbaycan kimi ölkələr sərmayədarları cəlb etmək üçün 

mümkün olan bütün işləri görməli və əlverişli sərmayə şəraiti yaratmalıdır. Bu baxımdan, məhkəmə sistemi çox 

vacib rol oynayır. Əgər xarici şirkət ölkənin Vergilər Nazirliyinə qarşı məhkəmə prosesini udursa, bu, ölkə 

inkişafının mühüm göstəricisidir. Beləliklə, mən bu münasibətlə sizi təbrik edirəm.  

APARICI: Bir sözlə, digər şirkətlər problemlərlə üzləşdikdə, sadəcə məhkəməyə müraciət edə bilər.  

İLHAM ƏLİYEV: Lakin təəssüflər olsun ki, hər zaman belə olmur. Bunun da səbəbi odur ki, 

Azərbaycan müstəqil olmazdan əvvəl, buradakı məhkəmələr tamamilə fərqli idi. Sovet İttifaqı dövründə 

məhkəmələr azad deyildi və onlar hakimiyyətin bir qolu kimi deyil, hansısa nazirliyin bir hissəsi kimi fəaliyyət 

göstərirdi. Buna görə də, məhkəmə islahatlarının həyata keçirilməsi çox vacibdir. Mən tam əminəm ki, qanunun 

aliliyi, ictimai nəzarət olmadan, sadəcə, neft ehtiyatları əsasında iqtisadi uğur əldə etmək mümkün deyildir. Biz 

Azərbaycandan daha çox neft və qaz ehtiyatlarına malik olan ölkələrin təcrübəsi ilə tanışıq. Bu təcrübə heç də 

həmişə uğurlu olmamışdır. Biz müsbət təcrübədən istifadə edərək, şəffaf sistem yaratmalıyıq. Bu baxımdan 

Avropa ölkələrinin təcrübəsi bizim üçün vacibdir. Biz siyasi islahatlar və məhkəmə islahatları ilə bağlı 

Avropanın müxtəlif təşkilatları ilə əməkdaşlıq edirik. Hazırda Yeni Qonşuluq Siyasəti çərçivəsində Avropa 

İttifaqı ilə əməkdaşlıq edirik. Avropa İttifaqının sərhədləri regionumuza get-gedə daha da yaxınlaşır.  

Biznes ölkənin ümumi inkişafının vacib bir elementidir. Əgər biz müstəqillikdən, siyasi inkişafdan 

danışırıqsa, ölkə öz maraqlarını müdafiə etmək və müstəqil siyasətini qorumaq üçün kifayət qədər güclü 

olmalıdır. Azərbaycan əhalisinin yarısı kənd təsərrüfatı sahəsində işləyir. Buna görə də neft sənayesindən sonra 

kənd təsərrüfatı Azərbaycan üçün ikinci mühüm sahədir, ölkəmizdə fəaliyyət üçün yaxşı imkanlar mövcuddur. 

Sizin də bu sahədəki işiniz, xüsusilə şərabçılıqda, böyük əhəmiyyət daşıyır. 1970-ci illərdə Azərbaycan Sovet 

İttifaqının ən böyük şərab istehsalçısı idi. Bu sahədəki fəaliyyətinizə görə sizə təşəkkürümü bildirirəm.  

DAVİD SKİLS (“EADS İnternational” şirkətinin vitse-prezidenti): Cənab Prezident, mən “Avropa 

Aeronavtika və Müdafiə Sistemləri” (EADS İnternational) şirkətinin vitse-prezidentiyəm. İlk növbədə, mən Sizi 

Azərbaycan neftinin Bakı-Tbilisi-Ceyhan boru kəməri vasitəsilə Ceyhan limanına çatması münasibətilə təbrik 

edirəm.  

Biz Azərbaycanın şimalla cənub, şərqlə qərb və Xəzər dənizi ilə Aralıq dənizi arasında mühüm ərazidə 

yerləşməsini nəzərə alaraq, ölkənizdə mülki aviasiyanın inkişaf etdirilməsi planları barədə bilmək istərdik.  

İLHAM ƏLİYEV: Sağ olun. Ümumiyyətlə, biz bütün nəqliyyat layihələrinə çox böyük diqqət 

yetiririk. Azərbaycan Avropa ilə Asiya arasında təbii körpü rolunu oynayır. Lakin bu rolun əhəmiyyətini 

artırmaq üçün güclü infrastruktur yaratmaq lazımdır. Hazırda nəqliyyat sahəsində bir sıra layihələr həyata 

keçirilməkdədir. İlk növbədə, demək istəyirəm ki, biz hazırda bir neçə yeni neft tankeri almağı planlaşdırırıq. 

İrihəcmli yeni tankerlər Xəzər dənizinin şərq sahilindən ildə 20 milyon tondan çox xam neft daşımağa imkan 

yaradacaqdır. Bu gün mövcud olan neft tankerləri ilə böyük həcmdə neft daşımaq imkanlarımız var və gələcək 

illər ərzində buna tələbat daha da artacaqdır.  

Mən artıq öz nitqimdə qeyd etdim ki, biz hazırda əsas diqqətimizi magistralların inşa edilməsinə 

yönəldirik. Hazırda biz Bakıdan qərb sərhədimizə qədər 500 kilometrlik şose çəkirik və bu işlər qədim İpək 

Yolunun bərpasının bir hissəsidir. Eyni zamanda, Bakıdan Rusiya və İran sərhədlərinə qədər magistral yollar da 

çəkilməkdədir. Lakin aviasiya Azərbaycan üçün xüsusi əhəmiyyət daşıyır.  

Azərbaycanın əlverişli coğrafi mövqeyini nəzərə alaraq, ölkəmiz regional daşımaların şəbəkəsinə 

çevrilməkdədir. Avropa və Asiyadan gələn bir çox mallar Bakıdan keçir. Bu məqsədlə bizim yenicə tikilmiş yük 

terminalından istifadə olunur.  

Bildiyiniz kimi, bu yaxınlarda Azərbaycan Fransanın istehsal etdiyi “Aerobus” markalı bir neçə təyyarə 

almışdır. Biz bundan çox məmnunuq. Eyni zamanda, biz Fransada istehsal olunan bir neçə vertolyot almışıq. 

Onlar yurokopter adlanır. Yəni biz Fransa texnologiyalarının məhsullarından istifadə edirik. Mən Fransaya 

səfərim zamanı Tuluza şəhərində yerləşən aviazavodda oldum. Əlbəttə ki, bu əməkdaşlığı biz gələcəkdə də 

davam etdirəcəyik.  

Mən həmçinin demək istəyirəm ki, hazırda Azərbaycanın 3 şəhərində yeni hava limanı tikilməkdədir. 

Ölkə coğrafi baxımdan böyük deyil, lakin müasir infrastrukturun olması çox vacibdir. Hava limanlarından biri 

ölkəmizin qərbində yerləşən Gəncədə, cənubda Lənkəranda, şimalda Zaqatalada tikilir. Onların hamısı, ən son 

nəhəng “Aerobus” modeli istisna olmaqla, bütün növ təyyarələri qəbul edə biləcəkdir. Yəni ən böyük yük 

təyyarələri orada enə bilər. Bu, elə bir infrastrukturdur ki, bütün ölkə gələcəkdə ondan bəhrələnəcəkdir. Mən bir 

daha demək istəyirəm ki, biz əməkdaşlığımızın səviyyəsindən çox razıyıq və gələcəkdə onu davam etdirəcəyik.  
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PATRİK ALVARES (“Aclae” şirkətinin Şərq ölkələri üzrə direktoru): Mən “Aclae” şirkətini təmsil 

edirəm. Şirkətimiz beynəlxalq inkişaf üzrə məsləhətçi xidmətləri göstərir. Mən mart ayında ölkənizə səfər 

etmişəm. İyun ayında Azərbaycana yenidən səfər etməyi planlaşdırıram. Biz həmin ayda “Sahibkar qadınlar” 

mövzusunda seminar keçirməyi planlaşdırırıq.  

Səfərdən öncə mən ölkəniz haqqında çox oxumuşdum və səfərdən sonra tamamilə fərqli reallığı seyr 

etdim. Azərbaycanın gözəl ölkə olmasının bir daha şahidi oldum. Mən orada müxtəlif qonaqpərvər adamlarla 

görüşdüm. Lakin Bakıdan başqa yerlərə - Quba və Şəkiyə getdikdə, gördüm ki, regionlara yardım 

göstərilməlidir. Biz orada yerli həmkarlarımızla birgə planlarımızı müzakirə etdik və gələcək üçün strategiyanı 

müəyyənləşdirdik.  

Siz rayonların inkişafında Fransa şirkətlərinin iştirakını necə görürsünüz? Mən həm də fürsətdən istifadə 

edərək, Respublika günü münasibətilə Sizi təbrik edirəm.  

İLHAM ƏLİYEV: Təşəkkür edirəm. Müstəqilliyini yenicə qazanmış ölkə olan Azərbaycan kimi 

dövlətlər özlərini dünyada tanıtmalıdır. Çünki onlar haqqında məlumat çox məhduddur. Bəzən beynəlxalq 

mətbuat səhifələrində dərc olunan məlumat birtərəfli olur və ölkədəki reallığı əks etdirmir. Təəssüflər olsun ki, 

heç vaxt Azərbaycanda olmamış insanlar televiziyada və ya mətbu orqanlarında Azərbaycanda yalnız neft, 

münaqişələr, problemlər və keçid dövrünün olması haqqında danışırlar. Əlbəttə ki, bütün bunlar mövcuddur, 

lakin bu o demək deyil ki, Azərbaycan yalnız bu amillərdən ibarətdir. Ölkənin yaşadığı həyat başqa cürdür.  

Siz söylədiniz ki, paytaxt şəhərdən başqa iki rayona getdiniz və vəziyyəti müqayisə etdiniz. Bizim isə, 

məqsədimiz həmin fərqin azaldılmasından ibarətdir. 2004-cü ilin fevral ayından həyata keçirilməyə başlamış 

regionların inkişafı proqramının əsas vəzifəsi Bakı ilə regionlar arasındakı inkişaf fərqinin azaldılmasıdır. 

Azərbaycanın 8 milyonluq əhalisinin 2 milyonu Bakıda yaşayır. Bu, böyük uyğunsuzluqdur.  

Regionların inkişafı proqramının məqsədi həm də rayonlarda yaşayanların Bakıya axınını azaltmaq, 

insanların həyat tərzini yaxşılaşdırmaqdan ibarətdir. Yeni açılmış 400 min iş yerinin əksəriyyəti regionlarda 

yaradılmışdır. Bizim çox füsunkar təbiətimiz, gözəl çimərliklərimiz, Xəzər dənizimiz, uca dağlarımız, yaşıl 

meşələrimiz var. Bakıdan maşınla iki saat getsəniz, özünüzü tamamilə fərqli aləmdə hiss edəcəksiniz. Dünyada 

mövcud olan 11 iqlim qurşağından 9-u Azərbaycanda var. Lakin bunu təşviq etmək lazımdır. Məqsədimiz 

ölkəni yalnız biznes imkanları ilə tanıtmaq yox, eyni zamanda, digər sahələri təbliğ etməkdən, Azərbaycanın 

nailiyyətlərini və problemlərini göstərməkdən ibarətdir. İctimai əlaqələrin əhəmiyyəti bu baxımdan get-gedə 

artır.  

Mən Azərbaycana gələn çoxsaylı xarici qonaqlarla görüşürəm və ölkəmizə birinci dəfə səfər edənlərin 

ilk sözü ondan ibarət olur ki, “ölkəniz necə də gözəldir, biz bunu başqa cür təsəvvür edirdik”. Bunu dövlət 

başçıları və digər yüksək rütbəli şəxslər də deyirlər. Beləliklə, biz öz ölkəmizi təbliğ etmək üçün çox işlər 

görməliyik.  

Avropada elə insanlar var ki, Azərbaycanın harada yerləşdiyini bilmir. Bu, təbiidir, çünki ölkəmiz 

müstəqil dövlət kimi dünya xəritəsinə yalnız on beş il bundan öncə düşübdür. Lakin vaxt keçdikdə, daha çox 

fransız ölkəmizi tanımağa başlayır.  

Buraya gəlməzdən öncə Azərbaycanın Fransadakı səfirliyinin yeni binasının açılışı mərasimində iştirak 

edirdim. Hökumətimiz səfirlik üçün çox gözəl bina almışdır. Mən səhər qeyd etdim ki, səfirliyin eyvanına çıxıb 

sağ tərəfə baxanda Zəfər Tağını, sol tərəfə baxanda isə Eyfel qülləsini gördüm. Yəni Azərbaycan səfirliyindən 

Parisin iki rəmzi görünür. Belə bir gözəl və tarixi yerdə səfirlik üçün binanın alınması ölkəmizin inkişafından 

xəbər verir və müəyyən mənada, reklam xarakteri daşıyır. Lakin hesab edirəm ki, gələcəkdə daha böyük işlər 

görülməlidir.  

NİKOLYA FURNİYE (”LaFarge” şirkətinin Mərkəzi Avropa regionu üzrə prezidenti): Mən dünyada 

ən böyük sement istehsalçısı sayılan “LaFarge” şirkətini təmsil edirəm. Sizin ölkənizdəki sement bazarı ilə 

maraqlanıram. Bilmək istəyirəm ki, Siz ölkənizdə artan inşaat şəraitində sementə olan tələbatın ödənilməsini 

necə görürsünüz?  

İLHAM ƏLİYEV: Ölkəmizdə inşaat işlərinin artması ilə əlaqədar sement istehsalı sahəsindəki 

potensial imkanlar da genişlənir. İndi Bakıda 300-dən çox hündürmərtəbəli bina tikilməkdədir. Burada yaşayış 

evləri, biznes mərkəzləri, mehmanxanalar nəzərdə tutulur. Bir sözlə, böyük həcmdə inşaat işləri gedir və bu işlər 

nəinki Bakıda, həm də Azərbaycanın müxtəlif yerlərində görülür. Gələcəkdə yeni binaların tikilməsi daha da 

sürətlənəcəkdir. Bütün bunlar maliyyə resursları ilə bağlıdır. İlk öncə, dövlət tərəfindən nəzarət olunan və 

maliyyələşdirilən inşaat işləri aparılacaq və sonra isə əhalinin imkanları artacaq və insanlar yeni, rahat yaşayış 

mənzilləri almaq iqtidarında olacaqlar.  

Bildiyiniz kimi, Azərbaycanda sement istehsalı kifayət qədər deyil və biz xarici ölkələrdən sementi 

idxal edirik. Ölkəmizdə yeni sement zavodunun tikilməsinə böyük ehtiyac duyulur. Ola bilsin ki, bizim yenicə 



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 

 

 98 

yaratdığımız Sərmayə Şirkəti gələcəkdə bu sahədə müəyyən layihələr həyata keçirsin. Bunun üçün böyük 

potensial var və ölkəmizin sementə olan tələbatı getdikcə artır.  

ANRİ NEJAD (“Societe Generale” bankının vitse-prezidenti və xarici əlaqələr üzrə baş direktoru): 

Mən “Societe Generale” bankını təmsil edirəm. Bankımızın Azərbaycanda nümayəndəliyi fəaliyyət göstərir. 

Ölkənizdə müşahidə olan böyük iqtisadi artım şəraitində hökumətinizin bank işinin inkişafı ilə bağlı 

strategiyasını necə görürsünüz?  

İLHAM ƏLİYEV: Təbii ki, bank sektoru sürətlə inkişaf etməlidir. Əfsuslar olsun ki, ölkəmiz çox 

güclü bank sisteminə malik deyildir. Yeganə bir bank üstün mövqedədir və bu, keçid dövrü üçün təbii haldır. 

Əlbəttə, biz istəyirik ki, bir çox banklar, o cümlədən xarici banklar ölkəmizdə fəaliyyət göstərsin. Arzu edirik ki, 

Azərbaycanda beynəlxalq səviyyədə tanınmış xarici banklar fəaliyyətini genişləndirsin. Gələcək illər ərzində 

görəcəyimiz işlər çoxdur.  

Mən burada qeyd etdim ki, Azərbaycan kimi ölkələr üçün kredit almaq çətin iş deyildir. Əksinə, biz bir 

çox hallarda onun şahidi oluruq ki, banklar kredit ayırmaq üçün hətta bir-birilə rəqabətə də girir. Lakin indiki 

vəziyyət on il öncə mövcud olmuş vəziyyətdən xeyli fərqlənir. On il bundan əvvəl banklar ölkəmizə vəsait 

ayırmaq istəmirdi. Onlar hökumət zəmanətini tələb edir, əməkdaşlıqda sərt şərtlər qoyurdu. İndi isə vəziyyət 

tamamilə başqa cürdür. Hazırda banklar bizə kreditləri təklif edir, biz isə həmin təklifləri qiymətləndirir, götür-

qoy edirik.  

Mən öncə qeyd etdim ki, Azərbaycanın tələbatlarının ödənilməsi öz vəsaitləri hesabına mümkün ola 

bilər. Biz özümüzə arxalanan ölkəyik və hansı modelə uyğun inkişaf edəcəyimizlə bağlı öz proqram və 

planlarımız var. Biz öz proqramlarımıza uyğun addımlar atmağa üstünlük veririk. Lakin maliyyə cəhətdən güclü 

olmaq heç də o demək deyil ki, biz kreditlərdən imtina etməliyik. Hətta milyardlarla dollar ehtiyat vəsaitlərinə 

malik olan ölkələr də beynəlxalq bankların xidmətlərindən istifadə edir. Bu, təbiidir. Beləliklə, bank sistemi 

inkişaf etdirilməlidir və biz buna öz köməyimizi göstərməyə çalışırıq. Lakin yaddan çıxarmaq lazım deyil ki, 

bazar iqtisadiyyatıdır. Biz özəl banklara subsidiya verə bilmərik və onlar üçün süni qaydada yaradılmış güzəştli 

maliyyə rejimi təmin etməli deyilik.  

Orta səviyyəli şirkətlərə kreditlərin ayrılması ilə bağlı vəziyyət yaxşılaşmaqdadır. Biz elə misallar çəkə 

bilərik ki, özəl şirkətlərimiz beynəlxalq banklardan kreditlər alır. Çünki onların layihələri kommersiya 

baxımından faydalıdır.  

Neft gəlirlərinə gəldikdə, makroiqtisadi sabitlik üçün təhlükəli olan və məni narahat edən ən vacib 

məsələ inflyasiya ilə bağlıdır. Çünki biz ehtiyatda olan bütün vəsaitləri lazımi layihələrə xərcləsək, böyük 

problemlərlə üzləşəcəyik. Hazırda biz makroiqtisadi sabitliyin pozulmaması məqsədi ilə ölkə üçün vacib hesab 

edilən layihələrlə bağlı tələbatların ödənilməsi, əmək haqlarının və pensiyaların artırılması ilə inflyasiyanın 

normal çərçivədə saxlanılması arasında tarazlığı qoruyub saxlamalıyıq.  

JİL REMİ (“CIFAL” qrupunun baş direktoru): “CIFAL” qrupu Azərbaycanda fəaliyyətə başlayan ilk 

şirkətlərdən biridir. Mən ölkənizin müstəqilliyinin ilk illərində üzləşdiyi çətinlikləri yaxşı bilirəm. Fəxr edirəm 

ki, hətta həmin çətin anlarda ilk fransız şirkəti olaraq, biz ölkənizə gəldik.  

Mən eyni zamanda qeyd etmək istəyirəm ki Azərbaycanda təmsil etdiyim şirkətlərin əksəriyyəti bütün 

regionda fəaliyyət göstərir. Yəni Rusiyanı, Xəzər dənizi bölgəsi və Mərkəzi Asiya ölkələrini nəzərdə tuturam.  

Qonşu ölkələrlə münasibətlərinizin inkişafı barədə nə deyə bilərsiniz?  

İLHAM ƏLİYEV: Bizim bütün qonşularla çox yaxşı münasibətlərimiz var. Qonşularla yaxşı 

münasibətdə olmaq hər bir ölkə üçün vacibdir. Bizim qonşu ölkələrlə müxtəlif iqtisadi layihələrimiz var, onlarla 

birgə enerji layihələrini həyata keçiririk. Qonşu ölkələrlə ticarət dövriyyəmiz get-gedə artır. Bu regional 

əməkdaşlığın, sabitlik və təhlükəsizliyin çox vacib elementidir. Çünki Azərbaycan ayrıca bir ada deyil, onun 

ətrafında qonşular var. Təbii ki, qonşu ölkələrdə baş verən hadisələr Azərbaycana da müəyyən təsir göstərir. Öz 

növbəsində, ölkəmizdə gedən proseslər qonşu ölkələrdə cərəyan edən proseslərə təsir edir. Bunlar bir-birilə 

bağlıdır.  

Bizim üçün qonşu ölkələrlə dostluq əlaqələrinin inkişafı böyük əhəmiyyət kəsb edir və Azərbaycan 

buna nail olubdur. Münasibətlərimiz olmayan yeganə qonşu ölkə Ermənistandır. Çünki bu dövlət 

azərbaycanlılara qarşı etnik təmizləmə siyasəti aparmışdır, Azərbaycan ərazisinin böyük bir hissəsini işğal 

altında saxlayır. Lakin digər qonşularımızla əlaqələrimiz yaxşıdır və siyasi, iqtisadi baxımdan, nəqliyyat, 

kommunikasiya və enerji sahələrində daha da möhkəmlənir. Bu, bizim üçün faydalıdır və əməkdaşlığımızın 

konkret nəticələri görünür, qonşularımızla heç bir problemlərimiz yoxdur.  

NİKOLYA FURNİYE: Cənab Prezident, GUAM ölkələri arasında azad ticarət zonasının yaradılması 

barədə nə düşünürsünüz?  
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İLHAM ƏLİYEV: GUAM təşkilatı 10 il bundan öncə yaradılmışdır. Bu yeni bir təşkilat deyil və 

1997-ci ildən etibarən fəaliyyət göstərir. Bu qurum müxtəlif sahələrdə, xüsusən də enerji, nəqliyyat, iqtisadi 

inkişaf sahələrində maraqları üst-üstə düşən bir neçə ölkəni birləşdirir. Azərbaycan GUAM-ın həmtəsisçisidir. 

Ona görə mən bəzən beynəlxalq mətbuat səhifələrində görəndə ki, GUAM yeni təşkilat kimi təsvir olunur, bunu 

səhv yanaşma sayıram. GUAM-ın adına müəyyən dəyişikliklər edilib, lakin təşkilatın özü eyni olaraq qalır. Ona 

görə də hazırda GUAM təşkilatı çərçivəsində xüsusi bir yenilik yoxdur, yəni 5 və ya 10 il öncə mövcud olan 

təşkilat kimi qalır.  

GUAM-a üzv olan ölkələr arasında çox yaxşı münasibətlər, o cümlədən iqtisadi əməkdaşlıq var. 

Bildiyiniz kimi, son zamanlar enerji daşıyıcıları məsələsi get-gedə daha qabarıq şəkildə özünü büruzə verir. 

Azərbaycan GUAM çərçivəsində yeganə dövlətdir ki, təkcə özünün enerji daşıyıcılarına tələbatını ödəmir, eyni 

zamanda, onun ixracı ilə də məşğuldur. Asiyadan Avropaya və əks istiqamətdə malların daşınmasında 

Azərbaycandan yan keçmək mümkün deyildir. Azərbaycanın iştirakı olmadan heç bir ciddi regional iqtisadi 

layihə həyata keçirilə bilməz. Biz bütün bu layihələrdə iştirak edirik və onların həyata keçirilməsində aparıcı rol 

oynayırıq.  

GUAM-a daxil olan ölkələrin, demək olar ki, eyni tarixi var və son 15 il ərzində onlar təqribən eyni 

yolu keçmişlər. Həmin ölkələr beynəlxalq ictimaiyyətə sübut etdilər ki, müstəqil dövlət kimi yaşamağa 

qadirdirlər. Hazırda iqtisadi əməkdaşlıq və enerji təchizatı məsələsinin əhəmiyyəti artdıqca, Azərbaycanın 

aparıcı enerji daşıyıcıları təchizatçısı kimi əhəmiyyəti də artır. Bizim xarici siyasətimiz də bu istiqamətə yönəlir.  

Son iki il yarım ərzində Azərbaycanın Prezidenti kimi mən BMT Təhlükəsizlik Şurasının daimi üzvü 

olan bütün beş ölkəyə səfər etmişəm. Azərbaycan böyük dövlət deyil və onun rəhbərinin dünyanın beş aparıcı 

dövlətinə səfər etməsi ölkəmizin artan əhəmiyyətinin və rolunun göstəricisidir. Oynadığımız rol və tutduğumuz 

mövqe daha da güclənir. Buna görə Azərbaycanın müxtəlif təşkilatlardakı iştirakı bu qurumların daha da 

güclənməsinə töhfə verir və güclü iqtisadi əsasını yaradır.  

Demək olar ki, hər bir məsələ bu və ya digər mənada iqtisadi imkanlarla bağlıdır. Bu gün mən çox fəxr 

edirəm ki, Azərbaycan müstəqil siyasət həyata keçirir. Bizim siyasətimizə xarici ölkələr və qüvvələr heç bir təsir 

göstərmir və bu siyasət çox açıq və səmimidir. Siyasətimizin məqsədi milli maraqların təmin edilməsi, 

qonşularla mehriban münasibətlərin saxlanılmasıdır. Belə bir siyasətin həyata keçirilməsi iqtisadi imkanlarla 

şərtlənir. Biz iqtisadi və maliyyə baxımından heç kimdən asılı deyilik. Bu amil bizə imkan verir ki, Azərbaycan 

xalqının dəstəklədiyi siyasəti yeridək.  

Bizim beynəlxalq təşkilatlardakı iştirakımız bu səbəbə görə vacibdir. Ölkəmiz müxtəlif beynəlxalq 

təşkilatların üzvüdür. Bu təşkilatlar siyahısına İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı, Müstəqil Dövlətlər Birliyi, 

GUAM, Avropa Şurası, İslam Konfransı Təşkilatı və digərləri aiddir. Bir çox beynəlxalq təşkilatlarda 

Azərbaycanın mövqeyi get-gedə möhkəmlənir.  

APARICI: Cənab Prezident, suallarımız artıq başa çatdı. Çox səmimi və açıq müzakirəyə görə Sizə 

minnətdarlığımızı bildiririk. Arzulayırıq ki, Sizinlə fəaliyyətimizi bundan sonra da davam etdirək. Sağ olun.  
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PARİSDƏ “EURONEWS” TELEKANALINA  

MÜSAHİBƏ 

 
Paris şəhəri, 

29 may 2006-cı il 

 

(NATO Parlament Assambleyasının yaz sessiyasında iştirak etmək üçün Fransada səfərdə olan 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev onun üçün ayrılmış iqamətgahda “EuroNews” 

telekanalına müsahibə vermişdir) 

 

APARICI: “EuroNews” telekanalı Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevlə müsahibəni təqdim edir. 

Müxbirimiz onunla Parisdə görüşmüşdür. O, burada NATO Parlament Assambleyasının üzvləri qarşısında çıxış 

etmişdir. Prezident öz çıxışında dünyada təhlükəsizliyin təmin olunması sahəsində Bakının Alyansla 

əməkdaşlığı barədə danışmışdır. Bununla yanaşı, Bakı Avropa üçün təkcə siyasi baxımdan deyil, həm də enerji 

baxımından maraq doğurur. Mayın 28-də Azərbaycan neftinin ilk hissəsi Türkiyənin Ceyhan terminalına 

çatmışdır. Gələcəkdə bu neft dünya bazarlarına da göndəriləcəkdir.  

JURNALİST: Cənab Prezident, “EuroNews”ə xoş gəlmisiniz. Bir sıra xəbərlərə görə, Bakı-Tbilisi-

Ceyhan neft kəməri artıq sentyabrda işləməyə başlayacaqdır. O, Avropanın və dünyanın energetika 

xəritəsində nəyi dəyişdirəcək və Azərbaycanın özünə nə kimi fayda gətirəcəkdir?  

İLHAM ƏLİYEV: Bu, Azərbaycanın artıq hiss etdiyi çox böyük iqtisadi səmərə, milyardlarla dollarlıq 

sərmayələr, habelə Azərbaycanın öz neftini dünya bazarlarına nəql etmək imkanı deməkdir.  

Bugünədək nəqletmə sistemimiz nefti ancaq Qara dəniz hövzəsinə çatdırmağa imkan verirdi. Xəzər 

neftinin Aralıq dənizinə çıxması tarixi hadisədir və əlbəttə, regional əməkdaşlığın daha da inkişaf etməsinə, 

Azərbaycanın iqtisadi, təbii ki, siyasi mövqelərinin möhkəmlənməsinə səbəb olacaq və bir çox illər və onilliklər 

ərzində ölkəmizin davamlı inkişafını təmin edəcəkdir.  

- Bəzi xəbərlərə görə, Amerika Azərbaycanda - Xəzər sahilində hərbi qüvvələrinin olmasını istəyir. 

Siz bu xəbərləri necə şərh edərdiniz və Vaşinqtonla münasibətləriniz necə inkişaf edir?  

- Münasibətlərimiz olduqca dinamik inkişaf edir. ABŞ ilə Azərbaycan arasındakı münasibətlər strateji 

tərəfdaşlıq münasibətləridir. Biz bir çox sahələrdə əməkdaşlıq edirik. Əlbəttə ki, iqtisadi sahədə, energetika 

sahəsində, regionda təhlükəsizlik tədbirlərini möhkəmlətmək sisteminin həyata keçirilməsində, ölkəmizdə və 

regionda demokratikləşmə proseslərinin inkişafında, hərbi sahədə əməkdaşlıq edirik.  

O ki qaldı hansısa xarici dövlətin Azərbaycan ərazisində hərbi qüvvələrinin yerləşdirilməsinə, bu məsələ 

gündəlikdə durmur.  

- On iki gün əvvəl, Gürcüstan, Ukrayna, Azərbaycan və Moldovanın daxil olduğu GUAM-ın zirvə 

toplantısında Siz bəyan etdiniz ki, bu birlik Moskvaya qarşı yönəldilməyibdir. Bu birlik nəyi əks etdirir?  

- Əlbəttə ki, hər hansı digər ölkə kimi, biz də müxtəlif beynəlxalq təşkilatlarda iştirakımıza 

mənafelərimizin maksimum dərəcədə təmin edilməsi baxımından yanaşırıq. Bu mənada GUAM-ın üzvü olan 

ölkələr çərçivəsində artıq iri regional layihələr mövcuddur və onlar uğurla həyata keçirilir. Ona görə də səylər 

iqtisadi məsələdə, energetika, nəqliyyat məsələlərində birləşdirilərsə, bundan, əlbəttə ki, hamı qazanacaqdır. Bu 

təşkilatın kimlərəsə qarşı yönəldildiyi barədə söz-söhbətin heç bir əsası yoxdur. Azərbaycan kimlərəsə qarşı 

yönəldilən hansısa təşkilatlarda heç vaxt iştirak etməyib və biz bunu gələcəkdə də etmək fikrində deyilik.  

Rusiya ilə də həm iqtisadi, həm də siyasi münasibətlərimiz çox uğurla inkişaf edir. Biz bundan çox 

məmnunuq və hesab edirik ki, bu, ölkələrimizin mənafelərinə tamamilə cavab verir.  

- Bəzi icmalçılar deyirlər ki, GUAM ərazi bütövlüyü problemləri olan ölkələri birləşdirir. Bu, 

Azərbaycan üçün Dağlıq Qarabağ məsələsidir. Siz bu problemin həllini necə görürsünüz?  

- Əlbəttə, burada həqiqət var. Çünki postsovet məkanındakı bütün münaqişəli vəziyyətlər məhz GUAM 

ölkələrinin ərazilərində baş verir. Dağlıq Qarabağ həm tarixi, həm hüquqi baxımdan Azərbaycan ərazisidir. 

Azərbaycanın ərazi bütövlüyü BMT tərəfindən, ölkəmizə qarşı təcavüz etmiş Ermənistandan savayı, dünyanın 

bütün ölkələri tərəfindən tanınmışdır. Bu təcavüz və etnik təmizləmələr siyasəti nəticəsində bir milyondan artıq 

azərbaycanlı qaçqına və məcburi köçkünə çevrilmişdir. Bu, çox böyük humanitar fəlakətdir, bu, özgə ərazisinin 

yolverilməz işğalı aktıdır. Əlbəttə ki, Azərbaycanın ərazi bütövlüyü heç bir qeyd-şərtsiz bərpa olunmalıdır.  

- Keçən ilin sentyabrında Kipr Azərbaycanın “Genişlənən Avropa - yeni qonşular” proqramında 

iştirakına mane oldu. Bakı ilə Brüssel arasında münasibətlər necə inkişaf edir?  

- Avropa İttifaqının, əslində, bütün ölkələri, ilk növbədə iri ölkələri ilə çox yaxşı münasibətlərimiz var.  
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Azərbaycana mane olmaq cəhdlərinə gəldikdə, bu cəhdlər uğursuzdur. Ölkəmizə mane olmaq qeyri-

mümkündür, enerji ehtiyatlarına əngəl törətmək qeyri-mümkündür. Buna lüzum da yoxdur. Ona görə də hesab 

edirəm ki, ayrı-ayrı ölkələrin heç bir əsası olmayan hansısa fərdi məsələləri əməkdaşlığımıza əngəl 

törətməməlidir. Bizim Avropa İttifaqı ilə əməkdaşlığımız qarşılıqlı surətdə faydalıdır. Düşünürəm ki, bu 

əməkdaşlığı genişləndirmək Azərbaycan üçün çox vacibdir, Avropa İttifaqı üçün də Azərbaycanın simasınd 

tərəfdaşa və dosta malik olmaq vacibdir.  

JURNALİST: Cənab Prezident, çox sağ olun!  
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PARİSDƏ NATO PARLAMENT ASSAMBLEYASININ YAZ SESSİYASINDA 

ÇIXIŞ 

 

Paris şəhəri, 

30 may 2006-cı il 

 

İlk növbədə, mən Parlament Assambleyasının işində iştirak üçün göndərdiyiniz dəvətə görə Sizə 

minnətdarlığımı bildirirəm. Hesab edirəm ki, hazırda Assambleyada müzakirə olunan məsələlər Cənubi Qafqaz 

regionunda təhlükəsizlik, davamlı inkişaf və regional əməkdaşlıq üçün olduqca vacibdir. Bütün bunlar bir-birilə 

bağlı olan məsələlərdir.  

Cənubi Qafqaz ölkəsi olan Azərbaycan regionda təhlükəsizlik tədbirlərinə, sülh və sabitliyin 

möhkəmlənməsinə öz töhfəsini verir. Avropa İttifaqının sərhədlərinin Cənubi Qafqaz regionuna yaxınlaşması 

ilə yanaşı, əlbəttə ki, təmasların qurulması, əməkdaşlığın aparılması və yaxşı qonşuluğun saxlanılması ilə bağlı 

yeni yanaşmalar, çağdaş fikirlər gündəliyimizdə çox mühüm yer tutur.  

Avratlantik inteqrasiyaya dair siyasətə gəldikdə, Azərbaycan böyük irəliləyişə nail olmuşdur. Bizim 

NATO ilə tərəfdaşlığımız sürətlə irəliləyir. Azərbaycan “Sülh naminə tərəfdaşlıq” proqramının ən fəal üzvüdür. 

İki il əvvəl mən NATO-nun baş katibinə “Fərdi tərəfdaşlığın fəaliyyət planını” təqdim etmişəm. Biz 

əməkdaşlığın səviyyəsindən çox razıyıq və ümid edirik ki, birgə işlərimiz gələcəkdə uğurla davam edəcəkdir.  

Cənubi Qafqazda siyasi və iqtisadi inkişaf, eləcə də enerji təhlükəsizliyi kimi məsələlər bir-birilə sıx 

bağlıdır. Bu gün Xəzərin böyük enerji ehtiyatları və artıq mövcud olan nəqliyyat marşrutları ilə regionun 

oynadığı rol, təbii ki, artacaqdır. Burada söhbət nəinki regional, o cümlədən qlobal miqyaslı məsələlər gedir.  

Son on il ərzində Azərbaycanın siyasi və iqtisadi inkişafı onu göstərir ki, ölkə uğurla irəliləyir. Siyasi 

islahatların həyata keçirilməsi möhkəm iqtisadi əsaslara söykənir. Çünki biz ölkə inkişafının həmin iki əsas 

elementini bir-birindən ayıra bilmərik. Belə olmasa, biz davamlı inkişafa nail ola bilməyəcəyik.  

Azərbaycanda cəmiyyətin demokratikləşməsi prosesi, siyasi islahatlar, siyasi təsisatların 

möhkəmləndirilməsi və eyni zamanda, liberal islahatlar, bazar iqtisadiyyatı prinsipləri və iqtisadi nailiyyətlər 

kimi vəzifələr bizim daim diqqət mərkəzimizdədir. Biz bütün istiqamətlərdə müsbət nəticələri müşahidə edirik. 

İqtisadiyyatımız sürətlə inkişaf edir. Ötən il ərzində ÜDM-in artımı 26 faiz olmuşdur. Cari ilin dörd ayı ərzində 

bu rəqəm təxminən 40 faiz, sənaye istehsalının artımı isə təqribən 50 faiz təşkil etmişdir. Son iki il yarım 

ərzində Azərbaycanda 400 minə yaxın yeni iş yeri açılmış və onların əksəriyyəti qeyri-neft sektorunda 

yaradılmışdır. Bizim hazırkı əsas məqsədimiz iqtisadiyyatı şaxələndirməkdir. Əlbəttə ki, neft və qaz layihələri 

Azərbaycanda uzun müddət ərzində iqtisadiyyatımızın əsas hissəsini təşkil edəcəkdir. Lakin qeyri-neft 

sektorunun inkişafı da vacibdir.  

Bütün bu amillər ölkənin uzunmüddətli, davamlı və uğurlu inkişafının təməlini təşkil edir. Biz digər 

keçmiş sovet respublikaları ilə birgə 15 il öncə müstəqilliyimizi qazanmışıq. Lakin sözün əsil mənasında güclü 

və müstəqil siyasət aparmaq üçün biz güclü iqtisadiyyata malik olmalıyıq. Bu, ən zəruri şərtdir. Bu baxımdan, 

Azərbaycan özünün resurslarına arxalanır. İqtisadi nöqteyi-nəzərdən güclü olmaq, təbii ki, siyasi islahatların 

təşviqi və regional səviyyədə əməkdaşlıq baxımından bizim üçün yeni imkanlar açır.  

İndiki vaxtda sülh, təhlükəsizlik və sabitlik məsələləri enerji təhlükəsizliyi ilə sıx bağlıdır. Azərbaycan 

bu sahədə öz rolunu oynaya bilər. Neft layihələrimiz çox uğurla davam etdirilir. İki gün öncə, Azərbaycanın 

qeyd etdiyi 28 May - Respublika günü zamanı Azərbaycan nefti Aralıq dənizindəki Ceyhan limanına çatmışdır 

və o deməkdir ki, Bakı-Tbilisi-Ceyhan boru kəməri artıq işləyir. Bu, nəinki Azərbaycan, o cümlədən 

qonşularımız və tərəfdaşlarımız üçün tarixi hadisədir və beynəlxalq bazarlara enerji nəqli yollarının 

müxtəlifləşdirilməsinə imkan yaradır.  

İki ildən sonra Azərbaycanda neft hasilatı gündə bir milyon barreldən çox olacaqdır. Böyük qaz 

kəmərinin çəkilməsindən sonra isə Azərbaycan qonşu ölkələr üçün qaz təchizatçısına çevriləcəkdir. Dünyada, o 

cümlədən Avropada enerji təhlükəsizliyi məsələsinin əhəmiyyəti tədricən artır. Azərbaycan dost və tərəfdaş 

kimi ümumi işə töhfə verməyə hazırdır. Siz yəqin ki, bilirsiniz, Azərbaycanın NATO ilə nəinki adi tərəfdaşlıq 

münasibətləri var, biz həm də konkret işlər görürük. Bizim hərbçilərimiz NATO-nun üzvü olan ölkələrin 

əsgərləri ilə dünyanın müxtəlif yerlərində - Kosovo, Əfqanıstan və İraqda sülhyaratma əməliyyatlarında çiyin-

çiyinə dayanır. Azərbaycan lap ilk günlərdən etibarən koalisiyanın üzvü olmuş və belə olaraq qalır. NATO-nun 

üzvü olan ölkələrlə dostluq əlaqələri saxlayan Azərbaycan regional çərçivədə vacib rolunu davam etdirəcəkdir.  

Bir sözlə, siyasi inkişafımız uğurludur, iqtisadi göstəricilər davamlı inkişaf üçün möhkəm zəmin 

yaradır. Lakin regional əməkdaşlığa olan yeganə maneə, yeganə potensial təhlükə Ermənistan ilə Azərbaycan 
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arasındakı həll olunmamış münaqişədir. Ermənistan Azərbaycan torpaqlarını davamlı işğal altında saxlamaqla, 

özünü ən böyük təhlükə mənbəyinə çevirir. Ermənistanın Azərbaycana qarşı təcavüzü, eləcə də 

həmvətənlərimizə qarşı etnik təmizləmə siyasəti nəticəsində ərazimizin təqribən 20 faizi işğal edilmiş, bir 

milyona yaxın soydaşımız qaçqın və məcburi köçkün vəziyyətində yaşamağa məcbur olmuşdur. Bu, böyük bir 

humanitar fəlakətdir. 8 milyonluq əhalinin 1 milyonunun qaçqın və məcburi köçkün olması ölkə üçün ağır bir 

problemdir.  

Ümid edirik ki, hazırda aparılan danışıqlar münaqişənin sülh yoluyla həlli ilə nəticələnəcəkdir. Lakin 

məsələnin həlli beynəlxalq hüququn mövcud olan prinsiplərinə əsaslanmalıdır. Yəni beynəlxalq hüququn norma 

və prinsiplərinə əsaslanmayan həll variantı mümkün deyildir. Dağlıq Qarabağ hüquqi, tarixi baxımdan 

Azərbaycan torpağıdır və Dağlıq Qarabağ ərazimizin ayrılmaz hissəsi kimi bütün beynəlxalq birlik, bütün 

ölkələr, o cümlədən Birləşmiş Millətlər Təşkilatı tərəfindən tanınıbdır. İstisna yalnız Ermənistandır. Bu səbəbə 

görə məsələnin həlli yalnız Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyü çərçivəsində tapıla bilər. Azərbaycanın 

ərazi bütövlüyü pozulubdur. Hər bir ölkənin ərazi bütövlüyü beynəlxalq hüququn başlıca prinsipidir. Ona görə, 

Azərbaycan bütün erməni qoşunlarının ərazimizdən çıxarılmasını tələb edir. Azərbaycana qarşı təcavüz edilmiş, 

etnik təmizləmə siyasəti aparılmış, işğal olunmuş bütün ərazilər dağıdılmışdır.  

Bir müddət əvvəl ATƏT işğal olunmuş ərazilərə faktaraşdırıcı missiyasını göndərmişdir. Onların 

hazırladığı hesabat dəhşətli idi. Hər bir şey məhv edilib, evlər, orta məktəblər, tibb ocaqları, tarixi abidələrimiz, 

ata-babalarımızın məzarları yerlə-yeksan olunubdur. Bu, böyük humanitar fəlakətdir, region üçün böyük siyasi 

problemdir.  

Hesab edirəm ki, birgə səylərlə və potensial təhdidləri ümumi qaydada anlamaqla, Ermənistan rəhbərliyi 

başa düşəcək ki, onların yürütdüyü siyasət uğursuzluğa düçardır. Azərbaycan öz torpaqlarının işğalı ilə heç vaxt 

barışmayacaqdır! Azərbaycan öz ərazisində ikinci erməni dövlətinin yaranmasına heç vaxt imkan 

verməyəcəkdir! Azərbaycan Dağlıq Qarabağın ondan qoparılmasını heç vaxt qəbul etməyəcəkdir!  

Dünyada muxtariyyətin çox gözəl nümunələri var. Onlar Avropada da var. Azərbaycanda milli 

azlıqların hüquqları qorunur. Monoetnik ölkə olan Ermənistandan fərqli olaraq, Azərbaycan çoxmillətli ölkədir. 

Bir çox milli azlıqlar, müxtəlif millətlərdən olan və fərqli dini baxışlara malik vətəndaşlar ölkəmizdə bir ailə 

kimi əmin-amanlıq şəraitində yaşayırlar. Etnik azlıq olmaq o demək deyil ki, həmin insanlar yaşadıqları torpağı 

ölkədən qoparıb, müstəqil dövlət yarada bilərlər. Ermənilər dünyanın bir çox ölkələrində yaşayırlar. Gəlin 

təsəvvür edək ki, əgər onlar yaşadıqları müxtəlif yerlərdə öz müqəddəratını tələb etməyə başlasalar, nələr baş 

verər?! Görün, dünyada nə qədər erməni dövləti yaranar? Ona görə bu cür yanaşma əks-nəticə verir. Bizim 

yanaşmamız beynəlxalq hüquqa, müvafiq prinsiplərə və yaxşı qonşuluq ruhuna əsaslanır. Ümid edirik ki, sülh 

danışıqları lazımi nəticələri verəcək və bu münaqişəyə son qoyulacaqdır.  

Regionda böyük potensial var. Biz artıq dostlarımızla çox yüksək səviyyəli regional əməkdaşlığa nail 

olmuşuq. Regionda çoxmilyardlıq enerji layihələrində iştirak edirik. Regionun üç ölkəsi – Azərbaycan, 

Gürcüstan və Türkiyə sübut etdilər ki, çox mürəkkəb siyasi və iqtisadi mühitdə, texniki çətinliklərə baxmayaraq, 

onlar regionumuzda dünyanın ən iri enerji layihəsini həyata keçirməyə qadirdirlər. Beləliklə, biz həmin 

istiqamətdə irəliləyirik. Biz Azərbaycanı bütün hüquq və azadlıqları qoruyan, yüksək səviyyəli siyasi təsisatlara, 

demokratikləşmə prosesinə, şəffaflığa və iqtisadi imkanlara malik, qonşularla və beynəlxalq təşkilatlarla yaxşı 

münasibətləri saxlayan müasir, dünyəvi ölkə kimi görürük. Biz bu məqsədə doğru gedirik.  

Cənubi Qafqazda mövcud olan münaqişələr genişmiqyaslı regional əməkdaşlığa olan əsas maneədir və 

bizim planlarımız, fikirlərimiz və proqramlarımıza qarşı ciddi təhlükədir. Ona görə həmin münaqişələrin həlli 

nəinki bizim üçün, həm də bütün region üçün vacibdir. Ümidvaram ki, biz öz məqsədlərimizə nail olacağıq.  

Mən qarşınızda çıxış etmək üçün yaradılmış imkana görə sizə bir daha öz minnətdarlığımı bildirirəm və 

sizi maraqlandıran suallara cavab verməyə hazıram.  

Çox sağ olun. 

Azərbaycan Prezidentinin çıxışı diqqətlə dinlənildi və alqışlarla qarşılandı.  

 

* * * 

 

PYER LELUŞ: Cənab Prezident, çox sağ olun. Hesab edirəm ki, söylədiyiniz olduqca səlis analitik 

fikirləriniz hamının marağına səbəb oldu. Sessiyamızın rəsmi hissəsinin başa çatmasına 20 dəqiqə qalır. Təbii 

ki, bizim bir neçə sual üçün vaxtımız var.  

Beləlilklə, mən Hollandiyadan deputat Yars van Qininin sualı ilə başlamaq istəyirəm. Buyurun, söz 

sizindir.  
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YARS VAN QİNİ (Hollandiyadan deputat): Cənab sədr, sağ olun. Zənnimcə, biz hamımız Azərbaycan 

cəmiyyətinin və hökumətinin gözəl iqtisadi göstəricilərindən çox razıyıq.  

Cənab Prezident, mən ölkənizin BMT-nin İnsan Hüquqları Şurasına üzv seçilməsi münasibətilə Sizi 

təbrik etmək istəyirəm. Biz insan hüquqları ilə bağlı bəzi sahələrdə hər hansı çətinliyi müşahidə etməmişik. 

Digər tərəfdən isə, demokratik proses və insan hüquqlarının qorunması sahəsində pozuntuları təsvir edən bir çox 

hesabatlar mövcuddur. Mən burada fərdi şikayətləri nəzərdə tutmuram və özümü hakim saymıram. Lakin 

“Beynəlxalq Amnistiya” təşkilatının hərtərəfli hesabatında, həmin qurumun mayın 25-də verdiyi bəyanatda və 

Sizin yerli təşkilatlarınızın müxtəlif hesabatlarında düzgün və ədalətli seçki prosesinin olmaması, siyasi 

səbəblərə görə günahsız vətəndaşların həbsi və saxlama zamanı bəzi işgəncə hallarının baş verməsi və mətbuat 

azadlığının məhdudlaşdırılması bildirilir.  

Cənab Prezident, bütün bu məlumatlar həmin halların ölkənizdəki demokratikləşmə arzuları ilə nə 

dərəcədə uzlaşması barədə sual doğurur. Onların aradan qaldırılması üçün hansı tədbirləri görməyi 

planlaşdırırsınız? Sağ olun.  

PYER LELUŞ: Sağ olun. İndi isə, mən ikinci suala keçərək, sözü Ermənistan nümayəndə heyətinin 

rəhbəri Şahgəldiyana verirəm.  

ŞAHGƏLDİYAN (Ermənistan nümayəndə heyətinin başçısı): İlk nöbbədə, mən nümayəndə 

heyətimizə göstərilmiş qonaqpərvərliyə və bu sessiyanın Parisdə təşkilinə görə öz minnətdarlığımı bildirmək 

istəyirəm. Çox sağ olun.  

Cənab Prezident, Siz burada yeni yanaşmanın zəruri olmasından danışdınız və qeyd etdiniz ki, Dağlıq 

Qarabağ problemi sülhə əsaslanan yanaşma, danışıqlar yolu ilə həll olunmalıdır. Ermənistanın mövqeyi ondan 

ibarətdir ki, məsələ danışıqlar və qarşılıqlı güzəştlər yolu ilə nizamlanmalıdır. Bu, Ermənistanın rəsmi 

mövqeyidir. Biz həmin mövqeyi bu günə qədər aparılmış danışıqlar zamanı, o cümlədən beynəlxalq təşkilatlar 

çərçivəsində və Ermənistan daxilində açıqlamışıq. Problem ondan ibarətdir ki, danışıqlar hər hansı ilkin şərt 

olmadan aparılmalı və başa çatdırılmalıdır. Çevik mövqeyə əsaslanaraq, danışmaq lazımdır. Bəyanat verəndə 

gələcəyi nəzərə almaq zəruridir. Bizim yanaşmamız belədir.  

Sualım belədir: birincisi, Dağlıq Qarabağ problemi ərazi problemi deyildir. Bu, millətlərin hüququ ilə 

bağlı olan məsələdir. Yəni söhbət Dağlıq Qarabağda yaşayan insanlardan gedir. Bu, çox vacibdir. Bu baxımdan, 

həmin insanların hüquqları, onların hüquqlarına aid beynəlxalq normalar nəzərə alınırmı? Bu halda, ilkin 

şərtlərdən söhbət gedə bilərmi? Burada yalnız bir prinsipdən, yəni ərazi bütövlüyü prinsipindən danışmaq nə 

dərəcədə münasibdir?  

Digər qısa bir məsələ. Əgər söhbət yalnız ərazi bütövlüyü prinsipindən gedirsə, milli azlıqların 

hüquqları bu baxımdan nə dərəcədə nəzərə alınır? Sağ olun.  

PYER LELUŞ: Mən bütün Assambleya qarşısında dəqiqləşdirmək istəyirəm. Mən bu sözləri Prezident 

Əliyevə yenidən demək arzusundayam. Mən Parisdə sessiyanın təşkili ilə məşğul olduğum zaman Cənubi 

Qafqazdakı üç ölkənin başçısını, o cümlədən cənab Koçaryanı da dəvət etmək istəyirdim. Əfsuslar olsun ki, 

Prezident Koçaryan gəlməmək qərarını verdi. Əgər o, gəlmiş olsaydı, onda Prezident Əliyev qarşısında öz 

mövqeyini bildirə bilərdi. Biz hətta iki ölkə başçısının Parisdə görüşünü də təşkil edə bilərdik. Mən təəssüf 

edirəm ki, o, bu fürsətdən istifadə etmədi. Beləliklə, mən Prezident Əliyevə yenidən söz verirəm.  

İLHAM ƏLİYEV: Verilmiş birinci suala gəldikdə, demək istəyirəm ki, Azərbaycanda siyasi proseslər 

çox uğurla gedir. Bəzən məlumatın olmaması, səhv məlumatın verilməsi və ya müəyyən maraqlara xidmət edən 

məlumatın ötürülməsi ümumi işə fayda vermir. Ona görə də hər hansı subyektiv yanaşmaya əsaslanan nəticələri 

çıxarmaqdansa, həmin məlumatı yoxlamaq və ya onu bilmədikdə, soruşmaq daha yaxşıdır. Mən hesab edirəm 

ki, Azərbaycan rəsmilərinin müxtəlif beynəlxalq tədbirlərdə tez-tez iştirakı çox vacibdir. Bununla biz özümüzü 

təqdim edə bilərik və əslində, yalan məlumatlara əsaslanan suallara cavab vermək iqtidarında ola bilərik.  

Azərbaycandakı seçkilər Seçki Məcəlləsinə uyğun keçirilmişdir. Noyabr ayındakı seçkilərin rəsmi nəticələri 

ABŞ hökuməti tərəfindən seçilmiş şirkətin keçirdiyi “exit-poll”un nəticələri ilə 90 faiz üst-üstə düşdü. Seçki 

pozuntuları baş vermişdir, lakin bizim hökumətimiz ciddi tədbirlər gördü, bir çox rəsmilər cəzalandırıldı, bir 

neçəsi həbs edildi, bir sıra yerli icra hakimiyyəti başçıları tutduqları vəzifədən azad edildi və biz 10 seçki 

dairəsində təkrar seçkilərin keçirilməsini bəyan etdik.  

Təkrar seçkilər mayın 13-də keçirilmişdir. Bütün monitorinq qurumlarının və müşahidəçilərin rəyinə 

görə, həmin seçkilər azad və ədalətli olmuşdur. Bu dəfə ABŞ hökuməti yenidən bir şirkət seçdi. Bu qurum 

Beynəlxalq Respublikaçılar İnstitutu olmuşdur. Nəticədə, 10 seçki dairəsindəki bütün rəsmi nəticələr “exit-

poll”un nəticələri ilə uyğun gəldi. Yəni, 100 faiz üst-üstə düşdü. Burada söhbət nəinki həmin dairələrdə qalib 

gəlmiş namizədlər, o cümlədən ikinci, üçüncü, dördüncü və hətta beşinci yeri tutmuş namizədlərdən söhbət 

gedir. Bu, sizin sualınıza ən yaxşı cavabdır və Azərbaycanın bugünkü reallığının ən münasib göstəricisidir.  
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Eyni zamanda, bəlkə də, bilmirsiniz, amma mən sizə məlumat verərəm. Azərbaycanda heç bir siyasi məhbus 

yoxdur. Avropa Şurası tərəfindən siyasi məhbus kimi hesab olunan bütün şəxslər mənim tərəfimdən əfv 

edilmişdir. Bu gün, Azərbaycan Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin üzvü olduğu halda, prinsip etibarilə, 

ölkədə heç bir siyasi məhbus ola bilməz. Axı, bu, mümkün deyildir. Biz bu Məhkəmənin üzvüyük. Hər kəs 

məhkəməyə müraciət etmək hüququna malikdir.  

Azərbaycandakı siyasi proseslər müsbət istiqamətdə cərəyan edir. Təbii ki, mən bunlardan istədiyim 

qədər razı deyiləm, çünki bizim opponentlər bizə düşmən gözü ilə baxırlar. Onlar bizə hücum etməyə, 

beynəlxalq təşkilatlarda yanlış yanaşmanın yaradılmasına üstünlük verirlər. Onlar müxtəlif ölkələrdə bəzi 

qrupları tapır və Azərbaycan haqqında tam təhrif olunmuş təsəvvür yaratmaq imkanını əldən buraxmırlar. Bu 

gün Azərbaycan müasir, dünyəvi və bütün demokratik təsisatlara malik olan ölkədir. Azərbaycan Avratlantik 

inteqrasiya siyasətini həyata keçirir. Biz dostlarımız üçün açıq ölkəyik. Azərbaycan böyük siyasi proqramlar və 

iqtisadi layihələri həyata keçirmək iqtidarındadır.  

Mən həmçinin Sizin nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm. Azərbaycanın hazırkı siyasi vəziyyətini təsvir 

edərək bildirirəm: Mən artıq iki il yarımdır ki, Azərbaycan Respublikasının Prezidentiyəm. Bu vaxt ərzində, 

mən BMT Təhlükəsizlik Şurasının daimi üzvü olan bütün beş ölkəyə rəsmi səfərlər etmişəm. Mən Avropanın 

bütün aparıcı dövlətlərində olmuşam və bizim həmin ölkələrlə çox yaxşı əlaqələrimiz var. Siyasi münasibətlər 

və ya gərginlik məsələləri bizim üçün keçmişdə qalmış məsələlərdir. Azərbaycanın uğurlu inkişafı və siyasi 

təsisatlarının formalaşması prosesi olduqca müsbətdir. Ona görə də, mən sizin şərhlərinizi qəbul etmirəm. Mən 

sizin baxışlarınızı rədd edirəm, bununla razı deyiləm və hesab edirəm ki, sizin dediyiniz düz deyildir.  

O ki qaldı, Ermənistan nümayəndəsinin verdiyi suala, mən demək istəyirəm ki, Dağlıq Qarabağ 

münaqişəsi ilə bağlı tutduğumuz mövqe birmənalı olaraq tamamilə aydındır və beynəlxalq hüquqa əsaslanır. 

Mövqeyimiz arzular və xülyalardan ibarət deyil, Ermənistanın yanaşmasından fərqli olaraq, arzu olunan 

nəticələrə söykənmir. Beynəlxalq hüquq nə deyir: Dağlıq Qarabağ Azərbaycanın bir hissəsidir.  

Hamıya məlumdur ki, ermənilər Qarabağa ilk dəfə nə vaxt gəliblər. Bu, XIX əsrin əvvəllərində baş 

vermişdir. Yaxşı, indi onlar orada təqribən 200 il yaşayıblarsa, qoy yaşasınlar. Bizim orada yaşayan insanlarla 

heç bir problemimiz yoxdur. Bizim separatçı rejimlə problemimiz var. Bu gün qeyri-qanuni zona sayılan Dağlıq 

Qarabağın beynəlxalq nəzarətdən qaçan və beynəlxalq monitorinqdən canını qurtarmağa çalışan qondarma 

rejimin özü problemdir. Orada terrorçu qrupların cəmləşməsi, narkotiklərin qanunsuz dövriyyəsi ilə bağlı bizdə 

kifayət qədər məlumat var. Heç kim bu zonaya nəzarət etmir. Bu, Avropanın qara ləkəsidir. Biz buna son 

qoymalıyıq.  

Azərbaycanın heç bir qeyri-adi tələbi yoxdur. Əgər söhbət güzəştdən gedirsə, hesab edirəm ki, 

Azərbaycan son on il ərzində sadiq olduğu atəşkəsi saxlamış, torpaqlarının on ildən çoxdur ki, işğal altında 

olmasına dözmüşdür və bu günədək yenə də sülh prosesinə sadiq olaraq qalır. Biz bu fürsəti əldən buraxmaq 

istəmirik. Azərbaycan Ermənistana məxsus hər hansı əraziyə malikdirmi? Təbii ki, yox! Biz heç nəyi qaytarmalı 

deyilik. Biz Ermənistan torpaqlarını işğal etməmişik. Biz etnik təmizləmə siyasəti aparmamışıq və özümüzü 

təcavüzkar kimi aparmırıq. Beləliklə, əgər güzəşt haqqında danışırsınızsa, siz anlamalısınız ki, Azərbaycan sizə 

məxsus olan heç bir şeyi öz əlində saxlamır. Əksinə, Ermənistan bizim əraziləri öz işğalı altında saxlayır. Həmin 

zonalar tam dağıdılıbdır. Erməni xalqı bundan nə uda bilər axı? Onlar özlərinə məxsus olmayan torpaqda 

oturmaqla, Azərbaycanın daim artan inkişaf tempindən qorxu içərisində yaşayaraq, həyatlarını 

yaxşılaşdırdılarmı? Bu, yaxşı mühitin yaradılmasına xidmət edirmi? Fikrimcə, yox! Nəyin baş verdiyini 

qiymətləndirmək, gələcəyə baxmaq və üç, beş ildən sonra nəyin baş verəcəyini anlamaq vaxtı çoxdan yetişibdir: 

Azərbaycan hansı səviyyəyə qalxacaq? Ermənistan hansı səviyyədə qalacaq? Enerji layihələrini həyata keçirən 

və güclü nəqliyyat infrastrukturuna malik olan Azərbaycanın iqtisadi potensialı necə olacaq? Gəlin, 

Ermənistanın perspektivinə nəzər salaq. Həmin ölkə bütün regional layihələrdən kənarda qalır. Ermənistan 

hökuməti bunu anlamalı və düzgün qərar qəbul etməlidir.  

PYER LELUŞ: Cənab Prezident, sağ olun. Biz artıq reqlamentin sonuna çatdıq. Lakin buna 

baxmayaraq, son iki suala qısa vaxt qalır. Xahiş edirəm, suallarınızda qısa olun. Əvvəlcə söz Türkiyə 

nümayəndə heyətinin üzvü cənab Əziz Ağgülə verilir. Buyurun, cənab Ağgül.  

ƏZİZ AĞGÜL (Türkiyə nümayəndə heyətinin üzvü): Cənab sədr, çox sağ olun.  

Cənab Prezident, ilk növbədə, NATO Parlament Assambleyasının sessiyasına gəldiyinizə görə Sizə 

minnətdarlığımı bildirirəm. Siz öz çıxışınızda çox aydın şəkildə qeyd etdiniz ki, ərazinizin 20 faizi işğal 

altındadır və əhalinizin 1 milyonu öz vətənində məcburi köçkün vəziyyətinə düşmüşdür və son 15 il ərzində 

çətin şəraitdə yaşamışdır.  

Cənab Prezident, Siz bu humanitar fəlakətə son qoymaq məqsədi ilə verilən beynəlxalq dəstəkdən 

razısınızmı?  
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PYER LELUŞ: Sağ olun, cənab Ağgül. Sonuncu sualı Litva nümayəndə heyətinin başçısı Oli Kaas 

verəcəkdir. Cənab Kaas, söz sizindir.  

OLİ KAAS (Litva nümayəndə heyətinin başçısı): Cənab sədr, sağ olun.  

İlk növbədə, mən çox maraqlı çıxışına görə cənab Prezidentə öz minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm. 

Mən ona və ölkəsinə gələcəkdə uğurlar arzulayıram.  

NATO-nun Parlament Assambleyası enerji təchizatı və təhlükəsizlik məsələlərini çox müzakirə edir. 

Hörmətli cənab Prezident, Siz öz çıxışınızda bu məsələyə toxundunuz. Siz NATO ilə əməkdaşlığınız və uğurlu 

iqtisadi inkişaf haqqında danışdınız. Əminik ki, ölkənizdəki demokratikləşmə prosesi davam edəcəkdir. Enerji 

təchizatı və təhlükəsizlik məsələlərinə gəldikdə, mən bilmək istəyirəm, Gürcüstan və qonşu ölkələri qazla təchiz 

edəcək yeni boru kəmərinin çəkilməsinə nə qədər vaxt tələb olunacaq?  

Cavabınıza görə çox sağ olun.  

PYER LELUŞ: Cənab Prezident, söz Sizindir.  

İLHAM ƏLİYEV: Sağ olun. Dağlıq Qarabağ məsələsi ilə bağlı beynəlxalq ictimaiyyətin tutduğu 

mövqeyə gəldikdə, biz məmnunuq ki, Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyü bütün beynəlxalq 

ictimaiyyət, o cümlədən Birləşmiş Millətlər Təşkilatı tərəfindən tanınıbdır. Eyni zamanda, siz bilirsiniz ki, 

hazırda ATƏT-in Minsk qrupunun üç həmsədri – Fransa, Birləşmiş Ştatlar və Rusiyanın vasitəçiliyi ilə 

danışıqlar formatı saxlanılır. Onlar məsələnin sülh yolu ilə həll olunmasında bizə yardım göstərməyə çalışırlar.  

Mən Minsk qrupunun son illər ərzindəki fəaliyyətinə, məsələyə çox faydalı yanaşmasına və real 

yardımına görə minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm. Ona görə də, bugünkü format məsələnin sülh yolu ilə həlli 

üçün imkanlar yaradır.  

Eyni zamanda, mən bildirmək istəyirəm ki, ötən il Avropa Şurası münaqişə ilə bağlı xüsusi qətnamə 

qəbul etmişdir. Həmin qətnamədə Ermənistan Azərbaycan ərazisini işğal etmiş ölkə kimi tanındı. Bu, çox 

vacibdir, çünki hadisələrin qeyri-düzgün təfsir olunması səbəbindən, ermənilər uzun illər ərzində real vəziyyəti 

beynəlxalq ictimaiyyətdən gizlətməyə nail olmuşlar. Adətən, deyilirdi ki, erməni hərbi birləşmələri torpaqları 

işğal etmişdir. Lakin heç kim bilmirdi, məhz hansı erməni qoşunlarından söhbət gedir və onlar haradan gəliblər? 

Avropa Şurasının qətnaməsində isə, aydın şəkildə bildirilir ki, Ermənistan bizim torpaqlarımızı işğal etmişdir. 

Biz Azərbaycanın üzv olduğu digər beynəlxalq təşkilatların dəstəyini də artıq aldıq.  

Bu yaxınlarda, biz GUAM-ın üzvü olan dövlətlərin zirvə görüşünü keçirdik və həmin görüş zamanı 

GUAM ölkələrində mövcud olan münaqişələrlə bağlı qətnamə qəbul edildi və orada bütün ölkələrin ərazi 

bütövlüyü dəstəkləndi. Qalan beynəlxalq təşkilatların qətnamələrində və tutduqları mövqedə nəyin baş verdiyi, 

hansı tərəfin təcavüzkar və hansı tərəfin təcavüzün qurbanı olduğu aydın şəkildə təsvir olunubdur. Bununla belə, 

bütün nailiyyətlərlə yanaşı, BMT TŞ erməni qoşunlarının Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərindən qeyd-

şərtsiz çıxarılması ilə bağlı dörd qətnamə qəbul edibdir. Lakin problem ondan ibarətdir ki, həmin sənədlər və 

qətnamələr yerinə yetirilmir. Çünki Ermənistanın mövqeyi buna imkan vermir. Onlar beynəlxalq hüquqa heç bir 

məhəl qoymur, normal beynəlxalq davranışa heç bir hörmət göstərmirlər. Onlar hesab edirlər ki, XXI əsrdə 

özlərinə məxsus olmayan torpaqda otura bilərlər və heç nə baş verməyəcəkdir. Bu, yolverilməzdir.  

Lakin bizi narahat edən digər məsələ ondan ibarətdir ki, bu ay ermənilər Şuşanın guya azad olunmasını 

qeyd etdilər. Soruşulur: onlar Şuşanı kimdən azad etdilər? Azərbaycanlılardanmı? Şuşada yaşayan insanların 90 

faizdən çoxu azərbaycanlılar idi. Ermənilər isə, bunu bayram kimi qeyd edirlər. Beynəlxalq ictimaiyyət buna 

göz yumur. Problemimiz budur. Problem ondan ibarətdir ki, təşkilatların qətnamələri işləmir. Biz elə bir şərait 

yaratmalıyıq ki, qəbul olunmuş qərarlar yerinə yetirilsin.  

Bu gün əhəmiyyəti get-gedə artan enerji problemlərinə gəldikdə isə, mən demək istəyirəm ki, 

Azərbaycan qazını Gürcüstan və Türkiyəyə çatdıracaq boru kəməri sentyabr ayında istismara veriləcəkdir. 

Bunun nəticəsində Azərbaycan nəinki neft, həm də qazı ixrac edən ölkəyə çevriləcəkdir. Azərbaycan öz 

tərəfdaşları və qonşuları ilə vahid bir heyətdə işləyir.  

Hazırda Xəzər enerji layihələrinin qlobal enerji təhlükəsizliyi üçün əhəmiyyəti artır. Azərbaycan dünya 

və Avropa bazarlarına enerji daşıyıcıları ixrac edən ölkəyə çevriləcəkdir. Biz yeni potensial istehlakçılarla 

danışıqlar aparmaqdayıq. Fikrimcə, regionda alternativ qaz təchizatı xəttinin olması və Avropaya çıxması qazı 

hasil və istehlak edənlərin tələbatlarını ödəyəcəkdir. Biz bu sahədə əməkdaşlıq etməyə hazırıq. Uzun illər 

ərzində apardığımız neft siyasəti özünü doğrultmuşdur. Biz dünyada təkrarolunmaz nəqliyyat infrastrukturunun 

yaradılmasına nail olduq və onun nəticəsində Xəzər regionundan qonşu ölkələr, Avropa və dünya bazarları üçün 

neft və qaz təchizatı çoxşaxəli olacaqdır.  

PYER LELUŞ: Cənab Prezident, sağ olun. Parisə səfər etdiyinizə və fikirlərinizi bizimlə 

bölüşdüyünüzə görə bütün Assambleyamız adından Sizə minnətdarlığımı bildirirəm.  

Çox sağ olun.  
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PARİSDƏ “FİQARO” QƏZETİNƏ 

MÜSAHİBƏ 

 

Paris şəhəri, 

30 may 2006-cı il 

 

MÜXBİR: Azərbaycan Avropaya qaz təchizatının şaxələndirilməsinə nə kimi kömək göstərə bilər?  

İLHAM ƏLİYEV: Biz 1996-cı ildə qazla bağlı proqramımıza başlayanda bu, yalnız Türkiyə və 

Gürcüstan bazarları üçün nəzərdə tutulmuşdu. Biz Avropanın qaz təchizatının şaxələndirilməsini nəzərdə 

tutmamışdıq. Bu məsələdə biz heç zaman Avropa bazarını nəzərdən keçirməmişdik. Yeni şəraiti öyrənmək və 

Avropanı qazla təchiz etmək üçün investisiyamızı şəraitə uyğunlaşdırmaq lazım olacaqdır. Texniki cəhətdən bu, 

cari ilin sentyabr ayında istifadəyə veriləcək Türkiyə istiqamətindəki yeni qaz kəməri vasitəsilə mümkün olacaq, 

lakin qazın həcmi hələ kifayət deyildir.  

- Siz GUAM sammitində Ukrayna, Gürcüstan və Moldova prezidentləri ilə birgə iştirak etmisiniz. 

Tərəfdaşlarınız bu təşkilatda bəzən antirus cəbhəsi kimi təqdim olunurlar. Siz də özünüzü bu cür hiss 

edirsiniz?  

- 1997-ci ildə biz GUAM-ın əsasını qoymuşuq, bu təşkilatı kiməsə qarşı fəaliyyət göstərən təşkilat kimi 

hesab etməmişik. Biz qonşu ölkələrlə münasibətlərimizi gərginləşdirmək siyasəti aparmırıq. Bizim üçün daha 

əhəmiyyətlisi yeganə zəngin təbii ehtiyatları olan GUAM üzvü kimi bu təşkilatda iştirak etməkdir. Avropa və 

Asiyanın astanasında yerləşdiyimizdən, bu regionda heç bir nəqliyyat layihəsi Azərbaycanın iştirakı olmadan 

həyata keçirilə bilməz.  

- Qonşu İranın nüvə proqramı ilə bağlı ABŞ-la aralarında baş verə biləcək münaqişənin təhlükəsi 

Sizi narahat edirmi?  

- Bəli. Sabitliyin pozulması bütün regiona öz təsirini göstərə bilər. Bu bizim üçün elə bir məsələ deyil 

ki, ona istədiyimiz vaxt televiziya vasitəsilə baxaq və yaxud da istəməyəndə söndürək. Biz hesab edirik ki, 

münaqişə diplomatik vasitələrlə, sülh yolu ilə və xoş məramla həll olunmalıdır.  

-ABŞ-la hərbi əlaqələri nəzərə alaraq, İrana hərbi müdaxilə zamanı Azərbaycanın mövqeyi necə 

olacaq?  

- Bütün digər sahələrdə olduğu kimi, ABŞ-la hərbi sahədəki əlaqələrimizdən də məmnunuq. İrana 

gəldikdə isə, Azərbaycan bu ölkəyə qarşı hərbi əməliyyatları dəstəkləməyəcəkdir. Vaşinqton buna anlaşma ilə 

yanaşır.  

- Erməni separatçılarının nəzarətdə saxladıqları, Azərbaycan ərazisi olan Dağlıq Qarabağla bağlı 

münaqişənin həll olunacağına ümidiniz varmı?  

- Dağlıq Qarabağ Azərbaycan ərazisidir. Bu, BMT tərəfindən, eləcə də, Ermənistan istisna olmaqla, 

bütün beynəlxalq birlik tərəfindən tanınıbdır. Azərbaycanın ərazi bütövlüyü bərpa olunmalıdır, Ermənistan 

silahlı qüvvələri işğal edilmiş ərazilərdən çıxarılmalı, etnik təmizləməyə məruz qalmış 1 milyon azərbaycanlı öz 

torpaqlarına qayıda bilməlidir. Azərbaycan çox böyük iqtisadi inkişaf mərhələsindədir. Ermənistan isə bütün 

regional layihələrdən təcrid olunmuşdur, rəqabətə davam gətirməyəcək və yoxsulluqdan əziyyət çəkəcəkdir. 

Ermənistan başa düşməlidir ki, işğalçılıq siyasəti ona heç nə verməyəcəkdir.  

- Bəziləri belə hesab edir ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli üçün ölkəniz neftdən gələn 

gəlirləri silahlanmaya sərf edərək, Ermənistana təsir edə bilər?  

- Bizim hərbi büdcəmiz artır və ordumuzu müasirləşdiririk. Ermənistan bizimlə rəqabət apara bilməz. 

Dağlıq Qarabağ bizim bir nömrəli problemimizdir və əlbəttə ki, biz öz hərbi qüvvələrimizi müasirləşdiririk. 

Amma mən qeyd etmək istərdim ki, bu, bizim qonşularımızda qorxu yaratmamalıdır. Heç bir seçim istisna 

oluna bilməz, lakin xalqımız sülhsevərdir və qonşularımızla sülh şəraitində yaşamaq istəyirik. Biz heç zaman 

işğalla barışmayacağıq.  

- 2003-cü ilin prezident seçkilərində və ötən ilin noyabr ayında keçirilmiş parlament seçkilərində 

saxtakarlıq halları olmuşdur. Siz Azərbaycanda demokratiya ilə bağlı çatışmazlıqları deyənlərə nə cavab 

verərdiniz?  

- Prezident seçkilərinin nəticələri şübhə altına alınmadı. Mən səslərin 76 faizini qazandım. Bu gün də ən 

azı həmin nəticəni əldə edə bilərəm. Müxalifət özünü rüsvay etdi. Parlament seçkilərinə gəldikdə isə, 10 seçki 

dairəsində qanun pozuntularına yol verilmişdi. Cavabdeh şəxslər cəzalandırılmış, təkrar seçkilər keçirilmişdir. 

Bəzi tənqidlər doğrudur. Bizdə heç də hər şey mükəmməl deyildir. Müstəqilliyimizi yalnız 15 il bundan qabaq 

qazanmışıq və indi biz sovet sistemindən tamamilə fərqli bir sistemdə yaşayırıq.  
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Digər tənqidlər qəbulolunmazdır, çünki onlar ədalətsiz və qərəzlidir. Hər kəs başa düşür ki, inqilabın 

Azərbaycanda gələcəyi yoxdur, çünki xalq onu dəstəkləmir. Mən sizi əmin edirəm ki, bizdə demokratiyanın 

səviyyəsi elə deyil ki, qonşu ölkələrə həsəd aparaq.  
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BUXARESTDƏ “DİALOQ VƏ TƏRƏFDAŞLIQ NAMİNƏ” QARA DƏNİZ FORUMUNDA 

NİTQ 

 

Buxarest şəhəri, 

5 iyun 2006-cı il 

 

Hörmətli Rumıniya Prezidenti cənab Besesku!  

Hörmətli xanımlar və cənablar!  

İlk növbədə, forumun əla təşkilinə və göstərilən səmimi qonaqpərvərliyə görə rumıniyalı dostlarıma öz 

təşəkkürümü çatdırmaq istərdim. Yenidən sizin gözəl ölkənizdə olmaqdan çox məmnunam. Dünən Prezident 

Besesku ilə regional əməkdaşlıqla və ikitərəfli əlaqələrimizlə bağlı məsələləri müzakirə etdik. Bu forum gələcək 

genişmiqyaslı regional əməkdaşlıq imkanlarını qiymətləndirmək üçün çox gözəl fürsət yaradır. Forum Qara 

dəniz forumu adlanır, lakin aydındır ki, aramızdakı irimiqyaslı əməkdaşlıq o zaman mümkündür ki, Qara dəniz 

ilə Xəzər dənizini bağlayan regional layihələri birgə həyata keçirək. İndi, regionumuzdakı yeni reallıqlar və 

irimiqyaslı regional layihələrin nəticələr verməsi fonunda bu məsələ daha böyük əhəmiyyət kəsb etməyə 

başlayır.  

Azərbaycan öz tərəfdaşları ilə əməkdaşlığa böyük əhəmiyyət verir. Biz irimiqyaslı enerji və nəqliyyat 

layihələrini həyata keçiririk və bu layihələr artıq regional inkişaf meyillərinə öz təsirini göstərir. Azərbaycan öz 

enerji strategiyasını uğurla yerinə yetirir. Artıq dünən Xəzər dənizi ilə Aralıq dənizini birləşdirən boru kəməri 

fəaliyyətə başlamışdır və ilk Azərbaycan nefti Ceyhan limanından gəmi ilə yola salınmışdır. Bu, nadir bir 

infrastrukturdur. Dünyada ilk dəfə olaraq, Xəzər dənizi ilə Aralıq dənizi regionları çox güclü infrastruktur 

vasitəsilə birləşdirilmişdir. Azərbaycanın nəhəng neft və qaz ehtiyatlarının olmasını nəzərə alsaq, bu hadisə 

ölkəmizin uğurlu inkişafına imkan yaradacaq, dostlarımız və tərəfdaşlarımıza ümumi fayda gətirəcəkdir.  

Ölkəmiz özünün qaz layihəsi üzərində də fəal surətdə çalışır və Azərbaycan qazını Qara dəniz və Aralıq 

dənizi regionuna nəql edəcək qaz boru kəməri bu ilin sonuna kimi fəaliyyətə başlayacaqdır. Bu gün Xəzər 

dənizi boru kəmərləri vasitəsilə Qara dəniz və dünya bazarına çıxış hesab olunan Aralıq dənizi ilə birləşir. Bu, 

yeni imkanlar yaradır. Azərbaycan qonşu dövlətlərə çox etibarlı enerji daşıyıcıları ixracçısına çevrilir və bundan 

maksimum şəkildə faydalanmaq, eyni zamanda, regionda daha yaxşı şərait yaratmaq üçün əlimizdən gələni 

edəcəyik. Əminəm ki, bu da öz növbəsində regional əməkdaşlıq, təhlükəsizlik və sülh məsələlərinə töhfəsini 

verəcəkdir.  

Ölkəmiz Avropa ilə Asiyanın qovuşuğunda yerləşir və müəyyən mənada təbii körpü rolunu oynayır. 

Lakin bu körpünü möhkəmləndirmək üçün biz regionun bütün ölkələri ilə sıx əlaqə şəraitində çalışmalıyıq. 

Avropaya Azərbaycandan, habelə Azərbaycan vasitəsilə Mərkəzi Asiyadan istiqamətlənən nəqliyyat layihələri 

daha mühüm xarakter daşımağa başlayır. Tarixi İpək yolunun bərpası, TRASEKA proqramı, Mərkəzi Asiyanı 

Avropa ilə birləşdirə biləcək və inşasını planlaşdırdığımız Qars-Tbilisi-Bakı dəmir yolu xətti layihələri yalnız 

niyyət, ideyalar deyildir. Onların böyük əksəriyyəti artıq uğurla başa çatdırılmışdır. Bu layihələrin həyata 

keçirilməsi üçün milyardlarla dollar investisiya, region ölkələrinin, ABŞ-ın güclü siyasi dəstəyi tələb 

olunmuşdur. İndi Bakı-Tbilisi-Ceyhan boru kəməri artıq arzu deyil, reallıqdır. Bu isə o deməkdir ki, biz dünya 

miqyaslı layihələri uğurla həyata keçirə bilərik və hər kəs, bütün dostlarımız bundan faydalanacaqdır.  

Hazırda Azərbaycanda iqtisadiyyat çox sürətlə inkişaf edir. Keçən il ölkəmizdə ümumi daxili məhsulun 

artımı 26 faiz olmuşdur, bu ilin ilk dörd ayı ərzində isə bu rəqəm 39 faiz təşkil etmişdir. Sənaye məhsulunun 

artımı ötən dörd ay ərzində demək olar ki, 50 faiz olmuşdur. Ötən iki il yarım ərzində Azərbaycanda təxminən 

400 min yeni iş yeri açılmışdır. Xalqımız bütün bu müsbət proseslərdən faydalanır və biz bu nailiyyətlərimizi 

dostlarımız və tərəfdaşlarımız ilə də bölüşə bilərik.  

Eyni zamanda, mən qəti inanıram ki, uzunmüddətli iqtisadi inkişafa yalnız o zaman nail olmaq olar ki, 

ölkədə siyasi təsisatlar güclü olsun, demokratik proseslər inkişaf etsin. Yoxsul ölkədə həqiqi demokratik 

cəmiyyət qurmaq olmaz. Eyni zamanda, güclü ictimai nəzarət, demokratik təsisatlar olmadan da, sadəcə, böyük 

enerji ehtiyatları, nəqliyyat dəhlizləri, iqtisadi potensial ilə tam uğur qazanmaq mümkün deyildir. Azərbaycanda 

siyasi və iqtisadi islahatlar paralel şəkildə həyata keçirilir və bu, özünün uğurlu olmasını göstərir.  

Bunlarla yanaşı, region üçün təhlükələr və risklər də mövcuddur. Əlbəttə ki, Azərbaycan, Gürcüstan və 

Moldovada mövcud olan dondurulmuş münaqişələr regional inkişaf qarşısında duran ən böyük təhlükə və 

maneələrdir. Hesab edirəm ki, Abxaziya, Cənubi Osetiya, Dnestryanı və Dağlıq Qarabağ münaqişələrinin 

aradan qaldırılması üçün vahid həll yolu tapılmalıdır. Belə ki, bütün bu münaqişələrin mənşəyi eynidir, onlar 

separatizm nəticəsində başlanmışdır. Bu münaqişələrin nəticələri də eynidir. Belə ki, münaqişələr nəticəsində 



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 

 

 110 

Gürcüstan, Moldova və Azərbaycanın ərazi bütövlüyü pozulmuşdur. Bu münaqişələr beynəlxalq hüququn 

norma və prinsipləri əsasında həll olunmalıdır. Münaqişələr kiminsə ideyaları, arzuları, gözləntiləri və ya 

planları əsasında həll edilə bilməz. Beynəlxalq normalar mövcuddur və Azərbaycan münaqişələrin bu normalar 

çərçivəsində həllinə tam sadiqdir.  

Azərbaycanın ərazi bütövlüyü bütün beynəlxalq birlik, BMT tərəfindən tanınmışdır. Bizim mövqeyimiz 

ondan ibarətdir ki, Dağlıq Qarabağ munaqişəsi yalnız və yalnız ölkəmizin ərazi bütövlüyü çərçivəsində həll 

edilə bilər. Münaqişə nəticəsində on ildən artıqdır ki, Azərbaycan ərazisinin 20 faizi – Dağlıq Qarabağ və onun 

inzibati sərhədlərindən kənarda yerləşən daha 7 rayon işğal olunmuşdur. Qaçqın və məcburi köçkün vəziyyətinə 

düşmüş bir milyon azərbaycanlı münaqişənin nəticələrindən əziyyət çəkir. Biz beynəlxalq birliyin münaqişənin 

həlli ilə bağlı mövqeyini açıq şəkildə bəyan etməsindən məmnunuq.  

BMT Təhlükəsizlik Şurasının erməni qoşunlarının Azərbaycan ərazisindən qeyd-şərtsiz çıxarılmasını 

tələb edən 4 qətnaməsi mövcuddur. Keçən ilin əvvəlində Avropa Şurası tərəfindən münaqişə ilə bağlı qətnamə 

qəbul edilmişdir və bu qətnamədə açıq şəkildə bildirilir ki, Avropa Şurasının üzvü olan bir dövlət, Ermənistan, 

digər üzv dövlətin, Azərbaycanın ərazisini işğal etmiş və bu, böyük humanitar fəlakətə səbəb olmuşdur. Biz 

digər beynəlxalq təşkilatların da mövqeyindən məmnunuq. Bu yaxınlarda GUAM-ın sammiti zamanı həll 

edilməmiş münaqişələrlə bağlı xüsusi bəyannamə qəbul olunmuşdur və biz bu məsələdə dostlarımızla əlaqə 

şəraitində çalışmaqdan məmnunuq.  

Öz müqəddəratını təyin etmək prinsipi də mövcuddur. Lakin erməni xalqı Ermənistan dövləti 

çərçivəsində artıq bir dəfə öz müqəddəratını təyin etmişdir. Hesab edirik ki, ermənilərin öz müqəddəratını 

yenidən Azərbaycan ərazisində təyin etməsi yolverilməzdir. Dünyada çoxlu erməni icmaları var və təsəvvür 

etmək mümkündür ki, onlar yaşadıqları hər bir dövlətdə öz müqəddəratlarını təyin etsələr, nə baş verə bilər. Bir 

daha qeyd edirəm ki, biz bu münaqişəni dinc yolla həll etmək istəyirik, ölkəmiz sülh prosesinə sadiqdir. Lakin 

Azərbaycanın ərazi bütövlüyü müzakirə mövzusu ola bilməz. Bu münaqişənin və regionda olan digər oxşar 

münaqişələrin dinc yolla həllinə nail olsaq, əminəm ki, region daha təhlükəsiz olacaq, buradakı inteqrasiya 

prosesləri daha sürətlə gedəcək, daha geniş beynəlxalq əməkdaşlıq həyata keçirə biləcəyik. Azərbaycanın, 

birlikdə dünya miqyaslı nəqliyyat və enerji layihələrini həyata keçirdiyimiz tərəfdaşlarımızın təcrübəsi göstərir 

ki, bunu etmək mümkündür və bu, yalnız sülh, sabitlik, gələcək ilə bağlı müəyyənlik və təhlükəsizlik gətirir. Ən 

əsası da odur ki, insanlar bundan faydalanırlar. İnsanlar “nə müharibə, nə sülh” şəraitində yaşaya bilməzlər. 

Avropa ərazisində tanınmamış, qeyri-qanuni qurumların mövcudluğuna dözümümüz sonsuz ola bilməz. Buna 

görə də münaqişələrin dinc yolla həll edilməsi işində bizə kömək etmək üçün beynəlxalq birlik tərəfindən bu 

məsələ ilə bağlı çox sərt mesaj verilməli, çox güclü əməli tədbirlər həyata keçirilməlidir. Bütün bu məsələlər 

bir-birilə bağlıdır.  

Regionun siyasi inkişafı, demokratik dəyişikliklər, Avropaya inteqrasiya, sülh, təhlükəsizlik, enerji 

təhlükəsizliyi, nəqliyyat dəhlizləri məsələlərini bir-birindən ayıra, onların birində uğur qazanıb digərində 

uğursuzluğa düçar ola bilmərik. Bu məsələlərlə eyni vaxtda məşğul olmalıyıq və Azərbaycan bunu etməyə 

hazırdır. Bir daha qeyd edirəm ki, biz regional əməkdaşlığın səviyyəsindən olduqca məmnunuq. Ölkəmiz bu 

regional əməkdaşlığa çox mühüm töhfə verir və bundan çox fayda götürürük. Hesab edirəm ki, bu forum 

perspektivləri qiymətləndirmək, nailiyyətləri təhlil etmək və gələcək əməkdaşlıq istiqamətlərimizi 

müəyyənləşdirmək üçün çox gözəl imkandır.  

Çox sağ olun.  
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BAKIDA “XƏZƏR NEFT, QAZ, NEFTAYIRMA VƏ NEFT KİMYASI-2006”  

XIII BEYNƏLXALQ SƏRGİ VƏ KONFRANSININ AÇILIŞ MƏRASİMİNDƏ  

NİTQ 

 

Bakı şəhəri, 

6 iyun 2006-cı il 

 

Hörmətli xanımlar və cənablar!  

Əziz dostlar!  

Mən sizin hamınızı salamlayıram və Xəzər neft-qaz sərgi və konfransının açılışı münasibətilə sizi təbrik 

edirəm. Bu, çox gözəl ənənədir və artıq 13-cü dəfədir ki, Bakıda belə gözəl beynəlxalq tədbir keçirilir. Önəmli 

məsələ ondan ibarətdir ki, bu sərgiyə maraq azalmır, əksinə, artır. Baxmayaraq, artıq 13 ildir ki, belə gözəl 

tədbir keçirilir, amma sərgidə və konfransda iştirak etmək istəyənlərin sayı artmaqdadır. Bu, onu göstərir ki, 

Azərbaycan neft ölkəsi kimi öz cəlbediciliyini itirmir. Baxmayaraq ki, artıq ən böyük neft müqavilələri 

imzalanıbdır, yenə də Azərbaycanda imkanlar mövcuddur. Yeni imkanlar açılır, yeni layihələr icra olunur. 

Beləliklə, Azərbaycanın uzunmüddətli inkişaf strategiyası öz həllini tapır.  

Sərgi və konfrans hər il keçirilir və hər il Azərbaycanda neft-qaz sahəsində görülən işlər burada 

müzakirə olunur. Əgər biz bunun qısa tarixinə nəzər salsaq görərik ki, az müddət ərzində Azərbaycanda bu 

sahədə çox böyük, dünya əhəmiyyətli işlər görülübdür. 1994-cü ildə ulu öndər Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə 

“Əsrin müqaviləsi” imzalandı və Azərbaycan xarici şirkətləri Xəzər dənizinə dəvət etdi. Ondan sonra, üç ildən 

sonra, - bu da dünya praktikasında rekord göstəricidir,- “Çıraq-1” platformasından ilk neft hasil edildi.  

Daha sonra “Bakı-Novorossiysk” neft kəməri təmir olundu və fəaliyyətə başladı. Bakı-Supsa neft 

kəməri tikildi. “Mərkəzi Azəri”, “Qərbi Azəri” platformaları quraşdırıldı. “Dədə Qorqud”, “İstiqlal”, 

“Qurtuluş”, “Heydər Əliyev” müasir qazma qurğuları Azərbaycanda tikilib istifadəyə verildi. Sadaladıqlarımın 

hər biri özlüyündə nəhəng enerji layihəsidir. Azərbaycanda qısa müddət ərzində bütün bu layihələrin həyata 

keçirilməsi mümkün olmuşdur.  

İki gün bundan əvvəl Azərbaycan nefti tarixdə ilk dəfə olaraq Aralıq dənizindən dünya bazarlarına 

göndərildi. Heydər Əliyevin adını daşıyan Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəməri fəaliyyətə başladı. Bu, çox böyük 

tarixi hadisədir. Üç dənizi birləşdirən, Xəzər neftini dünya bazarlarına çıxara biləcək böyük, dünya miqyaslı 

layihə artıq başa çatdı. Bütün bunlar onu göstərir ki, Azərbaycanda səmərəli işbirliyi, əməkdaşlıq üçün bütün 

imkanlar var.  

Bütün bu uğurlar, əlbəttə ki, birgə səylərin nəticəsində qazanılmışdır. İlk növbədə, 1990-cı illərin 

ortalarında Heydər Əliyev tərəfindən başlanmış Azərbaycanın yeni neft strategiyası çox düşünülmüş və 

proqramlı şəkildə həyata keçirildi. Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin uğurlu fəaliyyəti, bizim xarici 

tərəfdaşlarımızın Azərbaycana olan marağı və birgə fəaliyyətimiz, maliyyə qurumlarının Azərbaycana inamı, 

bizim üçün önəmli olan bütün infrastrukturun mövcud olması, - bilirsiniz ki, əgər 1970-ci illərdə möhkəm neft-

qaz infrastrukturu yaranmasaydı, indi bizim bütün layihələrimizi həyata keçirmək daha da çətin olardı və buna 

daha da çox vaxt lazım ola bilərdi, - bizim uğurlarımızın əsasını təşkil etdi.  

Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəməri tarixi layihədir və onun həyata keçirilməsində bütün tərəflər, bütün 

qurumlar vahid komanda kimi işləyib, fəaliyyət göstəriblər. Əlbəttə, bu gün mən xüsusilə Amerika Birləşmiş 

Ştatları hökumətinin fəaliyyətini qeyd etmək istəyirəm. Onların siyasi, mənəvi dəstəyi olmasaydı, əlbəttə, bu 

layihənin həyata keçirilməsi çox çətinləşərdi.  

İndi Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəməri fəaliyyətə başlayıbdır. Çox əlamətdar haldır ki, Azərbaycan nefti 

Ceyhan terminalına Respublika günündə çatdı. Bu da əlbəttə ki, rəmzi xarakter daşıyır. Çünki Bakı-Tbilisi-

Ceyhan neft kəməri Azərbaycanın müstəqilliyini daha da möhkəmləndirəcəkdir. Azərbaycan nəinki özünün 

enerji məsələlərini, enerji təhlükəsizliyi məsələlərini həll edir, həm də dünya üçün çox önəmli ölkəyə çevrilir. 

Azərbaycanın nefti və daha sonra qazı dünya bazarlarına çatdırılaraq, əlbəttə, ilk növbədə, bizim iqtisadi 

vəziyyətimizi yaxşılaşdıracaq, eyni zamanda, tərəfdaşlarımız üçün də yeni imkanlar açacaqdır.  

Bilirsiniz ki, bu gün üzərində işlədiyimiz layihə “Şahdəniz” qaz yatağının istismara verilməsidir. Bu 

sahədə də işlər uğurlu gedir. Bakı-Tbilisi-Ərzurum qaz kəməri tikilir və ümid edirəm ki, ilin sonuna qədər 

istismara veriləcəkdir. Eyni zamanda, dünyada bəlkə də analoqu olmayan TPG-500 platforması artıq fəaliyyətə 

başlayır. Bütün bunlar bir daha onu göstərir ki, Azərbaycana böyük inam var. Əgər inam olmasaydı, heç vaxt 

xarici şirkətlər Azərbaycana 20 milyard dollardan çox sərmayə qoymazdılar. Əgər bu inam olmasaydı, Bakı-

Tbilisi-Ceyhan kimi çox nəhəng, həm iqtisadi, həm də siyasi cəhətdən çox önəmli layihə yəqin ki, o qədər 
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böyük maraq doğurmazdı. Məhz xarici şirkətlərin Azərbaycana, ölkəmizin gələcəyinə olan inamı, Azərbaycanda 

hökm sürən sabitlik, vətəndaş həmrəyliyi - bütün bu amillər ölkəmizin inkişafına xidmət edir.  

Əgər dünya praktikasına nəzər salsaq görərik ki, investisiyalar ancaq sabitlik olan ölkəyə qoyulur. Ona 

görə Azərbaycanda həm daxildə, həm də ölkəmizin ətrafında sülhün, təhlükəsizliyin möhkəmlənməsi böyük 

əhəmiyyət daşıyır. Biz bunu bacardıq. Biz 1990-cı illərin əvvəllərində Azərbaycanda xaos, anarxiya hökm 

sürdüyü bir vaxtda, iqtisadi tənəzzül müşahidə olunduğu bir vaxtda dünyanın aparıcı neft şirkətlərini cəlb edə 

bildik. Müqavilələr imzalandı, böyük layihələr icra olunmağa başladı. Bütün bu işlərin təşəbbüskarı ulu öndər 

Heydər Əliyev olmuşdur. Məhz onun siyasi nüfuzu, müdrikliyi, biliyi, cəsarəti bütün bunları reallığa çevirdi. 

Biz indi bu siyasəti davam etdiririk. Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəmərinin tikintisi tarixi hadisədir. Mən bu 

kəmərin tikintisində iştirak etmiş bütün insanları ürəkdən təbrik edirəm.  

Bir daha qeyd etmək istəyirəm ki, bizim uğurlarımızın əsasında məhz birgə fəaliyyətimiz dayanır. Hər 

bir tərəf öz üzərinə düşən vəzifələri çox yüksək səviyyədə icra etdi və beləliklə, bu layihə artıq reallıqdır. Mən 

bu fürsətdən istifadə edib, qonşu dövlətlərin müvafiq qurumlarını da qeyd etmək istəyirəm. Çünki bu kəmər 

Azərbaycan, Gürcüstan və Türkiyəni birləşdirir. Bu, gözəl regional əməkdaşlıq nümunəsidir və üç ölkənin 

səyləri nəticəsində biz buna nail olduq.  

Bundan sonra Azərbaycanın uzunmüddətli inkişafı çox müsbət olacaqdır. Biz demək olar ki, öz iqtisadi 

potensialımızı gücləndirmişik. Bu gün Azərbaycan çox önəmli neft-qaz ixrac edən ölkəyə çevrilir. Nəzərə alsaq 

ki, indi Avropada və dünyada enerji təhlükəsizliyi məsələləri ön plana çıxıb, şübhəsiz ki, Azərbaycanın önəmi 

artacaqdır. Bizim enerji resurslarımız, artıq mövcud olan nəqliyyat imkanlarımız, neft-qaz kəmərlərimiz, 

Azərbaycanın coğrafi vəziyyəti, Avropa ilə Asiya arasında olan əlaqələrin mövcudluğu və möhkəmlənməsi 

Azərbaycanı regionda çox önəmli və bəzi hallarda, həlledici ölkəyə çeviribdir.  

Amma bildiyiniz kimi, bütün bunlar öz-özünə baş vermir. Bütün bunlara nail olmaq üçün çox 

düşünülmüş, uzunmüddətli proqram həyata keçirilməli idi. Həm strategiya düzgün seçilmişdir, həm də bizim 

bütün addımlarımız çox uğurlu idi. Heç bir mərhələdə heç bir səhvə yol verilmədi və bu gün biz onun şahidiyik 

ki, Azərbaycan dünya miqyasında öz yerini möhkəmləndirir. Bu isə ölkəmizin və xalqımızın sülh, rifah 

şəraitində yaşamasını təmin edəcəkdir. 

Bildiyiniz kimi, Azərbaycanda fəaliyyət göstərən Dövlət Neft Fondunun imkanları artır, ildən-ilə 

vəsaitimiz, büdcəmiz artır. Son üç il ərzində büdcəmiz, bəlkə də, üç dəfə artmışdır və gələcəkdə də artacaqdır. 

Neft Fondunun fəaliyyətindən Azərbaycan xalqı çox böyük fayda görəcəkdir. Artıq biz bunu görürük. Müxtəlif 

beynəlxalq maliyyə qurumları tərəfindən müəyyən hesablamalar var. Bu hesablamalara görə, əgər neftin 1 

barrelinin qiyməti 50 dollar olarsa, onda qarşıdakı 20 ildə Azərbaycan neft-qaz layihələrindən 140 milyard 

dollar əldə edəcəkdir. Təsəvvür etmək çətin deyil ki, bu, bizim ölkə üçün nə deməkdir. Həyatımızın bütün 

sahələri bundan xeyir götürəcək, infrastruktur yeniləşəcək, insanlarımız daha da yaxşı yaşayacaqlar və 

Azərbaycan çox güclü ölkəyə çevriləcəkdir. Bizim arzumuz budur.  

Biz hesab edirik ki, gələcək planlar haqqında indidən düşünməliyik. Mən hesab etmirəm ki, Bakı-

Tbilisi-Ceyhan neft kəmərinin işə düşməsi ilə bizim işlərimiz bitmiş hesab olunur. Xeyr. Sadəcə olaraq, 

işlərimizin yeni mərhələsi başlayır. Əgər 1994-cü ildən bu günə qədərki bütün tarixə nəzər salsaq görərik ki, bir 

mərhələ başa çatır, yeni mərhələyə qədəm qoyuruq. Bu gün də belədir. Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəmərinin işə 

düşməsi ilə bizim işimiz bitmir. Bakı-Tbilisi-Ərzurum qaz kəmərinin tikintisi bu yaxınlarda başa çatacaqdır. 

Yəqin ki, bizim “Şahdəniz” yatağı ilə bağlı planlarımıza müəyyən dəyişiklik də edilə bilər. Çünki indi qaza 

tələbat kəskin şəkildə artır və əgər ehtiyac olarsa Azərbaycan, bu tələbatı ödəməyə hazır olmalıdır.  

Beləliklə, neft–qaz ölkəsi kimi Azərbaycan uzun illər ərzində bu bölgədə çox mühüm rol oynayacaqdır. 

Biz bunu artıq hiss edirik. Beynəlxalq tədbirlərdə, müxtəlif görüşlərdə Azərbaycana olan maraq çox sürətlə artır. 

Bizim siyasətimiz çox açıqdır, xarici tərəfdaşlarla çox açıq siyasət aparırıq. Açıq qapı siyasəti aparırıq. 

Azərbaycanda həm iqtisadi, həm də siyasi islahatlar sürətlə gedir. Biz istəyirik ki, ölkəmizi müasirləşdirək, 

zənginləşdirək. Azərbaycan həm siyasi, həm də iqtisadi cəhətdən çox müasir, qüdrətli dövlətə çevrilsin. Artıq 

bunu etmək üçün bütün imkanlar var. Bizim gözəl şəraitimiz var. Azərbaycanda hökm sürən ab-hava çox 

müsbətdir, zəngin enerji ehtiyatlarımız var. Neft, qaz kəmərlərimiz, bölgədə yerləşən ölkələrlə səmərəli 

əməkdaşlığımız var.  

Azərbaycanın iştirak etdiyi layihələrin, demək olar ki, hamısı uğurla icra edilir. Bölgədə elə layihə 

yoxdur ki, Azərbaycan orada iştirak etməsin, yaxud da onda Azərbaycanın iştirakı lazım olmasın. Biz bir sıra 

beynəlxalq layihələrin iştirakçısı və onların təşəbbüskarıyıq. Bütün bu işlərdə bu sərginin də böyük köməyi 

olubdur. Çünki hələ 1993-cü, 1994-cü illərdə Azərbaycanı çox tanımırdılar. Azərbaycan hələ riskli bir ölkə kimi 

tanınırdı. Çünki siyasi risklər mövcud idi. İqtisadi cəhətdən vəziyyət çox ağır idi və bütövlükdə, ölkənin 
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gələcəyi o qədər də aydın deyildi. Ona görə, Xəzər neft-qaz sərgi və konfransının Azərbaycanda keçirilməsi 

bizim bütün işlərimizə çox böyük dəstək oldu.  

Mən bu gün bu kürsüdən artıq dünyasını dəyişmiş Syuzan xanımı xatırlatmaq istəyirəm. Onun 

təşəbbüsü ilə bu sərgi ilk dəfə keçirildi və onun Azərbaycana olan münasibəti, məhəbbəti, işlərimizə olan 

dəstəyi, əlbəttə, bizə çox böyük kömək oldu. Onun vəfatı xəbəri bizi çox kədərləndirdi. Allah ona rəhmət eləsin!  

Bu sərgi bir daha onu göstərir ki, yenə də deyirəm, baxmayaraq Azərbaycanda neft-qaz layihələrinin 

böyük hissəsi artıq həyata keçirilib, ancaq ölkəmizə maraq azalmır, artır və Azərbaycanın yeni imkanları, tranzit 

ölkə kimi imkanları, qaz hasil və ixrac edən ölkə kimi imkanları, əlbəttə, böyük maraq doğurur. Ona görə, mən 

hesab edirəm ki, sərgi və konfransın işi səmərəli olacaq və burada çox gözəl yeni əlaqələr yaranacaq, 

Azərbaycanın neft-qaz strategiyasının yeni imkanları, yeni mərhələləri müzakirə olunacaqdır.  

Əziz dostlar, bu gözəl hadisə münasibətilə sizi bir daha təbrik edirəm, sizə uğurlar arzulayıram.  

Sağ olun.  
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ABŞ-ın EN-Bİ-Sİ TELEKANALINA  

MÜSAHİBƏ 

 

Bakı şəhəri, 

6 iyun 2006-cı il 

 

- Heydər Əliyevin xalqınız üçün qoyduğu irs barədə nə deyə bilərsiniz?  

- Müasir, müstəqil Azərbaycan regionda öz mövqelərini möhkəmləndirir. Ölkədə güclü iqtisadi siyasət 

həyata keçirilir və bu siyasətin məqsədi insanların həyat şəraitini daha da yaxşılaşdırmaqdır. Azərbaycan nəhəng 

beynəlxalq proqramların, enerji layihələrinin iştirakçısıdır, ölkəmizdə iri neft və qaz boru kəmərləri inşa edilir. 

Müstəqilliyini əldə etdiyi 15 il ərzində ölkəmiz əsil müstəqil ölkə kimi yaşaya bilmək iqtidarında olduğunu 

sübut etmişdir. Hazırda Azərbaycan həqiqi müstəqil siyasət həyata keçirir, o, böyük iqtisadi artıma və potensiala 

malikdir. Bütün bu inkişafın əsasını 1990-cı illərin əvvəllərində ölkə rəhbərliyinə gəlmiş mənim mərhum atam 

qoymuşdur.  

- Həm Siz, həm də atanız ABŞ ilə çox yaxın əlaqələr qurulmasının tərəfdarı olmusunuz. Bunu nə 

ilə izah edə bilərsiniz?  

- Azərbaycan öz dövlət müstəqilliyini əldə edən zaman onun qarşısında bir çox seçim imkanı var idi. 

Ölkəmiz müxtəlif istiqamətlərdə inkişaf edə bilərdi. Lakin Heydər Əliyev tərəfindən edilmiş strateji seçim ABŞ 

ilə sıx əlaqələrə malik olmaq, Avratlantik strukturlarına inteqrasiya etmək olmuşdur. Hazırda Azərbaycan 

beynəlxalq münasibətlər sisteminin çox etibarlı və mühüm iştirakçısına çevrilir. Bu siyasət özünün doğru 

olduğunu sübut etmişdir. İndi ABŞ ilə ikitərəfli əlaqələrimiz çox yüksək səviyyədədir. Ölkələrimiz müxtəlif 

sahələrdə əməkdaşlıq edir və bu gün ABŞ Prezidenti Corc Buş tərəfindən mənə ünvanlanmış məktubda iki 

dövlət arasındakı əməkdaşlıq sahələri bir daha müəyyən edilmişdir. Bunlara enerji sahəsində dialoq, iqtisadi 

əməkdaşlıq, təhlükəsizlik məsələləri, siyasi proseslər, cəmiyyətin demokratikləşməsi aiddir. Biz müxtəlif 

ölkələrin təcrübəsindən xəbərdarıq. Bilirik ki, yalnız güclü, liberal, bazar prinsiplərinə əsaslanan iqtisadiyyat, 

siyasi azadlıqlar, demokratik proseslər insanlar üçün daha yaxşı həyat şəraitini təmin edə bilər. Buna görə də 

bizim ABŞ, digər Qərb ölkələri ilə yaxın əlaqələr qurmaq strategiyamızın bir məqsədi var. Bu da azad 

iqtisadiyyata malik olan, insanlara sərbəstlik təmin edən, dünyada gedən inteqrasiya proseslərinə və dünya 

iqtisadiyyatına tam inteqrasiya olunan müasir dövlət qurmaqdır.  

- Bu gün etdiyiniz çıxışda Siz Azərbaycanı regionda ən mühüm dövlət adlandırdınız. Bununla 

bağlı fikirlərinizi bilmək istərdik.  

- Bu yalnız böyük enerji daşıyıcıları ehtiyatlarının mövcudluğu ilə bağlı deyildir. Belə ki, enerji 

daşıyıcıları ehtiyatlarının olması o zaman əhəmiyyət kəsb edir ki, o, hasil olunsun və təhlükəsiz şəkildə dünya 

bazarlarına çıxarılsın. Bu gün biz Xəzər dənizi ilə Aralıq dənizini birləşdirən və dünyada nadir olan infrastruktura, 

boru kəmərinə malikik. Hazırda Azərbaycan nefti üç boru kəməri vasitəsilə üç müxtəlif istiqamətə nəql edilərək, 

dünya bazarına çatdırılır. Biz nəhəng qaz boru kəmərinin inşasının başa çatdırılması ərəfəsindəyik. Bu kəmər 

ölkəmizə öz qazını Qara dəniz və Aralıq dənizi hövzəsində yerləşən ölkələrə ixrac etmək imkanı verəcəkdir. 

Azərbaycan çox mühüm coğrafi mövqedə yerləşir. İndi Azərbaycanın iştirakı olmadan regionda hər hansı enerji, 

nəqliyyat layihəsinin və ya hansısa digər mühüm regional layihənin həyata keçirilməsi mümkün deyildir. Ölkəmiz 

Asiya ilə Avropa arasında təbii körpü rolunu oynayır. Hazırda bu regionda qlobal əməkdaşlığa daha böyük maraq 

olduğu bir dövrdə nəqliyyat, təhlükəsiz enerji dəhlizləri daha çox əhəmiyyət daşımağa başlayır. Biz yalnız enerji 

daşıyıcılarının tranziti üçün təhlükəsiz ölkə deyil, eyni zamanda, bunları hasil edən ölkəyik. Bir neçə ildən sonra 

ölkəmiz gündə bir milyon barrel neft hasil edərək onu ixrac edəcəkdir. Eyni zamanda, nəhəng qaz potensialımız da 

mövcuddur. Buna görə də Azərbaycanın regionun ən mühüm dövlətinə çevrilməsi təbiidir. Azərbaycanın iştirakı 

olmadan regionda heç bir mühüm beynəlxalq layihə reallaşa bilməz.  

- Bakı-Tbilisi-Ceyhan boru kəmərinin inşasının başa çatması şəxsən Sizin üçün və Azərbaycan 

xalqı üçün nə deməkdir?  

- Şəxsən mən fəxr edirəm ki, lap əvvəldən, 1994-cü ildən başlayaraq Dövlət Neft Şirkətinin 

nümayəndəsi kimi “Əsrin müqaviləsi” ilə bağlı danışıqların aparılması, müqavilənin imzalanması prosesi, 2003-

cü ilə kimi müqavilənin və onunla bağlı infrastruktur layihələrinin əməli həyata keçirilməsi prosesində iştirak 

etmişəm. Sonra isə bu proseslərə dövlət başçısı kimi rəhbərlik etməyə başladım. Beləliklə, mən həyatımın on 

ildən artıq bir dövrünü bu layihənin həyata keçirilməsinə həsr etmişəm. Bu layihəyə əfsanə, arzu, real olmayan 

bir şey kimi baxılırdı. Lakin biz onun həyata keçməsinə nail olduq. Bu, hamımızın - Azərbaycan hökumətinin, 

xarici tərəfdaşlarımızın, şirkətlərin, layihəyə güclü dəstək vermiş ABŞ hökumətinin, ARDNŞ-in ümumi 
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nailiyyətidir. Boru kəmərinin Azərbaycan xalqı üçün əhəmiyyətinə gəlincə, deyə bilərəm ki, bu, ölkəmiz üçün 

uzunmüddətli iqtisadi rifahı təmin edəcəkdir. Xüsusilə neftin hazırkı qiymətləri nəzərə alınarsa, 8 milyonluq 

əhalisi olan bir ölkə üçün gündə bir milyon barreldən artıq həcmdə neft ixrac etmək böyük əhəmiyyət kəsb 

edəcəkdir. Bu, bizə enerjiyə olan tələbatlarımızı tam ödəməyə, neftin dünya bazarlarına etibarlı ixracçısı 

olmağa, Azərbaycan iqtisadiyyatına milyardlarla dollar cəlb etməyə imkan verəcəkdir. Hesablanmışdır ki, 

qarşıdan gələn 20 il ərzində neftin qiyməti bir barrel üçün 50 dollar həcmində qalarsa, Azərbaycan onun 

satışından 140 milyard dollar vəsait əldə edəcəkdir. Bu, böyük həcmli vəsaitdir və bu vəsaitlə mühüm işlər 

həyata keçirmək olar.  

- Bu boru kəməri ilə Siz Azərbaycanın gələcək yolunun Qərblə olmasını seçdiniz. Nə üçün bu yol 

kimi cənub, İran və ya şimal, Rusiya seçilmədi?  

- Əslində, biz neftin bir çox istiqamətlərdə nəqlinin tərəfdarıyıq. Azərbaycan dünya bazarlarına birbaşa 

çıxışı olmayan neft hasil edən ölkələrdən biri idi. Buna görə də boru kəmərinə ehtiyac vardı. Hazırda üç belə 

boru kəməri mövcuddur. Bunlardan biri Rusiya, digəri Gürcüstan, o biri isə Türkiyə istiqamətindədir. Yəni boru 

kəmərlərindən ikisinin Qara dənizə, birinin isə Aralıq dənizinə çıxışı var. Əgər daha əlavə həcmdə neft hasil 

edilərsə və bu, kommersiya baxımından zəruri hesab olunarsa, biz başqa istiqamətləri də nəzərdən keçirə bilərik. 

Yəni cənub istiqamətində boru kəmərinin çəkilməsi imkanı istisna edilmir. Fakt ondan ibarətdir ki, mövcud olan 

seçim imkanlarından ən səmərəlisi seçilmişdir. Bu seçim istər ölkə, istərsə də investorlar, şirkətlər üçün ən 

səmərəli olmuşdur.  

Nə qədər çox alternativ marşruta malik olsaq, bir o qədər yaxşı olar. Buna görə də Azərbaycan və enerji 

daşıyıcıları ehtiyatlarımızdan və infrastrukturumuzdan gələcəkdə faydalanacaq tərəflər üçün boru kəmərlərinin 

çoxluğu siyasəti ən yaxşı seçimdir.  

- Boru kəmərinin Gürcüstan və Türkiyədən keçməsi yalnız kommersiya səbəbləri ilə bağlı 

olmamışdır. ABŞ boru kəmərinin məhz bu istiqamətdə çəkilməsində çox maraqlı idi. Bu barədə nə deyə 

bilərsiniz?  

- Hesab edirəm ki, burada həm kommersiya, həm də siyasi məqsədlər əsas kimi götürülmüşdür. 

Kommersiya baxımından Aralıq dənizinə çıxışa ehtiyac var idi. Belə ki, ilk növbədə bu, dünya bazarıdır. 

İkincisi, Qara dəniz və Bosfor vasitəsilə Azərbaycanın böyük neft ehtiyatını nəql etmək mümkün olmayacaqdı. 

Söhbət gündə ən azı bir milyon barrel neftin hasilatı və nəqlindən gedir. Buna görə də bizim Aralıq dənizinə 

çıxışı olacaq boru kəmərinə ehtiyacımız var idi. Beləliklə, kommersiya nöqteyi-nəzərindən layihə əsaslı idi. O, 

eyni zamanda, siyasi baxımdan da əhəmiyyətlidir. Belə ki, boru kəməri Xəzər dənizindən Aralıq dənizinə çox 

mühüm və nadir nəqliyyat dəhlizidir. Bu kəmər bütünlükdə Xəzər dənizi və Qara dəniz regionunun ümumi 

inkişafı üçün vacibdir. Bu gün qarşımızda yeni bir mənzərə var. Qara dəniz və Xəzər dənizi regionu müxtəlif 

sahələrdə əməkdaşlıq edir. Sizi əmin edirəm ki, neft ehtiyatlarımız olmasaydı, onun hasilatı belə sürətlə 

artmasaydı, neftin nəqli üçün zəruri boru kəməri mövcud olmasaydı, bu əməkdaşlıq daha aşağı səviyyədə olardı. 

Azərbaycan dostlarımızı, tərəfdaşlarımızı və qonşularımızı genişmiqyaslı iqtisadi və siyasi əməkdaşlıq 

layihələrinə cəlb etməyə imkan verən infrastruktur yaratmışdır. Buna görə də bu boru kəməri bizim üçün, 

sadəcə olaraq, neftimizin müəyyən bazarlara nəql edilməsinə imkan verən dəhliz deyildir. Onun əhəmiyyəti 

daha böyükdür.  

- Azərbaycanda daxili siyasi vəziyyətlə bağlı sual vermək istərdim. Bəzi insanlar hökumətinizi 

tənqid edirlər. Sizin ABŞ-a səfəriniz öncəsi “Human Rights Watch” təşkilatı ABŞ Prezidentinə 

ölkənizdəki seçkilərdə müxalifətə hədə-qorxu gəlinməsi barədə məlumatlar təqdim etmişdir. Prezident 

seçkiləri ilə bağlı da bəzi iddialar irəli sürülmüşdür. Buna necə cavab verərdiniz?  

- Tənqidlər əsaslı olanda biz narahatlıq yaradan məsələləri aradan qaldırmaq üçün əməkdaşlıq etməyə 

və işləməyə çalışırıq. Azərbaycan cəmiyyəti, onun siyasi sistemi hələ tam mükəmməl deyildir. Cəmi 15 ildir ki, 

biz müstəqil dövlət kimi, sovet dövründə mövcud olandan tamamilə fərqli siyasi mühitdə yaşayırıq. Buna görə 

də bəzən müəyyən QHT-lərin ölkəmizdən çox yüksək səviyyəli meyarlar tələb etməsi hələ tezdir. Ən əsası odur 

ki, ölkəmiz müsbət istiqamətdə hərəkət edir. Biz demokratikləşməni, siyasi plüralizmi, qanunun aliliyini 

davamlı inkişafımızın əsas elementləri kimi seçmişik. Bununla yanaşı, tənqidlər əsaslı, obyektiv olmayanda, 

əlbəttə ki, onları qəbul etmirik. Mən bilirəm ki, “Human Rights Watch” təşkilatının nümayəndələri ABŞ-a 

səfərim öncəsi Prezident Buşa məktub göndərmişlər. Mən bu məktubun məzmunu ilə tanışam və deyə bilərəm 

ki, orada yazılanlarla tamamilə razı deyiləm. Yeri gəlmişkən, ABŞ-a səfərim zamanı bu məktubu göndərən 

insanlarla görüşdüm. Ölkəmizdəki vəziyyət ilə bağlı aramızda açıq müzakirə oldu. Əhalinin böyük əksəriyyəti 

tərəfindən dəstəklənməyim göstərir ki, mən haqlıyam. Məni tənqid edənlər güman ki, ölkədəki siyasi həyat 

barədə tam məlumata malik deyillər. Hökumətimiz siyasi opponentlərinə siyasi plüralizm, qanunun aliliyi, 

siyasi partiyalar arasında normal münasibətlərin olmasını təklif edir. Lakin əgər onlar əməkdaşlıq deyil, 
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qarşıdurma yolunu seçirlərsə, əgər onlar hesab edirlərsə ki, əllərinə narıncı bayraqlar alaraq inqilab edə bilərlər, 

bu, bizim günahımız deyildir. Bizə hücum edirlərsə, özümüzü, demokratiyanı, sosial nailiyyətləri, iqtisadi 

planlarımızı, ölkəmizi müdafiə etməliyik. Müstəqilliyimizin, siyasi quruluşumuzun möhkəmləndirilməsi üçün 

hələ çox işlər görülməlidir və siyasi vəziyyətin daha da yaxşılaşdırılması ilə bağlı bütün dostlarımız və 

tərəfdaşlarımızla birgə çalışmağa hazırıq. Digər tərəfdən, heç bir ölkə insan hüquqlarının vəziyyəti baxımından 

təkmil deyildir. Yeri gəlmişkən, “Human Rights Watch” təşkilatı uzun demokratiya tarixinə malik olan ölkələri 

də tənqid etmişdir. Tənqid obyektiv olmalıdır. Onun əsasında siyasi motivlər durmamalı, onun məqsədi 

hökumətimizə təzyiq göstərmək və insan hüquqlarının təmin edilməsi ilə bağlı olmayan müəyyən məqsədlərə 

çatmaq cəhdi olmamalıdır.  

- İndi isə Vaşinqtonda böyük diqqət verilən cənub qonşunuz İranla bağlı sual vermək istərdim. 

Əgər ABŞ İrana qarşı hərbi əməliyyatlar keçirərsə, Azərbaycanın buna reaksiyası necə olacaqdır?  

- Bu sualı mənə tez-tez verirlər. Vaşinqtona, eyni zamanda, bu yaxınlarda Parisə etdiyim səfərlər 

zamanı da məndən bu barədə soruşmuşdular. Bu suala artıq bir neçə dəfə cavab vermişəm. Biz qonşu İrana qarşı 

hər hansı hərbi əməliyyatın həyata keçirilməsini dəstəkləməyəcəyik. Azərbaycanın mövqeyi çox açıqdır. Hesab 

edirəm ki, bütün məsələlər dinc yolla, diplomatik səylərlə həll olunmalıdır. Bizim də problemimiz var. Uzun 

müddətdir ki, Ermənistan Azərbaycan ərazilərinin böyük bir hissəsini işğal altında saxlayır. Ermənistan 

tərəfindən xalqımıza qarşı etnik təmizləmə siyasəti həyata keçirilmişdir və bir milyon azərbaycanlı doğma yurd-

yuvasını, mülkiyyətini itirmişdir. Lakin on ildən artıqdır ki, biz sülh danışıqları aparırıq. Beynəlxalq birlik bizə 

münaqişənin dinc yolla həllini tapmağı tövsiyə edir. Ölkəmizə tövsiyə edilir ki, hərbi həll yolunu nəzərdən 

keçirməyək. Biz hesab edirik ki, əgər mübahisə və ya münaqişənin dinc yolla həlli imkanı varsa, son ana qədər 

bu istiqamətdə çalışmalıyıq. Bu cür yanaşma digər potensial münaqişəyə, fikir ayrılığı və ya mübahisə yaradan 

istənilən başqa məsələyə də aid edilə bilər. Hesab edirəm ki, məsələnin dinc həlli imkanları tükənməmişdir. Bu 

imkanlar araşdırılmalı və qərar qəbul edilməlidir. Qəbul ediləcək qərar bütünlükdə regionda sabitliyi 

pozmamalıdır.  

- Ermənistan ilə Azərbaycan arasındakı münaqişənin həlli yolunu görürsünüzmü və bu, nə zaman 

baş verə bilər?  

- Münaqişənin nə zaman həll olunacağını demək çətindir. Çünki bu, təkcə bizdən asılı deyildir. Əminəm 

ki, bu münaqişə beynəlxalq hüququn norma və prinsipləri əsasında həll ediləcəkdir. Azərbaycanın ərazi 

bütövlüyü, Ermənistan istisna olmaqla, bütün dövlətlər, bütün beynəlxalq birlik, BMT tərəfindən tanınmışdır. 

Erməni qoşunlarının Azərbaycan ərazilərindən qeyd-şərtsiz çıxarılmasını tələb edən BMT Təhlükəsizlik 

Şurasının dörd qətnaməsi var. Avropa Şurası, İslam Konfransı Təşkilatı, GUAM və başqa beynəlxalq 

təşkilatların Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpa edilməsini və Ermənistanın işğalçı qoşunlarının 

ərazilərimizdən çıxarılmasını tələb edən qətnamələri mövcuddur. Bütün bunlar münaqişənin həlli üçün əsasdır. 

Biz Dağlıq Qarabağın Azərbaycandan ayrılması və ya müstəqilliyini elan etməsi ilə heç zaman 

razılaşmayacağıq. Biz Dağlıq Qarabağda yaşayan ermənilərə dünyada mövcud olan ən yüksək - siyasi, 

təhlükəsizlik təminatları olan, özünü idarəetmənin müvafiq elementlərini ehtiva edən muxtariyyət statusu verə 

bilərik. Lakin yenə də qeyd edirəm ki, bu, yalnız və yalnız Azərbaycanın ərazi bütövlüyü çərçivəsində olmalıdır. 

Ermənistan işğalçı qoşunlarının ərazilərimizdən dərhal çıxarılması sülh yolu ilə istənilən həll üçün ilkin şərtdir.  

- Sonuncu sualım gələcəklə bağlıdır. Bəzi ölkələr üçün neft fəlakətlər gətirmişdir. Bir zaman 

Azərbaycanda da neft hasilatı azalacaqdır. Buna necə hazırlaşırsınız?  

- Biz neft hasil edən ölkələrin təcrübəsinin öyrənilməsinə bir neçə il bundan öncə, neft sənayemizin 

indiki inkişafının ilk mərhələsində başlamışıq. Azərbaycanın neft sənayesinin inkişaf perspektivlərini 

əvvəlcədən görə bildik. Ona görə də özümüzü buna hazırlamaq, həm müsbət, həm də mənfi təcrübəni öyrənərək 

apardığımız araşdırmadan faydalanmaq qərarına gəldik. Altı il bundan öncə Azərbaycan Respublikasının Dövlət 

Neft Fondu təsis edilmişdir. Neft satışından əldə olunan bütün gəlirlər burada cəmlənir. Fond şəffaf və üzərində 

beynəlxalq audit keçirilən bir strukturdur. Bu gün Böyük Britaniyanın Baş naziri Toni Bleyer tərəfindən mənə 

ünvanlanmış məktubda bir daha qeyd edilir ki, Azərbaycan Hasilat Sənayesində Şəffaflıq Təşəbbüsündə mühüm 

rol oynayır. Bu təşəbbüs şəffaflığın təmin olunması üçün çox mühüm bazadır. Azərbaycanın hər bir 

vətəndaşının Neft Fondunda olan gəlirlərin həcmi və bu gəlirlərin necə xərclənməsi barədə məlumat almaq 

hüququ var. Gəlirlərin toplanması şəffafdır. Xərclənmə yalnız büdcə vasitəsilə, parlamentin müzakirəsindən 

sonra həyata keçirilə bilər. Biz hesabatları çox şəffaf aparmalıyıq. Bu, uğur üçün, neftə bəla kimi deyil, fayda 

kimi baxmaq üçün ilkin şərtdir. Azərbaycanın hər bir vətəndaşı bundan faydalana biləcəkdir. Zənnimcə, bu 

imkandan ölkəmizin inkişafı naminə elə istifadə edə biləcəyik ki, vəsaitdən sui-istifadə olunmaması, gəlirlərin 

bərabər şəkildə bölüşdürülməsi və insanların tələbatlarının ödənilməsi tam təmin edilsin. Nəhəng ehtiyatlarımız 

var, böyük hasilatımız olacaq və insanlar bundan faydalanmalıdırlar. Atdığımız ilk addımlar göstərir ki, 
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niyyətlərimiz çox ciddidir və yaxşı nailiyyətlər əldə etmişik. Əminəm ki, neft Azərbaycana sülh, sabitlik 

gətirəcək, regionda əməkdaşlığın daha da genişlənməsinə yaxşı şərait yaradacaq, Azərbaycan siyasi, iqtisadi 

cəhətdən güclü dövlətə çevriləcək, onun regiondakı, beynəlxalq münasibətlərdəki mövqeləri daha da güclənək, 

dostlarımız ilə tərəfdaşlıq əlaqələrimiz daha da möhkəmlənəcəkdir.  

Müxbir: Cənab Prezident, təşəkkür edirəm.  
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AZƏRBAYCAN-LİTVA SƏNƏDLƏRİNİN İMZALANMASI MƏRASİMİNDƏN SONRA  

DÖVLƏT BAŞÇILARININ BİRGƏ MƏTBUAT KONFRANSINDA 

BƏYANAT 

 

 

Bakı şəhəri, 

8 iyun 2006-cı il 

 

Hörmətli cənab Prezident!  

Hörmətli qonaqlar, xanımlar və cənablar!  

İlk növbədə, mən sizin hamınızı Azərbaycanda bir daha salamlamaq və Litva Respublikasının 

Prezidentinin ölkəmizə rəsmi səfərindən məmnunluğumu bildirmək istəyirəm. Biz müxtəlif məsələləri - 

ikitərəfli münasibətlərə və regional inkişafa aid məsələləri müzakirə etdik. Bütün məsələlərə yanaşmamızda və 

fikirlərimizdə uyğunluqları müşahidə etdik. Hesab edirik ki, hazırkı səfər siyasi, iqtisadi münasibətlərimizin 

uğurla inkişafı üçün çox güclü zəmin yaradacaqdır. Eyni zamanda, iqtisadi sahədəki əməkdaşlığımıza xüsusi 

əhəmiyyət veririk və əminəm ki, sabah keçiriləcək biznes forum çox uğurlu olacaq və birgə sazişlərin 

imzalanması ilə nəticələnəcəkdir. Biz eyni zamanda, Litvanı inteqrasiya siyasətimizdə vacib tərəfdaş kimi hesab 

edirik. Litva Avropa İttifaqının və NATO-nun üzvüdür və o, öz infrastrukturunu, siyasi və iqtisadi sistemini 

uğurla inkişaf etdirə bilmişdir. Ona görə də, bizim Avropaya inteqrasiya prosesimizdə sizin dəstəyiniz çox 

vacibdir. Biz bu dəstəyi hiss etdik və buna görə sizə çox minnətdarıq. Ümidvarıq ki, bu sahələrdə gələcək 

əməkdaşlığımızı davam etdirəcəyik.  

Biz enerji təhlükəsizliyi və Xəzər dənizinin enerji daşıyıcılarının nəqli məsələlərini də müzakirə etdik. 

İndi ölkəmizin dünya bazarlarında mühüm enerji təchizatçısına çevrilməsini nəzərə alaraq, hesab edirik ki, 

enerji layihələrimiz bu əməkdaşlığın möhkəmləndirilməsinə yönəldilibdir.  

Litvadan ölkəmizə gəlmiş çox böyük nümayəndə heyətini görməkdən olduqca şadıq. Bu nümayəndə 

heyətinə cənab Prezident rəhbərlik edir və əminik ki, onlar qarşılıqlı maraq doğuran məsələləri azərbaycanlı 

həmkarları ilə müzakirə edəcəklər.  

Əfsuslar olsun, regionumuzda hələ ki, sülh yoxdur və Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ 

münaqişəsinin həll olunmaması normal inkişaf üçün ən başlıca maneədir. Mən cənab Prezidentə bu məsələdə 

Azərbaycanın mövqeyi ilə bağlı məlumat verdim. Bildirdim ki, bizim mövqeyimiz beynəlxalq hüququn 

normaları və prinsiplərinə əsaslanır və bunun əsasında ərazi bütövlüyümüz bərpa olunmalıdır.  

Sabah daha çox görüşlər keçiriləcək və hesab edirəm ki, cənab Prezident və onun rəhbərlik etdiyi 

nümayəndə heyəti ölkəmizin inkişafı, onun istəkləri və problemləri haqqında əhatəli məlumat əldə edə 

biləcəklər. Hesab edirəm ki, bütün bunlar ikitərəfli münasibətlərimizin inkişafı üçün çox mühüm təməl 

olacaqdır.  

Biz eyni zamanda, səfirliklər açmağı planlaşdırırıq. Cari ildə Litvada Azərbaycan səfirliyinin açılması 

ikitərəfli münasibətlərimizin inkişafında mühüm bir elementə çevriləcəkdir. Ümumiyyətlə, siyasi, enerji, 

təhlükəsizlik, nəqliyyat və humanitar sahədəki əməkdaşlığımız daha yüksək səviyyəyə qaldırılmalıdır.  

Cənab Prezident, bir daha Azərbaycanda Sizi salamlamaq istəyirəm və əminəm ki, səfəriniz uğurlu 

keçəcəkdir. 

Sağ olun.  

 

* * * 

 

Sonra prezidentlər jurnalistlərin suallarına cavab verdilər.  

 

- Mənim sualım enerji ilə bağlıdır. Birinci sualım cənab Adamkusadır. Siz Azərbaycanın neft və qaz 

məhsullarının alınması məsələsini müzakirə etdinizmi? İkinci sualım isə cənab Prezident Əliyevədir. 

Ukrayna kimi ölkələr enerji əməkdaşlığına Avropa İttifaqına və NATO-ya daxil olmaqdan ötrü bir fürsət 

kimi baxır. Siz öz enerji resurslarınızın Avropa bazarlarına çıxarılmasında qarşınıza hansı məqsədi 

qoyursunuz?  

İLHAM ƏLİYEV: Bizim enerji siyasətimiz çox uğurla həyata keçirilir. Artıq on ildir ki, biz Xəzər 

dənizinin Azərbaycan sektorunda yerləşən neft və qaz yataqlarında işləyirik. Azərbaycanda həyata keçirilən 

enerji layihələri bu gün dünyanın ən böyük enerji layihələridir. Bizim çox müasir nəqliyyat infrastrukturumuz 
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var. Hazırda üç neft kəmərimiz var, onlardan ikisi neftimizi Qara dənizə çıxarır və oradan neft Avropa 

bazarlarına göndərilir. Üçüncüsü isə əsas ixrac boru kəməridir. O, bu yaxınlarda istismara verilmişdir və artıq 

Azərbaycan neftini Aralıq dənizi vasitəsilə dünya bazarlarına çıxarır. Yəni bizim enerji daşıyıcılarımız artıq 

Avropaya və beynəlxalq bazarlara daxil olur. Biz eyni zamanda, qaz layihəsi üzərində çalışırıq. Xüsusən də, 

böyük qaz kəmərinin çəkilməsi sahəsində işləri görürük. Bununla biz Azərbaycan qazını Qara dəniz və Aralıq 

dənizi regionlarında istehlakçılara çatdıra biləcəyik. Bütün bu layihələr şaxələndirilmiş neft və qaz təchizatı 

üçün imkanlar yaradır. Azərbaycan artıq dünya və Avropa bazarlarında etibarlı enerji daşıyıcıları təchizatçısına 

çevrilir.  

VALDAS ADAMKUS: Mən aşağıdakı məsələləri qeyd etmək istəyirəm. Təbii ki, biz, cənab Prezidentlə 

Litvanın Azərbaycan nefti və qazının istifadəçisinə çevrilməsi ehtimalını müzakirə etdik və cənab Prezident 

artıq onu qeyd etdi. Təbii ki, texniki baxımdan bu, mümkündür. Azərbaycanın bütün Avropa bazarlarına neft və 

qaz göndərilməsinə dair böyük planları var. Hesab edirəm ki, Azərbaycan bu sahədə bizim üçün də fürsət 

yaradacaq və bu istiqamətdə bizimlə də işləyəcəkdir. Yəni Azərbaycan indi bu sahədə olan inhisara son 

qoyaraq, öz məhsullarını dünya və Avropa bazarlarına çıxaracaqdır.  

- Mənim sualım Litva Respublikasının Prezidentinədir. Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ 

münaqişəsi Ermənistanın Azərbaycana qarşı təcavüzü nəticəsində yaranmışdır. Bu, Cənubi Qafqaz 

regionunun sosial və iqtisadi inkişafına əsas maneədir və eyni zamanda, regionun sabitliyi üçün təhlükə 

yaradır. Avratlantik ailəsinə tam inteqrasiya olunmaq yolunu tutmuş ölkənin Prezidenti kimi Siz bu 

məsələnin həlli yolunu necə görürsünüz?  

VALDAS ADAMKUS: Hər hansı münaqişə regionun və dünyanın sabitliyinə təhlükədir. Hesab edirəm 

ki, burada başqa seçim olmamalıdır. Yəni beynəlxalq ictimaiyyət öz müqəddəratını təyinetmə, suverenlik və hər 

bir ölkənin özünün qərarlar qəbul etmək hüququna hörmətlə yanaşmalıdır. Hesab edirəm ki, bu münaqişə hərb 

yolu ilə yox, saziş və danışıqlar yolu ilə öz həllini tapmalıdır və beynəlxalq ictimaiyyət buna müşahidəçi kimi 

baxa bilməz. Zənnimcə, Avropa İttifaqı birmənalı olaraq, sülhün bərqərar edilməsində və regional 

münaqişələrin aradan qaldırılmasında bir vasitəçi kimi fəal şəkildə çıxış etməli və qəbul olunmuş ədalətli 

qərarları dəstəkləməlidir.  

- Cənab Prezident, mənim də eyni sualım var. Sizin fikrinizcə, Dağlıq Qarabağ məsələsi nə vaxt və 

hansı yolla həll olunacaq?  

İLHAM ƏLİYEV: Bilirsiniz, bunun vaxtını demək çətindir. Çünki bu, yalnız bizdən asılı deyildir. Bu, 

iki tərəfdən asılıdır, yəni danışıqlarda iştirak edən iki tərəfdən asılıdır. Əfsuslar olsun ki, son on il ərzində 

aparılmış danışıqlar heç bir nəticə verməmişdir. Artıq on ildən çoxdur ki, Azərbaycanın torpaqları Ermənistanın 

işğalı altındadır. 1980-ci illərin sonunda Azərbaycana qarşı başlanmış təcavüzkar separatizm siyasəti ölkəmizin 

ərazisinin 20 faizinin işğalı ilə nəticələndi. Burada Dağlıq Qarabağ və onun ətrafındakı yeddi inzibati rayon 

nəzərdə tutulur. Hazırda onlar Ermənistanın işğalı altındadır. Etnik təmizləmə siyasəti nəticəsində bir milyondan 

çox azərbaycanlı qaçqın və məcburi köçkün vəziyyətinə düşmüşdür. Bu, böyük bir humanitar fəlakətdir. Bu, 

çox ədalətsiz bir vəziyyətdir və bunun gözlənilməz nəticələri ola bilər. Azərbaycan məsələnin sülh yolu ilə 

həllinə çox çalışır. Hesab edirəm ki, məsələnin dinc yolla həlli üçün ən mühüm əsaslar müxtəlif təşkilatlar 

tərəfindən qəbul edilmiş qərarlar ola bilər. Yəni bu məsələ arzular və ya xülyalar əsasında yox, beynəlxalq 

hüququn mövcud normaları və prinsipləri əsasında həll olunmalıdır. BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının dörd 

qətnaməsi mövcuddur. O dörd qətnamədə erməni hərbi qüvvələrinin Azərbaycanın işğal olunmuş ərazisindən 

qeyd-şərtsiz çıxarılması tələb edilir. Eyni zamanda, Avropa Şurası Ermənistanı təcavüzkar kimi pisləmiş və öz 

qətnaməsində aydın şəkildə bildirmişdir ki, Avropa Şurasının üzvü olan bir ölkə digər üzv ölkənin ərazisini 

uzun müddət ərzində, davamlı şəkildə işğal altında saxlaya bilməz və bu, yolverilməzdir. Digər beynəlxaq 

təşkilatların bu məsələ ilə bağlı vacib bəyanatları var, xüsusən də bu yaxınlarda GUAM təşkilatının keçmiş 

Sovet İttifaqı ərazisində dondurulmuş münaqişələrlə bağlı qəbul etdiyi qərarı var. Bütün bunlar məsələnin həlli 

üçün çox güclü hüquqi və siyasi əsas yaradır. Azərbaycanın ərazi bütövlüyü hər hansı bir danışığın mövzusu 

deyildir. Bizim ərazi bütövlüyümüz bütün ölkələr tərəfindən, Birləşmiş Millətlər Təşkilatı tərəfindən tanınır və 

Dağlıq Qarabağ Azərbaycanın ayrılmaz bir hissəsidir. Ona görə də hazırda hər bir məsələ Ermənistan tərəfinin 

yanaşmasından asılı olacaqdır. Əgər onlar özlərini konstruktiv aparsalar, əgər XXI əsrin reallığına uyğun olaraq 

siyasətlərinə dəyişiklik etsələr, əgər beynəlxalq səviyyədə normal davransalar və digər ölkənin ərazisinin ondan 

qoparılmasına çalışmasalar, hesab edirəm ki, biz həll yolunu tapa bilərik. Tamamilə aydındır ki, Azərbaycan öz 

torpaqlarının işğalı ilə heç vaxt barışmayacaq və biz sülh variantının ən son imkanına qədər çalışacağıq.  

- Sualım hər iki prezidentədir. Litva Avropa İttifaqının və NATO-nun üzvüdür. Azərbaycan 

Respublikasının xarici siyasətdə Avratlantik ailəsinə tam inteqrasiyanı prioritet hesab etməsi nəzərə 



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 

 

 120 

alınmaqla, Siz beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində iki ölkə arasındakı əməkdaşlığın perspektivlərini necə 

görürsünüz?  

VALDAS ADAMKUS: Hesab edirəm ki, verəcəyim cavab çox qısa və aydın olacaqdır. Hər iki ölkə 

müəyyən prinsiplərə sadiqdir. Həmin prinsiplər azad dünya, demokratiya, xalqların öz müqəddəratını təyinetmə 

hüququ prinsipləridir. Hazırda biz dünyada keçirilən bir çox beynəlxalq tədbirlərdə birgə işləyirik və bu 

əməkdaşlığımıza sadiqik. Biz bu işləri həmin prinsiplərin qorunmasına yönəldirik və mən hesab edirəm ki, bu 

əməkdaşlıq sözlə verilən hər hansı bəyanatdan daha yaxşı nümunədir.  

İLHAM ƏLİYEV: Bildiyiniz kimi, ölkələrimiz beynəlxalq təşkilatlarda müxtəlif məsələlərə dair 

əməkdaşlıq edir. Hər zaman bir-birimizi dəstəkləyirik və bu, bizim siyasi münasibətlərimizin yüksək səviyyədə 

olmasından xəbər verir. Bizim çox oxşar tariximiz var. Hər iki ölkə öz müstəqilliyini 15 il bundan əvvəl bərpa 

etmişdir. Bundan əvvəl hər iki ölkə uzun onilliklər və əsrlər boyu müstəqillikdən məhrum olmuşdur. Hazırda biz 

beynəlxalq birliyin fəal üzvüyük, siyasi inkişafımız gedir və gələcəkdə əməkdaşlığımızı daha da 

genişləndirəcəyik. Avratlantik ailəsinə inteqrasiya çox uğurla gedir. Hər iki ölkə çox qısa müddət ərzində siyasi, 

iqtisadi, sosial sahələrdə sürətlə inkişaf etmişdir və Litva hazırda Avropa İttifaqının və NATO-nun üzvüdür. 

Buna görə də Litvadan aldığımız dəstək bizim üçün çox vacibdir və bunun üçün Litva tərəfinə çox minnətdarıq. 

Əminəm ki, cənab Prezidentin səfərindən sonra ölkələrimiz arasındakı münasibətlər, o cümlədən beynəlxalq 

təşkilatlar çərçivəsində birgə fəaliyyətimiz və əməkdaşlığımız möhkəmlənəcəkdir. Çox sağ olun. 
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LİTVA PREZİDENTİ VALDAS ADAMKUSUN ŞƏRƏFİNƏ  

TƏŞKİL EDİLMİŞ RƏSMİ QƏBULDA 

NİTQ 

 

Bakı şəhəri, 

8 iyun 2006-cı il 

 

Hörmətli cənab Prezident Valdas Adamkus!  

Hörmətli xanım Alma Adamkiene!  

Əziz qonaqlar, xanımlar və cənablar!  

Cənab Prezident, ilk növbədə, Sizi və rəhbərlik etdiyiniz nümayəndə heyətini Azərbaycanda bir daha 

səmimiyyətlə salamlayır və “Xoş gəlmisiniz!” deyirəm. Bu, Litva Prezidentinin Azərbaycana ilk rəsmi səfəridir. 

İnanıram ki, Sizin səfəriniz ölkələrimiz arasında münasibətlərin inkişafında mühüm rol oynayacaqdır.  

Keçirdiyimiz görüşlər zamanı biz ikitərəfli əməkdaşlıqla bağlı geniş fikir mübadiləsi etdik, danışıqlar 

apardıq. Əminəm ki, bütün bunlarla bərabər, imzalanmış sənədlər, iki ölkənin iş adamlarının görüşləri 

əlaqələrimizin inkişafına və genişlənməsinə öz töhfəsini verəcəkdir.  

Xalqlarımız arasındakı qarşılıqlı əlaqələrin tarixində XIX-XX əsrlərin mühüm yeri var. Müstəqillik 

uğrunda mübarizə əzmi ölkələrimizi bir-birinə daha da yaxınlaşdırmışdır. 1918-1920-ci illərdə Litvanın 

Azərbaycanda diplomatik nümayəndəliyi fəaliyyət göstərmişdir.  

Azərbaycan Litva ilə həm ikitərəfli əsasda, həm də Avropaya inteqrasiya proseslərində sıx əməkdaşlığa 

xüsusi əhəmiyyət verir. Biz bu gün ölkələrimiz arasında əlaqələrin müxtəlif sahələrdə daha da genişlənməsinin 

tərəfdarıyıq, eyni zamanda, beynəlxalq və regional təşkilatlar, o cümlədən regionlararası əməkdaşlıq 

çərçivəsində Baltik Dənizi Dövlətləri Şurası ilə əməkdaşlıq etmək istəyirik.  

Azərbaycan regionda və dünyada öz mövqelərini möhkəmləndirir. Həyata keçirilən siyasi və iqtisadi 

islahatlar ölkənin dinamik inkişafına imkan yaradıbdır. 2005-ci ildə Azərbaycan iqtisadiyyatı ən yüksək inkişaf 

sürətinə malik olmuşdur. Ümumi daxili məhsulun həcmi 26 faizdən çox artmışdır. Son 10 ildə iqtisadiyyatımıza 

32 milyard dollar sərmayə qoyulmuşdur. Son iki il yarım ərzində isə ölkədə 380 min yeni iş yeri açılmışdır.  

Biz eyni zamanda, regionda sabitliyin və təhlükəsizliyin möhkəmlənməsinə, iqtisadi inkişafa təkan 

verəcək beynəlxalq layihələr həyata keçiririk. Şərq-Qərb dəhlizinin əsas xətlərindən biri olan Bakı-Tbilisi-

Ceyhan əsas ixrac boru kəməri Azərbaycan neftini bir neçə gün bundan əvvəl dünya bazarlarına çıxardı. Bakı-

Tbilisi-Ərzurum qaz kəməri, Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu layihələrinin həyata keçirilməsi həm Azərbaycanın, 

həm də regionun inkişafında mühüm rol oynayacaqdır.  

Lakin mövcud münaqişələri aradan qaldırmadan regionda sülhə və təhlükəsizliyə nail olmaq mümkün 

deyildir. Ermənistanın Azərbaycana qarşı hərbi təcavüzü regionda sabitliyi pozan başlıca amildir. Bu təcavüz və 

etnik təmizləmə siyasəti nəticəsində torpaqlarımızın 20 faizi işğal edilmiş, ölkədə bir milyondan çox qaçqın və 

məcburi köçkün yaranmışdır.  

Azərbaycan münaqişənin beynəlxalq hüquqa uyğun, ölkəmizin ərazi bütövlüyü çərçivəsində ədalətli 

nizama salınmasını, münaqişə ilə bağlı BMT Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələrinin, ATƏT, Avropa Şurası və 

digər beynəlxalq təşkilatların qərarlarının yerinə yetirilməsini tələb edir.  

Hörmətli cənab Prezident, Azərbaycana rəsmi səfərinizdən məmnun olduğumu bir daha ifadə edir, Sizə 

cansağlığı, ölkənizə və xalqınıza daim inkişaf, uğurlar arzulayıram və bu badəni Sizin şərəfinizə, xanım Alma 

Adamkienenin şərəfinə, Azərbaycan ilə Litva arasında səmimi dostluq və faydalı əməkdaşlıq əlaqələrinin 

inkişafının şərəfinə qaldırıram.  

Sağ olun.  
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AZƏRBAYCAN-LİTVA BİZNES FORUMUNDA 

NİTQ 

 

Bakı şəhəri, 

9 iyun 2006-cı il 

 

Hörmətli cənab Prezident,  

Əziz qonaqlar,  

Bu gün ölkələrimiz arasında iqtisadi münasibətlərin inkişafı baxımından çox əlamətdar bir gündür. Mən 

çox şadam ki, Litva Prezidentinin Azərbaycana rəsmi səfəri çərçivəsində işgüzar dairələrimiz bir-biri ilə 

görüşmək, fikir mübadiləsi aparmaq, hər bir ölkənin imkanlarını qiymətləndirmək və uzunmüddətli iqtisadi 

əlaqələr qurmaq fürsəti əldə etmişlər.  

Təbii ki, yaşadığımız ümumi siyasi sistemdə, sovet vaxtında da müəyyən iqtisadi münasibətlər mövcud 

olmuşdur. Lakin SSRİ-nin süqutundan sonra, əfsuslar olsun ki, iqtisadi əlaqələrin böyük hissəsi itirilmişdir. 

Ölkələrimiz keçid dövrünü yaşamışdır. Əlbəttə ki, bir çox iqtisadi və daxili problemlər iqtisadi imkanların 

qiymətləndirilməsinə imkan verməmişdir.  

Bu gün isə Avropa İttifaqının üzvü və çox güclü iqtisadi potensiala və artıma malik olan Litva bir 

tərəfdən, iqtisadi böhrandan uğurla çıxmış və sürətlə iqtisadi inkişaf edən Azərbaycan digər tərəfdən iqtisadi 

nailyyətlərimizin daha da artırılması üçün çox gözəl imkan yaradır. Əminəm ki, qarşılıqlı surətdə faydalı 

iqtisadi əməkdaşlıq olduqca səmərəli ola bilər. Təbii ki, hökumətlərin oynadığı rol çox əhəmiyyətlidir, lakin 

eyni zamanda, sizin tərəfinizdən də birgə fəaliyyətin başlanması üçün çox güclü iqtisadi təkanlar olmalıdır.  

Azərbaycan öz infrastrukturunu, potensialını, resurslarını və xidmətlərini təklif edə bilər. Təbii ki, Litva 

da bu işləri görə bilər. Litva Avropa İttifaqının üzvüdür. Azərbaycan tamamilə Avropa standartlarına uyğun 

olaraq, öz siyasi və iqtisadi sistemini dünya sisteminə qovuşdurmaqdadır. Gələcək illər ərzində Azərbaycanda 

iqtisadi artım daha sürətli olacaqdır. Həmin artım elə bu gün müşahidə edilir. Yəni burada söhbət təkcə çox 

gözəl makroiqtisadi göstəricilərdən getmir. Eyni zamanda, bu iqtisadi inkişaf artıq insanların gündəlik həyatında 

hiss olunur. Misal üçün, inşaat biznesi, enerji inkişafı sahələrinin adı çəkilə bilər. Bütün bunlar bir-birilə 

bağlıdır.  

Azərbaycanın Avropa ilə Asiya arasında təbii körpü rolunu oynaması, mühüm coğrafi-strateji mövqeyi 

və yaradılan bütün lazımi infrastruktur da çox faydalı ola bilər. Bizim gələcək üçün planlarımız böyükdür. Bir 

çox layihələrimiz var ki, orada böyük beynəlxalq əməkdaşlıq tələb olunur. Adambaşına düşən birbaşa xarici 

sərmayələrin həcminə görə Azərbaycan keçmiş sovet respublikaları arasında birinci yeri tutur. Bu, eyni 

zamanda, ölkədə çox yaxşı biznes mühitinin yaradılmasından xəbər verir. Ona görə də Litvadan olan potensial 

sərmayədarlar özlərini burada təhlükəsiz və rahat hiss edə bilərlər. Bildiyiniz kimi, bu amil digər ölkədə uğurlu 

iqtisadi əməkdaşlığın və sərmayə qoyuluşunun əsas şərtlərindəndir.  

Hazırda biz iqtisadiyyatımızı şaxələndirməyə çalışırıq. Təbii ki, enerji sektoru bir çox illər ərzində 

iqtisadiyyatımızın əsasını təşkil edəcəkdir. Yəni bizim görəcəyimiz işlərdən asılı olmayaraq, iqtisadiyyatın heç 

bir digər sahəsi həmin sektorla müqayisə edilə bilməz. Çünki gələn iki-üç il ərzində ölkəmizdə neft və qaz 

hasilatının həcmi artacaqdır. Bu səbəbə görə, hazırda bizim əsas diqqətimiz qeyri-neft sektorunun inkişafına 

yönəlibdir. Yəni kənd təsərrüfatı, xidmətlər sahəsi nəzərdə tutulur və sizin həmin sahələrdə çox yaxşı təcrübəniz 

var.  

Bu gün, görüşə gəlməzdən əvvəl, biz rəsmilərlə fikir mübadiləsi apardıqdan sonra belə bir nəticəyə 

gəldik ki, artıq çox münasib imkanlar mövcuddur və biznes aparılır. Ümumiyyətlə, iş adamı onun üçün faydalı 

olan biznes sahəsini rəsmilərdən daha yaxşı müəyyən edir.  

Birgə işləmək üçün yaxşı iradəmiz var. Ölkələrimiz dostdur, biz bir-birimizə çox güclü siyasi dəstək 

veririk. Prezident Valdas Adamkusun Azərbaycana indiki səfəri ölkələrimiz arasında təşəkkül tapmış möhkəm 

siyasi münasibətlərin bariz nümunəsidir. Bizim potensialımız var. İki tərəf arasında istifadə olunacaq və 

qarşılıqlı fayda gətirəcək imkanlar var. Bu gün burada hər iki ölkənin çoxsaylı iş adamları əyləşib və onlar 

potensial əməkdaşlıq imkanlarını müzakirə edəcəklər. Hesab edirəm ki, siz diqqətinizi əsasən praktik məsələlərə 

yönəltsəniz, çox faydalı olar. Siz qanun normaları, hüquqi sistem, vergi sistemi, sərmayə imkanları, layihələr ilə 

tanış ola bilərsiniz. Bu yaxınlarda biz dövlətə məxsus olan sərmayə şirkəti yaratmışıq. Onun ilkin kapitalı 100 

milyon ABŞ dollarıdır. Bu, yalnız cari il üçün nəzərdə tutulub və gələn il, bu rəqəm ola bilsin ki, artırılacaqdır. 

Bu şirkətin məqsədi Azərbaycanda müxtəlif sənaye layihələrinin həyata keçirilməsində həmsərmayəçi olmaqdır. 

Bu, xarici sərmayədarları ölkəyə cəlb edə bilər.  
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Biz hökumət tərəfindən təcili qaydada inkişaf etdirilməli və prioritet xarakterli əsas sahələri müəyyən 

etməliyik. Eyni zamanda, hesab edirəm ki, dövlət sərmayə şirkətinin Azərbaycanda həmin layihələrdəki iştirakı 

potensial sərmayədarların etimadını artıracaqdır. Yəni əgər onlar dövlət şirkəti ilə hansısa layihədə iştirak 

etsələr, onun uğuruna tam əmin olacaqlar.  

Bütün imkanlar göz qabağındadır. Hesab edirəm ki, əgər işgüzar dairələr həyata keçirilməsini 

planlaşdırdığımız praktik layihələrə və sizin düşündüyünüz layihələrə diqqət yetirsələr, onda bunun nəticələri 

olacaqdır.  

Mən sizin hamınızı bir daha salamlamaq istəyirəm. Bugünkü tədbiri ikitərəfli münasibətlər üçün çox 

mühüm hesab edirəm və forum gələcəkdə əlaqələrimizin inkişafında əsas rol oynaya bilər. Mən fəaliyyətinizdə 

sizə uğurlar arzulayıram.  

Çox 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 

 

 124 

 

“AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI İLƏ QAZAXISTAN RESPUBLİKASI ARASINDA  

NEFTİN QAZAXISTAN RESPUBLİKASINDAN XƏZƏR DƏNİZİ VƏ  

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ ƏRAZİSİ İLƏ BAKI-TBİLİSİ-CEYHAN SİSTEMİ  

VASİTƏSİLƏ BEYNƏLXALQ BAZARLARA NƏQL EDİLMƏSİNƏ DƏSTƏK 

VERİLMƏSİ VƏ ŞƏRAİT YARADILMASI HAQQINDA” MÜQAVİLƏNİN  

İMZALANMASI MƏRASİMİNDƏ 

BƏYANAT 

 

Almatı şəhəri, 

16 iyun 2006-cı il 

 

Hörmətli xanımlar və cənablar!  

İlk növbədə, Qazaxıstana dəvətə görə hörmətli Qazaxıstan Prezidenti Nursultan Abişoviç Nazarbayevə 

təşəkkür etmək istərdim. Bu, mənim üçün çox vacibdir. İkitərəfli münasibətlərə, regional əməkdaşlığa dair 

məsələlərin olduqca geniş spektri haqqında çox mühüm danışıqlar aparıldı. Enerji təhlükəsizliyi, 

kommunikasiya, nəqliyyat, regionda təhlükəsizlik tədbirlərinin gücləndirilməsi məsələləri də əlbəttə ki, 

regionda ölkələrimiz arasında sıx qarşılıqlı fəaliyyətdən asılı olacaqdır.  

Qazaxıstan neftinin Bakı-Tbilisi-Ceyhan boru kəməri sistemi ilə nəqli haqqında Qazaxıstan ilə 

Azərbaycan arasında imzalanmış bugünkü dövlətlərarası müqavilə də ölkələrimizin münasibətlərinin yüksək 

səviyyədə olduğunu bir daha göstərir. Bu, qardaş xalqlar arasında, bir-birinə həmişə kömək etmiş və bu gün də 

müttəfiqlik nümunəsi olan ölkələr arasında ənənəvi münasibətlərdir.  

Bakı-Tbilisi-Ceyhan boru kəmərinin əhəmiyyəti yəqin ki, sonralar özünü göstərəcəkdir. Biz ona doğru 

çox uzun müddət irəliləmişik. Bu layihənin həyata keçirilməsi üçün Azərbaycanda çox böyük iş görülmüşdür. 

Boru kəmərinin Azərbaycanın ulu öndəri Heydər Əliyevin adını daşıması təsadüfi deyil, çünki bu layihə məhz 

onun təşəbbüsü ilə həyata keçirilməyə başlanmışdır. Çoxları onu qeyri-real, mümkün olmayan, kommersiya 

baxımından səmərəsiz və sair, və ilaxır layihə kimi qəbul edirdi. Amma həyat göstərdi ki, bu layihəyə inananlar, 

onu həyata keçirənlər haqlıdırlar. İndi Bakı-Tbilisi-Ceyhan reallıqdır, Xəzəri Aralıq dənizi ilə ilk dəfə 

birləşdirən və bununla da Xəzərin enerji ehtiyatlarını dünya bazarlarına çıxarmağa imkan verən nadir nəqliyyat 

infrastrukturudur. O, ən müasir texnologiyadır və Azərbaycana, Qazaxıstana həmin istiqamətdə milyonlarla ton 

neft nəql etməyə imkan verəcəkdir. Boru kəmərinin buraxılış gücü hazırda ildə 50 milyon tondur, lakin texniki 

təkmilləşdirmələr hesabına, bu, demək olar, iki dəfə artırıla bilər.  

Beləliklə, o, regionun ən iri neft arteriyası olacaqdır. Boru kəməri işə salındıqdan heç bir ay keçməmiş 

Qazaxıstanın ona qoşulması da bu layihənin nə dərəcədə vacib olduğuna sübutdur. Boru kəməri bu il mayın 28-

də, Azərbaycanın Respublika günündə istismara verildi. İndi o, işləyir, neftlə doldurulur və gələcəkdə 

xalqlarımız onun fəaliyyətindən həm iqtisadi cəhətdən, həm müstəqil siyasətimizin möhkəmlənməsi 

baxımından, həm də regional əməkdaşlığın inkişafı baxımından və əlbəttə ki, regionda təhlükəsizlik sisteminin 

möhkəmlənməsi sarıdan ancaq fayda götürəcəklər.  

Mənə çox xoşdur ki, bu tarixi gündə biz regionun dinamik inkişafını, enerji ehtiyatlarının dünya 

bazarlarına çatdırılmasının alternativ yolunu on illərlə öncədən müəyyənləşdirən bir sənəd imzaladıq.  

İndi enerji təhlükəsizliyi məsələləri ön sıraya keçir. Ona görə də Qazaxıstanın və Azərbaycanın səylərini 

birləşdirmək bizim üçün də, ümumən, regional layihələr üçün də çox vacibdir.  

Bu mühüm tarixi hadisə münasibətilə Qazaxıstan Prezidenti Nursultan Abişoviç Nazarbayevi, habelə 

Qazaxıstan və Azərbaycan xalqlarını təbirk etmək istəyirəm.  
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ALMATIDA “ASİYADA QARŞILIQLI FƏALİYYƏTƏ VƏ  

ETİMAD TƏDBİRLƏRİNƏ DAİR MÜŞAVİRƏ”NİN II SAMMİTİNDƏ 

ÇIXIŞ 

 

Almatı şəhəri, 

17 iyun 2006-cı il 

 

Hörmətli cənab sədr!  

Hörmətli dövlət və hökumət başçıları!  

Xanımlar və cənablar!  

İlk növbədə, bizə göstərilmiş qonaqpərvərliyə görə və sammitin gözəl təşkilinə görə Nursultan Abişoviç 

Nazarbayevə təşəkkür etmək istərdim.  

Biz “Asiyada qarşılıqlı fəaliyyətə və etimad tədbirlərinə dair müşavirə”nin II sammitini dövlətlərimizin 

səylərini daha da əlaqələndirmək, regionda təhlükəsizlik tədbirlərini gücləndirmək, habelə səmərəli iqtisadi 

əməkdaşlığı qaydaya salmaq işində çox mühüm hadisə kimi qiymətləndiririk.  

Asiya regionu dünyanın ən dinamik inkişaf edən regionudur. Bu gün və gələcəkdə onun inkişaf 

perspektivləri bütün sahələrdə daha səmərəli əməkdaşlıq üçün yeni imkanlar açacaqdır. Ölkələrimiz arasında 

siyasi əlaqələr yüksək səviyyədədir, bizi regional məsələlər bağlayır. İstərdik ki, iqtisadi əməkdaşlıq 

məsələlərində də böyük nailiyyətlər və irəliləyiş olsun. Bu baxımdan, planlaşdırdığımız mühüm nəqliyyat 

layihələrinin həyata keçirilməsi regional inkişaf üçün tamamilə yeni şərait yarada bilər. Bu isə regionumuzda 

təhlükəsizlik və sabitlik tədbirlərini möhkəmləndirməyin mühüm elementidir. Azərbaycan, öz növbəsində, 

nəqliyyat, kommunikasiya layihələrində mühüm rol oynamağa hazırdır. Biz Şərq-Qərb nəqliyyat dəhlizi 

layihəsində fəal iştirak edirik. Tarixi İpək yolunun bərpası ilə bağlı məsələlər regional inkişaf üçün, habelə 

Avropa ilə Asiya arasında əlaqələr üçün böyük maraq doğurur. Hazırda biz Avropa ilə Asiya arasında dəmir 

yolu əlaqəsi sisteminin möhkəmləndirilməsinə dair mühüm layihə üzərində fəal işləyirik. Bu baxımdan məhz 

Azərbaycan elə bir ölkədir ki, Asiya ilə Avropa arasında bu təbii körpü buradan keçir. Bizim vəzifəmiz bu 

strukturu möhkəmlətməkdən, tərəfdaşlarımız üçün sərfəli şərait yaratmaqdan və bununla da ölkələrimizin 

potensialını tam işə salmaqdan ibarətdir. Biz Şimal-Cənub nəqliyyat dəhlizinə də çox böyük əhəmiyyət veririk. 

Azərbaycan bunda da kifayət qədər fəal iştirak edir və özünün infrastrukturunu bütünlüklə tərəfdaş ölkələrin 

sərəncamına verməyə hazırdır.  

Hər bir dövlətin inkişafı ancaq sabitlik şəraitində mümkündür. Dövlətlərimizin müsbət nümunəsi 

göstərir ki, sabitlik olan yerdə, ictimai konsensus olan yerdə inkişaf da var. Ölkələrimizin iqtisadiyyatlarının 

sürətlə inkişafı buna əyani sübutdur. Lakin regionumuzda böyük təhlükə də var. Bu gün artıq bu barədə 

danışıldı. Bu, ilk növbədə, beynəlxalq terrorizmdir. O, əslində, bütün planlarımızı alt-üst edə və sonu bəlli 

olmayan nəticələrə gətirib çıxara bilər. Təcrübə göstərmişdir ki, bu bəla ilə təklikdə mübarizə aparmaq mümkün 

deyildir. Bu məsələdə bütün dövlətlərin səylərini sıx birləşdirmək lazımdır, vahid yanaşma lazımdır, ikili 

standartlardan qurtarmaq lazımdır. Terrorizmin milliyyəti yoxdur, dini yoxdur, ona görə də bu məsələyə vahid 

mövqedən yanaşmaq üçün çox ciddi səylər gərəkdir. Pis terror təşkilatları, bitərəf terror təşkilatları ola bilməz, 

onların hamısına eyni mövqedən yanaşılmalıdır. Terrorizmdən ziyan çəkən ölkə kimi Azərbaycan terrorizmlə 

mübarizə ilə bağlı bir çox tədbirlərdə iştirak edir. Biz bu istiqamətdə gələcəkdə də işləyəcəyik. Erməni terror 

təşkilatları ölkəmizdə 32 terror aktı törətmiş və bunun nəticəsində iki min günahsız vətəndaşımız həlak 

olmuşdur. Terrorizmin xalqımıza vurduğu ağrı-acılar yaxşı məlumdur. Ona görə də bir daha demək istəyirəm ki, 

yalnız birgə səylər, vahid yanaşma bu bəlanı aradan qaldırmağa imkan verə bilər.  

Regionumuzdakı həll edilməmiş münaqişələr də sabitlik üçün potensial və praktik təhlükə törədir. 

Azərbaycan Ermənistanın təcavüzü nəticəsində ərazisinin 20 faizi işğal altında olan ölkədir və bu işğal artıq 10 

ildən çoxdur davam edir. Azərbaycanlılara qarşı həyata keçirilmiş etnik təmizləmə nəticəsində hazırda bir 

milyondan çox vətəndaşımız qaçqın və məcburi köçkün vəziyyətindədir. Biz ümid edirik ki, nüfuzlu beynəlxalq 

təşkilatların Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi ilə bağlı qətnamələri yerinə yetiriləcəkdir. Təəssüf ki, BMT-nin 

dörd qətnaməsi indiyədək yerinə yetirilməyibdir. Bu qətnamələrdə bütün işğalçı qüvvələrin Azərbaycan 

ərazisindən qeyd-şərtsiz çıxarılması tələb olunur. Ərazi bütövlüyü və sərhədlərin toxunulmazlığı prinsipi 

beynəlxalq hüququn hamılıqla qəbul olunmuş prinsipidir və ona dönmədən əməl edilməlidir. O ki qaldı 

ölkələrimizin ərazilərindəki azlıqların təhlükəsiz yaşaması məsələsinə, onların, demək olar, hər birində milli 

azlıqlar var. Lakin azlıq olmaq hələ o demək deyil ki, ərazinin azlıq yaşayan hissəsinin ayrılmasını tələb etmək 

və davakar separatçılıq siyasəti yürütmək lazımdır. Bu gün qəbul ediləcək bəyannamədə bu barədə çox aydın 
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bəhs edilir. Ərazi bütövlüyü, separatçılıqla mübarizə regional inkişafın və təhlükəsizliyin dəyişməz 

elementləridir. Çünki separatçılıq meyillərinə göz yumulsa, bu məsələdə də ikili standartlardan çıxış edilsə, bir 

yerdə ərazi bütövlüyünün pozulması mümkün, digər yerdə qeyri-mümkün sayılsa, onda bu, bir çox ölkələr və 

bütün dünya üçün fəlakətli nəticələrə gətirib çıxaracaqdır. Ona görə də bunun üzərində çox ciddi düşünmək və 

belə məsələlərin həllinə vahid mövqedən yanaşmaq lazımdır. Dünyada muxtariyyətlərin çox müsbət təcrübəsi 

mövcuddur. Muxtariyyətlər Asiya regionunda da, Avropa regionunda da var. Odur ki, bu cür hər bir münaqişə 

yalnız və yalnız beynəlxalq hüquq normaları çərçivəsində, etimad tədbirlərinin möhkəmləndirilməsi şəraitində 

həll olunmalıdır.  

Azərbaycan regional əməkdaşlıq məsələlərində iştirakına özünün xarici siyasətinin çox mühüm elementi 

kimi baxır. Biz hesab edirik ki, gələcəkdə Asiya regionunda əməkdaşlıq genişlənəcək, inkişaf edəcək, 

ölkələrimizin həm iqtisadi potensialı, həm də qarşılıqlı siyasi fəaliyyəti buna təkan verəcəkdir. Biz, öz 

tərəfimizdən, bütün regional layihələrə fəal qoşulmağa hazırıq və bunlarda iştirak etmək niyyətindəyik.  

Diqqətinizə görə təşəkkür 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 

 

 127 

 

BAKIDA İSLAM KONFRANSI TƏŞKİLATININ ÜZVÜ OLAN ÖLKƏLƏRİN  

XARİCİ İŞLƏR NAZİRLƏRİ ŞURASININ 33-cü SESSİYASINDA  

NİTQ 

 

Bakı şəhəri, 

19 iyun 2006-cı il 

 

Hörmətli cənab baş katib, Hörmətli nazirlər, nümayəndə heyətlərinin başçıları,  

Əziz qonaqlar!  

Mən sizin hamınızı ürəkdən salamlayıram və “Azərbaycana xoş gəlmisiniz!” deyirəm.  

Biz İslam Konfransı Təşkilatının üzvü olan ölkələrin Xarici İşlər Nazirləri Şurasının 33-cü sessiyasının 

Azərbaycanda keçirilməsinə böyük əhəmiyyət veririk. İlk dəfədir ki, Azərbaycanda belə mötəbər görüş keçirilir. 

Əlbəttə, çox istəyirik ki, sessiya zamanı aparılan müzakirələr, fikir mübadiləsi bizim işimizi daha da 

təkmilləşdirsin, aramızda olan əlaqələri daha da möhkəmləndirsin. Mən şübhə etmirəm ki, qəbul ediləcək 

qərarlar, o cümlədən Bakı Bəyannaməsi bizim işimizə çox böyük töhfə verəcəkdir.  

İslam Konfransı Təşkilatı öz mövqelərini möhkəmləndirir, dünyada gedən proseslərə təşkilatın təsir 

imkanları artır və əlbəttə ki, bu, bizi çox sevindirir. Aramızda olan qardaşlıq, dostluq əlaqələri, həmrəylik bizi 

daha da gücləndirir. Siyasi müstəvidə bizim əlaqələrimiz çox yüksək səviyyədədir. İkitərəfli əlaqələrlə yanaşı, 

biz çoxtərəfli formatda müxtəlif beynəlxalq tədbirlərdə, müxtəlif regional əməkdaşlıq layihələrində uğurla 

iştirak edirik. Əlbəttə, çox istərdik ki, bizim aramızda bütün sahələrdə əlaqələr möhkəmlənsin. İlk növbədə, 

iqtisadi sahədə. Çünki müasir dünyada iqtisadi imkanlar, iqtisadi potensial, əlbəttə ki, ölkənin gücünü müəyyən 

edir, təsir imkanlarını genişləndirir. Biz öz fəaliyyətimizlə çalışmalıyıq ki, bir-birimizin iqtisadiyyatına dəstək 

verək, onu gücləndirək. Bunu etmək üçün, şübhəsiz, qarşılıqlı ticarət əlaqələri daha da genişlənməlidir. Mən 

ümid edirəm ki, bugünkü görüş bu sahədə gələcəkdə görüləcək işlərə çox mühüm təkan verəcək və təşkilatın 

üzvü olan dövlətlər arasında bütün sahələrdə əməkdaşlıq daha da möhkəmlənəcəkdir.  

Eyni zamanda, bu sessiyada bizi narahat edən məsələlər də müzakirə olunacaq və biz öz mövqeyimizi 

bildirməliyik. Dünyada gedən proseslər bəzi hallarda bizi narahat edir. İlk növbədə, bəzi ölkələrin kütləvi 

informasiya vasitələrində və müəyyən siyasi dairələr tərəfindən islamı terrorizmlə eyniləşdirmək cəhdləri bizi 

çox üzür, narahat edir və hiddətləndirir. Biz buna heç cür imkan verə bilmərik. İslamı terrorizmlə eyniləşdirmək 

olmaz. İslam sülh dinidir, mehribanlıq dinidir, dözümlülük dinidir. Azərbaycan özü terrorun qurbanıdır. Erməni 

terrorist təşkilatları bizə qarşı 30-dan çox terror aktı törətmişlər. Bu terror aktları nəticəsində 2 mindən artıq 

azərbaycanlı həlak olmuşdur. Ancaq biz bu terrorist təşkilatları hər hansı bir dinə bağlamırıq. Bu, düzgün 

deyildir. Terrorizmin nə dini var, nə də milliyyəti. Ona görə biz bu məsələlərə öz etirazımızı daha da inamla 

bildirməliyik, öz sözümüzü deməliyik. Eyni zamanda, gərək bütün təbliğat imkanlarımızdan istifadə edərək, çox 

böyük narahatlıq doğuran bu mənfi meyilə münasibətimizi bildirək, öz hərəkətlərimizlə bunun qarşısını alaq.  

Bizi narahat edən digər məsələ bəzi ölkələrdə islama nifrət meyillərinin güclənməsidir. Biz indi 

sivilizasiyalar arasında dialoqdan çox danışırıq, amma əslində, real həyatda bunun əksini görürük. Onu görürük 

ki, müxtəlif ölkələrdə dini zəmində ayrı-seçkilik halları artır, islam dininə mənsub olan insanlara münasibət bəzi 

hallarda lazımi səviyyədə deyil və bu dini ayrı-seçkiliyə heç cür yol verə bilmərik. İndi biz qloballaşmadan 

söhbət açırıq, sivilizasiyalar arasında dialoqdan söhbət açırıq, demokratik dəyərlərə daha da sürətlə yiyələnirik. 

Belə olan halda, biz hər hansı bir zəmində - dini, yaxud da ki, milli zəmində ayrı-seçkiliyin olması, yaxud da 

hansısa dinin nümayəndələrinə mənfi münasibət göstərilməsi ilə heç cür barışa bilmərik. Mən əminəm ki, İslam 

Konfransı Təşkilatı ölkələrinin birgə səyləri nəticəsində biz bütün bu məsələlərə dair öz mövqeyimizi 

bildirəcək, öz sözümüzü deyəcəyik. Ümid edirəm ki, birgə fəaliyyətimiz, müştərək işimiz bizi narahat edən 

bütün məsələlərə aydınlıq gətirəcək və onların qarşısı alınacaqdır.  

Biz bu gün Azərbaycanda yığışmışıq. Mən qeyd etdim, bu, bizim üçün çox böyük hadisədir. İlk dəfədir 

belə mötəbər tədbir Azərbaycanda keçirilir və ümid edirəm ki, siz, eyni zamanda, ölkəmizlə də tanış olmaq 

imkanından istifadə edəcəksiniz. Azərbaycan çox qədim diyardır, çox tarixi bir yerdir. Ancaq müstəqil dövlət 

kimi gəncdir. Yalnız 15 il bundan əvvəl Azərbaycan öz dövlət müstəqilliyini bərpa etdi və o gündən bu günə 

qədər beynəlxalq aləmin üzvü kimi öz mövqelərini möhkəmləndirir. Bizim müstəqil siyasətimiz Azərbaycan 

xalqının maraqlarına xidmət edir. Biz müxtəlif regional və beynəlxalq layihələrin iştirakçılarıyıq, onların 

təşəbbüskarıyıq. Azərbaycanda siyasi sabitlik mövcuddur, vətəndaş həmrəyliyi var. Biz öz iqtisadi 

potensialımızı çox sürətlə möhkəmləndiririk və iqtisadi artım baxımından Azərbaycan indi dünyada lider 

dövlətlər sırasındadır. Keçən il ümumi daxili məhsulun artımı 26 faiz təşkil etmişdir. Bu ilin beş ayında 
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təxminən 40 faiz olmuşdur. O cümlədən sənaye istehsalının artımı da çox yüksək səviyyədədir. Çoxlu iş yerləri 

açılır, yoxsulluqla mübarizə çox cəsarətlə və sürətlə aparılır. Bir sözlə, Azərbaycan iqtisadi cəhətdən çox 

dinamik şəkildə inkişaf edən ölkədir və əlbəttə ki, bu, bizim qarşımızda yeni imkanlar yaradır, yeni üfüqlər 

açılır. Dünya birliyinin üzvü kimi Azərbaycan bütün beynəlxalq təşkilatlarda çox konstruktiv mövqedən çıxış 

edir. Birləşmiş Millətlər Təşkilatında, bütün başqa təşkilatlarda biz İslam Konfransı Təşkilatının üzvü olan 

dövlətlərin mövqelərini həmişə müdafiə etmişik və bu siyasət bundan sonra da davam edəcəkdir.  

Eyni zamanda, onu da qeyd etmək istəyirəm ki, müstəqilliyimizi əldə edəndən sonra bu günə qədər biz 

həmişə İslam Konfransı Təşkilatının üzvü olan dövlətlərdən dəstək, kömək görmüşük. Beynəlxalq təşkilatlarda 

Azərbaycanın mövqeyinin müdafiə olunmasında İKT dövlətlərinin səylərini çox yüksək qiymətləndiririk və bu 

fürsətdən istifadə edib mən bütün nümayəndələrə öz təşəkkürümü bildirmək istəyirəm.  

Nailiyyətlərlə yanaşı, əlbəttə ki, sosial, iqtisadi problemlər də mövcuddur və biz bunları həll edirik. 

Amma elə problemlər var ki, biz onları təkbaşına həll edə bilmirik. Onların ən böyüyü, bizim üçün ən başlıca 

problem Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli məsələsidir. Uzun illərdir ki, 

Ermənistanın Azərbaycana etdiyi hərbi təcavüz nəticəsində torpaqlarımızın 20 faizi işğal altındadır. 

Ermənistanın Azərbaycana qarşı etnik təmizləmə siyasəti nəticəsində bir milyondan artıq azərbaycanlı öz doğma 

dədə-baba torpaqlarından didərgin düşüb və qaçqın-köçkün kimi yaşayır. Ermənistanın hərbi təcavüzü 

nəticəsində Azərbaycan torpaqlarının 20 faizində bütün binalar, bütün infrastruktur tamamilə dağıdılıbdır. Ulu 

babalarımızın qəbirləri, məscidlər, tarixi abidələr, bütün binalar ermənilər tərəfindən yerlə-yeksan edilibdir. Bu, 

misli görünməmiş vandalizmdir. Azərbaycanın üzləşdiyi bu problem əlbəttə ki, bütün regionda əməkdaşlıq 

meyillərini azaldır. Biz çalışırıq və ümid edirik, nail olacağıq ki, bu məsələni sülh yolu ilə, danışıqlar yolu ilə 

həll edək. Biz sülh danışıqlarına sadiqik. Ancaq eyni zamanda, mövcud olan vəziyyətlə də barışa bilmərik. 

Azərbaycanın ərazi bütövlüyü, Ermənistan istisna olmaqla, bütün dünya tərəfindən tanınır. Birləşmiş Millətlər 

Təşkilatı bu məsələyə dair dörd qətnamə qəbul edibdir. O qətnamələrdə deyilir ki, erməni silahlı qüvvələri 

Azərbaycan torpaqlarından qeyd-şərtsiz çıxmalıdır. Fəqət bu qətnamələr icra olunmur. Digər mötəbər 

beynəlxalq təşkilatların qərarları da bunu tələb edir. O cümlədən İslam Konfransı Təşkilatı, Avropa Şurası, 

GUAM təşkilatı və bir sıra başqa təşkilatlar bu məsələdə öz açıq, prinsipial mövqeyini ortaya qoyubdur. Ancaq 

əfsuslar olsun ki, bu qərarların icra mexanizmi yoxdur. Bizi narahat edən ən əsas məsələ odur ki, dünyanın ən 

mötəbər təşkilatı olan Birləşmiş Millətlər Təşkilatının da qərarların icrası ilə bağlı səmərəli mexanizmi yoxdur. 

İndi Birləşmiş Millətlər Təşkilatında gedən islahatlar haqqında fikir mübadiləsi aparılır. Hesab edirəm ki, birinci 

islahat ondan ibarət olmalıdır ki, bütün qəbul edilmiş qərarların icra mexanizmi olsun. Əgər qərar qəbul 

edilibsə, o, icra olunmalıdır. Əgər o ölkə ki, qərarı icra etmir, ona qarşı müəyyən tədbirlər görülməlidir. Bu, 

Birləşmiş Millətlər Təşkilatının işini daha da təkmilləşdirəcəkdir.  

Azərbaycan öz ərazi bütövlüyünün pozulması ilə heç vaxt barışmayacaqdır. Aparılan danışıqlar yalnız 

və yalnız o təqdirdə sülh sazişinə gətirib çıxara bilər ki, Azərbaycanın ərazi bütövlüyü bərpa edilsin. Mən ümid 

edirəm ki, biz buna nail olacağıq.  

Tarixi baxımdan Dağlıq Qarabağ Azərbaycan torpağıdır, ermənilər oraya XIX əsrin əvvəllərində 

gəlmişlər. Hüquqi cəhətdən Azərbaycanın ərazi bütövlüyü tanınır və Dağlıq Qarabağ Azərbaycanın ayrılmaz 

hissəsidir. Siyasi cəhətdən Azərbaycanın mövqeləri daha da möhkəmlənir və beynəlxalq təşkilatların dəstəyi 

bizim üçün çox əhəmiyyətlidir. O cümlədən İslam Konfransı Təşkilatının mövqeyi və artan nüfuzu bizim 

siyasətimizə daha da böyük güc verir. İqtisadi baxımdan Azərbaycan çox sürətlə inkişaf edir. Biz hələ işin 

əvvəlindəyik, gələcəyimiz çox uğurlu olacaqdır. Bütün hesablamalara görə, Azərbaycanın sürətli iqtisadi 

inkişafı onu çox zəngin ölkəyə çevirəcəkdir. Bütün bu amillər deməyə əsas verir ki, biz məsələnin həllinə nail 

olacağıq və mən istəyirəm ki, biz bunu sülh yolu ilə edək. Ancaq eyni zamanda, bütün başqa variantlar da masa 

üzərində olmalıdır.  

Mən fürsətdən istifadə edərək, bizim haqq işimizə dəstək verdiyi üçün İslam Konfransı Təşkilatına bir 

daha öz dərin minnətdarlığımı, təşəkkürümü bildirirəm.  

Əlbəttə ki, biz bölgədə gedən proseslərə öz münasibətimizi bildirməliyik. Ancaq və ancaq sülh, 

təhlükəsizlik, sabitlik şəraitində hansısa inkişafdan söhbət gedə bilər. Əgər müsbət nümunələrə nəzər salsaq 

görərik ki, hansı ölkədə bu, təmin olunursa, o ölkədə inkişaf da mövcuddur. Biz bu regionda yaşayırıq. Ona görə 

regionda gedən proseslər, şübhəsiz ki, bizim siyasətimizi müəyyən dərəcədə müəyyənləşdirir. Eyni zamanda, 

Azərbaycanın siyasəti regionda gedən proseslərə öz təsirini göstərir. Belə olan halda, hamımız çalışmalıyıq ki, 

regionda sülh, təhlükəsizlik tam şəkildə bərqərar olunsun, mümkün olan risklər azalsın. Biz yeni risklərin 

yaranmasına imkan verməməliyik və bütün məsələləri danışıqlar yolu ilə həll etməliyik. Biz bunun tərəfdarıyıq 

və belə olan halda, bölgədə risklər daha da azalacaqdır. Biz bunu istəyirik. Biz istəyirik ki, ölkələrimiz inkişaf 

etsin, insanlarımız daha da yaxşı yaşasınlar, daha da savadlı olsunlar. Bizim qarşımızda duran problemlərin biri 
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də təhsillə bağlıdır. İnsanlarımızın maarifləndirilməsi, yüksək biliyə yiyələnməsi çox önəmli məsələdir və 

dünyanın gələcəyini müəyyən edir. Bilik, savad, yeni texnologiyaların tətbiq olunması - bütün bunlar bizim 

üçün önəmli məsələlərdir. Bizim həmrəyliyimiz, bir-birimizi dəstəkləməyimiz, əlbəttə ki, işimizi daha da 

asanlaşdıracaqdır.  

Əziz qonaqlar, bir daha demək istəyirəm: mən çox şadam ki, siz bu gün Azərbaycandasınız, bizə qonaq 

gəlmisiniz. Bəziləriniz üçün bu, Azərbaycana ilk səfərdir və gözəl fürsətdir ki, Azərbaycanla tanış olasınız. 

Əminəm ki, İslam Konfransı Təşkilatının üzvü olan dövlətlərlə bundan sonra da əlaqələrimiz daha da möhkəm 

olacaqdır. Yenə də deyirəm, cəmi 15 ildir ki, Azərbaycan beynəlxalq aləmin üzvüdür. Biz gərək özümüzü 

tanıdaq, özümüzü təqdim edək, imkanlarımızı təklif edək ki, əməkdaşlıq daha da sürətlə getsin. Azərbaycan 

İslam Konfransı Təşkilatındakı fəaliyyətini daha da möhkəmləndirmək əzmindədir. Biz hesab edirik ki, 

təşkilatın çox önəmli rolu var və ümid edirik ki, bu rol artacaqdır. Təşkilat nə qədər möhkəm olsa, bizim 

mövqeyimiz də bir o qədər güclənəcəkdir.  

Mən bir daha sizin hamınızı Azərbaycanda ürəkdən salamlayıram və sessiyanın işinə uğurlar 

arzulayıram.  

Sağ olun.  
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TÜRKİYƏNİN “CÜMHURİYYƏT” QƏZETİNİN MÜXBİRİNƏ 

MÜSAHİBƏ 

 

Bakı şəhəri, 

4 iyul 2006-cı il 

 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Prezident sarayında Türkiyənin “Cümhuriyyət” 

qəzetinin müxbiri Leyla Tavşanoğluna müsahibə vermişdir.  

SUAL: Hörmətli Cümhurbaşqanı, Bakı-Tbilisi-Ceyhan layihəsini illərdir gözlədik və nəhayət, son 

mərhələyə gəldik. Siz Qazaxıstanda olarkən Prezident Nazarbayevlə görüşdünüz və Qazaxıstan neftinin 

də Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft boru kəməri ilə daşınması üçün son nöqtəni qoydunuz. İndi Bakı-Tbilisi-

Ceyhanın rəsmi açılışından öncə Siz bunu, yəni Qazaxıstan neftinin bu boru xətti ilə daşınmasını necə 

dəyərləndirirsiniz?  

CAVAB: Bu bir daha onu göstərir ki, Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəməri həm iqtisadi cəhətdən, həm də 

bütün başqa cəhətlərdən çox əlverişli bir layihədir. Biz bunun üzərində artıq bir neçə ildir ki, çalışmışıq, 

işləmişik və bu nəhəng layihəni birlikdə həyata keçirmişik. Bu bizə imkan verəcək ki, Xəzər dənizinin neftini 

dünya bazarlarına çatdıraq. Bizdə böyük həcmdə neft hasilatı gözlənilir və əlbəttə ki, başqa ölkələr üçün, başqa 

şirkətlər üçün Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəməri də çox böyük maraq kəsb edir. Qazaxıstanın bu layihəyə 

qoşulması onu bir daha əyani şəkildə sübut edir.  

Bilirsiniz, keçmişdə bu layihə ilə bağlı müxtəlif fikirlər var idi. Müqavimət var idi, bunu istəməyən 

qüvvələr var idi. Hətta deyirdilər ki, bu layihənin heç bir iqtisadi əsası yoxdur, bu, iqtisadi cəhətdən səmərəsiz 

bir layihədir. Ancaq həyat onu göstərir ki, bütün bu fikirlər heç bir real faktlara əsaslanmırdı. Bizim isə 

fikirlərimiz, ideyalarımız, siyasətimiz həyatda öz əksini tapır. Artıq bu layihə və bütövlükdə, Azərbaycanın 

Xəzər dənizindəki sektorundakı fəaliyyəti və bunun nəticəsində bütün beynəlxalq layihələrin meydana gəlməsi 

bütün bu işləri qlobal müstəviyə gətirib çıxarıbdır. Artıq bu, regional çərçivədən çıxıb və qlobal müstəviyə 

addımlayır ki, bu da Azərbaycan üçün çox böyük əhəmiyyət kəsb edir.  

SUAL: Cənab Prezident, rəhmətlik atanız hörmətli Heydər Əliyev sağlığında bizim 9-cu 

Cümhurbaşqanımızla mütəmadi olaraq görüşürdülər. Amma atanız rəhmətə getdikdən sonra, hörmətli 

Dəmirəl də Cümhurbaşqanlığından getdikdən sonra bu əlaqələrdə sanki sərinləməmi var?  

CAVAB: Xeyr, belə bir şey yoxdur.  

JURNALİST: O dövrlərdə sanki daha tez-tez görüşürdülər.  

İLHAM ƏLİYEV: Bilirsiniz, indi müqayisə aparmaq bir az çətindir. Amma onu demək istəyirəm ki, 

Türkiyə-Azərbaycan əlaqələri çox sürətlə inkişaf edir və indi ən yüksək zirvədədir. Mənim hörmətli 

Cümhurbaşqanı Əhməd Necdət Sezər və hörmətli Baş nazir Rəcəb Tayyib Ərdoğanla həm Bakıda, həm 

Ankarada, həm də başqa ölkələrdə çoxsaylı görüşlərim olubdur. Bizim təmaslarımız çox güclüdür. Ondan 

başqa, Azərbaycana Türkiyədən nümayəndə heyətlərinin, nazirlərin, millət vəkillərinin gəlməsi sistematik 

xarakter daşıyır. Eyni zamanda da, Azərbaycandan Türkiyəyə nümayəndə heyətlərinin getməsi. Bu, deməyə 

əsas verir ki, bizim əlaqələrimiz daha da möhkəmlənir və Bakı-Tbilisi-Ceyhan, Bakı-Tbilisi-Ərzurum neft və 

qaz kəmərlərinin, gələcəkdə Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu layihəsinin həyata keçirilməsi ancaq bizim birgə 

fəaliyyətimiz nəticəsində mümkündür ki, bu da var.  

SUAL: Cənab Prezident, dəmir yolundan söz düşmüşkən, Qars-Axalkalaki-Tbilisi-Bakı dəmir 

yolu layihəsini əngəlləmək üçün erməni lobbisi əllərindən gələni edir. Sizcə, ermənilər burada 

istədiklərini edə bilərlərmi? Çünki Avropa İttifaqının və Amerika Birləşmiş Ştatlarının da bu layihəyə 

dəstək verməsini çox ciddi şəkildə əngəlləməyə, yasaq qoymağa çalışırlar.  

CAVAB: Təbii ki, onlar çalışacaqlar. Çünki Ermənistan və erməni lobbisi Azərbaycana və Türkiyəyə 

qarşı düşmənçilik mövqeyindədir və bütün imkanlardan istifadə edib bizə zərbə vurmağa çalışırlar. Bu, davam 

edəcəkdir. Bu bir gerçəklik, həqiqətdir. Biz isə öz siyasətimizi inamla aparmalıyıq. Baxın, erməni lobbisi Bakı-

Tbilisi-Ceyhan neft kəmərinin də əleyhinə çox fəal çıxmışdır. Hətta beynəlxalq maliyyə qurumlarına məktublar 

göndərilmişdir. Beynəlxalq Valyuta Fonduna, Dünya Bankına, bu layihəni maliyyələşdirən başqa banklara çox 

ciddi təzyiqlər edilmişdir. Ancaq heç bir şeyə nail ola bilmədilər. Çünki Azərbaycan dövlətinin iradəsi, Türkiyə 

dövlətinin iradəsi, Gürcüstanın bu işlərdə fəal olması imkan vermədi ki, onlar bu işi pozsunlar. O cümlədən, 

Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolunun reallaşdırılmasına mane olmaq istiqamətində onların bütün səylərinə 

baxmayaraq, mən əminəm ki, biz bu layihəni həyata keçirəcəyik.  
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Doğrudur, dünyada fəaliyyət göstərən erməni lobbisi çalışır ki, müxtəlif təşkilatlar, beynəlxalq qurumlar 

bu layihəyə öz dəstəyini verməsin. Ancaq biz indi elə durumdayıq ki, başqa qurumların dəstəyinə də möhtac 

deyilik. Bizim imkanlarımız var, vəsaitimiz var. Mən bir neçə dəfə demişəm ki, Azərbaycan bu gün öz maliyyə 

öhdəliyini yerinə yetirməyə hazırdır və öz vəsaitimizlə biz bunu edə bilərik. Ona görə də Ermənistanın bu 

siyasətinin heç bir uğuru olmayacaq, Azərbaycan getdikcə daha da güclənəcək, bölgədə daha da güclü 

mövqelərə sahib olacaqdır. Ermənistan bütün beynəlxalq layihələrdən təcrid olunmuş vəziyyətdədir və onların 

durumu getdikcə daha da ağırlaşacaqdır.  

SUAL: Hörmətli cənab Əliyev, Siz Rusiya Prezidenti Vladimir Putinlə də görüşmüsünüz. Putinlə 

Ermənistan barədə fikir mübadiləsi apardınızmı?  

CAVAB: Bilirsiniz ki, Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli işində beynəlxalq 

vasitəçilər qrupu fəaliyyət göstərir. Onların tərkibində Rusiya, Fransa və Amerika Birləşmiş Ştatları fəaliyyət 

göstərir. Yəni, bu üç ölkə çalışır bizə kömək etsin ki, hər hansı bir razılaşmaya nail olaq.  

SUAL: Dağlıq Qarabağda referendumun keçirilməsi ilə bağlı məsələ də ortaya çıxdı. Elədirmi?  

CAVAB: Bilirsiniz, bu yaxınlarda Minsk qrupunun bir bəyanatı verildi və onların təkliflərinin bəzi 

detalları açıqlandı. Yəni, açıqlanan məsələlər onların təklifi idi. Çünki biz heç bir razılaşmaya gəlməmişik. 

Ermənistan və Azərbaycan razılaşmadan çox uzaqdadırlar. Sadəcə olaraq, müəyyən təkliflər var. O təkliflər 

Minsk qrupu tərəfindən irəli sürülmüşdür. Son bəyanat, sadəcə olaraq, təkliflərin bəzilərini açdı. Biz buna etiraz 

etmədik. Çünki biz heç vaxt danışıqların məxfi aparılmasında maraqlı deyilik. Çünki bizim gizlədəcəyimiz heç 

bir şey yoxdur. Sadəcə, başqa tərəfin təklifini nəzərə alaraq, biz də danışıqların məxfi şəkildə aparılmasına 

razılığımızı vermişik. Bir halda ki, Minsk qrupu danışıqlar predmetinin bəzi məqamlarını açıqladı, biz də gərək 

bu məsələyə bir daha aydınlıq gətirək.  

Azərbaycanın ərazi bütövlüyü bərpa olunmalıdır. Burada heç bir güzəşt ola bilməz. İşğal edilmiş 

torpaqlar işğalçı qüvvələrdən azad olunmalıdır və Azərbaycan qaçqınları və köçkünləri o torpaqlara 

qayıtmalıdırlar. Dağlıq Qarabağın gələcək statusuna gəldikdə isə, Qarabağdakı azərbaycanlı icmasının və 

erməni icmasının rəyi də nəzərə alına bilər. Çünki Dağlıq Qarabağda müharibədən əvvəl həm ermənilər, həm də 

azərbaycanlılar yaşamışlar. Azərbaycanlıların Dağlıq Qarabağa qayıtması şərtdir. Onlar oraya qayıtmalıdırlar, 

orada yerləşdirilməlidirlər və bundan sonra danışıqlar yolu ilə icmalar və Azərbaycan, - çünki Dağlıq Qarabağ 

Azərbaycanın ayrılmaz hissəsidir, - Qarabağın statusu ilə bağlı gələcəkdə danışıqlar apara bilər. Bu danışıqlar nə 

qədər aparılacaq, nə qədər vaxt tələb olunacaq, bunu gələcək göstərər. Bu məsələ bundan ibarətdir.  

Biz heç vaxt heç bir qərarın qəbul olunmasına imkan vermərik ki, orada Azərbaycanın ərazi bütövlüyü 

pozulur, yaxud da nə vaxtsa, bir ildən, on ildən, yüz ildən sonra Qarabağın Azərbaycandan ayrılması mümkün 

olsun. Biz buna heç vaxt izn verməyəcəyik. Bunu Minsk qrupunun həmsədrləri də bilirlər, bunu Ermənistanın 

rəhbərliyi də bilir. Sadəcə olaraq, Ermənistan tərəfi çalışır ki, bəzi hallarda dəqiq olmayan, yəni reallığı əks 

etdirməyən məqamları ortaya qoysun. Bəlkə də istəyir ki, Ermənistanda mövcud olan ictimai rəyi müsbət 

istiqamətə yönəltsin. Amma gerçəklik bundadır ki, Azərbaycanın ərazi bütövlüyü danışıqlar mövzusu deyil və 

heç vaxt Dağlıq Qarabağa müstəqillik statusu verilməyəcəkdir.  

SUAL: Cənab Prezident, maraqlı bir məsələ var. Dağlıq Qarabağın qondarma “prezidenti” 

Arkadi Qukasyan deyir ki, biz nə Ermənistana birləşirik, nə də Azərbaycan bizə sahib ola bilər, biz 

müstəqil bir dövlət olacağıq. Siz onun səmimiliyinə nə dərəcədə inanırsınız?  

CAVAB: Mən ümumiyyətlə, onun sözlərinə heç bir əhəmiyyət vermirəm. Çünki o, qanunsuz kriminal 

rejimin başçısıdır. Qeyri-legitim, özünü elan etmiş, heç bir beynəlxalq təşkilat tərəfindən tanınmamış bir 

kriminal dəstənin başçısıdır. Ona görə, mən o adam haqqında, ümumiyyətlə, bir şey söyləmək istəmirəm və 

onun dedikləri heç bir əhəmiyyət kəsb etmir.  

O ki qaldı, ümumiyyətlə, məsələnin həlli yollarına, Dağlıq Qarabağ beynəlxalq birlik tərəfindən 

Azərbaycanın tərkib hissəsi kimi tanınır. Birləşmiş Millətlər Təşkilatı, bütün başqa təşkilatlar Dağlıq Qarabağ 

daxil olmaq şərtilə Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanıyır. Belə olan halda, heç bir müstəqillikdən söhbət gedə 

bilməz. Dünyada müəyyən təcrübə var, dünya praktikası var, azlıqların normal yaşaması praktikası var. O 

cümlədən, Azərbaycanda da. Azərbaycanda milli azlıqlar var və onlar çox rahat yaşayırlar, sərbəst yaşayırlar, 

bütün hüquqlardan istifadə edirlər.  

Avropada muxtariyyət forması mövcuddur. Avropanın bir neçə ölkəsində muxtariyyət forması var. Nə 

üçün burada hansısa başqa forma olmalıdır?! Nə üçün Azərbaycanda yaşayan milli azlıq yaşadığı ərazini 

Azərbaycandan qoparıb hansısa bir müstəqil dövlət yaratmalıdır?! Biz buna imkan verməyəcəyik və heç kim, 

heç bir təşkilat, heç bir ölkə heç vaxt Dağlıq Qarabağın müstəqilliyini tanımayacaq. Nəzərə alsaq ki, bu gün 

Azərbaycan həm siyasi, həm iqtisadi, həm də hərbi cəhətdən güclənir, biz daha üstün mövqelərə malikik.  
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Ermənistan bizimlə rəqabət aparmaq iqtidarında deyil və vaxt keçdikcə bizim gücümüz daha da təsirli 

olacaqdır. Mən ona təəssüflənirəm ki, vaxt keçir, bizim qaçqınlarımız, köçkünlərimiz öz doğma torpaqlarına 

hələ qayıda bilmirlər. Amma mən inanıram ki, biz məsələni ədalətli və beynəlxalq hüquq normalarına uyğun 

olaraq həll edəcəyik. Azərbaycanın ərazi bütövlüyü təmin ediləcək və Azərbaycanın suverenliyi bütün ölkə 

miqyasında bərpa olunacaqdır.  

SUAL: Cənab Prezident, qarşıda Sizin Robert Koçaryanla görüşünüz barədə planlar var. Böyük 

səkkizlərin zirvə görüşündə Koçaryanla görüşünüz gözlənilirmi?  

CAVAB: Xeyr, belə bir şey yoxdur. Biz son bir neçə ay ərzində iki dəfə görüşmüşük. O görüşlərin heç 

bir nəticəsi olmadı.  

JURNALİST: Olmadımı?  

İLHAM ƏLİYEV: Xeyr. Bildiyiniz kimi, ilk görüş Fransada keçirildi və Ermənistan Prezidenti o 

görüşü yarımçıq tərk etdi. Ondan sonra Rumıniyada bir görüş oldu. Orada da biz heç bir nəticəyə gəlmədik. 

Bizim aramızda heç bir anlaşma yoxdur, razılaşma yoxdur və bunun əsas səbəbi Ermənistanın qeyri-konstruktiv 

mövqeyidir. Ermənistanın işğalçı siyasətidir.  

Biz heç kimin torpağına iddia etmirik, heç kimin malına, torpağına göz dikməmişik. Biz tələb edirik ki, 

bizə mənsub olan ərazi Azərbaycana qaytarılsın. Biz çalışırıq ki, bunu sülh yolu ilə edək. Biz Ermənistana şans 

veririk ki, işğal edilmiş torpaqlardan öz xoşu ilə çəkilsin və qan tökülmədən, müharibə başlamadan biz bu 

məsələni çözək. Əgər biz buna nail olsaq, o zaman bölgədə bütün mənzərə dəyişəcək, əlaqələr yaranacaq, yollar 

açılacaq, əməkdaşlıq mümkün olacaqdır. Gələcəkdə Ermənistan, - indi bütün beynəlxalq layihələrdən təcrid 

olunmuş vəziyyətdədir, - onlara qoşula bilər. Yəni erməni xalqı da bundan faydalanacaqdır.  

Erməni xalqı bu torpaqların işğalından nə qazandı? Heçnə qazanmadı! Daha yaxşı yaşamağamı 

başlayıb? Xeyr. Onların dünyada hörməti daha da artdı? Əksinə, onlar dünyada işğalçı, təcavüzkar dövlət kimi 

tanınırlar, azərbaycanlılara qarşı etnik təmizləmə siyasəti aparan ölkə kimi tanınırlar. Ermənistanın dünyada 

mövqeləri daha da möhkəmləndi? Xeyr. Onlar bu münaqişə uzandıqca, daha da çətin vəziyyətə düşürlər. 

Gələcəkdə də, təbii ki, Azərbaycanla heç cür rəqabət aparmaq iqtidarında olmayacaqlar. Ona görə, əgər bu 

məsələ öz həllini taparsa, erməni xalqı da yaxşı yaşayacaqdır. Amma məsələnin həlli yalnız beynəlxalq hüquq 

müstəvisində ola bilər. Dünyada mövcud olan prinsiplər var, qaydalar var, beynəlxalq təşkilatların qərarları var.  

İndi Ermənistan istəyir ki, Dağlıq Qarabağ ona birləşsin. Biz də çox şey istəyə bilərik. Biz də istəyə 

bilərik ki, Azərbaycanın tarixi torpaqları, İrəvan xanlığı Azərbaycana birləşsin. Biz onu istəyə bilərik. Amma 

bu, indi reallıq deyil. Ona görə, bu məsələ kiminsə istəyi ilə həll oluna bilməz. Beynəlxalq hüquq var. Yenə də 

deyirəm, biz indi Ermənistana şans veririk ki, bu məsələ sülh yolu ilə həll olunsun. Olmasa, biz başqa variantları 

da nəzərdən keçirməliyik.  

SUAL: Yəni müharibənimi nəzərdə tutursunuz?  

CAVAB: Yəni, o, istisna olunmur, heç vaxt istisna olunmur. Nəzərə alsaq ki, indi atəşkəs rejimi çox 

həssasdır. Yəni, təhlükəsizlik tədbirləri hələ bizə imkan vermir ki, təmas xəttində vəziyyət tam sakit olsun. 

Bizim aramızda heç bir başqa ölkələrin qüvvələri yoxdur, sülhməramlı qoşunlar yoxdur. Yəni istənilən anda 

xoşagəlməz hadisə baş verə bilər. Biz nə vaxta qədər dözməliyik? Biz nə vaxta qədər danışıqlarda iştirak 

etməliyik? Görürük ki, Ermənistan tərəfi danışıqlarda özünü qeyri-səmimi aparır. Ona görə, biz bütün 

variantlara hazır olmalıyıq. Azərbaycanın artan iqtisadi potensialı, hərbi gücü, bölgədəki vəziyyəti, bölgə üçün, 

dünya üçün artan önəmimiz, əlbəttə, bizi daha da üstün mövqelərə gətirib çıxarır. İllər keçdikcə bu, özünü daha 

da qabarıq şəkildə göstərəcəkdir. Ermənistan özü fikirləşməlidir və bütün mümkün olan təhlükəli nəticələr üçün 

onlar məsuliyyət daçıyacaqlar.  

SUAL: Yəni, məsuliyyət onların üzərinə düşəcəkdir?  

CAVAB: Bəli.  

SUAL: Hörmətli cənab Əliyev, amma onlar əvvəlki kimi görünmürlər.  

CAVAB: Baxın, onlar Türkiyəyə qarşı nə qədər ədalətsiz iddialar irəli sürürlər. Nə qədər yalan, böhtan, 

uydurma, iftira əsasında iddialar irəli sürürlər, Avropada çalışırlar ki, uydurma “soyqırımı”nı qəbul etdirsinlər. 

Yəni bu nəyi göstərir? Bu, onu göstərir ki, onlar düşmənçilik mövqeyindədirlər.  

Birincisi, soyqırım olmayıbdır. Onlar bütün dövrlərdə türkləri, azərbaycanlıları öldürmüşlər, qırmışlar.  

İkincisi, gəlin, biz yenə tarixə baxaq. Ölkələr var idi ki, tarixdə on dəfə, iyirmi dəfə bir-biri ilə 

savaşmışlar. Avropa ölkələri. Gəlin, İkinci Dünya müharibəsinə baxaq. Almaniya, Sovetlər Birliyi, İngiltərə, 

Fransa və Amerikanın apardığı o müharibədə 30 milyon və bəlkə də, ondan da çox insan həlak oldu. Dünyada 

müharibələr olubdur, ondan əvvəl də Avropada olubdur. Ancaq 20 ildən sonra artıq Sovetlər Birliyi ilə, Qərbi 

Almaniya arasında münasibətlər düzəldi. Amma bu gün onlar müttəfiqdirlər, Fransa ilə Almaniya Avropa 
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İttifaqında aparıcı rol oynayırlar və onların müttəfiqliyini hamı görür. Bu millətlər, bu ölkələr o tarixi gələcək 

üçün, inkişaf üçün qapatdılar. Amma baxın Ermənistana, onlar öz gənc nəslini düşmənçilik ruhunda böyüdürlər.  

JURNALİST: Amma onlar hələ də keçmişdə yaşayırlar.  

İLHAM ƏLİYEV: Onlar keçmişdə yaşayırlar, ona görə inkişaf edə bilmirlər. Bu, onların böyük 

problemidir. Bu onu göstərir ki, onlar bu siyasətdən əl çəkmək fikrində deyillər. İlk növbədə, onlar çalışırlar ki, 

“soyqırımı”nı qəbul etdirsinlər, ondan sonra nə olacaq, onu bilirik. Ondan sonra təzminat istəyəcəklər. Ondan 

sonra Türkiyəyə qarşı torpaq iddiası irəli sürəcəklər. Bunları bilirik. Ona görə gərək hazır olaq. Türkiyə və 

Azərbaycan bu işdə daha da möhkəm mövqelərə malik olmalıdır. Biz müdafiə olunmalı yox, siyasi cəhətdən, 

təbliğat baxımından hücum etməliyik. Burada, Azərbaycanda bu işi çox yüksək səviyyədə qururuq. Erməni 

təbliğatını ifşa etmək lazımdır. Onların yalan təbliğatını darmadağın etmək və dünya birliyinə həqiqəti 

çatdırmaq lazımdır.  

SUAL: Cənab Prezident, Siz Amerikaya getdiniz, orada keçirdiyiniz görüşlərdə İran, 

Ermənistan, Türkiyə, bölgə və Azərbaycan ilə bağlı nə kimi müzakirələr apardınız?  

CAVAB: Amerikaya səfərim çox uğurlu keçdi. Prezident Buş, vitse-prezident Çeyni ilə, bütün başqa 

vəzifəli şəxslərlə - nazirlər, ictimai xadimlər, senatorlar, konqresmenlər və qeyri-hökumət təşkilatları ilə çox 

ətraflı danışıqlar oldu. Əlbəttə ki, ilk növbədə, ikitərəfli münasibətlər haqqında fikir mübadiləsi apardıq. Onu 

deyə bilərəm ki, bu gün Azərbaycan-Amerika münasibətləri çox yüksək səviyyədədir. Biz bütün sahələrdə çox 

uğurlu əməkdaşlıq edirik və mənim oraya rəsmi səfərim bunu bir daha möhkəmləndirdi. İkitərəfli münasibətlər 

bundan sonra daha da sürətlə inkişaf edəcəkdir.  

Təbii ki, bölgədəki vəziyyət də müzakirə olunmuşdur. Çünki biz bu bölgədə yaşayırıq və bölgədə gedən 

proseslər istər-istəməz Azərbaycana təsir edir, Azərbaycanda gedən proseslər də bölgə işlərinə təsir edir. Əsas 

məsələ bundadır ki, burada sabitlik pozulmasın. Sülh bərqərar olunsun, möhkəmlənsin, təhlükəsizlik tədbirləri 

daha da güclənsin və bölgə təhlükəsizlik şəraitində normal əməkdaşlıq edə bilsin. Çünki bölgənin çox böyük 

potensialı var. Xəzər dənizinin neft və qaz yataqları, nəqliyyat yolları, yeni açılan imkanlar - bütün bunlardan 

istifadə üçün gərək bölgədə təhlükəsizlik tədbirləri daha da möhkəmlənsin və Azərbaycan da bu işdə öz rolunu 

oynayır.  

SUAL: Cənab Prezident, bölgədə zaman-zaman rəngli inqilablar oldu. Sonrakı prosesləri 

izlədiyimiz zaman sanki bunlar iflasa uğramış kimi görünür. Sizcə bu rəngli inqilablar nədən baş verdi? 

Hətta burada da cəhd göstərdilər, amma həyata keçirə bilmədilər. Elə deyilmi?  

CAVAB: Burada da o cəhdlər, necə deyərlər, çox acınacaqlı təəssürat yaratdı. Çünki bunun səbəbi 

bilirsiniz, yəqin ki, insanların müəyyən məsələlərdə hökumətin xətti ilə birgə fikirdə olmamasından irəli gəlir. 

Yaxud da iqtidarla xalq arasında uçurumun böyüməsindən irəli gəlir. Həm də, əlbəttə ki, sosial-iqtisadi 

problemlər insanları bu işlərə sövq edir. Azərbaycana gəldikdə isə, burada mənzərə tam başqadır. Biz indi 

dünyanın iqtisadi artım baxımından ən birinci ölkəsiyik. Keçən il iqtisadi artım 26 faiz, bu ilin beş ayında 40 

faiz olmuşdur. Dünyada iqtisadi artım sürətinə görə ən birinci yerdə bizik.  

Sənaye istehsalı Azərbaycanda beş ayda təxminən 40 faiz artmışdır. Son iki il yarım ərzində 

Azərbaycanda 400 min yeni iş yeri açılmışdır. Yoxsulluq şəraitində yaşayanların sayı 20 faiz aşağı düşmüşdür. 

Əhalinin gəlirləri 25 faiz artmışdır. Yəni bütün bunlar onu göstərir ki, iqtisadi cəhətdən ölkə daha da 

möhkəmlənir və insanlar daha da yaxşı yaşayırlar. Bundan əlavə, bizim xarici siyasətimiz xalq tərəfindən 

bəyənilir. Yəni burada hər hansı bir çevriliş etmək üçün heç bir əsas yox idi. Düzdür, bəzi siyasi qüvvələr başqa 

ölkələrdəki çevrilişləri görərək, ondan ruhlanaraq çalışdılar ki, burada bir problem yaratsınlar, yaxud da 

istədiklərinə nail olsunlar. Amma xalq onları dəstəkləmədi.  
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İSTANBULDA AZƏRBAYCAN PREZİDENTİNƏ TÜRKİYƏNİN NÜFUZLU "EKOVİTRİN”  

JURNALININ "AVRASİYADA İLİN SİYASƏT ADAMI" MÜKAFATININ  

TƏQDİM EDİLMƏSİ MƏRASİMİNDƏ 

NİTQ 

 

İstanbul şəhəri, 

12 iyul 2006-cı il 

 

(Türkiyənin ən nüfuzlu media qruplarından biri olan “Ekovitrin” 14 ildir ki, iqtisadiyyat sahəsində 

müxtəlif proqramlar hazırlayaraq, Türkiyənin televiziya kanallarında nümayiş etdirir, ölkənin iqtisadi 

uğurlarını həm türk, həm də dünya ictimaiyyətinə çatdırır. Bu media qrupunun 2000-ci ildən buraxılan 

“Ekovitrin” aylıq jurnalı nüfuzlu əməkdaşları, ətraflı materialları sayəsində Türkiyənin ən sanballı 

nəşrlərindən birinə çevrilmişdir. Türkiyə ilə yanaşı, Asiya regionunda da geniş yayılan “Ekovitrin” jurnalı 

ənənəvi olaraq iqtisadiyyat, biznes, sənaye, ixracat, maliyyə, investisiya, siyasət və yerli idarəçilik sahələrində 

ilin adamlarını seçir. 2005-ci ildə Türkiyədə və xaricdə yaşayan 9 minə yaxın oxucunun iştirakı ilə keçirilən 

sorğunun nəticələrinə görə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev “Avrasiyada ilin siyasət 

adamı” elan olunmuşdur. Azərbaycan Prezidenti bu mükafata bir sıra sahələrdə səmərəli fəaliyyətinə və 

qazandığı uğurlara görə layiq görülmüşdür.  

İyulun 12-də İstanbulun “Qrand cəvahir” mehmanxanasında Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevə 

“Avrasiyada ilin siyasət adamı” mükafatının təqdim edilməsinə həsr olunmuş mərasim keçirilmişdir. 

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev mərasimdə nitq söyləmişdir.) 

 

 

Hörmətli xanımlar və cənablar!  

Əziz dostlar, əziz bacı-qardaşlarım!  

Bu gün mənim üçün çox gözəl bir gündür, çox həyəcanlı bir gündür. Mən yüksək mükafata layiq 

görüldüm və bu gün əziz dostum, hörmətli Abdullah Gül bu gözəl mükafatı mənə təqdim etdi. Bu, bir tərəfdən, 

mənim xidmətlərimin tanınması deməkdir, digər tərəfdən və bəlkə də, ən önəmlisi isə, Azərbaycanın son illər 

ərzində uğurlu inkişafından irəli gəlir. Həqiqətən, bizim ölkəmiz çox qısa müddət ərzində çox böyük inkişaf 

yolunu keçmişdir. Əgər nəzərə alsaq ki, yalnız 15 il bundan əvvəl Azərbaycan öz dövlət müstəqilliyini bərpa 

etdi və müstəqil ölkə kimi fəaliyyətə başladı, onda görərik ki, bu qısa müddət ərzində ölkəmiz çox böyük 

sınaqlardan şərəflə çıxdı. 1991-ci ildə Sovet İttifaqı dağılanda Azərbaycan başqa sovet respublikaları ilə 

müqayisədə, bəlkə də, ən ağır durumda, ən çətin vəziyyətdə idi. Çünki ölkədə hökm sürən böhran, demək olar 

ki, bütün sahələri iflic vəziyyətinə salmışdı. Azərbaycanda iqtisadiyyat böyük sürətlə tənəzzülə uğrayırdı, siyasi 

proseslər böyük gərginliklər yaratmışdı, vətəndaş qarşıdurması artıq reallığa çevrilmişdi, insanların həyat 

səviyyəsi günü-gündən pisləşirdi. Beləliklə, ölkənin müqəddəratı sual altında idi. Əgər Ermənistanın 

Azərbaycana təcavüzünü də əlavə etsək, görərik ki, vəziyyət çox acınacaqlı idi.  

Azərbaycanın uğurlu inkişafı məhz 1993-cü ildən sonra başlanmışdır. 1993-cü ildə Azərbaycan xalqı öz 

liderinə üz tutdu, Heydər Əliyevi hakimiyyətə dəvət etdi və ondan sonra Azərbaycanda vəziyyət normallaşdı, 

sabitləşdi. Siyasi proseslər normal məcraya düşdü, iqtisadi tənəzzülün qarşısı alındı və tədricən inkişaf başlandı. 

Bu inkişaf bütün sahələri əhatə etməyə başladı, Azərbaycan dünya birliyində özünə layiq yerini tutdu. 

Azərbaycanda aparılan cəsarətli iqtisadi islahatlar qısa müddət ərzində ölkə iqtisadiyyatına böyük təkan verdi. 

1996-cı ildən 2003-cü ilə qədər Azərbaycanın iqtisadiyyatı ildə təxminən 10 faiz artırdı. 2004-cü ildən sonra isə 

bu artım daha da yüksək olmuşdur.  

Azərbaycanda siyasi proseslər normallaşdı, demokratikləşmə prosesləri daha da geniş vüsət aldı. Söz 

azadlığı, fikir azadlığı, azad cəmiyyətin yaranması, qanunun aliliyinin bərpa olunması - bütün bunlar hər bir 

ölkənin inkişafı üçün başlıca şərtdir. Bu gün Azərbaycanın uğurlu inkişafı onu göstərir ki, seçdiyimiz yol 

düzgün yol olmuşdur.  

Keçən iki il ərzində Azərbaycan iqtisadiyyatı daha da sürətlə inkişaf etdi. 2005-ci ildə iqtisadi artım 26 

faiz, 2006-cı ilin 5 ayı ərzində təxminən 40 faiz olmuş, sənaye istehsalı 43 faiz artmışdır. Azərbaycanda son iki 

il yarım ərzində 400 mindən çox yeni iş yeri açılmışdır. Yoxsulluq şəraitində yaşayanların sayı 20 faiz 

azalmışdır. Əhalinin gəlirləri 25 faiz artmışdır. Bu iqtisadi göstəricilər özlüyündə sübut edir ki, Azərbaycanın 

iqtisadi cəhətdən möhkəmlənməsi artıq reallıqdır. Nəzərə alsaq ki, bizim əsas iqtisadi nailiyyətlərimiz hələ 

irəlidədir, görərik ki, qısa müddət ərzində Azərbaycan iqtisadi cəhətdən çox inkişaf etmiş zəngin dövlətə 
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çevriləcəkdir. Bu da bizim məqsədimiz, amalımızdır. Biz istəyirik ki, ölkəmiz daha da möhkəmlənsin, 

müasirləşsin, yeniləşsin, iqtisadi cəhətdən qüdrətlənsin və insanlarımız daha da yaxşı yaşasınlar.  

Sabah biz tarixi mərasimi birlikdə keçirəcəyik. Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəmərinin açılış mərasimi 

sabah Ceyhanda nəzərdə tutulubdur. Bu, böyük bir tarixi hadisədir. Dünyanın ən böyük enerji layihəsidir. Bu 

layihə təkcə bizə iqtisadi gəlirlər deyil, eyni zamanda, bölgəyə sülh, sabitlik gətirəcək, təhlükəsizlik tədbirləri 

daha da möhkəmlənəcək və bu layihədə iştirak edən bütün ölkələrdə yaşayan insanlar bu işdən çox böyük fayda 

götürəcəklər. Türkiyə, Gürcüstan, Azərbaycan artıq beynəlxalq müstəvidə bu böyük enerji layihəsini və siyasi 

layihəni həyata keçirməklə bütün dünyaya sübut etmişlər ki, əgər birlik olsa, qarşılıqlı inam olsa və 

münasibətlər düzgün qurularsa, istənilən məsələ öz həllini tapa bilər. Bəziləri Bakı-Tbilisi-Ceyhan layihəsini bir 

əfsanə kimi qəbul edirdilər. İnanmırdılar ki, bu, reallaşa bilər, gerçəkləşə bilər. Amma həm siyasi, həm iqtisadi 

baxımdan çox çətin, ağır şəraitdə olsa da, bu, reallaşdı, gerçəkləşdi. Əgər kəmərin keçdiyi əraziyə nəzər salsaq 

görərik ki, orada çox böyük texniki çətinliklər də mövcud idi. Dağlar, çaylar - bu, böyük bir səfərbərlik tələb 

edirdi və biz bunu etdik. Biz bu əfsanəni gerçəyə çevirdik. Nəyin hesabına? Ortaya güclü iradə, iqtisadi 

imkanlar qoyuldu, beynəlxalq maliyyə qurumları bu işə maraq göstərdilər və öz üzərinə maliyyə öhdəlikləri 

götürdülər. Bir də ki, üç ölkənin cəsarətli siyasəti. Sabah qeyd edəcəyimiz mərasim, əminəm ki, bu bölgənin 

uzunmüddətli inkişaf yollarını müəyyən edəcəkdir. Xalqlarımız bundan fayda götürəcək, bizim dövlətlərimizin 

bölgədə və dünyada önəmi artacaq, bir sözlə, Türkiyə və Azərbaycan daha da böyük imkanlara malik olacaqdır.  

Bunun ardınca gələn “Şahdəniz” layihəsi də çox böyük strateji əhəmiyyət daşıyır. Bəlkə də, bir neçə il 

bundan əvvəl onun strateji əhəmiyyəti o qədər də dərk olunmurdu. Amma son müddət ərzində hamı üçün aydın 

oldu ki, bu layihə böyük əhəmiyyət daşıyır. Biz bu ilin sonuna qədər onu gerçəkləşdirəcəyik və Azərbaycan qazı 

Türkiyəyə və ondan sonra başqa ölkələrə nəql ediləcəkdir.  

Bu, bir daha onu göstərir ki, bizim işlərimiz düzgün qurulur. Bizim bütün siyasətimiz, atdığımız bütün 

addımlar bir məqsədi güdür - ölkəmizi gücləndirmək, zənginləşdirmək, Azərbaycanın mövqelərini 

möhkəmləndirmək və bölgədə sülh, barış içində yaşamaq. Bu məsələdə Türkiyə-Azərbaycan birliyi ən böyük 

əhəmiyyət daşıyan bir amildir. Azərbaycan öz müstəqilliyini bərpa etdikdən sonra Türkiyə dərhal onu müstəqil 

dövlət kimi tanıdı və ondan sonra Azərbaycandan öz yardımını əsirgəmədi, ona öz əlini uzatdı. Biz bu yardımı 

hiss edirik. Həmişə hiss etmişik, xüsusilə müstəqilliyimizin ilk illərində, Azərbaycan çox çətin vəziyyətdə 

olarkən. Bu gün də bu dəstək bizim üçün çox önəmlidir. İndi Türkiyə və Azərbaycan bir-birinə dəstək verərək 

bölgədə, dünyada öz mövqelərini möhkəmləndirir. Bizi birləşdirən enerji layihələri, müştərək tariximiz, milli 

köklərimiz, eyni baxışlarımız, birliyimizdir. Budur ölkələrimizin inkişafını, gələcəyini müəyyənləşdirən amillər.  

Bu gün İstanbulun gözəl yerlərindən biri olan Sarıyer rayonunda ulu öndər Heydər Əliyevin abidəsinin 

açılışı olmuşdur. Bu, böyük hadisədir və mən orada çıxış edərkən bir daha Heydər Əliyevin o məşhur kəlamını 

xatırlatdım: “Türkiyə və Azərbaycan bir millət, iki dövlətdir!”. Bu, həm həqiqətdir, çünki doğrudan da belədir, 

eyni zamanda, bu, bizim siyasətimizdir. Bu siyasət yaşayır və yaşayacaqdır. Bizim xoşbəxtliyimiz, normal 

yaşamağımız bundan asılıdır. Biz bu gün bir-birimizə çox yaxınıq. Demək olar ki, Türkiyə-Azərbaycan 

münasibətləri indi ən yüksək zirvədədir. Biz gərək bunu qoruyaq, bunu yeni formalarla daha da zənginləşdirək, 

yeni işbirliyi layihələri üzərində işləyək ki, bu meyillər davam etsin.  

Türkiyə-Azərbaycan birliyindən artıq bölgədə çox şeylər asılıdır. Əlbəttə ki, Avropada müəyyən işlər 

asılı olacaqdır və getdikcə bizim önəmimiz artacaqdır. Azərbaycan nefti artıq Türkiyə limanına çatdırılıbdır. İki 

ildən, üç ildən sonra Azərbaycan ildə 65 milyon ton neft hasil edəcəkdir. Bu, çox böyük rəqəmdir. Bu gün 

hörmətli nazir Abdullah Gül qeyd elədi ki, artıq Qazaxıstanla Azərbaycan arasında müqavilə imzalanıb və 

Qazaxıstan neftinin də bu yolla nəql edilməsi, təbii ki, kəmərin işinə daha da böyük dəstək verəcəkdir. Biz 

gələcəkdə əlavə neftin daşınması haqqında düşünürük və bu, gerçəklik ola bilər. Biz indi bu işlər üzərində 

çalışırıq. Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolunun yaranması işində biz Türkiyə ilə çox fəal çalışırıq və əminəm ki, bu 

layihəni də biz həyata keçirəcəyik. Əgər bu olarsa, onda Türkiyə Azərbaycanla dəmir yolu ilə birləşəcək, 

Türkiyə Orta Asiya ilə dəmir yolu ilə birləşəcək, Orta Asiya Avropa ilə birləşəcəkdir. Bu, dəmir yolu vasitəsilə 

həm Azərbaycanı Türkiyə ilə birləşdirəcək, eyni zamanda, Avropanı Asiya ilə birləşdirəcəkdir. Yəni bu 

layihənin çox böyük əhəmiyyəti var. Bütün bu işlərin mərkəzində Türkiyə və Azərbaycan dayanır. Bizim 

iştirakımız olmadan bölgədə heç bir layihə həyata keçirilə bilməz.  

Biz bütün layihələrin fəal iştirakçıları, onların təşəbbüskarıyıq və belə olan halda, əlbəttə ki, dünyada 

bizim çəkimiz artacaqdır. Türkiyənin uğurları bizi çox sevindirir, bizi daha da ruhlandırır. Eyni zamanda, 

bilirəm ki, Azərbaycanın uğurlu inkişafı türk qardaşlarımıza da böyük sevinc gətirir. Bizim birliyimiz bizim 

gələcəyimizdir.  

Azərbaycanın uğurlu inkişafı artıq reallıqdır və mən şübhə etmirəm ki, gələcəkdə bu meyillər ancaq və 

ancaq güclənəcəkdir. Amma bununla yanaşı, problemlər də az deyildir. İlk növbədə, bu, Azərbaycanın 
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torpaqlarının işğal altında qalmasıdır. Bilirsiniz ki, uzun illərdir Azərbaycan xalqı bu işğaldan, Ermənistanın 

Azərbaycana qarşı etnik təmizləmə siyasətindən əziyyət çəkir. Bir milyondan artıq qaçqın-köçkünümüz var, 

torpaqlarımızın 20 faizi işğal altındadır. Ermənistanın qeyri-konstruktiv mövqeyi imkan vermir ki, bu məsələ 

sülh yolu ilə həll olunsun. Azərbaycan öz hərəkətləri ilə, öz siyasəti ilə artıq sübut edib ki, biz sülh prosesinə 

sadiqik. Baxmayaraq ki, 12 ildir atəşkəs rejimi elan olunub, danışıqlar aparılır, ancaq bunun heç bir nəticəsi 

yoxdur. Yəni bu 12 il ərzində Azərbaycan özünü kifayət qədər konstruktiv göstərib, öz sülh məramını ifadə edib 

və artıq bu, reallıqdır. Amma biz nə vaxta qədər gözləməliyik? Bizim səbrimiz əbədi deyil, tükənməz deyildir. 

Biz bütün imkanlardan istifadə etməliyik. Siyasi, diplomatik, iqtisadi, hərbi - bütün imkanlardan. Bu gün 

Azərbaycanın artan imkanları deməyə əsas verir ki, biz Qarabağ məsələsini də öz xeyrimizə həll edəcəyik, 

ədalətli həll edəcəyik və Azərbaycanın ərazi bütövlüyü bərpa olunacaqdır.  

Əziz dostlar, əziz bacılar və qardaşlar, bu yüksək mükafatı mənə verdiyiniz üçün sizə bir daha 

təşəkkürümü bildirirəm, bir daha qardaş Türkiyədə olmağımdan öz məmnunluğumu bildirmək istəyirəm və 

bütün türk xalqına dərin hörmət və məhəbbətimi ifadə edirəm. Çox sağ olun!  
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İSTANBULUN SARIYER RAYONUNDA HEYDƏR ƏLİYEVİN ABİDƏSİNİN  

AÇILIŞ MƏRASİMİNDƏ 

NİTQ 

 

İstanbul şəhəri, 

12 iyul 2006-cı il 

 

Əziz dostlar!  

Əziz bacılar və qardaşlar, mən sizin hamınızı ürəkdən salamlayıram. Yenidən qardaş Türkiyədə 

olmağımdan çox böyük məmnunluq hissi keçirirəm. Türkiyə-Azərbaycan qardaş ölkələrdir, bizim xalqlarımız 

da qardaş xalqlardır. Bu gün bu gözəl tədbirdə iştirak etmək həm böyük məsuliyyətdir, həm də böyük 

xoşbəxtlikdir. Ulu öndər Heydər Əliyevin bütün həyatı və fəaliyyəti doğma xalqına xidmət etməkdən ibarət 

olmuşdur. O, həyatının bütün dövrlərində Azərbaycana sədaqətlə, ləyaqətlə xidmət etmişdir. 1993-cü ildə isə, 

Azərbaycana qayıdandan, prezident seçiləndən sonra Azərbaycanın uzunmüddətli inkişaf strategiyası başlandı. 

Azərbaycan uzun illər, əsrlər boyu müstəqillikdən məhrum olmuşdur, biz başqa ölkələrin tərkibində yaşayırdıq. 

1991-ci ildən isə müstəqil dövlət kimi yaşamağa başladıq. O illər Azərbaycanda çox ağır keçirdi, ölkəmiz çox 

böyük çətinliklərlə üzləşmişdi. Həm iqtisadi, həm siyasi böhran hökm sürürdü və faktik olaraq, ölkənin müstəqil 

həyatı təhlükə qarşısında idi. Ölkə parçalanma ərəfəsində idi.  

Azərbaycan xalqının müdrikliyi Heydər Əliyevin Azərbaycana dəvət edilməsi ilə bir daha özünü 

göstərdi və 1993-cü ildən bu günə qədər Azərbaycan öz inkişaf dövrünü yaşayır, bütün sahələrdə ölkəmiz 

güclənir, möhkəmlənir. Azərbaycanın müstəqilliyi artıq əbədi, dönməz xarakter almışdır və ölkəmiz dünya 

birliyində də özünə layiq yerini tuta bilmişdir. Azərbaycanda gedən müsbət proseslər ölkəmizin inkişafı ilə 

yanaşı, bölgədəki proseslərə müsbət təsir göstərir. Bu gün siyasi-iqtisadi cəhətdən Azərbaycan çox uğurla 

inkişaf edən bir ölkədir. Məhz Heydər Əliyevin fəaliyyəti nəticəsində 1990-cı illərin ortalarında başlanmış 

uğurlu siyasi və iqtisadi islahatlar bu gün Azərbaycanı çox böyük potensiala malik olan ölkəyə çevirmişdir. 

İqtisadi sabitlik, siyasi sabitlik, ictimai-siyasi vəziyyətin normallaşması, Azərbaycanda vətəndaş qarşıdurmasına 

son qoyulması - bütün bunlar ulu öndər Heydər Əliyevin əməyidir. Əgər bu gün Azərbaycan iqtisadi artımın 

sürəti baxımından dünyada birinci yeri tutursa, bunun təməli, əsası məhz 1990-cı illərin ortalarında 

qoyulmuşdur. Bu gün ölkəmiz çox sürətlə inkişaf edir, keçən il Azərbaycanda iqtisadi artım 26 faiz olmuşdur. 

Siyasi cəhətdən ölkə bölgədə öz mövqelərini möhkəmləndirir və Azərbaycan xalqı gələcəyə inamla baxır.  

Heydər Əliyevin Türkiyə-Azərbaycan münasibətlərinin inkişafında da böyük rolu olmuşdur. O, 

Türkiyəni ürəkdən sevirdi. Hər zaman Türkiyəyə gələndə özünü çox rahat, çox xoşbəxt hiss edirdi və Türkiyə-

Azərbaycan əlaqələrinin yüksək zirvəyə qalxmasında Heydər Əliyevin danılmaz rolu vardır.  

Onun məşhur “Türkiyə və Azərbaycan bir millət, iki dövlətdir” kəlamı bizim hamımız üçün əzizdir, 

hamımız üçün doğmadır. Bu ifadə, bu kəlam ürəkdən gələn bir söz idi. Ancaq bununla bərabər, bu sözün çox 

böyük mənası var, tarixi əhəmiyyəti var. Türkiyə-Azərbaycan birliyinin möhkəmlənməsi üçün, inkişafı üçün 

böyük önəmi var və bu gün həm Türkiyədə, həm də Azərbaycanda bu söz artıq insanların qəlbində yaşayır. Biz 

bu gün çalışırıq və bundan sonra da çalışacağıq ki, aramızda olan bu gözəl qardaşlıq münasibətlərini daha da 

irəliyə aparaq, daha da möhkəmləndirək, yeni formalarla zənginləşdirək. Bizim birliyimizdən çox şey asılıdır. 

Bizim xalqlarımızın xoşbəxtliyi bölgədə gedən proseslər, təhlükəsizliyin, bölgədə işbirliyinin möhkəmlənməsi - 

bütün bunlar çox böyük dərəcədə Türkiyə-Azərbaycan işbirliyindən asılıdır. Bu işbirliyi indi ən yüksək zirvəyə 

qalxıbdır. Bizim aramızda siyasi, iqtisadi, mədəni, bütün başqa əlaqələr ən yüksək zirvədədir. Biz bundan çox 

məmnunuq.  

Sabah biz böyük bir tarixi hadisəni yaşayacağıq. Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə başlanmış Azərbaycanın 

müasir neft strategiyasının ən önəmli hadisəsi, uzun illər ərzində üzərində işlədiyimiz Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft 

boru kəmərinin açılışını birlikdə qeyd edəcəyik. Bakı-Tbilisi-Ceyhan boru xətti Heydər Əliyevin adını daşıyır. 

Bu da təsadüfi deyildir. Çünki məhz onun təşəbbüsü ilə 1990-cı illərin ortalarında Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft 

kəmərinin tikintisi haqqında qərar verilmişdir. Türk qardaşlarımız Ceyhan terminalına da Heydər Əliyevin adını 

vermişlər. Bu, bir daha onu göstərir ki, həmin layihələrin gerçəkləşməsində Heydər Əliyevin böyük xidmətləri 

olmuşdur. Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəməri iki ölkəni daha da sıx birləşdirəcək, bizim önəmimizi artıracaq və 

Türkiyə-Azərbaycan müttəfiqliyini, qardaşlığını, işbirliyini daha da möhkəmləndirəcəkdir. Bu, dünya 

əhəmiyyətli bir layihədir. Dünyanın ən böyük enerji layihəsidir. Ancaq bunun ardınca yeni bir layihə gəlir. 

Bakı-Tbilisi-Ərzurum qaz xəttinin çəkilişi artıq başlanmışdır və bu ilin sonuna qədər onun istismara verilməsi 

nəzərdə tutulur. Bu, bir daha onu göstərir ki, düşünülmüş, məqsədyönlü neft strategiyası öz bəhrəsini 
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verməkdədir. Bu layihə həyata keçirildikdən sonra Azərbaycan qazı həm Gürcüstana, həm Türkiyəyə veriləcək, 

eyni zamanda, Türkiyə üzərindən digər ölkələrə də nəql ediləcəkdir. Bu, o deməkdir ki, artıq bu layihələr 

regional müstəvidən çıxıb beynəlxalq, dünya müstəvisinə keçir. Dünyada enerji təhlükəsizliyinin 

möhkəmlənməsində öz rolunu oynayacaqlar. Bu hadisə bir də onu göstərir ki, işbirliyi olan yerdə, qarşılıqlı 

anlaşma olan yerdə bütün məsələlər öz həllini tapa bilər. Bakı-Tbilisi-Ceyhan layihəsi bir neçə il bundan əvvəl 

əfsanə kimi qələmə verilirdi. Bəziləri inanmırdı ki, biz onu həyata keçirəcəyik. Amma xalqlarımızın birliyi, 

rəhbərlərimizin birgə fəaliyyəti bunu əfsanədən gerçəkliyə çevirdi. Bütün başqa sahələrdə də bizim əlaqələrimiz 

möhkəmlənir və mən də öz tərəfimdən bu siyasəti davam etdirirəm və gələcəkdə də davam etdirəcəyəm.  

Heydər Əliyevin siyasəti Azərbaycanda bütün sahələrdə yaşayır, o cümlədən Türkiyə-Azərbaycan 

münasibətlərinin möhkəmləndirilməsi işində. Bu münasibətlər daha da möhkəmlənməlidir, bizim birliyimiz 

daha da sıx olmalıdır. Biz bütün məsələlərə vahid mövqedən yanaşırıq. Həm ikitərəfli münasibətlərdə, həm 

regionda gedən proseslərdə, həm də bütövlükdə dünya üçün əhəmiyyətli olan məsələlərdə Türkiyə və 

Azərbaycan vahid mövqedən çıxış edir. Bu, həm bizim üçün, ölkələrimiz, xalqlarımız üçün, eyni zamanda bölgə 

üçün, dünya üçün çox önəmlidir. Artıq bizim işbirliyimiz, birgə həyata keçirdiyimiz nəhəng layihələr önəmimizi 

artırır, dünyadakı mövqelərimizi möhkəmləndirir. Bir sözlə, Türkiyə, Azərbaycan dünya miqyasında daha da 

böyük imkanlara malik olur.  

Bu gün mənim üçün çox həyəcanlı bir gündür. Mən bu tədbirdə Azərbaycanın Prezidenti kimi iştirak 

edirəm. Eyni zamanda, Heydər Əliyev mənim atamdır və bir oğul kimi bu gün bu tədbirdə iştirak etmək mənim 

üçün çox önəmlidir. Ona görə mən bu gün ikiqat xoşbəxtəm. Dünyanın ən gözəl şəhərlərindən birində - gözəl 

İstanbulda, onun ən gözəl guşələrindən birində - Sarıyerdə Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər 

Əliyevin abidəsi açılır. Bu, çox böyük tarixi hadisədir və bir daha onu göstərir ki, bizim aramızda, ölkələrimiz 

arasında olan münasibətlər ən yüksək zirvədədir. Bir daha onu göstərir ki, Türkiyə və türk xalqı Heydər 

Əliyevin əziz xatirəsini öz qəlbində yaşadır. Onun fəaliyyəti, iş prinsipləri və onun bizim münasibətlərimizə 

verdiyi töhfə həm Azərbaycanda, həm də Türkiyədə böyük təqdirlə anılır. Bu, bizim aramızda olan səmimi 

münasibətlərin, dostluğun, qardaşlığın əlamətidir, bizim aramızda olan birliyin əlamətidir. Biz bunun 

tərəfdarıyıq, hamımız çalışmalıyıq ki, bunu daha da möhkəmləndirək. Mən həmişə demişəm və bu gün də 

deyirəm ki, bizim gücümüz birliyimizdədir. Nə qədər sıx əməkdaşlıq etsək, bizim mövqelərimiz bir o qədər 

möhkəm olacaqdır. Bizim əleyhimizə fəaliyyət göstərən, uğurlarımızı istəməyən qüvvələr də var. Ancaq onların 

bütün cəhdlərinə rəğmən, biz istəyimizə nail olduq. Bu gün bu vətənpərvər gənclər çox böyük coşqu ilə öz 

istəklərini deyirlər və mən də onların istəklərinə qatılıram. Qarabağ məsələsini biz birlikdə həll edəcəyik. 

Qarabağ məsələsi Azərbaycanın ərazi bütövlüyü prinsipləri əsasında öz həllini tapacaqdır. Azərbaycana qarşı 

edilən ədalətsiz hərəkətlər, təcavüz, torpaqlarımızın işğalı, bu işğal və ermənilərin azərbaycanlılara qarşı etnik 

təmizləmə siyasəti nəticəsində 1 milyondan artıq soydaşımız qaçqın-köçkün həyatı yaşayır. Biz uzun illərdir 

çalışırıq ki, bu məsələni sülh yolu ilə, danışıqlar yolu ilə çözək, ancaq bütün bu cəhdlər heç bir səmərə vermir. 

Biz torpaqlarımızın itirilməsi ilə heç vaxt barışmayacağıq. Biz öz siyasi, iqtisadi, hərbi gücümüzü artırırıq. 

Azərbaycanın uğurlu inkişafı, bizim güclənmə meyillərimiz bir daha onu göstərir ki, məsələni ədalətli həll 

edəcəyik. Biz Ermənistan tərəfə imkan veririk, şans yaradırıq ki, işğal etdiyi torpaqlardan öz xoşu ilə, öz istəyi 

ilə geri çəkilsin və Azərbaycanın ərazi bütövlüyü bərpa olunsun. Ancaq bununla yanaşı, biz bütün başqa 

variantlara da hazır olmalıyıq. Azərbaycanın artan gücü, artan önəmi, iqtisadi-hərbi potensialı, bölgədə gedən 

proseslər, əlbəttə ki, bizim mövqelərimizi daha da möhkəmləndirir. Mən əminəm və heç şübhə etmirəm ki, biz 

Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ məsələsini ədalətli, Azərbaycanın ərazi bütövlüyü çərçivəsində həll 

edəcəyik və ölkəmizin ərazi bütövlüyü bərpa olunacaqdır.  

Türkiyə-Azərbaycan münasibətlərinin bu işdə önəmi, əlbəttə ki, çox böyükdür. Azərbaycan öz dövlət 

müstəqilliyini bərpa etdikdən sonra daim Türkiyənin dəstəyini, köməyini hiss etmişdir. 1991-ci ildən indiyə 

qədər bu davam edir və bütün bunlara, bütün bu dostluğa, qardaşlığa görə bütün türk xalqına Azərbaycan xalqı 

adından bir daha öz dərin minnətdarlığımı bildirirəm.  

Əziz dostlar, bu parkın, abidənin açılışında iştirak etmək böyük xoşbəxtlikdir və fürsətdən bir daha 

istifadə edərək, bütün türk xalqına, türk bacı-qardaşlarıma öz dərin hörmət-məhəbbətimi ifadə edirəm, türk 

xalqına, Türkiyəyə yeni-yeni uğurlar, səadət, xoşbəxtlik arzulayıram. Sağ olun.  
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CEYHAN ŞƏHƏRİNDƏ HEYDƏR ƏLİYEV ADINA BAKI-TBİLİSİ-CEYHAN  

ƏSAS İXRAC BORU KƏMƏRİNİN TƏNTƏNƏLİ AÇILIŞ MƏRASİMİNDƏ  

NİTQ 

 

Ceyhan şəhəri, 

13 iyul 2006-cı il 

 

Hörmətli Prezident Əhməd Necdət Sezər!  

Hörmətli Prezident Mixail Saakaşvili!  

Hörmətli Baş nazir Rəcəb Tayyib Ərdoğan!  

Xanımlar və cənablar, əziz dostlar!  

Bu gün tarixi bir gündür. Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft boru kəməri istismara verilir və bu tarixi günü biz 

birlikdə Ceyhan terminalında qeyd edirik. Bu gün mərasimin əvvəlində nümayiş etdirilən qısa filmdə tarixi anlar 

bir daha xatırlandı. 1994-cü ildə “Əsrin müqaviləsi”nin imzalanmasının görüntülərini bu gün bir daha gördük. 

Həqiqətən, bütün bu işlər, nəhəng layihələr məhz 1994-cü ildə başlanmışdır. “Əsrin müqaviləsi”nin 

imzalanması ilə Azərbaycanda böyük neft siyasəti başlanmışdır. Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyevin 

təşəbbüsü ilə başlanmış Azərbaycanın yeni neft strategiyası öz imkanlarından istifadə edib bizi qarşıda duran 

bütün məqsədlərə çatdırdı. “Azəri-Çıraq-Günəşli” neft yataqlarının işlənilməsi nəticəsində hasil olunan 

Azərbaycan nefti bu gün dünya bazarlarına müxtəlif yollarla ixrac edilir.  

Onu da qeyd etmək istəyirəm ki, Azərbaycan tarixdə ilk dəfə olaraq, Xəzər dənizinin özünə məxsus 

olan sektoruna xarici investorları dəvət etdi. Ondan əvvəl Xəzər dənizində xarici şirkətlər heç vaxt fəaliyyət 

göstərməmişdir. Bütövlükdə, Azərbaycan neft ölkəsi kimi tanınır. Dünyada ilk dəfə sənaye üsulu ilə neft 

Azərbaycanda çıxarılmışdır. O cümlədən, dünyada dəniz yataqlarından ilk dəfə neft Azərbaycanda, Xəzər 

dənizində hasil edilmişdir. 1994-cü ildə başlanmış yeni layihələr Azərbaycana onun neft şöhrətini təzədən 

qaytardı. Bu gün Azərbaycan bu imkanlardan səmərəli istifadə edərək, öz iqtisadi potensialını gücləndirir. 

Azərbaycanda gedən iqtisadi inkişaf artıq hamımız tərəfindən görünür. Keçən il iqtisadiyyat 26 faiz, bu ilin 5 

ayında təxminən 40 faiz artmışdır. Bütün bu nəticələrin təməli məhz 1994-cü ildə Azərbaycan xalqının 

ümummilli lideri Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə imzalanmış “Əsrin müqaviləsi” ilə qoyulmuşdur.  

O vaxt Azərbaycan çox çətin, ağır durumda idi. Müstəqilliyi yenicə əldə etmiş ölkə iqtisadi böhran 

içərisində yaşayırdı. O cümlədən, siyasi vəziyyət o qədər də ürəkaçan deyildi. Ölkədə sabitlik hələ tam bərqərar 

olunmamışdı. Azərbaycan çox riskli bir ölkə kimi tanınırdı və o şəraitdə xarici sərmayəni Azərbaycana cəlb 

etmək, investorları inandırmaq ki, Azərbaycanda onların sərmayəsi batmayacaq, əksinə, əlavə sərmayə, əlavə 

gəlirlər gətirəcək – bu, əlbəttə ki, çox böyük siyasi bacarıq, müdriklik, uzaqgörənlik tələb edirdi. Azərbaycanın 

ümummilli lideri Heydər Əliyevin fəaliyyəti nəticəsində bu gün biz bu gözəl anları yaşayırıq. Nəzərə alsaq ki, 

həm ölkə daxilində, həm də bölgədə və bütövlükdə, müəyyən mənada dünyada Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft 

kəmərinə inam o qədər böyük deyildi, onda görərik ki, bu işin həyata keçirilməsi nə qədər böyük çətinliklərlə 

müşayiət olunurdu. İnanmayan var idi, eyni zamanda, Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəmərinin inşasının qarşısının 

alınmasına çalışanlar var idi, problemlər, maneə törədənlər var idi. Ancaq xalqımızın iradəsi, Azərbaycan, 

Türkiyə, Gürcüstan rəhbərliyinin iradəsi, bizim birgə fəaliyyətimiz bu əfsanəni gerçəkliyə çevirdi.  

Azərbaycanda son 12 il ərzində təkcə neft-qaz sənayesinə 20 milyard dollardan çox vəsait qoyulmuşdur. 

Bu gün Azərbaycan neftini dünya bazarlarına çıxaran 3 ixrac neft kəməri var. Onların ən böyüyü Heydər 

Əliyevin adını daşıyan Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəməridir. Bu illər ərzində Azərbaycanın neft infrastrukturu 

yeniləşdi, müasirləşdi. Azərbaycanda yeni, peşəkar mütəxəssislər yetişdi, fəhlələr yetişdi. Bizim birgə 

fəaliyyətimiz nəticəsində, xarici şirkətlərlə birlikdə gördüyümüz işlər nəticəsində bu sahəyə də böyük diqqət 

verildi. Bu imkandan, bugünkü fürsətdən istifadə edib, xüsusilə, xarici şirkətlərin fəaliyyətini vurğulamaq 

istəyirəm. bp şirkətinin rəhbərliyi ilə Azərbaycanda 1994-cü ildən fəaliyyət göstərən beynəlxalq konsorsiumun 

işini yüksək qiymətləndirirəm. bp şirkəti eyni zamanda, Bakı-Tbilisi-Ceyhan layihəsində aparıcı rol oynayır və 

bu şirkətin Azərbaycana verdiyi töhfələri biz çox yüksək qiymətləndirir və bunları təqdir edirik. Bu, bizə imkan 

verdi ki, Azərbaycan iqtisadi cəhətdən inkişaf etsin, neft amilindən məharətlə istifadə etsin.  

Biz neft tarixini yaxşı bilirik. Müxtəlif ölkələrin təcrübəsini də öyrənmişik. Əfsuslar olsun ki, bəzi 

hallarda neft ölkəyə, xalqlara rifah deyil, çətinliklər gətirir, sosial ədalətsizlik, problemlər, gərginlik gətirir. Biz 

isə istəyirik ki, neft Azərbaycana sülh, inkişaf gətirsin, əməkdaşlıq gətirsin, xalqımızın rifah halı yaxşılaşsın. 

Əlbəttə ki, bütün görülən işlər bu məqsədi güdür və Azərbaycanda uzun illər ərzində fəaliyyət göstərən Dövlət 

Neft Fondunun işi bunun bariz nümunəsidir.  
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Bu gün mən xüsusilə Amerika Birləşmiş Ştatlarının bu məsələ ilə bağlı olan fəaliyyətini vurğulamaq 

istəyirəm. Biz Amerikanın dəstəyini bütün dövrlərdə hiss etmişik, ona arxalanmışıq və o dəstək bəzi 

məqamlarda həlledici rol oynamışdır. Həm “Azəri-Çıraq-Günəşli” neft yataqlarının işlənilməsində və həm də 

Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəmərinin inşasında Amerika hökumətinin dəstəyi çox önəmli olmuşdur. Biz bunu çox 

yüksək qiymətləndiririk və buna görə Amerika hökumətinə minnətdarıq.  

Bu işin ərsəyə gəlməsində beynəlxalq əməkdaşlıq yarandı: üç ölkə - Türkiyə, Gürcüstan, Azərbaycan, 

xarici neft şirkətləri, xarici maliyyə qurumları, yerli mütəxəssislər, neftçilər, fəhlələr, hüquqşünaslar. Bu işlərdə 

əməyi olan bütün insanlara mən Azərbaycan dövləti adından öz dərin minnətdarlığımı bildirirəm.  

Bu kəmərin fəaliyyətə başlaması ilə Azərbaycanın qarşısında yeni üfüqlər açılır, yeni imkanlar açılır. 

Azərbaycan iqtisadi cəhətdən çox zəngin ölkəyə çevriləcəkdir. Ölkədə bütün sosial problemlər öz həllini 

tapacaqdır. Azərbaycan çox önəmli neft ixrac edən ölkəyə çevrilir. Əminəm ki, neftdən əldə olunan gəlirlərdən 

istifadə edilməklə Azərbaycanda bütün sosial məsələlər qısa müddət ərzində öz həllini tapacaq və Azərbaycan 

dünya iqtisadiyyatına daha da inamla inteqrasiya edəcəkdir.  

Baxın, Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəmərinin fəaliyyətə başlaması bölgədə gedən proseslərə nə qədər 

böyük təkan verdi. Bunun ardınca biz Bakı-Tbilisi-Ərzurum qaz kəmərinin istismarına çox yaxınıq. Bu layihə 

bir növ, Bakı-Tbilisi-Ceyhanın kölgəsində idi. Ancaq bu gün hamı görür ki, onun nə qədər böyük strateji 

əhəmiyyəti var. Nəzərə alsaq ki, xüsusilə indi dünyada və Avropada enerji təhlükəsizliyi məsələləri çox önəm 

daşıyır, onda görərik ki, Azərbaycan qazının Gürcüstana və Türkiyəyə gətirilməsinin çox böyük strateji 

əhəmiyyəti var.  

Artıq biz yeni dövrə qədəm qoyuruq. Bəlkə də, bir neçə il bundan əvvəl zənn edirdik ki, Bakı-Tbilisi-

Ceyhan neft kəmərinin tamamlanması ilə bizim əsas işlərimiz bitmiş olacaqdır. Amma həyat yerində durmur. 

Bakı-Tbilisi-Ceyhan kəmərinin tamamlanması, sadəcə olaraq, bizim işimizin yeni mərhələsinin başlanması 

deməkdir. Bundan sonra Qazaxıstan nefti bu kəmər vasitəsilə dünya bazarlarına çıxarılacaqdır. Qaz ehtiyatları 

ilə zəngin olan Azərbaycan “Şahdəniz” qaz yatağından çıxarılan qazı Avropaya göndərəcəkdir. Digər önəmli 

layihələr, Bakı-Tbilisi-Ceyhanın ardınca gələn layihələr məhz Bakı-Tbilisi-Ceyhanın fəaliyyətə başlaması 

nəticəsində yaranır.  

Bu, iqtisadi layihə deyil, sadəcə olaraq, texniki layihə deyil, halbuki, texniki cəhətdən, iqtisadi cəhətdən 

və siyasi cəhətdən bunun meydana gəlməsi çox böyük çətinliklərlə müşahidə olunurdu. Bakı-Tbilisi-Ceyhanın 

daha geniş mənası var. Artıq bu layihə regional çərçivədən çıxıb qlobal müstəviyə keçmişdir. Layihənin bu gün 

də dünya üçün böyük əhəmiyyəti var və gələcəkdə daha da artacaqdır. Belə olan halda, Azərbaycanın, 

Gürcüstanın, Türkiyənin də önəmi artacaqdır. Bu dəhlizdən istifadə edib başqa ölkələr də faydalana bilərlər. 

Belə olan halda, Azərbaycan həm neft-qaz hasil edən ölkə kimi, eyni zamanda, tranzit ölkə kimi bizim 

dostlarımızla bərabər fəaliyyətə başlayacaqdır. Yəni inanılmaz dərəcədə gözəl imkanlar açılır. Bütün bu 

imkanları möhkəmləndirmək, onlardan istifadə etmək üçün bölgədə təhlükəsizlik tədbirləri güclənməlidir. Mən 

əminəm ki, bu işdə Bakı-Tbilisi-Ceyhanın əhəmiyyəti daha da artacaqdır. Təhlükəsizlik tədbirləri, regional 

əməkdaşlıq, sülhün bərqərar olunması – bütün bunlar bölgə üçün lazımdır. Bölgənin inkişafı bundan sonra tam 

başqa formalarla zənginləşəcəkdir. Bu gün Azərbaycan, Türkiyə və Gürcüstan regional müstəvidə müttəfiq 

ölkələrdir. Bizim müttəfiqliyimiz artıq həyatda öz əksini tapıbdır. Bizim müttəfiqliyimiz bölgəyə təhlükəsizlik, 

sabitlik gətirir. Biz bunu istəyirik, sülh, əmin-amanlıq şəraitində yaşamaq istəyirik. İstəyirik ki, xalqlarımız rifah 

içərisində yaşasınlar, problemlər öz həllini tapsın və ölkələrimiz möhkəmlənsin. Hər üç ölkə bu layihənin həyata 

keçirilməsindən böyük faydalar götürəcəkdir. Bəlkə də, bu gün onların hamısını təsəvvür etmək mümkün 

deyildir. Amma vaxt keçdikcə, həyat keçdikcə biz bunların bariz nümunələrini açıq görəcəyik.  

Qarşıda yeni məsələlər var, yeni layihələr var. Qars-Tbilisi-Bakı dəmir yolunun yaranması məsələsi 

artıq gündəlikdədir və biz bunun üzərində çox ciddi işləyirik. Bütövlükdə, qədim İpək Yolunun bərpası işində 

Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəmərinin çox böyük əhəmiyyəti var. Bir sözlə, bu layihə artıq qlobal xarakter daşıyır 

və üç ölkənin səmərəli işbirliyi, əməkdaşlığı bunu mümkün etmişdir.  

Mən bu fürsətdən istifadə edib bir daha demək istəyirəm ki, bizim həm Türkiyə, həm də Gürcüstanla 

ikitərəfli münasibətlərimiz ən yüksək zirvədədir. Bu münasibətlər qardaşlıq xarakteri daşıyır, xalqlarımızı bir-

birinə daha da yaxınlaşdırır, belə nəhəng layihələrin həyata keçirilməsinə imkan yaradır. Çünki bu gün 

Azərbaycanda icra olunan layihələr dünyanın ən böyük enerji layihələridir. Dünyanın gələcəyi isə enerji 

mənbələri ilə bağlı olacaqdır. Artıq bunu hamı bilir və hamı görür ki, enerji təhlükəsizliyi ölkənin ümumi 

təhlükəsizliyinə çox böyük töhfə verir. Enerji müstəqilliyi ölkənin müstəqilliyini möhkəmləndirir.  

Gürcüstan və Azərbaycan gənc müstəqil dövlətlərdir. Biz yalnız 15 il bundan əvvəl müstəqilliyimizi 

bərpa etmişik və bizim üçün müstəqillik ən yüksək, ən böyük nemətdir, ən böyük sərvətdir. Bakı-Tbilisi-Ceyhan 

bizim müstəqilliyimizi möhkəmləndirəcək, enerji müstəqilliyimizi təmin edəcəkdir. Belə olan halda, biz 
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müstəqil siyasət apararaq, xalqlarımızın rifah halını yaxşılaşdıracağıq, milli maraqlarımızı daha da inamla 

müdafiə edəcəyik. Ona görə Bakı-Tbilisi-Ceyhan layihəsinin çox geniş aspektləri var. Bu gün bunların hamısını 

sadalamaq çox vaxt aparar. Bir sözlə, bu, strateji əhəmiyyət daşıyan, ölkələrimizin müqəddəratını təmin edən, 

xoşbəxt gələcəyini təmin edən layihədir.  

Bu gün mən çox xoşbəxtəm ki, buradayam. Ceyhan terminalına da Azərbaycanın ümummilli lideri 

Heydər Əliyevin adı verilmişdir. Bu, təsadüfi deyildir. Heydər Əliyevin adını həm Bakı-Tbilisi-Ceyhan, həm də 

Ceyhan terminalı daşıyır. Heydər Əliyev bu layihələrin təşəbbüskarı, onların memarı olmuşdur. Mən bu gün çox 

təəssüf edirəm ki, o, bu günləri görmədi. Allah ona bunu nəsib etmədi. Amma inanıram ki, onun ruhu bu gün 

bizimlədir. Bizimlə bərabər onun ruhu bu gün şaddır. Azərbaycan, Gürcüstan və Türkiyənin işbirliyi, qardaşlığı, 

əməkdaşlığı bundan sonra da möhkəmlənəcək və bizim bölgəyə sülh, sabitlik gətirəcəkdir.  

Əziz dostlar, bu gözəl, tarixi hadisə münasibətilə sizin hamınızı bir daha ürəkdən təbrik edirəm, qardaş 

türk, gürcü və doğma Azərbaycan xalqlarına sülh, əmin-amanlıq, xoşbəxtlik arzulayıram. Sağ olun.  
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CEYHAN ŞƏHƏRİNDƏ HEYDƏR ƏLİYEVİN ADINI DAŞIYAN "TÜRKİYƏ-AZƏRBAYCAN 

QARDAŞLIĞI PARKI"NIN TƏNTƏNƏLİ AÇILIŞ MƏRASİMİNDƏ  

ÇIXIŞ 

 

Ceyhan şəhəri, 

13 iyul 2006-cı il 

 

Əziz dostum, qardaşım Rəcəb Tayyib Ərdoğan!  

Əziz bacılar və qardaşlar!  

Mən sizin hamınızı ürəkdən salamlayıram və bütün türk xalqına öz dərin hörmət və məhəbbətimi ifadə 

edirəm.  

“Türkiyə-Azərbaycan qardaşlığı parkı” iki ölkə, iki xalq arasında olan münasibətləri əks etdirir. Bizim 

tariximiz, müştərək köklərimiz və bizim bu günümüz – bütün bunlar bir-biri ilə sıx bağlıdır. Türk və 

Azərbaycan xalqları əsrlər boyu bir-birinə çox sıx bağlı olmuşlar. Ancaq tarixin hökmünə görə, illər ərzində bir-

birindən uzaq düşmüşlər. Yalnız Azərbaycan öz dövlət müstəqilliyini bərpa etdikdən sonra biz yenidən bir-

birimizə qovuşduq, bir-birimizlə yenidən təmasda oluruq. Bu gün bizim birliyimiz, bir-birimizə bağlılığımız 

həm xalqlarımız, dövlətlərimiz üçün və həm də bütün bölgə üçün çox böyük əhəmiyyət kəsb edir.  

Bu gün açılışında iştirak etdiyimiz Bakı-Tbilisi-Ceyhan boru xəttinin ərsəyə gəlməsi də iki xalqın, iki 

ölkənin birgə fəaliyyəti nəticəsində mümkün olmuşdur. Bizim gücümüz birliyimizdədir. Bu gün biz çox tarixi 

gün yaşadıq. Əsrlər boyu Azərbaycan xalqı və türk xalqı birlikdə yaşamağa meyl göstərmişdir. Bu gün biz bunu 

yaşayırıq. Bu gün bizim birgə fəaliyyətimizdən dünyada gedən proseslərə də təsir payı düşür. Bu gün bu gözəl 

gündə sizinlə bərabər olmağımdan çox böyük xoşbəxtlik hissi duyuram.  

Bu parkda iki ulu insanın, türk dünyasının öndərlərinin heykəlləri qoyulmuşdur. Mustafa Kamal 

Atatürk, ulu öndərimiz müasir Türkiyənin qurucusudur, Türkiyənin xilaskarıdır və bu gün müasir Türkiyənin 

çox möhkəm inkişafı məhz Mustafa Kamal Atatürkün fəaliyyəti nəticəsində mümkün olmuşdur.  

Ulu öndər Heydər Əliyev 1993-cü ildə Azərbaycana hakimiyyətə gələndə Azərbaycan faktik olaraq 

parçalanma ərəfəsində idi. Azərbaycan çox pis duruma düşmüşdü və ölkənin müqəddəratı çox qeyri-müəyyən 

idi. Onun fəaliyyəti nəticəsində Azərbaycan toparlandı, öz müstəqilliyini qoruyub saxlaya bildi və bu gün uğurla 

inkişaf edən ölkədir.  

Bu gün Türkiyə və Azərbaycan dünyada öz mövqelərini möhkəmləndirirlər. Türkiyə və Azərbaycan 

iqtisadi baxımdan öz imkanlarını artırırlar. Bizim birgə fəaliyyətimiz bizə fayda gətirir, xalqlarımıza fayda 

gətirir, bölgəyə sülh, sabitlik gətirir və bu gün bu gözəl gündə sizinlə bərabər olmaq mənim üçün çox böyük 

şərəf və xoşbəxtlikdir.  

Əziz, doğma bacı-qardaşlarım, bu əziz gündə sizi bir daha ürəkdən salamlayıram. Hər bir Türkiyə 

vətəndaşına, xoşbəxtlik, səadət, cansağlığı, yeni-yeni uğurlar arzulayıram.  

Yaşasın Türkiyə, yaşasın Azərbaycan!  
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MOSKVADA RUSİYANIN RTR TELEVİZİYA KANALINA  

MÜSAHİBƏ 

 

Moskva şəhəri, 

21 iyul 2006-cı il 

 

SUAL: Cənab Prezident, əvvəla, demək istəyirəm ki, biz buraya “Böyük səkkizliyin” sammitinin 

keçirildiyi Sankt-Peterburqdan gəlmişik. Sammitin başlıca mövzusu enerji təhlükəsizliyi ilə bağlı idi. Ona 

görə də birinci sual energetika sahəsinə aiddir. Bakı-Ceyhan neft kəməri artıq işləyir, fəaliyyət göstərir, 

lakin hələlik tam gücü ilə işləmir. Digər ölkələri, məsələn, çox böyük neft yataqları olan Qazaxıstanı 

əməkdaşlığa cəlb etmək barədə düşünürsünüzmü?  

CAVAB: Gözlənildiyinə görə, Bakı-Tbilisi-Ceyhan boru kəməri cədvələ əsasən 2008-ci ilədək tam 

gücü ilə işləyəcəkdir. O vaxt Azərbaycanın yataqlarında hasilat ildə 50 milyon tondan artıq olacaqdır. Bu boru 

kəməri də elə onda tamamilə doldurulacaqdır. Ona görə də təbiidir ki, indiki mərhələdə BTC hələlik tam 

doldurulmayıb. Çünki boru kəmərinin tikintisi və yataqlarımızın işlənilməsi, əslinə qalsa, paralel rejimdə 

gedirdi. Gələn il boru kəməri ilə təxminən 30 milyon ton neft nəql etmək planlaşdırılır, 2008-ci ilədək isə biz 

onun tam gücü ilə işləməsinə nail olacağıq. Beləliklə, boru kəmərini kifayət qədər uzun müddət tam yüklənmiş 

vəziyyətdə işlətmək üçün Azərbaycanın öz ehtiyatları kifayət qədərdir.  

Digər ölkə və şirkətlərin bu layihədə iştirakı imkanlarına gəldikdə, bu imkanlar açıqdır və bunu arzu 

edəcək bütün şirkətlərə biz öz infrastrukturumuzu, əlbəttə, kommersiya şərtlərinə uyğun olaraq istifadəyə 

verməyə hazırıq. Bizim artıq Qazaxıstanla bu məsələ haqqında dövlətlərarası sazişimiz var. Beləliklə, gələcəkdə 

Qazaxıstan nefti də bu marşrutla mütləq nəql ediləcəkdir.  

SUAL: Qazaxıstanın iştirak etmək və öz neftini bu boru kəmərinin köməyi ilə göndərmək imkanı 

varmı?  

CAVAB: Bəli, var.  

SUAL: Bəs, Azərbaycanın, yaxud, məsələn, GUAM təşkilatının bu cür qaz kəməri çəkmək 

planları varmı?  

CAVAB: Azərbaycan artıq neçə illərdir qaz kəməri çəkir. Məsələ, sadəcə olaraq, ondadır ki, bütün 

diqqət Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəmərinə yönəldilmişdi. Ona görə də Bakı-Tbilisi-Ərzurum marşrutu üzrə qaz 

kəməri, bir növ, kölgədə qalmışdı. Hərçənd ki, bu layihə heç də az əhəmiyyətli və heç də kiçikmiqyaslı deyildir. 

Ona çox böyük vəsait sərf edilmişdir: təxminən 1 trilyon kubmetr qaz ehtiyatı olan iri “Şahdəniz” qaz-kondensat 

yatağının işlənilməsinə də, qaz kəmərinin tikintisinə də. Onu bu ilin sonunadək istismara vermək planlaşdırılır. 

Bir sözlə, Azərbaycan bu layihəni kifayət qədər uzun müddətdir həyata keçirir. O, tezliklə istifadəyə 

veriləcəkdir.  

SUAL: Bu, hər halda, Azərbaycanın layihəsi, yoxsa müştərək layihə olacaq, yəni pul, maliyyə 

vəsaiti haradan gələcəkdir?  

CAVAB: “Şahdəniz” yatağının işlənilməsi üzrə konsorsium var. Buraya müxtəlif xarici neft şirkətləri 

və Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti daxildir. Bakı-Tbilisi-Ceyhan boru kəməri üzrə olduğu kimi, qaz kəməri üzrə 

də konsorsium mövcuddur – bu, beynəlxalq layihədir və burada müxtəlif şirkətlərin öz payı var. 

Maliyyələşdirmə öz ehtiyatlarımız, habelə borc alınmış vəsait hesabına, indiki halda müxtəlif beynəlxalq 

maliyyə təsisatlarının vəsaiti hesabına həyata keçirilir. Onlar bu layihəni maliyyələşdirmək üçün vəsait 

ayırmışlar.  

Deməliyəm ki, bu iki layihə - neft kəməri və qaz kəməri layihələri hazırda dünyamiqyaslı ən iri enerji 

layihələridir. Məsrəflərə görə də - artıq bir neçə milyard dollar xərclənmişdir, – məsələnin texniki cəhətinə görə 

də, əlbəttə, iqtisadi səmərəlilik və yeni marşrutların açılması baxımından da. Azərbaycandan ilk dəfə olaraq neft 

Aralıq dənizindən dünya bazarlarına çatdırılacaqdır. Həmçinin Azərbaycandan ilk dəfə olaraq qaz digər ölkələrə 

ixrac ediləcəkdir ki, bu da, əlbəttə, son vaxtlar ölkəmizin tarixində çox böyük hadisədir.  

SUAL: Hər halda, qaz kəmərinin tikintisini hansı ilədək başa çatdırmağı planlaşdırırsınız və bu, 

neçəyə başa gələcəkdir?  

CAVAB: Tikintini bu ilin sonunadək başa çatdırmaq planlaşdırılır. Bizdə birinci mərhələdə qaz hasilatı 

hələlik ildə təxminən 4-5 milyard kubmetr olacaqdır. Bu, öz tələbatımızı ancaq ödəyəcəkdir. Ona görə də ilk 

vaxtlar hasil olunan bu qazdan Azərbaycanın daxili tələbatını ödəmək üçün istifadə etməyi planlaşdırırıq. 

Hazırda Azərbaycan qaz idxalçısıdır. Yeri gəlmişkən, biz Rusiyadan ildə təxminin 4,5 milyard kubmetr qaz 

alırıq və bu, ölkələrimiz arasında kifayət qədər səmərəli əməkdaşlıqdır.  
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Bu layihəyə ümumən bir neçə milyard dollar sərf edilmişdir. Çünki qaz kəmərini öz yataqlarımızdan 

ayrılıqda nəzərdən keçirmək olmaz. Çünki qazma işlərinə də, kəşfiyyata da, təbii ki, platformanın tikintisinə də 

çox böyük məbləğdə sərmayə qoyulmuşdur – “Şahdəniz” yatağından qaz hasilatı üçün nadir platforma 

yaradılmışdır. Əlbəttə, qaz kəməri kifayət qədər çoxməsrəfli işdir. Bütün bunlar, bir neçə milyard dollara başa 

gəlir və təbii ki, bütün bunlar öz xərcini çıxaracaqdır. Bu da əminliyi artırır ki, iri beynəlxalq maliyyə təsisatları 

ona maraq göstərmiş və əslində, maliyyə məsələsində bizə kömək etmişlər.  

SUAL: Bəs, konsorsiuma GUAM-ın hansı ölkələri daxildirlər?  

CAVAB: GUAM ölkələri konsorsiumda iştirak etmirlər.  

SUAL: Yəni, bu, ancaq Azərbaycan üçün maraqlıdır?  

CAVAB: Bəli. Şübhəsiz belədir. Bilirsinizmi, GUAM-ın üzvü olan ölkələrin Azərbaycandan başqa heç 

birində layihədə iştirak edə biləcək şirkətlər yoxdur. İndiki halda, bp, ENİ, “Total”, “LUKoyl”, “Şevron”, 

“İNPEX”, “İtoçu”, “Statoyl” kimi dünyanın aparıcı şirkətləri tərəfdaşlarımızdır. Yəni, dünyanın neft hasilatı 

elitası Azərbaycanda həm neft, həm də qaz layihələri üzrə işləyir.  

SUAL: Buna baxmayaraq, hazırda Rusiya ilə Azərbaycan arasında qaz sahəsində əməkdaşlıq 

bazar şərtləri əsasında həyata keçirilir? Biz bazara tamamilə keçmişik?  

CAVAB: Bilirsinizmi, nəyin tamamilə bazar olduğu çətin sualdır. Bir çox illər ərzində Rusiyadan MDB 

ölkələrinə qaz təsbit edilmiş qiymətə göndərilirdi. Təbii ki, bu, bazar qiymətindən uzaq idi. Hesab edirəm ki, 

şirkətlər və təşkilatlar arasında iqtisadi münasibətlərdə hər şey bazar konyunkturasını nəzərə alaraq ölçülməlidir. 

Ona görə də indi Azərbaycan Rusiyadan min kubmetr qazı 110 dollara alır. Bu, keçən ildəkindən iki dəfə 

çoxdur. Əgər belə artımın dinamikasını nəzərə alsaq, bu, bazar dinamikasıdır. Demək olar, hətta bazar 

dinamikasından da artıqdır. Çünki adətən, bazar münasibətlərində 100 faiz bahalaşma nadir hadisədir.  

SUAL: Lakin münasibətlər, hər halda, bazar münasibətləri, şəffaf, yoxsa kifayət qədər subyektiv 

olmalıdır?  

CAVAB: Hesab edirəm ki, münasibətlər qarşılıqlı faydaya, qarşılıqlı mənafeyə və qarşılıqlı hörmətə, 

sözsüz, razılaşmalara riayət edilməsinə əsaslanmalıdır. Bu, etimadı möhkəmlətməyin də, uzunmüddətli 

əməkdaşlığın da mühüm elementlərindən biridir. Əgər müqavilə varsa, razılaşma varsa – hətta razılaşma 

tərəflərdən birini müəyyən vaxtda razı salmadıqda da – onu yerinə yetirmək lazımdır. Müqavilənin qabaqcadan 

razılaşdırılmadan pozulması biznesdə də, bazar münasibətlərində də, əlbəttə, yolverilməzdir. O ki qaldı 

məsələnin mahiyyətinə, şübhəsiz, münasibətlər bazar prinsiplərinə əsaslanmalıdır. Bu, tamamilə təbii və normal 

prosesdir. Prinsipcə, tezliklə postsovet məkanında bazar qiyməti anlayışı yəqin daha olmayacaqdır. Biz artıq 15 

ildir müstəqil dövlətik və yəqin ki, qiymətqoymada da, təbii olaraq, digər bütün məsələlərdə də bazar 

prinsiplərinə tamamilə keçmək vaxtı çatmışdır. Bu, kifayət qədər ağrılı prosesdir, çünki, əslində, bütün əhaliyə 

aiddir, enerji daşıyıcılarının qiymətlərinin bahalaşması digər məhsulun avtomatik surətdə bahalaşmasına səbəb 

olur. Lakin bu, qaçılmaz haldır. Gec-tez hamı buna gəlib çıxacaqdır.  

SUAL: Söhbətin axarı ilə başqa mövzuya keçim. Yəqin ki, neft, qaz, enerji daşıyıcıları 

problemləri MDB-nin qarşıdakı qeyri-rəsmi görüşündə müzakirə ediləcəkdir. Görüş, hər halda, qeyri-

rəsmi olsa da, bu yaxınlarda belə bir xəbər səsləndi ki, liderlərdən dördü görüşə müxtəlif səbəblərə görə 

gəlməyəcək – səbəblər həqiqətən müxtəlifdir, subyektiv və obyektivdir. Necə bilirsiniz, MDB təsisatının 

səmərəliliyi necədir, bu səmərəlilik indiki məqamda itirilməyib ki?  

CAVAB: O ki qaldı ölkəmizə, biz hesab edirik ki, bu təsisat kifayət qədər faydalıdır. Azərbaycan da 

MDB iclaslarında – dövlət başçıları səviyyəsində və digər səviyyələrdə iclaslarda iştirak edərək, təşkilatımızın 

daha da inkişaf etməsi işinə, əlbəttə, öz tərəfindən töhfə verməyə çalışır.  

Əlbəttə, MDB tamam başqa bir vəziyyətdə yaradılmışdı. O, hansısa bir məqsədlə və ya vahid iqtisadi 

mənafelərlə birləşmiş dövlətlərin qurumu deyildi. Onlar kifayət qədər müxtəlif dövlətlər idi. Yəni, bu, bir növ, 

postsovet prosesi idi. Lakin MDB-nin mövcud olması faktının özü, zənnimcə, iştirakçı ölkələrə öz məsələlərini 

həll etməyə, fəal əməkdaşlıq aparmağa, əlaqələri itirməməyə kömək göstərmişdir. Ona görə də hesab edirəm ki, 

bu, faydalı təsisatdır və onu daha səmərəli etmək üzərində işləmək lazımdır. Əgər bu təşkilatın real surətdə 

təşkilat olmasını istəyiriksə, onda, əlbəttə, çox dəqiq meyarlar da, öhdəliklər də olmalıdır və onlar yerinə 

yetirilməlidir. Bizim üçün kifayət qədər dəqiq idarəetmə strukturu olan və qəbul edilən qərarların mütləq yerinə 

yetirildiyi Avropa və beynəlxalq təşkilatların nümunəsi var. MDB bu funksiyaları hələlik yerinə yetirmir. O, 

daha çox ünsiyyət üçün, necə deyərlər, format funksiyasını həyata keçirir. Ölkələrimizi çoxdankı tarixin 

birləşdirdiyini nəzərə alsaq, ünsiyyət də çox faydalıdır. Bunu itirmək düzgün olmazdı. Əksinə, əməkdaşlığı 

artırmaq, mümkün olan yerdə möhkəmlətmək və normal mehriban qonşuluq münasibətlərini inkişaf etdirmək 

lazımdır.  
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SUAL: Yəni, belə çıxır ki, MDB “Böyük səkkizliyin”, bir növ, yerli analoqudur, o da diskussiya 

klubudur?  

CAVAB: Əlbəttə, belə müqayisə aparmaq çətindir. Mən MDB dövlətləri başçılarının iclaslarında bu 

yaxınlardan iştirak edirəm, başa düşdüyünüz kimi, ona görə də təcrübəm məhduddur. Lakin iştirak etdiyim 

tədbirlər daha çox müzakirə, ünsiyyət xarakteri daşımışdır. Ölkələrin rəhbərləri onları narahat edən məsələlər 

qaldırırlar.  

SUAL: Prezident Putin ünsiyyət mövzularından birini artıq açıqlamışdır. Bu, təşkilat kimi MDB-

nin yenidən qurulması məsələsidir. Siz ən əvvəl nə təklif edərdiniz: MDB-nin qalması və səmərəli bir 

təşkilat kimi qalması üçün nə etmək lazımdır?  

CAVAB: Əlbəttə, bu məsələ sabah da, sonra da müzakirə olunacaqdır. MDB zirvə toplantılarında bu 

məsələ dəfələrlə qaldırılıbdır. Nəyi yenidən qurmaq gərəkdir? Ona məqsədəuyğunluq baxımından yanaşmaq 

lazımdır. Yəni, müəyyən etmək gərəkdir: biz nə istəyirik, bu təşkilatı necə görmək istəyirik. Əgər biz onu öz 

funksiyaları, qəbul edilən qərarları mütləq yerinə yetirmək, bu qərarların icrasına nəzarət mexanizmi olan tam 

dəyərli təşkilat kimi görmək istəyiriksə, onda bu, bir məsələdir. Əgər biz MDB-ni məsələlərin, yaxud bu və ya 

digər dövləti bəzən narahat edən hansısa təcili məsələlərin hərdən müzakirəsi üçün əlverişli forma olan təşkilat 

kimi və ya dövlət başçıları arasında ünsiyyət üçün format kimi sadəcə saxlamaq istəyiriksə, onda bu, başqa işdir. 

Burada bütün ölkələrin konsensusu olmalıdır.  

Prinsipcə, postsovet məkanının bütün ölkələrində dövlətçiliyin təşəkkülü prosesi artıq başa çatmışdır. 

Birinci mərhələ ümumən sona yetmişdir, hərçənd onu, əlbəttə, hansısa daha qısa mərhələlərə bölmək olar. 

Ölkələr təşəkkül tapmışlar – bu, kimdəsə daha yaxşı, kimdəsə pis alınmışdır. Buna baxmayaraq, bu proses artıq 

başa çatmışdır. Hələ tez-tez deyildiyi kimi, indi ölkələrimizi gənc və ya yeni müstəqil ölkələr adlandırmaq, 

zənnimcə, artıq gecdir.  

Ona görə də hər bir ölkə bu və ya digər təşkilata üzvlüyünü, təbii olaraq, öz mənafeləri mövqeyindən 

nəzərdən keçirir. Təşkilatda olmaq öhdəlikləri olmaq, hüquqları olmaq və bundan faydalanmaq deməkdir. 

Maraqlı olmayan təşkilatda olmaq mənasızdır. Eləcə də, kiminsə daim təzyiqə məruz qaldığı təşkilatda olmaq 

mənasızdır. Biz isə bütün təşkilatlara könüllü surətdə daxil oluruq. Kim daim təzyiqə məruz qaldığı yerə könüllü 

surətdə daxil olar?! Odur ki, təşəkkül prosesi başa çatdığına görə manevr üçün daha da geniş sərbəstlik açılır.  

Mən indiki halda Azərbaycandan danışaraq, hesab edirəm ki, müxtəlif beynəlxalq təşkilatlarda iştirak 

etmək ölkəmizin xeyrinədir. Biz dünya siyasi proseslərinin, əslində, bütün spektrində iştirak edirik. Biz Avropa 

Şurasının da üzvüyük, MDB-nin də üzvüyük, İslam Konfransı Təşkilatının, İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının da 

üzvüyük, Asiyada etimad tədbirlərinin möhkəmləndirilməsi prosesində, GUAM-da da fəal iştirak edirik. Yəni, 

biri digərini istisna etmir, əksinə, bu, Azərbaycana öz mənafelərini irəlilətmək üçün əlavə imkanlar verir. Hər 

bir ölkə bunda maraqlıdır.  

SUAL: Nəhayət, sabah atçapma yarışları olacaq. Siz cıdırla maraqlanırsınız, ya yox?  

CAVAB: Xeyr, maraqlanmıram. Əlbəttə, cıdır çox yaxşı idman növüdür. Lakin, zənnimcə, indiki halda 

cıdır görüşmək üçün daha çox səbəbdir. Mən, sadəcə olaraq, hansısa cıdıra baxmaq üçün heç yerə getməzdim.  

MÜXBİR: Sağ olun.  
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AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ DİPLOMATİK XİDMƏT ORQANLARI  

RƏHBƏRLƏRİNİN İKİNCİ MÜŞAVİRƏSİNDƏ  

NİTQ 

 

Bakı şəhəri, 

14 avqust 2006-cı il 

 

Hörmətli xanımlar və cənablar,  

Səfirlər, Xarici İşlər Nazirliyinin əməkdaşları!  

Bugünkü toplantı artıq ənənəvi xarakter daşıyır. İki il bundan əvvəl ilk dəfə olaraq, Azərbaycanı xaricdə 

təmsil edən səfirlərlə geniş müşavirə keçirilmişdir. Bugünkü müşavirədə biz, əlbəttə ki, son iki il ərzində 

görülmüş işləri təhlil edəcəyik. Eyni zamanda, şübhəsiz ki, gələcək planlar haqqında da fikir mübadiləsi 

aparılacaqdır.  

Bu müşavirədə Azərbaycan hökumətinin digər üzvləri də iştirak edəcək və bir neçə gün ərzində səfirlər 

Azərbaycanda gedən proseslər barədə dolğun məlumat alacaqlar. Əlbəttə ki, hər bir nazirliyin fəaliyyəti xaricdə 

Azərbaycanı təmsil edən səfirlər üçün çox maraqlı olmalıdır. Siz Azərbaycanda gedən proseslərdən, aparılan 

işlərdən, əlbəttə ki, xəbərdarsınız. Ancaq, eyni zamanda, bu məsələlərin çox geniş şəkildə müzakirəsi sizin üçün 

də həm maraqlı olacaq, həm də ümumi işimizə çox böyük töhfə olacaqdır.  

Son iki il ərzində Azərbaycanın xarici siyasəti uğurla davam etdirilir. Azərbaycan həm ikitərəfli 

formatda, eyni zamanda, beynəlxalq təşkilatlarda öz mövqelərini çox inamla müdafiə edir. Deyə bilərəm ki, son 

iki il ərzində Azərbaycanın bölgədəki və dünyadakı mövqeləri çox kəskin şəkildə möhkəmlənmişdir. Bizim 

bütün ölkələrlə ikitərəfli formatda münasibətlərimiz çox müsbət zəmində, qarşılıqlı hörmət, etimad əsasında 

qurulur və Azərbaycan Prezidentinin müxtəlif xarici səfərləri bunun əyani göstəricisidir.  

Onu da deyə bilərəm ki, son iki il yarım ərzində Azərbaycan Prezidenti Birləşmiş Millətlər Təşkilatı 

Təhlükəsizlik Şurasının beş daimi üzvü olan ölkələrə rəsmi səfərlər etmişdir. Bu, özlüyündə çox gözəl 

göstəricidir. Azərbaycan həm əhali baxımından, həm də ərazi baxımından böyük ölkə deyil. Dünyanın aparıcı 

ölkələri ilə bizim çox səmərəli münasibətlərimiz, bir tərəfdən, əlbəttə ki, Azərbaycanın önəmindən xəbər verir, 

digər tərəfdən, şübhəsiz ki, Azərbaycanın düşünülmüş xarici siyasət prinsiplərindən irəli gəlir. Bir daha demək 

istəyirəm ki, bütün ölkələrlə münasibətlərimiz qarşılıqlı surətdə faydalı şəkildə aparılır və biz bu prinsiplərə 

sadiqik.  

Qonşu ölkələrlə Azərbaycanın münasibətləri son iki il ərzində daha da möhkəmlənibdir. Biz bu bölgədə 

yaşayırıq və əlbəttə ki, bölgədə gedən proseslər, istər-istəməz, müəyyən dərəcədə Azərbaycana da təsir edir. 

Azərbaycanda gedən işlər, Azərbaycanın mövqeyi artıq bölgədə gedən proseslərə də çox önəmli dərəcədə təsir 

göstərir. Qonşu dövlətlərlə münasibətlərin sağlam şəkildə saxlanması və möhkəmlənməsi bizim mövqelərimizi 

möhkəmləndirir və eyni zamanda, Azərbaycanın bölgədə olan rolunu artırır. Bir də demək istəyirəm ki, bu 

münasibətlər çox müsbət zəmində qurulubdur və bizim milli maraqlarımıza cavab verir. Qonşu dövlətlərlə 

münasibətlərimiz bundan sonra da bizim üçün prioritet xarakter daşımalıdır və siyasi, iqtisadi, mədəni sahələrdə 

əlaqələr daha da möhkəmlənməlidir. Nəzərə alsaq ki, bizi qonşu dövlətlərlə çox sıx iqtisadi əlaqələr bağlayır, 

onda görərik ki, Azərbaycanın hərtərəfli inkişafı üçün bu münasibətlərin yüksək səviyyədə olması çox önəmli 

və zəruridir.  

Beynəlxalq təşkilatlarla bizim əməkdaşlığımız uğurla davam etdirilir. Azərbaycan bir sıra beynəlxalq 

təşkilatların fəal üzvüdür. Nazir artıq bunu qeyd etdi ki, müxtəlif beynəlxalq təşkilatlarla bizim əlaqələrimiz 

güclənir. Son müddət ərzində Azərbaycanda iki mötəbər beynəlxalq tədbir keçirilmişdir. İqtisadi Əməkdaşlıq 

Təşkilatına üzv olan dövlətlərin zirvə görüşü və İslam Konfransı Təşkilatının xarici işlər nazirləri səviyyəsində 

toplantı keçirilmişdir. Hər iki görüş, toplantı çox yüksək səviyyədə keçirilmişdir və şübhəsiz ki, Azərbaycan 

bunların keçirilməsində özü haqqında artıq əyani şəkildə təqdimat tədbirlərini də həyata keçirmişdir. Çünki biz 

hələ ki, gənc müstəqil dövlətik. Biz özümüzü tanıtmalıyıq, özümüzü təqdim etməliyik. Azərbaycan haqqında, 

əlbəttə ki, dünyada informasiya artır. Ancaq siz də bunu bilirsiniz ki, hələ kifayət qədər deyildir. Ona görə hər 

bir beynəlxalq tədbirin Azərbaycanda keçirilməsi iki məqsədi güdür. Bir tərəfdən, tədbirin Azərbaycanda 

keçirilməsi, əlbəttə, Azərbaycanın artan rolundan xəbər verir. Digər tərəfdən, bizə imkan verir ki, xarici 

nümayəndələr Azərbaycan reallıqlarını öz gözləri ilə görsünlər.  

Digər beynəlxalq təşkilatlarla da əməkdaşlıq müsbətdir. MDB, GUAM, Avropa Şurası və başqa 

təşkilatlarla Azərbaycan çox səmərəli işbirliyi, əməkdaşlıq edir. Biz bütün təşkilatlara könüllü şəkildə daxil 

olmuşuq və bu təşkilatlarda fəaliyyətimiz, əlbəttə, Azərbaycanın milli maraqlarının müdafiə olunmasına xidmət 
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göstərir. Eyni zamanda, müxtəlif təşkilatlara üzv olmağımız, əlbəttə, Azərbaycanda gedən proseslərə də müsbət 

təsir göstərir. Misal üçün, Avropa Şurasında bizim fəaliyyətimiz, bir tərəfdən, Azərbaycanın maraqlarını 

müdafiə edir, digər tərəfdən, Azərbaycanda demokratik proseslərin sürətlənməsinə xidmət göstərir.  

Bir sözlə, Azərbaycanın xarici siyasəti həm ikitərəfli formatda, həm də beynəlxalq təşkilatlar 

çərçivəsində çox uğurludur, düşünülmüş siyasətdir. Bizim strateji xəttimiz var və bu xəttə sadiqik. Son illər 

ərzində aparılan işlər onu göstərir ki, Azərbaycanın dünyadakı mövqeləri daha da möhkəmlənir.  

Bununla bərabər, bizim diplomatiyamız çox çevik olmalıdır. Biz bölgədə və dünyada baş verən 

proseslərə çox operativ şəkildə reaksiya verməliyik. Eyni zamanda, öz təkliflərimizi verməliyik. Azərbaycan 

artıq dünyada gedən proseslərin fəal iştirakçısıdır. Bir çox hallarda bölgə və Avropa üçün önəmli tədbirlərin 

təşəbbüskarıdır. Bölgədə Azərbaycanın mövqeyindən artıq çox şey asılıdır. Azərbaycanın iştirakı olmadan 

bölgədə heç bir layihə, - nə siyasi, nə iqtisadi, nə nəqliyyat, nə də başqa, - həyata keçirilə bilməz. Ona görə bu, 

bizim ölkəmizi möhkəmləndirir.  

Bir tərəfdən, Azərbaycanın daxilində gedən müsbət proseslər, iqtisadi artım, sosial məsələlərin həlli, 

regionların sosial-iqtisadi inkişaf proqramı – bütün bunlar Azərbaycanın iqtisadiyyatını möhkəmləndirir və 

bunun nəticəsində ölkə iqtisadiyyatı dünyada analoqu olmayan sürətlə artır. Azərbaycan bu göstəriciyə görə bu 

gün dünyada lider dövlətdir. Digər tərəfdən, bizim xaricdəki mövqelərimiz, beynəlxalq təşkilatlarda, ikitərəfli 

müstəvidə olan fəaliyyətimiz, əlbəttə ki, ölkəmizi daha da möhkəmləndirir, müəyyən risklərdən qoruyur. Bu da 

çox önəmlidir. Çünki dünyada gedən prosesləri biz hamımız izləyirik və görürük. Həm bölgədə, həm də başqa 

yerlərdə çox xoşagəlməz hadisələr baş verir. İnsanların təhlükəsizliyinə təsir göstərən proseslər gedir. 

Azərbaycanda bunların heç biri yoxdur. Biz ölkəmizi qorumalıyıq.  

Bizim xarici siyasətimiz o cümlədən bu məqsədi güdməlidir və güdür. Azərbaycanda mümkün olan 

risklərin maksimum dərəcədə azaldılması xarici siyasət istiqamətində bizim əsas vəzifələrimizdən biridir. 

Görürsünüz ki, Azərbaycanda həm daxili vəziyyət, həm də ictimai-siyasi vəziyyət çox sabitdir, sosial vəziyyət 

yaxşılaşır və mümkün olan risklər minimum səviyyədədir. Bu, çox vacib məsələdir.  

Əlbəttə, xaricdə Azərbaycanı təmsil edən insanlar həmişə bunu bilməli və öz fəaliyyətində 

unutmamalıdırlar. Bizim məqsədimiz ölkəmizi hərtərəfli inkişaf etdirmək, Azərbaycanı zəngin dövlətə 

çevirməkdir. Daxildə gedən proseslər, bizim bütün iqtisadi proqramlarımız bunu tezliklə reallığa çevirəcəkdir. 

Çünki son iki il yarım ərzində Azərbaycanda iqtisadi artım, yeni iş yerlərinin açılması sürətlə gedir. 

Azərbaycanda son iki ildə 435 min yeni iş yeri açılmışdır. Azərbaycan miqyaslı hansı ölkədə biz bunu görürük? 

Bu, heç bir ölkədə yoxdur. Ona görə, bizim iqtisadi potensialımız artdıqca, əlbəttə, ölkə də zənginləşir.  

Bununla bərabər, xarici siyasətin uğurlu olması və daxili siyasətlə uzlaşması, şübhəsiz ki, ölkəmizi 

hərtərəfli inkişaf etdirəcək, çox güclü regional dövlətə çevirəcəkdir. Beləliklə, Azərbaycan daha da sürətlə 

inkişaf edəcəkdir. Ona görə bütün bu məsələlər bir-biri ilə çox bağlıdır. Bir daha demək istəyirəm ki, bu 

müşavirənin keçirilməsi bu məqsədi güdür. Çünki xaricdə Azərbaycanı təmsil edən diplomatlar daxili vəziyyəti 

ilk mənbədən, birinci əldən bilməlidirlər. Bu baxımdan indiki müşavirənin önəmi, əlbəttə, çox böyükdür.  

Bir daha demək istəyirəm ki, bütövlükdə, bizim xarici siyasətimiz çox uğurludur. Bunu biz özümüz də 

bilirik, tərəfdaşlarımız da bilirlər. Bəzən sual da verilir, necə olur ki, Azərbaycan bütün ölkələrlə ən yüksək 

səviyyədə münasibətlər qurub, ancaq heç bir güzəştə getmir? Adətən, yenə də deyirəm, böyük olmayan ölkələr 

nəyisə güzəştə verib, hansısa imtiyazlar əldə edirlər, yaxud da, hansısa xüsusi münasibətlərə meyilli olurlar. 

Azərbaycanın mövqeyi həmişə birmənalı olubdur. Biz öz milli maraqlarımızı heç kimə güzəştə getmərik. 

Azərbaycanın milli maraqları birinci məsələdir. Ancaq bizim təcrübəmiz, siyasətimiz onu göstərir ki, milli 

maraqların tam şəkildə müdafiə olunması ilə bərabər, bütün ölkələrlə qarşılıqlı surətdə faydalı əməkdaşlığın 

yaradılması mümkündür. Azərbaycanın timsalında biz bunu görürük.  

Mən bir neçə dəfə demişəm, bu gün də demək istəyirəm, biz imkan verməyəcəyik ki, Azərbaycan 

rəqabət meydanına çevrilsin və buna imkan vermirik. Artıq bu, reallıqdır və hamı bu reallıqla barışır. Əksinə, 

Azərbaycan əməkdaşlıq meydanıdır. Bizim imkanlarımız, potensialımız, dünyaya açıq olmağımız, əlbəttə, 

tərəfdaşlarımız üçün də yeni imkanlar yaradır. Biz bundan səmərəli istifadə etməliyik. Biz Azərbaycana xarici 

sərmayələri daha da geniş şəkildə cəlb etməliyik və cəlb edirik də. Adambaşına düşən xarici sərmayənin 

həcminə görə Azərbaycan bölgədə birinci dövlətdir. Bu, onu göstərir ki, Azərbaycanda çox gözəl sərmayə 

mühiti var. Qanunvericilik imkan verir ki, investorlar Azərbaycana inamla işləməyə gəlsinlər. Digər tərəfdən, 

bu, Azərbaycanın iqtisadiyyatını inkişaf etdirən amillərdən biridir. Xüsusilə ilk illərdə, müstəqilliyimizin ilk 

illərində. Bu gün də vacibdir, baxmayaraq ki, indi bizim öz imkanlarımız artır və Azərbaycanın hərtərəfli 

inkişafına xidmət göstərir.  

Bir sözlə, mən gələcəkdə Azərbaycan üçün hər hansı bir ciddi problem, yaxud da ki, təhlükə görmürəm. 

Düzdür, dünyada gedən proseslər dəyişir, dünya dəyişir və heç kim özünü heç nədən sığortalı hesab edə bilməz. 
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Amma əgər bugünkü günü götürsək, biz görərik ki, Azərbaycanın qarşısında çox gözəl perspektivlər var və bu 

perspektivlərdən çox səmərəli şəkildə istifadə etməliyik.  

Bizim nadir şansımız var, bundan maksimum dərəcədə istifadə etməliyik. Bakı–Tbilisi–Ceyhan neft 

kəmərinin işə düşməsi, onun ardınca Bakı-Tbilisi-Ərzurum qaz kəmərinin tikintisi, ondan sonra digər önəmli 

layihələrin həyata keçirilməsi, o cümlədən Qars-Tbilisi-Bakı dəmir yolunun tikintisi, əlbəttə ki, Azərbaycanın 

uzunmüddətli inkişaf strategiyasını müəyyən edir və bundan sonra uzun illər ərzində, on illiklər ərzində 

Azərbaycanın iqtisadi potensialını gücləndirən amillərdir. Biz bu gözəl imkanlardan çox səmərəli istifadə 

etməliyik. Bir tərəfdən, Azərbaycan iqtisadi cəhətdən özünü təmin edən ölkədir. Bilirsiniz ki, keçmişdə də 

qonşularla və MDB-nin digər ölkələri ilə müqayisədə ən az xarici yardım alan ölkə həmişə Azərbaycan olubdur. 

Buna baxmayaraq, bütün bu çətinliklərə baxmayaraq, biz öz ölkəmizi inkişaf etdirə bilmişik.  

Bu gün isə iqtisadi inkişaf baxımından biz birinci ölkəyik. Bildiyiniz kimi, enerji təhlükəsizliyi 

məsələləri bu gün ön plana çıxıbdır. Azərbaycan da bu baxımdan özünü çox arxayın hiss edir. Ölkədə gedən 

digər proseslər, siyasi vəziyyət çox sabitdir. İqtidarla xalq arasında olan münasibətlər ən yüksək zirvədədir və 

bu, bizə əlavə imkanlar, əlavə güc verir. Məhz buna görə Azərbaycan bu gün müstəqil siyasət aparmaq 

iqtidarında olan bir ölkədir. Bir daha demək istəyirəm ki, müstəqillik təkcə dövlət atributları ilə ölçülmür. 

Müstəqillik o deməkdir ki, ölkə tam şəkildə müstəqil siyasət apara bilsin, öz xalqının maraqlarını tam şəkildə 

müdafiə edə və dünyada olan öz mövqelərini möhkəmləndirə bilsin. Budur müstəqillik.  

Azərbaycan bu gün müstəqil siyasət aparan ölkədir və bu, bizim üçün ən böyük dəyərdir, ən böyük 

nemətdir. Yəni bu sahədə də müsbət imkanlar var. Biz bu gözəl imkanlardan səmərəli istifadə etməliyik. Çünki 

Azərbaycanın artan önəmi, iqtisadi potensialı, uğurlu xarici siyasəti, böyük dövlətlərlə olan strateji 

tərəfdaşlığımız - bütün bunlar ölkəmiz üçün çox gözəl perspektivlər açır. Biz də bunlardan səmərəli istifadə 

edirik və edəcəyik. Bu sahədə səfirliklərin də çox böyük rolu var. Çünki Azərbaycan haqqında həqiqətləri dünya 

birliyinə çatdırmaq çox önəmlidir. Yenə deyirəm, hələ ki, dünya ictimaiyyəti bizi geniş şəkildə, olduğumuz 

qədər tanımır. Bunun müəyyən təbii səbəbləri var. Çünki biz gənc dövlətik.  

Digər tərəfdən, Azərbaycan əleyhinə işləyən güclü erməni lobbi təşkilatları var. Hansı ki, gündəlik 

fəaliyyətində Azərbaycana qarşı yalan, böhtan kampaniyası aparırlar. Bu da reallıqdır. Ona görə bizim 

nümayəndəliklərimiz bu məsələdə çox fəal olmalıdırlar. İşlədikləri ölkələrin müxtəlif qurumları ilə, təkcə dövlət 

qurumları ilə yox, parlament üzvləri ilə, qeyri-hökumət təşkilatları ilə, mətbuatla, geniş şəkildə ictimaiyyətlə 

təmasda olmalıdırlar ki, Azərbaycan haqqında reallıqlar dünya birliyinə olduğu kimi çatdırılsın. Bu, bizi daha da 

möhkəmləndirəcəkdir.  

Bu barədə keçən dəfə mən öz tövsiyələrimi vermişdim. Bəzi ölkələrdə bu tövsiyələr yerinə yetirilibdir. 

Bəzi ölkələrdə, - mən indi ad çəkmək istəmirəm, - hələ ki, passivlik nümayiş etdirilir. Mən tələb edirəm ki, 

bütün səfirliklər bu praktikanı öz gündəlik fəaliyyətində tətbiq etsinlər və fəal olsunlar. Bizim artıq 46 ölkədə 

səfirliyimiz təsis edilibdir. Bəzi ölkələrdə hələ səfirlik yaranmayıb, onlarda da yaranacaqdır. Son iki il ərzində 

21 ölkədə səfirlik təsis olunubdur. Biz bunu nə üçün edirik? Baxmayaraq ki, çox böyük maliyyə vəsaiti tələb 

edir, ona görə edirik ki, Azərbaycanı tanısınlar. Azərbaycan müxtəlif ölkələrdə öz mövqelərini möhkəmləndirə 

bilsin. Bizim imkanlarımız artsın və dünyada gedən proseslərdə Azərbaycanın rolu artsın. Bu istiqamətdə hələ 

böyük işlər görmək lazımdır.  

Mən qeyd etdim ki, erməni lobbisi bizim əleyhimizə çox fəal kampaniya aparır və bunu hiss edirik, 

görürük. Bəzi hallarda müxtəlif xarici mətbuat orqanlarında Azərbaycana qarşı qərəzli məqalələrin arxasında da 

məhz erməni lobbisi dayanır. Biz bunu bilirik, öz mübarizəmizi aparmalıyıq və daha fəal olmalıyıq. Bu 

istiqamətdə öz siyasətimizi daha da güclü aparmalıyıq. Mən bir neçə dəfə demişəm, bir də demək istəyirəm, biz 

informasiya hücumuna keçməliyik. Biz Ermənistanın işğalçı siyasətini ifşa etməliyik. Çünki reallıq da bundan 

ibarətdir. Ermənistan Azərbaycan torpaqlarını zəbt edibdir və Ermənistanın təcavüzkar, etnik təmizləmə siyasəti 

nəticəsində bizim 1 milyondan çox soydaşımız qaçqın, köçkün vəziyyətinə düşübdür. Amma erməni lobbisi 

tərəfindən aparılan təbliğat bəzi ölkələrdə tam fərqli bir mənzərə yaradıbdır. Baxmayaraq ki, bir ölkə kimi 

Ermənistanın diplomatik imkanları çox məhduddur. Baxmayaraq ki, ölkə öz iqtisadi potensialına görə, əlbəttə, 

bizdən çox geridədir və imkanı yoxdur ki, müxtəlif ölkələrdə səfirliklər açsın. Amma erməni lobbisi onların, elə 

bil ki, səfirlikləridir və onlar bir nöqtəyə vururlar. Onların bir hədəfi var, o da Azərbaycandır. Biz bu sahədə çox 

ciddi işlər aparmalıyıq və aparırıq.  

O ki qaldı, Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin həlli məsələsinə, bilirsiniz ki, danışıqlar Praqa 

prosesi çərçivəsində aparılmışdır. Azərbaycanın mövqeyi dəyişməz olaraq qalır. Biz hesab edirik ki, bu məsələ, 

bu münaqişə yalnız mərhələli yollarla öz həllini tapa bilər və Praqa prosesi, əslində, məsələnin mərhələli həlli 

deməkdir. Azərbaycan torpaqları işğalçı qüvvələrdən azad olunmalıdır. Qaçqınlar, köçkünlər öz doğma 

torpaqlarına, o cümlədən Dağlıq Qarabağa qayıtmalıdırlar. Ondan sonra Dağlıq Qarabağın statusu məsələsi 
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müzakirə oluna bilər. Status müzakirə ediləndə, əlbəttə ki, ilk növbədə, beynəlxalq hüquq normaları tətbiq 

olunmalı və dünyada mövcud olan müsbət praktika, təcrübə də tətbiq olunmalıdır. Bilirik ki, müxtəlif ölkələrdə 

milli azlıqlar var, muxtariyyətlər var. Milli azlıq olmaq hələ o demək deyil ki, separatizm yolu ilə ölkənin bir 

hissəsini ondan ayırıb hansısa müstəqil dövlət qurasan. Azərbaycan heç vaxt imkan verməyəcək ki, ərazimizdə 

ikinci erməni dövləti yaradılsın. Bu, bizim birmənalı mövqeyimizdir və istəyirəm ki, siz də bunu biləsiniz.  

Ermənistan tərəfi danışıqların gedişatı zamanı təxribat xarakterli müxtəlif uydurmalar, bəzi fərziyyələr 

irəli sürür. Bu, onların arzuları ola bilər, amma reallığı əks etdirmir. Reallıq da tam başqadır. Bizim mövqeyimiz 

beynəlxalq hüquq normalarına əsaslanır. Beynəlxalq hüquq normaları onu tələb edir ki, Azərbaycanın ərazi 

bütövlüyü bərpa olunsun. Dağlıq Qarabağ həm tarixi, mədəni baxımdan, eyni zamanda, hüquqi baxımdan 

Azərbaycanın ayrılmaz hissəsidir. Azərbaycan Birləşmiş Millətlər Təşkilatına Dağlıq Qarabağla birlikdə üzv 

olmuşdur. Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü bütün ölkələr, o cümlədən Minsk qrupunun həmsədr ölkələri də 

tanıyırlar. Belə olan halda, Dağlıq Qarabağın Azərbaycandan hansı ayrılmasından söhbət gedə bilər?! Tamamilə 

mümkün olan məsələ deyildir.  

Azərbaycanın mövqeləri günü-gündən möhkəmlənir. Bir də demək istəyirəm ki, hüquqi cəhətdən bizim 

mövqelərimiz sarsılmazdır. Ermənistanın mövqeyi çox zəifdir. Yəni, deyirlər ki, Dağlıq Qarabağda yaşayan 

ermənilər öz müqəddəratını təyin etməlidirlər. Belə olan halda, başqa ölkələrdə də ermənilər var. Mən bunu 

həmişə demişəm, onlar başqa ölkələrdə də öz müqəddəratlarını təyin edəcəklər?! Amerikada, Los-Ancelesdə 

erməni dövləti yaradacaqlar? Yoxsa, Fransada, Marseldə, yoxsa Krasnodar vilayətində, yoxsa Gürcüstanda? 

Əgər onlar bu məntiqlə yanaşırlarsa, dünyada neçə erməni dövləti yaranacaqdır?! Bu, mümkün olan şey deyil. 

Nə üçün burada Azərbaycan istisna olmalıdır? Nə üçün ikinci erməni dövləti məhz Azərbaycan ərazisində 

yaradılmalıdır? Hansı məntiqdən söhbət gedir? Mən bütün başqa məsələləri kənara qoyuram. Biz buna heç vaxt 

imkan verməyəcəyik və bir daha bunu bəyan edirəm. Amma, sadəcə, məntiqdən söhbət gedir. Ona görə onların 

hüquqi mövqeləri çox zəifdir.  

Gəlin, tarixi götürək. Tarixi baxımdan da Qarabağ həmişə Azərbaycan torpağı olubdur, bizim 

torpağımızdır. Yəqin, onu da yaxşı bilirsiniz ki, İrəvan Ermənistana Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti yarananda, 

məhz Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti tərəfindən verilmişdir. İrəvan xanlığında yaşayan insanların əksəriyyəti 

azərbaycanlı idi. Zəngəzur mahalında yaşayanların hamısı azərbaycanlı idi. Ona görə, tarixi baxımdan da bu, 

bizim torpağımızdır. Gəlin, iqtisadi cəhətdən baxaq. Bu gün Azərbaycanı və Ermənistanı müqayisə etmək 

mümkün deyil. Bizim iqtisadiyyatımız bu gün Ermənistan iqtisadiyyatından beş-altı dəfə böyükdür. Nəzərə 

alsaq ki, bizim əsas layihələrimiz indi başlanğıc mərhələsindədir, gəlin, bir az uzağa baxaq. Gəlin, üç il, beş il 

irəliyə baxaq ki, nə olacaq? Ermənistan Azərbaycanla rəqabət apara biləcəkmi? Yox! Bunu nə qədər tez başa 

düşsələr, onlar üçün o qədər də faydalı olar. Əgər onlar Azərbaycanın indiki təkliflərinə razı olmasalar, 

Azərbaycanın ondan sonrakı təklifləri daha da sərt olacaqdır. Onu da yaddan çıxartmamalıdırlar. Ona görə, 

bütün istiqamətlərdə üstünlük bizim tərəfimizdədir. Yenə də demək istəyirəm ki, siyasi proseslər baxımından 

Azərbaycan tam şəkildə müstəqil siyasət aparmaq iqtidarında olan bir ölkədir və bunu edir. Bununla bərabər, 

dünyanın aparıcı ölkələri ilə çox səmimi, işgüzar münasibətlər qura bilibdir. Bu münasibətlər bərabərlik 

prinsipi, qarşılıqlı hörmət əsasında, daxili işlərə qarışmamaq şərti ilə qurulubdur. Azərbaycanın torpaqlarını zəbt 

edən və daim narahatlıq hissləri keçirən Ermənistan, istər-istəməz, özünə haradasa sığınacaq, hami axtarır. Belə 

olan halda, təbii ki, ölkənin müstəqil siyasət aparmaq gücü tükənir. Nəzərə alsaq ki, iqtisadi cəhətdən, coğrafi 

vəziyyətdən, dünya üçün önəmi baxımından Azərbaycanla müqayisə edilməz səviyyədədir, əlbəttə ki, bu 

münaqişənin həll olunmaması nəticəsində Ermənistanın gələcəyi çətin olacaqdır. Bildiyiniz kimi, son illər 

ərzində ordu quruculuğuna böyük diqqət göstərilir. Bu da təbiidir. Birinci növbədə ona görə ki, Azərbaycanın 

bütövlükdə büdcəsi artır. Son üç il ərzində Azərbaycanın büdcəsi dörd dəfə artmışdır, yenə də artacaq, gələn il 

daha da artacaqdır. Təbii ki, bununla bərabər, bütün başqa xərclər artdıqca, hərbi xərclər də artır. Bu, məsələnin 

bir tərəfidir. Yəni, burada heç bir fövqəladə məsələ yoxdur. Bəzi hallarda müəyyən xarici dairələrdə belə bir 

fikir yaranır ki, Azərbaycanın hərbi xərcləri artır, bu, regionda təhlükə yarada bilər. Biz ancaq hərbi xərcləri 

artırsaydıq, deyə bilərdik ki, bəli, məntiq var. Amma bütün xərclər artır, o cümlədən hərbi xərclər. Amma 

bununla bərabər, Azərbaycan müharibə şəraitində yaşayan bir ölkədir. Atəşkəs rejiminin mövcud olması o 

demək deyil ki, müharibə qurtarıbdır. Müharibə qurtarmayıbdır. Müharibənin birinci dövrü müvəqqəti olaraq 

dayandırılıb, atəşkəs rejimi yaranıbdır. Amma o demək deyil ki, müharibə qurtarıbdır. Biz müharibə şəraitində 

yaşayan, torpaqlarımız işğal altında olan ölkəyik. Belə olan halda, müdafiə xərclərinin artması zəruridir. Bu, bu 

gün də var, sabah da olacaq və bu siyasət bundan sonra da davam etdiriləcəkdir.  

Bir sözlə, mən bir daha demək istəyirəm ki, biz sülh danışıqlarına sadiqik. Biz hesab edirik ki, Praqa 

prosesi çox müsbət bir çərçivədir və Azərbaycan bu çərçivədə razılaşmanın əldə olunmasında maraqlıdır və 

buna hazırdır. Amma Ermənistanın qeyri-konstruktiv mövqeyi imkan vermir ki, Praqa prosesinin əsas 



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 

 

 150 

müddəaları həyata keçsin. Ancaq biz hələ ki, ümidlərimizi üzməmişik. Hələ ümidlərimiz var ki, bu məsələ 

danışıqlar yolu ilə həll oluna bilər. Amma bunu həll etmək üçün birinci növbədə, Ermənistan konstruktiv mövqe 

nümayiş etdirməlidir. Digər tərəfdən, bu məsələ ilə məşğul olan vasitəçilər də daha da fəal olmalıdırlar. 

Ermənistanla Azərbaycanı bir müstəviyə qoymaq olmaz. Biz zərərçəkən ölkəyik. Nəyimiz var ki, biz onu 

Ermənistana güzəştə gedək? Biz onların torpağını zəbt etməmişik ki, onu qaytaraq. Ona görə gərək bu 

yanaşmaya düzəliş edilsin. Burada açıq-aydın göstərilməlidir ki, müharibənin təşəbbüskarı kim olub və 

zərərçəkən tərəf kim olubdur.  

Hesab edirəm ki, mən bu barədə fikirlərimi kifayət qədər sizə çatdırdım. Bir də demək istəyirəm ki, 

Azərbaycanın mövqeyində heç bir dəyişiklik yoxdur. Dağlıq Qarabağ münaqişəsi yalnız və yalnız beynəlxalq 

hüquq prinsipləri əsasında öz həllini tapa bilər. Siz də çalışdığınız ölkələrdə bu məsələni gündəliyin birinci 

məsələsi kimi həmişə nəzərdə saxlamalısınız.  

Mən bilirəm ki, bu, belədir. Bilirəm ki, Xarici İşlər Nazirliyi tərəfindən təlimatlar verilibdir. Səfirlərin 

özləri də bu məsələdə çox fəaldırlar. Bizim bu məsələdən başqa ciddi problemimiz yoxdur və gələcəkdə də 

olmayacaqdır. Bu məsələ Azərbaycanın inkişafına da mənfi təsir göstərir. Baxmayaraq ki, bu gün iqtisadi 

inkişaf sürətinə, siyasi proseslərin müsbət olmasına görə iqtisadi potensialın artması onsuz da gedir. Ancaq 

təsəvvür edin, əgər bu məsələ öz həllini taparsa, Azərbaycan nə qədər daha da sürətlə irəliyə gedəcəkdir. Nə 

qədər yeni imkanlar yaranacaq, nə qədər xarici investorlar daha da inamla Azərbaycanla işləyəcəklər. Ona görə 

bu məsələdə hamımız çox fəal olmalıyıq. Təkcə səfirlər, yaxud da səfirliklərin işçiləri deyil, bütün ictimaiyyət, 

bütün Azərbaycan xalqı. Bu, ümummilli məsələdir. Ümummilli məsələdə hamı birləşməlidir və hamı bir 

nöqtəyə vurmalıdır.  

Bir məsələyə də diqqət yetirmək istərdim. Mən qeyd etdim ki, həm ikitərəfli formatda, eyni zamanda, 

beynəlxalq təşkilatlarla olan münasibətlərdə bizim işlərimiz yaxşı gedir. İstərdim, siz bir sahəni də həmişə 

yadda saxlayasınız. Qeyri-hökumət təşkilatları ilə münasibətlər səfirliklər tərəfindən qurulmalıdır. Çünki qeyri-

hökumət təşkilatları da dünyada gedən proseslərin bir hissəsidir. Bəzi hallarda, xüsusilə Azərbaycanın 

timsalında qeyri-hökumət təşkilatları çox siyasiləşibdir. Ona görə onların bir çoxunu heç qeyri-hökumət təşkilatı 

adlandırmaq mümkün deyildir. Beynəlxalq qeyri-hökumət təşkilatlarının bəzilərinin qərəzli, ədalətsiz mövqeyi 

də göz qabağındadır. Yəqin ki, onların yaranma prinsipi məhz bu məqsədi güdür.  

Çünki bizi tənqid edən qeyri-hökumət təşkilatları, eyni zamanda, dünyanın ən inkişaf etmiş ölkələrini, o 

cümlədən demokratik inkişaf baxımından ən öndə gedən ölkələri də tənqid edirlər. Yəqin ki, bu, onların iş 

üslubudur. Amma buna baxmayaraq, Azərbaycanın həqiqətləri onlara da çatdırılmalıdır və onlar da bunu 

bilməlidir. Düzdür, müəyyən hallarda bəzi təşkilatların mövqeyi çox qərəzlidir. Bəlkə də, onlarla işləməyə heç 

vaxt sərf etməyə dəyməz. Ancaq görəndə ki, sadəcə olaraq, hansısa yanlış məlumat əsasında, yaxud da 

Azərbaycan müxalifətindən gələn hansısa yalan üzərində bir rəy formalaşıb, əlbəttə ki, buna operativ reaksiya 

verilməlidir və izahat işləri aparılmalıdır.  

Təəssüflər olsun ki, dünyada Azərbaycana qarşı işləyən erməni lobbisi ilə bərabər, Azərbaycanda özünü 

müxalifət adlandıran qüvvələr də var. Onların maraqları da, mübarizə taktikası da üst-üstə düşür. Ancaq nəticə 

də təxminən eynidir. Bizə nə erməni lobbisi maneçilik yarada bildi, nə də ki, Azərbaycanın daxilində özünü 

müxalifət adlandıran bir qrup insanlar Azərbaycanın siyasətinə və ölkədə gedən proseslərə hansısa bir təsir edə 

bilməz. Azərbaycan çox inamla irəliləyən bir ölkədir. Artıq bunu hamı etiraf edir. Azərbaycanın mövqeyi ilə 

hesablaşırlar. Xüsusilə son parlament seçkilərindən sonra, - hesab edirəm ki, bu da bir dönüş nöqtəsi idi, - artıq 

bir çox təşkilatlar, o cümlədən xarici təşkilatlar tərəfindən, necə deyərlər, belə bir fikir açıq-aydın qəbul olunur 

ki, Azərbaycanın müstəqil siyasəti var, bu siyasət xalq tərəfindən dəstəklənir və belə olan halda, bu siyasətlə 

hesablaşmaq, barışmaq lazımdır. Kiminsə xoşuna gəlməyə bilər, bu da təbiidir. Çünki Azərbaycan indi çox 

cəlbedici ölkəyə çevrilir. Burada maraqlar toqquşa bilər. Mən əvvəldə dedim ki, biz imkan verməməliyik ki, bu, 

Azərbaycanda baş versin.  

Azərbaycanın təbii sərvətləri, coğrafi vəziyyəti, artan önəmi, siyasi potensialı, əlbəttə ki, onu çox 

cazibədar ölkəyə çevirir. Bunun nəticəsində ona maraqlar artır. Maraqları təmin etmək üçün təzyiqlər artır. Bu, 

təbiidir, biz bunu bilməliyik. Bilməliyik ki, bəzi hallarda bizə qarşı olan təzyiq cəhdləri haradan qaynaqlanır. 

Ancaq Azərbaycan da öz siyasətini inamla aparır. Hamı gördü ki, bizimlə təzyiq yolu ilə danışmaq olmaz. 

Əməkdaşlıq, qarşılıqlı faydalı əlaqələr, sağlam tənqid, - xüsusilə beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən, - olmalıdır. 

Çünki biz ancaq beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən olan tənqidi qəbul edə bilərik. Biz heç bir ölkənin qarşısında 

öhdəlik götürməmişik ki, kiminsə tənqidinə məruz qalaq, yaxud, kiminsə sifarişini yerinə yetirək. Biz bəzi 

beynəlxalq təşkilatların üzvüyük, orada bizim öhdəliyimiz var. Biz onu yerinə yetiririk. Bəzi hallarda yubanma 

olur. Əlbəttə, Azərbaycan cəmiyyəti hələlik kamil sistem deyil, amma biz bu yolla gedirik. Biz sağlam tənqidə 

həmişə çox düzgün reaksiya vermişik. Qərəzli hücumlara heç vaxt baş əyməmişik, əyməyəcəyik də. Bizə təzyiq 
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etmək istəyən qüvvələr, şəxslər artıq bunu görüblər. Əminəm ki, bundan sonra belə cəhdlərin təkrarlanması baş 

verməyəcəkdir. Hər halda, bunun uğursuz olması bir daha göstərir ki, Azərbaycanla yalnız və yalnız əməkdaşlıq 

dili ilə rəftar etmək olar.  

Biz əhali baxımından, ərazi baxımından kiçik dövlətik, amma ləyaqətli dövlətik. Bir daha demək 

istəyirəm ki, heç kimin qarşısında gözümüz kölgəli deyildir. Biz Azərbaycan xalqının dəstəyinə arxalanırıq və 

bu dəstək Prezident kimi mənə xarici siyasəti müstəqil şəkildə aparmaq üçün əlavə güc verir. Mən məhz buna 

arxalanıb müstəqil siyasət aparıram. Bir də demək istəyirəm ki, bu siyasət heç kimin əleyhinə deyildir. Bu 

siyasət Azərbaycan xalqının lehinədir, marağınadır. Siz də öz fəaliyyətinizdə bu prinsipləri rəhbər tutmalısınız. 

Sizinlə təmasda olan bütün orqanlarla işgüzar münasibətlər, qarşılıqlı hörmətə əsaslanan münasibətlər olmalıdır. 

Ancaq eyni zamanda, Azərbaycanın maraqları birinci yerdə olmalıdır.  

Mən əminəm ki, gələcək illərdə Azərbaycanın dünyadakı rolu daha da artacaqdır. Çünki bir də demək 

istəyirəm ki, biz işin yalnız birinci mərhələsindəyik. Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəməri tam gücü ilə işləyəndən 

sonra, Azərbaycan qazı xarici ölkələrə çıxandan sonra, digər infrastruktur layihələri reallaşandan, dəmir 

yollarının, nəqliyyat dəhlizlərinin fəaliyyətə başlamasından sonra, əlbəttə, Azərbaycan çox önəmli ölkəyə 

çevriləcəkdir. Nəzərə alsaq ki, Azərbaycan dünyəvi, çox tolerant dövlətdir, Azərbaycanda bütün millətlərin, 

dinlərin nümayəndələri bir ailə kimi yaşayır. Azərbaycan demokratiya yolunu seçibdir. Bizim demokratiyaya 

sadiqliyimiz təkcə sözdə deyil, əməllərimizdədir. Biz bunu nümayiş etdiririk, ona görə yox ki, kiminsə xoşuna 

gələk. Ona görə ki, bu, bizim ölkəmizə lazımdır. Siyasi və iqtisadi islahatlar paralel şəkildə aparılmalıdır. Əgər 

ancaq siyasi islahatlar aparılacaqsa və onun iqtisadi bazası olmasa, heç vaxt uğur qazanmaq mümkün 

olmayacaqdır. Biz bunu keçmişdə də görmüşük, başqa ölkələrdə də. Ancaq iqtisadi məsələlərə üstünlük verib 

siyasi islahatları kənarda qoymaq, sadəcə olaraq, hansısa müvəqqəti nailiyyətlərə gətirib çıxara bilər. Müvəqqəti 

ola bilər, ancaq uzunmüddətli iqtisadi strategiyamıza xələl gətirə bilər. Ona görə Azərbaycanda demokratik və 

iqtisadi islahatlar paralel şəkildə aparılır və bu, ölkəmizin hərtərəfli inkişafı üçün çox önəmli amildir.  

Bir sözlə, bu sahədə də ölkəmiz inkişaf edir. Yəni biz bütün cəhətlərdə görürük ki, Azərbaycanın 

inkişafı, güclü dövlətə çevrilməsi artıq reallıqdır. Biz çalışmalıyıq ki, bunu daha da sürətlə həyata keçirək, öz 

maraqlarımızı tam şəkildə müdafiə edək. Elə edək ki, Azərbaycanın xarici siyasəti Azərbaycanı qorusun, 

Azərbaycanın qarşısında, elə bil, qalxan kimi dayansın ki, ölkəmiz inkişaf etsin. Ölkə öz istəyinə nail olsun və 

insanlar daha da yaxşı yaşasınlar. Budur siyasətimizin əsas istiqamətləri. Mən ümid edirəm ki, siz öz gündəlik 

fəaliyyətinizdə bu işləri əməli şəkildə icra edəcəksiniz və çalışdığınız ölkələrdə Azərbaycanı bundan sonra da 

ləyaqətlə təmsil edəcəksiniz.  

Sağ olun.  
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AZƏRBAYCAN VƏ İORDANİYANIN DÖVLƏT BAŞÇILARININ  

GENİŞ TƏRKİBDƏ GÖRÜŞÜ BAŞA ÇATDIQDAN SONRA  

İORDANİYA KRALININ AZƏRBAYCANA SƏFƏRİNİN  

YEKUNLARINA DAİR 

BƏYANAT 

 

Bakı şəhəri, 

23 avqust 2006-cı il 

 

Əlahəzrət,  

Hörmətli qonaqlar,  

Xanımlar və cənablar,  

Mən əlahəzrət İordaniya Kralını Azərbaycanda bir daha salamlamaq istəyirəm. Bu, İordaniya dövləti 

başçısının ölkəmizə etdiyi ilk rəsmi səfərdir və ölkələrimiz arasındakı münasibətlərdə mühüm mərhələdir. Bizim 

bütün sahələrdə çox gözəl əlaqələrimiz, yaxşı qarşılıqlı anlaşmamız var. Biz bir-birimizi beynəlxalq təşkilatlar 

çərçivəsində dəstəkləyirik. Siyasi dialoq olduqca yüksək səviyyədədir. Buna görə də, əla münasibətləri bütün 

sahələrdə genişləndirmək əzmindəyik.  

Dünən və bu gün regional təhlükəsizlik və sabitlik, Orta Şərqdə və öz regionumuzdakı vəziyyət, 

Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi, Fələstin-İsrail münaqişəsi kimi məsələlər ətrafında çox 

geniş fikir mübadiləsi apardıq. Bütün müzakirələr zamanı biz gördük ki, yanaşmamız oxşardır, üst-üstə düşür və 

bu oxşarlıq mövqelərimizi daha da yaxınlaşdırır.  

Gələcək illər ərzində aparacağımız əməkdaşlığın aspektlərindən biri iqtisadi və ticari sahələr olacaqdır. 

Bu günə qədər ticarət dövriyyəsi çox olmamışdır. Hesab edirəm ki, bu səfər və bundan sonra ölkələrimizin 

hökumət rəsmilərinin və iş adamlarının qarşılıqlı səfərləri sayəsində biz bu sahədə gözəçarpan nailiyyətləri əldə 

edəcəyik. 

İkitərəfli münasibətlərin inkişafından xəbər verən bir fakt da var. Biz bu yaxınlarda İordaniyada tam 

fəaliyyət göstərən səfirliyimizi açmışıq. Ümid edirəm ki, səfirlik əməkdaşlığın yeni yollarının müəyyən 

edilməsində mühüm rol oynayacaqdır. Bütün sahələrdə əməkdaşlığın genişləndirilməsi üçün böyük imkanlar 

var. Əvvəldə qeyd etdiyim kimi bunun üçün bizim çox yaxşı əsaslarımız var. Ölkələrimiz arasındakı əla siyasi 

münasibətlər, İordaniya Kralı, qardaşımla şəxsi dostluq münasibətləri iki qardaş ölkə arasında olduqca güclü 

əlaqələrin inkişafı üçün lazımi əsas yaradır.  

Əlahəzrət, sizi və rəhbərlik etdiyiniz bütün nümayəndə heyətini Azərbaycanda bir daha salamlamaq 

istəyirəm. Sizə işlərinizdə uğurlar arzulayıram. Ümid edirəm və əminəm ki, bu səfər gələcəkdə birgə həyata 

keçirəcəyimiz işlər üçün yeni imkanlar açacaqdır.  
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AZƏRBAYCAN VƏ SLOVENİYA PREZİDENTLƏRİNİN GENİŞ TƏRKİBDƏ GÖRÜŞÜ 

BAŞA ÇATDIQDAN SONRA DÖVLƏT BAŞÇILARININ  

BİRGƏ MƏTBUAT KONFRANSINDA 

BƏYANAT 

 

Lyublyana şəhəri, 

28 avqust 2006-cı il 

 

Hörmətli cənab Prezident!  

Hörmətli xanımlar və cənablar!  

İlk növbədə, mənə və nümayəndə heyətinə göstərdiyiniz qonaqpərvərliyə görə Sizə minnətdarlığımı 

bildirmək istəyirəm. Mən Sloveniyaya ilk dəfə rəsmi səfər edirəm və biz ikitərəfli münasibətlərin inkişafına çox 

böyük əhəmiyyət veririk. Bu gün keçirdiyimiz danışıqlar bir daha onu göstərdi ki, aramızda olan əlaqələr çox 

sürətlə inkişaf edir və əminəm ki, bu səfərdən sonra əlaqələrin inkişafı daha da geniş olacaqdır. Eyni zamanda, 

hörmətli cənab Prezident, bu fürsətdən istifadə edib Sizi, münasib olan vaxtda Azərbaycana rəsmi səfərə dəvət 

edirəm.  

Biz bu gün ikitərəfli əlaqələrimizin müxtəlif aspektlərini müzakirə etdik. Müzakirələr onu göstərir ki, 

bizim aramızda çox uğurlu əməkdaşlığın davam etdirilməsi mümkündür və biz bunu arzulayırıq. Sloveniya ilə 

ikitərəfli formatda əlaqələrin inkişafı bizim üçün çox önəmlidir. Eyni zamanda, Avropa İttifaqının üzvü kimi 

Sloveniya bizim üçün çox böyük maraq kəsb edən ölkədir. Bizim Avropa ilə əlaqələrimiz çox sürətlə inkişaf 

edir, Azərbaycan artıq Avropa İttifaqının qonşuluq siyasətinə qoşulubdur. Bununla bərabər, Avropa İttifaqı ilə 

enerji məsələlərinə dair yeni müzakirələr gözlənilir. Neft, qaz hasil edən ölkə kimi Azərbaycan Avropanın enerji 

təhlükəsizliyinin möhkəmlənməsində öz rolunu oynamağa hazırdır.  

Beləliklə, bütün sahələrdə həm ikitərəfli formatda, eyni zamanda, beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində 

bizim əməkdaşlığımızın çox gözəl perspektivləri vardır. Onu da qeyd etmək istəyirəm ki, Sloveniyanı 

Azərbaycan ilə tarixi əlaqələr də birləşdirir. Azərbaycanın qəhrəman oğlu Mehdi Hüseynzadə Sloveniyada 

faşizmə qarşı sloveniyalılarla çiyin-çiyinə vuruşmuş, həlak olmuş və Sloveniya torpağında dəfn edilmişdir. 

Ondan sonrakı illərdə də əlaqələrimiz mövcud idi və Sizin də qeyd etdiyiniz kimi, bizim aramızda oxşar 

məqamlar da kifayət qədərdir. Həm Sloveniya, həm də Azərbaycan uzun illər ərzində başqa ölkələrin tərkibində 

yaşamışlar, müstəqilliyi də təxminən eyni vaxtda əldə etmişlər. Müstəqilliyimizin möhkəmlənməsi bizim üçün 

ən başlıca, ən prioritet məsələdir. Bunu etmək üçün, təbii ki, iqtisadi potensial möhkəmlənməlidir və 

Azərbaycan bu sahədə son illər ərzində böyük uğurlar əldə etmişdir. Azərbaycanda keçən il iqtisadi artım 26 

faiz olmuşdur. Bu ilin altı ayında isə ümumi daxili məhsulun artımı 36 faiz təşkil etmişdir. Ölkəmizin çox böyük 

iqtisadi perspektivləri var və biz çox istərdik ki, Sloveniya ilə Azərbaycan arasında əlaqələr, - o cümlədən 

iqtisadi sahədə, - çox sürətlə inkişaf etsin. Bunu etmək üçün qarşılıqlı səfərlər də edilməlidir. Həm dövlət, 

hökumət nümayəndələrinin, eyni zamanda, iş adamlarının səfərləri təşkil olunmalıdır ki, biz bir-birimizin 

imkanlarını daha da yaxşı öyrənək və bunun nəticəsində əlaqələrimiz daha da sürətlə inkişaf etsin.  

İlk söhbətimizin bir hissəsini Ermənistan -Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli yollarına 

həsr etdik, geniş fikir mübadiləsi aparıldı, mən cənab Prezidentə Azərbaycanın mövqeyini bir daha təqdim 

etdim. Bizim mövqeyimiz beynəlxalq hüquq normalarına əsaslanır. Azərbaycanın ərazi bütövlüyü pozulubdur. 

Azərbaycana qarşı Ermənistan tərəfindən etnik təmizləmə siyasəti aparılmış və bu siyasətin nəticəsində bir 

milyondan artıq azərbaycanlı öz doğma torpaqlarından didərgin düşmüşdür. Azərbaycan münaqişənin 

beynəlxalq hüquq normaları əsasında həll olunmasını tələb edir. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının dörd qətnaməsi 

bunu tələb edir. Bu qətanamələrdə erməni qoşunlarının Azərbaycan torpaqlarından qeyd-şərtsiz çıxarılması öz 

əksini tapmışdır. Eyni zamanda, keçən ilin yanvar ayında Avropa Şurası münaqişəyə dair qətnamə qəbul 

etmişdir və həmin qətnamədə Ermənistan açıq-aydın işğalçı və təcavüzkar dövlət kimi tanınır. Belə olan halda, 

təbii ki, münaqişənin beynəlxalq hüquq normaları və prinsipləri əsasında həll edilməsi yeganə mümkün olan 

variantdır və Azərbaycan öz siyasətini bundan sonra da bu çərçivədə aparacaqdır. İndi danışıqlar prosesi Praqa 

formatı çərçivəsində gedir. Praqa prosesi bütövlükdə məsələnin mərhələli həlli deməkdir. Biz hesab edirik ki, 

bu, çox məqbul variantdır və ümid edirik ki, Ermənistan, nəhayət, konstruktiv mövqe nümayiş etdirərək, öz 

tərəfindən də məsələnin həlli üçün səylər göstərəcəkdir. Bir daha demək istəyirəm ki, Ermənistan-Azərbaycan, 

Dağlıq Qarabaq münaqişəsinin həlli ancaq və ancaq beynəlxalq hüquq normaları əsasında mümkündür. Bu 

məsələnin həll olunmaması bölgə üçün daim böyük təhlükə mənbəyidir və hesab edirəm ki, məsələ nə qədər tez 

həll olunarsa, bölgəyə sülh, əmin-amanlıq bir o qədər tez gələcək və risklər də azalacaqdır.  
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Cənab Prezident, məni Sloveniyaya dəvət etdiyinizə görə, Sizə bir daha dərin minnətdarlığımı bildirmək 

istəyirəm. Mən çox şadam ki, Sizin ölkəyə səfər edirəm. Onu da qeyd etmək istəyirəm ki, Sloveniyanın bizim 

bölgəyə çox böyük marağı vardır və dünən Bled şəhərində işə başlamış forumun keçirilməsi bunun əyani 

sübutudur. Çox əlamətdar haldır ki, Sloveniyada Xəzər bölgəsinin problemləri müzakirə olunur və geniş 

beynəlxalq ictimaiyyət də bu konfransda fəal iştirak edir. Mən əminəm ki, bu səfərdən sonra bizim aramızda 

olan əlaqələr daha da möhkəmlənəcəkdir. Əminəm ki, Siz Azərbaycana səfər edəndən sonra münasibətlər daha 

da yüksək pilləyə qalxacaq və ölkələrimiz, xalqlarımız bundan sonra da dostluq, mehribanlıq şəraitində bir-

birinə dəstək verərək, daha da irəli gedəcəklər.  

* * * 

 

Sonra prezidentlər suallara cavab verdilər.  

 

SUAL: Mənim sualım Sloveniya Prezidentinədir. Cənab Prezident, məlumdur ki, Ermənistan-

Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi regionda sülhə və təhlükəsizliyə böyük maneələr törədir. 

Avropa İttifaqı isə Cənubi Qafqazla yeni qonşuluq siyasəti həyata keçirir. Avropa İttifaqının üzvü kimi, 

Sloveniyanın bu münaqişənin həllində mövqeyi nədən ibarətdir?  

YANEZ DRNOVŞEK: Hər hansı bir münaqişə, xüsusən də söhbət bu cür münaqişədən gedirsə, bu, 

böyük bir maneədir, təhdiddir. Burada münaqişənin həllinin iki yolu var. Birincisi, dinc yolla yəni iki tərəf 

arasında, siyasətçilər arasında danışıqlar yolu ilə. Digər variant münaqişənin güc, hərb yolu ilə həllidir. Mən bu 

baxımdan birinci varianta, yəni sülh və danışıqlar yoluna üstünlük verərdim. Eyni zamanda, hesab edirəm ki, 

Prezident İlham Əliyev ilə apardığım müzakirələrdən sonra belə bir qənaətə gəldim ki, bu məsələnin, 

münaqişənin sülh yolu ilə yaxın gələcəkdə həll olunması üçün kifayət qədər imkanlar var. Mən hesab edirəm ki, 

bu cür imkanlardan istifadə etmək lazımdır.  

Təbii ki, bu məsələni həll edilməmiş bir formada saxlamaq yaxşı olmaz. Çünki onun həll olunmamış 

vəziyyətdə qalması mövcud vəziyyəti daha da gərginləşdirir. Hesab edirəm ki, hər iki ölkənin başçısı kifayət 

qədər konstruktiv mövqe göstərərək, bu məsələnin çözülməsinə və çıxış yolunun tapılmasına nail ola bilər. 

Prezident İlham Əliyev, eyni zamanda, mənə bu imkanlarla bağlı öz fikirlərini söylədi və atılacaq ilk addımlar 

haqqında mülahizələrini bildirdi. Düşünürəm ki, bu baxımdan onun fikirləri həqiqətən vacibdir.  

SUAL: Mənim sualım Prezident İlham Əliyevədir. Cənab Prezident, Siz enerji sahəsində 

əməkdaşlıq məsələləri müzakirə etdinizmi?  

İLHAM ƏLİYEV: Enerji məsələlərinin müzakirəsi son müddət ərzində ənənəvi xarakter daşıyır. Mən 

öz çıxışımda qeyd etdim ki, Avropa İttifaqı ilə Azərbaycan arasında əlaqələrin bir hissəsi olaraq, enerji 

məsələlərinin müzakirəsi ənənəvi xarakter alıbdır. Bu sahədə yeni imkanlar yaranır. Azərbaycan çox böyük 

neft-qaz hasil və ixrac edən ölkəyə çevrilir. Azərbaycandan Aralıq dənizinə çəkilən böyük neft kəməri artıq 

fəaliyyətdədir. Bir neçə milyard dollar dəyərində nəhəng transmilli layihə artıq başa çatmışdır. Bu ilin 

sonunadək Azərbaycanın böyük qaz yatağından çıxarılacaq təbii qaz Avropaya nəql ediləcəkdir. Yəni bunu 

etmək üçün artıq boru kəməri infrastrukturu da yaradılır. Bütün bunlar, əlbəttə ki, Avropa ilə Azərbaycan 

arasında enerji sahəsində əməkdaşlığın möhkəmlənməsinə gətirib çıxaracaqdır. Biz buna hazırıq, bunu 

arzulayırıq. Hiss edirik ki, Avropa ölkələri də bunu arzulayır. Belə olan halda, Azərbaycan Avropa istehlakçıları 

üçün yeni, çox əhəmiyyətli enerji mənbəyi olacaqdır.  

SUAL: Mənim sualım Prezident İlham Əliyevə və Prezident Yanez Drnovşekədir. Siz hər iki 

ölkənin iqtisadi əlaqələrinin hazırkı səviyyəsini necə qiymətləndirirsiniz və bugünkü yüksək səviyyədə 

görüş Azərbaycan və Sloveniya arasındakı iqtisadi əməkdaşlığın perspektivi baxımından hansı yeni 

imkanlar açacaqdır?  

YANEZ DRNOVŞEK: İki ölkə arasında olan iqtisadi münasibətlər hazırda kifayət qədər məhdud 

xarakter daşıyır. Çünki bizim keçmişdə bu sahədə o qədər də böyük imkanlarımız olmamışdır. Biz Prezident 

İlham Əliyevlə gələcəkdə bu əməkdaşlığın gücləndirilməsi haqqında danışdıq və təbii ki, onun ölkəmizə səfəri 

nəticəsində ikitərəfli iqtisadi əlaqələrimizin inkişaf etdirilməsinə zəmin yaranacaqdır. Prezident İlham Əliyev 

artıq qeyd etdi ki, Sloveniya şirkətləri də bu geniş imkanlardan istifadə edərək, Azərbaycanın gələcək inkişafına 

öz töhfəsini verə bilər. Azərbaycanın iqtisadi inkişafı bu gün çox yaxşı gedir. Biz baxacağıq ki, gələcəkdə 

işlərimiz necə gedəcəkdir. Bəli, Avropa İttifaqının üzvü olaraq, Sloveniya Azərbaycanla öz təcrübəsini 

bölüşəcəkdir. Xüsusən də, təchizatların formalaşdırılmasında. Beləliklə, Avropa İttifaqına üzvlük istiqamətində 

işlərin sürətləndirilməsinə öz töhfəsini verəcəkdir.  

İLHAM ƏLİYEV: Bizim iqtisadi əlaqələrimizin göstəriciləri o qədər də böyük deyildir. Amma mütləq 

rəqəmlər böyük olmasa da, dinamika çox müsbətdir. Yəni bu, onu göstərir ki, son müddət ərzində ikitərəfli 
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iqtisadi əlaqələr inkişaf etməyə başlamışdır. Lakin bu əlaqələrin səviyyəsi bizi qane edə bilməz. Cənab 

Prezidentlə mən razıyam ki, biz bir-birimizi daha da yaxşı tanımalıyıq. Mən əminəm ki, bu rəsmi səfərdən sonra 

iqtisadi sahədə də işlər daha yaxşı gedəcəkdir. Qarşılıqlı nümayəndə heyətlərinin səfərləri təşkil olunacaqdır. Bir 

sözlə, biz bir-birimizi daha da yaxşı tanımalıyıq, imkanlarımızı kəşf etməliyik. Belə olan halda, əminəm ki, 

iqtisadi əlaqələrin möhkəmlənməsi üçün çox gözəl imkanlar yaranacaqdır.  
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LYUBLYANA ŞƏHƏR MERİYASINDA GÖRÜŞDƏ  

ÇIXIŞ 

 

Lyublyana şəhəri, 

28 avqust 2006-cı il 

 

Hörmətli xanım mer!  

Hörmətli xanımlar və cənablar!  

Əziz dostlar!  

Sizin gözəl şəhərinizdə olmağımdan çox böyük məmnunluq hissi keçirirəm. Mən artıq iki gündür ki, 

Sloveniyadayam, Lyublyana şəhərindəyəm. Hələ şəhərlə çox yaxından tanış ola bilməsəm də, maşında gedərkən 

binalara baxanda görürəm ki, çox gözəl şəhərdir. Çoxlu tarixi binalar var və onlar çox yüksək səviyyədə 

qorunur. Bu gün isə mən şəhərlə yaxından tanış olacağam və əminəm ki, ilkin gözəl təəssürat daha da 

möhkəmlənəcəkdir.  

Sizin şəhəriniz çox böyük və qədim tarixə malikdir. Tarixi abidələri qoruyub saxlamaq və onları bərpa 

etmək, əlbəttə ki, sizin öz doğma tarixinizə olan münasibətdən irəli gəlir. Burada həm çox gözəl və zəngin təbiət 

mövcuddur, eyni zamanda, gözəl tarixi binalar Lyublyananın özünəməxsus simasını əks etdirir. Bütövlükdə 

Sloveniyanın son illər ərzində əldə etdiyi uğurlar bir dost kimi məni çox sevindirir. Ölkəniz bütün sahələrdə, o 

cümlədən həm siyasi, həm də iqtisadi cəhətdən çox sürətlə inkişaf edir. Təsadüfi deyil ki, Avropa İttifaqının ən 

yüksək mükafatı məhz Lyublyana şəhərinə verilmişdir.  

Hörmətli xanım mer, bu fürsətdən istifadə edib sizi Bakıya dəvət edirəm. Güman edirəm ki, Bakı ilə 

tanışlığınız sizdə də çox gözəl təəssüratlar yaradacaq və bizim şəhərlərimiz bir-biri ilə əməkdaşlıq edəcəkdir. 

Mən artıq ikinci gündür ki, Lyublyanadayam. Sabah da burada olacağam və deyə bilərəm ki, ilk dəqiqələrdən 

çox böyük qonaqpərvərliklə üzləşmişəm. Mən və bizim bütün nümayəndə heyətimiz burada özümüzü çox yaxşı 

hiss edirik. Bu qonaqpərvərliyə görə sizə və bütün sloveniyalı dostlarımıza öz minnətdarlığımı bildirirəm.  

Sağ olun.  
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SLOVENİYADA “CASPİAN OUTLOOK-2008” BLED STRATEJİ FORUMUNDA  

NİTQ 

 

Bled şəhəri, 

27 avqust 2006-cı il 

 

Hörmətli cənab Baş nazir!  

Hörmətli xanımlar və cənablar!  

Əziz dostlar!  

İlk növbədə, Bled Strateji Forumunda iştirak etmək üçün məni dəvət etdiyinizə görə öz minnətdarlığımı 

bildirmək istəyirəm. Mən bu tədbiri çox önəmli bir təşəbbüs kimi dəyərləndirirəm və forum çərçivəsində 

müzakirə edəcəyimiz məsələlər gələcək illər ərzində olduqca əhəmiyyətli rol oynayacaqdır.  

Bu gün keçirilən toplantının mövzusu Xəzər regionu və dünyanın enerji təhlükəsizliyində get-gedə artan 

rol oynayan Xəzər enerji təchizatıdır. Həmin rol gələn illər ərzində gözəçarpan səviyyədə artacaqdır.  

Azərbaycan Xəzər regionunu xarici sərmayəçilərin üzünə açmaq məqsədi ilə göstərdiyi səylərdən fərəh 

duyur. 1994-cü ildə “Əsrin müqaviləsi”ni imzalamaqla, Azərbaycan Xəzər dənizindəki sektorunda yerləşən neft 

və qaz yataqlarının kəşfiyyatı və işlənilməsi sahəsində dünyanın aparıcı neft şirkətləri ilə uzun müddətli 

əməkdaşlıq qurmuşdur. Həyata keçirdiyimiz “açıq qapılar” siyasəti xarici sərmayələri cəlb etmiş və bunun 

nəticəsində son illər ərzində ölkə iqtisadiyyatına 20 milyard ABŞ dollarından çox xarici sərmayə yatırılmışdır. 

Xəzər dənizinin enerji resursları artıq Avropa və dünya bazarlarına çıxarılmaqdadır. Biz ölkəmizdə xarici 

sərmayəçilər üçün olduqca əlverişli mühit yaratmışıq və buna görə də Azərbaycan adambaşına düşən birbasa 

xarici sərmayələrin həcmi baxımından regionda ən öncül yerlərdən birini tutur.  

Xəzər dənizində yerləşən böyük neft və qaz yataqlarının işlənilməsinə yönəltdiyimiz səylər bu gün çox 

gözəl nəticələr verir. Bir neçə ay bundan əvvəl Ceyhan terminalında Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft boru kəmərinin 

tam işə düşməsi qeyd edilmişdir. Azərbaycan neftinin həmin terminala çatması mühüm hadisə olmaqla yanaşı, 

onun simvolik mənası da var, yəni bu hadisə məhz Azərbaycanın milli bayramı olan 28 May - Respublika günü 

ilə üst-üstə düşmüşdür. Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft boru kəməri bizim üçün nəinki Azərbaycan neftini dünya 

bazarlarına çıxarmaq imkanı, onun ixracından əldə edilən gəlirlərdən faydalanmaq baxımından, həm də milli 

müstəqilliyimizin möhkəmləndirilməsi üçün çox mühümdür.  

Müstəqil ölkə kimi, Azərbaycan beynəlxalq və regional məsələlərdə get-gedə daha fəal rol oynamağa 

başlayır. Bəzi hallarda ölkəmiz enerji, nəqliyyat kimi sahələrdə böyük regional inkişaf proqramlarının 

təşəbbüskarıdır. Azərbaycanın əlverişli coğrafi mövqeyini nəzərə alsaq, görərik ki, bütün mühüm nəqliyyat 

dəhlizləri ölkəmizin ərazisindən keçir. Hazırda biz nəqliyyat infrastrukturumuzun müasirləşdirilməsi üçün bir 

çox böyük sərmayə proqramlarını həyata keçirməkdəyik. Bir tərəfdən, Böyük İpək yolunun bərpası, Şərq-Qərb 

nəqliyyat dəhlizi, TRASEKA proqramı, digər tərəfdən, Şimal-Cənub nəqliyyat dəhlizi Azərbaycanı Avropadan 

Asiyaya və geriyə yük daşımaları sahəsində mühüm bir ölkəyə çevirir.  

Təbii ki, Xəzər dənizindəki zəngin neft və qaz yataqlarının işlənilməsi ölkədə siyasi və iqtisadi 

islahatları çox fəal həyat keçirməyə imkan yaradır. Biz Azərbaycanda siyasi və iqtisadi islahatları paralel şəkildə 

aparırıq və hesab edirəm ki, bu, uğurların əldə edilməsi üçün ilkin şərtdir. Əgər siz diqqəti yalnız iqtisadi 

islahatlara yönəltsəniz və demokratikləşmə, vətəndaş cəmiyyətinin yaradılması və qanunun aliliyinin təmin 

edilməsini bir kənara qoysanız, onda istədiyiniz nailiyyətləri əldə edə bilməyəcəksiniz. Eyni ilə, deyə bilərəm 

ki, yalnız siyasi islahatlarla məşğul olacağınız və iqtisadi islahatlar aparmayacağınız təqdirdə, gündəlikdə duran 

iqtisadi layihələrin həyata keçirilməsi çətin olacaqdır. Yalnız siyasi və iqtisadi islahatların birgə reallaşdırılması 

və Avropa dəyərlərinə qəti sadiqlik güclü iqtisadiyyat, qanunun aliliyi, demokratik cəmiyyət qurulması əsasında 

bir çox uğurların əldə edilməsini mümkün edə bilər.  

İndi Avropa İttifaqının sərhədləri bizim regionumuza daha da yaxınlaşır. Azərbaycan Avropa İttifaqının 

“Yeni qonşuluq siyasəti”nə daxil edilibdir. Ona görə də bizim regionumuzda əsas götürüləcək meyarlar Avropa 

İttifaqında mövcud olan meyarlara çox bənzər olacaqdır. Azərbaycan ilə Avropa İttifaqı arasında çox güclü 

enerji dialoqu aparılmaqdadır. Bizim nəqliyyat imkanlarımız, istismara verilmiş boru kəmərləri regionda 

tamamilə yeni bir vəziyyət yaradır. Xəzər regionunun dünya üçün enerji təchizatı məsələsində oynadığı rol get-

gedə daha da artacaqdır. Biz Azərbaycanın qaz yataqlarının işlənilməsinə də çox böyük önəm veririk. Nəhəng 

qaz yatağı sayılan “Şahdəniz”də bir trilyon kubmetrdən çox təbii qaz ehtiyatı var və burada hasilat cari ilin 

sonunda başlanacaqdır. Həmin qaz yatağını qonşu ölkələr və Avropa istehlakçıları ilə birləşdirəcək qaz boru 

kəməri eyni vaxtda istismara veriləcəkdir.  
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Son on iki il ərzində Azərbaycan neft və qaz sənayesinə xarici sərmayələrin cəlb edilməsi, əsas xarici 

neft şirkətləri və tərəfdaşlarımız, eləcə də, beynəlxalq maliyyə qurumları ilə əməkdaşlığın qurulması üçün 

böyük işlər görmüşdür. İndi Bakı-Tbilisi-Ceyhan boru kəməri artıq işləyir. Bu yaxınlarda Bakı-Tbilisi-Ərzurum 

qaz boru kəməri də istismara veriləcək, beləliklə, Azərbaycan qonşu ölkələr üçün yeni etibarlı qaz təchizatçısına 

çevriləcəkdir. Bir sözlə, bizim böyük planlarımız və perspektivlərimiz var.  

Ölkəmizdə qeyri-neft sektorunun inkişafı bizim daim diqqət mərkəzimizdədir. Biz Azərbaycan 

iqtisadiyyatını şaxələndirmək əzmindəyik. Qeyri-neft sektorunun inkişafı bir çox yeni iş yerlərinin açılmasına 

imkan yaradır. Bu məqsədə nail olmaq üçün ölkə iqtisadiyyatının inkişafı çoxşaxəli olmalıdır. Son iki il yarım 

ərzində Azərbaycanda, əsasən, qeyri-neft sektorunda 435 mindən çox yeni iş yeri açılmışdır. Ötən il ərzində 

ölkəmizdə ümumi daxili məhsulun artımı 26 faiz, cari ilin ilk altı ayı ərzində 36 faiz, sənaye istehsalının artımı 

isə, təqribən 40 faiz olmuşdur və gələn il də bu rəqəmin eyni səviyyədə qalması proqnozlaşdırılır. Ölkəmiz 

sürətlə inkişaf edir. Bu baxımdan, neft və qaz amili mühüm rol oynayır.  

Azərbaycan Avratlantik məkanına inteqrasiya istiqamətində çox fəal şəkildə çalışır. Mən artıq qeyd 

etdim ki, biz Avropa İttifaqının Cənubi Qafqaz ölkələri üçün tətbiq etdiyi “Yeni qonşuluq siyasətinə” daxil 

edilmişik. NATO ilə “Fərdi tərəfdaşlığın fəaliyyət planı” üzrə fəal işləyirik. Biz regionumuzda olduqca güclü 

mövqelərə malikik və hesab edirik, bu, gələcəkdə daha da möhkəmlənəcəkdir. Ölkəmiz Avropa ilə Azərbaycan 

arasında əməkdaşlığın yeni yollarını müəyyən etməyə çalışır. Gələcək illər ərzində Avropa ilə apardığımız 

enerji dialoqunun daha da fəallaşmasına xüsusi diqqət yetirəcəyik. Azərbaycandan neft və qazın Avropa və 

dünya bazarlarına çıxarılması regional təhlükəsizliyin, sabitliyin və əməkdaşlığın çox vacib elementlərinə 

çevriləcəkdir.  

Eyni zamanda, qeyd etmək istəyirəm ki, Bakı-Tbilisi-Ceyhan boru kəməri istismara verildikdən sonra, 

Azərbaycan Qazaxıstanın həmin boru kəmərinə qoşulması haqqında bu ölkə ilə hökumətlərarası saziş 

imzalamışdır. Bu, öz növbəsində, regional əməkdaşlığın yeni elementidir. Əgər biz on iki il bundan əvvəl öz 

enerji siyasətimizi və yeni strategiyamızı başlamasaydıq, islahatları həyata keçirməsəydik, ürəkdən 

çalışmasaydıq və bu məsələlərin həllinə nail olmasaydıq, indi müşahidə olunan regional əməkdaşlığın və 

proseslərin heç biri reallığa çevrilə bilməzdi. Beləliklə, bu gün, regionda yeni vəziyyət formalaşır.  

Xəzərin enerji resursları artıq beynəlxalq bazarlara müxtəlif marşrutlarla çıxarılır. Hazırda 

Azərbaycandan üç istiqamətdə enerji daşıyıcıları nəql edən boru kəmərləri mövcuddur. Onlar Rusiya, Gürcüstan 

və Türkiyə ərazilərinə qədər çəkilibdir. Təbii ki, çoxşaxəli boru kəməri siyasəti regional əməkdaşlığın inkişaf 

etdirilməsində bizim üçün çox mühüm amildir. Bu gün enerji sahəsində əməkdaşlıq məsələləri avtomatik 

şəkildə bütövlükdə regional əməkdaşlığa zəmin yaradır və bir çox ölkələr Azərbaycanın neft və qaz 

ehtiyatlarının işlənilməsi layihələrində fəal iştirak edir. Layihələrimizə qoşulmuş həmin ölkələrin şirkətləri ilə 

qurduğumuz işbirliyi enerji, təhlükəsizlik sahəsində, terrorçuluğa qarşı mübarizədə əməkdaşlıq, siyasi islahatlar, 

cəmiyyətin demokratikləşməsi, qonşuluq siyasəti kimi müxtəlif sahələrdə lazımi nəticələrin əldə olunmasına 

şərait yaradır. Bu baxımdan, Xəzərin neft və qaz ehtiyatlarının işlənilməsi bizim üçün, sadəcə, 

karbohidrogenlərin hasilatı və nəqli prosesi deyil, regionda tamamilə yeni mühitin yaradılması deməkdir. 

Beləliklə, Xəzər regionu Balkan regionuna və bütün Avropaya daha da yaxınlaşır. Əminəm ki, biz birgə səylər 

əsasında gələcəkdə daha yaxşı nailiyyətləri əldə edəcəyik.  

Bu gün keçirilən forumun çox böyük əhəmiyyəti var və mən əminəm ki, burada yeni faydalı fikirlər irəli 

sürüləcəkdir. Çünki açıq müzakirələr bu cür yeni fikirlərin yaranmasına yaxşı şərait yaradır və bu, hamı üçün 

faydalı olur.  

Regional təhlükəsizliyin və sabitliyin əsas elementlərindən biri təhdidlərin aradan qaldırılmasıdır. Bizim 

böyük planlarımız var. Gündəliyimizdə duran bir çox məsələlərin həllinin mümkün olmasını öz işlərimizlə 

sübuta yetiririk. Bir çoxları boru kəməri layihəsinə əfsanə kimi yanaşırdı, onun reallaşacağına inanmırdı, lakin 

biz bu sahədə də uğura nail olduq. Amma bütün planların həyata keçirilməsinə nail olmaq və gündəlikdə duran 

əsas məsələləri yekunlaşdırmaq üçün biz Cənubi Qafqaz regionunda sülhə və regional təhlükəsizliyə nail 

olmalıyıq. Regionda həll olunmamış münaqişələr hələ də mövcuddur. Burada separatçılıq və işğal faktları var. 

Azərbaycan on ildən çoxdur ki, Ermənistan tərəfindən təcavüzə məruz qalıbdır. Etnik təmizləmə siyasəti 

nəticəsində bir milyondan çox azərbaycanlı qaçqın və məcburi köçkün vəziyyətinə düşmüşdür. Torpaqlarımızın 

20 faizi işğal altındadır. Biz münaqişənin sülh yolu ilə aradan qaldırılması üçün beynəlxalq təşkilatlarla iş 

aparırıq. Məsələnin həlli yalnız beynəlxalq hüquq normaları və prinsipləri əsasında mümkün ola bilər. Hər bir 

ölkənin ərazi bütövlüyünə hörmətlə yanaşılmalıdır.  

BMT Təhlükəsizlik Şurasının Ermənistan silahlı qüvvələrinin zəbt olunmuş ərazilərdən qeyd-şərtsiz 

çıxarılmasını tələb edən dörd qətnaməsi yerinə yetirilməlidir. Münaqişə ilə bağlı Avropa Şurasının 

qətnaməsində Ermənistan Azərbaycan torpaqlarını işğal edən dövlət kimi açıq şəkildə tanınır. Dünya 



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 

 

 159 

ictimaiyyəti bu məsələyə qəti münasibətini bildirməlidir. Bu münaqişə əsas maneədir. Cənubi Qafqaz 

regionunda başqa oxşar münaqişələr də mövcuddur. Onlar bütün planlarımız üçün potensial təhlükə mənbəyidir. 

Ona görə də ədalət bərpa olunmalıdır.  

Dünyadakı proseslər get-gedə daha asan şəkildə proqnozlaşdırıla bilir. Avropanın sərhədləri genişlənir. 

Regional əməkdaşlıq artır. Sivilizasiyalar arasında artan dialoq dünyada daha möhkəm təhlükəsizliyin bərqərar 

olmasına zəmin yaradır. Bu cür şəraitdə Cənubi Qafqazda hələ də potensial münaqişələr mövcud olaraq 

qalmaqdadır. Həmin münaqişələr Avropa strukturlarının daimi diqqət mərkəzində olacaqdır. Əgər biz artıq 

Avropa İttifaqının qonşusuna çevriliriksə, onda Avropa İttifaqı da bu məsələlərin nizamlanmasında iştirak 

hüququna malikdir. Azərbaycan heç bir dövlətin ərazisini işğal etməyib, biz etnik təmizləmə siyasəti 

aparmamışıq, əksinə, ölkəmiz təcavüzün və etnik təmizləmə siyasətinin qurbanına çevrilibdir. Təbii ki, biz 

ədalətin bərpa olunmasını istəyirik. Lakin biz problemi dinc yolla həll etmək istəyirik. Hesab edirəm ki, sülh 

prosesinin potensialı da hələ tam tükənməyibdir. Bütün bu məsələlər bir-biri ilə bağlıdır və hesab edirəm ki, 

onların hamısı indiki tədbir zamanı müzakirə olunacaqdır.  

Sonda bu fürsətdən istifadə edərək, məni bu tədbirə dəvət etdiyinə görə Sloveniya dövlətinə və 

hökumətinə bir daha öz minnətdarlığımı bildirirəm. Sabah mənim bu ölkəyə rəsmi səfərim başlanır və ümid 

edirəm ki, səfər zamanı çox yaxşı nəticələr əldə olunacaq və ölkələrimiz arasındakı əməkdaşlıq artacaqdır. İki 

ölkə arasında iqtisadi əlaqələrin möhkəmləndirilməsi üçün gözəl imkanlar mövcuddur. Siyasi münasibətlərə 

gəldikdə, biz dost və müttəfiq ölkələrik. Mən bu fürsətdən istifadə edərək, bizə göstərilmiş qonaqpərvərliyə və 

xoş qəbula görə Sloveniya tərəfinə öz təşəkkürümü bildirirəm. Mən gözəl ölkənizdə, bu cür cənnət-məkanda 

olmağıma çox şadam. Ümid edirəm ki, planlarımızda nəzərdə tutulan bütün məsələlər öz həllini tapacaqdır. Mən 

konfransın işinə uğurlar arzulayıram və ümidvaram ki, onun nəticələri bütün planlarımızın həyata keçirilməsinə 

xidmət edəcəkdir.  
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İSTANBULDA İSLAM KONFRANSI TƏŞKİLATININ ƏMƏKDAŞLIQ VƏ  

DİALOQ UĞRUNDA GƏNCLƏR FORUMUNUN DAİMİ QƏRARGAHININ  

AÇILIŞ MƏRASİMİNDƏ  

NİTQ 

 

İstanbul şəhəri, 

4 sentyabr 2006-cı il 

 

Hörmətli Türkiyə Böyük Millət Məclisinin sədri!  

Hörmətli baş nazirlər!  

Əziz qonaqlar, xanımlar və cənablar!  

İlk növbədə, qardaşım, Türkiyənin Baş naziri Rəcəb Tayyib Ərdoğana məni Gənclər Forumunun açılış 

mərasiminə dəvət etdiyinə görə öz dərin minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm. Doğma Türkiyədə yenidən 

olmağımdan çox böyük məmnunluq hissi keçirirəm.  

Mən buraya gələrkən ay yarım bundan əvvəl Türkiyədə baş vermiş buna bənzər mərasimi xatırladım. 

Ay yarım bundan əvvəl biz İstanbulda, boğazda və ondan sonra Ceyhanda Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəmərinin 

istismara verilməsini bərabər qeyd edirdik. Bu gün isə İslam Konfransı Təşkilatı Gənclər Forumunun açılış 

mərasimini qeyd edirik. Bəlkə də bu iki hadisə arasında bilavasitə bağlantı yoxdur. Ancaq mən hesab edirəm ki, 

iki hadisənin qısa müddət ərzində baş verməsi çox böyük rəmzi xarakter daşıyır.  

Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft boru xəttinin fəaliyyətə başlaması bizim iqtisadi gücümüzü, bölgədəki 

mövqelərimizi daha da möhkəmləndirəcəkdir. Bizi bir-birimizə daha da sıx bağlayacaq və nəticədə 

ölkələrimizin iqtisadi və siyasi çəkisi artacaqdır. İslam Konfransı Təşkilatı Gənclər Forumunun uğurlu 

fəaliyyəti, eyni zamanda, humanitar sahədə bizim mövqelərimizi daha da möhkəm edəcəkdir. Sirr deyil ki, 

möhkəm iqtisadiyyat, güclü potensial hər bir işin görülməsi üçün əsas şərtdir və möhkəm zəmindir. Bu gözəl 

möhkəm zəmində biz maddi dəyərləri insani dəyərlərə çevirməliyik. Bu baxımdan İslam Konfransı Təşkilatı 

Gənclər Forumunun fəaliyyətə başlaması çox böyük əhəmiyyət kəsb edir və hesab edirəm ki, bu, müsəlman 

aləmində son illər ərzində baş vermiş hadisələrdən çox önəmlisidir.  

Təşkilat fəaliyyətə çox uğurla başlamışdır. Qısa müddət ərzində bütün təşkilati məsələlər öz həllini 

tapmış və artıq Gənclər Forumu çox fəal işlərə başlamışdır. Bu gün forumun fəaliyyəti və gələcək planları 

haqqında burada kifayət qədər söhbət açıldı. Çox gözəl proqramlar var, planlar var. Mən şübhə etmirəm ki, 

bütün planlar həyata keçiriləcəkdir. Bununla bərabər, qeyd etmək istəyirəm ki, müsəlman gənclərinin birgə 

fəaliyyəti bizim gələcəyimiz üçün də çox önəmli əhəmiyyət daşıyan məsələdir.  

İslam Konfransı Təşkilatına üzv olan ölkələrin əhalisinin böyük hissəsini gənclər təşkil edir. Gənclər 

cəmiyyətin ən fəal təbəqəsidir və böyük qüvvədir. Bizim ölkələrimizin gənclərinin indidən bir-biri ilə təmasda 

olması, əlbəttə ki, gələcəkdə fəaliyyətimizi daha da yüksək pilləyə gətirib çıxaracaqdır. İslam həmrəyliyinin 

möhkəmlənməsinə çox mühüm töhfəsini verəcəkdir. Biz özümüzü dünyaya daha da geniş şəkildə, olduğumuz 

kimi təqdim etməliyik. Bəzi hallarda islam ölkələri və islam dini haqqında dünyada çox yanlış və deyə bilərəm 

ki, təhlükəli rəylər formalaşdırılır. Biz belə cəhdlərin bəzən bilərəkdən, bəzi hallarda bilməyərəkdən edildiyini 

müşahidə edirik, amma bu, faktdır. Biz özümüzü təqdim etməliyik, dünyaya nümayiş etdirməliyik ki, islam dini 

sülh dinidir. İslamı heç vaxt terrorla eyniləşdirmək olmaz. Terrora biz məruz qalmışıq.  

Azərbaycanda 1990-cı illərin əvvəllərində erməni terrorist təşkilatları tərəfindən 30-dan yuxarı terror 

aktı törədilmişdir və onların nəticəsində 2 mindən çox günahsız insan həlak olmuşdur. Azərbaycan uzun illərdir 

ki, Ermənistan tərəfindən təcavüzə məruz qalmışdır. İşğal olunmuş torpaqlarda bizim bütün tarixi abidələrimiz 

dağıdılıbdır. Məscidlərimiz, məktəblərimiz, tarixi binalarımız yerlə-yeksan edilibdir. Azərbaycanın ərazi 

bütövlüyü pozulubdur. Azərbaycana qarşı təcavüz nəticəsində torpaqlarımızın 20 faizi işğal altında qalır və 

etnik təmizləmə siyasəti nəticəsində 1 milyondan artıq azərbaycanlı qaçqın-köçkün şəraitində yaşayır. Bütün 

bunlar reallıqdır, faktlardır. Biz həmişə terrora məruz qalmış tərəfik. Biz istəyirik ki, ədaləti bərpa edək. 

İstəyirik ki, ərazi bütövlüyümüzü bərpa edək və buna nail olacağıq. Çünki beynəlxalq hüquq normaları, haqq-

ədalət bizim tərəfimizdədir. Biz daha da fəal olmalıyıq, bütün imkanlardan istifadə etməliyik. Siyasi, iqtisadi, 

diplomatik, bütün başqa imkanlardan istifadə edib ədaləti bərpa etməliyik. Bu işlərdə gənclərin rolu çox 

böyükdür.  

Mən böyük məmnunluq hissi ilə qeyd etmək istəyirəm ki, artıq qısa müddət ərzində Gənclər Forumunun 

təşəbbüsü ilə Qarabağ münaqişəsinə dair kitab çapdan çıxmışdır və ilk dəfə olaraq, ərəb dilinə də tərcümə 

edilmişdir. Yəni, bu, onu göstərir ki, Forumun fəaliyyəti artıq praktik nəticələrə gətirir. Bu, çox təqdirəlayiq bir 
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hadisədir. Bütövlükdə, gənclərin təşkilatlanması, maarifləndirilməsi bütün islam dünyası üçün çox böyük 

önəmli məsələdir. Bizim gənclərimiz dünyada gedən bütün proseslərdə fəal iştirak etməlidirlər. Bütün 

mütərəqqi işlərdə fəal iştirak etməlidirlər. Yaxşı təhsil almalı, yaxşı oxumalıdırlar. Mövcud olan bütün yeni 

texnologiyalara yiyələnməlidirlər.  

Biz Azərbaycanda bu məsələyə böyük diqqət göstəririk. Azərbaycanın bütün orta məktəblərində 

kompyuter sinifləri yaradılır və onlar birbaşa internetə qoşulacaq ki, gənclərimiz, uşaqlarımız dünyada gedən 

bütün prosesləri izləsinlər və bu proseslərin iştirakçıları olsunlar. Biz yeni, güclü gənc nəslin formalaşmasında 

çox mühüm rol oynamalıyıq, çox böyük işlər görməliyik. Bu sahədə bir tərəfdən təhsil, ikinci tərəfdən idman, 

sağlamlıq, sağlam həyat tərzi, üçüncü tərəfdən, gənclərin fəal olması, bizim ictimai-siyasi həyatımızda onların 

fəal iştirakı – bütün bunlar ölkələrimizi möhkəmləndirəcəkdir. İslam Konfransı Təşkilatına üzv olan ölkələr 

arasında həmrəyliyi daha da gücləndirəcəkdir.  

Bir müddətdən sonra indiki gənclər bizim ölkələrdə rəhbər vəzifələrə gələcəklər, ölkələrimizi idarə 

edəcəklər. Onların fəaliyyətindən ölkələrimizin müqəddəratı asılı olacaqdır. Çox vacibdir ki, gənclərimiz həm 

bilikli, savadlı olsunlar, həm müasir olsunlar, eyni zamanda, bütün milli və dini ənənələrə sadiq olsunlar, 

vətənpərvərlik ruhunda böyüsünlər ki, bizim ölkələrimiz gələcəkdə də inkişaf etsin və möhkəmlənsin.  

Mən Forumun yaradılmasını alqışlayıram. Bunu çox böyük hadisə kimi qiymətləndirirəm və əminəm ki, 

Forumun fəaliyyəti nəticəsində görüləcək işlər bizi daha da sıx birləşdirəcək, bütövlükdə, İslam Konfransı 

Təşkilatının möhkəmlənməsinə gətirib çıxaracaqdır.  

Azərbaycan İslam Konfransı Təşkilatının çox fəal üzvüdür. Biz bu yaxınlarda Bakıda üzv ölkələrin 

xarici işlər nazirlərinin toplantısını keçirmişdik. Bir neçə gündən sonra Bakıda üzv ölkələrin turizm nazirləri 

yığışacaqlar. Bir sözlə, hesab edirəm, bu istiqamətdə bizim fəaliyyətimiz çox önəmlidir və çalışırıq ki, 

ölkələrimiz bir-biri ilə daim sıx təmasda olsunlar. Siyasi əlaqələrimiz çox yüksək səviyyədədir. Çox vacibdir ki, 

bizim ölkələr iqtisadi sahədə bir-biri ilə daha da sıx əməkdaşlıq etsinlər.  

Əziz dostlar, mən əminəm ki, Gənclər Forumunun fəaliyyətində böyük işlər görüləcəkdir, böyük 

nəticələr olacaqdır. Biz bu gün Forumun fəaliyyətinə öz xeyir-duamızı veririk, onu dəstəklədiyimizi göstəririk. 

İstərdim ki, bu dəstək, eyni zamanda, Forumun təşkilatlanma prosesinə öz müsbət təsirini göstərsin. Bu 

məqsədlə Azərbaycan dövləti Forumun büdcəsinə 100 min dollar köçürülməsi haqqında qərar qəbul edibdir. 

Əminəm ki, bu kiçik töhfə sizin işlərinizin daha da yaxşı getməsi üçün əlverişli zəmin yaradacaqdır. Əlbəttə ki, 

gələcəkdə Forumun maddi-texniki bazasının möhkəmlənməsində bizim bütün ölkələrimiz fəal iştirak edəcəkdir.  

Mən bu gözəl hadisə münasibətilə sizin hamınızı bir daha ürəkdən təbrik edirəm. Qardaş türk xalqına öz 

sevgi və məhəbbətimi ifadə edirəm.  

Sağ olun.  
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AZƏRBAYCAN-UKRAYNA SƏNƏDLƏRİNİN İMZALANMASI MƏRASİMİNDƏN SONRA 

DÖVLƏT BAŞÇILARININ BİRGƏ MƏTBUAT KONFRANSINDA  

BƏYANAT 

 

Bakı şəhəri, 

7 sentyabr 2006-cı il 

 

Hörmətli cənab Prezident,  

Hörmətli qonaqlar, xanımlar və cənablar!  

Ukrayna Prezidenti Viktor Andreyeviç Yuşşenkonu və bütün nümayəndə heyətini Azərbaycanda bir 

daha səmimi qəlbdən salamlamaq istərdim.  

Bugünkü səfər ölkələrimiz arasında dostluq münasibətlərinin çox əyani təzahürüdür. Bu gün ikitərəfli 

münasibətlərimizin müxtəlif məqamları haqqında çox konkret, çox geniş söhbət oldu. Biz bu münasibətləri 

təhlil etdik, onların tarixindən danışdıq, habelə, - bu, bəlkə də, ən başlıcasıdır, - əməkdaşlığımızın 

perspektivlərini müzakirə etdik. Bu perspektivlər bizim üçün çox mühümdür və olduqca böyük potensiala 

malikdir. Biz müxtəlif beynəlxalq təşkilatlarda birgə iştirakımız da daxil olmaqla, Ukrayna ilə Azərbaycanın 

ikitərəfli münasibətlərinə aid məsələlərin çox geniş dairəsini nəzərdən keçirdik. Müzakirə edilən bütün 

məsələlərdə mövqelərimiz üst-üstə düşür.  

Biz Ukraynanı dost ölkə, Azərbaycan üçün mühüm tərəfdaş hesab edirik və ümidvarıq ki, bu gün 

imzalanmış sənədlər, əldə olunmuş razılaşmalar bütün sahələrdə münasibətlərimizin inkişafına xidmət 

edəcəkdir.  

Biz energetika sahəsində əməkdaşlıq məsələlərini müzakirə etdik və qarşılıqlı maraq doğuran 

məsələlərin əməli surətdə işlənməsinə başlamaq barədə müvafiq qurumlara konkret tapşırıqlar verdik. Burada 

qarşılıqlı surətdə faydalı ola biləcək məqamlar lap çoxdur və biz bu əməkdaşlığı təkmilləşdirməyin müxtəlif 

yollarını nəzərdən keçiririk. Azərbaycan enerji ehtiyatlarının iri hasilatçısına və dünya bazarlarına böyük 

ixracçısına çevrilir və Ukrayna ilə əməkdaşlığın bizim üçün çox böyük əhəmiyyəti var. Nəqliyyat, kənd 

təsərrüfatı məsələləri, humanitar sahədə əməkdaşlıq məsələləri müzakirələrimizin diqqət mərkəzində olmuşdur. 

Bütün bu məsələlərdə bizim aramızda çox yüksək səviyyədə qarşılıqlı anlaşma var.  

Biz çox şadıq ki, Ukraynadakı Azərbaycan diasporu və ölkəmizdə yaşayan ukraynalılar cəmiyyətə çox 

inteqrasiya etmiş və özlərini olduqca rahat hiss edirlər. Bunun özü də həm ikitərəfli münasibətlərin, həm də 

cəmiyyətlərimizin dözümlülüyünün yüksək səviyyəsinə dəlalət edir. Bu, ikitərəfli əlaqələrin çox mühüm 

elementidir.  

Biz Ukrayna və Azərbaycanın getdikcə artan potensialını nəzərə alaraq, ümumən iqtisadi münasibətlərin 

inkişafı məsələlərini müzakirə etdik. Bizə elə gəlir ki, ölkələrimiz arasında əmtəə dövriyyəsinin çox yüksək 

sürətlə artmasına baxmayaraq, - inanıram ki, bu sürət saxlanacaq, - əminəm ki, ölkələrimiz arasında iqtisadi 

əlaqələrin daha fəal, daha geniş şaxəli və tam olması üçün istifadə edilməli ehtiyat mənbələri hələ çoxdur.  

Azərbaycanda iqtisadi islahatların uğurla aparılması ölkə iqtisadiyyatının çox sürətli yüksəlişinə gətirib 

çıxarmışdır. Keçən il iqtisadiyyatımız 26 faiz artmışdır. Bu ilin altı ayında ümumi daxili məhsul 36 faiz, sənaye 

istehsalı 41 faiz artmış, son iki il yarımda Azərbaycanda 435 min yeni iş yeri yaradılmışdır.  

Demək istəyirəm ki, bütün bunlar iqtisadi potensialın artdığını bir daha təsdiqləyir. Əlbəttə ki, qarşılıqlı 

surətdə faydalı əməkdaşlıq üçün imkanlar da artır. Ukraynada istehsal edilən bir sıra sənaye məhsuluna 

ölkəmizdə tələbat var. Biz bu istiqamətdə əməkdaşlıq edirik. Lakin ümidvaram ki, birgə hökumətlərarası 

komissiyanın işi, nazirliklər, idarələr səviyyəsində, ola bilsin, prezidentlər səviyyəsində də, - çox mühümdür ki, 

belə səviyyədə münasibətlərin daimi məşvərət formatı haqqında qərar qəbul edilmişdir, - fəal əlaqələr zənnimcə, 

daha geniş iqtisadi münasibətlər üçün yaxşı təkan olacaqdır. 

Regional məsələlərdə əməkdaşlıq sahəsində bizim aramızda tam qarşılıqlı anlaşma var. Biz hörmətli 

Prezident Viktor Andreyeviç Yuşşenko ilə Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizama 

salınması məsələsini də müzakirə etdik və mən bu problemin həllinə baxışımızı, bu məsələdə mövqeyimizi 

Prezidentə açıqladım. Biz Azərbaycanın mövqeyini Ukraynanın başa düşməsinə, habelə beynəlxalq aləmdə 

Ukrayna tərəfindən olan dəstəyə həmişə minnətdarlıq hissi ilə yanaşmışıq.  

Başqa sözlə desək, zənnimcə, bir neçə saatlıq intensiv ünsiyyətimiz zamanı ikitərəfli münasibətlərin 

mühüm məsələlərindən heç biri diqqətdən kənarda qalmadı. Biz onları kifayət qədər ətraflı və çox yaxşı, səmimi 

şəraitdə müzakirə etdik.  
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Ümidvaram ki, Ukrayna Prezidentinin ölkəmizə səfəri və bu səfərlə bağlı hər şey, imzalanmış sənədlər, 

razılaşmalarımız münasibətlərimizin daha uğurla inkişaf etməsinin çox mühüm amili olacaqdır.  

Təşəkkür edirəm. 

 

* * * 

Sonra prezidentlər jurnalistlərin suallarına cavab verdilər. 

 

SUAL: Cənab prezidentlər, Odessa-Brodı boru kəməri üçün əlavə neft göndərilməsi barədə sizdən 

daha ətraflı şərh eşitmək istərdim. O cümlədən çox istərdim ki, cənab Əliyevdən qiymətlər barədə şərh 

eşidim. Duru Xəzər neftinin Rusiya neftindən nə dərəcədə baha olacağı planlaşdırılırmı ki, onun emalı 

Ukraynanın neftayırma zavodları üçün rentabelli olaraq qalsın. Cənab Yuşşenkodan eşitmək istərdim, 

Xəzər neftini emal etməyə razı olan konkret zavodlar, konkret ölkələr barədə planlarınız varmı? Əgər 

varsa, xahiş edirəm, onları açıqlayın.  

İlham ƏLİYEV: Neft-qaz sahəsi ilə əməkdaşlıq məsələsi bizim aramızda ilk dəfə müzakirə olunmur. Biz 

ötən dəfə Kiyevdə də bu barədə ətraflı danışdıq və enerji əməkdaşlığının bütün məsələlərini kompleks şəkildə 

nəzərdən keçirən işçi qrup yaradılması haqqında qərar qəbul edildi. İndiki halda söhbət Odessa-Brodı boru 

kəmərinin layihəsindən, habelə onunla bu və ya digər dərəcədə bağlı olan başqa layihələrdən gedir. Biz 

Azərbaycandan enerji ehtiyatlarının göndərilməsini çoxşaxəli etməyi ölkəmizə indiyədək böyük üstünlük verən 

neft strategiyamızın əsas elementlərindən biri kimi nəzərdən keçiririk. İndi Azərbaycandan dünya bazarlarına üç 

boru kəməri çəkilmişdir. Onların ikisi Rusiya və Gürcüstana, Qara dəniz limanlarına, biri isə Türkiyəyə, Aralıq 

dənizindəki limana gedir. Beləliklə, Azərbaycandan enerji daşıyıcılarının, məhz neftin göndərilməsinin 

çoxşaxəliliyi artıq baş vermiş faktdır. Əlbəttə, Azərbaycanda neft hasilatı artdıqca, biz ixrac üçün yeni imkanları 

da nəzərdən keçiririk.  

Deməliyəm ki, planlarımıza uyğun olaraq, Bakı-Ceyhan boru kəməri 2008-ci ilədək neftlə tam 

doldurulacaqdır. Bu isə 50 milyon ton deməkdir. Azərbaycan 2008-ci ildə məhz bu qədər neft ixrac edəcəkdir. 

Sonrakı illərdə isə neftin hasilatının da, ixracının da həcmi artacaqdır. Ona görə də alternativ yollar 

məsələlərinin nəzərdən keçirilməsi bizim üçün çox böyük maraq doğurur və bütün qalan amillər, ilk növbədə, 

məsələnin kommersiya tərəfi uzlaşdırılmaqla, təbii ki, həmin istiqamətdə işin intensivliyi də 

müəyyənləşdiriləcəkdir.  

Azərbaycan nefti çox keyfiyyətlidir, dünya bazarlarında məşhur Brent markasından daha yüksək 

qiymətləndirilir, Brent mükafatı ilə satılır və bununla da, Azərbaycanın neft-qaz yataqlarının işlənilməsinin 

səmərəliliyi artır. Azərbaycan neftinin neftayırma zavodlarında emalı məsələsi də aktual ola bilər, lakin 

deməliyəm ki, bu gün Qara dəniz və Aralıq dənizi limanlarından nəql olunan Azərbaycan nefti Avropanın 

neftayırma müəssisələrində çox böyük səmərə ilə uğurla emal edilir. Beləliklə, dünya bazarlarına neftin çox 

mühüm ixracçısı kimi, ən başlıcası isə, Xəzər neftinin Aralıq dənizi bazarlarına yeni ixracçısı kimi Azərbaycan 

tərəfdaşlarımızla, o cümlədən Ukrayna ilə gələcəkdə çox fəal əməkdaşlıq etmək niyyətindədir.  

Viktor YUŞŞENKO: Odessa-Brodı layihəsinin işini bərpa etmək üçün bazarda təxminən 4,5-5 milyon 

ton neft təklif olunmalıdır. Xəzər regionu bu cür perspektivi bir il-il yarımdan sonra təklif edir. Ona görə də 

Ukrnafta bu parametrin çərçivəsinə daxil ola biləcək ixrac cədvəlinin formalaşdırılması məsələsi ilə əlaqədar 

Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinə rəsmən müraciət etmişdir. Söhbət 4,5-5 milyon ton neft və boru kəmərini 

dolduracaq 600 min ton texnoloji neft göndərilməsindən gedir. Qeyd etdiyim kimi, bu, birinci mərhələdir. İndi 

Odessa-Brodı neft kəməri boyunca yerləşən iki neftayırma zavodu bu qədər nefti emal etməyə qadirdir. Emal 

imkanlarının cəmləşdirilməsi hazırda Ukrnafta şirkətinin malik olduğu 600 yanacaqdoldurma stansiyasından 

istifadə edilməsi barədə həm Azərbaycan, həm də Ukrayna tərəfinin qarşılıqlı təklifini nəzərdən keçirməyə 

imkan verəcəkdir. Bu, Ukraynada ən geniş yanacaqdoldurma stansiyaları şəbəkəsidir. Biz Azərbaycan tərəfinə 

bu imkanları birgə həyata keçirmək üçün təklif etməyə hazırıq. Bu, layihənin birinci hissəsidir. Bundan sonra 

biz emal zavodunun tikintisindən, bunun ardınca isə xam neftin müxtəlif qərbi avropalı tərəfdaşların, o 

cümlədən də polşalı tərəfdaşların mülkiyyəti olan zavodlarda emalı üçün onu "Drujba" boru kəməri ilə 

Slovakiyaya və Çexiyaya göndərməkdən danışa bilərik. Əlbəttə, biz zavodun tikintisinə başlanmasını və Xəzər 

neftinin Mərkəzi və Şərqi Avropada potensial surətdə yeni bazara çıxmasını bu layihənin zirvəsi hesab edirik.  

SUAL: Mənim sualım hər iki prezidentədir. İndicə Birgə bəyannamə imzalandı. Bu sənəd iki ölkə 

arasında siyasi dialoqun genişlənməsinə konkret olaraq necə kömək edə bilər?  

İlham ƏLİYEV: Ölkələrimiz arasında çox fəal, intensiv siyasi dialoq aparılır. Dediyimiz kimi, biz 

ikitərəfli formatda da, beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində də çox səmərəli əməkdaşlıq edirik və bu, çox yaxşı 

nəticələr verir. Çünki digər sektorların, o cümlədən iqtisadi, nəqliyyat, energetika sektorlarının inkişafı ilə bağlı 
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qalan bütün məsələlər də, prinsipcə, ölkələr arasında siyasi münasibətlərin inkişaf səviyyəsindən asılıdır. Əgər 

yüksək səviyyədə qarşılıqlı etimad, anlaşma və dəstək varsa, onda, təbii ki, qalan bütün məsələlər daha asan həll 

edilir. Ukrayna ilə Azərbaycan arasında ənənəvi olaraq tərəfdaşlıq münasibətləri mövcuddur. Ölkələrimiz 

müstəqillik qazandıqdan bəri biz ikitərəfli formatda da, beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində də həmişə 

əməkdaşlıq etmişik və bu əməkdaşlıq davam etdirilir. Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin 

nizama salınması məsələsində Ukraynanın mövqeyi, habelə separatizmin hər cür formasının pislənilməsi 

istiqamətində GUAM ölkələrinin birgə addımları da, əlbəttə, ikitərəfli əlaqələri tamamlayan mühüm elementdir. 

Odur ki, bu gün imzalanmış Bəyannamə, əvvəla, ölkələrimiz arasında yüksək siyasi münasibətlərin səviyyəsini 

əks etdirir, habelə bu münasibətləri möhkəmlətmək və bununla da qalan bütün sahələrdə qarşılıqlı fəaliyyət 

mexanizmlərindən daha tam istifadə etmək niyyətini müəyyənləşdirir. Bu gün biz danışıqlarda, indi isə mətbuat 

konfransında bu barədə kifayət qədər ətraflı söhbət açdıq. İqtisadiyyatın və siyasətin müxtəlif sektorlarına aid 

imzalanmış sənədlər də buna parlaq sübutdur. Başqa sözlə, Bəyannamə siyasi münasibətlərin yüksək 

səviyyəsini və hər iki tərəfin onları möhkəmlətmək istəyini göstərir.  

Viktor YUŞŞENKO: Düşünürəm ki, qarşımızda, əslində, iki hissədən ibarət məsələ durur. 

Münasibətlərimizin statusu necədir və onların gerçəkləşdirilməsinin mexanizmi necədir? Əgər biz konkret 

olaraq bugünkü sənəddən, siyasi Bəyannaməmizdən danışırıqsa, onda, bir tərəfdən, Bəyannamə elə prinsiplərə 

hörmət bəslənildiyini təsbit edir ki, münasibətlərimiz ənənəvi olaraq bu prinsiplər əsasında inkişaf edir. Söhbət 

yüksək qarşılıqlı siyasi etimad nümayiş etdirilməsindən tutmuş, tərəflərin müxtəlif məsələlərdə - siyasi, iqtisadi 

və başqa məsələlərdə mövqeyinədək vəziyyətdən gedir. Digər tərəfdən, başlıcası odur ki, Bəyannamə 

münasibətlərimizin statusunu qaldırmağı təklif edir, yəni bu, Prezidentlər Şurası kimi mexanizmdir. Zənnimcə, 

biz burada ona görə görüşmürük ki, bu və ya digər layihənin rentabelliyini, səmərəliliyini, zəruriliyini hiss 

edərək, onun həyata keçirilməsinə illərlə başlamayaq. Çünki haradasa siyasi mərkəz yoxdur, haradasa tətbiqi 

məsələlərin bu və ya digər hissəsinin tənzimlənməsində həmrəylik yoxdur. Məqsədimiz münasibətlərin 

statusunu yüksəltmək vasitəsilə bu cür problemləri gündəlikdən çıxarmaqdır, Ukrayna ilə Azərbaycan arasında 

qarşılıqlı münasibətlərin 4-5 ümdə mövzusuna prezidentlər səviyyəsində nəzarət etməkdir. O ki qaldı 

münasibətlərin dolğunlaşmasına, biz bu gün bu barədə danışdıq. İkitərəfli münasibətlərimizin inkişafı üçün 

yaxşı "Yol xəritəmiz" var. Bu gün biz nəinki malik olduğumuz nə varsa, o cümlədən, - mən buna əminəm, azad 

ticarət zonası rejiminin formalaşdırılması haqqında qərar qəbul olunması sayəsində, - onun yaxşı dinamizmini, 

həm də kifayət qədər tez-tez keçirdiyimiz siyasi dialoqu qeyd edirik.  

Ümidvaram ki, İlham Heydər oğlu sentyabrın 27-də Ukraynaya gələcək, bizdə Kiyev şəhərinin müxtəlif 

millətlərdən olan 120 min sakininin həyatına son qoyan Babi Yar faciəsi ilə bağlı müvafiq tədbir keçiriləcəkdir. 

Bu, əslində, bəşəriyyətin qarşılaşdığı ilk Holokost dərsi ola bilər. Biz, inanın, digər ölkələrin rəhbərləri ilə heç 

də tez-tez müzakirə etmədiyim məsələlərdən, tariximizə aid məsələlərdən danışdıq. Lakin bizim üçün çox 

vacibdir ki, tariximizi Bakıda da, Tbilisidə də, Moskvada da, Brüsseldə də başa düşsünlər. Məsələn, bu gün biz 

dedik ki, Azərbaycan parlamenti 1932-33-cü illərdə Ukraynada baş vermiş Qolodomor haqqında müvafiq qərar 

qəbul etsəydi, bu siyasi cəhətdən çox düzgün olardı. Biz 10 milyon insanın faciəsindən yan keçməməyi təklif 

edirik. Hesab edirik ki, bu, təkcə Ukrayna xalqının faciəsi deyil, bu faciəni hamı bilməlidir. Əminəm ki, indi biz 

bu tarixdən ibrət götürsək, yaxın və ya uzaq qonşular olub-olmamağımızdan asılı olmayaraq, daha yaxşı olarıq. 

Bundan dünya da daha yaxşı olar. Minnətdaram ki, biz bu cür məsələlərdə də anlaşma tapırıq. Mən artıq sahə 

əməkdaşlığına aid olan məsələlərdən danışmayacağam. Bu gün beş sahə üzrə altı sənəd imzalandı. Bu, o 

deməkdir ki, hər iki tərəf münasibətlərimizi fəallaşdıra biləcək vasitələrin yaxşı ehtiyatına malikdir.  

Ümumi bir qeyd: əminəm ki, hökumətlərin rolu, prezidentlərin rolu ondan ibarətdir ki, hər bir ölkənin, hər bir 

millətin çox böyük potensialı olsun. Bəlkə də, bu potensialın həyata keçilməsi problemi bəzən, yaxud tez-tez 

ondan ibarət olur ki, dövləti təmsil edən hakimiyyət müvafiq informasiyanı və ya müvafiq imkanları dolğunluğu 

ilə əlaqədar tərəflərə çatdırmır. Ona görə də deyirik ki, bizim vəzifəmiz təkcə siyasi dialoqu deyil, həm də 

işgüzar dialoqu, kommersiya qüvvələri arasında dialoqu formalaşdırmaqdır. Hiss edə bilsinlər ki, onların 

münasibətlərinin inkişafının arxasında prezidentlərin, hökumətlərin siyasi dəstəyi durur. Bu cəhət çox vacibdir. 

Düşünürəm ki, bugünkü səfər, bugünkü danışıqlar, əlbəttə ki, bizim üçün münasibətlərimizin əlamətdar 

səhifəsini açdı.  

Çox sağ olun. 
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UKRAYNA PREZİDENTİ VİKTOR YUŞŞENKONUN ŞƏRƏFİNƏ  

TƏŞKİL EDİLMİŞ RƏSMİ QƏBULDA  

NİTQ 

 

Bakı şəhəri, 

7 sentyabr 2006-cı il 

 

Hörmətli Viktor Andreyeviç! 

Hörmətli qonaqlar! 

Sizi Azərbaycanda bir daha salamlamağıma şadam. Bu gün biz çox səmərəli işlədik, çox mühüm 

danışıqlar apardıq, Ukrayna ilə Azərbaycan arasında ikitərəfli əlaqələrin gələcək inkişafını müəyyən edəcək 

çoxlu mühüm sənəd imzalandı. Biz Ukrayna Prezidentinin ölkəmizə səfərini ikitərəfli münasibətlərin çox 

mühüm elementi kimi qiymətləndiririk və elə indi demək olar ki, səfər çox uğurlu keçir və səfərin nəticəsində 

bütün istiqamətlərdə gələcək əməkdaşlıq üçün tamamilə yeni imkanlar yaradılır. Bu gün biz bu barədə təkbətək, 

nümayəndə heyətlərinin iştirakı ilə geniş tərkibdə görüşlərdə, mətbuat konfransında da danışdıq. İqtisadiyyatın 

bütün sahələrində, siyasi baxımdan və humanitar sahədə Ukrayna ilə Azərbaycan arasında əməkdaşlıq tamamilə 

yeni mərhələyə çıxır. Biz tərəfdaşlar, dostlarıq və bu, ikitərəfli əlaqələrimizin səviyyəsi və formatını da öncədən 

müəyyən edir. Ümidvaram ki, səfərin nəticələrini yaxın gələcəkdə biz hamımız əlaqələrimizin təkmilləşməsi, 

münasibətlərimizin bütün səviyyələrdə - hökumət üzvləri, parlament, ictimai təşkilatların üzvləri səviyyəsində 

intensivləşməsi məsələlərində görəcəyik. Münasibətlərin və qəbul edilən qərarlara nəzarəti əlaqələndirməyin 

özlüyündə nadir bir formatı yaradılmışdır. Bu, Prezidentlər Şurasıdır və o, ikitərəfli münasibətlərlə bağlı bütün 

məsələləri mütəmadi olaraq nəzərdən keçirəcəkdir.  

Bizim aramızda siyasi qarşılıqlı əlaqə ən yüksək səviyyədədir, beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində, 

iqtisadiyyat, energetika sahəsində çox uğurla əməkdaşlıq edirik, çox gözəl perspektivlərimiz var. Ən başlıcası 

budur ki, bizim aramızda, ölkələrimiz və xalqlarımız arasında çox yüksək ənənələrə, dostluğa, qarşılıqlı 

anlaşmaya əsaslanan etimadlı münasibətlər mövcuddur. Ukrayna Prezidentinin Azərbaycana bugünkü səfəri bu 

münasibətləri daha da möhkəmləndirdi, gələcək inkişafın əsas istiqamətlərini öncədən müəyyənləşdirdi və 

əminəm ki, ikitərəfli əlaqələrin çox mühüm amili olacaqdır.  

Dünyanın bizim yaşadığımız hissəsində regional əməkdaşlığın səviyyəsi də Azərbaycan ilə Ukraynanın 

müxtəlif məsələlərdə əməkdaşlığından xeyli dərəcədə asılı olacaqdır. İndi regional əlaqələrin tamamilə yeni 

formatı yaranır, Xəzər dənizi–Qara dəniz regionu bir-biri ilə getdikcə daha sıx inteqrasiya edərək, Xəzər dənizi–

Qara dəniz regionunda tamamilə yeni vəziyyət əmələ gətirir. Nəqliyyat, energetika sahəsində, siyasi və digər 

münasibətləri nəzərə alaraq, bu regiona müəyyən dərəcədə vahid bir tam kimi baxmaq olar. Bu baxımdan 

regional əməkdaşlıq çərçivəsində Azərbaycanın və Ukraynanın rolu kifayət qədər yüksəkdir və əlaqələrimiz 

möhkəmləndikcə, nail olduğumuz bütün razılaşmalar həyata keçirildikcə artacaqdır.  

Mən bu badəni Ukrayna xalqının, Ukraynanın şərəfinə, Ukrayna və Azərbaycan xalqları arasında 

dostluğun, sizin ölkənizin tərəqqisi şərəfinə və Prezident Viktor Andreyeviç Yuşşenkonun sağlığına qaldırmaq 

istəyirəm.  
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BAKIDA İSLAM KONFRANSI TƏŞKİLATININ ÜZVÜ OLAN 

ÖLKƏLƏRİN TURİZM NAZİRLƏRİNİN V KONFRANSINDA  

NİTQ 

 

Bakı şəhəri, 

11 sentyabr 2006-cı il 

 

Hörmətli qonaqlar, 

Hörmətli nazirlər, 

Xanımlar və cənablar! 

Mən sizin hamınızı Azərbaycanda ürəkdən salamlayıram, ölkəmizə xoş gəlmisiniz.  

İslam Konfransı Təşkilatının xətti ilə Azərbaycanda keçirilən çoxsaylı tədbirlər İslam Konfransı 

Təşkilatı ilə Azərbaycan arasında olan çox fəal əlaqələri daha da möhkəmləndirir. Biz çalışırıq ki, təşkilat 

çərçivəsində bütün tədbirlərdə çox fəal iştirak edək və bəzi tədbirlərin və görüşlərin təşəbbüskarıyıq. Bu, Bakıda 

İslam Konfransı Təşkilatının çərçivəsində keçirilən ikinci tədbirdir. Birinci tədbir xarici işlər nazirlərinin görüşü 

idi və o görüş zamanı çox faydalı və əhəmiyyətli qərarlar qəbul edilmişdir. Bu gün isə biz Azərbaycanda turizm 

nazirlərinin konfransını keçiririk.  

Bugünkü hadisə özlüyündə göstərir ki, Azərbaycan təşkilatın işində çox fəal iştirak edir və çalışır ki, 

onun möhkəmlənməsinə öz töhfəsini versin. İslam Konfransı Təşkilatı İslam dünyasını birləşdirən təşkilatdır. 

Təşkilatın nüfuzu, dünyadakı rolu ildən-ilə artmaqdadır və bu, bizi çox sevindirir. Çünki, müsəlman ölkələrinin 

həmrəyliyi, birliyi indiki zəmanədə daha böyük əhəmiyyət kəsb edir. Bizi birləşdirən tarixi əlaqələr, mədəni 

tellər, siyasi maraqlar, əlbəttə ki, çox önəmlidir. Bizim mövcud çağırışlara birgə cavablarımız, dünyanı əhatə 

edən böhranlara münasibətlərimiz, qaynar nöqtələrdə baş verən hadisələrə münasibətimiz, əlbəttə ki, dünyada 

gedən proseslərə çox əhəmiyyətli dərəcədə təsir göstərir. Təşkilatımız - İslam Konfransı Təşkilatı gücləndikcə, 

əlbəttə ki, bizim mövqelərimiz güclənəcək, bölgəyə və dünyaya baxışlarımız daha da bərabər şəkildə 

formalaşacaq və eyni zamanda bölgədə və dünyada gedən proseslərə təsirimiz daha da möhkəmlənəcəkdir. Biz 

bunu arzulayırıq, bunu istəyirik və İKT-nin tədbirlərinin Azərbaycanda keçirilməsi də bu məqsədi daşıyır. 

Eyni zamanda, İslam dünyasının turizm nazirlərinin Azərbaycana gəlməsi Azərbaycanın bir növ 

təqdimatı deməkdir. Çünki, Azərbaycan gənc müstəqil dövlətdir. Biz müstəqil dövlət kimi cəmi 15 ildir 

yaşayırıq və hələ ki, özümüzü tanıtmağımıza böyük ehtiyac var. Mən bilirəm ki, nazirlərin böyük əksəriyyəti 

Azərbaycana ilk dəfədir səfər edirlər və hesab edirəm ki, ölkəmizlə tanışlıq gələcək əlaqələrin 

möhkəmlənməsinə gözəl şərait yaradacaqdır. Biz İslam Konfransı Təşkilatına üzv olan bütün ölkələrlə qarşılıqlı 

surətdə faydalı əməkdaşlığın dərinləşməsini istəyirik, buna çalışırıq. Əlbəttə ki, belə tədbirlərin ölkəmizdə 

keçirilməsi bu məqsədlərə xidmət edir.  

Azərbaycan həm siyasi, həm də iqtisadi cəhətdən sürətlə inkişaf edən ölkədir. Azərbaycanda gedən 

proseslər, bölgədə gedən proseslər ölkəmizin mövqelərini möhkəmləndirir. İqtisadi artım baxımından ölkəmiz 

bu gün dünyada birinci ölkədir. Keçən il Azərbaycanda iqtisadi artım 26 faiz təşkil etmişdir, bu ilin 6 ayında isə 

36 faizdir. Bu bizə imkan verir ki, maddi imkanlarımız möhkəmlənsin, ölkənin qarşısında duran bütün vəzifələri 

uğurla yerinə yetirək. Biz iqtisadiyyatın bütün sahələrini inkişaf etdirmək əzmindəyik və şübhəsiz ki, turizm 

sahəsinə də böyük diqqət göstərilir. Bir sözlə, Azərbaycanın ildən-ilə artan iqtisadi imkanları ölkəmizi hərtərəfli 

inkişaf etdirmək üçün çox gözəl zəmin yaradır.  

Bununla bərabər, bölgədə və Azərbaycanda ən böyük təhlükə mənbəyi olan Ermənistan-Azərbaycan, 

Dağlıq Qarabağ münaqişəsi, əfsuslar olsun ki, uzun illərdir öz həllini tapa bilmir. Ermənistanın Azərbaycana 

hərbi təcavüzü və azərbaycanlılara qarşı etnik təmizləmə siyasəti ona gətirib çıxarıb ki, ölkəmizin, ərazimizin 20 

faizi işğal altındadır. Bu işğal və etnik təmizləmə siyasəti nəticəsində bir milyondan artıq azərbaycanlı öz 

doğma torpağından didərgin düşübdür. 

Bu həm böyük humanitar fəlakətdir, həm böyük ədalətsizlikdir və Ermənistan tərəfindən bütün 

beynəlxalq normaları pozmaq deməkdir. Bu münaqişəyə dair müxtəlif beynəlxalq təşkilatlar öz qərarlarını 

vermişdir. Birləşmiş Millətlər Təşkilatı dörd qətnamə qəbul etmişdir və bu qətnamələrdə Ermənistanın işğalçı 

qüvvələrinin zəbt olunmuş torpaqlardan qeyd-şərtsiz çıxarılması nəzərdə tutulmuşdur. Buna baxmayaraq, 

Ermənistan tərəfi qətnamələrə məhəl qoymur. Avropa Şurası keçən ilin əvvəlində buna bənzər qətnamə qəbul 

etmişdir və o qətnamədə Ermənistan işğalçı dövlət kimi tanınmışdır. İslam Konfransı Təşkilatı, həmişə olduğu 

kimi, Azərbaycanın haqq işinə öz dəstəyini əsirgəmir və təşkilatın çoxsaylı qərarları, qətnamələri açıq-aşkar 

şəkildə Ermənistanın təcavüzkar siyasətinə son qoyulmasını tələb edir. Amma bütün bunlara baxmayaraq, 
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münaqişə öz həllini tapmır. Azərbaycan həm etnik təmizləmə siyasətinə düçar olmuşdur, eyni zamanda, 

Azərbaycanda çoxsaylı terror aktları törədilmişdir. Bu terror aktları nəticəsində 2 mindən artıq soydaşımız həlak 

olmuşdur. 

Bu gün sentyabrın 11-dir və hamımız yaxşı xatırlayırıq ki, beş il bundan əvvəl Amerika Birləşmiş 

Ştatlarında dəhşətli terror aktı baş vermişdir. Günahsız insanlar həlak olmuşlar, biz onların xatirəsini bu gün bir 

daha yad edirik. İslam dünyası o dəhşətli terror aktını pisləmişdir və bu gün bizim birgə səylərimiz o cümlədən 

dünyada terrorizmə qarşı aparılan mübarizəyə xidmət göstərir. Terrorizmlə mübarizə aparmaq üçün bütün 

ölkələrin səyləri birləşməlidir. Təkbaşına bu bəla ilə mübarizə aparmaq mümkün deyildir. Azərbaycan bu işə 

töhfəsini verməyə hazırdır və verir. İslam Konfransı Təşkilatı çərçivəsində çoxsaylı görüşlərdə həmişə bir 

məsələ də vurğulanıb ki, bəzi qüvvələr İslamı terrorla eyniləşdirmək istəyirlər. Buna qətiyyətlə yol vermək 

olmaz. İslamı terrorla eyniləşdirmək istəyən qüvvələr sadəcə olaraq, ya bilməyərəkdən, yaxud da ki, qəsdən 

bizim dinimizə təcavüz etmiş olurlar. İslam dözümlülük dinidir, sülh dinidir, tolerantlıq dinidir. Biz bütün başqa 

dinlərin nümayəndələri ilə sülh, əmin-amanlıq şəraitində yaşamaq istəyirik və buna nail olacağıq.  

Beləliklə, təşkilat çərçivəsində həm iqtisadi, həm siyasi, həm də mədəni xarakter daşıyan çoxsaylı 

məsələlər var, çağırışlar var. Mən əminəm ki, bizim görüşlərimiz nə qədər çox olsa, biz daha da böyük uğurlara 

nail olacağıq. İqtisadi sahədə İKT-yə üzv olan ölkələr arasında əməkdaşlıq daha da sürətlə aparılmalıdır. Bizim 

siyasi sahədə çox gözəl əməkdaşlığımız var, bizi birləşdirən mədəni əlaqələr buna çox gözəl xidmət göstərir. 

Eyni zamanda, iqtisadi sahədə daha da böyük əməkdaşlığa ehtiyac var. Bizim ölkələrimiz çox böyük potensiala 

malikdir və hesab edirəm ki, qarşılıqlı ticarətin təşviqi və dəstəklənməsi hər bir ölkənin iqtisadi siyasətində öz 

yerini tapmalıdır.  

Bugünkü konfrans isə turizm sahəsində əməkdaşlığa həsr olunur və bu gün burada nümayiş etdirilən 

qısa film Azərbaycanın turizm imkanlarını təqdim etmişdir. Ölkəmizin çox gözəl təbii şəraiti var, doqquz iqlim 

qurşağı var, 800 kilometrdən çox dənizsahil zonası var. Yəni Azərbaycanda turizmin inkişafı üçün hər cür şərait 

var. Biz indi bu sahəyə çox böyük diqqət göstəririk. Turizm infrastrukturunun möhkəmlənməsinə çox böyük 

vəsait qoyulacaqdır. Bununla bərabər, ölkənin bütünlüklə infrastrukturu yeniləşir. Çünki, turizmi inkişaf 

etdirmək üçün mütləq infrastrukturun -yolların, aeroportların və digər obyektlərin yaradılması zəruridir.  

Deyə bilərəm ki, indi Azərbaycanda - ölkənin qərbində, cənubunda və şimalında üç yeni beynəlxalq 

aeroport tikilir, baxmayaraq ki, ölkənin ərazisi o qədər də böyük deyildir. Üç yeni, beynəlxalq standartlara 

cavab verən aeroportun tikintisi o cümlədən turizmin inkişafına xidmət göstərəcəkdir. Avtomobil yolları 

Azərbaycanda sürətlə inşa edilir. O cümlədən kənd yolları, magistral yollar. Azərbaycanın ən ucqar kəndlərinə 

yeni yollar çəkilir ki, həm insanlar daha da rahat gedib-gələ bilsinlər, eyni zamanda, turistlər üçün əlverişli şərait 

yaradılsın. Həm Bakı şəhərində, həm də Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində yeni müasir hotellərin tikintisi 

nəzərdə tutulur. 

Bir sözlə, dövlət öz tərəfindən əlindən gələni etməyə çalışır ki, turizmin inkişafı üçün bütün 

infrastruktur layihələri tezliklə həyata keçirilsin. Eyni zamanda, əlbəttə ki, özəl bölmə də bu gözəl imkanlardan 

istifadə edib yeni, müasir turizm obyektləri yaratmalıdır.  

Bu gün bu fürsətdən istifadə edib təşkilata üzv olan ölkələrin şirkətlərinə və dövlət orqanlarına da 

müraciət etmək istəyirəm ki, Azərbaycanın turizm imkanlarından siz də bəhrələnin. Çünki bu sahə 

Azərbaycanda çox sürətlə inkişaf edəcək, bütövlükdə ölkəmizə çox böyük həcmdə xarici sərmayə qoyuluşu 

nəzərdə tutulubdur. İstərdik ki, bizim dost, qardaş ölkələrin nümayəndələri turizm sahəsində də iştirak etsinlər. 

Turizm həm mədəniyyət deməkdir, həm də əlbəttə ki, iqtisadiyyatın böyük sektoru deməkdir, eyni zamanda, 

ölkələrimizi birləşdirən amildir. Çünki, insanların müxtəlif ölkələrə gəlişi, ölkələrin vəziyyəti, tarixi abidələrlə 

tanış olması, əlbəttə ki, ölkələri bir-birinə daha da yaxın edir. Əlbəttə, siyasi əlaqələr çox mühümdür və bunlar 

var. Mən iqtisadi əlaqələrdən söhbət açdım və hesab edirəm ki, iqtisadi əlaqələr təşkilata üzv olan ölkələri daha 

da sıx birləşdirəcəkdir. Bununla bərabər turizm imkanlarından istifadə edilməsi də insanları bir-birinə daha da 

yaxın edəcəkdir. Buna da böyük ehtiyac var.  

Bir daha demək istəyirəm ki, bizim çox zəngin birgə tariximiz var, bizi birləşdirən İslam dini var, bizim 

mədəniyyətimiz var. İnsanlarımız bir-biri ilə nə qədər çox təmasda olsalar, bizim üçün bir o qədər də yaxşı 

olacaq, İslam dünyası bir o qədər möhkəmlənəcək, İslam Konfransı Təşkilatı daha da böyük nailiyyətlərə malik 

olacaq və bütövlükdə, dünya daha da dolğun şəkildə inkişaf edəcəkdir.  

İslam dünyası çox böyük qüvvədir. Bu qüvvədən biz səmərəli istifadə etməliyik. Bölgədə və dünyada 

sülhün, təhlükəsizliyin, əmin-amanlığın bərqərar olunmasında İslam dünyasının çox böyük rolu var və bu rol 

getdikcə artmaqdadır. Biz hamımız, hər birimiz çalışmalıyıq ki, İslam ölkələrini birləşdirən əlaqələr daha da 

möhkəm olsun və mövqelərimiz daha da möhkəmlənsin. Bütün bu məsələləri nəzərə alaraq, bir daha demək 

istəyirəm ki, Azərbaycanda İslam Konfransı Təşkilatı ölkələrinin turizm nazirlərinin konfransının keçirilməsi 
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bizim üçün çox böyük əhəmiyyət kəsb edir. Mən bir daha bütün qonaqları ürəkdən salamlayıram, Azərbaycana 

gəldiyiniz üçün sizə öz minnətdarlığımı bildirirəm və konfransın işinə uğurlar arzulayıram. 

Sağ olun. 
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ANTALYADA TÜRKDİLLİ DÖVLƏTLƏRİN VƏ TOPLULUQLARIN  

10-cu DOSTLUQ, QARDAŞLIQ VƏ ƏMƏKDAŞLIQ QURULTAYINDA  

NİTQ 

 

Antalya şəhəri, 

18 sentyabr 2006-cı il 

 

Hörmətli xanımlar və cənablar, 

hörmətli qurultay iştirakçıları,  

əziz dostlar! 

İlk növbədə, qurultayda iştirak etmək üçün məni Türkiyəyə dəvət etdiyinə görə əziz qardaşım, 

Türkiyənin Baş naziri Rəcəb Tayyib Ərdoğana öz dərin minnətdarlığımı bildirirəm.  

Qardaş Türkiyədə yenidən olmağımdan çox böyük məmnunluq hissi keçirirəm. 

Qurultayın çox böyük önəmi var. Əminəm ki, qurultayın nəticələri də çox önəmli olacaqdır. Çünki 

qurultay zamanı son müddət ərzində görülmüş işlər, uğurlar, nailiyyətlər təhlil ediləcək və ən önəmlisi isə, 

qarşıda duran vəzifələr müəyyən olunacaqdır. Mən şübhə etmirəm ki, qurultay iştirakçıları müxtəlif 

komissiyalarda çox fəal işləyəcəklər və qurultayın nəticələri əməli-praktik əhəmiyyətə malik olacaqdır.  

Bizim istəyimiz bəllidir. Bu barədə bu gün çox gözəl danışıldı. Biz istəyirik ki, türk dünyası bir olsun. 

Birlik daha da möhkəm olsun. Bizi birləşdirən əlaqələr çoxşaxəli olsun və bütünlükdə türk dünyası dünya üçün 

çox önəmli amilə çevrilsin. Bunu etmək üçün bütün əsaslar var.  

Bildiyiniz kimi, Sovet İttifaqı dağılandan sonra, 1991-ci ildə bir neçə yeni türkdilli dövlət yarandı. 

Beləliklə, türkdilli dövlətlər anlayışı yarandı. Bu gün bu dövlətlər arasında olan işbirliyi, əlbəttə ki, hər bir 

ölkəni daha da gücləndirir. Xüsusilə, müstəqilliyimizin ilk illərində Türkiyənin dəstəyinə böyük ehtiyac var idi 

və bütün türkdilli dövlətlər bu dəstəyi hiss edirdilər. Bu gün də biz bunu hiss edirik. Buna görə Türkiyəyə, türk 

xalqına minnətdarıq. Ancaq, eyni zamanda, son illər ərzində, müstəqillik tariximizin keçid dövrü başa çatandan 

sonra bizim dövlətlər də artıq böyük imkanlara malik oldular. Bu gün türkdilli dövlətlərin fəaliyyəti, onların 

artan potensialı, bu ölkələrdə baş verən proseslər, əlbəttə ki, öz tərəfindən Türkiyəyə də dəstək olur.  

Türkiyə-Azərbaycan münasibətləri indi ən yüksək zirvədədir, əziz dostum, qardaşım Rəcəb Tayyib 

Ərdoğan bu gün bu barədə danışdı. Bu münasibətləri bir neçə amil şərtləndirir - tarixi köklərimiz, etnik 

mənsubiyyətimiz, dilimiz, mədəniyyətimiz, milli-mənəvi dəyərlərimiz, ənənələrimiz.  

Eyni zamanda, bu münasibətləri türk dünyasının iki görkəmli şəxsiyyətinin fikirləri, kəlamları 

müəyyənləşdirir. Böyük öndər Mustafa Kamal Atatürk demişdir: “Azərbaycanın sevinci Türkiyənin sevinci, 

Azərbaycanın kədəri Türkiyənin kədəridir”. Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyev demişdir: 

“Türkiyə və Azərbaycan bir millət, iki dövlətdir”. Bu kəlamlar fərqli ictimai-siyasi durumda söylənmişdir. Tarix 

baxımından da onların arasında kifayət qədər böyük fərq var. Ancaq, bu düşüncələr, bu fikirlər keçmişdə, bu 

gün olduğu kimi, gələcəkdə də Türkiyə-Azərbaycan birliyini əbədi edəcək, möhkəmləndirəcəkdir. Bu kəlamlar 

həm dövlətlərarası münasibətlərə yol göstərir, eyni zamanda, insanlar arasında olan münasibətləri də 

müəyyənləşdirir. Biz bunu qurultayın adından da görürük – Türkdilli dövlətlərin və topluluqların qurultayı. 

Dövlətlərarası münasibətlər, əlbəttə ki, mövcud olan praktikaya uyğun şəkildə həyata keçirilir. Bu 

münasibətləri, Türkiyə-Azərbaycan münasibətlərini qardaşlıq, dostluq prinsipləri birləşdirir və indi iqtisadi, 

siyasi və mədəni sahələrdə bu münasibətlər ən yüksək zirvədədir. Bütün başqa sahələrdə də bu münasibətlərə 

güc verən, təkan verən məsələlərin də öz həllini tapması çox önəmlidir. Bu baxımdan ziyalıların bir araya 

gəlməsi, konfransların, qurultayların keçirilməsi, ictimai xadimlərin, millət vəkillərinin davamlı əlaqədə olması 

çox böyük əhəmiyyət kəsb edir. Bizim gücümüz birliyimizdədir. Bu gün Azərbaycanda baş verən proseslər, 

Azərbaycanın həyata keçirdiyi böyük, nəhəng layihələr, öz növbəsində, bütün türk dünyasına, onun 

möhkəmlənməsinə töhfəsini verir. Bakı-Tbilisi-Ceyhan, Bakı-Tbilisi-Ərzurum neft-qaz kəmərləri dünyada və 

təbii ki, bizim bölgədə vəziyyəti tam dəyişdirmişdir. Bu layihələr bölgənin uzunmüddətli inkişaf strategiyasını 

müəyyən edəcəkdir. Bizim həm iqtisadi, həm də siyasi mövqelərimizi möhkəmləndirəcək və artıq bunu görürük. 

Azərbaycan və Türkiyəni Orta Asiya ilə birləşdirən yollar, enerji dəhlizləri, Qars-Tbilisi-Bakı dəmir yolu 

layihəsinin həyata keçirilməsi dünyada tamamilə yeni bir vəziyyət yaradacaqdır. Biz bu vəziyyətdən çox 

səmərəli şəkildə istifadə etməliyik. Çünki, bu vəziyyəti biz yaradırıq. Əgər biz bunları yaratmasaydıq, bunlar 

olmazdı. Heç kim bizə bunu tövsiyə etməmişdir. Heç kim bizim əvəzimizə bu işləri görməmişdir. Bunu biz 

gördük. Vaxtilə əfsanə kimi tanınan bu layihələr xalqlarımızın səyi ilə, dövlət rəhbərlərinin cəsarəti və siyasəti 

sayəsində bu gün gerçəklikdir və uzun illər ərzində həm siyasi, həm iqtisadi, həm də bütün başqa sahələrdə 
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bizim xalqlarımıza imkanlar yaradacaqdır. Ona görə türk dünyasının birləşməsi bu gün daha aktualdır və bunu 

etmək üçün daha da gözəl imkanlar var.  

Biz bu barədə çox danışırıq. Birlikdən çox danışırıq və belə də lazımdır. Bu barədə daim danışmalıyıq 

və bir də deyirəm ki, bütün ictimai xadimlər, ictimaiyyət bu işdə fəal olmalıdır. Amma bu birliyi 

möhkəmləndirən amillər var. İqtisadi amillər, enerji amili, siyasi əlaqələr, xarici məsələlərə birgə baxışlarımız, 

birgə münasibətlərimiz, beynəlxalq təşkilatlarda birgə fəaliyyətimiz, əlaqələndirilmiş şəkildə aparılan siyasət, 

bir-birimizə dəstək - əlbəttə ki, bunlar bizi daha da möhkəmləndirir.  

Dünyada qloballaşma prosesləri gedir. Ancaq, eyni zamanda, ayrı-seçkilik məsələləri də kifayət 

qədərdir və biz bunu görürük. Biz bu vəziyyətə özümüzü uyğunlaşdırmalıyıq. Bir-birimizə bağlı olmalıyıq, bir-

birimizin əlini möhkəm tutmalıyıq ki, gücümüz daha da artsın. Bu gün türk dünyasının çox böyük potensialı var 

və Türkiyə başda olmaqla bütün türkdilli dövlətlər siyasi, iqtisadi cəhətdən, bütün başqa cəhətlərdən çox sürətlə 

inkişaf edir. Bizim bölgənin inkişafı nəticəsində dünya proseslərinə böyük təsirlər olacaqdır və biz bunu 

görürük. Bu baxımdan qurultayın keçirilməsi çox böyük əhəmiyyət daşıyır. Mən şübhə etmirəm ki, bu 

qurultayda bizi narahat edən bütün məsələlər müzakirə olunacaq və ən önəmlisi, gələcək fəaliyyətimiz üçün 

gözəl tövsiyələr veriləcək, dövlətlər və hökumətlər bundan bəhrələnəcəklər.  

Bu gün bizim qurultayımızda çoxsaylı nümayəndələr var. Bütün türkdilli dövlətlərin nümayəndələri 

buradadır. Bu onu göstərir ki, müstəqillik dövründə əldə olunmuş uğurlar ölkələrimizi bir-birinə daha da 

bağlayır. Bu onu göstərir ki, türk dünyasının gələcək fəaliyyəti bizi düşündürür, narahat edir və biz öz 

fəaliyyətimizlə türk dünyasının gücünü möhkəmlətməliyik və bunu edirik. Əminəm ki, qurultay və onun 

nəticəsi olan birliyimizin möhkəmlənməsi həm bölgədə, həm Avropada və dünyanın başqa yerlərində çox 

böyük əks-səda doğuracaqdır. 

Qurultaylar, konfranslar tez-tez keçirilməlidir. Eyni zamanda, hesab edirəm ki, xarici ölkələrdə, Avropa 

ölkələrində belə tədbirlərin keçirilməsi böyük əhəmiyyət kəsb edər. Çünki biz özümüzü tanıtmalıyıq, öz 

potensialımızı təqdim etməliyik. Bəzi hallarda bizim haqqımızda süni şəkildə mənfi rəy formalaşdırılır və bunun 

arxasında Türkiyə və Azərbaycana düşmənçilik mövqeyi tutan erməni lobbisinin fəaliyyəti dayanır. Biz bunu 

çox gözəl görürük və hiss edirik. Bizim əleyhimizə çox böyük, mütəşəkkil, böyük maliyyə dəstəyinə malik olan 

və bəzi riyakar siyasətçilər tərəfindən dəstəklənən erməni lobbisi fəaliyyət göstərir. Biz onların təbliğatını ifşa 

etməliyik, darmadağın etməliyik, ancaq müdafiə naminə yox. Biz hücum etməliyik, çünki, həqiqət bizim 

tərəfimizdədir. Baxın, Türkiyə dövlətinə ərazi iddiasında olan, Türkiyənin sərhədlərini tanımayan, Türkiyə 

hökumətinin arxivlərin açılmasına dair təkliflərini rədd edən Ermənistan bütün dünyada Türkiyəyə qarşı təbliğat 

aparır və dırnaqarası soyqırımını tanıtdırmaq istəyir. Ərazi baxımından tarixi Azərbaycan torpağında yerləşən, 

vaxtilə İrəvan xanlığının ərazisində və onun ətrafında yerləşən Azərbaycan torpaqlarında yaradılmış Ermənistan 

dövləti indi Azərbaycana qarşı ərazi iddiasındadır və təcavüz yolu ilə torpaqlarımızı ələ keçirmək istəyir. 

Torpaqlarımızın 20 faizi işğal altındadır, etnik təmizləmə siyasəti aparılmışdır və bu siyasət nəticəsində 1 

milyondan çox azərbaycanlı öz doğma torpaqlarından didərgin düşmüşdür. Ancaq, buna baxmayaraq, erməni 

təbliğatı daim bizi hədəfdə saxlayır. Biz hücuma keçməliyik, onların yalan, iftira üzərində qurulmuş təbliğatını 

darmadağın etməliyik və bütün səyləri birləşdirib, həqiqəti bərpa etməliyik. Azərbaycan heç vaxt öz torpağında 

ikinci erməni dövlətinin yaranmasına icazə verməyəcəkdir. Azərbaycan bütün imkanlarını səfərbər edib, 

diplomatik, siyasi, iqtisadi, hərbi - bütün imkanlardan istifadə edib, öz doğma torpaqlarını azad edəcəkdir.  

Bir daha demək istəyirəm ki, xaricdə bizim fəaliyyətimiz daha da yüksək səviyyədə qurulmalıdır. Bu 

baxımdan diaspor təşkilatlarının fəaliyyətinə böyük önəm verilməlidir. Diaspor təşkilatlarımız xaricdə çox sıx 

əməkdaşlıq edir. Türkiyə və Azərbaycan diasporlarının müxtəlif ölkələrdə birgə layihələri, birgə tədbirləri çox 

uğurludur və əminəm ki, bu, gələcəkdə bizim imkanlarımızı daha da artıracaqdır. Hesab edirəm ki, biz gələn il 

Türkiyə və Azərbaycan diaspor təşkilatları rəhbərlərinin forumunun keçirilməsi məsələsinə də baxmalıyıq. Mən 

təklif edirəm ki, gələn ilin birinci yarısında Azərbaycanda birinci forumu keçirək, Türkiyə və Azərbaycan 

diasporlarının birgə fəaliyyətini bir daha təhlil edib, onları istiqamətləndirək.  

Bir sözlə, gələcəkdə çox işlər var. Biz türk dünyasını daha da mütəşəkkil şəkildə birləşdirməliyik və 

türk dünyasında gedən proseslərə biganə qalmamalıyıq. Daim bir-birimizə dəstək olmalıyıq, bir-birimizin 

problemlərinin həllində iştirak etməliyik. Əminəm ki, birgə səylər nəticəsində türk dünyası dünyada çox böyük 

imkanlara, çox güclü siyasi mövqeyə malik olacaq və beləliklə, bizim işlərimiz daha da uğurla həyata 

keçiriləcəkdir. Biz bunu istəyirik. Bugünkü qurultay bu işdə çox böyük önəmi olan addımdır. Mən qurultayın 

bütün iştirakçılarına uğurlar diləyirəm. Qurultayın keçirilməsində fəaliyyət göstərmiş TÜDEV və TİKA 

təşkilatlarının rəhbərlərinə öz minnətdarlığımı bildirirəm və bütün türk dünyasına uğurlar, uğurlar və qələbə 

arzulayıram.  
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BERLİNDƏ BEYNƏLXALQ BERTELSMANN-2006 FORUMUNUN  

“BALKANLAR VƏ QARA DƏNİZ BÖLGƏSİ AVROPA ÜÇÜN LAKMUS KAĞIZI KİMİ”  

MÖVZUSUNDA BİRİNCİ İCLASINDA  

ÇIXIŞ 

 

Berlin şəhəri, 

22 sentyabr 2006-cı il 

 

Almaniyanın ZDF televiziyasının Berlin ofisinin direktoru PİTER FREY iclası açaraq dedi:  

- Hesab edirəm ki, bu gün çox səmərəli müzakirələr keçiriləcəkdir. Bugünkü müzakirələrdə üç 

ölkə rəhbərinin iştirak etməsindən şərəf duyuruq. Burada Qara dəniz regionunun gələcəyi ilə bağlı 

məsələlər müzakirə olunacaqdır. Qara dəniz regionunun təhlükəsizliyi və sabitliyi Avropanın 

təhlükəsizliyi üçün böyük əhəmiyyət kəsb edir. Avropa bu region üçün nə edə bilər, Balkanların təcrübəsi 

Qara dəniz regionu üçün faydalı ola bilərmi? Burada istifadə edə biləcəyimiz siyasi vasitələr 

mövcuddurmu?  

Rumıniya Prezidenti TRAYAN BESESKU Qara dəniz və Balkan regionunda baş verən proseslər və 

ölkəsinin bu proseslərdə rolundan, həmin bölgədə mövcud olan problemlərin həllində Rumıniyanın 

mövqeyindən söhbət açdı. O, Kosovo məsələsinə toxundu və bütövlükdə keçmiş Sovetlər Birliyinə daxil olmuş 

ölkələrdəki münaqişələr barədə mövqeyini bildirdi:  

- Kosovonun müstəqilliyini elan etməsi Serbiyada millətçiləri qızışdıra bilər. Bu cür hadisənin baş 

verməsi nəticədə Dağlıq Qarabağ, Dnestryanı, Abxaziya və Cənubi Osetiya üçün təhlükəli presedent yarada 

bilər. Qara dəniz, Xəzər dənizi regionları Avropa üçün alternativ enerji təminatçısı ola bilər. Bu, Avropanın 

təkcə “Qazprom”dan asılı olmasının aradan qaldırılmasına imkan yarada bilər.  

PİTER FREY: İndi isə söz Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevə verilir.  

Sizin həmkarınız Rumıniya Prezidenti Besesku deyir ki, Avropanın Qara dəniz regionu ilə bağlı 

siyasəti mövcud deyildir. Bununla razılaşırsınızmı? Keçirilən ilk müzakirələrdə Almaniya kansleri 

Angela Merkel genişləndirmənin dayandırılması ilə bağlı sərt mövqeyini, Fransanın Baş naziri Dominik 

de Vilpen enerji məsələləri ilə bağlı xüsusi mövqeyini bildirdilər. Bu mövqelərdən hansı ilə razılaşırsınız? 

İLHAM ƏLİYEV: Günün ilk yarısında keçirilmiş bütün çıxışlar maraqlı oldu və genişlənmə, enerji, 

təhlükəsizlik, müdafiə məsələləri ilə bağlı Avropanın qəti siyasətinin müəyyənləşdirilməsi üçün çox əməli 

xarakter daşıyırdı. Almaniya və Fransanın Baş nazirləri tərəfindən deyilənlər bir-birinə zidd deyildi. Bunlar, 

sadəcə, Avropanın ehtiyacları və tərəfdaşlarının yeni formada anlaşılması fonunda deyilmiş sözlərdir. Rumıniya 

və Bolqarıstan Avropa İttifaqının tam hüquqlu üzvlərinə çevrildikdən sonra İttifaqın sərhədləri bizim Xəzər 

regionuna daha da yaxınlaşacaqdır. Eyni zamanda, sizin də bildiyiniz kimi, biz Avropa İttifaqının “Yeni 

qonşuluq siyasəti”nin həyata keçirilməsinin başlanmasını gözləyirik. Ehtimal ki, bu iki aspekt yeni vəziyyət 

yaradacaq və hamımız bunu həll etməliyik. Avropa İttifaqı qonşularına, qonşular isə Avropa İttifaqına 

münasibətdə siyasətlərini müəyyən etməlidirlər.  

PİTER FREY: Avropa Sizin regionun təhlükəsizliyinə necə töhfə, verə bilər? 

İLHAM ƏLİYEV: Hesab edirəm ki, töhfə, ilk növbədə, regionda mövcud olan münaqişələrin həllinə 

kömək etmək formasında ola bilər. Biz Avropanın qonşularıyıq və bizim ölkələrdə separatçı hərəkatlar 

mövcuddur. Söhbət Dağlıq Qarabağ, Abxaziya, Dnestryanı və Cənubi Osetiyada mövcud olan separatçı 

hərəkatlardan gedir. Bütün bu hərəkatların mənşəyi birdir. Onların nəticələri də eynidir: bu separatçı hərəkatlar 

suveren dövlətlərin ərazilərinin işğal olunmasına gətirib çıxarmışdır. Avropa bizə ərazi bütövlüyünün və 

beynəlxalq hüquq normaları və prinsiplərinin bərpasına kömək etməklə münqişələrin həllində əməli rol oynaya 

bilər. Azərbaycan ərazilərinin 20 faizini işğal etmiş Ermənistan indi özünü çox rahat hiss edir. Belə ki, ona qarşı 

Avropa tərəfindən heç bir ciddi siyasi təzyiq edilmir. Buna görə də münaqişələrin qiymətləndirilməsi ilə bağlı 

açıq siyasi mesajlar verilməli, münaqişələrin həlli üçün tərəfdaşlara kömək edilməli və regionda sülh bərpa 

olunmalıdır.  

PİTER FREY: Bu məsələ Balkanlarda olan vəziyyətlə müqayisə oluna bilər. Bu region ilə bağlı 

Avropa İttifaqı son 10-15 il ərzində öz siyasətini həyata keçirmişdir. Sizin fikrinizcə, Avropanın keçmiş 

Yuqoslaviyada tətbiq etdiyi vasitələr sizin regionunuz üçün də faydalı ola bilərmi? 

İLHAM ƏLİYEV: Bunu demək çox çətindir. Hər bir regionun özünün spesifik xüsusiyyətləri var. 

Keçmiş Yuqoslaviya təcrübəsini Cənubi Qafqazda tətbiq etmək çox çətindir. Çünki bunlar fərqli regionlardır. 

Əsas odur ki, burada açıq siyasət olsun. Bizim region Avropa üçün həqiqətən də mühüm regiona çevrilir. 
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Rumıniya Prezidenti Besesku enerji təchizatının çoxşaxəliliyi və enerji təhlükəsizliyi barədə danışdı. Xəzər 

dənizinin enerji ehtiyatları haqqında danışanda bilməliyik ki, Azərbaycanın enerji ehtiyatlarından söhbət gedir. 

Azərbaycanın nefti və qazı Azərbaycan tərəfindən inşa edilmiş boru kəmərləri vasitəsilə Avropaya nəql 

olunacaqdır. Sonra Xəzər hövzəsində olan digər dövlətlər bu kəmərlərə qoşula bilər və əgər bu baş verərsə, 

tamamilə yeni vəziyyət yaranacaqdır. Beləliklə, Xəzər regionu, Azərbaycan və Cənubi Qafqazın təhlükəsizliyi, 

enerji ehtiyatlarının nəqli və onun şaxələndirilməsi məsələlərində əhəmiyyəti artmaqdadır. Buna görə də regiona 

olan diqqət daha da artmalıdır.  

Azərbaycanın öz maraqları var. Bu gün Fransanın Baş naziri bildirdi ki, avropalıların maraqları onlar 

üçün ilkin əhəmiyyət daşıyır. Mən bu fikri dəstəkləyirəm. Avropalılar üçün bu, düzgün yanaşmadır. Bununla 

yanaşı, Azərbaycan üçün də onun maraqları ilkin əhəmiyyət daşıyır. Ermənistan tərəfindən pozulmuş ərazi 

bütövlüyünü bərpa etmək Azərbaycanın marağındadır. Avropanın da region ilə bağlı öz maraqları var. Bu maraq 

da enerji mənbələrinin şaxələndirilməsi və regionun təhlükəsizliyinin təmin edilməsi ilə bağlıdır. Gəlin, bunların 

hamısını birləşdirək. Bu halda, əməkdaşlığımız hər iki tərəfə fayda gətirəcəkdir.  

PİTER FREY: Prezident Əliyev, Sizə təşəkkür edirəm.  

 

* * * 

 

Bütün çıxışlarda münaqişələrin dövlətlərin ərazi bütövlüyü çərçivəsində həllinin əsas şərt olduğu 

birmənalı şəkildə vurğulandı. Bu məntiq qarşısında aciz qalan Ermənistanın xarici işlər naziri Vardan 

Oskanyanın saxta, yalan və böhtan dolu uzun uydurmaları salonda gülüş doğurdu və tədbirin aparıcısı 

Ermənistanın xarici siyasət idarəsinin rəhbərinin çıxışını yarımçıq kəsməli oldu. 

Çernoqoriyanın Baş naziri MİLO CUKANOVİÇ keçmiş Yuqoslaviyaya daxil olmuş ölkələrdəki milli-

etnik qarşıdurmaların həlli təcrübəsindən danışdı, münaqişələrin həll edilməməsinin ölkələrin inkişafına ciddi 

maneə törətdiyini vurğuladı, ərazi iddiaları ilə bağlı problemlərin sülh yolu ilə həllinin ən optimal yol olduğunu 

söylədi.  

Bolqarıstan Prezidenti GEORGİ PIRVANOV isə, əsasən, Qara dəniz regionunda təhlükəsizlik 

məsələləri ilə bağlı sualları cavablandırdı.  

PİTER FREY: Prezident Əliyev, Sizinlə “Yeni qonşuluq siyasəti” barədə danışmaq istərdim. 

Sizin fikrinizcə, bu siyasətin zəruri elementləri hansılar olmalıdır? 

İLHAM ƏLİYEV: Hesab edirəm ki, Avropa İttifaqının bütün tərəfdaşları və Avropaya inteqrasiya 

prosesinə cəlb olunmuş bütün dövlətlər üçün müəyyən mərhələdə, mümkün qədər tez bir vaxtda, Avropa 

İttifaqından onun gələcək strategiyası barədə açıq mesaj almaları olduqca vacibdir. Bu gün biz Avropa 

İttifaqının genişlənməsi prosesinin dayandırılması barədə fikirlər eşitdik. Buna işarə olan başqa fikirlər də 

söylənildi. Gələcək strategiyamızı müəyyən etmək üçün burada açıq anlaşma olmalıdır. Azərbaycan kimi 

ölkələr çoxşaxəli xarici siyasət həyata keçirir. Biz, eyni zamanda, qısa və uzunmüddətli xarici siyasətimizi 

müəyyənləşdiririk. Ona görə də bizim üçün Avropa İttifaqı ilə münasibətlərdə hazırda hansı mərhələdə 

olduğumuzu, perspektivlərimizi və bu münasibətlərin gələcəyini bilmək çox vacibdir. Əgər bu münasibətlər 

yalnız “Yeni qonşuluq siyasəti” üzərində qurulacaqsa, bunu indidən bilməli və siyasətimizi buna uyğun 

müəyyənləşdirməliyik. Əgər Avropa İttifaqına üzvlük üçün imkan varsa, bu, tamamilə fərqli vəziyyət yaradır. 

Bu baxımdan potensial qonşular və ya üzvlər olaraq gələcək münasibətlərimizin perspektivlərini bilməliyik ki, 

əlaqələrimizi proqnozlaşdıra bilək, möhkəm əsaslar üzərində quraq və bundan qarşılıqlı surətdə faydalanaq.  

 

* * * 

 

Rumıniya Prezidenti Trayan Besesku münaqişələrin həllində beynəlxalq təcrübənin tətbiqi mümkünlüyü 

ilə bağlı sualı cavablandırarkən Vardan Oskanyanın millətlərin öz müqəddəratını təyin etməsi barədə beynəlxalq 

hüquq normalarının müddəalarını təhrif olunmuş şəkildə izah etmək cəhdi də çox uğursuz alındı. TRAYAN 

BESESKU buna cavab olaraq həmin məsələyə bir daha qayıtdı: 

- Avropadakı səlahiyyətlərin həvalə edilməsi prinsipi, ehtimal ki, sizin danışdığınız icmalarda istifadə 

olunmur. Bütün Avropaya nəzər salsanız görərsiniz ki, azlıqlar müxtəlif ölkələrin daxilində muxtariyyətə malik 

olur, lakin beynəlxalq hüquq normaları və Avropa standartları imkan vermir ki, hər hansı bir ərazidə yığcam 

şəkildə yaşayan azlıq öz dövlətini yaratsın. Müxtəlif yerlərdə yaşayan azlıqlara müstəqil respublika yaratmaq 

imkanı verilsəydi, Avropanın indiki halını təsəvvür etmək çətin olardı. Mən hesab edirəm ki, əgər biz 

səlahiyyətlərin həvalə edilməsi prinsipini anlamasaq, yəni milli azlıqlara özünüidarə hüququnun verilməsini 

başa düşməsək, onda biz bütün Avropa üçün ümumi problem yaratmış olacağıq.  
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İLHAM ƏLİYEV: Ermənistan istisna olmaqla, Avropanın hər bir ölkəsində azlıqlar yaşayır. 

Ermənistan azlıqların yaşamadığı yeganə monoetnik ölkədir. Bunun səbəbini onların özlərindən soruşmaq yaxşı 

olardı. Milli azlıq olmaq yaşadığın ərazini dövlətdən ayırmaq, başqa bir dövlətin ərazi bütövlüyünü pozmaq 

hüququna malik olmaq demək deyildir. Dağlıq Qarabağ, Abxaziya, Cənubi Osetiya və Dnestryanıda təcavüzkar 

separatizm həyata keçirilmişdir. Bu gün tanınmamış, qanunsuz Dağlıq Qarabağ kimi qondarma qurumlar 

hamımız üçün böyük təhlükə yaradır. Bu ərazilər hər cür nəzarətdən kənarda qalıb, burada heç bir beynəlxalq 

hüquq norması işləmir. Bu ərazilərdə bütün növ qanunsuz hərəkətlər həyata keçirilir. Buna görə də tanınmamış 

bu qondarma qurumlar Avropa üçün ən böyük təhlükədir. Onlar özlərini “dövlət” adlandırırlar. Ermənistanda 

Dağlıq Qarabağın “müstəqilliyi” qeyd edilərkən iki erməni dövlətinin mövcudluğu barədə danışılırdı. Bu, yalnız 

başlanğıcdır. Təsəvvür edin ki, bu prinsip təsbit edilərsə, nələr baş verə bilər! Dünyada nə qədər erməni dövləti 

yaranacaq və bu bizi haraya gətirib çıxaracaq?  

 

* * * 

 

Növbəti sual Avropanın genişləndirilməsi mövzusuna həsr olundu. Bolqarıstan Prezidenti Georgi 

Pırvanov öz ölkəsinin bu məsələyə münasibətini açıqladı. Suala Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev də cavab 

verdi. 

İLHAM ƏLİYEV: Azərbaycana gəlincə, deməliyəm ki, biz hələ Avropa İttifaqına üzvlük məsələsini 

müzakirə etmirik. Ölkəmiz “Yeni qonşuluq siyasəti”nin həyata keçirilməyə başlanılması mərhələsindədir. Bu, 5 

il müddət üçün nəzərdə tutulmuşdur. Qonşuluq siyasətinin həyata keçirilməsi bizə cəmiyyətimizin bütün 

sahələrini təkmilləşdirməyə, siyasi islahatları, demokratikləşmə prosesini davam etdirməyə, vətəndaş cəmiyyəti 

qurmağa, bütün azadlıqları təmin etməyə kömək edəcəkdir. Bununla Azərbaycan Avropa İttifaqının üzvləri 

üçün tələb edilən meyarlar səviyyəsinə qalxacaqdır. Biz, həmçinin Avropa İttifaqının əhalisinin fikirlərini də 

anlamalı və nəzərə almalıyıq. Onlar yeni üzvlərin Avropa İttifaqına qəbul olunmasını istəyirlərmi və ya İttifaqın 

sərhədlərinin genişləndirilməsi haraya qədərdir?! Avropa İttifaqı daim genişlənə bilməz. Əks halda, bu qurumun 

normal fəaliyyəti mümkün olmayacaqdır. Buna görə də, əvvəldə qeyd etdiyim kimi, potensial üzvlər öz 

perspektivlərini qabaqcadan bilməlidirlər. Bizim tərəfimizdən də açıq mesaj olmalıdır ki, Avropa qarşısında 

öhdəliklərimizin hüdudu nə dərəcədədir. Bu iki şeyi birləşdirsək, münasibətlərimizin hansı mərhələdə olduğunu 

görərik. Bütün işlər qarşılıqlı fayda, anlaşma və hörmət əsasında qurulmalıdır.  

 

* * * 

 

“Zəngin təbii sərvətlərə malik olan Azərbaycan üçün Avropaya inteqrasiya nə qədər vacibdir?” sualına 

Prezident İLHAM ƏLİYEV belə cavab verdi: 

- İlk növbədə, onu deməliyəm ki, Azərbaycan Avropada mövcud olan demokratiya səviyyəsinə 

catmasa, enerji ehtiyatlarının ölkəmizin bütün tələbatlarını ödəməsi mümkün olmayacaqdır. Biz neft hasil edən 

ölkələrin təcrübəsini araşdırmışıq. Bu ölkələrin əksəriyyətində iri enerji ehtiyatlarının olmasına baxmayaraq, 

onlar uğur əldə edə bilməmişlər. Burada çox güclü ictimai nəzarət, şəffaflıq və cavabdehlik təmin olunmalıdır. 

Biz bunu Avropanın inkişaf etmiş ölkələrində görürük. Ona görə də “Yeni qonşuluq siyasəti”nə qoşulmaq, 

Avropaya inteqrasiya etmək bizim daxili tələbatımızdan irəli gəlir.  

Əlbəttə, Azərbaycan çox zəngin bir ölkəyə çevriləcəkdir. Ermənistan xarici işlər nazirini məyus etmək 

istəməzdim, lakin deməliyəm ki, Dünya Bankının proqnozlarına görə, qarşıdan gələn 20 il ərzində, neft 

qiymətləri normal götürüldükdə belə, Azərbaycan 140 milyard dollar vəsait qazanacaqdır. Bu vəsait bizə çox 

işləri görməyə kömək edəcəkdir. Lakin eyni zamanda, biz bu kapitalı insan kapitalına çevirməyi bacarmalıyıq. 

Biz təhsil sahəsinə sərmayələri artırmaq, yaxşı səhiyyə xidmətinə malik olmaq, başqa sözlə, Avropa ölkələrinin 

əldə etdikləri nailiyyətlərə çatmaq istəyirik.  

Beləliklə, Avropaya inteqrasiya etməyimizin bünövrəsində möhkəm əməli əsaslar durur. Eyni zamanda, 

bu, qonşularla aramızda mövcud olan mühüm məsələləri həll etməyə də imkan verəcəkdir. Siyasətimizin 

Avropa istiqaməti çox vacibdir, ABŞ-la gözəl əlaqələrimiz mövcuddur. Ərazilərimizi işğal etmiş Ermənistan 

istisna olmaqla, bütün qonşularımızla yaxşı münasibətlərimiz var, islam ölkələri arasında mövqelərimiz 

güclüdür. Eyni zamanda, Avropa ölkələri ilə də yaxşı əlaqələrimiz var. Bütün bunlar Azərbaycanın sürətli 

inkişafı üçün çox gözəl şərait yaradır.  

SUAL: Mən ABŞ-ın Avropa İttifaqındakı sabiq səfiriyəm. Bu vəzifəyə qədər Qafqaz və Xəzər 

dənizi regionu ilə bağlı işlərdə çalışmışam. Sualım enerji ilə bağlıdır. Biz Rusiyadan Avropaya çəkilmiş 

boru kəmərləri barədə çox dinlədik. Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft boru kəməri bu il istismara verilmişdir. 



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 

 

 174 

Tezliklə qaz kəməri Azərbaycan ilə Türkiyəni birləşdirəcəkdir. İndiyə qədər enerji ehtiyatlarının Qara 

dənizlə ya Rumıniya, yaxud da Bolqarıstan vasitəsilə Avropaya nəqli ilə bağlı konkret plan olmayıbdır. 

Avropa sizin regionun enerji ehtiyatlarının nəqli məsələsi ilə bağlı fəal olubmu və hörmətli prezidentlərin 

fikrincə, Avropa alternativ mənbə kimi sizin regionun enerji ehtiyatlarının inkişafı üçün nə etməlidir? 

İLHAM ƏLİYEV: Əlbəttə ki, Azərbaycanın tərəfdaşları ilə əldə etdiyi nailiyyətlər bütünlükdə 

regionun inkişafına təsir göstərmişdir. Burada məsələ sadəcə boru kəmərləri, Azərbaycan nefti və qazının dünya 

və Avropa bazarlarına nəqli məsələsi deyildir. Geniş regional əməkdaşlıq həyata keçirilir. Bu sahədə Qazaxıstan 

ilə hökumətlərarası saziş imzalanmışdır. Bu amillər bütün siyasi və iqtisadi şəraiti dəyişmişdir.  

Avropanın enerji strategiyasına gəlincə, təəssüf ki, burada vahid siyasət görmürük. Belə ki, Avropada 

neft və qazdan danışanda hər kəs öz maraqlarını düşünür. Azərbaycan uzun müddət Avropa İttifaqının enerji 

siyasəti proqramına cəlb olunmaq üçün çox çalışmışdır. Yalnız keçən qış fəslində baş vermiş hadisələrdən sonra 

biz bu sahədə müəyyən təkliflər alırıq və bu da Avropa İttifaqının bizə marağını göstərir. Neft və qaz sahəsində 

qarşılıqlı əməkdaşlıq üçün çox gözəl potensialımız mövcuddur. Azərbaycan Avropaya qazı nəql edəcək yeganə 

yeni alternativ mənbəyə çevrilir. Çünki bütün digər alternativlər artıq fəaliyyət göstərir. Əlbəttə ki, bu, bizim 

ölkənin, regionun əhəmiyyətini artırır. Azərbaycan, Gürcüstan, Türkiyə və Avropa ölkələri böyük bir layihəyə 

cəlb olunublar və bu, regionu daha da sabit və təhlükəsiz edəcəkdir.  

Dövlətimizin başçısının çıxışları hər dəfə maraqla dinlənildi və alqışlarla qarşılandı.  

PİTER FREY: Sizin hamınıza təşəkkürümü bildirirəm. 
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BERLİNDƏ KARL BERTELSMANN FONDUNDA “DEMOKRATİYA ÇAĞIRIŞI”  

MÖVZUSUNDA KEÇİRİLMİŞ TƏDBİRDƏ ÇIXIŞ 

 

Berlin şəhəri, 

22 sentyabr 2006-cı il 

 

Xəbər verdiyimiz kimi, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev, Çernoqoriyanın Baş naziri Milo 

Cukanoviç, Polşanın keçmiş Prezidenti Aleksandr Kvasnevski və İsveçin keçmiş Baş naziri Karl Bildt 

sentyabrın 22-də Karl Bertelsmann Fondunun binasında “Demokratiya çağırışı” mövzusunda müzakirələrdə 

iştirak etmişlər.  

ALEKSANDR KVASNEVSKİ müzakirələri açaraq dedi: Prezident Əliyev mənim yaxım dostumdur. 

Biz ilk dəfə Prezident kimi deyil, vacib qurum sayılan milli olimpiya komitələrinin rəhbərləri kimi görüşmüşük. 

İLHAM ƏLİYEV: Mən hələ də həmin komitənin prezidentiyəm. 

ALEKSANDR KVASNEVSKİ: Cənab İlham Əliyev hələ də Azərbaycan Milli Olimpiya Komitəsinin 

sədridir. Mən isə yox. Artıq təqaüddəyəm. Fərq məhz bundadır.  

İndi isə mən Azərbaycan mövzusuna keçmək istəyirəm. Ölkəniz müxtəlif dövrlər yaşamışdır - qədim 

dövr, sonralar Sovetlər Birliyinin tərkibində olmusunuz, hazırda demokratik dövlət qurursunuz və qarşınızda 

yeni imkanlar açılır. İndi isə biz sual və cavablardan ibarət müzakirəyə keçəcəyik. Lakin bunu etməmişdən 

əvvəl xahiş edirəm, ölkənizin bu günü haqqında bizə qısa məlumat verəsiniz. Bir prezident kimi Sizin fikrinizcə, 

gələcək 5 il üçün ölkənizin qarşısında duran ən vacib məsələlər hansılardır? 

İLHAM ƏLİYEV: Bilirsiniz, bugünkü Azərbaycan haqqında qısa danışmaq olduqca çətindir. Xüsusən 

də, qarşıdakı 5-10 il ərzində ölkədə hansı işlərin yerinə yetirilməsi ilə bağlı planlar haqqında danışmaq üçün çox 

vaxt lazımdır. 

İlk növbədə, mən burada çox yaxşı dostum Aleksandrı salamlamaq istəyirəm, sonuncu dəfə biz 

görüşəndə o, hələ Prezident idi. Amma artıq o, Prezident deyil, lakin mən onu yaxşı əhval-ruhiyyədə görməyə 

çox şadam. O, həmişəki kimi çox enerjilidir, ideyaları çoxdur. 

ALEKSANDR KVASNEVSKİ: Həyat davam edir. 

İLHAM ƏLİYEV: Hazırda bizim ölkəmiz müstəqilliyinin ilk və ən vacib mərhələsini yaşayır. 

Müstəqilliyimizin 15 ilindən sonra deyə bilərik ki, ölkəmizin əsas problemləri artıq arxada qalıbdır. Bu gün 

siyasi və iqtisadi baxımdan Azərbaycan çox sürətlə inkişaf edən ölkədir. Hazırda bizim ümumi daxili 

məhsulumuzun artımı dünyada ən yüksək göstəricidir. Son il bu rəqəm 26 faiz, bu ilin 8 ayı ərzində 36 faiz 

təşkil etmişdir. Son üç il ərzində Azərbaycanda təqribən 500 minə yaxın yeni iş yeri açılmışdır. Hazırda biz, 

əsasən, təbii sərvətlərimizin insan kapitalına çevrilməsi üzərində işləyirik.  

Biz təhsil, yeni texnologiyalar kimi sahələrə sərmayələrin necə qoyulması üzərində işləyirik. Bu 

addımları ona görə atırıq ki, gələcəkdə neft və qaz hasilatından və enerji daşıyıcılarının qiymətlərindən asılı 

olmayaq və müasir cəmiyyət quraq. Azərbaycan Avratlantik strukturlarına sürətlə inteqrasiya etməkdədir. Biz 

Avropa İttifaqının “Yeni qonşuluq siyasəti”ndə, NATO-nun “Fərdi tərəfdaşlığın fəaliyyət planı”nda fəal iştirak 

edirik. Ölkəmizdə demokratikləşmə prosesi gedir. Azərbaycan dünyəvi dövlətdir. Ölkəmizdə dini dözümlülük 

çox yüksək səviyyədədir. Mühüm coğrafi mövqedə yerləşən Azərbaycan bir sıra böyük beynəlxalq və regional 

layihələrin təşəbbüskarıdır.  

Biz hazırda nəhəng enerji layihələrini başa çatdırmaq üzrəyik. Xəzər dənizindən Aralıq dənizinə qədər 

çəkilmiş boru kəməri artıq istismara verilib və beləliklə, biz Avropa bazarlarına çıxış əldə etmişik. Bütün bunlar 

inkişaf üçün çox möhkəm, hərtərəfli əsaslar yaradır. Biz iqtisadi inkişaf və enerji təchizatı baxımından 

müstəqilik. Bu o deməkdir ki, biz əsil müstəqil ölkəyik, əhalinin ehtiyac və tələbatlarının ödənilməsinə yönəlmiş 

müstəqil siyasət həyata keçiririk. Əminəm ki, qarşıdakı beş il ərzində güclü siyasi və iqtisadi sistemə malik 

olacaq ölkəmiz davamlı, demokratik və açıq cəmiyyət yolu ilə inkişaf edəcəkdir. 

ALEKSANDR KVASNEVSKİ: Hesab edirəm ki, bu tədbirdə bəzi formalaşmış stereotipləri aradan 

qaldırmaq üçün yaxşı imkan yaranıbdır. Bunlardan bəzilərinə cavab olaraq demək istəyirəm ki, əlbəttə, Siz heç 

də atasını Prezident vəzifəsində əvəz edən ilk şəxs deyilsiniz. Bu cür hallar digər ölkələrdə də olur. Bəzi Avropa 

ölkələrində belə bir stereotip mövcuddur ki, Azərbaycanda hələ də siyasi partiyalar sistemi yetkin deyil, onlar 

hələ də nəzarət altındadır. 

İLHAM ƏLİYEV: Əlbəttə ki, bizdə siyasi sistem keçid dövrünü yaşayır. 15 il bundan əvvəl biz 

tamamilə başqa sistemdə yaşamışıq. İndi biz inteqrasiyaya doğru addımlayırıq. Avropa İttifaqının “Yeni 

qonşuluq siyasəti”ndə iştirak etmək, Avropa Şurası kimi təşkilatlardakı fəaliyyət nəyə görə bizim üçün 
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vacibdir? Çünki bu, bizə Avropa İttifaqında olan dəyərlərə uyğunlaşmağa, ən azı, bu dəyərlərə yaxın olmağa və 

onları təkmilləşdirməyə kömək edir. Belə ki, dünyada digər ölkələrin müsbət və mənfi təcrübəsinə nəzər 

yetirsəniz görərsiniz ki, bu sahədə ən yaxşı nailiyyətlər, demək olar, Avropada əldə olunub: açıq və demokratik 

cəmiyyət, güclü iqtisadiyyat və sair. Nəyə görə biz bu gün Avropa İttifaqı ölkələri tərəfindən bir sıra 

problemlərə dair bəyanatlar eşidirik? Bunlardan biri də miqrasiya problemidir. Nə səbəbdən belə bir problem 

yaranır? Çünki Avropa cəmiyyəti cəlbedicidir. Bizim qarşımızda bu çür yaxşı nümunə mövcuddur. Biz də öz 

siyasi sistemimizi təkmilləşdiririk. Siyasi sistemimiz hələ tam formalaşmayıb və bu da təbiidir, başqa cür ola da 

bilməz. Çünki bizdə siyasi sistemin heç bir ənənəsi də olmayıbdır. Bu, nə sovet vaxtlarında, nə də ondan 

əvvəldə mövcud olubdur. Ona görə də, hesab edirəm ki, Avratlantik məkana inteqrasiya və əməkdaşlıq 

prosesləri bizə çox güclü siyasi sistemi qurmağa kömək edəcəkdir.  

O ki, qaldı bayaq söylədiyiniz məqama, mənim dostum, Sizin ölkənizdə ailə hökuməti var. 

ALEKSANDR KVASNEVSKİ: Əlbəttə, hətta bizdə hakimiyyətdə əkizlər var.  

İcazənizlə, mən son sualımı verim, çünki sonra biz müzakirələrin yeni mərhələsinə keçəcəyik. Qarşıdakı 

5 ildə ölkənizdə siyasi vəziyyəti proqnozlaşdırsaq, Azərbaycanda hansı siyasi partiyaları görürsünüz, 

ümumiyyətlə, onların ideoloji konsepsiyasını necə görürsünüz? 

İLHAM ƏLİYEV: Əminəm ki, bizim partiya həmişə qalib gələcək.  

ALEKSANDR KVASNEVSKİ: Mənim Prezident Əliyevə növbəti sualım Cənubi Qafqazdakı 

vəziyyətlə bağlıdır. Sualımın birinci hissəsi belədir: regionda vəziyyəti necə görürsünüz? İkincisi, Rusiya ilə 

münasibətləriniz nə yerdədir? 

İLHAM ƏLİYEV: Qafqazdakı vəziyyət mürəkkəbdir. Nəyə görə? Çünki bu kiçik məkanda üç 

münaqişə var, yəni Cənubi Qafqaz ölkələrində üç separatçı hərəkat mövcuddur: Dağlıq Qarabağ, Abxaziya və 

Cənubi Osetiyada. Onların hamısının eyni kökləri var, yəni təcavüzkar separatizm. Onların nəticələri də eynidir. 

Həmin münaqişələr nəticəsində Azərbaycan və Gürcüstanın ərazi bütövlüyü pozulubdur. Bunun nəticəsində 1 

milyondan çox azərbaycanlı qaçqın-köçkün vəziyyətinə düşərək, əziyyət çəkməkdədir. Azərbaycanlılara və 

gürcülərə qarşı etnik təmizləmə siyasəti aparılmış və ölkələrimiz bu cür humanitar fəlakətdən əziyyət çəkmişlər. 

Hazırda biz danışıqlar prosesindəyik və çalışırıq ki, münaqişəni sülh yolu ilə həll edək. Beynəlxalq ictimaiyyət 

bizi bu münaqişəni dinc yolla həll etməyə çağırır, amma bu, çox çətindir. Çünki siz bunu yalnız o vaxt həll edə 

bilərsiniz ki, qarşı tərəfin buna həvəsi və ya arzusu olsun. Lakin əgər qarşı tərəf mövcud olan status-kvonu 

qanuniləşdirməyə çalışırsa, hərbi əməliyyatların ilkin mərhələsini leqallaşdırmaq istəyirsə, onda lazımi 

nizamlanmaya nail olmaq çox çətindir.  

Biz hesab edirik ki, Cənubi Qafqazdakı münaqişələr beynəlxalq hüququn norma və prinsipləri əsasında 

həll olunmalıdır. Bizim arzularımız ola bilər, Ermənistan tərəfinin arzuları ola bilər. Lakin bu, nizamlanma üçün 

əsas ola bilməz. Məsələnin aradan qaldırılmasının yalnız hüquqi əsasları olmalıdır. Bütün beynəlxalq 

ictimaiyyət Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanıyır və Azərbaycan Dağlıq Qarabağ ərazisi də daxil olmaqla 

BMT-yə üzv qəbul edilibdir.  

Dağlıq Qarabağ tarixi nöqteyi-nəzərdən Azərbaycanın ərazisidir. Ermənilər Dağlıq Qarabağa XIX əsrin 

birinci yarısında gəliblər. Bu, məlum faktdır. Hüquqi baxımdan bu region Azərbaycanın ərazisidir. Ona görə də 

biz bu məsələni yalnız beynəlxalq hüququn norma və prinsipləri əsasında həll etmək istəyirik. Biz Dağlıq 

Qarabağ ermənilərinə Azərbaycanın tərkibində ən yüksək muxtariyyət statusunun verilməsini təklif etmişik. Bu, 

bizim tərəfimizdən ediləcək maksimum güzəştdir. Lakin onlar, sadəcə olaraq, Azərbaycandan ayrılmaq və 

qondarma “müstəqilliyini” bəyan etmək arzusu ilə yaşayır və beləliklə, ölkəmizin ərazi bütövlüyünün 

parçalanmasına nail olmaq istəyirlər. Bu da mümkün deyildir.  

Bir sözlə, tarixi həqiqət, eləcə də siyasi vəziyyət bizim tərəfimizdədir. Yenə deyirəm, hüquqi baxımdan, 

bu bölgə Azərbaycan ərazisidir. İqtisadi baxımdan, Ermənistan üçün Azərbaycanla ayaqlaşmaq get-gedə çətin 

olacaqdır. Bizim bugünkü iqtisadiyyatımız Ermənistan iqtisadiyyatından 6 dəfə böyükdür. Gələn il 10 dəfə çox 

olacaq və bu, get-gedə daha da artacaqdır. Bəzən Avropadakı siyasətçilər bizə irad tutur ki, hərbi büdcəmizi 

artırırıq. İlk növbədə, onu demək istəyirəm ki, bu, bizim suveren hüququmuzdur. İkincisi, bizim büdcəmiz 

ümumi həcmlə artır. Son üç il ərzində Azərbaycanın büdcəsi 4 dəfə artmışdır. Təbii ki, belə olan halda, hərbi 

xərclərimiz də artır.  

Mən bir daha demək istəyirəm ki, biz problemi dinc yolla həll etmək istəyirik. İqtisadi baxımdan 

Azərbaycan olduqca güclü ölkəyə çevrildikdən sonra, hərbi əməliyyatlar haqqında düşünmək mütləq xarakter 

daşımayacaqdır. Yəni ərazi bütövlüyümüzün bərpa edilməsi üçün bir çox digər vasitə və yollar mövcud 

olacaqdır. Ermənistan rəhbərliyi bunu nə qədər tez başa düşsə, onların özləri üçün bir o qədər yaxşı olacaqdır. 

Vaxt ötdükcə bizim mövqeyimiz daha da möhkəmlənəcək və sərtləşəcəkdir. Prinsip etibarilə bu münaqişə 
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regional inkişafa olan əsas təhlükədir. Xüsusən də regionumuzda son illər ərzində aparılan böyük əməkdaşlıq 

layihələrini nəzərə alsaq, bu münaqişə ən böyük potensial təhlükədir.  

Regionumuzda böyük həcmdə neft və qaz hasilatı başlanır. Hazırda Xəzər dənizində neft ehtiyatlarının 

dünyanın neft şirkətləri ilə əməkdaşlıq edən Azərbaycan tərəfindən işlənilməsi nəticəsində enerji daşıyıcıları 

Aralıq dənizi vasitəsilə dünya və Avropa bazarlarına çıxarılır. Bu, çox milyardlıq sərmayələrdir. Bu layihə 

nəinki regionda aparılan əməkdaşlığa, o cümlədən regionda və ondan kənarda cərəyan edən siyasi proseslərə də 

təsir göstərir. Ona görə də biz həmin potensial təhlükənin aradan qaldırılması üçün birgə çalışmalıyıq. Hesab 

edirik ki, Avropa İttifaqı da bu baxımdan daha fəal rol oynaya bilər.  

ATƏT problemi həll etmək mandatına malikdir. BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası erməni qüvvələrinin 

Azərbaycanın zəbt olunmuş torpaqlarından qeyd-şərtsiz çıxarılması ilə bağlı 4 qətnamə qəbul etmişdir. Onlar 

hələ də yerinə yetirilməyibdir. Avropa İttifaqının bu baxımdan mövqeyi vacibdir, çünki Avropa İttifaqı artıq 

bizim qonşumuzdur. Biz də öz tərəfimizdən Avropa İttifaqına daha da yaxınlaşırıq və onun “Yeni qonşuluq 

siyasəti”ndə iştirak edirik. Ona görə də, digər təşkilatlardan fərqli olaraq, Avropa İttifaqı regionda 

təhlükəsizliyin olmasında daha da maraqlıdır. Çünki biz qonşuyuq. Bu münaqişə olduqca ciddi təhlükədir. 

Münaqişənin dondurulmuş vəziyyətdə olması bizdə yanlış təsəvvür yaratmamalıdır. Bəzi hallarda dondurulmuş 

münaqişələr, ümumiyyətlə, yaddan çıxarılır. İnsanlar hesab edir ki, hər şey normaldır, tərəflər danışıqlar aparır. 

Lakin belə hesab etmək lazım deyildir. Çünki sülh çox kövrəkdir və onun pozulması çoxlu təhlükələr yarada 

bilər.  

ALEKSANDR KVASNEVSKİ: Mən, eyni zamanda, Rusiya ilə bağlı sual verdim. Xahiş edərdim, bu 

haqda da danışasınız. 

İLHAM ƏLİYEV: Bizim Rusiya ilə yaxşı münasibətlərimiz var. Biz qonşuyuq. Mən sizə deyə bilərəm 

ki, təqribən 10 il bundan əvvəl Rusiya ilə Azərbaycan arasında olan münasibətlər çox pis idi. Həmin vaxt 

Rusiya açıq formada erməni separatçılarını dəstəkləyirdi. Rusiya 1 milyard dollar həcmində hərbi avadanlıq və 

texnikanı qeyri-qanuni olaraq Ermənistana ötürmüşdü. Bu məsələ ilə bağlı Rusiya Dövlət Dumasında böyük 

qalmaqal yarandı və beləliklə, bizim Rusiya ilə münasibətlərimiz çox gərgin xarakter aldı. Lakin birgə səylərlə 

biz ziddiyyətli məsələlərdə razılığa gələ bildik və indi ölkələrimizin münasibətləri, demək olar ki, qonşular 

arasında olan münasibətlərə nümunə ola bilər. Rusiya kimi böyük ölkə ilə Azərbaycan arasındakı münasibətlər 

qarşılıqlı hörmət, daxili işlərə qarışmamaq və dostluq prinsiplərinə əsaslanır.  

Biz, Azərbaycan xalqının tələbatlarına və maraqlarına uyğun siyasət aparırıq. Siyasətimiz müstəqildir. 

Siyasi, iqtisadi münasibətlərdə, o cümlədən dünya ictimaiyyəti ilə qurduğumuz əlaqələrdə siyasətimiz 

müstəqildir. Mən sizə deyə bilərəm ki, bu siyasət özünü doğruldur. Bizim ABŞ-la strateji tərəfdaşlıq 

münasibətlərimiz də mövcuddur. Eyni zamanda, bizim İKT-yə üzv olan ölkələrlə də yaxşı münasibətlərimiz var. 

Bizim qonşularla olan münasibətlərimiz müsbətdir. Rusiyadan başqa, bizim İranla da yaxşı münasibətlərimiz 

var. Bir sözlə, bütün bunlar mümkündür. Həmin amillər regionda təhlükəsizliyin və sabitliyin bərqərar olmasına 

xidmət edir. Çünki bizim yerləşdiyimiz region olduqca mürəkkəbdir.  

Bəzən Avropada mövcud olan meyarlar avtomatik qaydada bizim regiona tətbiq edildikdə, nəticələr 

fərqli olur. Burada, Avropada sizin öz qonşularınız var. Bizim öz qonşularımız var və onlar da fərqlidir. Təbii 

ki, qonşular da həmsərhəd olan ölkələrdə gedən proseslərə təsir göstərir. Bizim də əldə etdiyimiz nailiyyətlər 

qonşu ölkələrdə gedən proseslərə təsir göstərir. Bu, nəzərə alınmalıdır.  

Son 15 il ərzində Azərbaycanın müstəqilliyinin qorunub saxlanılması bizim üçün prioritet xarakterli 

məsələ olmuşdur. Çünki ölkəni, sadəcə, müstəqil elan etmək və müstəqilliyə aid olan müəyyən qanuni 

atributların olması kifayət deyildir. Biz hər gün müstəqilliyimizi möhkəmləndirməli idik. İndi isə bu proses artıq 

başa çatıbdır. Ölkəmiz bu gün güclüdür və biz qonşularımızla yaxşı münasibətdə olmalıyıq. Zənnimcə, digər 

ölkələr də bunu arzulamalıdır. Aleksandr, Siz bu məsələni iki dəfə qaldırdığınıza görə, çalışdım ki, bu suala 

hərtərəfli cavab verim. 

ALEKSANDR KVASNEVSKİ: Bəli, Rusiya böyük ölkədir, ona görə də mən bu məsələni xüsusi 

qaldırdım. Bəs, Avropa və ABŞ-a gəldikdə, Sizin bunlarla münasibətləriniz nə yerdədir?  

İLHAM ƏLİYEV: Bir ölkə olaraq, biz bu gün həmin əməkdaşlığı davam etdirmək istəyirik. Həmin 

əməkdaşlıq qarşılıqlı surətdə olduqca faydalıdır və artıq yaxşı tarixə malikdir. Azərbaycan müstəqilliyini əldə 

etdikdən sonra bizə elə gəlirdi ki, kimsə gəlib bizə dərhal kömək edəcəkdir. Kimsə gəlib bizə mütləq qaydada 

yardım etməlidir. Bəlkə də, bu cür münasibət Azərbaycanın keçmişdə uzun illər və əsrlər boyu digər ölkənin 

tərkibində olması ilə bağlı idi. Bəlkə də bunun başqa səbəbləri var idi. Ola bilsin, kimsə düşünürdü ki, bütün 

dünya Azərbaycanın müstəqil olması ilə əlaqədar ölkəmiz haqqında və orada baş verən hadisələr barədə 

düşünməlidir. Lakin vaxt getdikcə biz anladıq ki, bütün işlər yalnız özümüzdən asılıdır. Əgər bizim 

imkanlarımız böyük olsa, güclü olsaq, müdrik addımlar atsaq, onda biz yaxşı əməkdaşlıq qura biləcəyik. Əgər 
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belə olmasa, biz öz yerimizi tuta bilməyəcəyik. Biz hesab edirik ki, gələcəyimiz və taleyimiz yalnız özümüzdən 

asılıdır. Ona görə biz ölkəmizi sıfır səviyyəsindən qurmağa başladıq. Hətta mən deyərdim ki, bu səviyyədən də 

aşağı, çünki Azərbaycan olduqca acınacaqlı vəziyyətdə idi. Ölkəmizdə vətəndaş müharibəsi, işğal, siyasi və 

iqtisadi böhran mövcud idi. Vaxt keçdikcə Azərbaycan gücləndi və apardığı əməkdaşlığın səviyyəsi artmağa 

başladı. İndi isə həmin əməkdaşlıq birtərəfli deyil, artıq ikitərəfli qaydada aparılır.  

Azərbaycan dünyada enerji təchizatı və təhlükəsizliyi sahəsində mühüm ölkəyə çevrilməyə başlayır. Biz 

ABŞ-la beynəlxalq terrorçuluğa qarşı mübarizədə əməkdaşlıq edirik və dünyanın müxtəlif yerlərində aparılan 

sülhməramlı əməliyyatlarda iştirak edirik. Biz Avropanı Asiya ilə birləşdirən nəqliyyat dəhlizi rolunu oynayırıq. 

Bir çox layihələrin təşəbbüskarıyıq və onları amerikalı və avropalı dostlarımızla həyata keçiririk. Biz ABŞ-la, 

Avropa İttifaqı ilə qarşılıqlı fayda verən əməkdaşlığı genişləndirmək arzusundayıq. Xüsusən də “Yeni qonşuluq 

siyasəti”nə gəldikdə, hesab edirəm ki, biz bir çox praktiki məsələləri qonşuluq proqramına daxil etməliyik. 

Azərbaycan xalqı üçün maraqlı ola biləcək konkret məsələlərin ortaya qoyulması olduqca vacibdir. Biz burada 

yardım və ya maliyyə dəstəyindən danışmırıq. Bizə bu mərhələdə həmin yardım lazım deyil. Biz indi 

Azərbaycanda həyat tərzi standartlarını Avropadakı standartlara yaxınlaşdırmaq istəyirik. Bu baxımdan, Avropa 

İttifaqı və ABŞ ilə əməkdaşlığımız Azərbaycan üçün böyük əhəmiyyət kəsb edir.  

Hazırda beynəlxalq ictimaiyyətin iştirakına ehtiyac duyulan yeganə məsələ Ermənistan-Azərbaycan, 

Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin aradan qaldırılmasıdır. Əgər beynəlxalq ictimaiyyət münaqişənin həllində 

mühüm rol oynamasa, hadisələr gözlənilməz istiqamətdə cərəyan edə biləcəkdir. İndi Ermənistanla Azərbaycan 

arasında olan qüvvələr tarazlığı artıq mövcud deyildir.  

İndi Ermənistanla-Azərbaycan arasında inkişaf sahəsində mövcud olan fərq get-gedə artır və bu, hər il 

artacaqdır. Bir sözlə, qüvvələrin tarazlıqda olması bir növ sabitliyin amili idi. Lakin bu gün bu, artıq mövcud 

deyildir. Ona görə də əgər bu məsələnin həllində bizə yardım edilməsə və beynəlxalq ictimaiyyət münaqişənin 

aradan qaldırılmasında lazımi dərəcədə fəal olmasa, onda hadisələr öz məntiqi ilə inkişaf edə bilər və 

Azərbaycandakı vəziyyət bu cür davam etsə, gələcəkdə ona nəzarət etmək çətin olacaqdır. Bu, ən əsas 

təhlükədir. Bu elə bir sahədir ki, biz burada Avropa İttifaqı və Birləşmiş Ştatlar tərəfindən olduqca böyük 

diqqətin və əməkdaşlığın şahidi olmalıyıq. Çünki bu bizim ümumi təhlükəsizliyimizə aid olan məsələdir.  

ALEKSANDR KVASNEVSKİ: Əgər Sizin ölkədə güclü iqtisadiyyat və maliyyə imkanlarınız olarsa, 

onda gələcəkdə vəziyyət nəzarət altından necə çıxa bilər? Bunu necə təsəvvür etmək olar? 

İLHAM ƏLİYEV: Bilirsiniz, ölkə torpaqları 10 ildən çox müddət ərzində işğal altında olduğu zaman, 

ölkədə 1 milyondan çox qaçqın və məcburi köçkün olan təqdirdə və zəbt edilmiş ərazilərdə hər bir şeyin 

dağıdıldığı halda, vəziyyət daha da mürəkkəbləşir. Ötən il ATƏT-in faktaraşdırıcı missiyası Azərbaycanın işğal 

edilmiş ərazilərində olmuş və hesabat hazırlamışdır. Orada deyilir ki, zəbt olunmuş torpaqlarda, xüsusən də 

Azərbaycanın işğal edilmiş 7 rayonunda bütün evlər yerlə-yeksan olunubdur. Belə olan halda, xalqın səbri 

tükənir, iqtisadi və hərbi nöqteyi-nəzərdən ölkə gücləndikcə, bizim imkanlarımız da artır.  

Gələn il bizim hərbi büdcəmiz Ermənistanın bütün büdcəsinə bərabər olacaqdır. Belə olan halda, 

Ermənistanın sülh prosesini pozması ilə barışmaq çətin olacaqdır. Mən əvvəldə də qeyd etdim ki, Ermənistan bu 

gün razılığa gəlməlidir. Çünki hazırda biz danışıqlar masası arxasında ən münasib təklifi irəli sürmüşük. 

Azərbaycanın imkanları genişləndikcə, bizim mövqeyimiz də sərtləşəcəkdir. 

ALEKSANDR KVASNEVSKİ: Mən isə belə düşünürəm ki, iqtisadiyyatda, büdcədə və hərbi 

xərclərdə bu cür yaxşı imkanlar artdıqca, məhz sülh yolu ilə məsələnin çözülməsi də mümkün olacaqdır. Yəni 

kompromisin tapılması üçün bu, ən münasib vaxt olacaqdır. Bu, Sizin təşəbbüsünüzdür və Sizin tərəfdən 

beynəlxalq ictimaiyyətə təklif edilə bilər. Bu imkandan istifadə etmək lazımdır. Çünki 3-4 ildən sonra nəyin baş 

verəcəyini, yəni neft və qazın qiymətinin hansı səviyyədə olacağını demək çətindir. Hesab edirəm ki, məsələnin 

Sizin təşəbbüsünüz əsasında həlli üçün münasib vaxtdır.  

İLHAM ƏLİYEV: Siz haqlısınız və biz mümkün olan ən yaxşı təklifi irəli sürmüşük. Əgər digər oxşar 

vəziyyətlə bu münaqişəni müqayisə etsək görərik ki, yalnız biz bu cür ən yüksək statuslu muxtariyyətin 

verilməsini təklif etmişik. Bu, bizim edə biləcəyimiz maksimum təklifdir. Biz ermənilərin Dağlıq Qarabağı 

Ermənistana vermək arzusu ilə razılaşa bilmərik. Bu, heç vaxt baş tutmayacaqdır. Lakin biz güzəştlərə əsaslanan 

konstruktiv və düzgün təklifimizin rədd edildiyini və sülh prosesinin Ermənistan tərəfindən pozulduğunu 

gördükdə, bundan çox məyus oluruq.  

Bu yaxınlarda Ermənistanın xarici işlər naziri bizim nazirimizlə görüşməkdən imtina etdi. Bilirsiniz, nə 

səbəbə görə? Çünki GUAM ölkələri BMT çərçivəsində dondurulmuş münaqişələri müzakirə etmək təklifi ilə 

çıxış etmişdir. Onlar isə dedilər: “Əgər siz, bunu etsəniz, biz sizinlə görüşməyəcəyik”. Yaxşı, bir tərəf danışıqlar 

prosesindən imtina etdikdə, biz nə edə bilərik? Ermənistan tərəfi daimi olaraq, sülh prosesini pozur. Keçmişdə 

bir neçə dəfə belə hadisələr baş vermişdir, yəni hər iki tərəf məsələnin həllinin sonuna yaxınlaşdığı bir anda, 
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Ermənistanda nə isə baş verirdi. Birinci dəfə Ermənistan Prezidenti Ter-Petrosyan sazişi imzalamağa razı 

olduqda, ona qarşı dövlət çevrilişi edildi. Ermənistanın bugünkü Prezidenti o vaxt Baş nazir idi. Sonra o, birdən-

birə Prezident oldu və Ter-Petrosyanı bu işlərdən uzaqlaşdırdı. İkinci dəfə, Aleksandr, hadisə Sizin Bakıda 

olduğunuz zaman baş verdi. Ermənistan parlamentində terror aktları törədildi. Hər zaman biz məsələnin vacib 

nöqtəsinə yaxınlaşdığımız halda, Ermənistanda nə isə baş verir və danışıqlarda əldə olunan irəliləyiş heçə 

endirilir. Biz iki il ərzində Praqa prosesi formatında işlədik və sazişin imzalanmasına yaxın olduq. Sonra 

Ermənistan tərəfi Fransada, Rambuyedə oxşar münasibət nümayiş etdirdi. Ermənistan tərəfi, sadəcə, danışıqları 

tərk etdi. Onlar fiziki mənada danışıqları tərk etdilər. Belə bir halda, biz nə edə bilərik?  

ALEKSANDR KVASNEVSKİ: Mən hesab edirəm ki, yaxşı bir görüş alındı və fikrimcə, bu məsələnin 

həlli üçün Sizin şəxsən yaxşı imkanlarınız var. Hazırda, bu məqsəd üçün ən münasib şərait yaranıbdır. Bir çox 

məsələlər Sizdən asılıdır və əgər bu məsələni həll etsəniz, biz hamımız Sizə Nobel mükafatının verilməsinə səs 

verəcəyik. Bunu mütləq qaydada etmək lazımdır. Sizi inandıra bilərəm ki, hazırda bu kiçik imkan Sizin 

əlinizdədir. 
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QƏTƏRİN “ƏL-CƏZİRƏ” TELEYAYIM KORPORASİYASININ ƏMƏKDAŞLARINA  

MÜSAHİBƏ 

 

 

Bakı şəhəri, 

27 sentyabr 2006-cı il 

 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev sentyabrın 27-də Prezident sarayında Qətərin “Əl-

Cəzirə” teleyayım korporasiyasının Moskva bürosunun əməkdaşları Əbdülmunim Salim Adilə və Hüda Xəlil 

Rahməyə müsahibə vermişdir. Müsahibə oktyabrın 15-də “Əl-Cəzirə” telekanalı ilə yayımlanmışdır.  

- Cənab Prezident, icazə verin, müsahibəmizə çox mühüm hesab etdiyim sualla başlayım. Artıq üç 

ilə yaxındır ki, atanız, Prezident Heydər Əliyev haqq dünyasındadır. Onun rəhbərliyi illərində 

Azərbaycan irəliyə doğru addımladı. O, yenidən əldə edilmiş dövlətçiliyin təşəkkülü sahəsində ilk 

tədbirlərə başladı. İndi, respublikaya Sizin başçılıq etdiyiniz vaxtda özünüzü atanızın dövlətçiliyi 

möhkəmləndirməsi işinin davamçısı hesab edirsinizmi və bu gün Sizin üçün ən önəmli məqsəd hansıdır? 

-Təbii ki, özümü Heydər Əliyevin işlərinin davamçısı hesab edən təkcə mən deyiləm, indi baş verənləri 

Azərbaycan xalqı da məhz belə qəbul edir. Mən bu vəzifəyə başlayanda bildirmişdim ki, Azərbaycanda Heydər 

Əliyevin rəhbərliyi ilə bir çox illər ərzində həyata keçirilmiş nə varsa, hamısını davam etdirəcəyəm. O illər 

Azərbaycan üçün həlledici illər olmuşdur, çünki dövlətimizin özünün varlığı sual altında idi. Azərbaycanda 

cərəyan etmiş mənfi proseslər ölkəmizin dövlətçiliyinə, əslində, son qoya bilərdi. Heydər Əliyevin xidməti, ilk 

növbədə, ondadır ki, o, müstəqilliyimizi qoruyub saxladı, möhkəmləndirdi və Azərbaycanı elə bir səviyyəyə 

çıxardı ki, ölkəmizin hərtərəfli inkişafı heç kimdə heç bir sual və şübhə doğurmur.  

İndi qarşımızda duran vəzifə bu möhkəm təməl əsasında inkişaf etmiş iqtisadiyyata və siyasi sistemə 

malik müasir dövlət, bizim hamımızın fəxr edə biləcəyimiz ölkə yaratmaqdan ibarətdir. Son üç ildə bu 

istiqamətdə böyük uğurlara nail olmağımız məndə məmnunluq hissi və atamın başladığı və həyata keçirdiyi və 

indi bizim müvəffəqiyyətlə davam etdirdiyimiz işlərə görə qürur hissi doğurur.  

- Cənab Prezident, təbii ki, Azərbaycan üçün ən ağrılı problemlərdən biri təkcə Dağlıq Qarabağın 

deyil, həm də onun hüdudlarından kənarda 7 rayonun işğalıdır. Hazırda Azərbaycanın ATƏT və digər 

beynəlxalq təşkilatlar, o cümlədən BMT Baş Məclisi vasitəsilə göstərdiyi diplomatik səylərin uğuruna 

inanırsınızmı? 

- Bizim göstərdiyimiz səylər hələlik əməli nəticə verməmişdir. Əlbəttə, bu, bizdə, Azərbaycan 

rəhbərliyində və ictimaiyyətində böyük narahatlıq doğurur. Çünki bu vəziyyət 10 ildən çoxdur davam edir. 

Azərbaycanlılara qarşı həyata keçirilmiş etnik təmizləmə dünya birliyi tərəfindən pislənməmişdir. Halbuki, 1 

milyondan çox adam Ermənistan tərəfindən etnik təmizləməyə məruz qalmışdır. Sərhədləri bütün dünya 

tərəfindən tanınan suveren dövlətin ərazisinin, - bizim ərazi bütövlüyümüz BMT tərəfindən də tanınır, - işğalına 

dünya birliyi tərəfindən lazımi münasibət göstərilməmişdir. Bu işğal nəticəsində torpaqların 20 faizi zəbt 

olunmuş, 1 milyondan çox azərbaycanlı qaçqına və məcburi köçkünə çevrilmişdir. Başqa sözlə, bütün bunlar 

uzun illər davam edən ən böyük ədalətsizlikdir. Təəssüf ki, dünya birliyi bu işğala son qoymaq üçün 

təcavüzkara lazımi təsir göstərmir. Biz münaqişənin sülh yolu ilə həlli üçün səy göstəririk, lakin eyni zamanda 

əmin oluruq ki, ciddi hərbi, siyasi, diplomatik və iqtisadi vasitələr olmasa, işğala son qoymaq çətin, bəlkə də, 

qeyri-mümkün olacaqdır. Buna görə də ATƏT çərçivəsində danışıqlar prosesini davam etdirərək, habelə bu 

məsələnin müzakirəsinə yeni qurumları, o cümlədən BMT Baş Məclisini, Avropa Şurası, İslam Konfransı 

Təşkilatını və digər təşkilatları cəlb etməklə biz dinc yolla nizamasalma üçün bütün imkanlardan istifadə etmək 

istəyirik ki, problemin sülh yolu ilə həlli üçün hər şeydən istifadə edib-etmədiyimiz barədə gələcəkdə heç bir 

şübhəmiz qalmasın. Bununla yanaşı, biz ölkəmizi möhkəmləndiririk, iqtisadiyyatımızı, müdafiə sahəsini 

möhkəmləndiririk. Azərbaycana yatırılan çox böyük məbləğdə sərmayələr ona gətirib çıxardı ki, bu gün bizim 

iqtisadiyyatımız Ermənistan iqtisadiyyatından 6 dəfə üstündür, gələn il isə 10 dəfə artıq olacaqdır. Təbii ki, 

bütün bunlar məsələnin həlli üçün bizdən ötrü getdikcə daha əlverişli şərait yaradacaqdır.  

Dağlıq Qarabağ əzəli Azərbaycan torpağıdır. Ermənilər oraya XIX əsrin birinci yarısında 

köçürülmüşlər. Dağlıq Qarabağın hüdudlarından kənardakı ərazilərin əhalisi yüz faiz azərbaycanlılar idi. Dağlıq 

Qarabağ əhalisinin təxminən 30 faizi azərbaycanlılar idi, bu, kifayət qədər çoxdur. Bir sözlə, həm tarixi, həm də 

hüquqi baxımdan ədalət bizim tərəfimizdədir. İqtisadi potensial baxımından Ermənistan bizim üçün artıq rəqib 

deyildir. Hərbi potensial nöqteyi-nəzərindən bu gün Azərbaycan ordusu Qafqazda ən güclü ordudur və onun 
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gücü artır, çünki biz hərbi büdcəmizi hər il artırırıq. Gələn il isə bizim hərbi büdcəmiz Ermənistanın bütün 

büdcəsinə bərabər olacaqdır. 

Bütün energetika, iqtisadi layihələrimiz tamamilə həyata keçirildikdən sonra Azərbaycan çox güclü 

dövlətə çevriləcəkdir. Ermənistan bizimlə yarışa bilməyəcəkdir. Ona görə də Ermənistan rəhbərliyi bu yolun 

fəlakətliliyini, perspektivsizliyini və münaqişə sülh yolu ilə nizama salınmasa, Dağlıq Qarabağ və Ermənistan 

əhalisini necə bir təhlükəyə məruz qoyacaqlarını başa düşməlidir.  

-Bir halda ki, Azərbaycanın hərtərəfli - iqtisadi, sənaye və hərbi baxımdan möhkəmləndiyindən 

danışırıq, onda demək olarmı, elə bir hədd, elə bir sərhəd varmı ki, artıq ondan sonra Siz belə qənaətə 

gələcəksiniz ki, bütün sülh və diplomatiya imkanları tükənmişdir?  

- Bilirsiniz, danışıqlar prosesinin lap əvvəlindən, 1994-cü ildən bu proses hansısa formatda gedirdi, 

hansısa təkliflər müzakirə edilirdi. Tərəflər, əsasən, ATƏT-in Minsk qrupundan gələn təkliflər ətrafında dialoq 

aparırdılar. Lakin hansısa mərhələdə, nizamasalma prinsiplərinin az-çox hansısa ümumi anlaşmasına gəlib 

çıxdıqda, danışıqlar pozulurdu. Özü də erməni tərəfinin təqsiri üzündən pozulurdu. Əvvəlcə Ermənistanda 

çevriliş oldu və rəhbərlik zorakılıq yolu ilə dəyişdi və danışıqlar pozuldu. Sonra Ermənistan parlamentində 

dövlət terrorizmi aktı törədildi, Ermənistan hakimiyyətinin nümayəndələri öldürüldü və beləliklə, danışıqlar 

yenidən pozuldu, sonrakı mərhələlər də həmçinin. Ermənistan tərəfi son anda həmişə danışıqlardan yayınır. 

İndiki danışıqlar formatı mərhələli həlli nəzərdə tutan Praqa prosesi formatıdır, yəni Ermənistanın 

işğalçı qüvvələrinin ərazilərimizdən çıxarılmasını, Dağlıq Qarabağın statusunun müzakirə edilməsini və 

təhlükəsizliyi möhkəmlətmək sistemini, habelə sülhyaratma əməliyyatını nəzərdə tutur. Ümumən, söhbət 

bundan gedir. Yəni, bu, əslində, yekun mərhələsidir və əgər o, erməni tərəfinin qeyri-konstruktiv mövqeyi ilə 

pozulsa, onda nə Minsk qrupu həmsədrlərinin, nə də münaqişə tərəflərinin danışıqları davam etdirmək üçün 

daha imkanları, sadəcə, qalmayacaqdır. Yəni, gələcəkdə danışıqlar nəyin ətrafında aparılacaqdır? Ona görə də 

biz hesab edirik ki, indiki mərhələdə danışıqlar prosesini erməni tərəfinin pozması danışıqların dayandırılmasına 

gətirib çıxara bilər. Lakin biz başa düşürük ki, danışıqlar dayanarsa, onda bundan sonra nəsə baş verməlidir. Biz 

oturub, heç nə etməyə bilmərik, nə vaxtsa nə isə baş verəcəyini gözləyə bilmərik. Biz ya danışıqlar prosesində, 

ya da bu prosesdən kənarda olmalıyıq. Əgər biz danışıqlar prosesindən kənarda olsaq, onda Azərbaycan 

danışıqların aparılmasına dair bütün öhdəlikləri öz üzərindən götürəcəkdir və bu məsələdə öz strategiya və 

taktikamızı dəyişəcəyik. Əlbəttə ki, onda istənilən digər variantlar müzakirə ediləcəkdir.  

Dediyim kimi, Azərbaycanın güclü iqtisadi potensiala malik olduğu və Azərbaycanla müqayisədə 

Ermənistanın zəif ölkə olduğu bir şəraitdə, dərhal hərbi əməliyyat barədə düşünmək zəruri deyildir.  

Hərbi əməliyyat sonuncu addımdır. Yəni Azərbaycanın çox böyük maliyyə, insan ehtiyatları, nəhəng 

intellektual potensialı olduğu halda, məqsədə çatmağımız üçün bizim çox imkanlarımız olacaqdır. Sadəcə 

olaraq, Ermənistanda anlamalıdırlar ki, proses bizim xeyrimizə inkişaf edir.  

Bəli, əlbəttə, prosesin uzanması bir milyon qaçqın-köçkünümüzün əzab-əziyyəti ilə müşayiət olunur. 

Lakin biz onlara kömək etməyə çalışırıq, onlar üçün yeni müasir şəhərlər və qəsəbələr salırıq. Biz qaçqın-

köçkünləri cəmiyyətin gündəlik həyatına inteqrasiya etməyə çalışırıq. Onlar üçün müvəqqəti də olsa, normal 

həyat şəraiti yaratmağa çalışırıq, çünki əminik ki, onlar öz torpaqlarına qayıdacaqlar. Buna görə də münaqişənin 

uzanması üzündən insanlarımız narahatlıq və əziyyət çəkirlər. Lakin Ermənistanda anlamalıdırlar ki, prosesin 

inkişafı baxımından onların tutduğu yol heç yerə aparmır. Onların mövqeyi yalnız özlərinin təsəvvürlərinə və 

arzularına əsaslanır. Bizim mövqeyimiz isə beynəlxalq hüquq normalarına əsaslanır. Azərbaycanın ərazi 

bütövlüyü hamı tərəfindən – ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri olan ABŞ, Rusiya və Fransa, Avropa 

İttifaqı və İslam aləmi, bütün dünya tərəfindən tanınmışdır. BMT Dağlıq Qarabağı Azərbaycanın ayrılmaz 

hissəsi kimi tanımışdır. Ona görə də Ermənistan ya diasporun, ya da dünyanın müxtəlif ölkələrində Ermənistanı 

qurban kimi qələmə verməyə cəhd göstərən satqın, riyakar siyasətçilərin köməyinə uzun müddət arxalana 

bilməz. Bu, çox davam etməyəcəkdir. Bizim aramızda qüvvələr tarazlığı olanda, hərbi və iqtisadi potensialımız 

müəyyən dərəcədə təxminən bərabər olanda, onlar belə fəaliyyəti davam etdirə bilirdilər. Biz bu tarazlığı 

pozduq. Bu tarazlıq daha yoxdur və aramızdakı fərq artacaqdır.  

Dağlıq Qarabağ məsələsi bizim bir nömrəli problemimizdir. Bizim maliyyə imkanlarımız, siyasi 

qüvvəmiz, bizim regiondakı mövqeyimiz şəraitində, enerji ehtiyatları baxımından Azərbaycanın region üçün, 

Avropa üçün vacibliyi şəraitində Ermənistan bizimlə rəqabət apara bilməz. Onlar bunu anlamalıdırlar. Dağlıq 

Qarabağın erməni əhalisinin təhlükəsizliyi naminə, Ermənistan əhalisinin təhlükəsizliyi naminə onlar işğal 

olunmuş ərazilərdən könüllü surətdə çıxmalıdırlar.  

- Biz eşidirik ki, Rusiya strateji tərəfdaşdır, Birləşmiş Ştatlar da Sizə yaxındır, hələ Türkiyəni 

demirik... Siz hansı xarici siyasəti yeridirsiniz? 
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- Bilirsinizmi, daxili siyasət kimi, xarici siyasət də elə bir amildir ki, hamının gözü qarşısındadır. Biz 

Azərbaycanda səmimi siyasət yeridirik. Başqa sözlə, siyasətimizdə heç bir ikimənalılıq yoxdur – həm rəsmi 

görüşlərdə, həm bəyanatlarımızda, həm qəbul etdiyimiz qərarlarda biz daim həm ictimaiyyət üçün, həm də 

xarici tərəfdarlarımız üçün düzgün, açıq siyasət yeridirik. Çünki biz dünyada yalnız o vaxt nüfuz və hörmət 

qazana bilərik ki, prioritetlərimiz haqqında açıq danışaq, bütün məsələlərə dair mövqeyimizi açıq bəyan edək və 

tərəfdaşlarımızla əməkdaşlıq etməyə çalışaq. Bəzən, bəlkə də, müəyyən amillərin təsiri altında belə təsəvvür 

yaranır ki, öz aralarında hansısa problemləri olan ölkələrlə normal əməkdaşlıq etmək mümkün deyildir. 

Azərbaycanın təcrübəsi bunu təkzib edir.  

Siz Rusiya ilə strateji tərəfdaşlıq münasibətlərimizi xatırlatdınız. Hazırda bu münasibətlər Azərbaycan 

müstəqillik qazandığı vaxtdan bəri ən yüksək səviyyəyə çatmışdır və biz bundan çox razıyıq. Bu, Rusiyanın da, 

bizim də maraqlarımıza cavab verir. Amerika Birləşmiş Ştatları ilə münasibətlərimiz barədə də eyni sözləri 

demək olar. Strateji tərəfdaşlıq və müxtəlif sahələrdə əməkdaşlıq münasibətlərimiz qarşılıqlı surətdə faydalı və 

regionun inkişafı üçün çox vacibdir. Türkiyə bizim ən yaxın tərəfdaşımızdır, Azərbaycanın müstəqilliyini ilk 

tanıyan ölkədir, bizi möhkəm qardaşlıq və əməkdaşlıq telləri bağlayır. Eyni sözləri bizim digər qonşumuz – 

Gürcüstan haqqında da deyə bilərəm. Biz Gürcüstanla müxtəlif sahələrdə - siyasi, iqtisadi münasibətlər 

sahəsində, energetika layihələrində fəal əməkdaşlıq edirik. Bizim digər qonşumuz İrandır. Onunla hazırkı 

münasibətlərimiz ictimaiyyətin əhval-ruhiyyəsini tam əks etdirir və çox şadıq ki, bu münasibətlər ən yüksək 

səviyyəyə qalxmışdır və bizim aramızda heç bir problem yoxdur, hərçənd, bəzən onları süni surətdə yaratmağa 

cəhd göstərirlər.  

Avropa İttifaqı ilə münasibətlərimiz bu gün yeni mərhələyə keçir. Avropa İttifaqı Cənubi Qafqaz üçün, 

o cümlədən Azərbaycan üçün tərəfdaşlıq və qonşuluq proqramı təklif etmişdir. Energetika sahəsində də yaxşı 

perspektivlər açılır. İslam Konfransı Təşkilatında mövqelərimiz möhkəmlənir. Hazırda Azərbaycan burada 

nazirlər səviyyəsində həmsədrdir.  

Görürsünüz, bütün bunlar ölkənin inkişafı üçün əlverişli imkanlar açır. Bizim başlıca vəzifəmiz 

Azərbaycanı uğurla inkişaf etdirmək, riskləri minimuma endirmək, bütün ehtiyatlarımızı optimallaşdırmaq və 

iqtisadi, sosial inkişafa nail olmaqdır. Bunu yalnız sərhədlərimizdə vəziyyət yaxşı olduqda, əsas 

tərəfdaşlarımızla münasibətlər yaxşı olduqda təmin etmək olar. Biz buna nail ola bilmişik. Bizim təcrübəmiz 

göstərir ki, ayrı-ayrı ölkələr arasındakı ziddiyyətlər Azərbaycan üçün heç bir rol oynamır. Biz həmişə demişik 

ki, Azərbaycanın mənafeyi birinci yerdədir. Bura, ölkəmiz rəqabət meydanı deyil, əməkdaşlıq meydanıdır. Biz 

buna nail ola bilmişik. 

Odur ki, bizim xarici siyasət prioritetlərimiz çoxşaxəlidir və bir-birini tamamlayır. 

- Cənab Prezident, bir halda ki, İranı xatırladınız, belə bir sualı verməyə bilmərəm. O cümlədən 

İran ətrafında, onun nüvə dosyesi ətrafında yaranmış vəziyyət barədə. İran yaxın qonşunuzdur və onun 

əhalisinin xeyli hissəsi azərbaycanlılardır. Siz bu məsələnin həllini necə təsəvvür edirsiniz?  

- Bəli, İran yaxın qonşumuzdur və siz düzgün qeyd etdiniz ki, İranda çox böyük sayda azərbaycanlılar 

yaşayırlar və əlbəttə ki, biz onların taleyinə biganə deyilik. Ümumiyyətlə, regional miqyasda qonşunun 

təhlükəsizliyi sənin təhlükəsizliyin deməkdir. Bu, aksiomdur. Bizim yanaşmamız məhz belədir. Ona görə də 

hesab edirik ki, narahatlıq doğuran hər bir məsələ danışıqlar yolu ilə, sülh yolu ilə həll edilməlidir. Burada 

təzyiq, hədə-qorxu gəlmək metodları məqbul deyil, onların heç bir xeyri olmayacaqdır.  

Dünyanın istənilən digər ölkəsi kimi, İranın da öz atom energetikasını inkişaf etdirmək hüququ var. 

Burada qanuna zidd bir şey yoxdur. Əgər bu, müəyyən təşkilatlarda və ya ölkələrdə narahatlıq doğurursa, bu 

məsələni nizama salmaq lazımdır. Elə bir anlaşmaya gəlmək gərəkdir ki, hər iki tərəf mövcud vəziyyətdən razı 

qalsın. Əgər narahatlıq əsaslıdırsa, o, aradan qaldırılmalıdır. Lakin hər bir dövlətin suveren hüququ da mütləq 

həyata keçirilməlidir. Ona görə də biz ancaq danışıqlar yoluna tərəfdarıq və hesab edirik ki, bu, yeganə mümkün 

yoldur.  

- Cənab Prezident, hamımız bilirik ki, İranın Ermənistanla, bu gün düşməniniz olan, Azərbaycan 

ərazisinin böyük bir hissəsini, təxminən 20 faizini işğal etmiş ölkə ilə də yaxşı münasibətləri var. Bu, Sizi 

narahat edirmi, yoxsa, əksinə, ümid edirsiniz ki, bu münasibətlər vəziyyətin nizama salınması işində 

kömək edə bilər?  

- Bilirsinizmi, təbii ki, bu məsələlər ictimai qavrayış səviyyəsində, ictimai rəy səviyyəsində 

Azərbaycanda narahatlıq doğurur. Deyək ki, sənin ərazini işğal etmiş ölkəni təsəvvürə gətirin. Təbii ki, biz bu 

ölkənin beynəlxalq əlaqələrinə və onunla kimlərin dost olduğuna, kimlərin dost olmadığına həmişə diqqət 

yetiririk. Lakin digər tərəfdən, beynəlxalq münasibətlər sistemi mövcuddur. Qonşularımızdan təkcə İranın deyil, 

bəzi başqalarının da Ermənistanla yaxşı münasibətləri var. Yəni, bu, Azərbaycan tərəfindən siyasi qərarlar qəbul 
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edilməsinə təsir göstərə biləcək amil olmamalıdır. Əksinə, çalışmalıyıq ki, Ermənistanın yaxşı münasibətləri 

olan ölkələrlə bizim ondan da yaxşı münasibətlərimiz olsun. Biz buna çalışırıq və belə də edirik. 

Bizim regionda və dünyada ənənəvi müttəfiqlərimiz var, onlar Azərbaycanı dəstəklədiklərini daim 

bəyan edirlər, onlarla kifayət qədər məhsuldar və səmərəli münasibətlərimiz yaranır. Diplomatiyamızın köməyi 

ilə maksimum dərəcədə səylərimizi bizdə narahatlıq doğuran məqamlar üzərində cəmləşdirməliyik. Başqa sözlə, 

biz diplomatiyada Ermənistanın meydanında oynamalıyıq. 

Biz Los-Ancelesdə Baş konsulluq açdıq. Bu, Birləşmiş Ştatlarda böyük şəhərdir. Əlbəttə ki, orada 

diplomatik nümayəndəliyimizin olması bizim üçün çox vacibdir. Lakin sirr deyil ki, Kaliforniya ABŞ-da 

ermənilərin çox yaşadığı ştatdır. Biz orada olmaq və onlarla, erməni lobbisi ilə mübarizə aparmaq üçün orada 

Baş konsulluq açdıq. Biz Argentinada da səfirlik açırıq. Bildiyiniz kimi, Latın Amerikasında ən güclü erməni 

lobbisi Argentinadadır. Elə görünə bilər ki, heç bir ciddi əlaqələrimiz olmayan ölkədə səfirlik açmaq 

Azərbaycanın nəyinə gərəkdir? Ancaq biz orada səfirlik açırıq ki, erməni lobbisi ilə onların ərazisində mübarizə 

aparaq. Biz daim onları qabaqlamalıyıq. Biz buna nail olmuşuq. Bizim diplomatik təşəbbüslərimiz, siyasi 

gedişlərimiz, regiondakı inteqrasiya prosesləri, region ölkələri ilə münasibətlərimizin möhkəmlənməsi – bütün 

bunlar bizim mövqelərimizi gücləndirir.  

Bu gün Ermənistan diplomatik baxımdan uduzmuş ölkədir. Onların özlərinə yaxın müttəfiq saydığı 

ölkələr bu gün Azərbaycanın da yaxın müttəfiqidir. Bu ölkələr üçün mühümlüyü baxımından, Azərbaycan 

Ermənistandan daha mühümdür. Ermənistan bir ölkə kimi heç bir maraq kəsb edə bilməz, çünki o, bir tərəfdən 

coğrafi dalandır, digər tərəfdən isə, biz boru kəmərimizi kənardan çəkməklə onu energetika baxımından dalana 

çevirmişik. Biz Qars-Tbilisi-Bakı dəmir yolunu çəkməklə onu nəqliyyat baxımından da dalana çevirəcəyik. 

Regionumuzdan ümumiyyətlə uzaqda olan təşkilatların və siyasətçilərin etirazlarına baxmayaraq, biz bunu 

edəcəyik. 

Beləliklə, Ermənistan onlar üçün nə ilə cəlbedici ola bilər, Ermənistan region ölkələri üçün nə ilə 

cəlbedici ola bilər? Yalnız bununla ki, onun müxtəlif ölkələrin siyasətinə təsir göstərən zəngin diasporu var? Bu, 

amildir. Lakin bu amil Azərbaycan amili ilə müqayisədə olduqca kiçikdir.  

Bu gün Azərbaycan böyük potensiala – enerji, nəqliyyat potensialına, siyasi potensiala malik ölkədir, 

islam aləmində möhkəm mövqeyə malik ölkədir. Biz müstəqillik əldə etdiyimiz vaxtdan bəri, xüsusilə Dağlıq 

Qarabağ məsələsinin nizama salınması məsələsində Azərbaycanı dəstəklədiklərinə görə İslam aləmindəki 

qardaşlarımıza çox minnətdarıq. Azərbaycan Avropaya və dünya bazarlarına enerji ehtiyatları göndərəcək bir 

ölkədir. Bu, Şərq-Qərb dəhlizinin keçdiyi ölkədir. Tərəzinin bir gözündə Azərbaycanı, o biri gözündə isə 

Ermənistanı təsəvvür edin. Müqayisəolunmaz çəkilərdir. Biz bütün istiqamətlərdə mübarizə aparmalıyıq. Mən 

hökumət qarşısında, Azərbaycanın bütün vətənpərvərləri qarşısında vəzifə qoymuşam ki, ermənilər bizim 

ərazilərdən getməyincə, Ermənistana qarşı bütün cəbhələrdə mübarizə aparılsın. Düşünürəm ki, onlar bizim 

ərazilərimizdən çıxandan sonra münasibətlərimiz bərpa olunacaq və biz qonşular kimi yanaşı yaşamağı davam 

etdirəcəyik. 

- Cənab Prezident, Xəzər Azərbaycan üçün firavanlıq və iqtisadiyyatı möhkəmlətmək 

mənbəyidir. Lakin belə fikir var ki, Xəzər həm də sahilyanı ölkələr arasında nifaq mənbəyidir. Sizin 

dediyiniz neftin nəqli marşrutlarını nəzərə alsaq, bu, Rusiya kimi ölkələrin mənafelərinə toxunur, çünki 

bu marşrutlar Rusiyadan yan keçir.  

- Xəzər barəsində Rusiya ilə dənizin sektoral bölgüsü haqqında sazişimiz var. Bu saziş belə həssas 

məqamla bağlı bütün məsələləri tamamilə aradan götürmüşdür. İkitərəfli sektoral bölgü barədə Qazaxıstanla da 

belə saziş imzalamışıq. Yeri gəlmişkən, Rusiyanın Qazaxıstanla da sazişi var. Hesab edirəm ki, bu ikitərəfli 

sazişlər məsələnin çoxtərəfli tənzimlənməsi üçün əsas ola bilər. Bu, Xəzəryanı dövlətlərin əməkdaşlığı 

baxımından çox vacibdir. Gündəlik həyat baxımından isə, bilirsinizmi, biz artıq 15 ildir müstəqil dövlətik və 15 

ildə Xəzərin statusu problemi nizama salınmayıbdır. Sizə açığını deyəcəyəm, bu, praktik baxımdan bizə mane 

olmur. Biz Xəzər dənizinin Azərbaycan sektoruna milyardlarla dollar məbləğində sərmayə cəlb etmişik, neft və 

qazın Xəzər dənizindən nəqli üçün boru kəmərləri tikmişik və onlardan uğurla istifadə edirik. Əlbəttə, Xəzər 

mövzusunun beştərəfli səviyyədə tənzimlənməsi Xəzərətrafı regionda etimadı möhkəmlətmək üçün çox mühüm 

elementdir.  

O ki qaldı boru kəmərinə, siz də təkrar etdiniz ki, o, Rusiyadan yan keçir. Mən bu tezislə razı deyiləm, 

çünki biz “yan keçən” boru kəməri çəkməmişik. Biz Aralıq dənizinə boru kəməri tikmişik. Əgər Aralıq dənizinə 

boru kəmərini Rusiya ərazisi ilə çəkmək mümkün olsaydı və bu, iqtisadi cəhətdən sərfəli olsaydı, biz bunu 

edərdik. Bizə dünya bazarına çıxmaq lazım idi. Aralıq dənizi isə dünya bazarı deməkdir. Qara dəniz Avropa 

bazarı deməkdir. Yeri gəlmişkən, bizim boru kəmərlərindən biri məhz Rusiya ərazisi ilə onun Novorossiysk 

limanına gedir və demək olar, 10 ildir uğurla fəaliyyət göstərir. Gürcüstanın Qara dənizdəki Supsa limanına 
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gedən və artıq 6 ildən çoxdur fəaliyyət göstərən boru kəməri ilə olduğu kimi, biz bu boru kəməri ilə də neft nəql 

edirik. Bizə Aralıq dənizinə çıxmaqla gündə bir milyon barrel neft nəql etmək gücü olan boru kəməri lazım idi. 

Biz onu tikdik və o, heç kimə qarşı yönəldilməyib, heç kimin mənafelərinə toxunmur. Birinci dərəcəli məsələ 

Azərbaycanın mənafeləridir. Bizim öz enerji ehtiyatlarımızı hasil etmək hüququmuz, istədiyimiz yerə boru 

kəmərləri çəkmək hüququmuz var. Biz bunu həm öz pulumuza, həm də tərəfdaşlarımızın, maliyyə təsisatlarının 

puluna həyata keçirdik. Həmin boru kəməri heç kimə qarşı yönəldilməyib, əksinə, ümidvaram, gələcəkdə biz 

onu genişləndirdikdən, digər paralel boru kəməri çəkdikdən sonra o, qonşularımızın da xeyrinə ola bilər.  

- Cənab Prezident, vaxtınızdan sui-istifadə etmək istəmirəm.  

İcazənizlə, sonuncu, ənənəvi sualımızı verək. Bu, Azərbaycanın ərəb dünyası ilə qarşılıqlı 

münasibətləri barədədir. O mənada ki, Azərbaycan İraqda koalisiya qüvvələrində iştirak edir. Cüzi 

qüvvə ilə iştirak etsə də, bu, hər halda, həssas məqamdır.  

- Ərəb dünyası ilə münasibətlərimiz çox müsbət şəkildə təşəkkül tapır. Biz buna çox böyük əhəmiyyət 

veririk. Bu, xarici siyasət fəaliyyətimizdə də olduqca mühüm istiqamətdir. Son iki-üç ildə bir çox ərəb 

ölkələrində öz səfirliklərimizi açmağımız çox mühüm amildir və əməkdaşlığımıza necə böyük əhəmiyyət 

verdiyimizi göstərir. Mən Prezidentliyim dövründə üç dəfə Səudiyyə Ərəbistanında olmuşam – həm rəsmi 

səfərdə, həm də digər səbəblərlə əlaqədar. Qətərə rəsmi səfər etmişəm. Ərəb dövlətlərinin başçıları Azərbaycana 

gəlirlər, bizim aramızda İslam Konfransı Təşkilatı çərçivəsində də, ikitərəfli formatda da çox yaxşı əlaqələr var. 

Biz bu əlaqələri genişləndirmək niyyətindəyik. Dediyim kimi, Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ 

münaqişəsinin nizama salınması məsələsində Azərbaycanı dəstəkləyən ərəb ölkələrinə çox minnətdaram. 

Səudiyyə Ərəbistanı kimi ölkənin Ermənistanla heç bir diplomatik münasibəti yoxdur və onu yalnız buna görə 

tanımır ki, Ermənistan Azərbaycan ərazisini işğal etmişdir. Bu, qardaşlığın çox yüksək təzahürüdür və bizim 

üçün çox qiymətlidir.  

Ona görə də xarici siyasət doktrinamızda bu istiqamətin çox böyük əhəmiyyəti var və bu əhəmiyyət 

getdikcə artır. Çünki bizi narahat edən məsələlər eynidir. İslama nifrətlə bağlı məsələlər ərəb dünyasını da, bizi 

də narahat edir. İslamın terrorizmlə eyniləşdirilməsi, müsəlmanlar üçün təhqiramiz olan ifadələr işlədilməsi, 

həmrəyliyə deyil, əksinə, qarşıdurmaya doğru aparan bəyanatlar verilməsi və hərəkətlər edilməsi narahatlıq 

doğurur. Bütün bunlar bizi narahat edir, ərəb dünyasını narahat edir. Bizi bu amil də yaxınlaşdırır. Odur ki, biz 

bu istiqamətdə öz səylərimizi artırmalıyıq. Təsadüfi deyil ki, biz İslam Konfransı Təşkilatının iki mühüm 

konfransının – xarici işlər nazirləri səviyyəsində və turizm nazirləri səviyyəsində konfranslarının Bakıda 

keçirilməsinin təşəbbüsçüsü olmuşuq. Bu da əməkdaşlıq etmək niyyətimizin daha bir təzahürüdür. Digər 

tərəfdən, bu, islam dövlətlərinin yüksək vəzifəli nümayəndələrinin Azərbaycana gəlməsi, indi Azərbaycanın 

necə bir ölkə olduğunu görməsi və bizi narahat edən məsələləri müzakirə etmək üçün imkandır.  

Ona görə də hesab edirəm ki, gələcəkdə, biz öz tərəfimizdən bu münasibətlərin möhkəmlənməsi üçün 

bütün işləri görəcəyik. Bu münasibətlərin böyük tarixi kökləri var, onlar xalqlarımızın birliyinə əsaslanır. 

Bugünkü siyasi mənafelərimiz də uyğun gəlir.  

- Cənab Prezident, bu cavablara görə çox sağ olun. Onlar ekranımızda əksini tapacaq və başa 

düşüləcəkdir. Çünki dediyiniz kimi, dünyamız ümumi dünyadır. Bu cavablara görə Sizə çox minnətdarıq. 
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“BAKUTEL-2006” XII BEYNƏLXALQ TELEKOMMUNİKASİYA VƏ İNFORMASİYA  

TEXNOLOGİYALARI SƏRGİ-KONFRANSININ AÇILIŞI MƏRASİMİNDƏ  

NİTQ 

 

Bakı şəhəri, 

3 oktyabr 2006-cı il 

 

Hörmətli xanımlar və cənablar!  

Əziz dostlar!  

Hörmətli qonaqlar!  

Mən sizin hamınızı ürəkdən salamlayıram və informasiya texnologiyaları üzrə beynəlxalq konfransın və 

sərginin açılışı münasibətilə təbrik edirəm. Bu, çox əlamətdar hadisədir və artıq Azərbaycanda bu konfransın və 

sərginin keçirilməsi ənənəvi xarakter alıbdır. Ancaq indiki konfrans əvvəlkilərdən fərqlənir, həm konfransa 

maraq artır, eyni zamanda, Azərbaycanın indi keçdiyi yol, xüsusilə informasiya-kommunikasiya texnologiyaları 

üzrə apardığımız siyasət deməyə əsas verir ki, Azərbaycan bu istiqamətdə regionda öz mövqelərini 

möhkəmləndirir. Bizim arzumuz bundan ibarətdir ki, Azərbaycan bölgədə İKT üzrə lider dövlətə çevrilsin. Biz 

çox istəyirik ki, qabaqcıl dünya şirkətlərini Azərbaycana cəlb edək və burada İKT üzrə ən mütərəqqi təcrübəni 

tətbiq edək. Bunu etmək üçün bütün imkanlar var.  

Burada nümayiş etdirilən filmdə göstərildi ki, hələ 2003-cü ilin əvvəlində xalqımızın ümummilli lideri 

Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə İKT üzrə milli strategiya təsdiq edilmişdir. Ondan sonra müvafiq qanunvericilik 

bazası möhkəmlənmişdir, qanunlar qəbul olunmuşdur. 2004-cü ildə Azərbaycanda Rabitə və İnformasiya 

Texnologiyaları nazirliyi yarandı. Yəni, bu göstərir ki, dövlət tərəfindən bu sahənin inkişafına böyük diqqət var, 

böyük maraq var. Bu, bir tərəfdən, Azərbaycanın hərtərəfli inkişaf etməsi üçün çox önəmli amildir, digər 

tərəfdən, bu, Azərbaycana yenilik gətirən sahədir. Ölkəmiz inkişaf edir, müasirləşir, biz öz iqtisadi 

potensialımızı möhkəmləndiririk. Belə olan halda, dünyada mövcud olan ən qabaqcıl texnologiyaların 

Azərbaycana gətirilməsi bizim qarşımızda duran əsas vəzifələrdən biridir.  

Bu sahənin həm Azərbaycan üçün, həm də dünya üçün çox böyük perspektivləri var. İndi dünyada elmi-

texniki tərəqqi ilk növbədə İKT sahəsində müşahidə olunur. Bu da təbiidir. Çünki bu sahənin həm gözəl 

perspektivləri var, həm də insanların gündəlik həyatında İKT-nin müasir məhsulları çox geniş şəkildə tətbiq 

olunur. Azərbaycanın hərtərəfli inkişafı, müasirləşməsi bizdən tələb edir ki, İKT sahəsində dünyada gedən ən 

qabaqcıl təcrübəni Azərbaycana gətirək, burada tətbiq edək və geniş şəkildə yayaq.  

Bilirsiniz ki, Azərbaycanın iqtisadiyyatının şaxələndirilməsi məsələləri də bizim prioritet 

məsələlərimizdən biridir. Bizim iqtisadiyyatımız çoxşaxəli olmalıdır. Qeyri-neft sektorunun inkişafı indi iqtisadi 

sahədə qarşıda duran ən vacib məsələlərdən biridir. Neft sahəsində Azərbaycan çox böyük uğurlar əldə etmişdir. 

Azərbaycanın uğurlu neft strategiyası bu gün ölkəmiz üçün, onun inkişafı üçün çox gözəl zəmin yaradır. Biz 

iqtisadi cəhətdən müstəqil ölkəyik. Enerji təhlükəsizliyi baxımından müstəqil ölkəyik və bundan əlavə, bölgə 

üçün, geniş mənada Avropa üçün enerji təhlükəsizliyi məsələlərində öz rolumuzu oynayırıq və bu rol getdikcə 

artacaqdır. Bizim uğurlu neft strategiyamız Azərbaycanın iqtisadi potensialının hərtərəfli inkişafının təməlini 

qoyur.  

Azərbaycan iqtisadiyyatı keçən il 26 faiz, bu ilin 8 ayında isə 30 faizdən çox artmışdır. Bu, dünyada 

analoqu olmayan göstəricidir, həmin göstəriciyə görə Azərbaycan dünyada birinci yerdədir. Yəni bütün bunlar 

çox gözəl iqtisadi potensial yaradır. Biz öz potensialımızı, o cümlədən maliyyə resurslarımızı yeni sahələrin 

inkişafına yönəltməliyik. Azərbaycanda yeni sənaye kompleksləri yaradılmalıdır, sənayenin yeni istiqamətləri 

inkişaf etməlidir. Biz bilməliyik ki, beş ildən, on ildən sonra güclü iqtisadi potensialımızdan, neft sektorundan 

əldə olunan gəlirlər sərmayə kimi hansı sahələrə qoyulacaqdır. Bir çox sahə var, amma bunların içində İKT ən 

böyük önəm daşıyır. Bir tərəfdən, iqtisadi inkişaf baxımından, iqtisadiyyatımızın şaxələndirilməsi baxımından, 

biznes baxımından, eyni zamanda, Azərbaycanın hərtərəfli inkişafı baxımından. Çünki İKT sahəsi təhsilə çox 

böyük təsir göstərir. İnsanların savad, bilik almasına çox böyük təsir göstərir.  

Bizdə çox gözəl gənc nəsil yetişir. Bilirsiniz ki, Azərbaycanda təhsil sahəsinə çox böyük diqqət 

göstərilir. Son iki il ərzində Azərbaycanda 600-dən çox yeni məktəb tikilibdir və bütün məktəblərdə kompyuter 

sinifləri var. Azərbaycanda qəbul edilmiş proqrama əsasən, 2008-ci ilin sonuna qədər bütün ümumtəhsil 

məktəblərində kompyuter sinifləri olmalıdır və onlar bilavasitə internetə qoşulmalıdır. Bizim gənc nəslimiz 

bilikli, dünyaya açıq olmalıdır, dünyada gedən proseslərə bələd olmalıdır, izləməlidir. Ən qabaqcıl 

texnologiyalar Azərbaycana gəlməlidir. Bir sözlə, ölkənin inkişafı məhz bu istiqamətdə davam etməlidir. 
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Dünyada uğur qazanmış, inkişaf etmiş ölkələrin təcrübəsinə baxsaq görərik ki, o inkişafın, tərəqqinin əsas 

səbəbləri təbii ehtiyatlar deyil, yaxud da hansısa başqa iqtisadi nailiyyətlər deyildir. Məhz bilik, məhz savad, 

yeni texnologiyalar – bunlar ölkəyə uğur, rifah gətirir, inkişaf, müasirlik gətirir.  

Azərbaycanda İKT sahəsinin inkişafına biz məhz bu prizmadan yanaşırıq. Bu, bir tərəfdən, biznes üçün 

çox əlverişli və ümidverici sahədir, Azərbaycanda dövlət və hökumət özəl sahibkarlığın inkişafı üçün dəstəyini 

əsirgəmir. Digər tərəfdən, bu, iqtisadi potensialın möhkəmlənməsi üçün çox önəmli amildir. Bu, insanların 

maarifləndirilməsi, bilik səviyyəsinin qaldırılması üçün, təhsil sisteminin təkmilləşməsi üçün çox önəmli 

məsələdir. Yəni, İKT sahəsinin ölkəyə təsiri çox genişdir. Əgər biz bunun hamısını nəzərdən keçirsək görərik ki, 

Azərbaycan bu sahədə uğur qazana bilsə, bu, ölkəmizin inkişafına çox müsbət təsir göstərəcəkdir.  

Bir daha deyirəm, bunu etmək üçün bütün imkanlar var. İlk növbədə, bizim öz maliyyə resurslarımız 

var və biz onları sərmayə şəklində İKT sahəsinin inkişafı üçün yönəltməliyik. Digər tərəfdən, Azərbaycanda çox 

gözəl sərmayə mühiti var. Bu baxımdan, adambaşına düşən birbaşa xarici sərmayənin həcminə görə Azərbaycan 

bölgədə lider dövlətdir. Azərbaycanda artıq genişmiqyaslı, dünya əhəmiyyətli transmilli layihələr həyata 

keçirilir. Azərbaycan beynəlxalq maliyyə qurumları ilə uzun illərdir çox səmərəli əməkdaşlıq edir. Biz çox 

etibarlı tərəfdaşıq və çox gözəl biznes nüfuzuna malik olan ölkəyik. Belə olan halda, xarici sərmayənin cəlb 

edilməsi, əminəm ki, bizim üçün daha da asan olacaqdır. Artıq biz bunu görürük. İKT sahəsinin ümumdaxili 

məhsuldakı çəkisi artır. Bu sahəyə qoyulan sərmayələr artır. Tanınmış, qabaqcıl xarici şirkətlər Azərbaycana 

maraq göstərirlər, Azərbaycana gəlirlər və bizimlə işləmək istəyirlər. Biz də bunu istəyirik. Yəni bu sahədə də 

Azərbaycan öz imkanlarından istifadə edib İKT üzrə bölgədə qabaqcıl mövqelərə malik olmalıdır.  

Əlbəttə ki, bu sahədə dövlətin dəstəyi də çox böyük əhəmiyyət kəsb edir. Bu dəstək də var. Mən artıq 

qeyd etdim ki, hansı məsələlər öz həllini tapıb, hansı qərarlar verilibdir. Əlbəttə, dövlət tərəfindən verilən dəstək 

bu sahədə çalışan insanları da ruhlandırır. Prezident kimi mən bu sahəyə çox böyük diqqət göstərirəm, çox 

böyük önəm verirəm. Əminəm ki, bizim birgə səylərimiz nəticəsində Azərbaycan İKT üzrə dünyada məşhur 

ölkə olacaqdır. İndiki dövrdə həyata keçirilən nəhəng enerji layihələri Azərbaycanı bir neft-qaz ölkəsi kimi 

dünyaya tanıtdı. Azərbaycan etibarlı tərəfdaş kimi, həm iqtisadi, həm texniki, həm də siyasi baxımdan ən çətin 

enerji layihələrini həyata keçirmək iqtidarında olan ölkə kimi tanınır. Mən çox istərdim ki, beş-on ildən sonra 

Azərbaycan dünyada İKT texnologiyaları üzrə qabaqcıl ölkə kimi tanınsın. Yenə deyirəm, bunu etmək üçün 

bütün imkanlar var.  

Mən hesab edirəm ki, bir tərəfdən, dövlət dəstəyi, digər tərəfdən, İKT üzrə qəbul edilmiş milli 

strategiyanın icrası nəticəsində, eyni zamanda, xarici tərəfdaşlarla səmərəli əməkdaşlıq, yerli sahibkarların bu 

sahəyə diqqət yetirməsi nəticəsində biz bu məqsədlərə nail olacağıq. Bir tərəfdən, dövlət dəstəyi, digər tərəfdən, 

düşünülmüş siyasət, milli strategiyanın həyata keçirilməsi, xarici sərmayələrin cəlb olunması, ən qabaqcıl 

texnologiyaların tətbiqi, yerli sahibkarların dəstəklənməsi - bütün bu amillər bizim uğurumuzu şərtləndirəcəkdir.  

Bugünkü konfrans və sərgi, ölkələri təmsil edən şirkətlərin sayının artması onu göstərir ki, Azərbaycan 

yavaş-yavaş bu sahədə də qabaqcıl mövqelərə malik olur. Bu, məni çox sevindirir və əminəm ki, bundan sonrakı 

dövrdə də buna bənzər konfranslar, digər beynəlxalq tədbirlər keçiriləcəkdir. Hesab edirəm ki, biz burada, 

Azərbaycanda beynəlxalq əməkdaşlığı yalnız bu konfranslar çərçivəsində həll etməməliyik. İl ərzində mütəmadi 

tədbirlər, konfranslar, simpoziumlar keçirilməlidir, fikir mübadiləsi, təcrübə mübadiləsi aparılmalıdır ki, 

Azərbaycanda bu sahə çox sürətlə inkişaf etsin.  

Əlbəttə, gənc nəsil üçün bu sahə çox cəlbedicidir. Biz çox istəyirik ki, yetişən gənc nəsil bilikli olsun, 

savadlı olsun, dünyada olan ən qabaqcıl texnologiyaları mənimsəyə və Azərbaycanda tətbiq edə bilsin. Belə 

olan halda, Azərbaycan uzun illər ərzində uğurla inkişaf edən ölkə olacaqdır. Belə olan halda, Azərbaycan 

iqtisadiyyatı gələcəkdə - on il, iyirmi il, otuz il bundan sonra neft amilindən asılı olmayacaqdır. Bizim 

məqsədimiz bundan ibarətdir. Bu gözəl imkanlardan istifadə edib, neft-qaz amilindən istifadə edib güclü 

iqtisadiyyat, güclü sənaye potensialı yaratmaq və Azərbaycanın uzunmüddətli inkişaf strategiyasını müəyyən 

etməkdir. Bu günlərdə, bu illərdə Azərbaycanın uzunmüddətli inkişaf perspektivləri müəyyən olunur. Bunların 

necə olacağı bizdən asılıdır.  

Mən gələcəyə böyük ümidlərlə baxıram. Çox şadam ki, qısa müddət, demək olar, son üç il ərzində İKT 

sahəsində görülən işlər çox gözəl nəticələrini verməkdədir. Əgər üç il ərzində belə böyük işlər görə bilmişiksə, 

demək, növbəti illərdə daha da böyük işlər görüləcəkdir.  

Əziz dostlar, mən sizin hamınızı bir daha salamlayıram. Bakıya sərgi və konfransda iştirak etmək üçün 

gəlmiş bütün qonaqları salamlayıram və onlara öz minnətdarlığımı bildirir, sərgiyə və konfransa uğurlar 

arzulayıram.  

Sağ olun.  
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RİQADA LATVİYA-AZƏRBAYCAN SƏNƏDLƏRİNİN İMZALANMASI MƏRASİMİ  

BAŞA ÇATDIQDAN SONRA DÖVLƏT BAŞÇILARININ  

BİRGƏ MƏTBUAT KONFRANSINDA 

BƏYANAT 

 

Riqa şəhəri, 

4 oktyabr 2006-cı il 

 

Hörmətli xanım Prezident! 

Hörmətli dostlar! 

Mənə və nümayəndə heyətinə Latviyada göstərdiyiniz qonaqpərvərliyə görə dərin minnətdarlığımı 

bildirmək istəyirəm. Bu səfər Latviya-Azərbaycan münasibətlərinin tarixində Azərbaycan Prezidentinin 

Latviyaya ilk səfəridir. Mən çox şadam ki, səfər çox uğurla keçir.  

Siz qeyd etdiyiniz kimi, artıq bizim münasibətlərimizi müəyyən edən bir sıra ikitərəfli sənədlər 

imzalanmışdır. Sənədlərin bir hissəsi Sizin Azərbaycana səfər etdiyiniz vaxt, keçən ilin oktyabr ayında 

imzalanmışdır. Bu gün isə digər sənədlər imzalanmışdır. Beləliklə, demək olar ki, bütün sahələrdə bizim 

münasibətlərimizi müəyyən edən hüquqi baza mövcuddur. Biz Latviya ilə münasibətlərə çox böyük önəm 

veririk, çox istəyirik ki, münasibətlər daha da sürətlə inkişaf etsin. Xanım Prezident, Sizin Azərbaycana keçən il 

etdiyiniz tarixi səfər bu münasibətlərin yeni mərhələsini açdı. Bugünkü səfər isə bu münasibətləri daha da 

möhkəmləndirəcəkdir. Mən şübhə etmirəm ki, yaxın gələcəkdə bizim aramızda həm siyasi, həm iqtisadi, həm 

sosial, həm də bütün başqa sahələrdə münasibətlər daha da yüksək pilləyə qalxacaqdır. Biz bunu çox istəyirik, 

arzulayırıq. Latviya bizim üçün dost ölkədir.  

Sabah Riqada Latviya-Azərbaycan biznes forumu keçiriləcəkdir. Azərbaycandan çox böyük nümayəndə 

heyəti - iş adamları, biznesmenlər gəlmişdir. Əminəm ki, onların əlaqələri də ikitərəfli iqtisadi əməkdaşlığın 

inkişafında mühüm rol oynayacaqdır.  

Azərbaycanda siyasi, iqtisadi islahatlar uğurla həyata keçirilir. Biz əminik ki, Avropa Birliyi ilə 

münasibətlərimiz bundan sonra Azərbaycanda bütün sahələrdə irəliləyişə, tərəqqiyə gətirib çıxaracaqdır. Biz 

Avropaya inteqrasiya siyasətimizə sadiqik. Avropa Birliyi ilə Azərbaycan arasında başlanan yeni qonşuluq 

proqramı bizim qarşımızda yeni imkanlar, yeni üfüqlər açır. Latviyanın Azərbaycanı daim dəstəkləməsi də çox 

əlamətdar hadisədir. Bu dəstəyə görə mən Sizə bir daha dərin minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm. Şübhə 

etmirəm ki, növbəti beş ildə Avropa Birliyi ilə Azərbaycan arasında yeni qonşuluq proqramının həyata 

keçirilməsi nəticəsində bizim münasibətlərimiz daha da möhkəmlənəcəkdir.  

Latviyanın uğurları bizi çox sevindirir. Latviya artıq öz doğma Avropa ailəsinə qayıtmışdır. Həm 

NATO-nun, həm də Avropa Birliyinin üzvüdür. Bu, Latviya üçün tarixi nailiyyətdir və Latviyanın dostları kimi, 

bizi çox sevindirir. Mən əminəm ki, Azərbaycanın Avratlantik məkana inteqrasiyası məsələlərində Latviya 

indiki kimi, daim bizim yanımızda olacaq, öz dəstəyini əsirgəməyəcəkdir. 

Mən bir daha demək istəyirəm ki, son müddət ərzində bizim münasibətlərimiz yeni mərhələyə 

qalxmışdır. Müstəqillik bərpa olunandan sonra ilk illərdə bizim aramızda o qədər də intensiv dialoq aparılmırdı. 

Amma keçən il xanım Prezidentin səfərindən sonra bu münasibətlər çox intensiv xarakter almışdır. Qısa müddət 

ərzində Azərbaycanın Latviyadakı səfirliyi işə başladı. Artıq birbaşa təyyarə reysləri açılmışdır və bütün başqa 

sahələrdə münasibətlər uğurla inkişaf edəcəkdir.  

Bizə göstərdiyiniz səmimi münasibətə, qonaqpərvərliyə görə, Azərbaycana verdyiniz dəstəyə görə, o 

cümlədən beynəlxalq təşkilatlarda Latviyanın Azərbaycanı dəstəkləməsinə görə öz adımdan və nümayəndə 

heyəti adından bir daha dərin minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm. Əmin olduğumu bildirirəm ki, bizim 

aramızdakı münasibətlər gələcəkdə getdikcə inkişaf edəcək və iki xalqın maraqlarına cavab verəcəkdir.  

Bir daha Sizə təşəkkür edirəm.  

 

* * * 

 

Sonra prezidentlər jurnalistlərin suallarına cavab verdilər.  

 

- Mənim sualım Latviya Prezidentinədir. Məlum olduğu kimi, Ermənistanın Azərbaycan 

ərazilərini işğal etməsi və Dağlıq Qarabağda separatçı rejimin qurulması nəticəsində regionda sabitlik 
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pozulub və Azərbaycanın Avropa strukturlarına inteqrasiyası baxımından ciddi problemlər yaranıbdır. 

Avropa ailəsinin bir üzvü kimi Latviyanın bu münaqişənin həlli ilə bağlı mövqeyi nədən ibarətdir? 

VAYRA VİKE-FREYBERQA: Latviyanın mövqeyi aydındır və Avropa Birliyinin ümumi 

mövqeyinə, o cümlədən Birləşmiş Millətlər Təşkilatının qəbul etdiyi bir sıra qətnamələrə uyğundur. Mən 

Azərbaycanı tərəfdaşlıq planı barədə Avropa Birliyi ilə razılığa gəlməsi münasibətilə sizi təbrik etmək 

istəyirəm. Həmin planda bir neçə çox vacib fundamental xarakterli prinsiplər öz əksini tapıbdır. Sənədin 

preambulasında Avropa Birliyinin hörmət etdiyi və dəstəklədiyi ərazi bütövlüyü prinsipi bir daha vurğulanır. 

Hesab edirəm ki, bu, Azərbaycan üçün çox vacibdir.  

Eyni zamanda, həmin sənəddə Birləşmiş Millətlər Təşkilatının və ATƏT-in qəbul etdiyi qətnamələrə də 

istinad olunur. Latviya həmin ümumi mövqeyi tam dəstəkləyir. Biz hesab edirik ki, münaqişənin yenidən 

başlanması imkanlarını azaltmaq üçün digər ölkələr bu problemə davamlı diqqət yetirməlidir. Biz dövlətlərin 

suverenliyi tətbiq edilən öz milli ərazisinin bütövlüyünün qorunması, həmin dövlətlərdə yaşayan çoxsaylı milli 

azlıqlara yüksək səviyyəli muxtariyyətin təmin edilməsi üzərində düşünməliyik.  

Hesab edirəm ki, bu cür yanaşma həmin məsələdə tətbiq edilə bilər. Bu cür yanaşmadan dünyanın bir 

sıra digər yerlərində istifadə olunmuşdur. Əminəm ki, hər iki tərəfin siyasi iradəsi əsasında və ikitərəfli dialoqun 

intensiv qaydada davam etdirilməsini nəzərə alaraq və eyni zamanda Avropa Birliyi kimi təşkilatın dialoqda bir 

vasitəçi və tərəfdaş kimi səylərindən istifadə edərək, bu məsələyə eyni prinsiplə yanaşmaq olar. Təbii ki, Avropa 

Birliyinin bir üzvü kimi Latviya Birliyin tutduğu mövqeyi tam və qəti şəkildə dəstəkləyir. 

- Sualım hər iki prezidentədir. Siz Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Təhlükəsizlik Şurasındakı 

səsvermə prosesini müzakirə etdinizmi? Sizin rəyiniz necədir?  

VAYRA VİKE-FREYBERQA: Biz bu məsələni müzakirə etmədik, lakin mən namizədliyimi 

dəstəklədiyinə görə Azərbaycana və təbii ki, BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasına, onun beş daimi üzvünə 

minnətdaram. Bu məsələdə xüsusi imtiyazlar var və hesab edirəm ki, səsvermə kifayət dərəcədə aydın xarakter 

almışdı. Bizim əlavə bir neçə günümüz var və gəlin yeni baş katibin seçilməsinin rəsmi təsdiqlənməsini 

gözləyək. 

İLHAM ƏLİYEV: Xanım Prezident qeyd etdiyi kimi, Azərbaycan Latviya Prezidentinin namizədliyini 

dəstəkləyir və bu məsələni biz fikir mübadiləsi zamanı müzakirə etdik. Bu, həmçinin rəsmi sənədlərdə öz əksini 

tapıbdır. Prinsip etibarilə, hesab edirik ki, Birləşmiş Millətlər Təşkilatındakı islahatlar həmin təşkilatın gələcək 

inkişafı üçün çox vacibdir. Bu, xüsusən də, qəbul olunmuş qətnamələrin və qərarların həyata keçirilməsinə 

aiddir. Bəzi hallarda qəbul edilmiş qərar və qətnamələr həyata keçirilmir. Bizim misalımızda BMT 

Təhlükəsizlik Şurasının Azərbaycanın zəbt olunmuş ərazilərindən işğalçı qoşunların çıxarılmasını tələb edən 

dörd qətnaməsindən söhbət gedir. Bu tələbə baxmayaraq, on ildən artıqdır ki, həmin qətnamələr yerinə 

yetirilməyibdir. Ona görə də vacibdir ki, BMT-də qətnamələrin icrası ilə bağlı mexanizmlər, eləcə də 

qətnamələri və beynəlxalq hüququn əsas normalarını pozan dövlətlərə qarşı sanksiyaların tətbiq edilməsi alətləri 

mövcud olsun.  

Biz xanım Prezident ilə Ermənistan–Azərbaycan danışıqlarının hazırkı durumunu müzakirə etdik və 

mən xanım Prezidentə aparılan müzakirələr və Azərbaycanın mövqeyi haqqında məlumat verdim. Biz 

Azərbaycanın mövqeyini dəstəklədiyinə və onu qəbul etdiyinə görə Latviyaya çox minnətdarıq. Dünyadakı 

bütün münaqişələr kiminsə arzu və ya istəklərinə yox, yalnız hamılıqla tanınmış beynəlxalq hüquq norma və 

prinsiplərinə əsasən öz həllini tapmalıdır. Həmin beynəlxalq hüquq normaları Ermənistandan tələb edir ki, işğal 

etdiyi ərazilərdən dərhal çıxsın, etnik təmizləmə siyasətinə son qoyulsun və bir milyon qaçqın və məcburi 

köçkünlərin öz doğma yurdlarına qayıtması mümkün olsun. 

Ümidvaram ki, biz beynəlxalq ictimaiyyətin, o cümlədən artıq bu prosesin bir hissəsi olan və qonşuluq 

siyasətinə başlamış Avropa Birliyinin birgə səyləri nəticəsində Cənubi Qafqazda uzunmüddətli və sarsılmaz 

sülhə nail olacağıq. 

- Mənim sualım hər iki prezidentədir. Latviya ilə Azərbaycan arasında bir sıra mühüm sənədlər 

imzalanmışdır. İqtisadi layihələrin həyata keçirilməsi üçün hansı konkret perspektivləri görürsünüz? 

VAYRA VİKE-FREYBERQA: Biz iki ölkənin ümumi maraqlarına aid olan bir çox məsələləri 

müzakirə etdik. Təbii ki, burada ilk növbədə, Azərbaycanın Avropa Birliyi üçün enerji daşıyıcılarının alternativ 

təchizatçı kimi çox mühüm rolu nəzərdə tutulur. Biz neftin və qazın nəqlinin yeni, şaxələnmiş marşrutlarını 

yüksək dərəcədə alqışlayırıq. Azərbaycan qazının Avropaya çatdırılması məqsədi ilə onun Yunanıstan 

ərazisindən keçməsi bizim üçün vacibdir. Biz öz enerji mənbələrimizi şaxələndirməliyik. Hesab edirik ki, 

təchizatçılar və istehlakçılar arasında münasibətlərin bazar iqtisadiyyatı və azad rəqabət əsasında tarazlı şəkildə 

olması da vacibdir. Yalnız bir təchizatçının olması qeyri-tarazlı vəziyyət yaradır və təzyiq aləti kimi istifadə 

edilir. Bu, arzuolunmazdır.  
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Digər nailiyyətlər də var. Ölkələrimizi bir-birinə bağlayan birbaşa hava uçuşları mövcuddur. 

Çox qısa müddət ərzində ticarət dövriyyəsinin iki dəfə artması faktı xüsusi qeyd olunmalıdır, bu, malik 

olduğumuz potensialı nümayiş etdirir. Nəhayət, Azərbaycanın nəzərdə tutduğu layihələrin genişləndirilməsi və 

Baltikyanı ölkələrin də eyni imkanlarının olması ölkələrimiz arasında yerüstü nəqliyyat və hava nəqliyyatı 

vasitəsilə əlaqələrin artmasına xidmət edəcəkdir. Riqa logistika, maliyyə və nəqliyyat mərkəzi kimi Bakıya 

bənzərdir, çünki sizin də paytaxt şəhəriniz öz regionunda eyni rolu oynayır. Hər iki ölkə informasiya 

texnologiyaları sahəsində tədqiqat işlərinə başlamışdır. Təhsil sahəsində çalışırıq ki, cəmiyyətimizin hər bir 

üzvünə internet çıxışı təmin edilsin. Bütün bu məqsədlər eynidir. Bu gün apardığımız müzakirələrdə və 

nazirlərimizin davam etdirəcəyi danışıqlarda biz həyata keçirilə biləcək və hər iki ölkə üçün qarşılıqlı surətdə 

faydalı olacaq xüsusi və konkret əməkdaşlıq layihələrinə diqqət yetirəcəyik. 

İLHAM ƏLİYEV: Biz iqtisadi əməkdaşlığın perspektivlərini müzakirə etdik və ikitərəfli iqtisadi 

əlaqələrin çox yaxşı gələcəyinə dair yekdil fikirdəyik. Ümid edirik ki, bu sahədə hökumətlərarası komissiyanın 

birgə fəaliyyəti çox faydalı olacaqdır. Komissiya iki tərəfin işgüzar dairələrinin bir-birini daha yaxşı tanımasına, 

ümumi təmasların qurulmasına və birgə iqtisadi fəaliyyətin aparılması üçün müxtəlif imkanların araşdırılmasına 

yardım edəcəkdir.  

Latviya və Azərbaycan çox sürətlə inkişaf edən ölkələrdir. Ölkəmizdə ÜDM-in artımı Avropada və 

ümumiyyətlə, dünyada ən yüksək göstəricilərdən biridir. Bu onu göstərir ki, ölkələrimizdə iqtisadi islahatlar 

siyasəti çox uğurludur və eyni zamanda, birgə biznesin aparılması üçün yeni imkanlar açır. Azərbaycanda çox 

yaxşı sərmayə mühiti var və müxtəlif sahələrdə sərmayədar, podratçı və tərəfdaş kimi bizim ölkədə işləmək 

arzusunda olan Latviya şirkətlərini salamlayırıq.  

Eyni zamanda, enerji inkişafı sahəsində Azərbaycan son illər ərzində böyük irəliləyiş əldə etmişdir və 

bu gün Avropanın enerji təhlükəsizliyi baxımından vacib ölkəyə çevrilir. Uzun illər ərzində biz Avropa və 

beynəlxalq ictimaiyyətin çox etibarlı tərəfdaşı olmuşuq və hazırda, istifadə edilən bütün enerji infrastrukturunu 

nəzərə alaraq, Azərbaycan ikitərəfli münasibətlərdə daha fəal olmağa çalışır.  

Azərbaycandan Latviyaya gəlmiş iş adamlarından ibarət geniş nümayəndə heyəti və onun biznes 

forumda iştirakı ikitərəfli iqtisadi əlaqələrə verdiyimiz böyük diqqətin və Azərbaycanın özəl sektorunun işbirliyi 

qurulmasında maraqlı olmasının göstəricisidir.  

Latviyada artıq Azərbaycan səfirliyinin fəaliyyətə başladığını nəzərə alaraq, hesab edirəm ki, o, 

potensial biznes təmasları üçün bələdçi rolunu oynaya bilər. Biz hökumətlərarası komissiyanı yaratmışıq və o, 

gündəlik əsaslarla iqtisadi fəaliyyəti tənzimləyəcəkdir. Bununla belə, fürsətdən yararlanmaq üçün özəl sektordan 

ötrü çox yaxşı imkanlar yaranacaqdır. Özəl sektor və sərmayələr, adətən, ölkələr arasında çox güclü siyasi və 

dost münasibətlərin olduğu təqdirdə həmin ölkələrə gedir. Bu sözləri Latviya və Azərbaycana şamil etmək olar. 

Bizim aramızda çox yüksək səviyyədə siyasi təmaslar, qarşılıqlı anlaşma, dəstək və dostluq münasibətləri var. 

Bu, geniş iqtisadi əməkdaşlıq üçün yaxşı əsasdır. Əminəm ki, gələn illər ərzində bu sahədə biz birlikdə yeni çox 

işlər görəcəyik.  
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LATVİYA RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ  

XANIM VAYRA VİKE-FREYBERQANIN ADINDAN AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI  

PREZİDENTİNİN ŞƏRƏFİNƏ TƏŞKİL EDİLMİŞ RƏSMİ ZİYAFƏTDƏ  

NİTQ 

 

Riqa şəhəri, 

4 oktyabr 2006-cı il 

 

Hörmətli xanım Prezident!  

Hörmətli cənab İmants Freyberqs!  

Əziz dostlar, xanımlar və cənablar!  

Xanım Prezident, ilk növbədə, məni dost ölkənizə dövlət səfərinə dəvət etdiyinizə görə Sizə ürəkdən 

təşəkkür edir, Latviya torpağında mənə və nümayəndə heyətinə göstərdiyiniz səmimi qonaqpərvərliyə görə 

dərin minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm.  

Keçirdiyimiz görüşlərdən çox məmnunam. Biz ikitərəfli əməkdaşlıqla bağlı geniş fikir mübadiləsi, 

danışıqlar apardıq. Əminəm ki, bütün bunlar, həmçinin imzalanmış birgə bəyannamə və digər sənədlər, iki 

ölkənin iş adamlarının keçirəcəkləri biznes forumu əməkdaşlığımızın inkişafına və dərinləşməsinə öz töhfəsini 

verəcəkdir. Ötən il Azərbaycana səfəriniz əlaqələrimizin daha da genişlənməsinə xüsusi təkan vermiş və 

müxtəlif sahələrdə qarşılıqlı surətdə faydalı əməkdaşlığımız üçün yaxşı perspektivlər açmışdır.  

Bu gün Azərbaycanla Latviya arasında iqtisadi əlaqələr sürətlə inkişaf edir, əmtəə dövriyyəsinin həcmi 

ildən-ilə artır. Ölkələrimiz, eyni zamanda, Avropaya inteqrasiya proseslərində, beynəlxalq və regional 

təşkilatlar, o cümlədən BMT, ATƏT, Avropa Şurası, həmçinin Avropa İttifaqının Yeni qonşuluq siyasəti 

proqramı və NATO-nun “Fərdi tərəfdaşlığın fəaliyyət planı” çərçivəsində uğurlu əməkdaşlıq edir. Bu 

təsisatlarla əməkdaşlıqda Latviyanın Azərbaycana dəstəyinə görə Sizə minnətdarlığımı bildirirəm.  

İki ölkə arasında mövcud olan qarşılıqlı anlaşma və dəstək, siyasi dialoq, müxtəlif sahələrdə sıx əlaqələr 

məmnunluq doğurur. Azərbaycan sürətlə inkişaf edən ölkədir. Həyata keçirilən siyasi və iqtisadi islahatlar 

ölkənin dinamik inkişafına imkan yaradıbdır. 2005-ci ilədək on il ərzində Azərbaycanda ümumi daxili məhsulun 

artımı hər il 10 faizdən çox olmuşdur. 2005-ci ildə bu 26 faiz, 2006-cı ilin birinci yarısında isə 36 faizdən çox 

artmışdır. Təxminən son üç il ərzində ölkədə 435 min yeni iş yeri açılmışdır.  

Azərbaycan regionda sabitliyin və təhlükəsizliyin möhkəmlənməsinə, iqtisadi inkişafa və inteqrasiyaya 

təkan verəcək beynəlxalq layihələr həyata keçirir. Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəməri, Bakı-Tbilisi-Ərzurum qaz 

kəməri, Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu layihələri bütün regionun inkişafında mühüm rol oynayacaqdır. Lakin 

mövcud münaqişələri aradan qaldırmadan regionda sülhə və təhlükəsizliyə nail olmaq mümkün deyildir. 

Ermənistanın Azərbaycana qarşı hərbi təcavüzü regionda sabitliyi pozan başlıca amildir. Bu hərbi təcavüz və 

etnik təmizləmə siyasəti nəticəsində torpaqlarımızın 20 faizi işğal edilmiş, ölkədə bir milyondan çox qaçqın və 

məcburi köçkün yaranmışdır. Azərbaycan münaqişənin beynəlxalq hüquq, ölkəmizin ərazi bütövlüyü 

çərçivəsində ədalətli şəkildə nizama salınmasını, münaqişə ilə bağlı BMT Təhlükəsizlik Şurasının 

qətnamələrinin, ATƏT-in, Avropa Şurasının və digər beynəlxalq təşkilatların qərarlarının yerinə yetirilməsini 

tələb edir.  

Xalqımızın ən ağrılı problemi olan Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli 

istiqamətində Latviyanın mövqeyini yüksək qiymətləndirirəm. Fürsətdən istifadə edərək, GUAM dövlətləri 

ərazisində davam edən münaqişələr və onların beynəlxalq sülhə, təhlükəsizliyə və inkişafa təsiri ilə bağlı 

məsələnin BMT Baş Məclisi 61-ci sessiyasının gündəliyinə daxil edilməsində ölkənizin Azərbaycana verdiyi 

dəstəyə görə Sizə xüsusi təşəkkür edirəm.  

Mən Azərbaycanla Latviya arasında münasibətlərin bütün sahələrdə inkişaf etməsinin, genişlənməsinin 

tərəfdarıyam və inanıram ki, ölkənizə səfərim bu münasibətləri daha yüksək səviyyəyə qaldıracaqdır.  

Hörmətli xanım Prezident, icazə verin, bu badəni Sizin şərəfinizə, cənab İmants Freyberqsin şərəfinə, 

ölkələrimiz arasında səmimi dostluq və faydalı əməkdaşlıq əlaqələrinin inkişafının şərəfinə qaldırım! 
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RİQADA LATVİYA UNİVERSİTETİNDƏ GÖRÜŞDƏ  

NİTQ 

 

Riqa şəhəri, 

4 oktyabr 2006-cı il 

 

Məni təqdim etdiyinizə görə Sizə olduqca minnətdaram.  

Mən sizin hamınızı salamlamaq və bu gün bizimlə birlikdə olmaq məqsədi ilə buraya gəldiyinizə görə 

minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm. Bu, ölkələrimiz müstəqilliyini bərpa etdikdən sonra Azərbaycan 

Respublikası Prezidentinin Latviyaya ilk səfəridir. Biz bu səfərə olduqca böyük əhəmiyyət veririk və onu 

ölkələrimiz arasındakı münasibətlərin möhkəmləndirilməsi istiqamətində atılmış mühüm addım kimi 

dəyərləndiririk.  

Bu münasibətlərin hazırkı mərhələsi Latviya Prezidentinin Azərbaycana ötən il etdiyi rəsmi səfərlə 

başlanmışdır. Biz olduqca geniş müzakirələr apardıq, bir çox mühüm ikitərəfli sənədlər imzaladıq və 

əməkdaşlığın formalaşmasına doğru artıq praktik addımlar atmağa başladıq.  

Bu gün Prezident, Baş nazir, parlamentin sədri ilə görüşlərim zamanı biz artıq əldə olunmuş 

razılaşmaların həyata keçirilməsini müzakirə etdik. Eyni zamanda, ölkələrimizin siyasi, iqtisadi və sosial 

həyatının, demək olar ki, bütün aspektlərini əhatə edən çox mühüm ikitərəfli sənədlər imzaladıq. Bizim 

Latviyadakı səfirliyimiz artıq tam fəaliyyət göstərir. Riqa ilə Bakı arasında birbaşa hava uçuşlarından artıq 

bəhrələnirik və bu, əməkdaşlığımızın yalnız ilkin addımıdır.  

Biz Latviyanı olduqca mühüm dost və tərəfdaş hesab edirik. Həyata keçirdiyimiz Avropaya inteqrasiya 

siyasətimizdə bizə yardım kimi Latviyanın göstərdiyi səylərə görə sizə çox minnətdarıq. Azərbaycan artıq bu 

cür layihələrə və proqramlara başlamışdır. Biz Avropa Birliyinin qonşusuna çevrilirik. Avropanın sərhədləri 

bizim sərhədlərimizə çox yaxındır. Azərbaycan Avropa Birliyinin Yeni qonşuluq siyasətində iştirak edən ölkəyə 

çevrilir. Bu baxımdan biz Latviya ilə ikitərəfli münasibətlərimizi və eyni zamanda, Avropa Birliyi ilə 

əlaqələrimizi Azərbaycanın xarici siyasətinin olduqca vacib elementi kimi dəyərləndiririk. 

Sizin ölkə kimi, Azərbaycan da XX əsrdə öz müstəqilliyindən məhrum olmuşdur. Biz müstəqilliyimizi 

eyni vaxtda, yəni 1991-ci ildə Sovet İttifaqının süqutundan sonra bərpa etdik. Əlbəttə ki, hər bir ölkənin öz 

çətinlikləri, problemləri və öz gündəliyi var idi və o, problemləri aradan qaldırmaq üçün bütün işləri görməyə 

çalışırdı. Biz hazırda latviyalı dostlarımızın tam formalaşmasını, Avropa ailəsinə tam qayıtmasını görməkdən 

olduqca məmnunuq. Siz Avropa Birliyinin və NATO-nun tamhüquqlu üzvünə, Avropa işlərində çox mühüm rol 

oynayan və dünyanın yerləşdiyiniz hissəsində regional inkişafda geniş şəkildə iştirak edən ölkəyə çevrildiniz. 

Təbii ki, bir dost kimi biz bunu görməkdən çox şadıq.  

Azərbaycanın müstəqilliyinin ilk illəri dərin siyasi və iqtisadi böhran, vətəndaş müharibəsi, Azərbaycan 

torpaqlarının Ermənistanın təcavüzü və işğalına məruz qalması və ümumi iqtisadi tənəzzül ilə müşayiət 

olunurdu.  

1991-ci ildən təqribən 1995-ci ilə qədər biz olduqca ciddi iqtisadi çətinliklərlə üzləşdik və vəziyyət 

yalnız 1996-cı ildə sabitləşdi. 1996-cı ildən 2005-ci ilə qədər bizim siyasi və iqtisadi islahatlar siyasətimiz 

sürətli inkişafa zəmin yaratdı. 1996-cı ildən 2005-ci ilə qədər hər il ÜDM-in artımı təqribən 10 faiz təşkil edirdi. 

2005-ci ildən başlayaraq, həmin göstəricilər iki dəfə artmışdı. Ötən il Azərbaycanda ÜDM-in artımı 26 faizdən, 

2006-cı ilin 8 ayı ərzində isə 30 faizdən çox olmuşdur. 

Biz siyasi və iqtisadi islahatları davam etdiririk, qanunvericiliyimizi təkmilləşdiririk. Yeni qonşuluq 

siyasəti qarşıdakı 5 il ərzində Azərbaycanın standartlarını Avropa standartlarına uyğunlaşdırmağa imkan 

yaradacaqdır. Siyasi inkişaf, bazar iqtisadiyyatına sadiqliyimiz, qanunun aliliyi ilə seçilən və Avropa 

strukturlarına inteqrasiya olunmuş demokratik cəmiyyət qurmaq, tərəfdaşlar və dostlarımızla dostluq şəraitində 

yaşamaq bizim arzumuzdur. 

Azərbaycan regional miqyasda artıq gözəçarpan nailiyyətlər əldə etmişdir. Biz regional inkişafda 

olduqca mühüm, bir çox hallarda, həlledici rol oynayırıq. Heç bir regional layihə bizim iştirakımız olmadan 

mümkün deyildir. Azərbaycan tərəfindən başlanmış bir çox regional layihələr az vaxt keçdikdən sonra dünya 

miqyaslı layihələrə çevrilmişdir. Onların arasında neft və qaz yataqlarının işlənilməsi, Xəzərin neft və qaz 

ehtiyatlarının dünya bazarlarına çatdırılmasını mümkün edən boru kəmərlərinin çəkilməsi kimi layihələri misal 

gətirmək olar. Bütün bunlar çoxmilyardlıq sərmayələr deməkdir. Son bir neçə il ərzində Azərbaycanda həyata 

keçirilmiş layihələr dünyanın ən böyük enerji layihələri hesab olunur. Həmin layihələr nəinki Azərbaycanın və 

tərəfdaşlarımızın iqtisadi vəziyyətinə, həm də regional inkişafa, regiondakı siyasi duruma, siyasətin istiqamətinə 
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və regionun gələcəyinə çox güclü təsir göstərir. Regional ölkə kimi Azərbaycanın rolu get-gedə artır. Enerji 

amili mühüm amillərdən yalnız biridir. Hazırda biz daşıma marşrutlarına çox ciddi diqqət yetiririk. Azərbaycan 

öz ərazisi vasitəsilə Avropa və Asiya arasında çox mühüm dəmir yolu xəttinin çəkilməsinin təşəbbüskarıdır və 

beləliklə, ölkəmiz regionda daşımalar şəbəkəsinə çevriləcəkdir.  

Azərbaycan enerji layihələrindən əldə olunan gəlirləri öz iqtisadiyyatını şaxələndirmək üçün istifadə 

edir. Biz Azərbaycanın gələcəyini yüksək təhsili təmin edən, çox güclü qeyri-neft sektoruna malik, öz 

vətəndaşlarının dünyada mövcud olan ən yüksək informasiya texnologiyalarına çıxışını təmin etmək iqtidarında 

olan ölkə kimi görürük. Başqa sözlə desək, biz öz qətiyyətimiz və iradəmiz sayəsində yaratdığımız və malik 

olduğumuz bu cür yeganə imkandan istifadə edərək, Avropaya tam inteqrasiya olunmuş, açıq cəmiyyət qurmuş, 

güclü iqtisadiyyata və regionda güclü mövqelərə malik ölkəni formalaşdıracağıq. 

Bu, bizim planlarımızdır və onları həyata keçiririk. Son üç il ərzində Azərbaycanda 400 mindən çox 

yeni iş yeri açılmışdır və onların əksəriyyəti qeyri-neft sektorunda yaradılmışdır. Hazırda, biz humanitar 

sektora, təhsilə, səhiyyəyə, kompyuterləşdirməyə, infrastruktura, yolların, su xətlərinin çəkilməsinə, elektrik 

stansiyaların tikintisinə çox böyük vəsait sərf edirik. 2003-cü ildən 2008-ci ilə qədər Azərbaycanda bütün əsas 

infrastruktur və sərmayə proqramlarını həyata keçirmək planımız var. Bu, çox böyük məqsədli proqramdır və 

biz gözəçarpan maliyyə resursları ayırmışıq. Büdcə gəlirlərimizin çox sürətlə artması sayəsində bu gün biz hər 

bir potensial layihəni həyata keçirməyə qadirik. Azərbaycan nə iqtisadi, nə də ki, enerji təhlükəsizliyi və siyasəti 

baxımından heç kimdən asılı deyildir.  

Biz artıq tam formalaşmış ölkəyik. Azərbaycan xalqının iradəsinə, Azərbaycanın maraqlarının 

lazımınca qorunması və əhalimiz üçün daha yaxşı yaşayış şəraitini təmin etmək kimi prinsiplərə əsaslanan 

müstəqil siyasəti həyata keçiririk.  

Eyni zamanda, dostlarımız və tərəfdaşlarımız ilə əməkdaşlığa tam açığıq. Bu amilin əsas 

göstəricilərindən biri də o ola bilər ki, Azərbaycan adambaşına düşən birbaşa xarici sərmayələrin cəlb edilməsi 

sahəsində regionda öncül mövqeyə malik olan ölkədir. Ölkəmizdə çox yaxşı sərmayə mühiti var və son on il 

ərzində Azərbaycana təqribən 25-30 milyard dollar sərmayə yatırılmışdır. Biz heç vaxt öz tərəfdaşlarımızı 

məyus etməmişik və öhdəliklərimizi həmişə lazımınca yerinə yetirmişik. Azərbaycan beynəlxalq maliyyə 

təsisatlarında, siyasi dairələrdə kifayət qədər hörmətə, nüfuza malikdir və son nəticədə, regional işlərdə get-gedə 

daha mühüm rol oynayacaqdır. Bu, bizim siyasətimizin əsas elementidir.  

Güclü iqtisadiyyat bir nömrəli məsələdir, çünki möhkəm iqtisadiyyat olmadan heç bir siyasi layihə real 

olmayacaqdır. Qanunun aliliyinə əsaslanan və tam demokratik dəyərlərə malik cəmiyyət qurmaq məqsədi ilə biz 

Azərbaycan xalqının gündəlik tələbatlarını ödəməliyik. İnsanlar yalnız iqtisadi cəhətdən müstəqil olduğu halda, 

özlərini tam azad hiss edə bilərlər. Bu məqsədə nail olmaq üçün qarşıda duran vəzifələrdən biri özəl sektoru 

dəstəkləyəcək genişmiqyaslı proqramın həyata keçirilməsidir. 

Bu gün, özəl sektorun ÜDM-dəki payı təqribən 75 faiz təşkil edir. Əgər neft sənayesinin ÜDM-i təşkil 

edən əsas amil olduğunu və onun əsasən hökumət tərəfindən tənzimləndiyini və dövlətin mülkiyyətində 

olduğunu nəzərə alsaq, bu rəqəm kifayət qədər yüksəkdir. Bir sözlə, özəl sektora dəstək də bizim prioritet 

məsələlərimizdən biridir. Biz özəl sektora güzəştli kreditlərin verilməsi yolu ilə onu dəstəkləmək üçün 

büdcəmizdə xüsusi fondlar yaratmışıq. Misal üçün, bu il özəl şirkətlər üçün təxminən yüz milyon ABŞ dolları 

həcmində güzəştli kreditlərin verilməsi nəzərdə tutulubdur. Gələn il, ola bilsin ki, bu məbləğ eyni səviyyədə 

qalacaq və yaxud ondan da çox olacaqdır. Bu, Azərbaycanın öz yolunu dərk edən, Avropa dəyərlərini 

bölüşdürən müasir ölkə kimi inkişafını mümkün edəcəkdir.  

Uğurlu inkişafın mühüm amillərindən biri də ondan ibarətdir ki, Azərbaycan dünyəvi ölkədir və yüksək 

dözümlülüyü ilə seçilir. Azərbaycanda bir çox milli azlıqlar, müxtəlif dinlərin nümayəndələri yaşayır. Bizim 

tariximizdə etnik və ya dini zəmində heç vaxt heç bir münaqişə və ya narazılıq olmayıbdır. Dözümlülük yüksək 

səviyyədədir. Azərbaycanın burada yaşayan bütün xalqların Vətəni olması uğur qazanılmasında prioritet 

məsələdir.  

Milli azlıqlar olmayan, monoetnik ölkə kimi tanınan ölkələrdə isə vəziyyət fərqlidir. 

Bizim qonşuluğumuzda monoetnik dövlət var. Onun monoetnik olması orada, yəni Ermənistanda 

yaşamış təqribən 300 min azərbaycanlının etnik təmizləmə siyasəti nəticəsində qovulması ilə bağlıdır. 

Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi bizim üçün yeganə ciddi problemdir, çünki bütün digər 

problemlər həll olunmaqdadır. Mən onlardan bir neçəsini artıq qeyd etdim, lakin bütün inkişaf sahələrində 

maliyyə resurslarına, təfərrüatlı təhlil və yanaşmaya əsaslanan proqramlar mövcuddur. Ermənistan-Azərbaycan, 

Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə gəldikdə isə, biz ümid edirik ki, beynəlxalq ictimaiyyət erməni təcavüzkarları 

işğala son qoymağa məcbur etməkdə mühüm rol oynayacaqdır. Ermənistanın Azərbaycana təcavüzü artıq yaxşı 

məlum olan faktdır.  
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Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Təhlükəsizlik Şurası erməni qoşunlarının Azərbaycanın işğal olunmuş 

ərazilərindən dərhal və qeyd-şərtsiz çıxarılmasını tələb edən 4 qətnamə qəbul etmişdir. Lakin ermənilər bu 

qətnamələri yerinə yetirmirlər. ATƏT-in qərarları da Azərbaycan ərazilərinin azad olunması prinsiplərinə 

əsaslanır, lakin onlar da yerinə yetirilməyibdir. Avropa Şurası bir qətnamə qəbul etmişdir və orada aydın şəkildə 

bildirilir ki, Ermənistan Azərbaycana qarşı təcavüz edib, torpaqlarımızı işğal edib və bu işğal nəticəsində bir 

milyondan artıq azərbaycanlını qaçqın və məcburi köçkün vəziyyətinə salıbdır. Avropa Şurasının bu qətnaməsi 

ötən ilin yanvar ayında qəbul edilmişdir və bu, həm də çox vacib siyasi bəyanatdır. İslam Konfransı Təşkilatı, 

GUAM kimi digər təşkilatlar da Azərbaycanın mövqeyini dəstəkləmişlər. 

Latviya Azərbaycanı bu danışıqlarda dəstəkləyir və həmin mövqe bu gün Latviya Prezidenti ilə 

imzaladığımız birgə bəyannamədə öz əksini tapmışdır. Lakin Ermənistana elə gəlir ki, həmin beynəlxalq 

qərarların heç biri qanuni deyildir. Ermənilər, ümumiyyətlə, beynəlxalq normalara riayət etmir, normal 

beynəlxalq davranış nümayiş etdirmirlər. Onlar hesab edirlər ki, XXI əsrdə bir ölkə digər ölkənin ərazisinin 20 

faizini işğal altında saxlamağa davam edə bilər və buna görə cəzadan yaxa qurtara bilər. Əfsuslar olsun ki, BMT 

qətnamələrinin həyata keçirilməsi mexanizminin olmaması, Avropa Şurasının qətnamələri yalnız siyasi məna 

daşıdığı səbəbindən, beynəlxalq ictimaiyyət, ümumiyyətlə, bu məsələyə böyük diqqət yetirmir. Buna görə də 

ermənilərə elə gəlir ki, onlar Azərbaycan ərazisinin işğalını davam etdirə bilərlər. Lakin bu, çox səhv və 

dardüşüncəli yanaşmadır. Bu gün Azərbaycan 5 il və ya 10 il bundan əvvəlki ölkə deyildir. Biz iqtisadi 

baxımdan güclü ölkəyik. Hərbi cəhətdən çox güclüyük. Azərbaycan regiondakı siyasi mövqelərini gücləndirir. 

Hər bir baxımdan Azərbaycanın mövqeyi ədalətlidir. Tarixi baxımdan ermənilər Dağlıq Qarabağa yalnız XIX 

əsrin birinci yarısında gəliblər. Bunu sübut edən bir çox materiallar var. O cümlədən Dağlıq Qarabağda 1978-ci 

ildə qoyulmuş və ermənilərin Qarabağa gəlişinin 150-ci ildönümünə həsr olunmuş abidə vardı. Bu, o deməkdir 

ki, onlar buraya yalnız 1828-ci ildən sonra gəliblər. Onlar bizim torpağa bir qonaq kimi gəlmişlər. İndi isə etnik 

təmizləmə siyasətini apardıqdan sonra bütün azərbaycanlıları Dağlıq Qarabağdan qovmuş və onun inzibati 

sərhədlərindən kənarda yerləşən və heç vaxt yaşamadıqları yeddi rayonu işğal etmişlər. 

Beləliklə, 700 min azərbaycanlı öz ölkəsində məcburi köçkün vəziyyətinə düşmüşdür. Ermənistandan 

isə 300 minədək azərbaycanlını qovmuşlar və hazırda, torpaqlarımızı işğal altında saxlayırlar. Tarixi baxımdan 

bu, məlumdur. Hüquqi baxımdan Azərbaycanın ərazi bütövlüyü beynəlxalq ictimaiyyət, o cümlədən Birləşmiş 

Millətlər Təşkilatı tərəfindən tanınmışdır. Azərbaycan Birləşmiş Millətlər Təşkilatına Dağlıq Qarabağ ərazisi də 

daxil olmaqla qəbul edilmişdir. Bu o deməkdir ki, hüquqi baxımdan da həqiqət bizim tərəfdədir. İqtisadi 

baxımdan, əlbəttə ki, Azərbaycan və Ermənistanın iqtisadi potensialı müqayisəedilməzdir. Gələn illər ərzində, 

bu fərq daha da artacaqdır. 

Buna görə də, Ermənistan rəhbərliyi və Dağlıq Qarabağdakı separatçı qruplar öz siyasətinin gələcəksiz 

olduğunu, Ermənistan xalqına rifah, təhlükəsizlik gətirməyəcəyini və əvvəlcədən proqnozlaşdırıla bilməyəcəyini 

nə qədər tez anlasalar, onların özləri üçün bir o qədər yaxşı olar. Hər bir halda, Azərbaycan Dağlıq Qarabağın 

müstəqilliyinə heç vaxt razılıq verməyəcəkdir. Biz heç zaman ərazimizdə ikinci erməni dövlətinin yaranmasına 

razılaşmayacağıq və ərazi bütövlüyümüzü bərpa edəcəyik. Bunu sülh yolu ilə həll etmək istəyirik. Ona görə də, 

biz ATƏT, onun Minsk qrupu və eyni zamanda, Avropa Birliyi, Birləşmiş Millətlər Təşkilatı və digər 

beynəlxalq təşkilatlar ilə sıx işləyirik ki, münaqişəni sülh yolu ilə, beynəlxalq hüquq normaları əsasında həll 

etmək üçün onların yardımından istifadə edək.  

Azərbaycanın gələcəyi parlaq görünür və siyasi, iqtisadi islahatlar, Avropa Birliyinin proqramlarına dair 

güclü inteqrasiya siyasəti və Azərbaycana aid Yeni qonşuluq siyasəti qarşıdakı 5 il ərzində ölkədə tamamilə 

fərqli vəziyyət yaradacaqdır. Ümidvaram ki, Avropa Birliyi ilə qonşuluq siyasətinin həyata keçirilməsi 

nəticəsində gələn beş il ərzində, Azərbaycanın meyarları daha da təkmilləşəcək, siyasi sistem güclənəcəkdir. Biz 

iqtisadi baxımdan çox güclü potensiala malikik. Məhz Dünya Bankının hesabatında bildirilmişdir ki, gələn 20 il 

ərzində Azərbaycan təkcə neft layihələrindən 140 milyard dollar gəlir əldə edəcəkdir. Bu rəqəm neft 

qiymətlərinin orta səviyyədə olacağı şərti ilə hesablanmışdır.  

Ona görə də, mən şübhə etmirəm ki, öz potensialımız, uzaqgörənliyimiz, proqramlarımız və 

gündəliyimiz əsasında ölkəni müasirləşdirmək üçün Azərbaycan regional işlərdə çox vacib rol oynayacaq və 

təbii ki, regionumuzda və ondan kənarda baş verən bir çox proseslərə təsir göstərəcəkdir.  

Mən bir daha dediklərimə qayıtmaq istəyirəm ki, ölkələrimiz arasındakı əməkdaşlıq bizim üçün çox 

vacibdir və həmin əməkdaşlıq qarşılıqlı surətdə faydalıdır.  

Bir daha demək istəyirəm ki, biz olduqca fəal siyasi və iqtisadi dialoqun, əməkdaşlığın, qarşılıqlı 

dəstəyin, sadəcə, başlanğıcındayıq və ümidvaram ki, Baltik ölkələri ilə Xəzər ölkələri arasındakı ümumi 

əməkdaşlıq yeni səviyyəyə qalxacaqdır. Biz bunu arzulayırıq və bunun üzərində çalışırıq. Mənim Latviyaya 

dövlət səfərim ikitərəfli münasibətlərə verdiyimiz əhəmiyyətin çox aydın göstəricisidir. 
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Eyni zamanda, mən son on beş il ərzində əldə olunmuş böyük nailiyyətlərə görə Latviyanı və Latviya 

xalqını təbrik etmək istəyirəm. Biz hər ikimiz eyni ölkənin hissəsi olmuşuq və əvvəldə dediyim kimi, hər iki 

ölkə 15 il bundan əvvəl müstəqilliyini bərpa edibdir. Ölkənizin və xalqınızın əldə etdiyi nailiyyətlər, həqiqətən, 

tarixi xarakter daşıyır. Siz bununla fəxr edə bilərsiniz və təbii ki, sizin dostlarınız kimi, biz də bundan çox 

məmnunuq. Ümid edirəm ki, gələcəkdə bizim daha çox təmaslarımız olacaqdır. Təhsil sahəsində bir çox 

planlarımız var və bu gün mən burada çoxlu gənc görürəm. Ümidvaram ki, təmaslarımız genişlənəcək, 

ölkələrimiz arasında müxtəlif sahələrdə nümayəndə heyətlərinin daha çox səfərləri olacaq və əlaqələrimiz 

davam edəcək və qarşılıqlı surətdə faydalı olacaq və daha möhkəm tərəfdaşlıq və əməkdaşlığa zəmin 

yaradacaqdır. 

Diqqətinizə görə çox sağ olun. 

 

* * * 

 

İVARS LATSİS: Xanımlar və cənablar, suallarınızı vermək üçün xüsusi imkanınız var.  

- Cənab Prezident, gözəl çıxışınıza görə Sizə minnətdarlığımı bildirirəm. Mən Latviyadan Avropa 

Parlamentinin üzvüyəm. Bu gün axşam Azərbaycanda təşkil olunmuş enerji konfransında iştirak etmək 

üçün Riqa ilə Bakı arasında birbaşa uçuş xəttindən məmnunluqla istifadə edəcəyəm. Həmin konfrans 

Sizin hökumətiniz tərəfindən təşkil olunubdur. Mən bu fürsətdən istifadə edərək, enerji məsələlərini 

müzakirə edəcəyəm. İndi isə sualım belədir: Siz enerji sahəsində bizimlə əməkdaşlığı necə görürsünüz? 

İLHAM ƏLİYEV: Sağ olun. Biz artıq on ildən çoxdur ki, böyük enerji layihələrini həyata keçiririk və 

onlar ilk illərdə olduqca çətin şəraitdə və vəziyyətdə başlanmışdı. Lakin bu gün neft boru kəmərləri artıq 

istismar olunur. Boru kəməri nefti Aralıq dənizinə və dünya bazarlarına çıxarır. Qaz boru kəmərinin tikintisi bu 

ilin sonunda başa çatdırılacaqdır. Təbii ki, Azərbaycan neft-qaz hasil və ixrac edən mühüm ölkəyə çevrilir. 

Həmin neft və qaz yeni mənbədən gəlir və yeni istiqamətlərə nəql olunur. 

Tarixdə ilk dəfə olaraq, biz Xəzər neftini Aralıq dənizinə çatdırırıq və bu, dünya bazarlarına çıxış 

deməkdir. Bu, uğurla həyata keçirilmiş və bir neçə milyard dollarlıq böyük infrastruktur layihəsidir. İlk dəfə 

olaraq, Xəzər dənizindən hasil edilən qaz qonşu ölkələrə və daha sonra isə Avropaya çatdırılacaqdır. Bu, eyni 

zamanda, regionda tamamilə yeni vəziyyət yaradır. Ona görə də enerji sahəsindəki əməkdaşlığımız ikitərəfli 

formatda ola bilər, biz bu məsələ üzərində işləməyə hazırıq və artıq onun müxtəlif aspektlərini müzakirə 

etmişik. Bu cür əməkdaşlıq həmçinin Avropa Birliyi və Azərbaycan münasibətləri çərçivəsində də ola bilər.  

Enerji sahəsində bizimlə işləmək və Azərbaycanla uzunmüddətli işbirliyinə girmək məqsədi ilə Avropa 

Birliyinin böyük maraq göstərdiyini görməkdən məmnunuq. Bu, həm də indiki tarixi dövrdə yeni, 

təkrarolunmaz vəziyyət yaradır. Azərbaycan Xəzərdə işləmək məqsədi ilə xarici şirkətləri dəvət etmiş ilk 

Xəzəryanı ölkədir. Ölkəmiz dünya bazarlarına çıxışı təmin edən və hazırda başa çatdırılmış boru kəməri 

layihəsini irəli sürmüş ilk ölkədir. Ona görə də bu gün ikitərəfli səviyyədə və əlbəttə ki, Avropa Birliyi–

Azərbaycan əlaqələri səviyyəsində enerji əməkdaşlığı üçün potensial görünür. Biz Avropa bazarları üçün neft-

qaz hasil və ixrac edən mühüm ölkə olmaqdan, təbii ki, çox şadıq. 

Eyni zamanda, mən çox şadam ki, Siz Riqadan Bakıya birbaşa reysdən istifadə edərək, ölkəmizə səfər 

edəcəksiniz. Yeri gəlmişkən, bu, xanım Prezidentin ötən il ölkəmizə rəsmi səfəri çərçivəsində əldə edilmiş 

razılıq nəticəsində mümkün olmuşdur və indi biz bu birbaşa hava xəttindən bəhrələnirik. 

İVARS LATSİS: Çox sağ olun. 
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RİQADA “LATVİYA İCTİMAİYYƏT EVİ”NDƏ  

AZƏRBAYCAN-LATVİYA BİZNES FORUMUNDA  

NİTQ 

 

Riqa şəhəri, 

5 oktyabr 2006-cı il 

 

Hörmətli xanım Prezident, əziz dostlar! 

İlk növbədə, burada, Latviyada bizə göstərilmiş səmimi qəbula və qonaqpərvərliyə görə mən öz 

adımdan, nümayəndə heyəti və Azərbaycanın iş adamları adından Sizə dərin minnətdarlığımı bildirmək 

istəyirəm. Biz bu səfəri xanım Prezidentin ötən il Azərbaycana səfərindən sonra ikitərəfli münasibətlərdə 

başlanmış yeni mərhələnin davamı kimi müxtəlif sahələrdə əməkdaşlığın daha da genişləndirilməsi 

istiqamətində çox vacib addım hesab edirik.  

Bakıda Latviya və Azərbaycan iş adamlarının iştirakı ilə keçirilmiş birinci Latviya-Azərbaycan biznes 

forumu bizim hamımızın yadındadır. Həmin tədbirin nəticələri olduqca uğurludur və əməkdaşlıq üçün böyük 

imkanlar vəd edir. 

Çox qısa müddət ərzində, yəni daha dəqiq desək, bir il ərzində biz əlaqələrimizin bütün sahələrində 

irəliləyişə nail olduq. Dünən imzalanmış sənədlər siyasi, iqtisadi və sosial həyatın aspektlərini əhatə edir və bir 

il öncə bağlanmış sazişlərlə birgə biz artıq əməkdaşlığımızın daha da genişləndirilməsi üçün çox möhkəm 

hüquqi bazaya malikik. Son bir il ərzində iş adamlarımız bir-birini daha yaxşı tanımağa başlamışlar. Biz artıq 

birgə layihələrə başlamışıq, ölkələrimiz arasında birbaşa hava xətləri var. Bizim Latviyadakı diplomatik 

nümayəndəliyimiz tam fəaliyyətə başlamışdır. Ümidvarıq ki, gələcəkdə qarşılıqlı fayda verən daha çox layihə 

həyata keçiriləcəkdir.  

Ölkələrimizin iqtisadiyyatı çox sürətlə inkişaf etməkdədir. Biz ÜDM-in artımının göstəricisinə görə, 

Avropada və hətta dünyada öncül yerdəyik. Latviyada gördüyümüz nailiyyətlər olduqca böyükdür və mən 

müstəqilliyinin 15 ili ərzində Latviya xalqının əldə etdiyi uğurlara görə Sizi təbrik etmək istəyirəm. Ölkəniz 

hazırda öz inkişaf yoluna, o cümlədən yenidən Avropa ailəsinə qayıdır. Latviya Avropa İttifaqının və NATO-

nun üzvüdür. Burada sürətli inkişaf göz qabağındadır. Biz dost və tərəfdaşıq və mən bundan məmnunam. Biz 

bunu öz inkişafının ilk mərhələsində olan bir dost ölkə kimi duyuruq.  

Həyata keçirdiyimiz Avropa siyasəti həm də böyük imkanlar vəd edir. Hazırda biz Avropa İttifaqı ilə 

nəinki Yeni qonşuluq siyasəti çərçivəsində, eləcə də enerji sahəsində uzunmüddətli əməkdaşlığa başlamışıq. 

Avropa İttifaqı ilə Azərbaycan arasındakı əlaqələr hər iki tərəf üçün get-gedə daha böyük əhəmiyyət kəsb edir. 

Avropa dəyərlərinə doğru addımlayan Azərbaycan Latviya ilə münasibətlərini yüksək qiymətləndirir. Biz hər 

zaman ikitərəfli səviyyədə, o cümlədən beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində bir-birimizi dəstəkləyir, qarşılıqlı 

yardım göstəririk. Bu fürsətdən istifadə edərək, BMT-də dondurulmuş münaqişələrin müzakirəsinə aid səsvermə 

zamanı ölkəmizin mövqeyini dəstəklədiyinə görə mən Azərbaycan hökuməti və xalqı adından Latviya tərəfinə 

bir daha dərin təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Həmin dəstək GUAM ölkələrinin təşəbbüsünün qəbul edilməsi 

və hazırda BMT-də müzakirəyə çıxarılmasında, sözün əsil mənasında, olduqca vacib idi.  

Ölkələrimizin iqtisadi potensialı artmaqdadır. Eyni zamanda, əməkdaşlığın və siyasi əlaqələrin daha da 

inkişaf etdirilməsi üçün qarşımızda çox möhkəm əsaslar var. Hər bir ölkənin biznes icması olduqca həssasdır. 

Öz ölkələri ilə potensial tərəfdaş ölkə arasında yaxşı siyasi münasibətlərin olduğu halda, onlar həmin ölkədə 

biznes qurmağa və sərmayə yatırmağa üstünlük verirlər. Ona görə də güclü siyasi dialoq və əməkdaşlıq işgüzar 

dairələr üçün əlavə rahat şərait yaradır. Bu gün burada Azərbaycandan gəlmiş çox sayda iş adamlarının iştirak 

etməsi faktı bunun bariz nümunəsidir. İşbirliyinə böyük maraq, qarşılıqlı maraq doğuran məsələlər var. Bir 

sözlə, birgə biznesin aparılması böyük fayda verəcəkdir.  

İqtisadi əməkdaşlığımız getdikcə artır. Bu, əlavə imkanlar yaradır. Bu səfər zamanı biz həmçinin belə 

bir qənaətə gəldik ki, Latviya regional nəqliyyat şəbəkəsidir. Azərbaycan da öz regionunda eyni rolu oynayır. 

Əsas yükdaşıma şirkətlərini regional əməkdaşlıq üçün bizim infrastrukturdan, hava və dəniz limanlarından, 

nəqliyyat marşrutlarından istifadəyə cəlb etdik. Təbii ki, nəqliyyat məsələləri regionun gələcək inkişafında daha 

böyük rol oynayacaqdır. Cənubi Qafqaz və Xəzər regionu artıq Avropanın qonşusuna çevrilir. Biz artıq Xəzər 

və Qara dəniz regionları arasında çox yaxşı əməkdaşlıq aparırıq. Bu əməkdaşlığı asanlıqla daha geniş formata 

qədər genişləndirə bilərik. Burada Xəzər-Qara-Baltik dənizləri regionu nəzərdə tutulur. Bu, nəinki yeni iqtisadi 

vəziyyətin, o cümlədən çox güclü siyasi formatın formalaşmasına xidmət edəcəkdir. Bizim eyni istəklərimiz 

var, tərəfdaş ölkələrik və eyni istiqamətdə addımlamalıyıq. Təbii ki, bu əlaqələrin iqtisadi komponenti çox vacib 
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rol oynayır, çünki iqtisadiyyat hər bir inkişafın əsasıdır. Əgər siz iqtisadi baxımdan güclü və müstəqilsinizsə, 

onda, əlbəttə ki, ölkənin mövqeləri də möhkəmlənir.  

Biz Azərbaycanda həmin iqtisadi müstəqilliyin bərqərar edilməsinə nail olmuşuq. Bu, Azərbaycanın son 

15 il ərzində qoruyub saxladığımız müstəqilliyinə verilən ən əsas töhfələrdən biridir. Təbii ki, hazırda 

əvvəlkindən fərqli olan və dəyişən enerji bazarındakı vəziyyət Azərbaycanın əhəmiyyətini birmənalı olaraq 

artırır. Lakin 1990-cı illərdə enerji sahəsində əməkdaşlığa başladığımız zaman heç təsəvvür edə bilməzdik ki, 

bizim resurslarımız regional istehlakçılar üçün bu qədər əhəmiyyət daşısın. Əsas neft və qaz layihələrini 

başladığımız vaxt, başlıca məqsəd həmin təbii sərvətləri dünya bazarlarına çıxarmaq və onlardan ölkədə siyasi 

və iqtisadi vəziyyətin inkişaf etdirilməsi üçün bir vasitə kimi istifadə etməkdən ibarət idi.  

Bu gün artıq Avropa və dünya bazarlarına çıxarılan enerji resurslarımız Avropa və dünya işlərində 

getdikcə daha böyük rol oynacaqdır. Dünya bazarlarına boru kəmərləri vasitəsilə nəql olunan Azərbaycanın 

nəhəng neft və qaz ehtiyatları regional vəziyyətə və qonşuluqdakı proseslərə təsir göstərəcəkdir.  

Bu baxımdan Latviya ilə Azərbaycan arasındakı davamlı əməkdaşlıq daha böyük əhəmiyyət daşıyacaq 

və işgüzar dairələrimiz həmin işbirliyinin yeni sahələrini araşdıracaqlar. Şübhə yoxdur ki, təsis edilmiş birgə 

hökumətlərarası komissiya mühüm rol oynacaqdır. Çünki komissiya iş adamlarına bir-biri ilə tanış olmağa 

yardım edəcək, potensial əməkdaşlıq yollarının bələdçisi olacaqdır. Nəticədə, həmin komissiyanın vaxtaşırı 

görüşləri ikitərəfli ticarətin artmasına zəmin yaradacaqdır. 

Biz çox məmnunuq ki, ticarət dövriyyəsi artır, lakin rəqəm hələ də qənaətbəxş sayıla bilməz. Bu da 

təbiidir, çünki yalnız bu yaxınlarda biz ciddi əməkdaşlığa, çox vacib regional layihələrdə iştiraka başlamışıq. 

Təbii ki, qarşılıqlı maraq ölkələrimiz arasında uzunmüddətli iqtisadi əməkdaşlıq üçün yaxşı əsasdır. İqtisadi və 

siyasi əməkdaşlıq paralel şəkildə aparılır. Çox yüksək səviyyəli siyasi və iqtisadi təmaslardan məmnunluqla 

istifadə edirik.  

Latviya Azərbaycan üçün çox vacib tərəfdaşdır, dost ölkədir və Azərbaycan ilə Avropa İttifaqı 

arasındakı münasibətlərdə ölkəmizi hər zaman dəstəkləyir. Bu da çox vacibdir. Əminəm ki, nümayəndə 

heyətimiz dünən və bu gün ərzində bu reallığı öz gözü ilə gördü. İş adamları öz maraqlarını kommersiya faydası 

ilə bağlayırlar. Bu da müşahidə olunur. Qarşılıqlı fayda verən biznes müqavilələri, öhdəliklər və sazişlərin 

hamısı ölkələrimiz arasında daha möhkəm əlaqələrin qurulmasına xidmət edəcəkdir və eyni zamanda, iş 

adamlarımız üçün daha yaxşı şərait yaradacaqdır.  

Hazırda Azərbaycan biznesi çox sürətlə inkişaf edir. Biz özəl sahibkarlığa dəstək veririk. Bu məqsədlə 

büdcəmizdə xüsusi fond var. Bu il həmin rəqəm yüz milyon dollar təşkil edir və biz bu vəsaiti, demək olar ki, 

çox güzəştli şərtlərlə kredit kimi özəl sektora təklif edirik. Bu il biz dövlət sərmayə şirkəti yaratmışıq. Onun 

ilkin kapitalı 100 milyon dollardır və əsas məqsədi sərmayələr üçün münbit şərait yaratmaq, proqnozlaşdırmanı 

mümkün etmək üçün yeni potensial sərmayədarları cəlb etmək və ilkin mərhələdə həmsərmayəçi kimi çıxış 

etməkdən ibarətdir.  

Ümumiyyətlə, Azərbaycandakı sərmayə mühiti çox müsbətdir. Adambaşına düşən birbaşa xarici 

sərmayələrin həcminə görə Azərbaycan regionda aparıcı ölkədir. Biz son on il ərzində sərmayə kimi ölkəmizə 

təqribən 30 milyard dollar cəlb etmişik və bu meyil davam edir. Enerji və boru kəmərləri layihələrinin həyata 

keçirilməsi məqsədi ilə Azərbaycan üçün milyardlarla dollar ayırmış beynəlxalq maliyyə təsisatları ilə çox fəal 

şəkildə işləyirik. Biz beynəlxalq banklar üçün etibarlı tərəfdaşıq. İqtisadi və biznes nüfuzumuz artır.  

Bu gün Azərbaycan öz iqtisadiyyatına istədiyi qədər sərmayələr cəlb etməyə qadirdir. Bir neçə il 

bundan əvvəl biz Dövlət Neft Fondu yaratmışıq. Neft satışından əldə olunan bütün gəlirlər həmin fonda toplanır 

və ölkənin ən vacib və təcili tələbatlarının ödənilməsi üçün sərf olunur. Bu gün Azərbaycanın nağd valyuta 

ehtiyatları 3 milyard dollara bərabərdir. Dövlət büdcəmiz son üç il ərzində 4 dəfə artmışdır. Yerli sərmayə 

proqramlarımız da artmışdır. Hazırda Azərbaycanda 6 elektrik stansiyası tikilməkdədir. Yollar, su kəmərləri, 

qazpaylama sistemləri çəkilir. 

Bundan əlavə, ölkəmizdə üç yeni hava limanı tikilir. Xəzərin şərq sahilindən neftin daşınmasında bütün 

tankerlərimizdən tam istifadə etmək üçün nəqliyyat infrastrukturuna yatırılan sərmayələrin də həcmi artırılır. 

Biz kənd təsərrüfatının inkişafına çox böyük diqqət yetiririk və bu sahədə fəal şəkildə əməkdaşlıq edə bilərik. 

Bank işi, sığorta, informasiya və kommunikasiya texnologiyaları sahələri də var. Bir neçə gün bundan əvvəl 

Bakıda informasiya və kommunikasiya texnologiyaları mövzusunda böyük bir konfrans təşkil edilmişdir. Biz 

İKT üzrə regional mərkəzə çevrilməyi planlaşdırırıq.  

Gündəliyimizdə duran əsas məsələ neft və qaz gəlirlərinin humanitar dəyərlərə çevrilməsidir. 

Azərbaycan iqtisadiyyatını şaxələndirmək üçün bu gəlirlərin yeni texnologiyalara sərf edilməsi vacibdir. Biz on 

ildən sonra neft qiymətlərindən asılı olmamalıyıq. Bir tərəfdən, neftin qiymətinin yüksək olması bizim üçün 

əlavə gəlir deməkdir. Lakin digər tərəfdən isə, iqtisadiyyatda vəsaitlərin həddindən artıq çox olmasına və bəzi 
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arzuedilməz inflyasiya meyillərinə səbəb olur. Biz iqtisadiyyatımızı elə bir şəkildə tarazlaşdırmalıyıq ki, 

ölkəmizin gündəlik tələbatlarını ödəyə bilək və eyni zamanda, makroiqtisadi sabitliyi pozmayaq.  

Bütün bu sahələrdə görəcəyimiz birgə işlər çoxdur. Sizin çox yaxşı təcrübəniz, bilik və 

texnologiyalarınız var və Avropa İttifaqının bir üzvü olaraq, təbii ki, öz təcrübənizi bizimlə bölüşə bilərsiniz. 

Sürətlə inkişaf edən ölkə kimi biz Avropanın enerji təhlükəsizliyinə öz töhfəmizi verə bilərik və bunu yaxşı 

tərəfdaşlıq ruhunda edirik. Bir sözlə, maraqlarımız və fayda qarşılıqlı xarakter daşıyır. Dostluğa əsaslanan güclü 

tərəfdaşlıq, siyasi dialoq və biznes təmasları kimi amillər hər bir ölkənin inkişafını şərtləndirir. Əvvəldə dediyim 

kimi, biz bu gün əməkdaşlıq üçün həyatımızın bütün sahələrini əhatə edən hərtərəfli hüquqi bazaya malikik. 

Ümid edirik ki, əvvəldə olduğu kimi, tərəfdaşlığımızın növbəti mərhələsi də uğurlu olacaqdır. 

Mən on beş illik çox qısa tarixi müddət ərzində əldə etdiyi nailiyyətlər, Avropa ailəsinə qayıdış və 

böyük siyasi-iqtisadi uğurlar münasibətilə Latviyanı bir daha təbrik etmək istəyirəm. Səmimi qəbula görə 

Latviya xalqına ən ülvi şəxsi arzularımla bir daha təşəkkürümü bildirirəm və ümid edirəm ki, gələcəkdə 

təmaslar və əməkdaşlıq artacaqdır. 

Çox sağ olun. 
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RİQA ŞƏHƏR MERİYASINDA GÖRÜŞDƏ  

ÇIXIŞ 

 
Riqa şəhəri, 

5 oktyabr 2006-cı il 

 
Bizi salamlamağınıza və qonaqpərvərliyinizə görə çox sağ olun.  

Ölkənizə səfərim başa çatır. Biz dünən Prezident, Baş nazir, parlamentin sədri və digər rəsmi şəxslər ilə 

çox yaxşı danışıqlar apardıq və ölkənizi gözəl təəssüratla tərk edirik. Bizim və nümayəndə heyətimizin 

üzvlərinin bu iki gün ərzində gördüklərimiz, həqiqətən, çox təsirli olmuşdur. Ölkəniz qısa müddət ərzində 

Avratlantik inteqrasiyası, iqtisadi inkişaf, siyasi sistemin möhkəmləndirilməsi baxımından çox böyük yol 

keçmişdir və əlbəttə ki, Latviyanın dostları kimi, bu, bizi sevindirir.  

Biz ikitərəfli münasibətlərimizə böyük əhəmiyyət veririk və sizin dediyiniz kimi, Azərbaycan 

Prezidentinin bu regiona ilk səfəri Latviyadan başlanmışdır. Baltikyanı ölkələrdə Azərbaycanın ilk səfirliyinin 

Latviyada açılması faktını da bizim münasibətlərimizin və maraqlarımızın mühüm indikatoru hesab etmək olar.  

Biz indicə Latviya Prezidenti ilə Latviya-Azərbaycan biznes forumunun açılışında iştirak etdik. Bizimlə 

böyük biznes nümayəndə heyəti gəlmişdir. Bütün bu amillər qarşılıqlı münasibətlərimizin hərtərəfli inkişafına 

kömək edir. Dünənki gün ərzində, əsasən, maşında gedəndə olsa da, Riqanın gözəl yerlərinə baxa bildim. 

Mehmanxananın nömrəsindən də şəhərin gözəl panoramı açılır və indi isə ümidvaram ki, Riqanın görməli 

yerləri ilə daha yaxından tanış olacağam.  

Bu, çox böyük tarixi, ənənələri və mədəniyyəti olan şəhərdir. Ötən ağır illər ərzində bütün bunların 

bənzərsizliyini qoruyub saxlamağınız riqalıların öz şəhərinə məhəbbətindən, tarixə, ənənələrə, tarixi abidələrə 

münasibətindən xəbər verir. Bu gün Riqanın qədim binaları əski tarixin təcəssümüdür, müasir binalar isə 

ölkənin və şəhərin necə dinamik inkişaf etməsini göstərir.  

Bu, dostlarınız kimi, bizi çox sevindirir və sizin uğurlarınıza şadıq. Buna görə də bütün nümayəndə heyəti 

adından sizə ehtiramımı bildirmək və Riqanın bənzərsiz görünüşünün qorunub saxlanmasında şəhərin 

hakimiyyət orqanlarının xidmətlərini vurğulamaq istərdim. Bu, çox vacibdir, çünki bizim şəhərlərimizin 

görkəmi vətəndaşların və sakinlərin öz tarixinə münasibətini göstərir. Latviyanın da, Azərbaycanın da qədim 

tarixi var və o, daim bizim qəlblərimizdə yaşamalıdır, gənc nəslimiz onu yaxşı bilməli, tarixi, ənənələri, milli 

dəyərləri qoruyub saxlamalıdır. Bunsuz heç bir ölkə normal şəkildə inkişaf edə bilməz.  

Bununla yanaşı, sizin ölkənizdə müasir inkişafın, dinamik inkişafın böyük əlamətlərini də görürük. Bu isə 

Avropaya və dünyaya dolğun inteqrasiyaya kömək edir. Buna görə də bir daha qeyd etmək istərdim ki, burada 

keçirdiyimiz görüşlərdən, şəhərdən, Latviyanı çox böyük məmnunluq hissi ilə tərk etməyimizdən aldığımız 

təəssürat olduqca müsbətdir və biz gələcəkdə fəal əməkdaşlığa ümid bəsləyirik. Riqalılara və şəhərin hakimiyyət 

orqanlarına Riqa kimi tarixi abidənin qorunması sahəsində gələcəkdə də fəal işləməyi arzulayıram. Təşəkkür 

edirəm.  

 

* * * 

 

Sonra Prezident İlham Əliyev Riqa şəhərində salınacaq Azərbaycan-Latviya dostluq parkının layihəsi ilə 

ətraflı tanış oldu. 
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BALTİKYANI ÖLKƏLƏRDƏKİ AZƏRBAYCAN İCMASININ  

NÜMAYƏNDƏLƏRİ İLƏ GÖRÜŞDƏ  

ÇIXIŞ 

 

Riqa şəhəri, 

5 oktyabr 2006-cı il 

 

Mənim Latviyaya səfərim bu gün başa çatır. Dünən və bu gün çox əhəmiyyətli görüşlər keçirildi, geniş 

müzakirələr və fikir mübadiləsi aparıldı. Bu səfərdən sonra bizim ölkələrimiz arasında münasibətlər, şübhəsiz 

ki, yeni pilləyə qalxacaqdır. Eyni zamanda, nəzərə alsaq ki, burada Azərbaycan diasporu da mövcuddur, əlbəttə, 

Latviyada səfirliyin olması azərbaycanlılar üçün əlavə bir dəstəkdir. Diasporun da fəaliyyəti səfirliyə kömək 

göstərir. Bu, ikitərəfli yoldur. Azərbaycanın müxtəlif ölkələrdə artıq formalaşmış diaspor təşkilatları vardır.  

Dünya azərbaycanlılarının II qurultayına bütün ölkələrdən nümayəndələr gəlmişdi. Mən o vaxt öz 

çıxışımda da demişdim və bu gün bunu bir daha vurğulamaq istəyirəm: Azərbaycanın artan imkanları, potensialı 

xarici ölkələrdə yaşayan azərbaycanlılara dəstəkdir, onların mövqelərini möhkəmləndirir. Eyni zamanda, 

xaricdə yaşayan azərbaycanlılar da öz vətənlərinin elçiləri kimi, fəaliyyətləri ilə ölkəmizi daha da yaxşı 

tanıdırlar. Buna böyük ehtiyac vardır.  

Azərbaycan haqqında hələlik dünyada kifayət qədər məlumat yoxdur. Müxtəlif ölkələrdə səfirliklərin 

açılması bu boşluğu doldurur. Bununla bərabər, xarici ölkələrdə yaşayan azərbaycanlılar da öz fəaliyyətləri ilə 

bu işdə çox fəal iştirak etməlidirlər. Sizin güclü mövqeləriniz, əlbəttə ki, Azərbaycanın mövqelərini ikitərəfli 

formatda möhkəmləndirir. Çox istərdim ki, xarici ölkələrdəki azərbaycanlılar yaşadıqları ölkələrin iqtisadi və 

ictimai-siyasi həyatında daha da fəal rol oynaya bilsinlər. İqtisadi sahədə bütövlükdə biz bunu görürük, ictimai-

siyasi sahəyə gəldikdə isə, hələ çox işlər görülməlidir. Bizim nümayəndələr müxtəlif orqanlarda təmsil 

olunmalı, seçkilərdə iştirak etməlidirlər. Diasporlar daha da təşkilatlanmalıdır, xaricdə yaşayan azərbaycanlılar 

üçün doğma bir təşkilat, doğma bir ev kimi olmalıdır. Ölkəmizin maraqlarının təmin olunmasında xarici 

ölkələrdə yaşayan azərbaycanlıların çox böyük rolu vardır.  

Bildiyiniz kimi, xaricdə yaşayan azərbaycanlılar Azərbaycanda yaşayan azərbaycanlılardan bir neçə dəfə 

çoxdur və mən şəxsən hesab edirəm ki, başqa ölkələrdə işləyən, yaşayan insanlar Azərbaycan üçün çox böyük 

işlər görürlər. Bütövlükdə bu, müsbət haldır ki, bizim soydaşlarımız başqa ölkələrdə işləyirlər, maddi imkanlar 

əldə edirlər, öz mövqelərini möhkəmləndirirlər və artıq bu, bir amilə çevrilir.  

Yenə də deyirəm, Azərbaycan indi çox dinamik şəkildə inkişaf edir. Həm iqtisadi cəhətdən, həm də siyasi 

cəhətdən ölkə çox böyük beynəlxalq hörmətə malikdir. Bizim ikitərəfli əlaqələrimiz bütün ölkələrlə xüsusilə, 

Avropa ölkələri ilə indi tam yeni görkəm alır. Məsələn, Latviya-Azərbaycan münasibətləri burada bir örnək 

kimi göstərilə bilər. Latviya həm Avropa İttifaqının, həm də NATO-nun üzvüdür. Bölgədə çox böyük 

mövqelərə malikdir və bu gün Azərbaycanla çox gözəl münasibətləri var. Biz buraya böyük heyətlə gəlmişik - 

nazirlər, iş adamları, parlament nümayəndələri. Yəni bizim əlaqələrimiz hərtərəflidir və sizin burada güclü 

mövqelərə malik olmağınız bizim ikitərəfli əlaqələrimizə böyük dəstək olacaqdır. Bütövlükdə Baltikyanı 

ölkələrdə bizim siyasətimiz daha da fəal, çevik olmalıdır. Biz indi bu siyasəti bütün ölkələrlə - Latviya, Litva, 

Estoniya ilə aparırıq ki, münasibətlərimiz yaxşı qurulsun. Bu ölkələr bizi beynəlxalq müstəvidə daim dəstəkləyir 

və bilirsiniz ki, Birləşmiş Millətlər Təşkilatında GUAM ölkələrinin təşəbbüsü ilə qaldırılmış dondurulmuş 

münaqişələrin həlli məsələsi bütün Baltikyanı ölkələr tərəfindən dəstəklənir və onlar bizə səs verirlər. Biz də 

beynəlxalq təşkilatlarda daim bu ölkələrin maraqlarını müdafiə edəcəyik.  

Prezident kimi mən ilk dəfə Latviyadayam, burada gördüklərim məni çox sevindirir. Həm ölkənin 

inkişafı, həm də xüsusilə Latviya-Azərbaycan əlaqələri və onların gələcək perspektivləri. Əlbəttə ki, 

Azərbaycan Prezidenti kimi məni Latviyada yaşayan azərbaycanlıların taleyi də yaxından maraqlandırır. Mən 

çox istərdim ki, burada yaşayan azərbaycanlılar çalışdıqları sahələrdə ən möhkəm mövqelərə malik olsunlar. 

Ölkənin ictimai-siyasi həyatında çox fəal iştirak etsinlər, biznes sahəsində öz imkanlarını daha da genişləndirə 

bilsinlər. Güclənən Azərbaycanda yaranan yeni imkanlar, artan potensial, Avropa üçün bizim ölkəmizin 

önəminin artması dolayı yolla sizin də buradaki fəaliyyətinizə, işlərinizə müsbət təsir göstərməlidir. Sadəcə 

olaraq, bu əlaqələr daha da sıx olmalıdır, sistemli şəkildə aparılmalıdır. Azərbaycanda fəaliyyət göstərən Xarici 

Ölkələrdə Yaşayan Azərbaycanlılarla İş üzrə Dövlət Komitəsinin xətti ilə, Xarici İşlər Nazirliyinin, səfirliyin 

xətti ilə, bütün başqa xətlərlə bu əlaqələr olmalıdır. Əgər sizin hansısa problemləriniz, sizi narahat edən 

məsələlər varsa, biz bunu bilməliyik və öz tərəfimizdən məsələnin həlli üçün səylər göstərməliyik. İndi 

Azərbaycanın kifayət qədər imkanları var.  
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Bir daha deyirəm, bizim Latviya ilə çox sıx siyasi dialoqumuz, iqtisadi əlaqələrimiz, ortaq maraqlarımız, 

gələcəkdə başlanacaq birgə layihələrimiz, əlbəttə ki, burada yaşayan azərbaycanlılar üçün də yeni imkanlar 

yaradacaqdır. Bilirsiniz ki, Latviya Prezidentinin Azərbaycana səfərindən sonra Riqa ilə Bakı arasında birbaşa 

aviareyslər açıldı. Bu da, ilk növbədə, burada yaşayan azərbaycanlılar üçün böyük hadisədir və artıq rahat, heç 

bir tranzitsiz, heç bir çətinliksiz, birbaşa Riqa ilə Bakı arasında reyslər var. Şübhə etmirəm ki, gələcəkdə bu 

uçuşların sayı da artacaqdır. Çünki, bizim 20-dən çox tanınmış biznes nümayəndəmiz buradadır, əlaqələr 

yaranacaq, digər işlər görüləcəkdir. Mən istəyirəm ki, burada yaşayan azərbaycanlılar, xüsusilə biznes sahəsində 

çalışanlar da bundan bəhrələnsinlər. Çünki, yenə deyirəm, Azərbaycanın iqtisadi potensialı, maliyyə imkanları 

artır. Ölkənin büdcəsi son üç il ərzində dörd dəfə artmışdır – 1,5 milyard dollardan artıq 6 milyard dollara 

çatmışdır. Mənim yadımdadır, bir neçə il bundan əvvəl bəziləri Azərbaycanda belə bir fikir söyləyirdilər ki, 

Azərbaycan Baltikyanı ölkələrdən bir neçə dəfə böyükdür, niyə onların büdcəsi bizimkindən bir neçə dəfə 

çoxdur? Hətta Latviyanı və başqa qonşu ölkələri nümunə kimi göstərərək deyirdilər ki, onların büdcəsi 5 

milyard dollardır, Azərbaycanın büdcəsi bir milyard. Azərbaycanın büdcəsi 6 milyard dollar olubdur. Amma 

icmal büdcə isə 7,5 milyard dollar olacaqdır.  

Biz artıq bir ölkə kimi çox güclü iqtisadi imkanlara malikik. Siyasi mövqelərimizi möhkəmləndiririk. Siz 

Avropada yaşayırsınız, Latviya Avropa İttifaqının üzvüdür. Artıq Azərbaycan Avropa İttifaqı ilə Yeni qonşuluq 

siyasətinə başlayır. İki gün bundan əvvəl, Avropa İttifaqı “Üçlüyü”nün (Troyka) nümayəndə heyəti Bakıya 

gəlmişdi. Biz bütün məsələləri razılaşdırdıq ki, noyabr ayında Avropa İttifaqı ilə Azərbaycan arasında Yeni 

qonşuluq siyasətinə dair razılaşma imzalanacaqdır. Biz Avropa İttifaqı ilə enerji sahəsində yeni bir əməkdaşlıq 

çərçivəsində məsələləri müzakirə edirik.  

Azərbaycanın da imkanları artır və Azərbaycan sizin vətəninizdir. Mən əminəm ki, siz öz vətəninizi 

sevirsiniz, ona sadiqsiniz və vaxtaşırı Azərbaycana gəlirsiniz. Əlbəttə ki, Azərbaycanın artan mövqeləri sizdən 

ötrü də həm böyük mənəvi amildir, həm də praktik əhəmiyyət kəsb edir. Mən səfər etdiyim bütün ölkələrdə 

yaşayan azərbaycanlılarla görüşürəm. Bu bizim siyasətimizin mühüm hissəsidir. Xarici ölkələrdə yaşayan 

azərbaycanlılar, - baxmayaraq ki, onlar Azərbaycan vətəndaşlarıdır, yaxud da yaşadıqları ölkələrin 

vətəndaşlarıdır, - bizim qardaşlarımızdır. Ona görə də biz onların həyatına biganə qala bilmərik. Mən əminəm 

ki, artıq səfirlik işə başlayandan sonra bütün problemləriniz, yaxud da sizi narahat edən məsələlər operativ 

şəkildə öz həllini tapa bilər. Bilin ki, Azərbaycan dövləti sizin arxanızdadır.  

Bu gün mən bir daha sizin hamınızı salamlayıram və çox şadam ki, Latviyada Azərbaycan diasporu 

təşkilatlanmış formada fəaliyyət göstərir. Əminəm ki, iki ölkə arasında artan, möhkəmlənən əlaqələr diasporun 

fəaliyyətinə də müsbət təsir göstərəcəkdir.  

 

* * * 

 

Prezident İlham Əliyev təşəkkür edərək dedi ki, bu gün şəhər Dumasında olarkən orada mənə parkın 

layihəsini göstərdilər. Sizin işlədiyiniz bu layihə çox gözəldir. Məncə, gərək elə yer seçilsin ki, oraya sakinlər 

çox gəlib-getsinlər, yəni o yer gur olsun. Bu, şəhər üçün də çox vacibdir. Şəhərin meri mənə bu layihəni 

göstərdi və xoşuma gəldi.  

Estoniya-Azərbaycan icmasının üzvləri Prezidentə xatirə hədiyyəsi təqdim etdilər. Onlar dedilər ki, cənab 

Prezident, Sizin Baltikyanı bölgəyə, konkret olaraq, Azərbaycana dost olan Latviyaya səfəriniz bizi də çox 

sevindirir, fəaliyyətimizin daha da səmərəli olmasına xidmət edir. Baltikyanı ölkələrdə yaşayan azərbaycanlılar 

ictimai-siyasi həyatda çox fəaldırlar. Eyni zamanda, Sizi Latviyanın qonşusu olan Estoniya və Litvada da 

görmək çox xoş olardı.  

Litva-Azərbaycan icmaları adından danışan Sadıq Nurullayev dövlətimizin başçısına Litvanın keçmiş 

paytaxtı olmuş Trakay şəhəri barədə buklet təqdim edərək dedi ki, burada əsasən, karaimlər yaşayır və onların 

dili Azərbaycan dilinə yaxındır.  

İLHAM ƏLİYEV: Onların bir nümayəndəsi Türkiyədə səfir olubdur, ondan sonra başqa vəzifə almışdı. 

O, Bakıya gəlmişdi.  

SADIQ NURULLAYEV: İndi o, Prezidentin köməkçisidir.  

İLHAM ƏLİYEV: Özü də karaimdir.  

SADIQ NURULLAYEV: Bəli, o Türkiyəyə yenidən səfir gedəcəkdir.  

İLHAM ƏLİYEV: Axı, o, Türkiyədə səfir olubdur.  

SADIQ NURULLAYEV: Amma yenə gedəcəkdir.  

Cənab Prezident, Azərbaycanın artan potensial imkanları ilə fəxr edirik. 1996-cı ildə məqalələrimizdə 

yazmışdıq ki, Azərbaycan regionun incisi olacaq, onda hamı bizə şübhə ilə yanaşırdı. Artıq 2006-cı ildir, biz 
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görürük ki, Azərbaycan, həqiqətən də, regionun incisidir. Sizin dediyiniz kimi, indi regionda Azərbaycansız heç 

bir iş görülmür, layihə həyata keçirilmir. Biz bundan çox sevinirik. Mən iqtisadi elmlər doktoruyam, 

hesablamalarımıza görə, 2014-cü ildə Azərbaycanda kiçik və orta biznes büdcə gəlirlərinin 60-75 faizini 

verəcəkdir. Bu, bizim arzumuzdur. Belə olan halda, biz inkişaf etmiş ölkələr səviyyəsinə gəlib çatacağıq.  

İLHAM ƏLİYEV: Məncə, biz ondan tez gəlib çatmalıyıq. Çünki biz qarşıya elə məqsəd qoymuşuq ki, 

hər şey qısa müddət ərzində olsun.  

SADIQ NURULLAYEV: Biz Latviyadakı səfirimizə də təşəkkür edirik ki, Litvadakı azərbaycanlıları da 

yaddan çıxarmır. İstərdik ki, Latviyadakı səfirliyimiz Estoniyanı da əhatə etsin.  

İLHAM ƏLİYEV: Əlbəttə, gərək biz bunu həll edək.  

Görüşdən sonra soydaşlarımız Azərbaycan Prezidenti ilə xatirə şəkli çəkdirdilər. 
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BAKIDA AZƏRBAYCAN-RUMINİYA SƏNƏDLƏRİNİN İMZALANMASI  

MƏRASİMİNDƏN SONRA DÖVLƏT BAŞÇILARININ  

BİRGƏ MƏTBUAT KONFRANSINDA 

BƏYANAT 

 

Bakı şəhəri, 

11 oktyabr 2006-cı il 

 

Hörmətli cənab Prezident,  

Hörmətli Rumıniya nümayəndə heyətinin üzvləri, 

Xanımlar və cənablar! 

Rumıniya Prezidenti cənab Trayan Beseskunun Azərbaycana rəsmi səfəri ikitərəfli münasibətlərdə çox 

önəmli bir addımdır. Bizim ölkələrimiz çox uğurlu əməkdaşlıq edir. Rumıniya Azərbaycanın müstəqilliyini 

tanıyan ikinci ölkə olubdur və Azərbaycan öz dövlət müstəqilliyini bərpa etdikdən sonra biz daim Rumıniya 

tərəfindən dəstək görürük. Bu gün də bu dəstəyi hiss edirik və Rumıniya Prezidentinə, Rumıniya hökumətinə öz 

dərin minnətdarlığımızı bildirmək istəyirik. 

Bizim əlaqələrimiz çoxşaxəlidir. Hazırda çox intensiv siyasi dialoq aparılır. Qeyd etməliyəm ki, son bir 

il yarım ərzində cənab Besesku ilə çoxsaylı görüşlərimiz olubdur. Bugünkü görüş sayca dördüncüdür. Bu, 

özlüyündə onu göstərir ki, bizim aramızda çox sıx əlaqələr var, daim məsləhətləşmələr keçiririk, geniş fikir 

mübadiləsi aparılır. O cümlədən bu gün bizim aramızda çox səmimi, açıq danışıqlar keçirildi. Həm təkbətək 

görüşdə, eyni zamanda, nümayəndə heyətlərinin iştirakı ilə. Müxtəlif məsələlər - ikitərəfli münasibətlər, iqtisadi 

əlaqələr, siyasi əlaqələr, Azərbaycanın Avratlantik strukturlara inteqrasiyası və Rumıniyanın bu siyasətə öz 

dəstəyini verməsi, nəhəng enerji layihələri, Azərbaycanın uğurlu neft strategiyası və gələcək əməkdaşlıq 

prinsipləri müzakirə olundu. Bütün bu məsələlər diqqət mərkəzində idi. Bütün bu məsələlər barədə çox geniş 

fikir mübadiləsi aparılmışdır və bizim aramızda heç bir fikir ayrılığı yoxdur. Bu, çox sevindirici haldır. Çünki 

bu, bir daha onu göstərir ki, ikitərəfli münasibətlər çox geniş formatda həyata keçirilir. Bu münasibətlər 

çoxşaxəlidir, çox sahələri əhatə edir və əlbəttə ki, münasibətlərin hərtərəfli inkişafı üçün çox gözəl zəmin 

yaradır.  

Bununla bərabər, regionda gedən proseslər, regional vəziyyət, regionda təhlükəsizlik tədbirlərinin 

möhkəmlənməsi məsələləri də müzakirə olunmuşdur. Bizim regionun çox böyük imkanları, çox böyük 

perspektivləri var. Nəqliyyat infrastrukturunun yeniləşməsi, yeni nəqliyyat dəhlizlərinin açılması işində, enerji 

daşıyıcılarının dünya və Avropa bazarlarına çatdırılmasında, Avropanın enerji təhlükəsizliyinin 

möhkəmlənməsində Azərbaycanın rolu və artan imkanları, əlbəttə ki, regionu çox önəmli nöqtəyə gətirib çıxarır. 

Nəzərə alsaq ki, artıq Qara dəniz-Xəzər dənizi regionlarının birgə fəaliyyəti bugünün reallığıdır, 

regionda sabitliyin möhkəmlənməsi, təhlükəsizlik tədbirlərinin güclənməsi bizi çox maraqlandırır və narahat 

edir. Rumıniyada, Buxarestdə keçirilən Qara dəniz forumunda bu fikirlər səslənmişdir. Artıq bizim regionda 

gedən əməkdaşlıq meyilləri geniş formatda regional işbirliyinin əsasını qoyur. Şübhəsiz ki, bu işdə Rumıniya və 

Azərbaycanın birgə səylərinin vacibliyi göz önündədir. Bütün bunları nəzərə alaraq, bir daha demək istəyirəm 

ki, regionda sülhün, təhlükəsizliyin bərqərar olması bizim hamımızın marağındadır.  

Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi regionda ən başlıca təhlükə mənbəyidir. Bu 

münaqişə regionda sabitliyin pozulmasına gətirib çıxara bilər və regional əməkdaşlığa çox böyük maneədir. 

Azərbaycanın mövqeyi dəyişməz olaraq qalır: həm tarixi baxımdan, eyni zamanda, hüquqi baxımdan Dağlıq 

Qarabağ Azərbaycan torpağıdır. Biz tələb edirik ki, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının bu məsələyə dair dörd 

qətnaməsi icra olunsun və Ermənistanın işğalçı qüvvələri zəbt olunmuş torpaqlardan qeyd-şərtsiz çıxsın. 

Azərbaycanlılara qarşı Ermənistan tərəfindən aparılmış etnik təmizləmə siyasəti nəticəsində didərgin düşmüş 

insanlar öz doğma torpaqlarına qayıda bilsinlər. Etnik təmizləmə siyasətinin nəticələri aradan qaldırılsın və 

məsələ beynəlxalq hüquq normaları və prinsipləri əsasında öz həllini tapsın.  

Azərbaycan bütün ölkələrin ərazi bütövlüyünü tanıyır və əlbəttə, tələb edir ki, Azərbaycanın da ərazi 

bütövlüyü tanınsın. Deyə bilərəm ki, Ermənistan istisna olmaqla, bütün dünya Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü 

tanıyır. Azərbaycan Birləşmiş Millətlər Təşkilatına üzv olanda Dağlıq Qarabağla birlikdə üzv olmuşdur. Ona 

görə də, məsələnin həlli yalnız və yalnız hüquqi müstəvidə öz həllini tapa bilər və Azərbaycanın mövqeyi 

dəyişməz olaraq qalır. Dağlıq Qarabağda yaşayan ermənilərin təhlükəsizliyini təmin etmək üçün müxtəlif 

tədbirlər görülə bilər. Biz demişik, bu gün də mən bunu təkrar etmək istəyirəm ki, Dağlıq Qarabağa 

Azərbaycanın tərkibində yüksək muxtariyyət statusu verilə bilər. Ancaq Dağlıq Qarabağın Azərbaycandan 
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ayrılması, Azərbaycanın ərazisində ikinci erməni dövlətinin yaradılması, yaxud da ki, Dağlıq Qarabağın 

Ermənistana birləşməsi məsələləri müzakirə mövzusu deyil və olmayacaqdır.  

Rumıniyanın bu məsələdə mövqeyi bizi həm sevindirir, həm də ruhlandırır. Rumıniyanın mövqeyi indi 

imzalanmış Birgə bəyannamədə öz əksini tapmışdır. Bu mövqeyə görə, bu yanaşmaya görə biz Rumıniya 

hökumətinə, şəxsən Rumıniya Prezidentinə çox minnətdarıq. Bu mövqe bütün münaqişələrə şamil edilməlidir. 

Bütün münaqişələr eyni yanaşma ilə öz həllini tapa bilər, heç bir istisna halı olmamalıdır. 

Əgər hansısa bir halda istisna olarsa, bu, çox çətin və çox acınacaqlı nəticələrə gətirib çıxara bilər. 

Dünyada, Avropada, bizim bölgəmizdə buna oxşar münaqişələr də var, buna oxşar problemlər də var və əgər 

hansısa bir halda məsələ beynəlxalq hüquq əsasında yox, hansısa başqa prinsiplər əsasında öz həllini taparsa, 

bundan bütün bölgə böyük zərər çəkə bilər. Bir daha demək istəyirəm ki, hesab edirəm, Azərbaycanın mövqeyi 

məsələnin həlli işində prinsipial rol oynayır, bizim mövqeyimiz dəstəklənir. Biz bu dəstəyi hiss edirik və 

getdikcə bu dəstək artır.  

Ümud etmək istəyirəm ki, Avropa qonşuluq siyasətinə qoşulan Azərbaycan Ermənistan-Azərbaycan, 

Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində Avropanın imkanlarından da bəhrələnə bilər. Biz çox istəyirik ki, Minsk 

qrupu ilə yanaşı, digər təşkilatlar da bu məsələ ilə bağlı öz mövqelərini bildirsinlər, bu işdə fəal iştirak etsinlər. 

Biz çox şadıq ki, GUAM ölkələrinin təşəbbüsü ilə dondurulmuş münaqişələrə dair məsələ Birləşmiş Millətlər 

Təşkilatı Baş Məclisinin 61-ci sessiyasının gündəliyinə salınmışdır. Rumıniya dövləti bu məsələdə öz 

mövqeyini ortaya qoymuşdur, Azərbaycanın və digər GUAM ölkələrinin mövqeyini dəstəkləmişdir. Yenə 

demək istəyirəm ki, bütün bunlar bizim səmimi münasibətlərimizi bir daha əks etdirir və Rumıniya 

Prezidentinin Azərbaycana indiki səfəri münasibətlərimizi daha da möhkəmləndirəcəkdir. Biz bunu arzulayırıq, 

bunu istəyirik. Rumıniya bizim üçün çox yaxın, dost ölkədir. Mən əminəm ki, bizim aramızda olan əlaqələr 

bundan sonra daha da genişlənəcək, dərinləşəcək və xalqlarımız bir-birilərinə daha da yaxın olacaqlar. Təşəkkür 

edirəm.  
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RUMINİYA PREZİDENTİ TRAYAN BESESKUNUN ŞƏRƏFİNƏ  

TƏŞKİL OLUNMUŞ RƏSMİ QƏBULDA 

NİTQ 

 

Bakı şəhəri, 

11 oktyabr 2006-cı il 

 

Hörmətli cənab Prezident! 

Hörmətli qonaqlar! 

Xanımlar və cənablar! 

Mən sizi Azərbaycanda bir daha ürəkdən salamlayıram. Azərbaycana xoş gəlmisiniz! 

Rumıniya Prezidentinin Azərbaycana rəsmi səfəri ikitərəfli münasibətlərimizin inkişafında çox mühüm 

rol oynayır və artıq demək olar ki, səfər çox uğurlu olmuşdur. Bizim əlaqələrimizin çox böyük tarixi var. Hələ 

XV əsrdə Azərbaycan hökmdarı Uzun Həsən və rumın hökmdarı Böyük Stefan müttəfiqlik haqqında saziş 

imzalamışdılar. Çox görkəmli rumın alimi, məşhur dilçi Dmitri Kantemirin fəaliyyəti barədə Azərbaycanda 

geniş məlumatlar var idi.  

Şərqdə ilk dəfə demokratik respublika - 1918-ci ildə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti yarananda onun 

görkəmli nümayəndəsi Səməd bəy Mehmandarov Rumıniyanın ən ali mükafatı ilə təltif edilmişdi. 1920-ci ildə 

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti süqut etdi. Azərbaycan öz dövlət müstəqilliyini itirdi. Biz yalnız 1991-ci ildə öz 

dövlət müstəqilliyimizi bərpa etdik. Amma buna baxmayaraq, o illərdə də rumın və Azərbaycan xalqları çox 

fəal əməkdaşlıq edirdi, geniş iqtisadi əlaqələr mövcud idi. İnsanlar bir-birilə ünsiyyətdə olmuşdular. Bir sözlə, 

bizim aramızda olan əlaqələr həmişə inkişaf edirdi və əlbəttə ki, müstəqillik bərpa olunandan sonra münasibətlər 

yeni mərhələyə, yeni pilləyə qalxmışdır. 

1991-ci ildə Azərbaycan dövlət müstəqilliyini bərpa etdikdən sonra bizi müstəqil respublika kimi 

tanıyan ikinci dövlət Rumıniya olmuşdur. Son 15 il ərzində bizim aramızda əlaqələr çox sürətlə inkişaf etmişdir, 

siyasi- iqtisadi və humanitar sahələrdə, bütün istiqamətlərdə biz çox fəal əməkdaşlıq edirik. Biz müttəfiqik və 

indiki dövrdə Rumıniya-Azərbaycan münasibətləri bütövlükdə regionda gedən proseslərə çox ciddi şəkildə təsir 

göstərir. Qara dəniz və Xəzər dənizi regionlarının əməkdaşlığı o cümlədən Rumıniya və Azərbaycan tərəfindən 

aparılan siyasət nəticəsində möhkəmlənir. Bu dialoq və əməkdaşlıq bütün başqa ölkələrə öz təsirini göstərir. 

Bizim aramızda olan siyasi-iqtisadi əlaqələr, nəqliyyat və enerji dəhlizlərinin mövcudluğu, əlbəttə ki, regional 

işlərdə rolumuzu artırır.  

Rumıniya Prezidentinin Azərbaycana bugünkü səfəri isə bu münasibətlərə yeni təkan verir. Bu gün çox 

geniş fikir mübadiləsi aparılmışdır, danışıqlar çox uğurlu keçmişdir. İmzalanmış sənədlər əlaqələrimizin hüquqi 

bazasının möhkəmlənməsinə şərait yaradır. Bir sözlə, əminəm ki, bizim aramızda olan əlaqələr bu səfərdən 

sonra daha da sürətlə inkişaf edəcəkdir.  

Neft-qaz sektorunda əməkdaşlıq haqqında geniş müzakirələr aparılmışdır. Bu sahədə gələcəkdə çox 

böyük planlarımız var. Bizim planlarımız, bildiyiniz kimi, həyatda öz əksini tapır. Azərbaycanda həyata 

keçirilən neft siyasəti nəticəsində ölkəmiz, demək olar ki, qarşısında duran bütün vəzifələri uğurla yerinə yetirdi. 

Azərbaycanın yataqlarından hasil edilən neft və qaz dünya bazarlarına çıxarılır və çıxarılacaqdır. Beləliklə, 

Rumıniya bu sahədə də bizim üçün çox önəmli tərəfdaş ölkə kimi öz töhfəsini verməkdədir. 

Regionda təhlükəsizlik problemlərinin həlli, o cümlədən Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ 

münaqişəsinin həlli barədə bizim aramızda fikir mübadiləsi aparılmışdır. Rumıniyanın mövqeyi çox müsbət 

mövqedir. Bu gün imzalanmış birgə siyasi bəyannamədə bu mövqe bir daha öz əksini tapmışdır. Biz bu 

mövqeyə görə Rumıniya Prezidentinə və rumın xalqına öz minnətdarlığımızı bildiririk.  

Eyni zamanda, bu gün Azərbaycanın mədəniyyət işçiləri ilə bizim görüşümüz olubdur. Azərbaycanın 

mədəni həyatında çox əlamətdar hadisə baş veribdir. Dahi rumın bəstəkarı, musiqiçisi Corce Eneskunun abidəsi 

ucaldılmışdır. Yəni bu, bir daha onu göstərir ki, bizim aramızda olan əlaqələr dostluq, mehribanlıq əsasında 

qurulubdur və şübhə etmirəm ki, getdikcə daha da güclənəcəkdir. 

Hörmətli cənab Prezident, mən Sizi və Rumıniya nümayəndə heyətini Azərbaycanda bir daha ürəkdən 

salamlayıram və bu badəni Sizin şərəfinizə, Rumıniya-Azərbaycan əlaqələrinin inkişafının şərəfinə qaldırıram! 
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BAKIDA MƏŞHUR RUMIN BƏSTƏKARI VƏ MUSİQİÇİSİ 

CORCE ENESKUNUN ABİDƏSİNİN TƏNTƏNƏLİ AÇILIŞI MƏRASİMİNDƏ 

ÇIXIŞ 

 

Bakı şəhəri, 

11 oktyabr 2006-cı il 

 

Hörmətli cənab Prezident! 

Hörmətli qonaqlar! 

Əziz dostlar! 

Bu gün Rumıniya-Azərbaycan münasibətlərinin tarixində çox əlamətdar bir gündür. Rumıniya 

mədəniyyətinin ən görkəmli simalarından biri olan Corce Eneskunun abidəsi ucaldılıb və bu gün biz bu abidənin 

açılışında bərabər iştirak edirik. Mən bu münasibətlə hamınızı ürəkdən təbrik edirəm.  

Corce Enesku həm dahi bəstəkar, həm dirijor, həm də mahir musiqiçi olubdur. Onun əsərləri - opera, 

simfoniya və sonataları müasir rumın musiqisinin əsasını qoymuşdur. Corce Enesku dünya mədəniyyət 

xəzinəsinə çox böyük töhfəsini vermişdir. Bununla bərabər, Corce Eneskunun ictimai fəaliyyəti də çox geniş 

olmuşdur. O, Rumıniya Bəstəkarlar Cəmiyyətinin təsisçisi və prezidenti olmuşdur, antifaşist hərəkatında da çox 

fəal iştirak etmişdir.  

Mən çox şadam ki, bu gün Rumıniya Prezidenti cənab Beseskunun iştirakı ilə biz bu abidənin açılışında 

iştirak edirik. Bu bir daha onu göstərir ki, bizim aramızda olan münasibətlər dostluq, qardaşlıq əsasında 

qurulmuşdur. Prezident Beseskunun Azərbaycana səfəri bu münasibətlərin inkişafında çox böyük rol oynayır.  

Ölkələr arasında münasibətlərin inkişafında insanlar arasında münasibətlər də mühüm rol oynayır. 

Xalqların görkəmli xadimlərinin xatirəsinin hörmətlə yad edilməsi də, şübhəsiz, bizim münasibətlərimizin 

inkişafında çox böyük rol oynayacaqdır.  

İki il bundan əvvəl Rumıniyanın paytaxtı Buxarest şəhərində, gözəl parkda Azərbaycan xalqının 

ümummilli lideri Heydər Əliyevin abidəsi ucaldılmışdır. Bu yaxınlarda parka Heydər Əliyevin adı verilmişdir. 

Onu da qeyd etmək istəyirəm ki, abidənin ucaldılması üçün müvafiq qərarları şəhər meriyası vermişdir. 2004-cü 

ildə Buxarest şəhərinin meri cənab Besesku idi və ulu öndər Heydər Əliyevin abidəsi Rumıniya paytaxtında 

onun şəxsi təşəbbüsü və iştirakı ilə ucaldılmışdır. Mən buna görə bütün Azərbaycan xalqı adından cənab 

Beseskuya öz minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm.  

Bizim münasibətlərimiz hərtərəflidir, çoxşaxəlidir. Siyasi müstəvidə çox fəal əməkdaşlıq edirik. 

Rumıniya Azərbaycanı daim dəstəkləyən ölkədir. İqtisadi əlaqələrimiz inkişaf edir. Bütün başqa sahələrdə 

ikitərəfli münasibətlərimiz bizi tam şəkildə qane edir. Çox sevindirici haldır ki, humanitar sahədə də əlaqələr 

genişlənir. Əminəm ki, dahi bəstəkar Corce Eneskunun abidəsinin ucaldılması bu işdə çox önəmli bir addım və 

çox önəmli bir qərardır.  

Əziz dostlar, bu abidənin açılışı münasibətilə sizi bir daha ürəkdən təbrik edirəm. Arzu edirəm ki, 

Rumıniya-Azərbaycan münasibətləri bundan sonra da sürətlə inkişaf etsin və bizim xalqlarımız bir-birinə daha 

da yaxın olsunlar.  
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BELARUS RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ALEKSANDR LUKAŞENKONUN 

ADINDAN AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN 

ŞƏRƏFİNƏ TƏŞKİL EDİLMİŞ RƏSMİ QƏBULDA  

NİTQ 

 

Minsk şəhəri, 

17 oktyabr 2006-cı il 

 

Əziz Aleksandr Qriqoryeviç! 

Əziz dostlar! 

Çox mehribancasına qəbula görə, qonaqpərvərliyə görə, nümayəndə heyətimizin bütün üzvlərinə belə 

səmimi, xoş münasibətə görə bir daha təşəkkür etmək istərdim. Biz bunu qardaş Belarus torpağında olduğumuz 

ilk andan hiss etdik. Bütün bugünkü günü qarşılıqlı anlaşma, dostluq və yüksək səviyyəli əməkdaşlıq şəraitində 

keçirdik.  

Bu, Azərbaycan Prezidentinin Belarusa ilk rəsmi səfəridir və biz buna çox böyük əhəmiyyət veririk. Bu 

gün inamla demək olar ki, səfər və onun nəticələri çox uğurludur. Birinci gün olduqca zəngin idi. Biz Aleksandr 

Qriqoryeviçlə təkbətək, sonra nümayəndə heyətləri üzvlərinin iştirakı ilə geniş tərkibdə görüşdə çox açıq, ətraflı 

söhbət etdik. İkitərəfli inkişafla, regional əməkdaşlıqla, beynəlxalq münasibətlərlə bağlı məsələlərin kifayət 

qədər geniş dairəsini müzakirə etdik. İnkişafın, qarşılıqlı fəaliyyətin, Belarusla Azərbaycan arasında yaxın və 

uzaq perspektiv üçün əməkdaşlığın əsas yollarını müəyyən etdik, mühüm sənədlər imzaladıq. Zənnimcə, ən 

başlıcası budur ki, nümayəndə heyətimizin üzvləri və belaruslu həmkarlar dostlaşdılar. Bu, çox vacibdir. Axı, 

dövlətlərarası münasibətlər həm də insanlar arasında olan münasibətlər deməkdir. Aleksandr Qriqoryeviçlə 

bizim aramızda çox səmimi münasibətlər yarandı. Biz bu münasibətləri çox qiymətləndiririk. İndiki səfər bu 

münasibətləri daha da möhkəmlətdi. Bu münasibətlərin bütün səviyyələrdə çox səmimi, mehriban xarakter 

daşıması son dərəcə vacibdir.  

Bu gün mən və əminəm ki, nümayəndə heyətinin bütün üzvləri müstəqillik əldə olunduğu vaxtdan bəri, 

bu 15 ildə Belarusun qazandığı nailiyyətlərindən aldığımız böyük təəssüratın altındayıq. Biz dinamik inkişaf 

edən ölkə gördük, Belarusun çox böyük intellektual, sənaye, iqtisadi potensiala malik olduğunu gördük. 

Ölkənizdə baş verən hadisələr, iqtisadi inkişafın sürəti barədə mənim məlumatım vardı. Lakin bu gün biz 

Minskin necə inkişaf etdiyini gördük, ölkənizdə necə müasir, yüksək texnologiyalara əsaslanan istehsalatın 

olduğunu gördük. Bu istehsalatlar və onların bugünkü səviyyəsi, inkişafı isə Belarus xalqının intellektual 

yaradıcılığının bəhrəsidir. Həmin istehsalatların bir qismi sovet dövründə də fəaliyyət göstərirdi, lakin sovet 

dövründə onlar bu gün nail olduqları potensiala malik deyildi. İndi onlar, dünya səviyyəli məhsul buraxır ki, 

bunu da Aleksandr Qriqoryeviçin rəhbərliyi ilə Belarus xalqı təmin etmişdir.  

Dövlətin, xüsusən də, qısa dövr ərzində və kifayət qədər çətin zaman kəsiyində formalaşmış gənc 

dövlətin inkişafı rəhbərin işinin nəticəsidir. Bu gün Belarusda gördüklərimiz Aleksandr Qriqoryeviç 

Lukaşenkonun çox böyük fəaliyyətinin – təşkilatçılıq, yaradıcılıq fəaliyyətinin, öz xalqına, öz dövlətinə 

sadiqliyinin, öz ölkəsini inkişaf etdirmək və onu tərəqqi yolu ilə aparmaq əzminin nəticəsidir. Bu, çox 

sevindiricidir. Düşünürəm ki, ölkələrimizin nümayəndələri arasında əlaqələr nə qədər çox olarsa, müxtəlif 

layihələr də bir o qədər çox olacaqdır.  

Biz həmin layihələri artıq bu gün müəyyən etdik. Onların bir qismi mənim səfərimdən əvvəl müəyyən 

edilmişdi və artıq qısa müddətdə uğurla həyata keçirilir. Bu gün biz məsələləri müzakirə edərkən tam yekdil 

fikirdə olduq ki, bu əlaqələri intensivləşdirmək lazımdır, münasibətlərin inkişafına güclü təkan, dinamizm 

vermək lazımdır. Biz yekdil fikirdə və bu qənaətdəyik ki, qarşıya qoyulmuş vəzifələr qısa müddətdə, çox 

səmərəli şəkildə, yüksək səviyyədə yerinə yetirilməlidir.  

Mən münasibətlərimizin gələcəyinə böyük nikbinliklə baxıram. Əminəm ki, Aleksandr Qriqoryeviç 

Lukaşenkonun Azərbaycana gələn il üçün nəzərdə tutulan səfərinədək bugünkü razılaşmaların nəticələrinin 

həyata keçirilməsi sahəsində əməli iş görüləcək, ölkələrimiz gələcəyə doğru birlikdə irəliləyəcəklər.  

Belarusun, formalaşmış müstəqil dövlətin uğurlarını bir daha qeyd etmək, Prezident Aleksandr 

Qriqoryeviçə ən xoş diləklərimi bildirmək bütün Belarus xalqına xoşbəxtlik, cansağlığı, firavanlıq və tərəqqi 

arzulamaq istərdim. 
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XARİCİ ÖLKƏLƏRİN KÜTLƏVİ İNFORMASİYA VASİTƏLƏRİNİN  

RUSİYADA AKKREDİTƏ OLUNMUŞ NÜMAYƏNDƏLƏRİ İLƏ 

GÖRÜŞ 

 

Bakı şəhəri, 

27 oktyabr 2006 

 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Prezident sarayında xarici ölkələrin kütləvi 

informasiya vasitələrinin Rusiyada akkreditə olunmuş nümayəndələri ilə görüşmüş və onların suallarına cavab 

vermişdir.  

Prezident İlham Əliyev jurnalistləri salamlayaraq demişdir:  

- Sizi görməyimə məmnunam. Jurnalistlərdən ibarət böyük bir nümayəndə heyəti Azərbaycana gəlmişdir. 

Mən bunu yüksək qiymətləndirirəm. Hesab edirəm ki, bu səfər ölkəmizdə gedən inkişaf prosesləri, əldə olunan 

nailiyyətlər, problemlər ilə tanış olmaq üçün yaxşı imkandır. Zənnimcə, Azərbaycana nə qədər çox jurnalist 

səfər edərsə, ölkənin əldə etdiyi nailiyyətlər, inkişafı və ümumi vəziyyəti ilə daha yaxından tanış olmaq imkanı 

yarana bilər.  

Bildiyimə görə səfəriniz müddətində bir sıra mühüm tədbirlərdə iştirak etmiş, rayonlarda olmusunuz. 

Ümidvaram ki, bu səfər çox faydalı olacaqdır. Bir daha ölkəmizə xoş gəlmisiniz.  

- FRED VİR (“Christan Science Monitor”): Məncə, bu il Sizin Prezident Koçaryan ilə iki görüşünüz 

olubdur. Dağlıq Qarabağ və işğal edilmiş ərazilərlə bağlı Sizin mövqeyinizi bilmək istərdim. Münaqişənin 

danışıqlar yolu ilə qısa müddət ərzində nizama salınacağına hansısa ümid varmı? Əgər yoxdursa, 

seçiminiz nə olacaq?  

- Danışıqlar prosesinin gələcəyi barədə əvvəlcədən bir şey demək çətindir. Çünki, bir tərəfdən, danışıqlar 

on ildən artıqdır ki, davam etdirilir və bu, heç bir nəticə verməmişdir. Buna səbəb beynəlxalq hüquq normaları 

və davranışlarına əməl etmək istəməyən Ermənistanın nümayiş etdirdiyi mövqedir. Digər tərəfdən, indi biz 

Praqa formatı adlandırılan danışıqlar formatındayıq və bu, münaqişənin dinc yolla həllinə nail olmaq imkanı 

yarada bilər. Bizim mövqeyimiz beynəlxalq hüququn dünya birliyi tərəfindən tanınmış norma və prinsiplərinə 

əsaslanır. Azərbaycanın ərazi bütövlüyü danışıqlar mövzusu deyildir. Ermənistan BMT Təhlükəsizlik Şurasının 

işğalçı qüvvələrin Azərbaycan ərazilərindən qeyd-şərtsiz və dərhal çıxarılmasını tələb edən dörd qətnaməsinə 

əməl etməlidir. Bu, Azərbaycanın qəti surətdə sadiq olduğu beynəlxalq hüququn əsas prinsipidir. Ermənistanın 

mövqeyi onların arzuları, gözləntiləri və xəyallarına əsaslanır. “Baş vermiş fakt” prinsipinə əsaslanır. Belə hesab 

edirlər ki, yalnız xarici dəstək sayəsində hərbi əməliyyatlarda əldə etdikləri müvəqqəti üstünlük onlara Dağlıq 

Qarabağ ərazisini Azərbaycandan ayırmaq və Ermənistana birləşdirmək barədə düşünmək hüququ verir. Bu, baş 

tutmayacaqdır. Ona görə də Ermənistan rəhbərliyi aydın başa düşməlidir ki, Azərbaycan ərazi bütövlüyü 

məsələsi ilə bağlı hər hansı güzəştə getməyəcəkdir.  

Biz nə edə biləriksə, bunu təklif etmişik. Bu da ondan ibarətdir ki, Dağlıq Qarabağdakı ermənilərə və 

Dağlıq Qarabağa qayıdacaq azərbaycanlılara, - Dağlıq Qarabağda azərbaycanlılara qarşı etnik təmizləmə həyata 

keçirilməzdən əvvəl yerli əhalinin ən azı 30 faizini azərbaycanlılar təşkil etmişdir, - dünyada mövcud olan 

yüksək səviyyəli muxtariyyət statusu verilsin. Dünyada muxtariyyətlə bağlı müsbət təcrübə mövcuddur. 

Məlumdur ki, dünyanın, xüsusilə, Avropanın bir çox ölkələrində milli azlıqlar, muxtariyyətlər vardır. Azlıq 

olmaq o demək deyil ki, o, başqa bir dövlətin ərazisini qopararaq burada digər dövlət yarada bilər. Xüsusən 

nəzərə alsaq ki, dünyanın bir çox ölkələrində ermənilər yaşayırlar, təsəvvür edin, onlar yaşadıqları hər bir ölkədə 

müstəqillik tələb etsələr, nələr baş verə bilər?! Bu, bizim konstruktiv mövqeyimizdir. Bizim edə biləcəyimiz 

maksimum budur. Bir daha demək istəyirəm ki, bu mövqe beynəlxalq hüquq və davranış normalarına əsaslanır.  

Danışıqlar uğursuzluğa məruz qalacağı təqdirdə, nəyin baş verəcəyini əvvəlcədən demək çətindir. Hər 

halda, əgər danışıqların bu raundu bir nəticə verməsə, onda Azərbaycan mütləq öz strategiyası, taktikası və 

davranışını yenidən nəzərdən keçirəcəkdir.  

- RAFAEL MORENO (İspaniyanın “El Correo” qəzeti): Xəzərdən enerji ehtiyatlarının Avropaya 

göndərilməsi üçün Gürcüstan vasitəsilə Ukraynaya boru kəməri çəkilməsi layihəsi varmı? Bütün kütləvi 

informasiya vasitələrində deyilir ki, belə imkan mövcuddur. Belə bir layihə realdırmı? Bununla əlaqədar 

daha bir sual: Rusiya ilə Gürcüstan arasında indiki münasibətlər hansısa şəkildə bu layihə ilə bağlı ola 

bilərmi?  



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 

 

 208 

- Neft üçün bizim artıq üç boru kəmərimiz var. Onların ikisi nefti Qara dənizə, biri isə Aralıq dənizinə 

nəql edir. Ona görə də yaxın perspektivdə neftin nəqli üçün daha bir boru kəmərinə ehtiyac yoxdur. Çünki neft 

bütün bazarlara – Avropa və dünya bazarlarına gedir. Əgər söhbət qaz kəmərindən gedirsə, o, artıq ilin 

sonunadək tikilib başa çatdırılacaqdır. Beləliklə, Azərbaycan qazı Gürcüstan ərazisi ilə Türkiyə bazarına nəql 

ediləcək, oradan isə digər bazarlara göndəriləcəkdir. Orada artıq bu qazı qəbul edə biləcək qaz nəqletmə sistemi 

– Avropa sistemi var. Odur ki, yeni boru kəmərlərinin tikintisi məsələsi, zənnimcə, yaxın vaxtlarda 

qalxmayacaqdır. Azərbaycanın maraq göstərdiyi boru kəməri sistemləri – Avropa qaz kəmərləri, neft kəmərləri 

mövcuddur. Məsələn, Ukrayna və Qara dəniz hövzəsinin digər ölkələri – Bolqarıstan, Rumıniya ilə 

əməkdaşlığımız var. Bu əməkdaşlıq mövcuddur. Bu mənada mövcud boru kəməri sisteminin potensialından 

istifadə etmək olar.  

- MANFRED FRİNK (“Die welt” qəzeti, Almaniya): Neftin sayəsində büdcəniz artır, özü də, böyük 

həcmdə. Buna baxmayaraq, sizdə çoxlu kasıb var, səhv etmirəmsə, 28 faiz təşkil edir. Siz bu fərqi necə və 

nə vaxt aradan qaldıracaqsınız? İcazənizlə, ikinci sual: keçən il parlament seçkilərindən sonra Avropa 

təşkilatları seçkilər zamanı və azad mətbuata münasibətdə Avropa normalarının pozulmasına görə Sizin 

hökuməti tənqid etdilər. Bu vəziyyəti, seçki prosedurlarını dəyişmək niyyətiniz varmı?  

- Yoxsulluğun azaldılması proqramı var və Azərbaycan onu iri beynəlxalq maliyyə təşkilatları ilə birlikdə 

həyata keçirir. Bu proqram uğurla gerçəkləşdirilir. Cari ilin əvvəlinə, yanvar ayına yoxsulluğun səviyyəsi, 

dediyiniz kimi, 28-29 faiz olmuşdur. Lakin 2005-ci ilin yanvarına yoxsulluğun səviyyəsi 49 faiz idi. Yəni, bir 

ildə Azərbaycanda yoxsulların sayı 20 faiz azalmışdır. Biz 2006-cı ilin nəticələrini gözləyirik. İlkin 

hesablamalara görə, yoxsulların sayı yenə də çox kəskin surətdə azalacaqdır. Qarşıya qoyduğumuz vəzifələrdən 

biri Azərbaycanda ümumiyyətlə yoxsulluğu qısa müddətdə ləğv etməkdir. Bunun üçün regional inkişaf 

proqramını həyata keçiririk. Son üç ildə Azərbaycanda təxminən 500 min yeni iş yeri yaradılmışdır. Əmək 

haqları, pensiyalar müntəzəm olaraq qaldırılır. İnfrastruktura çox böyük sərmayə qoyulur, yeni hava limanları, 

elektrik stansiyaları tikilir, yollar çəkilir, su təchizatı, qaz təchizatı yaxşılaşır, sosial infrastruktur inkişaf edir. 

Son iki ildə 600 məktəb tikilmişdir, hazırda regionlarda eyni vaxtda 10 müasir xəstəxana inşa edilir. Yəni, bütün 

bu tədbirlər yoxsulluğun nəinki azalmasına, ümumiyyətlə, ləğv olunmasına kömək edəcəkdir. Eyni zamanda, 

işsizliyin də aradan qaldırılmasına. İnkişaf etmiş hər hansı digər ölkədəki kimi, işsizlər yalnız o kəslər olacaqlar 

ki, onlar işləmək istəmirlər. Təəssüf ki, belələri Avropada da var.  

Bu proqramlar tamamilə realdır, maliyyə ehtiyatları ilə möhkəmləndirilmişdir. Siz qeyd etdiniz ki, bizim 

maliyyə vəziyyətimiz yaxşılaşır. Son 3-4 ildə Azərbaycanın büdcəsi 4 dəfədən çox artmışdır, özü də, təkcə 

neftin hesabına yox. Biz böyük həcmdə neft çıxarmağa yalnız bu yaxınlarda başlamışıq. Yəqin bilirsiniz ki, yeni 

yataqlardan çıxarılan bütün neftdən əldə edilən gəlirlər Azərbaycan Neft Fonduna daxil olar. Neft Fondundan 

büdcəyə köçürmələr isə cəmi 500 milyon dollar məbləğində planlaşdırılır. Büdcəyə qalan mədaxillər, əsasən, 

maliyyə intizamının möhkəmləndirilməsi, ictimai nəzarətin gücləndirilməsi və çox fəal iqtisadi islahatlar 

aparılması hesabına olur.  

Azərbaycanda siyasi islahatlar da çox səmərəli və iqtisadi islahatlarla paralel surətdə həyata keçirilir. Mən 

qəti əminəm ki, çoxlu sayda yoxsul və işsizlər olan ölkədə sizin Qərbi Avropada öyrəşdiyiniz kimi demokratik 

cəmiyyət qurmaq mümkün deyildir. Ona görə də yoxsulluğun azaldılması, əhalinin rifahının yaxşılaşdırılması, 

insanları narahat edən sosial məsələlərin həlli – bütün bunlar daha açıq cəmiyyət qurulmasına, demokratiyanın 

inkişafına, yəni bizim nail olmağa çalışdığımız məqsədlərə doğru aparır. Məqsədimiz isə aydındır – biz güclü, 

iqtisadi cəhətdən müstəqil, siyasi cəhətdən azad, Avropa qurumlarına inteqrasiya edilmiş dövlət qurmaq 

istəyirik. Ona görə də bütün inteqrasiya proseslərində fəal iştirak edirik. İndi biz Avropa İttifaqının qonşuluq 

proqramına qoşuluruq. Bu, beşillik proqramdır və o cümlədən Azərbaycanda siyasi sistemin möhkəmlənməsi 

üçün çox böyük əhəmiyyətə malikdir.  

O ki qaldı keçən ilin parlament seçkiləri barədə sualınıza, deməliyəm ki, onun gedişini müxtəlif 

təşkilatlardan olan çox böyük sayda müşahidəçilər izləyirdilər. Təəssüf ki, onların bir qismi siyasi cəhətdən 

sifarişli idi və öz qiymətlərində real vəziyyəti deyil, müəyyən dairələrin siyasi iddialarını əks etdirirdilər. Eyni 

zamanda, parlament seçkilərini iri təşkilatlar da müşahidə edirdi, “exit-poll” keçirmişdilər. Bu təşkilatları biz 

yox, Amerika hökuməti seçmişdi. Sizə deyim ki, “exit-poll”un nəticələri ilə parlament seçkilərinin nəticələri 90 

faiz üst-üstə düşmüşdür. “Exit-poll”un nəticələrinin 10 faizinin rəsmi nəticələrlə uyğun olmadığı yerlərdə 

seçkilərin yekunlarını ləğv etdik. Biz 10 dairədə seçkilərin nəticələrini ləğv etdik. Bu dairələrdə təkrar seçkilər 

keçirildi, onlarda yenə də Amerika hökumətinin seçdiyi təşkilat tərəfindən “exit-poll” aparıldı. Təkrar seçkilərdə 

“exit-poll”un nəticələri ilə rəsmi nəticələr 100 faiz üst-üstə düşdü. Zənnimcə, bu, ən parlaq sübutdur ki, 

parlament seçkiləri Azərbaycan cəmiyyətinin əhval-ruhiyyəsini tamamilə əks etdirmişdir. Pozuntuların olması 

başqa məsələdir və onlara görə iqtidar məsuliyyət daşımır. 125 yerə 2 min namizəd vardı. Bu, Azərbaycan üçün 
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görünməmiş rəqəm idi. Əlbəttə, bir çox namizədlərin özləri qanunvericiliyi pozur, seçki prosesinə qarışır, 

seçiciləri pulla öz tərəfinə çəkir, çirkin təbliğat kampaniyası aparırdılar. Bunların hamısı olmuşdur. Lakin biz 

buna görə məsuliyyət daşımırıq. Hökumət kimi və dövlət kimi, biz bu seçkilərin demokratik, açıq keçməsi üçün 

hər şeyi etmişdik. Düşünürəm ki, biz buna nail olduq, hərçənd bizi məyus edən məqamlar da oldu. Biz obyektiv 

tənqidi qəbul edirik. Ancaq seçkilərin keçirilməsi məsələləri baxımından Azərbaycana qarşı olan və siyasi 

məqsədlər güdən hücumları qəbul etmirik.  

- FRANS PRESS: Mən Sizə İranın siyasəti ilə bağlı sual vermək istərdim. Azərbaycan ABŞ-ın İrana 

qarşı sanksiyalarını dəstəkləyəcəkmi və bu sanksiyaların ölkənizə təsiri necə olacaq?  

- İranın nüvə proqramı ilə bağlı narahatlıq doğuran bütün məsələlər danışıqlar yolu ilə həll olunmalıdır. 

Ümid edirəm ki, bu, regiondakı çox kövrək sabitliyin pozulmaması və məsələnin dincliklə nizamlanmasına nail 

olmaq üçün yeganə yoldur.  

Məsələn, biz Azərbaycanda Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanmasına birbaşa cəlb edilmiş 

beynəlxalq təşkilatlardan, o cümlədən Cənubi Qafqazda sülhün bərqərar olunmasında maraqlı olanlardan daim 

eşidirik ki, münaqişə dinc yolla həll edilməlidir. Ərazimizin on ildən artıq bir müddətdə işğal altında olmasına, 

Ermənistan tərəfindən həyata keçirilmiş etnik təmizləmə nəticəsində bir milyondan artıq soydaşımızın evsiz-

eşiksiz qalmasına baxmayaraq, biz münaqişəni dinc yolla nizamlamağa çalışırıq. Siz onların yaşadıqları köhnə 

çadır düşərgələrinə və onlar üçün inşa etdiyimiz yeni qəsəbəyə baş çəkmisiniz. Tezliklə çadır düşərgələri 

tamamilə ləğv olunacaqdır.  

Biz də nüvə proqramı ilə bağlı problemin həll edilməsi üçün beynəlxalq birliyin bütün imkanlarından 

istifadə etməsini gözləyirik. Sanksiyalara gəlincə, Azərbaycan bu sanksiyaları dəstəkləməyəcəkdir. Hesab edirik 

ki, belə sanksiyalar səmərə verməyəcəkdir. Onlar məsələnin həllinə aparıb çıxarmayacaq, yalnız regiondakı 

vəziyyəti daha da gərginləşdirəcəkdir. Bizim İranla yaxşı münasibətlərimiz var. İran ilə uzun, min kilometrdən 

artıq sərhədimiz var. Fəal ticarət əlaqələrimiz mövcuddur. Buna görə də biz çox narahatıq ki, vəziyyəti 

gərginləşdirəcək istənilən potensial addım ümumən regional inkişafa böyük təsir göstərə bilər.  

- ROBERT BAAQ (Almaniya radiosu): Bildiyimiz kimi, Azərbaycan Türkiyəyə çox yaxındır. 

Fransanın “erməni soyqırımının” inkar edilməsini cinayət kimi nəzərdə tutan qanun layihəsi səbəbindən 

Fransa ilə Türkiyə arasında münasibətlər pisləşmişdir. Bu məsələ ilə bağlı Azərbaycanın rəsmi mövqeyi 

nədən ibarətdir?  

- Bizim rəsmi mövqeyimiz Xarici İşlər Nazirliyinin bəyanatında öz əksini tapmışdır. Burada açıq şəkildə 

bildirilmişdir ki, Azərbaycan bu qanunvericilik təşəbbüsünün irəli sürülməsi və səsvermənin keçirilməsindən 

çox narahatdır. Biz belə yanaşmanı rədd edirik. Eyni zamanda, bu məsələ ilə bağlı parlamentimiz tərəfindən də 

oxşar bəyanat verilmişdir. Biz Fransa rəsmilərindən Fransa hökumətinin bu qanun layihəsini dəstəkləmədiyini 

eşitməyimizdən məmnunuq. Bu mövqe Fransa xarici işlər nazirinin Azərbaycanın xarici işlər naziri ilə bu 

yaxınlarda Parisdə keçirilən görüşündə də ifadə olunmuşdur. Eyni zamanda, bu mövqe Fransanın Bakıdakı 

səfirliyi tərəfindən də bildirilmişdir. Biz Fransa parlamentinin üzvləri ilə deyil, Fransa hökuməti ilə işləyirik və 

bizim üçün Fransa hökuməti tərəfindən ifadə olunmuş mövqe qənaətbəxşdir. Biz ümidvarıq ki, Fransa tarixin 

saxtalaşdırılmasına əsaslanmış bu antidemokratik layihənin qanun kimi təsdiqlənməsinə imkan verməyəcəkdir. 

Çünki Fransa parlamentində baş verənlər fikir, söz azadlığının, demokratiyanın və demokratiyanın əsas 

prinsiplərinin kobud surətdə pozulmasıdır. Bu layihənin lehinə səs vermiş parlament üzvləri üçün gələcəkdə 

demokratiya haqqında danışmaq və digər ölkələri demokratik olmağa öyrətmək çox çətin olacaqdır.  

Biz belə qanunvericilik aktını pisləyirik. Hesab edirik ki, əvvəla, bunun reallıqla heç bir əlaqəsi yoxdur. 

Qondarma “soyqırımı” ermənilərin və erməni lobbisinin uydurmasıdır. Onlar bundan Azərbaycana qarşı 

təcavüzlərinə bəraət qazandırmaq, özlərini qurban, “hücumlardan” əziyyət çəkmişlər kimi təqdim etmək üçün 

istifadə edirlər. Buna görə də belə hesab edirlər ki, hazırda azərbaycanlılara qarşı bu cür əməlləri törətmək 

hüquqları vardır. Xocalıda soyqırımı törədənlər məhz ermənilər olmuşlar. Ermənistanın silahlı qüvvələri 

tərəfindən Azərbaycanın Xocalı şəhərində 600-dən çox insan - uşaq, yaşlı adamlar, o cümlədən qadınlar qətlə 

yetirilmişdir. Biz, eyni zamanda, Türkiyə hökumətinin Ermənistana təklif etdiyi müzakirələrin başlanılması və 

arxivlərin açılması təklifini dəstəkləyirik.  

- FRED VİR (“Christian Seicence Monitor”): Azərbaycana tez-tez terrorçuluğa qarşı mübarizədə 

ABŞ-ın müttəfiqi kimi istinad edilir. Bilmək istəyirəm, İraqda davam edən müharibə baxımından ABŞ-a 

yardım etmək üçün Azərbaycanın atacağı addımlar hansılar olacaqdır?  

- Bizim müxtəlif sahələrdə ABŞ-la çox möhkəm tərəfdaşlıq əlaqələrimiz var. Bunlardan biri antiterror 

əməliyyatlarıdır. Biz Əfqanıstandakı koalisiya qüvvələrinə dərhal qoşulduq, Kosovoya əsgərlərimizi göndərdik. 

İraqda müharibə başlayanda biz oraya əsgərlərini göndərən ilk ölkələrdən biri olmuşuq. Yeri gəlmişkən, yalnız 
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bundan sonra, Azərbaycanın İraqa öz əsgərlərini göndərməsindən bir ildən artıq vaxt keçəndən sonra, 

Ermənistan da geridə qalmamaq üçün öz əsgərlərini deyil, sürücülərini oraya göndərdi.  

Bu, bizim ABŞ ilə möhkəm tərəfdaşlığımızın aydın göstəricisi oldu. Biz terrorizmə qarşı mübarizədə 

əməkdaşlıq edirik. Bu əməkdaşlıq çox əhəmiyyətlidir, onun artıq yaxşı tarixçəsi və hesab edirəm ki, yaxşı 

gələcəyi vardır. Dediyim kimi, ABŞ ilə enerji, regional inkişaf və antiterror əməliyyatları kimi müxtəlif 

sahələrdə yaxşı əlaqələrimiz mövcuddur. Biz hesab edirik ki, bu münasibətlərin tarixi Azərbaycanın etibarlı 

tərəfdaş olduğunu sübut edir.  

- DEVİD NAUER (İsveçrənin “Tages Anzeiger Zürich” qəzeti): Rusiya ilə Gürcüstan arasındakı 

qarşıdurma sizin bu hər iki ölkə ilə münasibətlərinizə necə təsir göstərmişdir?  

- Təsir göstərməmişdir və hesab edirəm ki, göstərməyəcəkdir. Belə ki, istər Rusiya, istərsə də Gürcüstan 

ilə münasibətlərimiz özünəməxsus əhəmiyyətə malikdir. Hər iki ölkə bizim qonşumuzdur. Hər iki ölkə ilə çox 

yaxşı münasibətlərimiz var və bu münasibətlər strateji tərəfdaşlıq xarakteri daşıyır. Buna görə də Rusiya ilə 

Gürcüstan arasında baş verənlər münasibətlərimizə təsir göstərməyibdir. Biz xarici siyasətimizi prioritetlərimiz 

və xalqımızın maraqları əsasında həyata keçiririk. Heç bir ölkənin daxili işlərinə qarışmırıq, digər dövlətlər 

arasında olan münasibətlərə müdaxilə etmirik. Hesab edirəm ki, bütün ölkələr diqqətlərini öz problemləri 

üzərində cəmləşdirsələr, dünya daha təhlükəsiz olar, daha proqnozlaşdırıla bilən olar. Biz dostlarımızı bir-birinə 

dost kimi görmək istərdik.  

- CEYMS KİLNER (Röyter agentliyi): İki qısa sualla Sizə müraciət etmək istərdim. Siz bildirdiniz 

ki, həm İran, həm də ABŞ ilə yaxşı münasibətləriniz var. Mənim üçün bilmək maraqlıdır, Siz bu 

münasibətləri necə tarazlaşdırırsınız?  

İkinci sualım iqtisadiyyatla bağlıdır. Azərbaycan iqtisadi artıma görə dünyanın ən sürətlə inkişaf edən 

ölkələrindən biridir. Siz 20-25 ildən sonra neft gəlirlərinin çox yüksək səviyyədə olacağı təqdirdə, iqtisadiyyatın 

hansı digər sahələrini inkişaf etdirməyi planlaşdırırsınız?  

- Hesab edirəm ki, başqa ölkələrlə əlaqələrimizə dair birinci sualınıza artıq mən cavab vermişəm. 

Azərbaycan digər ölkələrin qarşıdurma, rəqabət aparacağı yer deyildir. Biz açıq şəkildə bildirmişik ki, 

Azərbaycanın əməkdaşlıq məkanı olmaqda davam etməsini istəyirik. Ölkələrin bir-biri ilə yaxşı və ya pis 

münasibətləri ola bilər. Nə üçün Azərbaycan öz siyasətini bəzi ölkələrin əməkdaşlıq etmək istəməməsi faktı 

üzərində qurmalıdır? Bunun bizə heç bir təsiri yoxdur. Artıq qeyd etdiyim kimi, ABŞ ilə yaxşı münasibətlərimiz 

var. Bu əməkdaşlığın bir çox nümunələri mövcuddur. Eyni zamanda, bizim İranla da yaxşı münasibətlərimiz 

var. Bizim siyasətimizdə bu iki element bir-birinə qarşı durmur. Ola bilsin ki, bir gün siyasətimizin bu 

elementləri regionda daha dinc mühitin yaradılması üçün böyük əhəmiyyətə malik olacaqdır. Azərbaycanın 

xarici siyasəti müdrik, çox proqnozlaşdırılan və açıqdır.  

Neft gəlirlərinə gəlincə deyərdim ki, Azərbaycan 1994-cü ildən həyata keçirilən layihələrdən yalnız keçən 

ildən etibarən əhəmiyyətli dərəcədə neft gəlirləri əldə etməyə başlamışdır. Əlbəttə, hazırda bütün enerji 

layihələrimiz reallığa çevrilir. Bakı-Tbilisi-Ceyhan Azərbaycanın tarixi nailiyyətidir. Bakı-Tbilisi-Ərzurum qaz 

kəməri də ölkəmizin və ümumiyyətlə, regionun inkişafı üçün böyük əhəmiyyət kəsb edir. Biz qarşıdan gələn 

illərdə ölkəyə nəhəng neft gəlirlərinin axımı ərəfəsindəyik. Əlbəttə, biz 50-70 ildən sonra neftin hasilatı aşağı 

düşdükdən sonra nələrin baş verəcəyi barədə indidən düşünürük. Biz bu nadir imkandan istifadə etməliyik.  

Hazırda biz, əsasən, təhsil və elm sahəsinə investisiya qoyuruq. İnkişaf etmiş ölkələrin təcrübəsi göstərir 

ki, bu və ya digər ölkənin uğurunu irəlicədən müəyyən edən neft və ya qaz deyil, beyin və texnologiyalardır. Biz 

müasir Azərbaycan naminə güclü intellektual potensialın yaradılması məqsədi ilə və eyni zamanda, gənclərin 

dünyada baş verənlərdən xəbərdar olması üçün gələcək nəsillərə, informasiya texnologiyalarına, iqtisadiyyatın 

qeyri-neft sektoruna sərmayə qoyuruq. Biz Azərbaycandakı bütün məktəblərin kompyuterləşdirilməsi 

proqramının həyata keçirilməsinə başlamışıq. Gələn ilin sonuna kimi Azərbaycandakı bütün 4500 məktəb, o 

cümlədən ən ucqar yerlərdəki məktəblər kompyuterlər və internetə çıxışla təmin olunacaqdır. Biz bunu nə üçün 

edirik? Ona görə edirik ki, gənclərimiz beynəlxalq ictimaiyyətin və dünya iqtisadiyyatının bir hissəsinə 

çevrilsin.  

Digər proqram sənayenin inkişafı ilə bağlıdır. Biz hazırda qeyri-neft sektoruna investisiyaların cəlb 

edilməsi üzərində işləyirik. Xaricdən və Azərbaycandan qeyri-neft sektoruna sərmayələrin cəlb edilməsi 

məqsədi ilə kapitalı 100 milyon ABŞ dolları təşkil edən Dövlət İnvestisiya Şirkəti yaratmışıq. Biz bunu neftin 

tükəndiyi zaman güclü iqtisadiyyata nail olmaq və gələn 5-10 il müddətində neft qiymətlərindən asılılığı 

minimum həddə endirmək məqsədi ilə edirik. Hesab edirəm ki, bu, mümkündür. Əgər biz möhkəm çalışsaq, - 

biz bunu edirik, - hazırda gündəlikdə olan bütün layihələri həyata keçirsək, iqtisadiyyatımız 5-10 ildən sonra 

neftdən asılı olmayacaq və Azərbaycan bu regionun mühüm sənaye mərkəzinə çevriləcəkdir.  
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- “EL CORREO” qəzeti (İspaniya): Əgər, ümumiyyətlə, ölkənin belə arzusu varsa, Azərbaycanın 

NATO-ya daxil olması mümkünlüyünün perspektivləri necədir?  

- Bilirsiniz, bu məsələ təkcə bizdən asılı deyildir. Bu, ikitərəfli prosesdir. Təşkilatlar ölkənin daxil 

olmasını istəməlidir. Bunu ölkə də istəməlidir və buna hazır olmalıdır. Biz NATO ilə dialoq çərçivəsində də, 

“Sülh naminə tərəfdaşlıq proqramı” çərçivəsində də çox fəal əməkdaşlıq edirik. İki il əvvəl yeni formata 

keçmişik. Bu, NATO ilə “Fərdi tərəfdaşlığın fəaliyyət planı”dır. Qeyd etdiyim kimi, NATO qoşunları ilə 

birlikdə sülhayartma əməliyyatları aparırıq. Əməkdaşlığımız çox səmərəli şəkildə inkişaf edir. Biz bundan çox 

məmnunuq. Bu əməkdaşlığın haraya aparıb çıxaracağını, onun son mərhələsinin nədən ibarət olacağını zaman 

və vəziyyətin inkişafı göstərəcəkdir.  

- ADEL SMİS (İsveçrənin Roman radiosu): Beynəlxalq Sərhədsiz Reportyorlar təşkilatının bu 

yaxınlarda mətbuat azadlığı ilə bağlı dərc etdiyi hesabatında Azərbaycan 134-cü yerdədir. Belə görünür 

ki, bu, yerli jurnalistlərin təqiblər, qorxutma və yüksək dərəcədə korrupsiya ilə bağlı bir sıra şikayətləri 

ilə əlaqədardır. Sizcə, ölkənizdə mətbuat azadlığının yaxşılaşdırılması üçün imkanlar varmı və bunun 

üçün hansı tədbirlər görülür?  

- Əlbəttə ki, yaxşılaşma üçün imkanlar var. Lakin Azərbaycana və ya hər hansı digər ölkəyə gəldikdə, 

şəxsən mən bu cür reytinqlərə böyük şübhə ilə yanaşıram. Hesab edirəm ki, belə reytinqlər ölkədəki real 

vəziyyəti əks etdirmir, bəzən şəxsi yanaşmaya və ya istənilən digər səbəblərə əsaslanır. Çünki demokratiya 

sahəsində aparıcı hesab olunan dövlətlərin bəziləri bu siyahının ortasında, üçüncü dünya ölkələrindən kifayət 

qədər aşağıdadır. Bu, o qədər də inandırıcı görünmür. Səmimi deyim ki, belə reytinqlər gündəlik həyatımızda və 

ya Azərbaycandakı siyasi proseslərdə o qədər də əhəmiyyətli rol oynamır. Dövlət başçısı kimi mən də ona heç 

bir fikir vermirəm. Bununla yanaşı, əlbəttə ki, vəziyyəti daha da yaxşılaşdırmaq üçün imkanlar var. 

Azərbaycanın müstəqillik tarixi qısadır. Yalnız 15 ildir ki, biz müstəqil dövlət kimi yaşayırıq. 15 il bundan 

qabaq ölkəmiz Sovet İttifaqının bir hissəsi idi və siz bunun nə olduğunu başa düşürsünüz. Biz müstəqillik 

qazandıqdan sonra ilk illər iqtisadiyyatın və siyasi sistemin tam tənəzzülü ilə müşayiət olunmuşdur. Yeri 

gəlmişkən, bu gün özlərini demokratik müxalifət adlandıranlar o vaxt qəzetləri bağlayır, jurnalistlərə hədə-qorxu 

gəlir, onları həbs edirdilər. 1992-93-cü illərdə müxalifətdə olan partiyamızın nümayəndələri hədə-qorxuya 

məruz qalır, qəddar şəkildə döyülürdülər. Bütün bunlar bu gün özlərini demokrat adlandıran şəxslər tərəfindən 

edilmişdir.  

Sonrakı dövrlərdə yenə böyük çətinliklər oldu. Yalnız 1996-cı ilin axırı - 1997-ci ildən başlayaraq 

vəziyyət sabitləşdi və ölkə sürətlə inkişaf etməyə başladı. Hesab edirəm ki, Azərbaycanda azad mətbuatın 

təşviqi üçün bir çox işlər görülmüşdür. Azərbaycanda 500-dən artıq qəzet, bir çox televiziya kanalları, radio 

stansiyaları fəaliyyət göstərir. Senzura yoxdur. Yeri gəlmişkən, Azərbaycanda senzura 1992-93-cü illərdə 

hakimiyyətdə olan bugünkü müxalifət tərəfindən tətbiq edilmişdir. Azərbaycanda senzura Xalq Cəbhəsi 

hökuməti tərəfindən tətbiq olunmuşdur. Onlar bunu unutmağa çalışırlar, lakin insanların yadından çıxmır.  

Bir sözlə, ölkəmizdə söz və mətbuat azadlığı var. İstədiyiniz qəzeti açsanız burada hökumət, ayrı-ayrı 

insanlar barəsində xoşagəlməz, təhqiredici məqalələr görə bilərsiniz. Müxalifət qəzetlərində daha çox hücumlar 

edilən şəxs olmağıma baxmayaraq, Prezident seçilən zaman bütün hökumət rəsmilərinə müraciət edərək, 

jurnalistləri onların yazdıqları yanlış məlumatlara və etdikləri təhqirlərə görə məhkəməyə verməməyə çağırdım. 

Bunu mən etdim, heç kim məni buna məcbur etmədi. Hesab etdim ki, bu, ölkənin demokratik inkişafı üçün 

vacib addımdır. Lakin təəssüf ki, bunun müqabilində gözlədiyimiz olmadı. Bu müraciət təsirsiz qaldı. 

Jurnalistlərin bir qismi, az bir hissəsi, dərhal belə qərara gəldi, indi onlar heç bir məsuliyyət daşımadan və 

azərbaycanlıların mentalitetinə diqqət vermədən istədiklərini edə bilərlər. Buna görə də insanlar hər bir 

demokratik ölkədə olduğu kimi, özlərini məhkəmələrdə müdafiə etməyə başladılar. Buna heç də azad mətbuata 

təzyiq və ya onu bağlamaq cəhdi kimi baxılmamalıdır. Əsla yox! Azad mətbuat normal inkişafın əsas 

elementlərindən biridir.  

Bir daha qeyd edirəm ki, bizə lazım olan çoxşaxəli inkişafa nail olmaq üçün yaxşı iqtisadi göstəricilərimiz 

var. Siyasi islahatlar da iqtisadi islahatlarla paralel aparılır. Yalnız bu halda biz uğur qazana bilərik.  

- NİV VARTER (“Russian today”): Ermənistan və Rusiya arasındakı tarixi əlaqələri və mədəni 

bağlılığı və habelə Çeçenistandan qaçqınların Azərbaycana axınını nəzərə alsaq, belə hesab etmirsiniz ki, 

Moskva Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin və ölkənizin qaçqınlar probleminin həllinə maneçilik törədir?  

- Rusiya Azərbaycanın qonşusudur. Yeri gəlmişkən deyim ki, o, Ermənistanın qonşusu deyil və onunla 

sərhədi yoxdur. Rusiya münaqişənin həllinin tapılmasına yardım etmək mandatına malik olan ATƏT-in Minsk 

qrupunun üç həmsədr ölkədən biridir. Mən sizə deyə bilərəm ki, Rusiya rəsmiləri ilə iş təcrübəmiz və onların bu 

münaqişənin həlli ilə bağlı apardıqları siyasət müsbətdir. Biz görürük ki, Rusiya hökuməti Ermənistan və 

Azərbaycanın münaqişənin dinc yolla həllinə nail olmaları üçün səmimi səylər göstərir. Buna görə də 1990-cı 
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illərdə üzləşdiyimiz gərginlik dövrü sona çatmışdır. Biz Rusiya ilə Azərbaycan arasında həll edilməmiş bütün 

problemlərin aradan qaldırılmasına nail olmuşuq və indi münasibətlərimizi poza biləcək heç bir problem 

qalmamışdır. Əksinə, iqtisadi, siyasi və mədəni inkişaf sahələrində çox yaxşı nailiyyətlərimiz var.  

Bu il Azərbaycanda Rusiya İlidir və o, başa çatmaq üzrədir. Ötən il Rusiyada Azərbaycan İli olmuşdur. 

Mən artıq bu məsələyə toxunmuşam, başqa dövlətlər arasındakı münasibətlər, onların tarixi və digər əlaqələri 

bizim aramızda olan münasibətlərə mane olmamalıdır.  

Siz qeyd etdiniz ki, Rusiya ilə Ermənistan arasında yaxşı münasibətlər var. Bəli, bu, doğrudur. Lakin mən 

hesab etmirəm ki, bu, Rusiyanın, Ermənistanla olduğu kimi, Azərbaycanla da yaxşı münasibətlərə malik 

olmasına mane olur. Hazırda biz bunun şahidi də oluruq. Əgər biz Ermənistan və Azərbaycanın vacibliyini 

müqayisə etsək, onda hansı ölkənin vacib olduğunu görərik. Əməkdaşlıq, enerji, coğrafi mövqe, siyasi vəziyyət, 

geosiyasi mövqe baxımından və istənilən digər nöqteyi-nəzərdən Ermənistan ilə Azərbaycanın əhəmiyyətini, 

əlbəttə ki, müqayisə etmək olmaz. Ona görə də bu, əlavə gərginlik yarada bilən bir element sayıla bilməz.  

Qaçqınlara gəlincə, deməliyəm ki, Azərbaycan təcavüz qurbanıdır. Qaçqın həyatının nə olduğunu biz 

bilirik. Çeçenistandan insanlar özlərinin və ailələrinin həyatlarını müharibədən xilas etmək üçün Azərbaycana 

gələndə bir qonşu və dost kimi ölkəmiz ehtiyacı olan insanlar üçün öz qapılarını açdı. Burada, Qafqazda belə 

qəbul olunubdur.  

- BORİS ANZOV: Salaməleyküm. Mən Bolqarıstan informasiya agentliyinin müxbiriyəm. Səmimi 

qəbula görə Sizin mətbuat xidmətinizə minnətdarlığımı bildirirəm. Mən həm də Rusiya Xalqlar Dostluğu 

Universitetinin məzunuyam. Bilirəm ki, Siz Moskva Dövlət Beynəlxalq Münasibətlər İnstitutunu 

bitirmisiniz. Dünən iqtisadiyyat naziri ilə görüşdə naziriniz dedi ki, respublikada gənclərlə bağlı xüsusi 

dövlət proqramı var. Bu yaxınlarda Rusiya Xalqlar Dostluğu Universitetində Sizin adamların gənclərlə 

necə işlədiyini gördüm. Həqiqətən, bu, böyük işdir. Biz iki gündür buradayıq və mən Sizin siyasətinizlə 

bağlı sosioloji sorğu aparmışam. Deyə bilərəm ki, Sizin ünvanınıza bir dəfə də olsun pis fikrə, yaxud 

tənqidə rast gəlmədim. Hamı deyir ki, Azərbaycanda bütün işlər Sizin köməyiniz sayəsində görülür. 

Mənim Sizə bir sualım var. Siz Bolqarıstanla Azərbaycanın qarşılıqlı münasibətlərini necə görürsünüz?  

- Şərhinizə görə təşəkkür edirəm. Biz həqiqətən də çalışırıq ki, insanların həyatı yaxşılaşsın. Prezident 

kimi mənim başlıca vəzifəm insanlara xidmət etməkdir. Ola bilsin, bu, çox təmtəraqlı səslənir, lakin həqiqətən 

belədir. Azərbaycanda görülən bütün işlər insanların daha firavan yaşamasına, iqtisadi durumun yaxşılaşmasına, 

Azərbaycanın mövqeyinin dünyada və regionda möhkəmlənməsinə xidmət edir. Artıq bu gün həmin mövqelər 

həlledicidir. Biz istəyirik ki, qanunun aliliyinin hökm sürdüyü, adət və ənənələrimizə çox güclü şəkildə bağlı 

olan, əməkdaşlıq üçün açıq olan müasir dövlət yaradaq.  

Bolqarıstanla münasibətlərimizə gəldikdə isə deməliyəm ki, bu, kifayət qədər yüksək səviyyədədir, bizim 

çox fəal dialoqumuz var. Ötən il Bolqarıstan Prezidenti Azərbaycana rəsmi səfərə gəlmişdi, bu il isə mən 

Bolqarıstanda rəsmi səfərdə olmuşam, biz çoxlu ikitərəfli sazişlər imzalamışıq. Biz regional formatda çox fəal 

əməkdaşlıq edirik. Bolqarıstanın Avropa İttifaqının üzvünə çevriləcəyi bir vaxtda biz Azərbaycanın Avropaya 

inteqrasiyasının bundan sonra da dəstəklənəcəyinə ümid bəsləyirik. Biz güclü Mərkəzi Asiya-Qafqaz-Qara 

dəniz hövzəsi qurşağı yaradılması kimi iri regional geosiyasi təşəbbüslər üzərində birgə işləyirik. Bunun üçün 

ikitərəfli səviyyədə yaxşı perspektivlər var. İndiki halda Azərbaycan çoxtərəfli xarakter daşıyan bir çox 

təşəbbüslər irəli sürmüşdür. Zənnimcə, bu, etimadın möhkəmlənməsinə, regionun, ölkələrin inkişafına kömək 

göstərəcəkdir. Məsələn, nəqliyyat məsələsi. Asiya ilə Avropa arasında nəqliyyat əlaqəsindən danışarkən 

Azərbaycandan yan keçmək olmaz, coğrafiya da buna imkan vermir, üstəlik, biz güclü nəqliyyat infrastrukturu 

yaradırıq və artıq nəqliyyat mərkəzinə çevrilmişik. Ona görə də həm bu baxımdan, həm ikitərəfli münasibətlər, 

həm də Avropa İttifaqı-Azərbaycan münasibətləri baxımından Bolqarıstanla əlaqələrimiz çox müsbətdir. 

Bundan əlavə, sizin ölkəyə səfərimdən çox məmnun qalmışam. Çox əla və gözəl ölkədir, xalqınız mehriban və 

qonaqpərvərdir. Mən Bolqarıstanda özümü evdəki kimi hiss edirdim. Ona görə də bütün bolqar dostlarıma 

mənim ən yaxşı arzularımı çatdırmağınızı xahiş edirəm.  

- TOT PRİİNS (Bloomberq agentliyi): Keçən həftə ölkənizin hərbi büdcəsi hökumətinizin diqqət 

mərkəzində olmuşdur. Gələn il hərbi büdcənizin bir milyard dollardan artıq olacağı gözlənilir. Bilmək 

istərdim ki, hansı silahları və hansı dövlətlərdən alırsınız, əsgərlərinizə təlimi kim keçir?  

İkinci sualım da var. Bəzi mətbuat orqanlarında hökumətiniz daxilində parçalanmanın olması barədə 

məqalələr dərc edilmişdir. Siz bu barədə nə deyə bilərsiniz?  

- Nazirlər Kabinetinin son iclasında ilin ötən 9 ayının nəticələrini müzakirə etdik və bu nəticələr çox 

müsbətdir. Biz dünyada ən yüksək, 34-35 faizlik ümumi daxili məhsul artımına malikik. Dünyada ən yüksək, 

təqribən 40 faizlik sənaye istehsalı artımına və ola bilsin ki, ən sürətlə artan büdcəyə malikik. Ona görə də biz 

yalnız hərbi büdcəni ümumi kontekstdən çıxarmamalıyıq. Hərbi büdcə ümumi büdcənin bir hissəsidir. Üç il 
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bundan əvvəl Azərbaycanın büdcəsi 1,5 milyard dollar olanda, əlbəttə ki, hərbi büdcə də aşağı səviyyədə idi. 

Nəzərə alsaq ki, gələn il Azərbaycanın büdcəsi təxminən 6,5 milyard dollar olacaq, bu halda, əlbəttə, hərbi 

büdcə də artır. Bu, təbiidir. Çünki bütün digər sahələr - təhsil, səhiyyə, infrastruktur sahəsi üçün ayrılan xərclər 

də artır. Burada xüsusi heç bir şey yoxdur. Azərbaycanın yalnız hərbi büdcəsi artsaydı, bəzi təşkilatların 

narahatlığını başa düşərdim.  

Lakin bununla yanaşı, biz müharibə vəziyyətindəyik və güclü olmalıyıq. Hazırda danışıqlar, sülh prosesi 

gedir. Ancaq eyni zamanda, uzaq və yaxın tarixdən anlayırıq ki, güclüsənsə, məqsədlərinə çatmaq üçün qüdrətin 

və qabiliyyətin varsa, danışıqlar prosesində mövqeyin də güclənməyə başlayır. Biz buna nail oluruq. Biz 

diplomatik formatda işləyirik, beynəlxalq təşkilatlarla işləyirik.  

Keçən ilin yanvar ayında Avropa Şurası kimi təşkilat Ermənistan tərəfindən Azərbaycan ərazilərinin 

işğalını pisləyən qətnamə qəbul etmişdir. Demək olar ki, on illik fasilədən sonra BMT yenidən bu məsələyə 

qayıtmışdır və biz postsovet məkanında dondurulmuş münaqişələrə dair məsələnin müzakirə olunması 

təşəbbüsü ilə çıxış etmişik.  

Avropa İttifaqı ilə qonşuluq proqramında münaqişənin Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə hörmət əsasında 

həll edilməsinə dair müddəa var və bu da çox vacibdir. Çünki Ermənistan Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü 

tanımır. Birləşmiş Millətlər Təşkilatı tanıyır, Minsk qrupunun həmsədrləri - ABŞ, Rusiya, Fransa tanıyır, 

Avropa İttifaqı tanıyır, Ermənistan isə yox.  

Eyni zamanda, biz İslam Konfransı Təşkilatı, müsəlman dünyası ilə də əməkdaşlıq edirik. Bu təşkilatın 

Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı qəbul etdiyi qətnamələr də çox müsbətdir. Bu, məsələnin diplomatik 

tərəfidir. Biz iqtisadi sahədə də fəaliyyət göstəririk. İqtisadi cəhətdən qüdrətlənirik. Ermənistan bu baxımdan 

bizimlə rəqabət apara bilməz. Vaxt ötdükcə, biz daha da güclü olacağıq, imkanlarımız daha da artacaqdır. Eyni 

zamanda, biz hərbi sahədə də çalışırıq. Bu, təbiidir. Hər bir dövlət bunu edər. Ola bilsin, gündəliyimizin bu 

formatı çox genişdir. Lakin Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli bizim üçün bir nömrəli məsələdir. Bu 

münaqişədən başqa bizim heç bir böyük problemimiz yoxdur.  

Mən artıq yoxsulluğun azaldılması, işsizlik probleminin həlli və digər məsələlərə toxundum. Lakin Dağlıq 

Qarabağ probleminə biz bir nömrəli problem kimi baxırıq. Biz bu münaqişənin beynəlxalq hüquq əsasında həll 

edilməsi üçün zəruri olan bütün işləri görəcəyik.  

Hökumətdə parçalanmaya dair qeyd etdiyiniz məqalələrə gəldikdə isə, deməliyəm ki, bütün bunlar 

jurnalistlərin uydurmasından başqa bir şey deyildir. Bəzən qəsdən belə yanlış məlumatlar yayılır. Bilirik ki, belə 

şayiələrin əsas mənbəyi müxalifət qəzetləridir. Bunun səbəbləri müəyyən mənada aydındır. Çünki bu gün 

Azərbaycanda gördüyümüz vəziyyət hökumətimizə qarşı özlərini müxalifət adlandırmağa çalışan həmin 

qüvvələrin tam iflası, onların tarixinin sonu deməkdir. Çünki onlar 13 ildir ki, müxalifətdədirlər və bu günə 

qədər xalqımız üçün cəlbedici ola biləcək heç bir ideya irəli sürməyiblər. Bu 13 il ərzində onların bütün 

fəaliyyəti hökumətin tənqid olunmasına əsaslanır. Lakin həmin 13 il ərzində hökumət böyük işlər görübdür. Biz 

boru kəmərləri tikmişik, yaşayış şəraitini yaxşılaşdırmışıq, müasir ölkə yaratmışıq, Avropa Şurası kimi 

beynəlxalq təşkilatların üzvü olmuşuq. Hazırda biz Avropa İttifaqının qonşusuna çevrilirik. Biz Birləşmiş 

Ştatların güclü tərəfdaşıyıq, Rusiya ilə yaxşı münasibətlərimiz və tərəfdaşlığımız var. Regionda öz mövqeyimizi 

tutmuşuq və iqtisadi baxımdan güclüyük. Bütün bunlar müxalifətin bizi tənqid etməyə çalışdığı həmin 13 ildə 

baş veribdir.  

Bu gün xalq Azərbaycanda nəyin baş verdiyini, bizim gündəliyimizdə və onların gündəliyində nəyin 

olduğunu görür. Bundan əlavə, hər hansı siyasi qüvvə müəyyən bir nailiyyət əldə etməyə çalışdığı zaman, ilk 

növbədə, özünə və xalqa hörmət etməlidir. Onlar parlament seçkilərində yenidən uğursuzluğa düçar olduqda nə 

etdilər?! Öz qəzetlərində ABŞ-a hücum etməyə başladılar. Parlament seçkilərindən əvvəl onlar belə şayiələr 

yayırdılar ki, Qərb Azərbaycanda inqilab planlaşdırır. Təbii ki, bu, tam yanlış məlumat idi. Onlar hər zaman 

özlərini son dərəcə qərbyönümlü qüvvə kimi təqdim etməyə çalışırdılar. Parlament seçkiləri başa çatdıqdan və 

təbii ki, heç bir dəstək almadıqdan dərhal sonra onlar Birləşmiş Ştatlara, Avropaya, Avropanın aparıcı 

ölkələrinə, Avropa təşkilatlarına hücuma keçməyə başladılar. Siz yalnız bunu təsəvvür edin ki, həmin insanlar 

hakimiyyətə gəlsələr, nələr baş verər?! Onların siyasəti nə ola bilər?! Onların Qərb dünyasına münasibəti necə 

ola bilər?! Əgər görsələr ki, gözləntilərindən bəziləri reallaşmır, onda arxalarını çevirəcəklər.  

Bir sözlə, bu, həmin yazıların əsas mənbəyidir. Onlar hesab edirlər ki, bizi zəiflətmək məqsədi ilə 

müxalifət üçün, belə desək, yeganə vasitə hökumətdə süni parçalanma yaratmağa çalışmaqdan ibarətdir. Bu da 

ki, düzgün deyil, hökumətimiz güclü və möhkəmdir. Bizim gücümüz xalqın dəstəyindədir. Buna görə də həmin 

şayiələr reallıqdan uzaqdır. Biz xalqın əksəriyyəti tərəfindən dəstəklənən çox möhkəm hökumət sisteminə 

malikik.  
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Bəzən Azərbaycanda baş verənləri tənqid edirlər. Mən beynəlxalq mətbuatı izləyirəm. Lakin, eyni 

zamanda, biz görəndə ki, Azərbaycan xalqının tam əksəriyyəti bizi dəstəkləyir, bu o deməkdir ki, biz haqlıyıq, 

bizi tənqid edənlər isə yox. Bu, əsas nəticədir. Bizim üçün Azərbaycanın dünyada hansı şəkildə təqdim edilməsi, 

onun beynəlxalq nüfuzu və ölkəmizin imici olduqca vacibdir. Lakin səmimi olaraq deyirəm ki, Azərbaycanın ən 

ucqar kəndindəki vətəndaşın Azərbaycan və onun hökuməti haqqında nə düşünməsi bir Prezident kimi mənim 

üçün ən vacib məsələdir. Çünki ölkənin necə olacağını və hökumətin fəaliyyətinin səmərəli olub olmaması ilə 

bağlı qiymət verilməsini məhz o, həll edir.  
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BRÜSSELDƏ AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI VƏ AVROPA İTTİFAQI ARASINDA  

ENERJİ MƏSƏLƏLƏRİ ÜZRƏ STRATEJİ TƏRƏFDAŞLIĞA DAİR  

ANLAŞMA MEMORANDUMUNU İMZALADIQDAN SONRA  

AVROPA KOMİSSİYASININ SƏDRİ JOZE MANUEL BARROZU İLƏ BİRGƏ 

MƏTBUAT ÜÇÜN KEÇİRİLƏN BRİFİNQDƏ 

BƏYANAT 

 

Brüssel şəhəri, 

7 noyabr 2006-cı il 

 

Çox sağ olun, cənab sədr! 

Xanımlar və cənablar! 

Mən bu gün Brüsseldə olmağımdan və cənab sədr Barrozu ilə ikitərəfli münasibətlərimizlə və regional 

inkişafla bağlı məsələləri müzakirə etməkdən çox şadam. 

Əlaqələrimizin uzun tarixi var. Azərbaycan öz müstəqilliyini əldə etdiyi vaxtdan etibarən biz hər zaman 

Avropa İttifaqının dəstəyini hiss etmişik. Xüsusilə də, Azərbaycanın tarixində ən çətin anlarda biz Avropa 

İttifaqından həm güclü maliyyə dəstəyi, həm də siyasi dəstək almışıq. Azərbaycanın 15 illik müstəqilliyi 

dövründə ölkəmizin Avropa İttifaqı ilə münasibətləri uğurla inkişaf edir. Bu gün biz münasibətlərimizin yeni bir 

mərhələsinə qədəm qoyuruq. Avropa İttifaqının Cənubi Qafqazda yeni qonşuluq siyasəti və enerji məsələləri 

üzrə strateji tərəfdaşlığı çərçivəsində uzunmüddətli tərəfdaşlığa başlayırıq. Hər iki məsələ, əlbəttə ki, 

Azərbaycan üçün böyük əhəmiyyət kəsb edir və əminəm ki, qarşıdan gələn illər ərzində bu əməkdaşlıqda daha 

böyük inkişafa nail olacağıq.  

Azərbaycanda siyasi və iqtisadi islahatlar paralel şəkildə aparılır və biz demokratik cəmiyyət qururuq. 

Qanunun aliliyi və insan hüquqlarının qorunması prinsipləri əsas tutulur. Yəni bu iki məsələni biri-birindən 

ayırmaq olmaz. Bir sözlə, bu məsələlərin Azərbaycan və ümumiyyətlə regional əməkdaşlıq üçün böyük 

əhəmiyyəti var. Xüsusən də, ölkədəki böyük neft və qaz ehtiyatlarını və parlaq gələcəyimizi nəzərə alaraq, bu 

məsələlərin ölkə üçün nə qədər vacib olduğunu anlaya bilərik. İndi biz bu məsələyə müxtəlif formada baxırıq. 

Ona görə Avropa İttifaqı ilə əməkdaşlıq bizim üçün nəinki iqtisadi göstəricilərimizi təkmilləşdirmək, eyni 

zamanda, gələcək illər ərzində ölkəmizdəki meyarları Avropa İttifaqının meyarlarına daha da yaxınlaşdırmaq 

imkanı yaradır.  

Biz ümumi dəyərləri bölüşürük. Azərbaycanda getdiyimiz yol, qarşımızda duran vəzifələr aydın şəkildə 

anlaşılır və bu cür məsələlər bizim üçün prioritet xarakter daşıyır. Görüşlərimiz zamanı həmin vacib məsələləri 

müzakirə etdik və əminəm ki, gələcək illər ərzində Avropa İttifaqı ilə Azərbaycan arasındakı əməkdaşlıq davam 

etdiriləcək və genişlənəcəkdir. Biz bu əməkdaşlığa qarşılıqlı maraq doğuran və fayda verən yeni elementlər 

gətirəcəyik.  

Azərbaycan olduqca mühüm neft və qaz hasilatçısına çevrilir. Azərbaycanda neft və qaz gəlirlərinin 

idarə edilməsinin olduqca müasir sistemi var. Azərbaycan hasilat sənayesində gəlirlərin şəffaf şəkildə idarə 

edilməsi təşəbbüsünə qoşulmuşdur və bu, digər ölkələr üçün nümunə ola bilər. Bu, beynəlxalq maliyyə 

təsisatları tərəfindən də bildirilmişdir. 

Bir sözlə, ölkəmizin iqtisadi göstəriciləri və siyasi inkişafı bu imkanları yaradacaq və Avropa İttifaqı ilə 

əməkdaşlıq bu çərçivədə aparılır. Siyasi əməkdaşlıq, siyasi və iqtisadi islahatlar, enerji təhlükəsizliyi məsələləri 

– bunlar hamısı bu baxımdan bizim tərəfimizdən nəzərdən keçirilir. İttifaqı ilə bütün bu məsələlərdə və 

ümumiyyətlə əməkdaşlığımız bu istiqamətdə gedir. 

Mən xoş qəbula görə minnətdaram və apardığımız müzakirələrdən çox məmnunam və demək istəyirəm 

ki, gələcək əməkdaşlığımıza böyük maraqla baxırıq.  

Çox sağ olun. 

* * * 

 

Sonra mətbuat nümayəndələrinin suallarına cavab verildi. 

 

DMİTRİ ŞKURKO (Ukrinform): Mənim sualım Prezident İlham Əliyevədir. Avropa İttifaqı ilə 

enerji dialoqu çərçivəsində Azərbaycan Odessa-Brodı-Qdansk kəmərinin istifadəsində nə dərəcədə 

maraqlıdır və Azərbaycan neftinin bu boru kəməri ilə nəqli nə vaxt gözlənilir? 
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İLHAM ƏLİYEV: Bu məsələ Ukrayna Prezidenti ilə görüşlərimiz zamanı bir neçə dəfə müzakirə 

olunub və biz bununla bağlı Azərbaycan-Ukrayna birgə işçi qrupu yaratmışıq. Hazırda həmin boru kəmərinin 

kommersiya tərəfinin, digər iqtisadi amillərin və istismarın müəyyən edilməsi mexanizmləri qiymətləndirilir. 

Biz görüşlərimiz zamanı Azərbaycanın yalnız boru kəmərinin neftlə doldurulmasında yox, eyni zamanda, neftin 

nəql olunduğu ölkələrdə neft məhsullarının emalı və paylanmasında da iştirakını müzakirə etdik. Mən bilirəm 

ki, Avropa İttifaqı bu layihəyə maraq göstərir və bunu da müzakirə etdik. Bu, məsələnin həlli üçün yaxşı bir 

çərçivədir. Gələcəkdə regionumuzda neft hasilatının həcmi çox böyük olacaq və bu, digər boru kəmərlərinin 

istifadəsi üçün də kifayət edəcəkdir. Alternativ marşrutların olması bizim üçün də böyük əhəmiyyət kəsb edir. 

Bu gün Azərbaycandan Avropa və dünya bazarlarına neftin nəqli üçün 3 boru kəməri var və əlavə bir boru 

kəmərinin olması faydalı ola bilərdi.  

“THE OBSERVER” qəzeti (Böyük Britaniya): İnsan hüquqlarına dair hesabatlarda Azərbaycanın 

adı Belarusla yanaşı çəkilir. Siz dekabr ayında burada Qazaxıstan Prezidentini qəbul edəcəksiniz. Siz 

Avropa İttifaqının ölkələrlə yaxşı əlaqələri enerji ehtiyatlarına əsasən yaratdığını deyən tənqidçilərə nə 

deyə bilərsiniz? 

JOZE MANUEL BARROZU: Hər şeydən əvvəl gəlin, onu qeyd edək ki, Azərbaycanda müşahidə 

olunan təkamül müsbət istiqamətdədir. Gəlin, yaddan çıxarmayaq ki, Azərbaycan bu yaxınlarda öz 

müstəqilliyini qazanıb və demokratik ölkə qurmağa başlayıbdır. Azərbaycanda hazırda siyasi və iqtisadi 

islahatların aparılması üçün səylər göstərilir. Bu gün bizim apardığımız iş, həm də Azərbaycanda 

demokratiyanın inkişaf etdirilməsi və qanunun aliliyi ilə bağlıdır. Bu gün mən bu məsələni cənab Prezidentlə 

görüşüm zamanı qaldırdım və o, vəziyyətlə bağlı öz fikir və təhlillərini söylədi. Biz Azərbaycanla müsbət 

əlaqələr qururuq və onun çətin regionda yerləşdiyini anlayırıq. Avropa İttifaqının Azərbaycanla əməkdaşlığının 

ən əhəmiyyətli bir hissəsini siyasi və demokratik islahatlar təşkil edir. Bu, Avropa İttifaqının qonşuluq 

siyasətinin çox mühüm bir hissəsidir. Azərbaycanla əlaqələrimiz, sadəcə, enerji sahəsi ilə məhdudlaşmır. 

Prezident İlham Əliyevin qeyd etdiyi kimi, Azərbaycan ilə Avropa İttifaqı arasında əlaqələr ümumi dəyərlərə 

əsaslanmalıdır və biz bu dəyərləri dəstəkləmək üçün, azərbaycanlı dostlarımızla birgə işləmək üçün bu gün 

buradayıq.  

ALEKSANDR MİNİYEV (Rusiya): Mənim sualım Prezident İlham Əliyevədir. Gürcüstanla 

Rusiya əlaqələri barədə Sizin fikirlərinizi bilmək istərdik. Qafqaz Sizin regionunuzdur. MDB-nin gələcəyi 

haqqında da nə deyə bilərsiniz? 

İLHAM ƏLİYEV: Adətən, Azərbaycanda biz hər zaman çalışırıq ki, qonşularımızın daxili işlərinə və 

hökumətlərarası münasibətlərə müdaxilə etməyək. Bizim Gürcüstan və Rusiya ilə yaxşı əlaqələrimiz var. Hər 

ikisi qonşumuz və tərəfdaşımızdır. Hər ikisi ilə strateji tərəfdaşlıq münasibətlərimiz var. Bu sahədə əldə 

etdiyimiz müsbət təcrübəmiz haqqında çox danışa bilərdim, lakin vaxtınızı almaq istəmirəm. Hesab edirəm ki, 

qonşularımız arasındakı normal münasibətlər regional əməkdaşlığa xidmət edəcəkdir. Azərbaycan özünün daxili 

məsələlərinin həllindən əlavə, regional əməkdaşlığa, enerji sahəsindəki əlaqələrimizə də xüsusi önəm verir. Ona 

görə potensial risklərin minimum həddə endirilməsi bizim üçün prioritet əhəmiyyət daşıyır. Bu baxımdan da biz 

öz dostlarımız və qonşularımız arasındakı münasibətləri əsil dostlar arasındakı münasibətlər kimi görmək 

istəyirik.  

“EURO POLİTİKS” qəzeti (Belçika): Mənim sualım Prezident İlham Əliyevədir. 2005-ci ilin mart 

ayında qətlə yetirilmiş jurnalist Elmar Hüseynovla bağlı sual vermək istərdim. Məlum olduğu kimi, o, 

Sizin haqqınızda və hökumətiniz haqqında tənqidi yazılar yazırdı. Həmin qətl hadisəsinin lazımi qaydada 

araşdırılması ölkənizdə mətbuat azadlığına dəstək verməyiniz kimi qəbul edilə bilərdi. Xahiş edirik, bu 

məsələ ilə bağlı məlumat verəsiniz. 

İLHAM ƏLİYEV: Bu qətl hadisəsi Azərbaycana ağır zərbə oldu və həmin hadisənin nəticələri hələ bu 

gün də bizim gözümüz qarşısındadır. Çünki Azərbaycanda birinci dəfə idi ki, jurnalist bu cür qəddarlıqla qətlə 

yetirilmişdi. Bilirsiniz, onun yazdığı məqalələri bir yana qoysaq, - çünki o, müxtəlif siyasi dairələrlə bağlı 

tənqidi yazılar yazırdı, - bu hadisə onu göstərdi ki, Azərbaycandakı daxili sabitliyin pozulmasında maraqlı olan 

qüvvələr var. Bu hadisə baş verdikdən dərhal sonra biz geniş təhqiqat apardıq, ABŞ-ın, Britaniyanın və 

Avropadakı təhlükəsizlik orqanlarına da müraciət etdik ki, cinayətkarların tapılmasında bizə yardım etsinlər. 

Birgə səylər nəticəsində, öz təhqiqatımız əsasında qətlin kimin tərəfindən törədildiyi barədə məlumatı əldə edə 

bildik. İndi isə biz həmin şəxsləri tapmalıyıq. Biz İnterpolla müvafiq iş aparırıq, çünki hazırda həmin insanlar 

Azərbaycanda deyil, onun hüdudlarından kənardadır. Ölkədə olmayan cinayətkarı tapmaq bəzən çətin olur. Ona 

görə bütün dünyada axtarışda olan cinayətkarların tapılması və ədalət mühakiməsinə gətirilməsi bəzən çox çətin 

olur. Hazırda biz nə edə bilərik? Sadəcə, cinayətdə təqsirli bilinən bu şəxslərin İnterpol tərəfindən tapılmasını və 

ədliyyə orqanlarına təhvil verilməsini gözləyə bilərik.  
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- Mənim sualım cənab Barrozuyadır. Bildiyimiz kimi, bu yaxınlarda Azərbaycan və Ermənistan 

ilə fərdi tədbirlər planı razılaşdırılıb. Bu planda ölkələrin ərazi bütövlüyü, suverenliyi, təhlükəsizliyi və 

xüsusilə də enerji təhlükəsizliyi məsələləri əks olunubdur. Bilmək istərdim ki, Ermənistanın bu plandakı 

prinsiplərə zidd getməsinə, yəni Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün pozulması məsələsinə Avropa İttifaqı 

necə baxır?  

JOZE MANUEL BARROZU: Əvvəlcə onu demək istəyirəm ki, biz Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü, 

suverenliyini tam tanıyır və dəstəkləyirik. Biz bunu tədbirlər planında qeyd etmişik. Həmin sənəddə deyilir ki, 

Azərbaycanın müstəqilliyi, suverenliyi və ərazi bütövlüyü Avropada sülhün və sabitliyin qorunmasına öz 

töhfəsini verəcəkdir. Bu, bizim fəaliyyət planımızda aydın şəkildə ifadə olunubdur. 

Ermənistanla münaqişənin olması ilə yanaşı, biz Azərbaycanı Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin sülh yolu 

ilə həlli istiqamətində səyləri davam etdirməyə çağırırıq. Minsk qrupunun vasitəçilik fəaliyyətini və eləcə də 

Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndənin göstərdiyi səyləri dəstəkləyirik. Eyni zamanda, tərəflər arasında 

razılaşma əldə edildikdən dərhal sonra regionda bərpa və yenidənqurma prosesinə qoşulmağa hazırıq. Mən 

Prezident İlham Əliyevlə görüşümdə bu fikri bildirdim. Çox sağ olun.  
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AVROPA İTTİFAQI ŞURASININ BAŞ KATİBİ XAVYER SOLANA İLƏ  

GÖRÜŞDƏN SONRA MƏTBUAT NÜMAYƏNDƏLƏRİ ÜÇÜN 

KEÇİRİLMİŞ BİRGƏ BRİFİNQDƏ 

BƏYANAT 

 

Brüssel şəhəri, 

7 noyabr 2006-cı il 

 

Çox sağ olun, cənab ali nümayəndə!  

Bizə göstərdiyiniz qonaqpərvərliyə görə Sizə minnətdaram. Burada, Brüsseldə yenidən olmağımdan və 

ikitərəfli əlaqələrimiz, regional proseslərə dair fikir mübadiləsi aparmaq imkanından çox məmnunam.  

Bu gün biz Azərbaycan ilə Avropa İttifaqı arasında əməkdaşlığın yeni mərhələsinə başlayırıq. Əminəm 

ki, bundan sonra olduqca uzun müddət ərzində həyata keçirəcəyimiz daha sıx tərəfdaşlıq, əməkdaşlıq və əlaqələr 

Azərbaycana siyasi və demokratik islahatları, ölkənin müasirləşdirilməsini, güclü siyasi və iqtisadi sistemin 

qurulmasını davam etdirmək imkanı yaradacaqdır.  

Avropa İttifaqının Cənubi Qafqaz regionuna aid yeni qonşuluq siyasəti gələn beş il ərzində ölkəmizdə 

siyasi və iqtisadi inkişaf meyarlarının Avropa İttifaqındakı göstəricilərə uyğunlaşdırılmasının əsasını 

qoyacaqdır. Bu, bizim məqsədimiz və gündəliyimizdə duran məsələlərdir. Avratlantik məkana inteqrasiya 

sahəsində Azərbaycanın neçə illər ərzində apardığı siyasət həm ölkəmiz, həm də bütövlükdə regional 

əməkdaşlıq üçün çox böyük nəticələr vermişdir.  

Hazırda əməkdaşlığımızın elementlərindən biri enerji sahəsindəki əlaqələrdir. Avropanın etibarlı 

tərəfdaşı və dostu olan Azərbaycan hamımız üçün get-gedə daha mühüm məsələyə çevrilən enerji 

təhlükəsizliyində vacib rol oynamaqdadır.  

Ümumiyyətlə, mən əməkdaşlığımızı olduqca səmərəli və mühüm hesab edirəm. Bu əməkdaşlıq 

müstəqilliyimizin qısa dövrü, yəni 15 ili ərzində ölkəmizdə sürətlə inkişaf edən iqtisadiyyat, güclü siyasi sistem 

qurmaq imkanını yaratdı və Avratlantik məkana inteqrasiya arzumuzu möhkəmləndirdi.  

Mən Azərbaycanın böyük dostu cənab Xavyer Solananı ölkəmizə səfərə dəvət etdim. O, Azərbaycanda 

dəfələrlə olubdur. Əminəm ki, gələcək səfəri zamanı cənab Solana ölkəmizdəki bir çox dəyişiklikləri görəcək və 

biz öz dialoqumuzu olduqca səmimi və açıq formada davam etdirəcəyik. Avropa və Azərbaycanın gələcəyi 

naminə əməkdaşlığımız irəli gedəcəkdir. Sağ olun.  

 

* * * 

 

Sonra jurnalistlərin suallarına cavab verildi. 

 

“AZAD AVROPA” RADİOSU: Sualım Prezident Əliyevədir. Siz Rusiya ilə müqayisədə ölkənizi 

Avropa İttifaqı üçün enerji təchizatında alternativ kimi görürsünüzmü? 

İLHAM ƏLİYEV: Biz ölkəmizi heç vaxt hər hansı digər ölkənin alternativi hesab etməmişik. Biz, 

sadəcə, öz işimizi yerinə yetirmişik. Ölkəmiz və bütün region üçün düzgün olan işləri görmüşük. Bizim indiki 

enerji infrastrukturumuz böyük həcmdə neft və qazı Avropa və dünya bazarlarına çıxarmaq imkanı yaradır. Bu 

siyasətin əsası 1994-cü ildə qoyulmuşdur. Artıq 10 ildir ki, biz bu siyasəti həyata keçiririk. Bir daha demək 

istəyirəm ki, həmin siyasətin məqsədi ölkəmizin tələbatının ödənilməsindən, sürətli iqtisadi inkişafdan ibarətdir. 

Bu gün isə Avropadakı və dünyadakı vəziyyət 10 il əvvəl olan vəziyyətdən fərqlənir. Bu səbəbə görə də enerji 

təhlükəsizliyi məsələləri get-gedə daha böyük əhəmiyyət kəsb edir. Azərbaycan isə öz neft və qaz ehtiyatları, 

mövcud olan enerji infrastrukturu və boru kəmərləri ilə, təbii ki, dünyanın və regionun enerji təhlükəsizliyində 

mühüm rol oynaya bilər.  

FƏRİD İSKƏNDƏROV (Azərbaycanın “Space” telekanalı): Azərbaycanın Avropa İttifaqı üçün 

vacibliyi nədən ibarətdir və enerji sahəsindən başqa, digər sahələrdəki əməkdaşlığın gələcək 

perspektivlərini necə görürsünüz?  

XAVYER SOLANA: Prezidentin dediyi kimi, Azərbaycan ilə Avropa İttifaqı arasındakı münasibətlər 

yeni mərhələyə qədəm qoyur. Yeni qonşuluq siyasətinə dair tədbirlər planının həyata keçirilməsi gələn həftənin 

ikinci günündən etibarən başlanacaqdır və bu təkcə enerji sahəsinə aid deyildir. Burada bir çox digər müddəalar 

da vardır. Prezident həmçinin vurğuladı ki, siyasi, iqtisadi və digər sahələrdə dəyişikliklərin olması üçün çox 

işlər görülür və bu faydalıdır. Biz Azərbaycanla ikitərəfli münasibətlərimizi dərinləşdirmək əzmindəyik və bu, 
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təkcə enerji sahəsini əhatə etmir. Baxmayaraq ki, o, vacib sahədir. Azərbaycan yalnız enerji məhsulları ölkəsi 

deyil, regionun mühüm ölkəsidir. Biz Cənubi Qafqaz regionunun üç ölkəsi – Azərbaycan, Ermənistan və 

Gürcüstan ilə münasibətlərin dərinləşməsində maraqlıyıq. Biz nəinki siyasi münasibətlər, o cümlədən regional 

əlaqələr də qurmalıyıq.  

Bu barədə Prezidentlə söhbət etdik və o, bununla razılaşdı. Ölkənizdə hazırda gedən sürətli inkişaf 

regional inteqrasiyada öz rolunu oynayacaqdır. 

“NEZAVİSİMAYA QAZETA” (Rusiya): Sualım Prezident Əliyevədir. Sizin Dağlıq Qarabağ 

münaqişəsinin həlli ilə bağlı konsepsiyanız nədən ibarətdir? 

İLHAM ƏLİYEV: Mövqeyimiz tam aydındır və hər zaman beynəlxalq hüquq normaları və 

prinsiplərinə arxalanır. Dünyanın istənilən yerində münaqişənin həllinə ehtiyac duyularsa, beynəlxalq hüquq 

normaları və prinsipləri həmin münaqişəyə tətbiq olunmalıdır. Azərbaycanın ərazi bütövlüyü, yalnız Ermənistan 

istisna olmaqla, beynəlxalq ictimaiyyət, Birləşmiş Millətlər Təşkilatı və bütün ölkələr tərəfindən tanınır. 

Münaqişə yalnız bu əsaslarla həll oluna bilər. Azərbaycanın işğal olunmuş torpaqları qaytarılmalı, işğala son 

qoyulmalı, etnik təmizləmə siyasətindən əziyyət çəkmiş bir milyon azərbaycanlı qaçqın və məcburi köçkün öz 

doğma torpaqlarına qayıtmalıdır. Bu halda, Dağlıq Qarabağ ermənilərinə dünyada mövcud olan ən yüksək 

muxtariyyət statusu verilə bilər. Bu, beynəlxalq təcrübədir. Milli azlıqlar və muxtariyyətlər Avropada bir çox 

ölkədə var. Azlıq olmaq o demək deyil ki, siz torpağın müəyyən hissəsini qoparıb özünüzü müstəqil elan edə 

bilərsiniz. Bir sözlə, tərəfdar çıxdığımız bu əsas prinsiplər bunlardır və münaqişənin həlli üçün yaxşı zəmin ola 

bilər. Sağ olun. 
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BRÜSSELDƏ KRAL BEYNƏLXALQ ƏLAQƏLƏR İNSTİTUTUNDA  

KEÇİRİLMİŞ SİYASİ BRİFİNQDƏ  

ÇIXIŞ 

 

Brüssel şəhəri, 

7 noyabr 2006-cı il 

 

- Çox sağ olun. Məni təqdim etdiyinizə görə minnətdaram. Mənə göndərilmiş dəvətə görə 

minnətdarlığımı bildirirəm.  

Biz burada tərəfdaşlığımızı və son siyasi-iqtisadi məsələləri, regionumuzda və Azərbaycanda gedən 

prosesləri müzakirə edəcəyik. Bu gün səhər Brüsseldə Avropa Komissiyasının sədri cənab Barrozu ilə, cənab 

Solana, cənab Borrel və digər rəsmilərlə çox səmərəli görüşlərim olubdur. Görüşlərimiz zamanı 

əməkdaşlığımızın nəticələrini nəzərdən keçirdik. 

Azərbaycan müstəqilliyini əldə etdikdən sonra biz əməkdaşlığımızı inkişaf etdiririk. Avropa İttifaqı ilə 

Azərbaycan arasındakı əməkdaşlığın genişləndirilməsi üçün çox işlər görülübdür. Biz hər zaman Avropa 

İttifaqının güclü dəstəyini hiss etmişik və buna görə sizə olduqca minnətdarıq. Bu dəstək Azərbaycanın 

müstəqilliyinin ilk illərində xüsusilə duyulurdu. Çünki keçmiş sovet respublikaları arasında Azərbaycan, bəlkə 

də, ən ağır vəziyyətdə idi.  

Ölkəmizdə siyasi və iqtisadi böhran mövcud idi, torpaqlarımız Ermənistanın silahlı qüvvələri tərəfindən 

işğal olunmuşdu, vətəndaş müharibəsi gedirdi. Bütün bunlar ölkədə hərbi dövlət çevrilişi etmək cəhdləri ilə 

nəticələndi. Bir sözlə, ölkəmiz dağılmaq üzrə idi. Biz çalışdıq ki, öz səylərimizlə problemləri həll edək və 

çətinlikləri aradan qaldıraq. Biz bütün dünyaya nümayiş etdirdik ki, Azərbaycan öz müstəqilliyini qorumağa 

qadir olan ölkədir.  

Keçmiş Sovet İttifaqının digər respublikaları kimi, bizim üçün də müstəqillik böyük bir hədiyyə idi. 

Lakin ən çətini müstəqilliyi qoruyub saxlamaq, onu möhkəmləndirmək və müstəqil ölkə kimi yaşamağa qadir 

olduğumuzu xalqımıza sübut etmək idi. Bu cür çətin və mürəkkəb şəraitdə biz Avropa İttifaqının güclü 

dəstəyini hiss etdik və 400 milyon avrodan çox maliyyə yardımı aldıq. Bu maliyyə yardımı iqtisadi islahatların, 

eyni zamanda, siyasi islahatların aparılması üçün vacib idi.  

Bir sözlə, bizim əməkdaşlığımızın çox yaxşı tarixi var və bu gün artıq yeni mərhələ ərəfəsindəyik, 

əməkdaşlığımızın yeni səhifəsini açırıq. İlk növbədə onu deməliyəm ki, bu səhər cənab Barrozu ilə enerji 

məsələləri üzrə strateji tərəfdaşlığa dair anlaşma memorandumunu imzaladıq. Hesab edirəm ki, bu sənəd 

əsasında bir çox sahələrdə əməkdaşlığımızı daha təfərrüatlı və hərtərəfli formada qura biləcəyik. Birgə səylər 

nəticəsində gələn həftə burada, Brüsseldə Avropa İttifaqının Cənubi Qafqaza aid yeni qonşuluq siyasəti 

çərçivəsində yeni addımlar atmağa başlayacağıq və bu da Azərbaycanın gələcək inkişafına böyük təsir 

göstərəcəkdir.  

Gələn beş il ərzində yeni qonşuluq siyasətinin həyata keçirilməsi sayəsində biz öz meyarlarımızı 

Avropa İttifaqının meyarlarına yaxınlaşdıracağıq. Bizim ümumi dəyərlərimiz var. Biz Azərbaycanı müasir, 

demokratik, iqtisadi və siyasi baxımdan güclü və etibarlı tərəfdaş ölkəyə çevirmək əzmindəyik. Ümid edirəm ki, 

Avropa İttifaqının yeni qonşuluq siyasəti bu məqsədə nail olmaqda bizə yardım edəcəkdir. Gələn beş il ərzində 

biz bir çox məsələlərə diqqət yetirəcəyik. Xüsusən də iqtisadi islahatları davam etdirəcək və regional səviyyədə, 

Avropa İttifaqı -Azərbaycan münasibətləri çərçivəsində əlaqələrimizi gücləndirəcəyik.  

Bundan başqa, siyasi islahatlar davam etdiriləcəkdir. Azərbaycanda qanunun aliliyi tam bərqərar 

olunacaq, demokratikləşmə prosesi gedəcək və bütün bunlar məqsədlərimizə çatmaqda bizə yardımçı olacaqdır. 

Demək olar, bizim xüsusi imkanlarımız var ki, ölkəmizi hər cəhətdən gücləndirək. Təbii ki, Brüsseldə noyabr 

ayında baş verən bu iki mühüm hadisə bizim əməkdaşlığımızı və gələcəyimizi yetərli dərəcədə müəyyən 

edəcəkdir. Açdığımız yeni səhifə hər iki tərəfə fayda gətirəcək və əməkdaşlığımızı daha uğurlu edəcəkdir.  

Hazırda Azərbaycanda apardığımız açıq qapılar siyasətinin nəticələrini görürük. Bu siyasət 1990-cı 

illərin ortalarından aparılmağa başlanmışdır. Azərbaycan xarici sərmayələr üçün açıq olan bir ölkə idi. Lakin bu, 

kifayət etmədi. Ona görə də o vaxt biz həmin sərmayələri cəlb etməyə çalışdıq. Ölkədə siyasi riskləri azaltmağa 

çalışdıq və bu baxımdan xarici sərmayədarları cəlb edə bildik və onlarla lazımi əməkdaşlığı qurduq. 

Son on il ərzində Azərbaycana milyardlarla dollar sərmayə qoyulması onu göstərdi ki, ölkəmizin 

iqtisadi inkişafı düzgün gedir. Birbaşa xarici sərmayələrin adambaşına düşən həcminə görə Azərbaycan nəinki 

keçmiş sovet respublikaları arasında, ola bilsin ki, daha geniş bir sahədə ilk yeri tutan ölkədir. Bizim ölkədə 

xarici sərmayələr üçün əlverişli şərait yaradılıb və bu baxımdan Azərbaycan aparıcı ölkələrdən biridir. 
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Olduqca qətiyyətli iqtisadi islahatlar siyasəti nəticəsində 1996-cı ildən 2004-cü ilə qədər ölkəmizdə 

ÜDM-in illik artımı 10 faiz səviyyəsində olmuşdur. Ötən il, 2005-ci ildə ÜDM-in artımı 26 faiz, cari ilin 9 ayı 

ərzində 34 faiz təşkil etmişdir. Bizim iqtisadiyyatımız çox sürətlə, hətta deyərdim ki, bütün dünyada ən sürətlə 

inkişaf edən iqtisadiyyatdır. Bir sözlə, ölkəmizin iqtisadi həyatındakı bu müsbət meyil davam edəcək və 

Azərbaycanın bütün iqtisadi və sənaye infrastrukturunun müasirləşdirilməsinə imkan yaradacaqdır. Biz bunu 

etməliyik. Çünki bu gün mövcud sənaye infrastrukturu artıq köhnəlibdir. Bu, Sovet İttifaqının böyük bazarı 

üçün yaradılmışdı və indi təmir və bərpa işlərinə ehtiyacı vardır. Biz yeni infrastruktur yaradırıq. Bu baxımdan 

peşəkar kadrların hazırlanması da siyasətimizdə mühüm yer tutur. Öz təbii sərvətlərimizi və onlardan gələn 

gəlirləri insan kapitalına çevirmək üçün beynəlxalq maliyyə təsisatları ilə işləyir, tərəfdaşlarımızla əməkdaşlıq 

edirik və təhsil, informasiya texnologiyaları, səhiyyə sahələrinə xüsusi diqqət yetiririk. Bunlar sosial rifahın 

əsasıdır. Eyni zamanda, iqtisadiyyatın qeyri-neft sektorunun inkişafına çox diqqət yetiririk. Hazırda bu sahənin 

inkişafı bizim gündəliyimizdə əsas yer tutan məsələdir. Ona görə də hesab edirəm ki, sürətli iqtisadi inkişaf bu 

məqsədlərə nail olmaqda bizə kömək edəcəkdir. Bizim vəziyyətdə olan, yəni 1990-cı illərdəki vəziyyəti yaşamış 

hər hansı bir ölkəyə baxsanız görərdiniz ki, əsas məsələ ölkənin cəlbediciliyinə nail olmaqla bağlı idi. Keçmiş 

Sovet İttifaqında Azərbaycanın iqtisadiyyatı, əsasən, məhz neftlə bağlı olmuşdur və dənizdə yerləşən 

yataqlardan neft birinci dəfə məhz Azərbaycanda hasil olunmuşdur. Bu da bizim iqtisadiyyatımızın aparıcı 

sahəsi idi. Biz indi də bu sahəyə xüsusi önəm veririk və hazırda neft hasilatı get-gedə artır. Enerji sahəsinə 

çoxmilyardlı sərmayələr yatırılıb və hər tərəfdən, əsasən, quru sərhədləri olan ölkəmiz üçün nəqliyyat 

infrastrukturumuzu inkişaf etdiririk. Azərbaycandan Avropaya və beynəlxalq bazarlara neft nəql edən 3 boru 

kəməri artıq istismardadır. Sonuncu tikilmiş ən uzun neft boru kəməri Azərbaycanın tarixi nailiyyətidir və biz 

bu layihəni beynəlxalq tərəfdaşlarımızla birgə yerinə yetirmişik. Hesab edirəm ki, bu, Azərbaycan xalqının 

tələbatlarının ödənilməsinə və regional əməkdaşlığa uzun onilliklər ərzində xidmət edəcəkdir. 

Bügünkü infrastruktur artıq yaradılıb və təbii ki, bu, ölkə üçün əlavə fayda verir və birmənalı olaraq, 

regional əməkdaşlıqda da öz rolunu oynayır. Bir sözlə, regional əməkdaşlıq məsələləri - sabitlik, təhlükəsizlik 

bir-biri ilə bağlıdır. İndi enerji təhlükəsizliyi və bütünlükdə ümumi siyasi təhlükəsizlik, siyasi, iqtisadi 

müstəqillik - bunların hamısı bir-biri ilə bağlıdır və siz bir məsələni digərindən ayıra bilməzsiniz. Ona görə 

mühüm regional enerjidaşıyıcılarının hasilatçısı kimi Azərbaycan, təbii ki, Avropa İttifaqına müəyyən imkanları 

təqdim edə bilər.  

Eyni zamanda, biz siyasi islahatlara da önəm veririk. Mən tamamilə əminəm ki, böyük siyasi dəyişiklik 

olmadan, biz istədiyimizə nail ola bilməyəcəyik. Təbii ki, biz müxtəlif ölkələrin təcrübələrini də öyrənirik. O 

cümlədən, təbii sərvətləri olan ölkələrin təcrübəsini öyrənirik. Onları biz nəzərdən keçirmişik və görmüşük ki, 

dünyanın müxtəlif yerlərindəki neft hasil edən ölkələrdə, nadir halları istisna olmaqla, hər zaman neft gəlirləri 

sosial inkişafa gətirib çıxarmır, gəlirlər düzgün bölüşdürülmür. Biz Azərbaycanda istədiyimizə nail olmaq üçün 

müsbət təcrübəni öyrəndik və siyasi islahatlar apardıq. Eyni zamanda, dərhal hasilat sənayesində gəlirlərin 

şəffaf şəkildə idarə edilməsi təşəbbüsünə qoşulduq. Bu, Britaniyanın Baş naziri tərəfindən irəli sürülmüşdür və 

Azərbaycan artıq bu sahədə nailiyyətlər əldə edibdir. Hazırda biz neftdən gələn gəlirlərin idarə edilməsi, 

şəffaflıq baxımından beynəlxalq təsisatlar - Dünya Bankı və Beynəlxalq Valyuta Fondu tərəfindən yüksək 

qiymətləndirilirik. Bütün bunlar çox güclü ictimai nəzarətin olmasını təmin edir və eyni zamanda, olduqca güclü 

ictimai arxayınlığa əsas yaradır ki, bu gəlirlər düzgün istifadə edilir.  

Demokratikləşmə, siyasi islahatlar, qanunun aliliyi, insan hüquqlarının qorunması sahələrində biz 

çalışırıq əlimizdən gələni edək ki, maksimum dərəcədə xalqımızın rifahına xidmət edək. Azərbaycan elə bir 

ölkədir ki, onun gündəliyində güclü siyasi dəyişikliklər proqramı durur, iqtisadi islahatlar nəzərdə tutulur və 

bütün bu işlər paralel şəkildə aparılır.  

Mən əminəm ki, yoxsul ölkələrdə Qərbi Avropadakı demokratiyanı qurmaq birmənalı olaraq çətindir. 

Digər tərəfdən, əgər iqtisadi baxımdan güclü olsan da, siyasi azadlıqlar və güclü ictimai nəzarət olmadan, 

qazanılmış uğur əldən qaçırıla bilər. Ona görə Azərbaycanda siyasi və iqtisadi islahatların paralel şəkildə həyata 

keçirilməsi uğurlu olmuşdur.  

Biz ölkəmizdəki mənfi proseslərin aradan qaldırılmasına nail olduq. Ölkəmizdə güclü siyasi sabitliyi 

bərqərar etdik. Təbii ki, əgər bunu etməsəydik, bir çox nailiyyətləri də qazana bilməzdik. Çünki iqtisadi 

nailiyyətlər məhz bununla bağlıdır. Şirkətlər öz kapitalını, sərmayələrini siyasi baxımdan gələcəyi aydın 

olmayan ölkəyə yatırmır. 

Ona görə biz dünyadakı müəyyən qüvvələrin təsirindən yan keçdik və ölkəmizi açıq elan etdik. Bizim 

siyasətimiz aydındır, proqnozlaşdırıla bilir, səmimidir. Bu baxımdan da biz çox səmimi siyasi və iqtisadi şərait 

yarada bilərik.  
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Azərbaycandakı proseslər artıq regional əməkdaşlığa müsbət təsir göstərir. Bu gün Azərbaycan 

regionun liderinə çevrilibdir. Bütün bu üstünlükləri və öhdəlikləri ölkəmiz öz üzərində hiss edir. Ona görə, təbii 

ki, regiondakı enerji inkişafı, siyasi inkişaf müəyyən mənada Azərbaycandakı vəziyyətdən asılı olacaqdır.  

Bir sözlə, biz hesab edirik ki, mühüm sabitlik amili kimi indi Azərbaycanın rolu artır. Təbii ki, enerji 

təhlükəsizliyi sahəsində də ölkəmizin rolu artacaqdır. Bu, xüsusən də Avropaya və Avropa İttifaqına aiddir. 

Azərbaycan bu baxımdan enerji təchizatının yeni mənbəyinə çevrilib, ölkəmiz müasir infrastruktura malikdir. 

Bu il çəkilməsi başa çatdırılmış boru kəməri beynəlxalq standartlara cavab verir. Digər tərəfdən, bizim böyük 

neft və qaz ehtiyatlarımız var. Bu, ölkəmizin şanslarıdır. Bu şanslar güclü iqtisadi sistem, siyasi sistem və 

Avropaya tam inteqrasiya olunmaq sistemini yaratmağa imkan verir. Ona görə Avropa İttifaqının yeni qonşuluq 

siyasəti Avropaya daha yaxın olmaq fürsətidir.  

Biz əməkdaşlığımızın hər hansı bir aspektini yüksək realizm hissi ilə nəzərdən keçiririk. Bu günlərdə 

biz Azərbaycanın Avropa İttifaqına üzvlüyü haqqında danışmırıq və nə Azərbaycan, nə də Avropa İttifaqı buna 

hazırdır. Lakin biz bunun üzərində işləyirik, inteqrasiya istiqamətində addımlar atırıq. Biz tərəfdaşlıq və 

əməkdaşlığı davam etdiririk. Mən hesab edirəm ki, biz nə qədər çox addım atarıqsa, onda Azərbaycan, vəziyyəti 

qiymətləndirdikdən sonra, heç bir tərəddüd olmadan Avropanın mühüm dostu və tərəfdaşına çevriləcək və 

etibarlı ölkə olacaqdır. Bütün bunlar müsbət meyillər, nailiyyətlər, planlar və gələcəklə bağlı fikirlərdir.  

Regional vəziyyətə gəldikdə, bu gün bizim apardığımız siyasət Xəzər dənizi regionundan kənara çıxır. 

Biz artıq regional əməkdaşlığın daha geniş mənada yeni elementlərini görürük. Misal üçün, Qara dəniz və Xəzər 

dənizi regionları arasındakı münasibətlər, əməkdaşlıq, enerji və nəqliyyat məsələləri necədir? Bu layihələr 

uğurla həyata keçirilə bilər. Artıq Azərbaycanda olduqca müsbət təcrübə var, bu, enerji və nəqliyyat sahəsinə 

aiddir. Beynəlxalq maliyyə təsisatları ilə çox yaxşı əlaqələrimiz var. Onlar bizə çox etibarlı tərəfdaş kimi 

baxırlar. Müxtəlif layihələrə milyonlarla dollar sərf edirlər və bu layihələr siyasi sabitliyə və iqtisadi rifaha 

xidmət edir. Ona görə hazırkı planlarımız regiondan kənara çıxmağa və yeni - Xəzər dənizi və Qara dəniz 

regionları arasında əməkdaşlığın yaradılmasına yönəlibdir.  

Mən regional inkişafımıza mane olan yeganə mənfi elementlər kimi separatçı hərəkatları deyə bilərəm. 

Səmimi deyim ki, mən bundan başqa heç bir potensial təhlükə görmürəm. Lakin həll olunmamış Ermənistan-

Azərbaycan münaqişəsi, Dağlıq Qarabağdakı separatizm regional əməkdaşlıq üçün ən böyük potensal təhlükədir 

və regional siyasi sabitliyi də sual altına alır.  

Biz çalışırıq münaqişəni aradan qaldıraq. ATƏT-in Minsk qrupu, Avropa İttifaqı və digər təşkilatlarla 

birgə işləyirik ki, bu məsələnin düzgün həllinə nail olaq və bu məsələnin həlli beynəlxalq hüquq normaları və 

prinsiplərinə arxalansın. Lakin indiyə qədər biz Ermənistan tərəfindən lazımi cavab almamışıq. Ermənistan XXI 

əsrdə beynəlxalq hüquq normaları və prinsiplərini kobudcasına pozur. Bu ölkə 1 milyon azərbaycanlı qaçqın və 

məcburi köçkünün insan hüquqlarını pozub və etnik təmizləmə siyasətini aparıbdır. İndi nəinki Dağlıq Qarabağ, 

ətrafdakı 7 inzibati rayon da Ermənistanın işğalı altındadır. Onlar elə rayonlardır ki, orada ermənilər heç vaxt 

yaşamayıblar. Orada etnik təmizləmə siyasəti aparılıb və bütün tikililər yerlə-yeksan edilibdir. Bu yaxınlarda 

ATƏT-in faktaraşdırıcı missiyası işğal olunmuş torpaqlara səfər etmiş və hesabat yazmışdır. Bu hesabatdan da 

görünür ki, orada bütün məscidlər, ulu babalarımızın məzarları, bütün binalar dağıdılıbdır. Bir sözlə, bu 

Azərbaycana qarşı, Azərbaycanın mədəniyyətinə qarşı törədilmiş vandalizm aktıdır. 

Beynəlxalq vasitəçilərin səylərinə baxmayaraq, indiyədək problemin sülh yolu ilə nizamlanması yoxdur. 

Bizim mövqeyimiz aydındır və beynəlxalq hüququn normaları və prinsiplərinə əsaslanır. Azərbaycanın ərazi 

bütövlüyü bərpa edilməlidir. Ermənistanın silahlı qüvvələri işğal olunmuş bütün ərazilərdən çıxarılmalıdır. 

Müharibədən əvvəl azərbaycanlılar Dağlıq Qarabağda əhalinin 30 faizini təşkil edirdilər. Dağlıq Qarabağ 

ermənilərinə Azərbaycan daxilində ən yüksək muxtariyyət statusu verilə bilər.  

BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası erməni silahlı qüvvələrinin Azərbaycanın işğal olunmuş torpaqlarından 

qeyd-şərtsiz çıxarılmasını tələb edən 4 qətnamə qəbul edibdir. Ötən ilin yanvar ayında Avropa Şurasının 

Parlament Assambleyası Ermənistanın Azərbaycana qarşı təcavüzünü pisləyən qətnamə qəbul etmişdir. Lakin 

Ermənistan heç bir qətnaməni yerinə yetirməyib və bunlara ümumiyyətlə məhəl qoymur. Onlar etiraf edirlər ki, 

bizim ölkənin torpaqlarını işğal altında saxlamaqla Dağlıq Qarabağ üçün müstəqillik qazanacaqlar. Bu, heç vaxt 

baş verməyəcəkdir. Azərbaycanın ərazi bütövlüyü beynəlxalq ictimaiyyət, Birləşmiş Millətlər Təşkilatı 

tərəfindən tanınır. Ölkəmizin ərazi bütövlüyünü tanımayan yeganə dövlət Ermənistandır. 

Dağlıq Qarabağın Azərbaycandan qoparılması, ümumiyyətlə, müzakirə mövzusu deyildir. Yəni siz 

təsəvvür edə bilərsinizmi ki, dünyanın istənilən bir guşəsində hər hansı azlıq müstəqillik tələb etməyə başlasa, 

neçə ölkə yaranar? Dağlıq Qarabağ qədər sahəsi olan, əhalisi 60 min nəfərdən aşağı olan neçə ölkə yaranar, nə 

qədər insanlar bundan əziyyət çəkər? Yəni azlıqlar hər bir ölkədə, Avropada da var. Yəni siz elə bir ölkə tapa 
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bilməzsiniz ki, orada milli azlıq olmasın. Bəlkə bunun üçün yeganə istisna məhz Ermənistandır. Çünki bu 

monoetnik ölkədir və bunun səbəbi məhz ermənilərdən soruşulmalıdır.  

Dediyim kimi, hər bir ölkədə milli azlıq var. Azərbaycanda da milli azlıqlar yaşayır. Yəni milli azlığın 

olması o demək deyil ki, onların hüququ var ki, etnik təmizləmə siyasətini aparsınlar, torpağı qoparıb özlərinə 

yeni bir dövlət yaratsınlar. Əgər bu prinsip kimi qəbul edilsə, onda dünyada nələr baş verə bilər? Bu, beynəlxalq 

hüququn fundamental normaları və prinsiplərinin alt-üst edilməsidir və beynəlxalq ictimaiyyət bundan böyük 

əziyyət çəkəcəkdir. Yəni bu nə ilə bağlıdır? Onunla bağlıdır ki, Ermənistan ikinci erməni dövləti yaratmaq 

istəyir. Ermənilər artıq öz müqəddəratını təyin etmək hüququndan istifadə ediblər, yəni Ermənistan dövləti var. 

İndi isə onlar ikinci erməni dövləti yaratmaq istəyirlər. Bunu da Azərbaycanda etmək istəyirlər. Yəni sabah 

onlar üçüncü erməni dövlətini yaradacaqlar? Bu gün biz bu meyillərin ilk siqnallarını artıq eşidirik. Bu, olduqca 

fəlakətli, ağır nəticələri ilə yadda qalacaq proses kimi özünü büruzə verə bilər. 

Bizim əldə etdiyimiz müsbət nəticələr, nailiyyətlər qısa bir müddətdə, 15 illik müstəqillik tariximiz 

ərzində olmuşdur. Ölkə torpaqlarının işğal altında saxlanılması isə gərginlik yaradır və bu regionda, 

Azərbaycanda sabitliyin pozulması üçün əsas mənbədir.  

Bir sözlə, bu, bizim gündəliyimizdə duran bir nömrəli məsələdir. Ona görə biz münaqişənin aradan 

qaldırılması üçün bütün səyləri göstəririk və əminəm ki, Avropa İttifaqı ilə əlaqələrimiz və əməkdaşlığımız bu 

məqsədə nail olmaqda bizə kömək edəcəkdir. İndi Avropa İttifaqında artıq sərhədlər yoxdur. Siz bunun 

faydasını görürsünüz. Əgər bizim region Avropa İttifaqına daha yaxınlaşsa və buradakı meyarlar, onların 

müəyyən bir hissəsi tam şəkildə öz əksini tapsa, mən hesab edirəm ki, həll olunmamış məsələlər də öz həllini 

tapacaqdır. 

Bir sözlə, mən vaxtınızı çox almaq istəmirəm və çalışdım ki, Azərbaycandakı vəziyyəti, regional 

çətinlikləri, problemləri sizə təsvir edim. Mən bir daha demək istəyirəm ki, bu gün, bəlkə də, tarixi bir gündür. 

Çünki biz Avropa İttifaqı ilə uzunmüddətli tərəfdaşlığa başladıq və hesab edirəm ki, bunun nəticələri qarşılıqlı 

surətdə faydalı və uğurlu olacaqdır. 

JAN DE BUT: Sağ olun, cənab Prezident! 

Siz olduqca geniş və hərtərəfli çıxış etdiniz. Sovet İttifaqı dövründən açıq qapılar siyasətinə qədər 

keçdiyiniz yol və iqtisadi göstəriciləriniz, gələcək üçün planlarınız və arzularınız bizə böyük təəssürat bağışladı. 

Bunlar Azərbaycanın qarşısında yeni imkanlar açır. Bilirik ki, Sizin regionda artıq yeni vəziyyət formalaşır. 

Təsvir etdiyiniz mövcud təhlükələri necə qavradığınızı, separatçı hərəkatların olduğunu gördüyünüzü də biz 

anladıq. Bunlar, birmənalı olaraq, ölkənizdə mövcuddur, lakin hələ ki, öz həllini tapmayıbdır. Əgər icazəniz 

olarsa, indi auditoriyadan veriləcək suallara keçək. Hesab edirəm ki, bu, bir çox iştirakçılar üçün maraqlı olardı. 

Hər hansı sual varmı? Buyurun. 

- Cənab Prezident, xanımlar və cənablar, axşamınız xeyir olsun. Mən Ermənistan səfirliyini təmsil 

edirəm. İstəmirdim birinci danışam, amma sualımı verəcəyəm. Çox sağ olun cənab Prezident, 

Azərbaycanın dünyadakı mövqeyi, enerji siyasəti və Qarabağ problemi barədə verdiyiniz məlumata görə 

minnətdaram.  

Nəyə görə Qarabağ erməniləri yenidən Azərbaycanın yurisdiksiyasına qayıtmağa razılıq 

verməlidirlər? Onlar orada sakit yaşayırdılar və sovet qanunlarına uyğun olaraq, öz müqəddəratını təyin 

etmək istədikləri zaman siz onlara qarşı müharibəyə başladınız. Neft gəlirlərindən onlara inkişaf və sülh 

təklif etmək əvəzinə, müharibə ilə hədələyirsiniz. Belə bir halda, onlar yenidən Azərbaycan hüdudları 

çərçivəsində Stalin qaydalarına uyğun yaşamağa necə razılıq verə bilərlər? Sağ olun. 

- Mən “European house” jurnalının müxbiriyəm. Avropa Şurası və ATƏT Azərbaycandakı 

seçkiləri davamlı şəkildə tənqid etmiş və Azərbaycan müstəqilliyini qazandıqdan etibarən bu sahədə 

müsbət qiymət verməmişdir. Siz Azərbaycanda bütün səviyyələrdə ədalətli və azad seçkilərin 

keçirilməsinə necə baxırsınız? Mən parlament və prezident seçkilərini nəzərdə tuturam. 

İLHAM ƏLİYEV: Birinci suala gəldikdə, onu demək istəyirəm ki, bəzən Avropada hər hansı bir 

məsələni bəyan etmək və onu sonra təşviq etmək asandır, çünki digər insanların bu haqda ümumiyyətlə 

məlumatı olmur. Uzun illər ərzində Ermənistan Avropadakı öz diasporunun yardımı ilə ictimai rəyi uğurla 

çaşdırmışdır. Xüsusən də bu, münaqişənin birinci illərində baş verdi. Azərbaycanın o vaxt heç bir diplomatik 

nümayəndəliyi yox idi. Ermənistanın isə diasporu var idi və o, diplomatik nümayəndəlik missiyasını oynayırdı. 

Ona görə yanlış ictimai rəy yaradılması Ermənistan siyasətinin əsas elementi idi.  

İndi bunu etmək olduqca çətindir. Çünki vaxt keçdikcə Azərbaycanın beynəlxalq mövqelərinin 

güclənməsi və öz fikirlərimizin daha aydın şəkildə çatdırılması ermənilərin işini daha da müşkül edibdir. Bir 

sözlə, nəyə görə Azərbaycan, ümumiyyətlə müharibəyə başlamalıdır? Bu, birinci sualdır. Məhz Ermənistan 

birinci olaraq bizə qarşı müharibəyə başladı. Birinci dəfə Dağlıq Qarabağda məhz azərbaycanlılar qətlə yetirildi 
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və bundan sonra separatçı hərəkatı gücləndi. O vaxt Ermənistan separatçı hərəkatı dəstəkləyirdi və bunun 

nəticəsində Azərbaycanın əraziləri işğal olundu. Bu müharibənin nəticələrinə baxın: indi Azərbaycanın 

ərazisinin 20 faizi işğal altındadır. Bu, məhz təcavüz, separatizm və etnik təmizləmə siyasətinin nəticəsidir. 

Problem isə ondan ibarətdir ki, beynəlxalq ictimaiyyət buna lazımi reaksiya vermir. XXI əsrdə Ermənistanın 

Azərbaycana qarşı təcavüzü faktına, 1 milyon qaçqın və məcburi köçkünü olması faktına indiyə qədər göz 

yumur. Bizim qaçqınlarımız və məcburi köçkünlərimiz ölkəmizdə çətin şəraitdə yaşayırlar. Ona görə tarixi 

saxtalaşdırmaq cəhdi artıq Azərbaycanın nümayəndələrinin olduğu yerdə baş tutmayacaqdır.  

Problemin mahiyyətinə gəldikdə isə, onu deməliyəm ki, hər bir ölkə beynəlxalq hüquqa hörmətlə 

yanaşmalıdır. Ümumi götürsək, ölkələr arasında münasibətlər beynəlxalq hüququn adi norma və prinsipləri ilə 

tənzimlənir. Birləşmiş Millətlər Təşkilatı bütün ölkələri əhatə edən bir təşkilatdır. Təhlükəsizlik Şurası 4 

qətnaməni qəbul edibdir. Həmin qətnamədə Ermənistan qüvvələrinin Azərbaycanın işğal edilmiş ərazilərindən 

qeyd-şərtsiz, dərhal çıxarılması tələb olunur. Əgər ermənilərin ərazisini Azərbaycan işğal etsəydi, onda həmin 

qətnamələr bizə qarşı olardı. Misal üçün, Avropa Şurası 5 il bundan əvvəl həm Ermənistanı, həm də 

Azərbaycanı üzv kimi qəbul etdi. Lakin onun 2005-ci ildə qəbul edilmiş qərarında bildirilir ki, Avropa Şurasına 

üzv olan bir ölkənin digər üzv ölkənin ərazisini işğal etməsi faktı qəbuledilməzdir. 

Ermənilər bunu elə təsvir edirlər ki, guya bu torpaqları hər hansı bir kənar yerdən gəlmiş silahlı 

qüvvələr işğal ediblər. Amma Avropa Şurasının qərarında məhz aydın məsələlər qeyd ounub və bildirilir ki, kim 

bu təcavüzün qurbanı, kim isə bu təcavüzü edən tərəfdir. 

Ona görə indi ermənilərin Dağlıq Qarabağda Azərbaycan dövlətinin hüdudları çərçivəsində yaşaması 

haqqında danışmaq hələ tezdir. Çünki biz əvvəlcə işğala son qoymalıyıq. Ermənistanın silahlı qüvvələri işğal 

olunmuş torpaqlardan çıxmalıdır. Yalnız bundan sonra biz birgə kommunikasiyaları aça bilərik. Daha sonra 

ermənilər regional layihələrdə iştirakdan bəhrələnə bilərlər. 

Yəni ermənilər bundan nə uddular? Ermənilər, ümumiyyətlə, Ermənistan xalqı işğaldan sonra daha 

yaxşı yaşamağa başladı? Yox! Onlar bütün regional layihələrdən, nəqliyyat layihələrindən təcrid olunublar. 

Onlar daha təhlükəsiz şəraitdə yaşayırlar? Yox! Bu da belə olmadı. Biz yaxşı bilirik ki, Azərbaycan Ermənistan 

cəmiyyətində böyük narahatlıq doğurur. Azərbaycanın inkişafı narahatlıq doğurur. Ona görə məhz ermənilər 

üçün yaxşı olardı ki, nəinki beynəlxalq hüquq normaları və prinsiplərə, həm də normal davranışa riayət etsinlər.  

İkinci suala gəldikdə isə, tənqidlə bağlı mən onu deyə bilərəm ki, ATƏT və Avropa Şurası kimi 

təşkilatlar nəinki Azərbaycanı, bir çox ölkələri tənqid edirlər. Hətta həmin ölkələr arasında olduqca inkişaf etmiş 

demokratik ölkələr də var. Bu da normaldır. Biz faktlara əsaslandığı təqdirdə, siyasi motivi olmadığı təqdirdə, 

hər zaman tənqidi qəbul edirik. Əfsuslar olsun ki, bəzi hallarda həmin bu tənqid formaları bəzi ölkələrə qarşı 

siyasi təzyiq alətinə çevrilir. Yaxud da bəzi ölkələrdə müəyyən məsələlərə nail olmaq alətinə çevrilir və onlar 

qeyri-demokratik və ya kifayət dərəcədə demokratik olmayan adlandırılır.  

Fakt baxımından mən hesab edirəm ki, Azərbaycandakı parlament seçkiləri bir çox müşahidəçilər 

tərəfindən izlənilirdi. Bəzi təşkilatlar “exit-poll” keçirdi və bu təşkilatlar bizim tərəfimizdən yox, Birləşmiş 

Ştatların Dövlət Departamenti tərəfindən seçilmişdi. “Exit-poll”un nəticələri rəsmi seçki nəticələri ilə 90 faiz 

üst-üstə düşdü. Bu o deməkdir ki, seçkilərin tənqid olunması o qədər ciddi və ədalətli deyildir. Yəni seçki 

dairələrinin qalan 10 faizində nəticələr “exit-poll”un nəticələri ilə üst-üstə düşmədi və biz bunları ləğv etdik. 

Bəzi rəsmilər cəzalandırıldı, yerli icra hakimiyyətinin nümayəndələri öz vəzifələrindən azad edildi və ədalət 

mühakiməsi qarşısında cavab verməli oldular.  

Biz həmin 10 faiz seçki dairələrində təkrar seçkilər keçirdik. Burada da “exit-poll” keçirən təşkilat yenə 

Dövlət Departamenti tərəfindən seçildi və onların gəldiyi nəticələr rəsmi seçki nəticələri ilə üst-üstə düşdü. 

Bu Azərbaycanda parlament seçkilərinin qanunun müddəalarına uyğun keçirildiyinin bariz nümunəsidir 

və Azərbaycan xalqının iradəsi orada öz əksini tapmışdır.  

Təbii ki, demək olmaz ki, bu, tam ideal formada keçirilmiş seçkilər idi. Yəni ümumi baxımdan 

götürsək, seçkilər baş tutdu. İnqilaba gəldikdə isə, bəziləri Gürcüstan, Ukrayna və Qırğızıstanda olan inqilablara 

istinad edirdi və digər bir inqilabı Azərbaycanda görmək istəyirdilər. Lakin fərq məhz ondan ibarət idi ki, 

Azərbaycanda siyasi və iqtisadi inkişaf artıq bərqərar olub və Azərbaycan özünün müstəqil siyasətini aparır. 

Ona görə inqilabın Azərbaycana ixrac edilməsi cəhdi boşa çıxdı, Azərbaycan xalqı bunu dəstəkləmədi. Bir 

sözlə, nəticələr onu göstərdi ki, Azərbaycan xalqının 80 faizi hazırkı iqtidarı dəstəkləyir. Bu da bizim 

siyasətimizin əsasını təşkil edir. 

Buna baxmayaraq, biz ədalətli, düzgün tənqidə açığıq. Biz ideal deyilik və heç bir ölkə ideal sayıla 

bilməz. Hətta ən inkişaf etmiş ölkələrdə də bəzi pozuntuları görürük. Burada “Euronews” və CNN kanalları ilə 

bəzi pozuntular haqqında məlumatları dinləyirik. Yəni bu cür hadisələr digər ölkələrdə də baş verir. Əgər tənqid 
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siyasi motivli səbəblərə arxalanırsa və əgər kimsə bununla bağlı Azərbaycana təzyiq göstərirsə, biz bunu qəbul 

edə bilmərik. 

JAN DE BUT: Sağ olun. Daha iki sual var.  

-Mədəni irsin qorunması əsas dəyərlərdən biridir. Sülh və Müharibə İnstitutu məlumat verir ki, 

ermənilərin qəbiristanlığında minlərlə qəbir daşları dağıdılmışdır. Bu, onların dini və mədəni irsidir. 

Bildirilir ki, onlar təsadüfən dağıdıla bilməzdi. Sualım ondan ibarətdir ki, nəyə görə Azərbaycan 

hökuməti belə hadisələrə yol verir? Sağ olun. 

-Cənab Prezident, mən ölkənizə böyük sərmayə yatıran şirkətlərlə yaxından tanışam. Sualım 

siyasi xarakter daşımır, iqtisadiyyatla bağlıdır. Siz burada gözəl rəqəmlər gətirdiniz və mən deyərdim ki, 

siz hətta Çini də geridə qoymusunuz. Sizcə, “Hollandiya sindromu” olmadan ölkənizdə inkişafı davamlı 

şəkildə necə saxlamaq mümkündür? Biz bilirik ki, Neft Fondu var və digər tədbirlər görülür. Lakin 

davamlılığı təmin etmək çətin bir məsələdir.  

Digər sualım, bəlkə də, siyasətlə bağlıdır. Rusiya ilə Gürcüstan arasındakı gərginliyi nəzərə 

alaraq, Azərbaycan bunun aradan qaldırılması üçün nə edə bilər? Sağ olun. 

İLHAM ƏLİYEV: Birinci suala gəldikdə, demək istəyirəm ki, Azərbaycan həmin mədəni irsin 

qorunmasında maraqlı olanlara təklif irəli sürmüşdü ki, bir missiya yaradılsın, orada beynəlxalq təşkilatların 

nümayəndələri, Avropa Şurasının, Avropa İttifaqının və ATƏT-in nümayəndələri olsun və regiona səfər 

etsinlər. Onlar nəinki sizin qeyd etdiyiniz yerlərə və eyni zamanda, Ermənistana da getsinlər və ən azı, 

azərbaycanlıların məzarlıqlarında baş vermiş faktları araşdırsınlar. Dağlıq Qarabağda və digər işğal olunmuş 

ərazilərdə Azərbaycanın qəbiristanlıqlarını görsünlər, işğalın nəticələrini görsünlər. Orada heç bir şey 

saxlanılmayıb və belə bir halda, Azərbaycanı bəzi işlərə görə pisləmək tamamilə qəbuledilməzdir.  

Biz sizi dəvət edirik, buyurun, qrupu təşkil edin və gəlin. Biz bunu təklif etdik. Amma ermənilər bundan 

imtina etdilər. Çünki onlar bildilər ki, bunun nəticələri necə olacaqdır.  

Ona görə uzun mədəni dözümlülük tarixinə malik olan, çoxmilli azlıqlarla seçilən, dini dözümlülüklə 

fərqlənən ölkə kimi biz bu işləri görməyə hazırıq. Misal üçün, Ermənistanın özü monoetnik ölkədir. Bəlkə də, 

siz heç bir başqa ölkə tapa bilməzsiniz ki, onun əhalisinin 99 faizi bir etnik mənşəyə mənsub olsun. Ona görə 

mənim sualıma cavab verin, nəyə görə bu baş veribdir? Azərbaycan tərəfi bunu bilir. Çünki Ermənistanın 

ərazisindən 300 minə yaxın azərbaycanlı qovulmuşdur. Yeri gəlmişkən, onu deyim ki, ötən əsrin əvvəlində 

Ermənistanın indiki paytaxtının əhalisinin 30 faizini azərbaycanlılar təşkil edirdi və 1918-ci ildə Azərbaycandan 

Ermənistana hədiyyə edilmişdir. Bəlkə siz bunu bilmirsiniz? Lakin Ermənistan səfirliyinin nümayəndəsi bunu 

bilir. Amma onlar bunu yaddan çıxarmaq istəyirlər. Ermənistandakı şəhərlərin bir çoxlarının, əslində, 

Azərbaycan adları var. Onlar hamısını dəyişdirdilər. İndi isə onlar Dağlıq Qarabağın paytaxtını başqa cür 

adlandırırlar. Bu, necə baş vermişdir? Həmin paytaxt Xankəndi adlandırılırdı. Sovet vaxtında onu Stepanakert 

adlandırmağa başladılar, ən təhlükəli bir inqilabçının - Stepan Şaumyanın adını verdilər. Belə olan halda 

soruşulur: nəyə görə şəhərlərə süni qaydada yaradılmış adlar, bolşevik “qəhrəmanlarının” adları verilir?  

Bir sözlə, hesab edirəm ki, bu məsələnin nəzərdən keçirilməsinin yolu var. Bizim ölkəmizdə bir çox 

milli azlıqlar var, xristianların kilsələri, yəhudilərin sinaqoqları var. Baxmayaraq ki, ölkəmizdə çox kiçik katolik 

icması yaşayır, bununla belə, mən Vatikana səfərim zamanı qərar qəbul etmişdim ki, Azərbaycanda katolik 

kilsəsi tikilsin. Bu da Azərbaycandakı dini dözümlülükdən xəbər verir. Bizim dini dözümlülüyümüz bütün 

dünyada tanınır. Belə olan halda, Azərbaycanı dini və mədəni abidələrin dağıdılmasında günahlandırmaq 

tamamilə qəbuledilməzdir. Siz əgər Azərbaycana gəlsəniz görərsiniz ki, burada müxtəlif milli azlıqlara aid olan, 

mənsub olan abidələr var. Ona görə gəlin missiyanı təşkil edək. Onlar nəinki Azərbaycana, Dağlıq Qarabağa və 

Ermənistana da səfər etsinlər və bu halda əsil reallıq hər kəs tərəfindən anlaşılacaqdır.  

İkinci suala gəldikdə, qeyd etmək istəyirəm ki, böyük neft gəlirləri və sürətli iqtisadi artım və digər 

amillər makroiqtisadi sabitliyi poza bilər. Bu, Azərbaycan üçün yeni bir vəziyyətdir. Bundan əvvəl biz həmişə 

çalışırdıq ki, daha çox gəlirlər əldə edək. Çox səylər göstərirdik ki, büdcəmizi artıraq. İndi, son 3 il ərzində 

dövlət büdcəmizi 4 dəfə artırmışıq. Biz artıq çalışırıq ki, iqtisadiyyatımızı həddindən artıq vəsaitlərlə 

doldurmayaq. İndi biz əhalimizin rifahına, əmək haqqının artırılmasına yönəlmiş layihələri həyata keçirmək 

istəyirik. Təbii ki, bu da makroiqtisadi sabitliklə bağlıdır. Bu, bizim qarşımızda duran çətin bir vəzifədir. Neft 

Fondunu yaratmışıq. Neft Fondu elə bir yerdir ki, orada nəinki, sadəcə, neft gəlirləri şəffaf şəkildə idarə edilir. 

Eyni zamanda, orada gəlirlərin çoxu toplanır ki, iqtisadiyyata həddindən artıq vəsait daxil olmasın və 

makroiqtisadi sabitlik pozulmasın. Ona görə “Hollandiya sindromu”nun qarşısının alınması üçün bütün səyləri 

göstəririk. Çalışırıq ki, nəinki neft sahəsini, eyni zamanda, qeyri-neft sektorunu inkişaf etdirək. Hər il 

büdcəmizdən kiçik və orta sahibkarlara 100 milyon ABŞ dolları həcmində kreditlər ayırırıq ki, onlar regionlarda 

yeni iş yerləri açsınlar. Eyni zamanda, biz Dövlət İnvestisiya Şirkəti yaratdıq. Onun nizamnamə kapitalı 100 
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milyon ABŞ dollarıdır. Onlar digər ölkələrdən potensial sərmayədarları, eyni zamanda, yerli sərmayədarları 

qeyri-neft sektorundakı böyük layhələrin həyata keçirilməsinə cəlb edirlər.  

Biz yerli sahibkarları dəstəkləyirik və çalışırıq ki, bütün bu işləri görərək, onlara kömək edək. Əgər biz 

desək ki, gələcəkdə qeyri-neft sektoru neft sektorundan daha üstün olacaq, bu, sadəlövhlük olardı. Təbii ki, 

gələn onillər ərzində neft sektoru Azərbaycan iqtisadiyyatının əsas hissəsini təşkil edəcəkdir. Ona görə biz 

Dünya Bankı, Beynəlxalq Valyuta Fondu ilə, digər beynəlxalq maliyyə təsisatları ilə işləyirik ki, hər hansı bir 

mənfi nəticənin qarşısını alaq.  

Sualınızın ikinci hissəsinə, Rusiya ilə Gürcüstan arasında münasibətlərə gəldikdə, hər ikisi bizim üçün 

qonşu ölkədir və hər ikisi ilə yaxşı münasibətlərimiz var. Bu, strateji tərəfdaşlıq münasibətləridir. Ona görə 

hesab edirəm ki, Azərbaycanın yaxşı qonşuluq münasibətləri saxlamaq təcrübəsi nəzərə alına bilər. Bu, çox 

müsbət bir təcrübədir. Bizim qurduğumuz əlaqələr mehriban qonşuluq, qarşılıqlı hörmət prinsiplərinə əsaslanır. 

Bu da ölkələr arasındakı münasibətlərdə çox mühüm bir amildir. Ölkələr bir-birinə həmişə hörmətlə 

yanaşmalıdır və beləliklə, problemlər aradan qaldırıla bilər. Bir-birinin işlərinə qarışmamaq prinsipi və iqtisadi 

əməkdaşlıq vacibdir. Rusiya ilə Gürcüstan arasında olan münasibətləri bir yana qoysaq, bizim Rusiya ilə 

münasibətlərimizi və bunun Azərbaycanın rifahına necə xidmət etdiyini nəzərə alsaq, görərik ki, regionda 

münasibətləri hansı formada qurmaq lazımdır. Eyni zamanda, biz bu cür münasibətlərin qonşularımız arasında 

olmasında da maraqlıyıq. Biz istəyirik ki, şirkətlər və ölkələr üçün Azərbaycanda olduqca yaxşı əməkdaşlıq 

şəraiti təmin edilsin və eyni zamanda, mən istəyirəm ki, bizim dostlarımız öz aralarında da dost olsunlar. 

JAN DE BUT: Çox sağ olun. 
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BRÜSSELDƏ NATO-nun BAŞ KATİBİ YAAP DE HOOP SXEFFER İLƏ  

GÖRÜŞDƏN SONRA BİRGƏ MƏTBUAT KONFRANSINDA  

BƏYANAT 

 

Brüssel şəhəri, 

8 noyabr 2006-cı il 

 

Çox sağ olun, cənab baş katib. Qonaqpərvərliyinizə görə minnətdaram.  

Bu gün NATO-Azərbaycan münasibətlərinin gələcək inkişafında olduqca vacib gündür. Əlaqələrimizin 

tarixi uzundur. On ildən artıqdır ki, biz sıx əməkdaşlıq layihələri üzərində çalışmışıq. Biz “Sülh naminə 

tərəfdaşlıq” proqramından başladıq, indi isə, “Fərdi tərəfdaşlığın fəaliyyət planı” ilə məşğuluq. Həmin plan 

siyasi sistemimizin bütün sahələrini əhatə edir. Müdafiə, iqtisadi və siyasi sahələrdə aparılan islahatların hamısı 

bir-biri ilə bağlıdır. Xəzərin neft və qaz yataqlarının əhəmiyyətini, onların enerji təhlükəsizliyi və ümumiyyətlə, 

regional təhlükəsizlik üçün vacibliyini nəzərə alsaq, təbii ki, bütün bunlar əlaqələrimizə yenilik gətirir. 

Əlaqələrimizin müsbət və çox yaxşı tarixi var. Bu gün isə, həmin münasibətlərin, demək olar ki, yeni 

mərhələsi başlayır. Baş katiblə bizim ikitərəfli münasibətlər, regional təhlükəsizlik və inkişaf məsələləri 

haqqında çox əhatəli və geniş müzakirələrimiz oldu. Eyni zamanda, Şimali Atlantika Şurasında ideyalarımız, 

planlarımız barədə uzun və çox açıq, səmimi söhbətimiz oldu. Əvvəlki nailiyyətlərimizi nəzərdən keçirdik və 

gələcək əməkdaşlıq üçün çox möhkəm əsaslar qoyuldu. Azərbaycan qonşuluqda daha təhlükəsiz mühitin 

yaradılmasında oynadığı mühüm rolunu davam etdirəcəkdir. Biz Kosovo ilə Əfqanıstanda sülhməramlı 

əməliyyatlarda iştirakımızı davam etdirəcəyik. Hesab edirəm ki, bu, bizim gənc, lakin NATO-nun əsil və 

etibarlı tərəfdaşı olmaq üçün öz potensialını artıran ölkəmiz üçün çox vacibdir.  

İqtisadi və siyasi islahatlar, cəmiyyətin demokratikləşməsi, sosial və müdafiə islahatları hamısı bir-biri 

ilə bağlıdır. Bütün bunlar güclü iqtisadi və siyasi sistemə malik olan ölkənin formalaşmasına, eləcə də 

dostlarımız və müttəfiqlərimizlə möhkəm əlaqələrin inkişafına imkan yaradacaqdır.  

 

Sonra jurnalistlərin suallarına cavab verildi. 

 

ASSOŞİEYTED PRESS agentliyi: Cənab baş katib, mən bilmək istərdim, apardığınız 

danışıqlarda enerji təhlükəsizliyi nə dərəcədə müzakirə olundu? Bilirəm ki, dünən enerji məsələlərinə 

dair məsul komissar Pyebalqsla bu məsələ ilə bağlı görüş keçirilibdir. 

YAAP DE HOOP SXEFFER: Təbii ki, söhbətlərimiz mühüm rol oynayır. Xüsusən də nəzərə 

almalıyıq ki, keçmişdə enerji təhlükəsizliyi sahəsində işləmiş cənab Prezident bu məsələ üzrə ekspertdir. 

Azərbaycan bu sahədə çox mühüm ölkədir, yəni bundan sonra neft və qaz təchizatı sahəsində daha böyük rol 

oynamağa başlayacaqdır. Çünki, bildiyiniz kimi, neft hasilatı həm cənab Prezidentin, həm də ekspertlərin dediyi 

kimi, gözəçarpan dərəcədə artacaqdır.  

Fikrim ondan ibarətdir ki, enerji təchizatına gəldikdə, NATO bu sahədə aparıcı təşkilat olmasa da, enerji 

təhlükəsizliyi ilə bağlı müzakirələr təşkilatımız üçün çox vacibdir. Bu məsələlər NATO çərçivəsində nəzərdən 

keçirilir. Həmin məsələlər dünən komissar Pyebalqs ilə də qeyri-formal qaydada müzakirə edildi. Əgər Siz 

Azərbaycana və regiona nəzər salsanız, aydın şəkildə görərsiniz ki, enerji təchizatı və boru kəmərlərinin 

çəkilməsi enerji təhlükəsizliyində mühüm rol oynayır.  

Mən bir daha deyirəm ki, bu məsələlər NATO-nun birbaşa səlahiyyətinə aid deyil, təşkilatımız bu 

sahədə aparıcı rol oynamır və oynamayacaqdır. Lakin enerji təhlükəsizliyinə dair müzakirələrin siyasi və 

geosiyasi tərəfləri bizim üçün maraqlıdır. Biz və səfirlər bu fürsətdən istifadə edərək, həmin məsələləri 

Prezident Əliyev ilə geniş şəkildə müzakirə etdik. 

FƏRİD İSKƏNDƏROV (“Space” televiziyası, Azərbaycan): Sualım cənab Sxefferədir. Cənubi 

Qafqaz regionundakı münaqişələrin həllinə NATO hansı konkret töhfə verə bilər? Sağ olun. 

YAAP DE HOOP SXEFFER: NATO birbaşa iştirakçı və vasitəçi deyil, lakin region ölkələri ilə yaxşı 

münasibətləri var. Bizim Azərbaycanla çox yaxşı əlaqələrimiz var. Bu gün Prezident Əliyevlə biz bunu 

vurğuladıq. Ermənistan da NATO-nun tərəfdaşıdır. Bu yaxınlarda biz Gürcüstanla intensiv dialoq mərhələsinə 

başlamışıq. Təbii ki, NATO-nun tutduğu əsas mövqe region ölkələrinin ərazi bütövlüyünə hörmətlə yanaşmadan 

ibarətdir. İstər Azərbaycan, Gürcüstan və ya regiondakı hər hansı digər ölkə olsun.  
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Həmin dialoq çərçivəsində dəfələrlə vurğulamışıq ki, bütün münaqişələr dinc yolla, vasitəçilik əsasında 

öz həllini tapmalıdır. Təbii ki, biz Dağlıq Qarabağ məsələsini Prezident Əliyev ilə geniş şəkildə müzakirə etdik. 

O, mənə və səfirlərə həmin dondurulmuş münaqişə ilə bağlı öz fikirlərini söylədi. Bizim hamımız ümid edirik 

ki, münaqişə vasitəçilərin yardımı ilə sülh danışıqları əsasında nizamlanacaqdır.  

Beləliklə, NATO-nu regionda birbaşa iştirakçı kimi dəyərləndirməyin. Çünki NATO Cənubi Osetiya və 

Abxaziyada birbaşa rol oynamır. Dağlıq Qarabağ məsələsi ilə NATO yox, Minsk qrupu məşğul olur. Lakin biz 

region ölkələri ilə olan münasibətlərimizdən və tərəfdaşlığımızdan istifadə edirik. Bilirik ki, region həssasdır və 

bunu nəzərə alaraq, biz bütün elementləri müzakirə etmək məqsədi ilə həmin tərəfdaşlıqdan tam şəkildə istifadə 

edirik. Bu, NATO-nun regiondakı mühüm tərəfdaşları ilə birgə oynadığı roldur. 
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AZƏRBAYCAN PREZİDENTİNƏ DÜNYADA ÇOX BÖYÜK NÜFUZA MALİK MİXAEL 

ZUKKOV FONDUNUN ALİ MÜKAFATININ TƏQDİMAT MƏRASİMİNDƏ  

NİTQ 

 

Bakı şəhəri, 

15 noyabr 2006-cı il 

 

Azərbaycanda təbiəti mühafizə sahəsində həyata keçirdiyi uğurlu siyasətə görə Prezident İlham Əliyevə 

Almaniyanın dünyada çox böyük nüfuza malik Mixael Zukkov Fondunun ali mükafatı təqdim olunmuşdur.  

Bu münasibətlə 2006-cı il noyabrın 15-də “Hyatt-Regensy” hotelinin “Quba” zalında keçirilən təqdimat 

mərasimində fondun idarə heyətinin üzvü Martin Oppenbrinq çıxış edərək təşkilatın fəaliyyəti, onun yaradıcısı 

və sədri Mixael Zukkov barədə məlumat verdi. O dedi ki, Mixael Zukkov 35 ildir həyatını və ömrünü təbiətə, 

insanlara həsr edir. 1997-ci ildə xidmətlərinə görə İsveç parlamenti onu alternativ Nobel mükafatına layiq 

görmüşdür. Qonaq bildirdi ki, Azərbaycan biomüxtəlifliyə görə dünyanın ən nadir bölgələrindən biridir və bu 

fondun maraq göstərdiyi ölkələrdəndir.  

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev mərasimdə nitq söylədi.  

- Hörmətli cənab Zukkov!  

Hörmətli xanımlar və cənablar!  

Əziz dostlar, əziz qonaqlar!  

Bu gün mənim həyatımda çox əlamətdar bir gündür. Mixael Zukkov Fondu tərəfindən mənə verilmiş bu 

yüksək mükafat, əminəm ki, Azərbaycanda son illər ərzində görülən işlərə verilən mükafatdır. Bu mükafat 

mənim üçün çox əzizdir, çox qiymətlidir.  

Zukkov Fondu dünyada çox böyük hörməti olan qeyri-hökumət təşkilatıdır. Dünyanın müxtəlif 

ölkələrində çox böyük işlər görür və təbiətin qorunması işində bu fondun çox böyük xidmətləri vardır. O 

cümlədən Azərbaycanda biz Zukkov Fondunun fəaliyyətini çox yüksək qiymətləndiririk. Ona görə Zukkov 

Fondu kimi mötəbər beynəlxalq təşkilatın mükafatını almaq, əlbəttə ki, böyük şərəfdir. Eyni zamanda, - yəqin 

cənab Zukkovun çıxışından da bunu gördünüz, - Mixael Zukkov Azərbaycanın böyük dostudur, Azərbaycanı 

sevən bir insandır. Onun Azərbaycan cəmiyyətini belə gözəl bilməsi, kağıza baxmadan bütün milli parkların 

adlarını sadalaması, nəinki sadalaması, o milli parklardakı mövcud vəziyyətlə tanışlığı, əlbəttə, bizim hamımızı 

çox sevindirir. Ancaq təbiətin dostu, ancaq insanların dostu, ancaq xeyirxah insanlar bu yüksək keyfiyyətlərə 

malikdirlər. Ona görə, bu baxımdan da Fondun mükafatı mənim üçün çox əziz və qiymətlidir. Sizi əmin etmək 

istəyirəm ki, gələcək fəaliyyətimdə də Azərbaycanda ekoloji vəziyyətin yaxşılaşması, ətraf mühitin qorunması 

üçün əlimdən gələni əsirgəməyəcəyəm.  

Azərbaycan indi inkişaf mərhələsindədir. Bizim iqtisadi inkişafımız çox sürətlidir. Azərbaycanda bütün 

sahələrdə böyük işlər görülür. Bu yaxınlarda Avropa Yenidənqurma və İnkişaf Bankının hesabatında 

Azərbaycan iqtisadi artım sürətinə görə dünyada birinci ölkə kimi qeyd olundu. Biz ümumi daxili məhsulun 

artımına görə dünyada lider dövlətik. Əlbəttə, biz bunu çox böyük qürur hissi ilə deyirik. Çünki dünyada hansısa 

sahədə birinci olmaq böyük nailiyyətdir. Xüsusilə iqtisadiyyatın əsas göstəricisi olan ümumi daxili məhsulun 

artımına görə. Bu onu göstərir ki, ölkənin həm bugünkü iqtisadi durumu müsbətdir, eyni zamanda, böyük 

perspektivləri var. Nəzərə alsaq ki, biz yüksək iqtisadi inkişaf sürətini gələcəkdə də saxlamaq niyyətindəyik, 

əlbəttə, qısa müddət ərzində, növbəti bir neçə il ərzində Azərbaycan hərtərəfli inkişaf edəcəkdir.  

Sənaye istehsalının artımı, məncə, Azərbaycan bu göstəriciyə görə də dünyada lider dövlətdir. Bu il 

sənaye istehsalı təxminən 40 faiz artıbdır. Ancaq bununla bərabər, - təbii ki, müsbət tərəflər ilə yanaşı, müəyyən 

narahatlıq doğuran cəhətlər də var. Çünki hər bir sürətli inkişaf istər-istəməz ətraf mühitin qorunmasına mənfi 

təsir göstərə bilər. Sənayeləşmə prosesi gedəndə, əlbəttə ki, yeni müəssisələr fəaliyyətə başlayır, yeni iş yerləri 

açılır. Bunlar bizim üçün çox vacib məsələlərdir. Ancaq eyni zamanda, gərək elə edək ki, bizim təbiətimizə 

minimum zərbə dəysin. Məhz buna görə biz çalışırıq ki, öz ekoloji tədbirlərimizi geniş kontekstdə həyata 

keçirək.  

Azərbaycanın böyük ehtiyacları var. Biz insanların həyat səviyyəsini yaxşılaşdırmaq üçün müxtəlif 

tədbirlər görürük - iqtisadi islahatlar, infrastruktur layihələrinin həyata keçirilməsi, yeni iş yerlərinin açılması və 

digər məsələlər. Ancaq bununla bərabər, ekoloji məsələlərə çox böyük diqqət göstərilir. Yeni milli parkların, 

qoruqların, yasaqlıqların yaradılması bu məqsədi güdür. Bu yaxınlarda Azərbaycanda çox böyük və konkret 

ekoloji proqram qəbul edilibdir və mən xüsusi Sərəncam imzalamışam. Proqramda müəyyən olunan bütün 

tədbirlər Azərbaycanda ətraf mühitin qorunmasına xidmət göstərir.  
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Bir daha demək istəyirəm ki, proqram çox konkretdir, çox dəqiqdir, icrası üçün maliyyə mənbələri də 

müəyyən olunubdur. Azərbaycanın dövlət büdcəsindən bu işlərə maliyyə vəsaiti ayrılacaq və Azərbaycanda ən 

böyük narahatlıq doğuran ekoloji məsələlər qısa müddət ərzində öz həllini tapmalıdır.  

Nəzərə alsaq ki, Azərbaycan dünyada neft-qaz hasil edən ölkə kimi tanınır və dünyada sənaye üsulu ilə 

ilk neft hasilatı məhz Azərbaycanda başlanmışdır, o cümlədən dünyada dənizdə mövcud olan yataqlarda ilk 

quyular Azərbaycanda, Xəzər dənizində qazılmışdır, təsəvvür etmək çətin deyil ki, bu, ekoloji vəziyyətə çox 

mənfi təsir göstərmişdir. Sovet İttifaqı zamanı neft-qaz hasilatında, təbii ki, ekoloji məsələlərə o qədər də böyük 

diqqət göstərilmirdi. Ona görə bizim qarşımızda çox böyük vəzifələr durur. Biz, ilk növbədə, neftlə çirklənmiş 

əraziləri, xüsusilə Abşeron yarımadasında yerləşən köhnə mədənləri təmizləməliyik. Neft gölməçələrini 

təmizləməliyik. Xəzər dənizinin ekoloji vəziyyətini normallaşdırmalıyıq. Düzdür, bu, təkcə bizdən asılı deyil, 

çünki Xəzər dənizinin sahillərində beş ölkə yerləşir. Amma əgər hər bir ölkə öz üzərinə düşən vəzifəni ləyaqətlə 

icra etsə, Xəzər dənizinin ekoloji vəziyyəti xeyli dərəcədə yaxşılaşacaqdır. 

Bakı buxtasını təmizləməliyik. Yəni bizim qarşımızda çox böyük vəzifələr dayanır, bunları həyata 

keçirmək üçün böyük maliyyə vəsaiti lazımdır. Biz də artıq bunu ayırırıq və əminəm ki, Azərbaycanı, ölkəmizi, 

insanlarımızı narahat edən ekoloji məsələlər çox qısa müddət ərzində, beş il ərzində öz həllini tapacaqdır. Bu, 

çox böyük proqramdır. Çox ciddi vəzifələr qoyulubdur. Ancaq mən şübhə etmirəm ki, biz buna nail olacağıq. 

Bunu etmək üçün bütün vasitələr var. İlk növbədə, siyasi iradə var və bu iradə bizim qərarlarımızda, qəbul 

edilmiş proqramlarda öz əksini tapıbdır. Digər tərəfdən, Azərbaycanın maliyyə vəziyyəti, maddi imkanları 

yaxşılaşdıqca, əlbəttə, bu işlərə böyük həcmdə maliyyə vəsaitinin cəlb olunması məsələsi həll ediləcəkdir.  

Mən bu gün Almaniyadan gəlmiş nümayəndə heyətinin üzvləri ilə görüşmüşəm və geniş fikir 

mübadiləsi olmuşdur. Qeyd etdim ki, biz uzun illər ərzində ekoloji məsələlərin həlli üçün lazım olan vəsaitin 

ayrılmasına dair beynəlxalq təşkilatlarla danışıqlar aparmışdıq. Bəzi hallarda danışıqlar həddindən artıq çox 

çəkmişdir. Xüsusilə nəzərə alsaq ki, neft-qaz sahəsində görülən işlərə Azərbaycan milyardlarla dollar kreditlər 

almışdır və bu kreditlərin alınmasında heç bir problem, çətinlik olmamışdır. Lakin ekoloji məsələlərə ayrılan 

vəsaitə böyük ehtiyatla yanaşılır. Çünki ekoloji məsələlərə qoyulan vəsait qısa müddət ərzində xeyir gətirmir. 

Ona görə biz qərara gəldik ki, bu məsələləri daxili imkanlarımız hesabına həll edək və proqram da qəbul olundu. 

Proqram qəbul olunandan demək olar ki, dərhal sonra beynəlxalq maliyyə təşkilatları - Dünya Bankının 

nümayəndələri, digər beynəlxalq təşkilatlar Azərbaycana gəlmişlər. Bir tərəfdən, proqramın qəbul olunmasını 

alqışlamışlar, digər tərəfdən, bizimlə bərabər bu işlərdə iştirak etmək arzularını bildirmişlər.  

Bu, bizim üçün çox önəmlidir. Bu gün Almaniyadan gələn dostlarımızla fikir mübadiləsi əsnasında mən 

bunu qeyd etdim. Çünki indi bizə müasir ekspertiza, Almaniyanın, dünyanın, Avropanın inkişaf etmiş 

ölkələrinin təcrübəsi lazımdır, məsləhətlər lazımdır. Biz ayrılan vəsaitdən maksimum dərəcədə səmərəli istifadə 

etməliyik ki, bu məsələlər məqsədyönlü şəkildə öz həllini tapsın. Çox şadam ki, bizim təşəbbüslərimizə çox 

böyük dəstək var. Almaniyadan böyük nümayəndə heyətinin, Zukkov Fondunun rəhbərinin Azərbaycana 

gəlməsi və bu yüksək mükafatı Azərbaycan Prezidentinə təqdim etməsi - bunlar hamısı bir-biri ilə bağlıdır.  

Bir daha demək istəyirəm ki, Zukkov Fondu dünyada çox böyük nüfuza malik olan təşkilatdır və onun 

verdiyi mükafatlar, bir tərəfdən, görülmüş işlərə verilən qiymətdir, digər tərəfdən isə, gələcək fəaliyyətə verilən 

avansdır. Mən əminəm ki, biz gələcəkdə birlikdə çalışaraq, Azərbaycanda ətraf mühitin qorunması sahəsində 

çox böyük işlər görəcəyik. 

Azərbaycanın böyük təbii sərvətləri var və bu təbii sərvətlər hesabına, onların səmərəli işlənilməsi 

hesabına indi ölkəmiz dünyada analoqu olmayan sürətlə inkişaf edir. Ancaq bizim təbii sərvətlərimiz təkcə neft-

qaz deyildir. Bizim təbiətimiz, çaylarımız, Xəzər dənizimiz, dağlarımız, havamız bizim təbii sərvətimizdir. Bu 

amillər ölkəyə özünəməxsus imic gətirir, insanların sağlamlığına müsbət təsir göstərir. Ekologiya, sağlamlıq, 

sosial məsələlər – bütün bunlar bir-biri ilə sıx bağlıdır. Biz bu məsələlərə yanaşanda çalışırıq ki, bunları 

kompleks şəkildə həll edək.  

Azərbaycanın böyük imkanları var və daha da böyük olacaqdır. Ən böyük sərvət insanların 

sağlamlığıdır, insanların normal həyat səviyyəsidir, normal şəraitidir. Bu məqsədlə indi Azərbaycanda müxtəlif 

bölgələrdə 10 müasir diaqnostika və müalicə mərkəzləri tikilir, ən yeni avadanlıqla təchiz olunur. Bu məqsədlə 

Azərbaycanda son üç il ərzində 700-dən çox məktəb tikilib ki, bizim uşaqlarımız kiçik yaşlarından normal 

şəraitdə oxusunlar, böyüsünlər, tərbiyə alsınlar. Bu məqsədlə Azərbaycanın şimal-qərbindən Bakıya və ətraf 

rayonlara böyük su kəməri çəkilir. Bu da rəmzi xarakter daşıyır. 

Biz uzun illər üzərində çalışdığımız Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəmərinin tikintisinə nail olduq. Bu, həm 

böyük iqtisadi, həm siyasi, həm də regional məna daşıyan böyük layihədir, dünyada analoqu olmayan layihədir. 

Bu kəmərin fəaliyyəti nəticəsində əldə olunan və olunacaq gəlirləri biz insan kapitalına çeviririk. Biz ilk 

növbədə hansı layihələri həyata keçirməyə başladıq?! Bakıya su kəmərinin çəkilməsi, xəstəxanaların tikintisi, 
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müasir infrastrukturun yaradılması, ən çətin vəziyyətdə yaşayan soydaşlarımızın, yəni qaçqınlar və məcburi 

köçkünlərin problemlərinin həlli. İndi onlar üçün böyük işlər görülür, ən yüksək səviyyəyə uyğun şəkildə yeni 

şəhərciklər, qəsəbələr salınır.  

Biz bu gün öz siyasətimizi çox açıq şəkildə həm bəyan edirik, həm də aparırıq. Bizim sözümüzlə 

əməlimiz arasında heç bir ziddiyyət yoxdur. Hər şey insanlar üçün, hər şey ölkənin güclənməsi üçündür. Nə 

lazımdırsa, onu da edirik və edəcəyik.  

Bu işlərdə, əlbəttə, ekoloji məsələlər ön planda olmalıdır. Təbii ki, ölkənin çox böyük sosial 

problemləri, iqtisadi çətinliklər olduğu zaman bəzən ekoloji məsələlərə böyük diqqət göstərilmir. Ancaq harada 

diqqət göstərilir? İnkişaf etmiş ölkələrdə. İnkişaf etmiş ölkələrlə az inkişaf etmiş, yaxud inkişaf etməmiş ölkələr 

arasında olan fərqlər müxtəlifdir. Bu da təbiidir. Ancaq bir fərq mütləqdir. O da ekoloji məsələlərə 

münasibətdir. İnkişaf etmiş ölkələrdə ekoloji məsələlərə münasibət ən yüksək səviyyədədir. Bu, ölkələrin 

səviyyəsini, siyasətini, mədəniyyətini əks etdirir. Azərbaycan öz qarşısında vəzifə qoyub ki, biz də inkişaf etmiş 

ölkəyə çevrilməliyik. Bunu etmək üçün bütün imkanlar var və bu barədə çox danışmaq istəmirəm. Bunu 

edəcəyik.  

Ekoloji məsələlərə diqqət, münasibət, eyni zamanda, ölkənin ümumi siyasətinin, ümumi mədəniyyətinin 

təzahürüdür. Son nəticədə ən önəmli sahə budur. Neft-qaz tükənən sərvətlərdir. Onların müvəqqəti önəmi var. 

Ancaq təbiət, ətraf mühit - bu, daimi sərvətdir. Əsrlər boyu, minilliklər boyu təbiət olub, kainat olub, dünya 

olubdur. Bizim vəzifəmiz ondan ibarətdir ki, bunu qoruyaq. Özümüz üçün, gələcək nəsillər üçün, ölkəmizin 

yaşaması üçün qoruyaq. Ona görə biz bu məsələlərə çox böyük önəm veririk. Çalışırıq ki, ekoloji proqramların 

icrasında Azərbaycan qabaqcıl yerlərdə olsun.  

Eyni zamanda, bizi narahat edən məsələlər də kifayət qədərdir. Onlardan ən başlıcası Azərbaycanın 

böyük ərazisinin işğal altında olmasıdır. Ərazimizin 20 faizi Ermənistanın işğalı altındadır və uzun illər ərzində 

o ərazilərdə ekoloji vəziyyət çox acınacaqlıdır. O torpaqları zəbt edən işğalçı qüvvələr orada nəinki bizim tarixi, 

mədəni, dini abidələrimizi darmadağın, yerlə-yeksan ediblər, onlar bizim təbiətimizə də qəsd ediblər. Orada 

bizim ağaclarımız kəsilir, torpağımız qəsdən yandırılır və bunu sübut edən kifayət qədər dəlillər var.  

Bir müddət bundan əvvəl ATƏT-in faktaraşdırıcı missiyası monitorinq aparmaq üçün Azərbaycanın 

işğal olunmuş torpaqlarına gəlmişdir. Onların məruzəsi çox dəhşətli bir məruzə idi. Hər şey - bütün evlər, 

binalar, bizim tarixi abidələrimiz dağılıbdır. Eyni zamanda, qiymətli ağaclar kəsilir və məhz bu ağacların 

qırılması hesabına işğal olunmuş ərazilərdə bir neçə böyük mebel fabriki tikilibdir. O fabriklər ki, onlar məhz 

Azərbaycanın, bizim təbiətimizin, kəsilən ağacların hesabına fəaliyyət göstərir. Onlardan əldə olunan gəlir heç 

vaxt heç kimə xeyir gətirməyəcəkdir. Çünki o, Azərbaycanın qanı hesabına, təbiətimizə qəsd hesabına əldə 

olunur. Vəhşi qəsbkarlar təbiətimizə də təcavüz ediblər. Son müddət ərzində Ermənistan tərəfindən törədilən 

yanğınlar onların iç üzünü bir daha bütün dünyaya göstərdi. Onlar bilirlər ki, gec-tez o torpaqlardan çıxacaqlar, 

anlayırlar ki, artıq o vaxt uzaqda deyildir. Bizim oradakı bütün binalarımızı söküb-dağıtdıqları azmış kimi, 

torpağımızı da yandırırlar. İndi bir neçə illər lazım olacaq ki, biz o torpaqları bərpa edək. Ona görə Azərbaycan 

bu məsələni beynəlxalq təşkilatlarda qaldırıbdır. Birləşmiş Millətlər Təşkilatında biz bu məsələni qaldırırıq və 

rica edirik ki, bütün təşkilatlar, qeyri-hökumət təşkilatları da buna çox böyük diqqət göstərsinlər. Çünki bu, 

dözülməz bir faktdır. Bu, XXI əsrdə yaşayan insanlara xas olan əməllər sayıla bilməz!  

Əziz dostlar, bir daha qeyd etmək istəyirəm ki, mənim üçün çox əlamətdar gündür. Mən bu mükafatı 

çox yüksək qiymətləndirirəm. Əminəm ki, Zukkov Fondu ilə uzun illər davam edən əməkdaşlığımız daha da 

möhkəmlənəcəkdir. Avropa ölkələri ilə bütün sahələrdə, o cümlədən ekologiya, ətraf mühitin qorunması 

sahəsində əməkdaşlığımız daha da möhkəmlənəcəkdir. Biz artıq dünəndən Avropaya qonşu olmuşuq. Dünən 

Brüsseldə Avropa İttifaqı ilə Azərbaycan arasında qonşuluq siyasətinə dair tədbirlər planı imzalanıbdır. Biz 

siyasi cəhətdən qonşuyuq və gələn ilin əvvəlindən Bolqarıstan Avropa İttifaqına üzv olandan sonra, demək olar 

ki, coğrafi cəhətdən də qonşu olacağıq.  

Mənim bu yaxınlarda, keçən həftə Avropa İttifaqında çox uğurlu görüşlərim olubdur. Bu, qarşımızda 

yeni imkanlar, yeni üfüqlər açır. Avropa İttifaqı ilə Azərbaycan arasında əməkdaşlıq çoxşaxəlidir. Ümid edirəm 

ki, ekoloji məsələlər bu əməkdaşlığın önəmli hissəsini təşkil edəcəkdir.  

Mənim fəaliyyətimi belə yüksək qiymətləndirdiyinizə görə sizə bir daha öz təşəkkürümü bildirirəm və 

hamınıza uğurlar arzulayıram. Azərbaycana tez-tez gəlin. Siz Azərbaycanın dostlarısınız və bu dostluq bundan 

sonra da davam edəcəkdir.  

Cənab Zukkov mükafatla bərabər mənə çek də təqdim etdi. Burada 15 min avro məbləğində pul 

mükafatı da nəzərdə tutulubdur. Mən də bu məbləği Azərbaycanda ekoloji vəziyyətin yaxşılaşmasına 

yönəldirəm.  

Sağ olun, təşəkkür edirəm.  
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ANTALYADA TÜRKDİLLİ ÖLKƏLƏRİN  

DÖVLƏT BAŞÇILARININ VIII ZİRVƏ GÖRÜŞÜNDƏ  

NİTQ 

 

Antalya şəhəri, 

17 noyabr 2006-cı il 

 

Hörmətli dövlət başçıları! 

Hörmətli xanımlar və cənablar, əziz dostlar! 

İlk növbədə, əziz qardaşım, Türkiyə Cümhuriyyətinin Cümhurbaşqanı Əhməd Necdət Sezərə bu zirvə 

görüşünü təşkil etdiyinə və bizə göstərdiyi yüksək qonaqpərvərliyə görə öz adımdan dərin təşəkkürümü 

bildirmək istəyirəm. Yenidən qardaş ölkədə olmağımdan çox məmnunam və hesab edirəm ki, bu zirvə 

görüşünün keçirilməsi, aparılacaq fikir mübadiləsi və qəbul ediləcək qərarlar bizim birgə fəaliyyətimiz üçün 

yeni imkanlar açacaqdır.  

Bizim ölkələrimiz 15 ildir ki, müstəqil həyat yaşayır. Sovet İttifaqı dağılandan sonra biz müstəqilliyə 

qovuşduq. Müstəqillik əldə etmək çox böyük nailiyyətdir. Deyə bilərəm ki, ən böyük sərvətimiz bizim 

müstəqilliyimizdir. Çünki biz uzun illər, əsrlər boyu bu müstəqillikdən məhrum olmuşduq. Ancaq müstəqilliyi 

möhkəmlətmək, qoruyub saxlamaq daha da çətin işdir və ötən 15 il göstərdi ki, yeni müstəqil dövlətlər müstəqil 

ölkələr kimi çox uğurlu fəaliyyət göstərir. Bizim qarşımızda duran bütün əsas çətinliklər arxada qaldı və ilk 

illərdə qardaş Türkiyənin bizə göstərdiyi dəstək bu işdə çox böyük rol oynamışdır. Türkiyə Azərbaycanı 

müstəqil ölkə kimi tanıyan ilk dövlət olmuşdur. Azərbaycan dövlət müstəqilliyini əldə etdikdən sonra Türkiyə 

Azərbaycana çox böyük dəstək vermiş, kömək göstərmişdir və bizim müstəqil şəkildə fəaliyyətimiz üçün bunun 

çox böyük rolu olmuşdur.  

İndiki mərhələdə yeni müstəqil ölkələr artıq öz inkişaf dövrünü yaşayır. Demək olar ki, bütün ölkələrdə 

tənəzzül və iqtisadi çətinliklər arxada qalmışdır. Bizim iqtisadiyyatımız sürətlə inkişaf edir, siyasi proseslər 

normal məcrada gedir və təbii ki, ikitərəfli əlaqələrimiz də möhkəmlənir. Ölkələrimiz arasında ikitərəfli əlaqələr 

yüksək səviyyədədir və biz bunu möhkəmləndiririk. Əlbəttə ki, çoxtərəfli əlaqələrin möhkəmlənməsinə də 

böyük ehtiyac var. Ona görə bu zirvə görüşünün uzun fasilədən sonra keçirilməsinin çox böyük əhəmiyyəti var, 

buna böyük ehtiyac var. Dünya dəyişir, bölgəmizdə baş verən hadisələr yeni yanaşmalar tələb edir, yeni 

çağırışlar ortaya çıxır və biz birlikdə bunlara çarə tapmalıyıq. Birgə fəaliyyətimiz nəticəsində bölgəni inkişaf 

etdirmək üçün, sülhün, təhlükəsizliyin, sabitliyin tam şəkildə bərqərar olunması üçün bizim birgə səylərimiz 

böyük əhəmiyyət kəsb edir.  

Bizi birləşdirən tarixi köklər, ortaq mədəniyyət, etnik mənsubiyyət, əlbəttə ki, qarşılıqlı, səmərəli 

fəaliyyətimiz üçün çox böyük əsasdır, böyük amildir. Mədəni əlaqələrimizin inkişaf etdirilməsi insanlar 

arasında əlaqələrin möhkəmlənməsinə gətirib çıxarır və bu məqsədə nail olmaqda mən TÜRKSOY təşkilatının 

fəaliyyətini yüksək qiymətləndirmək istəyirəm. Bu təşkilatın fəaliyyəti nəticəsində bizim xalqlarımız bir-birinə 

daha da yaxın oldular. Siyasi əlaqələrimiz çox yüksək səviyyədədir və iqtisadi sahədə böyük işlər görülübdür, 

bizim münasibətlərimiz hərtərəfli inkişaf edir. 

İqtisadi sahədə bizi birləşdirən konkret, real layihələr var və onların uğurla həyata keçirilməsi həm 

ölkələrimiz üçün, həm də bölgə üçün yeni imkanlar açır. Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəmərinin istismara verilməsi 

tarixi hadisədir və bu kəmər bundan sonra uzun illər, onilliklər ərzində bölgənin həm iqtisadi inkişafına, həm də 

ki, təhlükəsizliyinin möhkəmlənməsinə xidmət göstərəcəkdir. Qardaş Qazaxıstanın bu layihəyə qoşulması ona 

yeni dinamizm gətiribdir, artıq çox böyük mənada regional layihəyə çeviribdir. Əminəm ki, fəaliyyətə başlamış 

kəmərin uzun illər ərzində istismarı nəticəsində xalqlarımızın rifahı yaxlışacaq, bizim əlaqələrimiz daha da 

möhkəmlənəcək və beləliklə bölgədə sülhün, təhlükəsizliyin təmin edilməsi mümkün olacaqdır. 

Bakı-Tbilisi-Ərzurum qaz kəmərinin çəkilməsi Azərbaycan qazının Türkiyəyə və Avropaya çatdırılması 

deməkdir, Avropanın enerji təhlükəsizliyi məsələlərinin həlli üçün töhfədir və bu istiqamətdə ölkələrimizin 

birgə fəaliyyəti çox böyük əhəmiyyət kəsb edir. Xəzər dənizi hövzəsində yerləşən ölkələrin çox zəngin təbii 

ehtiyatları - neft, qaz ehtiyatları var və bunlar artıq ölkələrimizin, xalqlarımızın inkişafı üçün böyük əhəmiyyət 

daşıyır. Çünki bölgəyə, ölkələrə maddi rifah gətirir. Siyasi proseslərin inkişafına gətirib çıxarır, ölkələrimizdə 

demokratik proseslərə də müsbət təsir göstərir. Zəngin olmayan ölkələrdə, yaxud kasıb ölkələrdə demokratik 

proseslər ləng gedir. 
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Biz öz siyasətimizi iki istiqamətdə formalaşdırırıq. İqtisadi islahatlar və siyasi islahatlar bir-birini 

tamamlayır, bir-birini şərtləndirir. Maddi rifahın yüksəlməsi, insanların normal yaşaması, iqtisadiyyatın, özəl 

sektorun, sahibkarlığın inkişafı, əlbəttə ki, ölkələrimizin demokratikləşməsinə çox mühüm təsir göstərir.  

Bizim uğurlu işbirliyimiz artıq gerçəklikdir, reallıqdır. Vaxtilə əfsanə kimi görünən layihələr bu gün 

reallığa çevrilir. Bu onu göstərir ki, biz bu işləri görməyə qadirik. Bütün çətinliklərə, bütün maneələrə 

baxmayaraq, biz bunu bacardıq.  

Ona görə mən şübhə etmirəm ki, Qars-Tbilisi-Bakı dəmir yolu layihəsinin həyata keçirilməsində də 

qarşımızda duran çətinliklər, süni maneələr aradan qaldırılacaqdır.  

Bu dəmir yolunun tikintisi ölkələrimiz üçün, xalqlarımız üçün, regional əməkdaşlıq üçün lazımdır. O, 

Türkiyəni Azərbaycanla dəmir yolu vasitəsilə birləşdirəcəkdir. Türkiyəni Orta Asiya ilə, Qazaxıstanla dəmir 

yolu vasitəsilə birləşdirəcəkdir və bütövlükdə Avropanı Asiya ilə birləşdirəcəkdir. Bu layihə bölgədə ancaq və 

ancaq sabitliyin, sülhün möhkəmlənməsinə gətirib çıxaracaqdır. Ona görə süni şəkildə yaradılan problemlər bizi 

bu yoldan çəkindirməyəcək, iradəmizi qırmayacaq, əksinə, bizi daha da mətin edəcək və daha da məqsədyönlü 

fəaliyyətimizə təkan verəcəkdir.  

Biz müstəqilliyimizin 15 ilini yaşadıq. Bu illər ərzində problemlər də oldu, çətinliklər də, böhranlar da 

oldu. Bizim bir-birimizə dəstək verməyimiz, əlbəttə ki, çətinliklərin aradan qaldırılmasına böyük imkanlar 

yaratdı. Azərbaycanın sürətli iqtisadi inkişafı artıq reallıqdır. Avropa Yenidənqurma və İnkişaf Bankının bu 

yaxınlardakı hesabatına görə, Azərbaycan iqtisadi artımın sürəti baxımından dünyada lider dövlətə çevrilibdir. 

2005-ci ildə bizim iqtisadiyyatımız 26 faiz, 2006-cı ildə isə 34 faiz artmışdır. Sənaye istehsalı 40 faiz artmışdır. 

Bu, ölkənin dinamik inkişafına imkanlar yaradır, eyni zamanda, bizim iqtisadi potensialımızı möhkəmləndirir. 

Çox istəyirik ki, bizə qardaş olan ölkələr bu imkanlardan faydalansınlar və biz də o ölkələrin imkanlarından 

faydalanaq. Artıq bizim ölkələrimiz dinamik inkişafa qədəm qoyubdur. Yeni iş yerləri, yeni müəssisələr, neft-

qaz kəmərləri yaradılır, nəqliyyat strukturu müasirləşir, modernləşir və dünya standartlarına cavab verir. Ona 

görə iqtisadi sahədəki əməkdaşlığımız və gələcək fəaliyyətimiz, əminəm ki, ölkələrimiz arasında olan 

münasibətlərə çox böyük təkan verəcəkdir.  

Ancaq bizi narahat edən problemlər də kifayət qədərdir. Biz yerləşdiyimiz bölgənin problemləri ilə 

yaşayırıq. Əfsuslar olsun ki, bölgəmizdə, o cümlədən Azərbaycanda hələlik sülh, sabitlik, təhlükəsizlik bərqərar 

olunmayıbdır. Azərbaycanın ən ağrılı problemi Ermənistanın Azərbaycana qarşı davam edən işğalıdır. Bu, həm 

bizim üçün böyük problemdir, həm də bölgə üçün sabitliyi poza biləcək amildir. Biz məsələni sülh yolu ilə həll 

etmək niyyətindəyik. Beynəlxalq hüquq normaları və prinsipləri əsasında həll etmək niyyətindəyik. Hər bir 

münaqişə, hər bir mübahisə müəyyən çərçivələr, dünyada mövcud olan prinsiplər, normalar əsasında həll 

edilməlidir. Xüsusilə dünyanın ən aparıcı təşkilatı olan Birləşmiş Millətlər Təşkilatının qərarları əsasında həll 

olunmalıdır. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Təhlükəsizlik Şurası məsələnin həllinə və Ermənistan qoşunlarının 

torpaqlarımızdan qeyd-şərtsiz şəkildə çıxarılmasına dair dörd qətnamə qəbul etmişdir. Ermənistan bunlara 

məhəl qoymur. İslam Konfransı Təşkilatının bu məsələdə dəstəyinə görə biz təşkilata üzv olan ölkələrə 

minnətdarıq. O təşkilat da müvafiq qərarlar qəbul edibdir. Avropa Şurası kimi mötəbər təşkilat keçən ilin yanvar 

ayında Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinə dair qərar qəbul edib və orada Ermənistanı işğalçı dövlət kimi 

tanıyıbdır. 

Ancaq Ermənistana bunun heç bir təsiri yoxdur. Belə olan halda, beynəlxalq tənzimləmə 

mexanizmlərinə bizim ümidimiz azalır. Belə olan halda, bölgədə vəziyyət gərginləşə bilər. Azərbaycan 

torpağının 20 faizini itiribdir, etnik təmizləmə siyasəti nəticəsində bir milyondan artıq soydaşımız qaçqın, 

köçkün vəziyyətində yaşayır. İşğal olunmuş torpaqlarımızdakı bütün tarixi, mədəni, dini abidələr dağıdılıbdır, 

daş daşüstə qalmayıbdır. Torpaqlarımız yandırılır, meşələrimiz qırılır, dini məbədlərimiz dağıdılır, vandalizm 

aktları törədilir. Dağlıq Qarabağ adlı qeyri-qanuni, kriminal qurum beynəlxalq nəzarətdən tamamilə kənardadır. 

Orada nə baş verir - beynəlxalq ictimaiyyət bundan xəbərsizdir. Bizdə olan məlumata görə, orada kriminal 

əməliyyatlar baş verir, narkotrafik inkişaf edir, qanunsuz silah alveri gedir, terrorçular hazırlanır. Terrorizmdən 

əziyyət çəkmiş ölkə kimi Azərbaycan terrorizmin nə olduğunu yaxşı bilir. Ona görə biz tələb edirik ki, məsələ 

yalnız və yalnız beynəlxalq hüquq normaları əsasında həll olunmalıdır. Bu, hansısa ölkənin xülyaları əsasında 

həll oluna bilməz. Biz də çox şey istəyə bilərik. Bizim tarixi torpağımız olan İrəvan xanlığının ərazisi bu gün 

Ermənistan dövlətinin tərkibindədir. Ancaq biz məsələyə reallıqla yanaşırıq. Biz bilirik ki, əgər dünyada 

mövcud olan sərhədlərə toxunularsa, bu, çox xoşagəlməz hadisələrə gətirib çıxara bilər, çox böyük fəlakətlərə 

gətirib çıxara bilər.  

Ona görə hər bir ölkənin ərazi bütövlüyü tanınmalıdır. Azərbaycanın da ərazi bütövlüyü Ermənistandan 

başqa, bütün dünya dövlətləri tərəfindən tanınır. Mən bir daha qeyd etmək istəyirəm ki, biz məsələnin sülh yolu 

ilə həllinə tərəfdarıq və bunun üçün əlimizdən gələni edirik. Bizə göstərilən diqqətə, qayğıya və dəstəyə görə 
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qardaş dövlətlərə minnətdarıq. Bu dəstək bizim üçün çox önəmlidir və çalışacağıq ki, bütün imkanlardan 

istifadə edib, məsələnin ədalətli həllinə nail olaq. Bunu etmək üçün biz güclü olmalıyıq. İqtisadiyyatımızı 

möhkəmləndirməliyik, potensialımızı gücləndirməliyik, bölgədə daha da möhkəm mövqelərə malik olmalıyıq. 

Əlbəttə ki, belə olan halda, danışıqlar prosesində bizim mövqeyimiz daha da güclü olacaqdır. 

Əziz dostlar, əminəm ki, bu zirvə görüşü tarixə yazılacaqdır. Çünki, bir daha demək istəyirəm ki, uzun 

fasilədən sonra Türkiyə dövlətinin təşəbbüsü və ev sahibliyi ilə bu zirvə görüşünün təşkili çox böyük əhəmiyyət 

kəsb edir. Mən əminəm ki, bundan sonra uzun fasilələr olmayacaq və biz mütəmadi qaydada görüşəcəyik, öz 

səylərimizi birləşdirəcəyik. Biz bir-birimizi daim dəstəkləməliyik. Hər bir türkdilli ölkənin problemi digərlərinin 

probleminə çevrilməlidir. Biz Türkiyənin Avropa Birliyinə üzv olmaq cəhdlərini alqışlayırıq, dəstəkləyirik. Bəzi 

hallarda Türkiyəyə qarşı olan ədalətsizliyi görəndə biz də çox üzülürük, bu, bizə də çox böyük təsir göstərir. 

Çünki, dünyada ədalət olmalıdır, çərçivələr olmalıdır, davranış qaydaları olmalıdır. Hər bir insan, hər bir dövlət 

ədalətsizliyi görəndə, əlbəttə ki, buna dözə bilmir. Bizim işimiz haqq işidir. Biz ədalətin, sülhün tərəfdarıyıq, 

əməkdaşlığın tərəfdarıyıq. Şübhə etmirəm ki, bu görüşdə və gələcəkdə zirvə görüşlərində qəbul ediləcək 

qərarlar bizim birliyimizi daha da möhkəmləndirəcəkdir.  

Bu zirvə görüşünün təşkilinə görə Türkiyə dövlətinə və şəxsən əziz qardaşım Prezident Əhməd Necdət 

Sezərə bir daha öz təşəkkürümü bildirirəm. Əminəm ki, qəbul olunacaq qərarlar bizi daha da birləşdirəcək və 

türk dünyası daha sürətlə inkişaf edəcəkdir. 

Təşəkkür edirəm. 
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TÜRKDİLLİ ÖLKƏLƏRİN DÖVLƏT BAŞÇILARININ VIII ZİRVƏ GÖRÜŞÜNÜN 

ANTALYA BƏYANNAMƏSİ 

 

Antalya şəhəri, 

17 noyabr 2006-cı il 

 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev, Qazaxıstan Respublikasının Prezidenti Nursultan 

Nazarbayev, Qırğızıstan Respublikasının Prezidenti Kurmanbek Bakiyev və Türkiyə Respublikasının Prezidenti 

Əhməd Necdət Sezər 2006-cı il noyabrın 17-də Antalyada Türkdilli ölkələrin dövlət başçılarının VIII zirvə 

görüşündə iştirak etdilər. 

Dövlət başçıları, 

- müstəqilliklərinin on beşinci ildönümünü qeyd edən Azərbaycan, Qazaxıstan və Qırğızıstanın müstəqil 

dövlətlər kimi beynəlxalq aləmdə mövqelərini möhkəmləndirdiklərini, siyasət, iqtisadiyyat, hüquq və digər 

sahələrdə həyata keçirdikləri dəyişikliklərlə dünyada gedən proseslər istiqamətində irəliləyiş nümayiş 

etdirdiklərini təsdiq edərək; 

- türkdilli ölkələr arasında birgə tarix, mənşə, mədəniyyət və dil yaxınlığına, dostluq, bərabərlik və 

qarşılıqlı faydaya əsaslanan, hər sahədə mövcud olan yüksək səviyyəli əlaqələrin və əməkdaşlığın əhəmiyyətini 

qeyd edərək; 

- türkdilli ölkələrin dövlət başçıları arasında keçirilən zirvə görüşlərinin qaydasına əsaslanaraq və 

əvvəllər keçirilmiş zirvə görüşlərində qəbul edilmiş Bəyannamələri təsdiq edərək; 

- türkdilli ölkələr arasında ikitərəfli və çoxtərəfli əlaqələrin və mövcud həmrəyliyin genişləndirilməsinin 

Avrasiya bölgəsindəki əməkdaşlıq mühitini gücləndirdiyinə əmin olaraq; 

- Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Nizamnaməsinin məqsəd və prinsipləri, Helsinki Yekun Aktı başda 

olmaqla, ATƏT-in normaları, prinsipləri və öhdəliklərinə bağlı olduqlarını ifadə edərək, 

haqqında fikir mübadiləsi aparılmış məsələlərə dair aşağıdakıları açıqladılar: 

1. Qlobal və regional sülh, təhlükəsizlik, sabitlik və rifahın qorunması istiqamətində ikitərəfli və 

çoxtərəfli fəaliyyətlərə dəstək verdiklərini bir daha təsdiq edərək, mübahisələrin sülh yolu ilə həll edilməsi 

öhdəliklərinə bağlılıqlarını vurğuladılar. 

2. İctimai asayişi və sülhü saxlamadan rifah və sabitliyin mümkün olmamasına əmin olaraq, hüququn 

aliliyi və insan hüquqlarına hörmətlə yanaşmanın əsasında demokratik və dünyəvi dövlət quruluşuna 

bağlılıqlarını təsdiqlədilər və bu istiqamətdə hər cür təşəbbüsü dəstəklədiklərini bildirdilər. 

3. Avrasiya ərazisində terrorizm, separatizm, radikal hərəkətlər, kütləvi qırğın silahlarının yayılması, 

narkotik vasitələr və silah qaçaqmalçılığı və insan alveri daxil olmaqla, hər cür mütəşəkkil cinayətkarlığın 

yaratdığı böyük təhdidlərə qarşı birgə mübarizənin əhəmiyyətini vurğuladılar, bu məqsədlə öz aralarında və 

beynəlxalq təşkilatlarla yaxın əlaqə və əməkdaşlıq şəraitində olacaqları niyyətlərini bir daha təsdiqlədilər. 

4. Avrasiya regionuna da təsir edən terrorizmin bütün bəşəriyyəti və ümumi dəyərləri hədəf aldığını 

təsdiq edərək, qlobal bir təhdid yaradan terrorizmlə aparılacaq mübarizənin də qlobal olmasının vacibliyini qeyd 

etdilər, terrorizmin heç bir din, etnik qrup və ya coğrafi bölgə ilə əlaqələndirilməyəcəyini və buna heç bir haqq 

qazandırmağın mümkün olmadığını bildirdilər. 

5. Türkdilli ölkələrə yaxın olan bölgələrdə davam edən problemlərə və xüsusilə 11 sentyabr 2001-ci 

ildən sonra başda Əfqanıstan olmaqla, İraq, Fələstin və Livanda baş verən proseslərə diqqət yetirərək, davamlı 

sülh və sabitlik mühitinin yaradılması istiqamətində fəaliyyətlərinin davam etdirilməsini və bu çərçivədə 

beynəlxalq birlik tərəfindən həyata keçirilən fəaliyyətin dəstəklənməsinin vacibliyini qeyd etdilər. 

6. İraqın suverenliyinin, ərazi bütövlüyünün qorunmasına, İraqda yaşayan bütün xalqların və bunlardan 

biri olan türk soylu xalqın əsas hüquq və azadlıqlarının təmin edilməsinin vacibliyinə diqqət yetirdilər. 

7. Aralarındakı ortaq tarix, dil yaxınlığını və mədəniyyətdən yaranan xüsusi əlaqələrini, qardaşlıq, 

əməkdaşlıq və həmrəylik anlayışını, mövcud olan münasibətləri və əməkdaşlığı, müstəqillik, suverenlik, ərazi 

bütövlüyünə hörmət, bərabərlik, qarşılıqlı maraq əsasında davam etdirmək niyyətlərini bir daha təsdiqlədilər; 

ikitərəfli, regional və beynəlxalq əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsi məsələsində ümumi fikirdə olduqlarını, hər 

sahədəki danışıqların davam etdirilməsi və mövcud əməkdaşlığın genişləndirilməsi məsələsində qətiyyətli 

olduqlarını vurğuladılar. 

8. Müasir ikitərəfli və beynəlxalq münasibətlərin və əməkdaşlığın ən mühüm hissəsini iqtisadi və ticarət 

sahələrindəki əməkdaşlığın təşkil etdiyinə əsaslanaraq, türkdilli ölkələr arasında iqtisadi və ticarət əlaqələrinin 

daha da inkişaf etdirilməsi və xüsusilə sənaye, kənd təsərrüfatı, nəqliyyat, rabitə və turizm sahələrində ikitərəfli 
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və çoxtərəfli birgə layihələrin sürətləndirilməsinin vacibliyini vurğuladılar, iqtisadi və ticarət sahələrində 

əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsində özəl sektorun iştirakını xüsusilə qeyd etdilər. 

9. Dünya enerji bazarındakı son inkişafı və türkdilli ölkələrin iqtisadi müstəqilliklərinin inkişaf 

etdirilməsinin zəruriliyini nəzərə alaraq, enerji resurslarının istehlakçı ölkələrə çatdırılması yollarının 

müxtəlifliyinin vacibliyini bəyan etdilər və enerji sahəsində əməkdaşlığın artırılmasının bölgənin siyasi və 

iqtisadi sabitliyinə birbaşa təkan verəcəyini vurğuladılar. 

10. Xəzər hövzəsindəki enerji ehtiyatlarının Avropanın enerji təhlükəsizliyinin təmin edilməsində artan 

əhəmiyyətini qeyd edərək, Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft boru xəttinin fəaliyyətə başlamasının və Bakı-Tbilisi-

Ərzurum qaz boru xəttinin inşasının tamamlanmasının beynəlxalq strateji önəmini vurğuladılar. Bununla bağlı, 

göstərilən boru xətlərinə Transxəzər layihələrinin bağlanmasının vacibliyini ifadə etdilər. 

11. Asiya ilə Avropa arasında sürətli yol və yük daşımalarına yönəlmiş Qars-Axalkalaki-Tbilisi-Bakı 

dəmir yolu layihəsi və İstanbul-Almatı dəmir yolu xəttinə Bişkekin əlavə edilməsini əsas götürərək, Türkiyə və 

digər türkdilli ölkələr arasında beynəlxalq nəqliyyatın inkişaf etdirilməsinin yeni imkanlar yaradacağı və region 

ölkələrinin iqtisadi inkişafına təkan verəcəyi məsələlərini vurğuladılar. 

12. Türkdilli ölkələr arasındakı tarix, dil və mədəniyyət əlaqələrinin möhkəmlənməsinə istiqamətlənən 

fəaliyyətin və bu əlaqələri gücləndirəcək fəaliyyət və təşəbbüslərin vacibliyini ifadə etdilər, TÜRKSOY-un 

mədəniyyət sahəsinə müsbət töhfələrini qeyd etdilər, bu istiqamətdə səylərin təşviqinin davam etdirilməsinin 

zəruriliyini bildirdilər. 

13. Əsrlərə əsaslanan və tərəflər arasındakı əlaqələri möhkəmləndirən ümumi mədəni irsin qorunması 

və gələcək nəsillərə verilməsi və ən geniş şəkildə tanıdılmasında yaxın əməkdaşlıq həyata keçirəcəklərini ifadə 

etdilər. 

14. Türkdilli xalqlar arasındakı dostluğu daha da möhkəmləndirmək, bir-birinə daha yaxın nəsillər 

yetişdirmək və peşəkar kadrlar hazırlamaq məqsədi ilə təhsil sahəsindəki əməkdaşlığın əhəmiyyətini bir daha 

vurğuladılar. 

15. XXI əsrdə sosial və iqtisadi tərəqqinin, elm və texnologiyanın inkişafına əsaslandığına əmin olaraq, 

elmi təşkilatlar və elm xadimləri arasında əlaqələri və bu sahədəki konkret layihələri dəstəklədiklərini qeyd 

etdilər. 

16. Türkdilli ölkələr arasında ikitərəfli və çoxtərəfli əməkdaşlığın möhkəmləndirilməsi baxımından bu 

ölkələrin xalqları arasındakı ictimai əlaqələrin inkişaf etdirilməsinin vacibliyinə inanaraq parlamentlər, mərkəzi 

və yerli hakimiyyət və mətbuat orqanları ilə ixtisaslaşdırılmış təşkilatlar arasında münasibətlərin inkişaf 

etdirilməsini dəstəklədiklərini ifadə etdilər. 

17. Tərəflər arasında münasibətlərin hər sahədəki inkişafın ən əsas şərtlərindən birinin insanlar arasında 

təmasların artmasından ibarət olduğunu rəhbər tutaraq, vətəndaşların bir-birinin ölkəsinə səfərlərini 

asanlaşdırmaq və təşviq etmək məqsədi ilə viza prosedurlarının sadələşdirilməsi və sürətləndirilməsi 

istiqamətində səy göstərməyə hazır olduqlarını bildirdilər.  

18. XXI əsrdə bəşəriyyətin yaşadığı sürətli inkişafın doğurduğu mənfi təsiri nəzərə alaraq, ətraf mühitin 

qorunması və su mənbələrinin səmərəli şəkildə istifadəsi mövzusunda beynəlxalq əməkdaşlığa və həmrəyliyə 

verdikləri əhəmiyyəti vurğuladılar; bu çərçivədə Aral dənizi hövzəsindəki və Qazaxıstanın Semey bölgəsindəki 

ətraf mühitin vəziyyətinin yaxşılaşdırılmasına, Qırğızıstandakı radioaktiv tullantılar probleminin həll edilməsinə 

istiqamətlənən beynəlxalq ictimaiyyətə müraciətlərini təkrar etdilər. 

19. Əsasən Birləşmiş Millətlər Təşkilatında və onun müxtəlif alt qurumlarında və ATƏT-də, üzv və ya 

iştirakçısı olduqları beynəlxalq qurumlarda və iclaslarda onları maraqlandıran mövzulara dair səmərəli 

məsləhətləşmə və həmrəyliyin təmin olunmasının davam etdirilməsinin vacibliyini qeyd etdilər; bundan başqa, 

bütün beynəlxalq qurumlardakı namizədlik məsələlərində mümkün olduğu qədər həmrəyliklə hərəkət 

edəcəklərini bildirdilər. 

20. Qazaxıstanın 2009-cu ildə ATƏT-in Dövri Sədrliyinə namizədliyini məmnuniyyətlə qarşıladılar və 

ATƏT-in Orta Asiya və Qafqaz regionlarında səmərəliliyinin artırılmasını təmin edən bu namizədliyi 

dəstəklədiklərini bildirdilər. 

21. Türkiyənin Avropa İttifaqına üzvlüyü istiqamətində irəliləyişindən duyduqları məmnuniyyəti ifadə 

etdilər; eyni zamanda, Avrasiya coğrafiyasının da mühüm ölkəsi olan Türkiyənin Aİ-yə üzv olmasının regionun 

siyasi, iqtisadi və sosial inkişafını sürətləndirəcəyinə və region ilə Aİ arasında əlaqələri möhkəmləndirəcəyinə 

inandıqlarını bildirdilər. 

22. BMT-nin parametrləri və BMT-nin hərtərəfli həlletmə planı əsasında Kipr probleminin hərtərəfli 

həllinin axtarışlarına dəstək verdiklərini təkrarladılar. Kipr türk xalqının beynəlxalq təcridinin dərhal sona 

çatdırılmasına dair BMT tərəfindən edilən çağırışları dəstəklədilər. 
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23. Cənubi Qafqazda davamlı sabitliyə və regional əməkdaşlığa maneələrdən biri olan Dağlıq Qarabağ 

münaqişəsinin Azərbaycanın suverenliyi, ərazi bütövlüyü və sərhədlərinin toxunulmazlığı çərçivəsində sülh 

yolu ilə həll edilməsinin vacibliyini qeyd etdilər; Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllinin Avrasiya 

coğrafiyasında sülh, sabitlik və rifahın təmin edilməsi istiqamətində əhəmiyyətli irəliləyiş olacağına əmin 

olduqlarını təkrar etdilər. 

24. Asiyada Qarşılıqlı Fəaliyyətə və Etimad Tədbirlərinə dair Müşavirənin (AQFETM) Asiyada sülh və 

sabitliyə təkan verəcəyinə əmin olduqlarını bir daha qeyd etdilər. Bu çərçivədə, 17 iyun 2006-cı il tarixində 

keçirilmiş AQFETM-in dövlət və hökumət başçılarının ikinci zirvə görüşündə AQFETM-in Katibliyinin 

Əsasnaməsinin imzalanmasını AQFETM-in təşkilatlanması istiqamətində böyük addım kimi məmnunluqla qeyd 

etdilər. AQFETM-in Etimad Tədbirləri Kataloqunun tam və bütöv anlayışla həyata keçirilməsi istiqamətindəki 

səylərini möhkəmləndirməyə və bu məqsədlə AQFETM Katibliyinə lazımi dəstəyi təmin etməyə dair 

niyyətlərini bəyan etdilər. 

25. Çoxtərəfli əməkdaşlığın möhkəmləndirilməsi çərçivəsində İslam Konfransı Təşkilatının 

çərçivəsindəki əməkdaşlığın artırılması və bu təşkilatın daha səmərəli vəziyyətə gətirilməsi istiqamətində birgə 

fəaliyyətin vacibliyini vurğuladılar. 

26. Türkiyənin 2009-2010-cu illərdə, Qazaxıstanın 2010-2011-ci illərdə və Qırğızıstanın 2012-2013-cü 

illərdə Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Təhlükəsizlik Şurasına namizədliklərinə verdikləri dəstəyi təkrarladılar. 

27. Türkdilli ölkələr arasında ikitərəfli və çoxtərəfli əlaqələrin müsbət istiqamətdə inkişaf etdiyini 

məmnunluqla qeyd edərək, Antalya zirvə görüşünün aralarındakı münasibətləri və əməkdaşlığı 

möhkəmləndirəcəyinə, regional sülh, tərəqqi, sabitlik və təhlükəsizliyə, bu ölkələrin xalqlarının iqtisadi 

inkişafına və rifahına təkan verəcəyinə əmin olduqlarını ifadə etdilər. 

Qonaq heyətlər onlara göstərilən səmimi qəbul və qonaqpərvərliyə görə türk xalqına və Türkiyə 

Respublikasının Prezidenti Əhməd Necdət Sezərə təşəkkürlərini bildirdilər. 
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ABU-DABİDƏ AZƏRBAYCAN-BİRLƏŞMİŞ ƏRƏB ƏMİRLİKLƏRİ BİZNES FORUMUNDA 

NİTQ 

 

Abu-Dabi şəhəri, 

20 noyabr 2006-cı il 

 

Hörmətli xanımlar və cənablar! 

Əziz dostlar! 

İlk növbədə, məni dəvət etdiyinə və ikitərəfli iqtisadi münasibətlər ətrafında fikir mübadiləsini aparmaq 

üçün yaradılmış fürsətə görə Abu-Dabi Ticarət Palatasına öz minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm. Mən gözəl 

ölkənizə səfər etməkdən olduqca məmnunam. Bu, ölkələrimiz arasında diplomatik münasibətlərin 

qurulmasından bəri Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinə ilk rəsmi səfəridir.  

Azərbaycan müstəqilliyinin cəmi on beşinci ilini yaşayır. Ölkəmiz müstəqilliyinin ilk illərində üzləşdiyi 

çətinliklərin tam aradan qaldırılmasına bütün səylərini sərf etmiş və sürətli siyasi və iqtisadi inkişafına 

başlamışdır. Sovet İttifaqı dağıldıqdan sonra müstəqilliyini qazanmış Azərbaycanda daxili vəziyyət çox ağır idi. 

Ölkədə iqtisadi böhran, istehsalatda tənəzzül müşahidə olunurdu. Siyasi problemlər özünü büruzə verirdi. 

Vətəndaş müharibəsi və digər xoşagəlməz hadisələr baş verirdi. Bütün bunlar Azərbaycana inkişaf etməyə və 

regionun güclü ölkəsinə çevrilməyə imkan vermirdi. 

Lakin Prezident Heydər Əliyev tərəfindən 1993-cü ildə başlanmış siyasi və iqtisadi islahatlar siyasətinin 

davamlı şəkildə aparılması Azərbaycanı regionumuzda və bütövlükdə bütün keçmiş sovet respublikaları 

arasında iqtisadi inkişaf baxımından ən qabaqcıl ölkəyə çevirdi. Azərbaycanda aparılan olduqca cəsarətli siyasi, 

iqtisadi və sosial islahatlar tarixi baxımdan çox qısa dövr ərzində bizə bütün çətinlikləri və böhranı aradan 

qaldırmağa və çoxşaxəli qaydada inkişaf etməyə imkan yaratdı. Həmin vaxtdan etibarən Azərbaycan çox böyük 

müvəffəqiyyətlər əldə etdi.  

Bu gün ölkənin iqtisadi inkişafı sosial ehtiyaclar üçün daha çox vəsait sərf olunmasına imkan yaradır. 

Ötən il bizim iqtisadi artımımız 26 faiz olmuşdur, bu il isə artıq 34 faiz təşkil edir. Bu rəqəm dünyada ən yüksək 

göstərici sayılır. Təbii ki, iqtisadi inkişaf göstəriciləri reallıqda olan vəziyyətdən fərqlənir. Lakin mütləq 

göstəricilər artmaqdadır. İnkişafımızın dinamik olmasını, bütün iqtisadi fəaliyyət sahələrini əhatə edən 

proqramlarımızı nəzərə alaraq, əminəm ki, gələcək illərdə çox möhkəm iqtisadiyyatın qurulmasına nail olacaq 

və Azərbaycan xalqının tələbatlarını ödəyəcəyik. 

Təbii ki, iqtisadiyyatımızın əsas sektorlarından biri enerji, yəni neft və qaz sektorudur. Həmin sektora 

son on il ərzində milyardlarla dollar sərmayə yatırılıbdır. Azərbaycanın neft yataqlarından hasil olunan neft bu 

gün müasir boru kəmərləri sistemi vasitəsilə dünya bazarlarına çıxarılır. Neft hasilatının həcmi artır və əldə 

olunan neft gəlirləri iqtisadiyyatımızı şaxələndirməyə imkan yaradır. Bu gün hökumətimiz qarşısında duran əsas 

vəzifələrdən biri neft kapitalını insan kapitalına çevirməkdən ibarətdir. Eyni zamanda, iqtisadiyyatın yeni 

sektorlarının yaradılmasına, xüsusən də sənaye inkişafının təmin olunmasına böyük önəm verilir. Bütün bunlar 

gələcəkdə neft qiymətlərindən asılı olmamaq və şaxələndirilmiş iqtisadiyyata malik olmaq üçün edilir. 

Neft çoxlu pul gətirir, lakin çoxlu sayda yeni iş yerləri açmır. Hazırda qarşımızda duran məqsəd 

işsizliyin tam aradan qaldırılmasıdır və bu istiqamətdə olduqca böyük addımlar atılmışdır. Son üç il ərzində, biz 

Azərbaycanda təqribən 500 min yeni iş yerinin açılmasına nail olmuşuq. Həmin iş yerlərinin əksəriyyəti 

Azərbaycanın rayonlarında yaradılmışdır. Bu, regional inkişaf proqramının uğurla həyata keçirilməsindən xəbər 

verir. 

Bizim çox müasir nəqliyyat infrastrukturumuz var. Coğrafi mövqeyimiz çox əlverişlidir. Ölkəmiz 

Avropa ilə Asiyanın kəsişdiyi nöqtədə yerləşir və biz infrastrukturumuz, təcrübəmiz, insanlarımızın istedadı və 

potensialımız əsasında coğrafi mövqeyimizdən istifadə edirik. Biz artıq regional məsələlərdə mühüm rol 

oynayırıq. İqtisadi cəhətdən güclü ölkədə, təbii ki, müstəqillik də möhkəmlənir. Ölkəmizin uzun onilliklər və 

əsrlər boyu öz müstəqilliyindən məhrum olduğunu nəzərə alsaq, bu amil olduqca vacibdir.  

İqtisadi imkanlarımız və potensialımız insanların həyat tərzini yaxşılaşdırmaqla yanaşı, 

müstəqilliyimizin möhkəmləndirilməsi üçün də vacib vasitədir. Ona görə siyasi inkişaf, regional əməkdaşlıq, 

iqtisadi islahatlar, sosial problemlərin həllinə verilən böyük diqqət bizim üçün əsas prioritet məsələlərdir. 

Son üç ilyarım ərzində dövlət büdcəmiz üç dəfədən çox artmışdır. Hazırda, biz neft və qaz sektorunun 

böyük inkişafı ərəfəsindəyik. Gələn illər ərzində neft hasilatının həcmi gündə ən azı bir milyon barrelə 

çatacaqdır. Neftdən əldə olunan gəlirlərin infrastrukturun inkişafı, sosial proqramların həyata keçirilməsi kimi 
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vacib məsələlərin həllinə yönəldilməsi məqsədi ilə biz Neft Fondu yaratmışıq. Eyni zamanda, gələcək nəsillər 

üçün ehtiyat fondlarının formalaşdırılması iqtisadi siyasətimizin əsas meyarlarındandır. 

Planlarımız çoxdur. Bunların böyük hissəsi artıq uğurla həyata keçirilmişdir. Təbii ki, regional 

əməkdaşlıq, tərəfdaşlarımızla dost və qardaş ölkələrlə əməkdaşlığımız bizim üçün böyük əhəmiyyət kəsb edir. 

Bu baxımdan Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri ilə Azərbaycan arasındakı münasibətlər dost və qardaş ölkələr 

arasındakı əlaqələrə nümunə hesab edilə bilər. Neçə illər ərzində əlaqələrimiz çox yüksək səviyyədə olmuşdur. 

Əminəm ki, ölkənizə etdiyim səfər həmin münasibətlərə daha da böyük təkan verəcəkdir və ölkələrimizin 

işgüzar dairələri yeni əməkdaşlıq sahələrini müəyyən edəcəklər. 

Əməkdaşlığın digər sahəsi birgə layihələrdə iştirakdan ibarət ola bilər. Mən artıq qeyd etdim ki, biz 

Dövlət İnvestisiya Şirkəti yaratmışıq və həmin qurum məhz potensial sərmayədarların axtarılması ilə məşğul 

olacaqdır. O, hətta texniki əsaslandırma sənədlərini də tərtib edə və potensial sərmayədarları dəvət edə bilər. 

Beynəlxalq kreditlər tələb edən layihələrdə ölkəmiz etibarlı tərəfdaş nüfuzunu artıq qazanmışdır. Bakı-Tbilisi-

Ceyhan boru kəmərinin çəkilməsi üçün beynəlxalq maliyyə təsisatları, banklar konsorsiumu milyardlarla dollar 

kredit ayırmışlar. Eyni üsul digər layihələrdə də istifadə edilmişdir. Ona görə beynəlxalq bazarlarda maliyyə 

vəsaitləri toplamaq baxımından problem olmayacaqdır. 

Bütün bunlar yaxşı imkanları təmin edir. Ona görə də biz ölkənizin işgüzar dairələrini Azərbaycana 

dəvət edir və bizimlə işbirliyi qurmağa çağırırıq. Bu gün çatışmazlıq yalnız ondadır ki, Azərbaycan haqqında 

məlumat hələ də kifayət dərəcədə yayılmır. Bu, xüsusən də, biznes imkanlarına aiddir. Ona görə, biz sizinlə 

işləyirik. Rəsmilərimiz burada, sizinlədir. İş adamları burada əyləşiblər. Biz özümüzü və imkanlarımızı təqdim 

etmək üçün çox çalışmalıyıq. Yəni nəyimiz var və nə edə bilərik. Əminəm ki, bu gün keçirdiyimiz görüş bu 

baxımdan vacibdir və əhəmiyyətli olacaqdır. Biznes adətən təhlükəsiz, dostluq olan və proqnozlaşdırılan 

yerlərə, gəlir gətirən ölkələrə getməyə üstünlük verir. Bütün həmin meyarlar Azərbaycanda var. Ölkəmizdə 

ictimai-siyasi sabitlik mövcuddur. Biz bir-birimizlə dostuq və Azərbaycanda qarşılıqlı fayda verəcək bir çox 

işlər var. Əminəm ki, bu, baş verəcək və mənim səfərimdən sonra daha çox əməkdaşlığın şahidi olacağıq.  

Hörmətli dostlar, mən bu fürsətdən istifadə edərək, sizi Azərbaycana dəvət edirəm və oradakı vəziyyəti 

özünüz görə biləcəksiniz. Təqdimatda nə qədər yaxşı olursa-olsun, lakin belə kəlam var: bir dəfə görmək, yüz 

dəfə eşitməkdən yaxşıdır. Bu dəvətlə mən çıxışımı başa vururam və gözəl ölkənizdə olduğumuz ilk 

dəqiqələrdən hiss etdiyimiz xoş qonaqpərvərliyə görə sizə öz minnətdarlığımı bildirirəm. Birləşmiş Ərəb 

Əmirlikləri xalqına rifah, sülh və uğurlar arzulayıram. 

Çox sağ olun. 
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- Cənab Prezident, istərdik, Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinə səfərinizin məqsədi haqqında danışasınız.  

- Məqsəd münasibətlərimizin genişləndirilməsindən ibarətdir. Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri ilə 

Azərbaycan arasında neçə illər ərzində çox yaxşı ikitərəfli əlaqələr yaranmışdır. Lakin prezidentlər səviyyəsində 

heç bir səfər olmamışdır. Bu, Azərbaycan Prezidentinin ölkənizə etdiyi ilk səfərdir. Əminəm ki, bu səfər 

münasibətlərimizin yeni səhifəsini açacaqdır. Bizim olduqca yaxşı siyasi münasibətlərimiz, mədəni əlaqələrimiz 

var. Ancaq eyni zamanda, iqtisadi münasibətlərimizi də möhkəmləndirmək istəyirik. Ona görə bu gün iş 

adamlarının iştirakı ilə birgə biznes forum keçiriləcəkdir. Mənimlə Azərbaycandan çox sayda iş adamları 

gəlmişdir. Onlar öz həmkarları ilə fikir mübadiləsi aparacaq, gələcəkdə mümkün olacaq birgə layihələri və 

əməkdaşlıq yollarını nəzərdən keçirəcəklər. Bu, ikitərəfli münasibətlərin vacib elementidir. Biz mövcud 

əlaqələrimizi iqtisadi əməkdaşlıqla möhkəmləndirməliyik. Bu baxımdan hazırkı səfərin nəticələri çox 

əhəmiyyətli olacaqdır.  

- Bildiyimiz kimi, Azərbaycan mühüm coğrafi-strateji məkanda yerləşir. Ölkəniz İran, Türkiyə və 

Rusiya ilə həmsərhəddir. Azərbaycandakı ümumi vəziyyəti necə təsvir edərdiniz?  

- Vəziyyət, ümumiyyətlə, çox müsbətdir. Siyasi vəziyyətə gəldikdə, bu, olduqca sabitdir, 

proqnozlaşdırıla bilir. Belə bir durum ölkəmizi çoxşaxəli formada inkişaf etdirməyə imkan yaradır. 

Azərbaycandakı siyasi sabitlik sürətli iqtisadi inkişafla nəticələnmişdir. Ötən il Azərbaycanın ümumi daxili 

məhsulunun artımı 26 faiz təşkil etmişdir. Bu il isə 34 faizə bərabərdir. Bu, dünyada ən yüksək göstəricidir. 

Təbii ki, ümumi daxili məhsulun mütləq rəqəmləri indiyə qədər çox yüksək olmamışdır. Lakin artımın 

dinamikası gözəçarpan dərəcədə olmuşdur. Bu, yalnız bir sıra amillərlə - siyasi və iqtisadi sabitlik, qonşu 

ölkələrlə yaxşı münasibətlər, regional əməkdaşlıq və milli maraqların qorunması ilə bağlıdır. Bütün bunlar yaxşı 

bir mühitin yaradılmasına imkan vermişdir.  

İqtisadiyyatımızın sürətli inkişafı sosial problemlərin həllinə və layihələrin həyata keçirilməsinə imkan 

yaradır, xalqımızın tələbatları ödənilir və əmək haqları artırılır. Bütün bunlar ölkədə gedən faktik inkişaf 

prosesinin təzahürüdür. Mən artıq qeyd etdim ki, bizim qonşularımızla da yaxşı münasibətlərimiz var və bu, 

gələcəkdə də davam edəcəkdir. Bu, regional sabitliyin vacib bir amilidir.  

- Bəzi beynəlxalq təşkilatlar Azərbaycanda insan hüquqları ilə bağlı vəziyyətdən şikayətlənirlər. Bu 

haqda nə deyə bilərsiniz?  

- Bilirsiniz, əgər deyilən hər hansı bir tənqid reallığa əsaslanırsa, biz bunu qəbul edirik. Çünki biz 

müstəqil ölkə kimi 15 ildir yaşayırıq. O vaxtadək tamamilə qapalı, fərqli bir sistemdə yaşamışıq. O zaman insan 

hüquqları heç nəzərə də alınmırdı və tamamilə fərqli bir sistem mövcud idi. Həmin 15 il ərzində Azərbaycanın 

böyük problemləri olmuşdur. Biz hazırda demokratik ölkəyik, bütün demokratik təsisatlar fəaliyyət göstərir, söz 

azadlığı, mətbuat azadlığı və dini azadlıq mövcuddur. Bütün bunlar ölkə üçün, onun inkişafı üçün vacibdir. 

Təbii ki, çatışmazlıqlar da var. Bəzi beynəlxalq təşkilatlar hərdən bizi tənqid edirlər və əgər görürüksə ki, bu, 

ədalətlidir, biz onu qəbul edirik. Amma bəzi hallarda bu tənqid ədalətsizdir və onun müxtəlif siyasi səbəbləri 

var. Bəzi beynəlxalq qurumlar bu məsələdən istifadə edərək, Azərbaycana təzyiq göstərmək, öz məqsədlərinə 

nail olmaq istəyirlər. Biz bunu əsla qəbul etmirik və bu cür tərzdə ədalətsiz tənqidi heç vaxt qəbul etməyəcəyik.  

- Dağlıq Qarabağla bağlı vəziyyəti necə görürsünüz? Biz bilirik ki, nizamlanmanın hazırda müəyyən 

mərhələləri var.  

- Burada yalnız yeganə həll yolu var, o da Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpasıdır. Bu da 

Ermənistan tərəfindən pozulubdur. Artıq 15 ildən çoxdur ki, biz işğal altında yaşayırıq. 1994-cü ildə biz atəşkəs 

sazişini imzaladıq. Lakin buna baxmayaraq, Ermənistan azərbaycanlılara qarşı etnik təmizləmə siyasəti 

aparmışdır və Dağlıq Qarabağdan və onun ətrafında olan yeddi rayondan bütün azərbaycanlılar qovulmuşdur. 

Bu, XX əsrdə törədilmiş ən böyük cinayətlərdən biridir. Ölkə ərazisinin 20 faizi işğal altındadır. Bu yaxınlarda 

ATƏT faktaraşdırıcı missiyasını həmin işğal olunmuş zonalara göndərmişdir və onlar hesabat hazırlamışlar. 

Həmin hesabatda bildirilir ki, hər şey yerlə-yeksan olunmuşdur. Ermənistan hər şeyi - evləri, məktəbləri, 

xəstəxanaları, tarixi abidələri, bizim ulu babalarımızın məzarlarını və məscidləri dağıdıbdır. Onlar vandalizm 

aktı törədiblər.  
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Amma biz çalışırıq ki, məsələni sülh yolu ilə həll edək. Ona görə biz danışıqlar prosesini aparırıq. Lakin 

eyni zamanda, bu danışıqlar daimi davam edə bilməz. Ermənilər Dağlıq Qarabağ üçün müstəqillik istəyirlər. Bu, 

mümkün deyildir. Azərbaycan bunu heç vaxt qəbul etməyəcəkdir. Biz onlara öz hüdudlarımız çərçivəsində 

muxtariyyət statusu verə bilərik.  

Ona görə, əgər ermənilər münaqişənin həllinə nail olmaq və təhlükəsizlik şəraitində yaşamaq 

istəyirlərsə, onlar Birləşmiş Millətlər Təşkilatı Təhlükəsizlik Şurasının 4 qətnaməsini yerinə yetirməlidirlər. 

Həmin qətnamələrdə Ermənistan işğalçı qüvvələrinin işğal edilmiş ərazilərdən qeyd-şərtsiz çıxarılması tələb 

olunur. Onlar indiyə qədər bunu yerinə yetirməyiblər. Biz məsələnin dinc yolla həllinə sadiqik. Eyni zamanda, 

öz güclü iqtisadiyyatımızı, ordumuzu qururuq və ölkəmizin işğal olunmuş torpaqlarını azad etməyə hazır 

olmalıyıq. Bu, bizim hüququmuzdur, qanuni haqqımızdır. Azərbaycanın ərazi bütövlüyü Birləşmiş Millətlər 

Təşkilatı tərəfindən tanınıbdır.  

- Beləliklə, Siz istənilən zaman hərb yolundan istifadə edə bilərsiniz?! 

- Mən belə deyərdim: bu, istisna edilmir. Biz çalışacağıq ki, məsələni dinc yolla həll edək. Sülh 

danışıqlarının gündəliyində duran məsələləri uzun illər ərzində müzakirə etməyə çalışmışıq. Biz danışıqları 15-

30 ilə qədər davam etdirə bilmərik. Yəni biz baxacağıq, əgər danışıqlar bir fayda verməsə, Ermənistan bizim 

torpaqlarımızı azad etməsə, onda Azərbaycan müxtəlif variantları nəzərdən keçirə bilər. Yəni, bu o demək deyil 

ki, bu, ola bilməz. Mən belə hesab edirəm. 

- Bəs İranın nüvə proqramı ilə bağlı mövqeyiniz necədir? Sizin fikrinizcə, onların bu cür hüququ varmı? 

- Bilirsiniz, beynəlxalq qaydalara uyğun olaraq, hər bir ölkə nüvə enerjisini tədqiq etmək hüququna 

malikdir. Biz bu məsələyə hüquqi cəhətdən baxırıq. Hər bir ölkə, təbii ki, müəyyən beynəlxalq təşkilatların 

qaydaları əsasında bunu edə bilər və bu, onun hüququdur. Əgər Azərbaycan öz nüvə enerjisini inkişaf etdirmək 

istəsə, bu da Azərbaycanın hüququdur. Yəni, bu gün Orta Şərqdə bəzi ölkələr var ki, onlar da bu variantdan 

istifadə etmək istəyirlər. Bu, məsələnin bir tərəfidir.  

Məsələnin digər tərəfi, bizim Avropa və Amerikadakı tərəfdaşlarımızın narahatlığı ilə bağlıdır. Bu 

narahatlıq da nəzərə alınmalıdır. Yəni, normal bir çərçivə müəyyən edilməlidir ki, vəziyyətə aydınlıq gətirilsin 

və bununla İrana işlərin davam etdirilməsi üçün əsaslar yaradıla bilər. Mən hesab edirəm ki, əgər bunlar davam 

etdirilərsə, danışıqlar yolu ilə vəziyyətin aydınlaşdırılmasına gətirib çıxara bilər. Bu günlərdə belə məlumatlar 

və bəyanatlar var ki, nüvə proqramı dinc məqsəd daşıyır. Bizim əsaslarımız yoxdur ki, buna inanmayaq. Biz hər 

hansı bir məsələni beynəlxalq hüquq baxımından nəzərdən keçirməliyik. Əgər məndən Dağlıq Qarabağ məsələsi 

ilə bağlı soruşurlarsa, mən də beynəlxalq hüquq normaları və prinsiplərinə, ərazi bütövlüyü prinsipinə, 

beynəlxalq hüququn əsas vacib elementinə istinad edirəm.  

O ki qaldı millətlərin öz müqəddəratını təyin etməsinə, bu da vacib bir elementdir və hüquqdur. Lakin 

bu, ərazi bütövlüyü çərçivəsində özünü büruzə verə bilər. Digər ölkələrə gəldikdə isə, milli azlıqlara 

muxtariyyət verilə bilər.  

Ona görə Dağlıq Qarabağ məsələsini bir yana qoyaraq, hesab edirəm ki, İrana və onun nüvə proqramına 

gəldikdə, buna da eyni bir əsaslarla yanaşmaq lazımdır. Çünki əgər hər hansı bir qərar kiminsə istək və 

arzularına əsaslansa, bu, bütün beynəlxalq münasibətlər sistemini pozacaqdır.  

- Bilirsiniz ki, bəzi hallarda siyasi münaqişələr baş verir. Məsələn, Gürcüstan ilə Rusiya arasında. Bu 

baxımdan Azərbaycan kimin tərəfini tutur?  

- Yox, biz heç bir tərəfi tutmuruq. Biz bu münasibətlərin, ölkələr arasında olan əlaqələrin bir hissəsi 

deyilik. Məhz bizim də uğurumuzun əsas amili ondan ibarətdir ki, heç vaxt ölkəmizə aid olmayan məsələyə 

müdaxilə etmirik. Biz heç bir ölkənin daxili işlərinə qarışmırıq. Eyni zamanda, digər ölkələrə də icazə vermirik 

ki, bizim işlərimizə müdaxilə etsinlər. Bir sözlə, biz dövlətlərarası münasibətlərə müdaxilə etmirik. Bizim 

Birləşmiş Ştatlarla yaxşı münasibətlərimiz var. Rusiya ilə çox yaxşı münasibətlərimiz mövcuddur. Hər iki ölkə 

ilə əməkdaşlıq edirik. Ruslar bizim qonşularımızdır, ölkələrimiz həmsərhəddir. Bizim çox yaxşı iqtisadi 

münasibətlərimiz var. Birləşmiş Ştatlar bizim tərəfdaşımızdır və Azərbaycanda ən böyük sərmayədarlardan 

biridir. Həmin ölkə bizim enerji layihələrimizi çox fəal surətdə dəstəkləmişdir və buna görə də onlara 

minnətdarıq.  

Yeri gəlmişkən, Azərbaycan elə bir ölkədir ki, orada digər ölkələrin maraqları bir-birilə ziddiyyətə 

girmir və yaxud da hər hansı bir ziddiyyətli mühit yaratmır. Burada əməkdaşlıq var. Əgər hansısa bir ölkə 

bizimlə əməkdaşlıq edirsə, daxili məsələlərimizə müdaxilə etmirsə, onda işlərimiz yaxşı gedir. Ona görə mən 

hesab edirəm ki, əməkdaşlığın aparılması, gərginliyin aradan qaldırılması və mövqelərin üst-üstə düşməsi 

vacibdir. Bizim regionda çox ehtiyatlı olmalıyıq, çünki burada böyük ölkələrin maraqları var. Onların özlərinin 

strateji maraqları var və bizim özümüzün ərazimiz var, öz təbii sərvətlərimiz mövcuddur. Biz olduqca mühüm 

nəqliyyat infrastrukturuna malikik və bu baxımdan istəyirik ki, daha çox və geniş əməkdaşlıq aparaq. Bizim 
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uğurumuz onu göstərir ki, siyasətimiz düzgündür. Bu, olduqca vacibdir ki, biz dünyanı müxtəlif hissələrə 

bölməyək, bir düşərgədə və yaxud digər düşərgədə olmayaq. Biz, sadəcə, özümüzə arxalanırıq və hüququmuz 

var. Biz öz tərəfdaşlarımızla, dostlarımızla qarşılıqlı hörmət və ehtiram, bir-birinin işlərinə müdaxilə etməmək 

prinsipləri əsasında işləyirik.  
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“EXO MOSKVI” RADİOSUNA  

MÜSAHİBƏ 

 

Bakı şəhəri, 

22 dekabr 2006-cı il 

 

JURNALİST: Efirimizdə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevdir. Xoş gördük, cənab Prezident. 

Bizə müsahibə verməyə razılığınıza görə sağ olun. Sizə internetlə çoxlu sual gəlib və biz hətta 

təəccübləndik, çünki bilmirdik ki, Azərbaycana təkcə moskvalılarda və peterburqlularda deyil, həm də 

estonlarda, latışlarda, iranlılarda... belə maraq var. 

Hazırda hətta Latviya və Estoniyada da hamını maraqlandıran başlıca mövzu, qəribə olsa da, 

Türkmənbaşı Saparmurad Niyazovun vəfatıdır və Estoniyadan Vladimir Sizə belə bir sual verir: “Salam, 

cənab Prezident, Siz Türkmənistanda hadisələrin inkişaf ssenarisini necə görürsünüz, bu ölkədəki 

hadisələr Azərbaycanın həyatına necə təsir göstərəcək və Siz Türkmənistanın taleyində iştirak 

edəcəksinizmi? Əlbəttə ki, dolayısı ilə?” 

İLHAM ƏLİYEV: Əvvəla, mən Türkmənistan Prezidentinin vəfatı ilə əlaqədar bütün dost, qardaş 

türkmən xalqına başsağlığı vermək istərdim. Mən artıq hökumətə və Prezidentin yaxın adamlarına başsağlığı 

vermişəm. Əlbəttə, bu, böyük itkidir və türkmən xalqına bu çətin anda dözüm və səbir diləmək istərdim. Əlbəttə 

ki, dost dövlət kimi, biz münasibətlərimizi bundan sonra da inkişaf etdirmək niyyətindəyik. Bizim Xəzər 

dənizində ümumi sərhədimiz var, gələcəkdə iqtisadiyyat, energetika sahəsində səmərəli əməkdaşlığı inkişaf 

etdirmək üçün, bəlkə də, olduqca çox təmas nöqtələrimiz var. Təbii ki, biz belə əməkdaşlığa hazırıq. 

Ümidvaram ki, ölkələrimiz arasında münasibətlərin daha da inkişafı regionda etimad və təhlükəsizlik 

tədbirlərinin möhkəmlənməsinə kömək edəcəkdir. 

SUAL: Türkiyənin xarici işlər naziri Abullah Gül Türkmənistanda hakimiyyət boşluğu yarana 

biləcəyindən narahatlığını bildirmişdir? 

İLHAM ƏLİYEV: Bilirsiniz, bu barədə nə isə demək bizim üçün çətindir, çünki kifayət qədər 

məlumatımız yoxdur. Görünür, Türkiyənin məlumatı daha çoxdur, onların arasında daha fəal siyasi dialoq var. 

Ona görə də Türkmənistandakı daxili siyasi vəziyyəti şərh etmək istəməzdim.  

SUAL: Ötən həftə Türkmənistan Azərbaycana Xəzər dənizi ilə bağlı məsələnin artıq ikitərəfli 

əsasda həll olunmasını təklif etdi. Bu, İran, Türkmənistan, Azərbaycan və Rusiya arasında mövcud olan 

köhnə məsələdir. Bu məsələnin həlli hansı mərhələdədir və Siz Rusiyadan nə gözləyirsiniz? 

İLHAM ƏLİYEV: Deməliyəm ki, biz Rusiya ilə bütün məsələləri həll etmişik. Bizim milli 

sektorlarımızı bölən dövlətlərarası sazişimiz var. Qazaxıstan ilə də və müvafiq olaraq, Rusiya ilə Qazaxıstan 

arasında da məsələ bu cür həll olunmuşdur. Beləliklə, Rusiya yeganə Xəzəryanı ölkədir ki, qonşuları ilə 

problemlərini həll etmişdir. Çünki Rusiyanın qonşuları Azərbaycan və Qazaxıstandır. Qalanları ilə hələlik 

danışıqlar prosesi gedir. Düşünürəm ki, bir-biri ilə saziş imzalamış üç ölkə arasında mövcud olan format və 

razılaşma Xəzərin bölünməsinə dair hərtərəfli sazişin əsasını təşkil edə bilər və etməlidir. Hər şey beynəlxalq 

normalara, prinsiplərə, mövcud beynəlxalq təcrübəyə əsaslanmalıdır. Azərbaycan da bu istiqamətdə fəal 

əməkdaşlığa və danışıqlar aparmağa hazırdır. Təəssüf ki, Türkmənistanla danışıqlar prosesi, demək olar, sıfır 

nöqtəsindədir. İranla danışıqlar kifayət qədər intensivdir, müntəzəm məsləhətləşmələr keçirilir, İran 

nümayəndələri buraya gəlirlər, bizim mütəxəssislərimiz İrana gedirlər. Biz məsələnin beynəlxalq hüquq 

normaları və prinsiplərinə uyğun həllini tapmağa çalışırıq. İstənilən digər qərar qeyri-məqbuldur, çünki artıq 

hazır norma və prinsiplər vardır. Öz sektorunu artırmaq arzusu ola bilər, lakin hər şey prinsiplərə əsaslanmalıdır. 

Əgər bu prinsip bir dəfə pozularsa, onda o, bütün digər məsələlərdə də pozula bilər.  

SUAL: Başqa sözlə, deməli bu, ikitərəfli sazişlər sistemidir?  

İLHAM ƏLİYEV: Bu mərhələdə biz ikitərəfli sazişlər yolu ilə getdik, çünki məsələnin çoxtərəfli həlli 

yolunu tapmaq çətin idi. Ona görə də, zənnimcə, Rusiya, Qazaxıstan və Azərbaycan rəhbərlikləri öz aralarında 

razılığa gəlmək kimi müdrik qərar qəbul etdilər. Biz bir tərəfdən bu məsələləri həll etdik, bizim Qazaxıstan və 

Rusiya ilə Xəzərdə sərhədlərimiz müəyyənləşdirilmişdir. Eyni zamanda, bu, hərtərəfli saziş üçün bazadır.  

SUAL: Deyəsən, Siz Türkmənistanla Xəzərdə hansısa qaz yatağının işlənilməsinə dair razılıq əldə 

edəndə İran məsələyə qarışdı və o zaman hansısa problem yarandı? 

İLHAM ƏLİYEV: Belə şey olmamışdır. Sizin məlumatınız dəqiq deyildir, kim isə səhv məlumat 

vermişdir.  

JURNALİST: Belə problemlər olmayıb?  
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İLHAM ƏLİYEV: Yox, olmamışdır. Təəssüf ki, Türkmənistanla Xəzərin orta xəttinə dair fikirlərimiz 

üst-üstə düşmür. Onlar məsələyə bir cür yanaşırlar, biz isə başqa cür. Yəqin ki, onlar hesab edirlər ki, onlar 

haqlıdırlar, bizim fikrimizcə, biz haqlıyıq. Yenə demək istəyirəm ki, bizim haqlı olduğumuzu təkcə sektorların 

bölünməsinə dair artıq mövcud təcrübə deyil, həm də Xəzərin Azərbaycan sektoruna və bu sektordakı yataqlara 

dünyanın aparıcı şirkətlərinin milyardlarla dollar sərmayə yatırması göstərir. Yeri gəlmişkən, Türkmənistanın bu 

yataqlara iddiası olub və indi də var. Yəqin ki, bu şirkətlərin yaxşı və savadlı hüquqşünasları var və onlara yaxşı 

məsləhətlər vermişlər ki, mübahisəli sektorda yerləşən yataqlara pul yatırmağa dəyər, ya dəyməz. Biz özümüz 

də 1994-cü ildə xarici şirkətlərlə danışıqların sonuncu fazasını keçirməzdən əvvəl ekspertiza apardıq və məlum 

oldu ki, əgər məsələ beynəlxalq arbitraja düşərsə, bizim xeyrimizə həll olunacaqdır. Buna görə də biz 1994-cü 

ildən bəri neft-qaz layihələrimizi təmiz vicdanla və əminliklə həyata keçiririk. Yeri gəlmişkən, Xəzər dənizi ilə 

bağlı məsələnin həll edilməməsi bizə milyardlarla dollar sərmayə cəlb etməyə mane olmamışdır.  

SUAL: İlham Heydəroviç, bu mövzunu bitirmək üçün soruşuram, Siz deyirsiniz ki, mən 

Türkmənistanın daxilindəki siyasi hadisələrə qarışmaq istəmirəm. Lakin onlar, əksinə, Sizin işlərinizə 

qarışa bilərlər. Aranızda əlaqə - ölkənizlə Türkmənistan arasında bərə əlaqəsi var və qaçqınlar meydana 

gələ bilər. Siz buna hazırsınızmı? 

İLHAM ƏLİYEV: Yox, siz nə deyirsiniz! Biz bu məsələni hətta nəzərdən belə keçirmirik. Yeri 

gəlmişkən, digər dövlətlərin işlərinə qarışmamaq bizim xarici siyasətimizin prinsiplərindən biridir. Hesab edirik 

ki, ölkələr bir-birinin işlərinə az qarışsalar, dünya qat-qat təhlükəsiz olar. Ona görə də biz digər ölkələrdə hər 

hansı daxili siyasi vəziyyəti prioritetimiz kimi nəzərdən keçirməyə heç vaxt çalışmırıq və eyni zamanda, kimsə 

bizim işlərimizə qarışmağa cəhd edəndə, bu, bizi çox qıcıqlandırır.  

SUAL: Bildiyimizə görə, “Qazprom”un nümayəndə heyəti Rusiya qazının qiymətini müəyyən etmək 

üçün bu gün Azərbaycana gəlməlidir. Bizə həm də məlum olduğuna görə, Rusiya qazın qiymətini 230 

dollaradək qaldırmağı planlaşdırır. Siz buna necə baxırsınız, hesab etmirsinizmi ki, bu, Rusiyanın siyasi 

oyunudur?  

İLHAM ƏLİYEV: Məsələ belədir. Əvvəla, “Qazprom”un dəvəti ilə nümayəndə heyətimiz bu gün 

Moskvadadır. Danışıqlar artıq kifayət qədər çoxdan gedir və təəssüf ki, bir nəticə yoxdur, çünki “Qazprom” ilə 

Azərbaycanın neft şirkəti arasında qarşılıqlı surətdə faydalı əməkdaşlığın müsbət səviyyəsi və çəkisi azalır, özü 

də bizim təqsirimiz olmadan azalır. Əgər sizin üçün maraqlıdırsa, mən bunun bir qədər tarixindən danışa 

bilərəm.  

JURNALİST: Çox maraqlıdır.  

İLHAM ƏLİYEV: Biz Rusiya qazını almaq proqramına başladıqda qiymət 48 dollar səviyyəsində idi. 

O vaxt bununla “İtera” şirkəti məşğul olurdu, bizim onunla uzunmüddətli müqaviləmiz vardı və bu müqavilənin 

yerinə yetirilməsindən çox razı idik. Sonra, bizdən asılı olmayan səbəblərə görə, təchizatçı dəyişdi, o, 

“Qazprom” oldu. Onunla təsbit olunmuş qiymətə, səhv etmirəmsə, hər min kubmetr üçün 55 və ya 60 dollara 

beşillik müqavilə bağlandı. Lakin keçən il “Qazprom” bu müqaviləni birtərəfli qaydada ləğv etdi, başqa sözlə, 

anlatdı ki, qaz həmin qiymətə yox, 110 dollara veriləcəkdir. Biz razılaşdıq, hərçənd, bu, təəccüblü idi. Hər 

halda, iri bir şirkətin beş il müddətinə beynəlxalq öhdəliyi vardı. Biz 1994-cü ildə xarici şirkətlərlə “Əsrin 

müqaviləsi”ni imzaladıq və bu müqavilədə bir vergül belə dəyişdirilməyibdir. Hesab edirik ki, etimadı illərlə 

qazanmaq lazımdır, onu səhv bir addımla itirmək olar. Lakin, görünür, belə yanaşma heç də hər yerdə yoxdur. 

Deməli, öhdəliklərin pozulmasına baxmayaraq, biz xoş məram və əməkdaşlıq ruhu göstərdik, bir min kubmetri 

110 dollara razılaşdıq. Amma bu qiymət birdən-birə 230 dollara, son məqamda isə 235 dollaradək qaldırıldıqda, 

əlbəttə ki, bunun Rusiya-Azərbaycan münasibətlərinin ruhuna, xarakterinə və mahiyyətinə tam uyğunsuzluğu 

hiss edilir. Bu isə təəssüf doğurur, çünki bizim münasibətlərimiz çox müsbət, çox konstruktiv tərzdə qurulur və 

energetika ilə müqayisədə daha geniş sahələri əhatə edir. Yox, əgər söhbət energetikadan, xüsusən də qazdan 

gedirsə, onda, qiyməti birtərəfli qaydada qaldırmağa və Azərbaycanı müəyyən dərəcədə məcburiyyət qarşısında 

qoymağa çalışmaqdansa, görünür, birgə fəaliyyət, müştərək layihələr üçün təmas nöqtələrini axtarmaq daha 

məntiqi və ağlabatan olardı. Azərbaycanı məcbur etmək qeyri-mümkündür. Azərbaycan elə dövlət deyil ki, onu 

məcbur edə biləsən. Digər tərəfdən, qiyməti qaldırmaq “Qazprom”un haqqıdır. “Qazprom” 500 dollar da, min 

dollar da elan edə bilər. Bu, onun haqqıdır. Eləcə də bizim bundan imtina etməyə haqqımız var.  

SUAL: Belə başa düşürəm ki, qiymət 230 dollar olarsa, Rusiyadan aldığınız qazın həcmini 

azaldacaqsınız?  

İLHAM ƏLİYEV: Biz onu almaqdan ümumiyyətlə imtina edə bilərik. 

JURNALİST: İmtina etmək? Bəs onda qazı haradan alacaqsınız, Sizə əlavə qaz lazım deyilmi? 

İLHAM ƏLİYEV: Bəli, bizə əlavə qaz lazımdır, ona görə ki, biz özümüzü qazla hələlik təmin edə 

bilmirik. Bu il bizdə neft hasilatı 30 milyon ton olmuşdur, daxili tələbat isə 6 milyon ton təşkil edir. Ona görə də 
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burada problem yoxdur. Qaz hasilatı 4,5-5 milyon kubmetr olmuşdur, daxili tələbat isə 10 milyon kubmetrdir. 

Odur ki, bizdə qıtlıq var. Bu qıtlıqdan istifadə etmək isə yaxşı iş deyildir. Biz heç vaxt belə etməzdik. Biz qazı 

haradan alacağıq? Almalı yerimiz yoxdur. Deməli, biz öz enerji balansımızı dəyişdirməli, onu mazut-qaz 

yanacağından mazut yanacağına keçirməliyik. Bu, nəyə gətirib çıxaracaq? Aydındır ki, biz Azərbaycan neftinin 

Novorossiysk limanına nəqlini azaltmalı olacağıq. Başqa çarəmiz yoxdur. Elektrik stansiyalarımz nə iləsə 

işləməlidir: qaz olmasa, mazutla işləyəcək. Bəs mazutu haradan almaq olar? Ancaq neft emal etməklə. Bəs nefti 

haradan alaq? Bakı-Novorossiysk kəmərindən. Gördüyünüz kimi, kommersiya baxımından belə aqressiv addım 

atıldıqda, o, bu cür nəticələrə doğru aparır. Ən başlıcası odur ki, ölkələrimiz arasında mehriban qonşuluq 

münasibətlərinin inkişafını o qədər də istəməyən müəyyən qüvvələr bu vəziyyətdən istifadə etməsin və baş 

verən hadisələrin mahiyyətini siyasi baxımdan səhv yozmasınlar. Hesab edirəm ki, bu məsələni kommersiya və 

energetika çərçivəsində saxlamaq və ona başqa qiymət verməmək lazımdır.  

SUAL: Yəni, Siz siyasi mənaya məhəl qoymadınız? Belədir, cənab Prezident? 

İLHAM ƏLİYEV: Bilirsiniz, siyasi məna olub-olmadığını demək mənim üçün çətindir. Mən 

vəziyyətdən Azərbaycan üçün minimum itki ilə və eyni zamanda, ləyaqətlə çıxmağın yolunu tapmağı qərara 

aldım. Mən Azərbaycanın kommersiya şantajı elementlərinə məruz qalan ölkəyə çevrilməsinə imkan verə 

bilmərəm. Buna yol verə bilmərəm. 

JURNALİST: Bilirsiniz, sadəcə, Rusiyada hesab edirlər ki, Gürcüstanın qaz blokadasında iştirak 

etmək istəmədiyi üçün bu yolla Azərbaycanı cəzalandırırlar. Axı, Siz Gürcüstana qaz göndərməkdə 

davam edirsiniz? 

İLHAM ƏLİYEV: Biz Gürcüstana qaz göndərmirik. 

JURNALİST: Bu, bir çox Rusiya təhlilçilərinin... 

İLHAM ƏLİYEV: ...deyərdim ki, bir çox Rusiya məmurunun fikridir. Bu, çox pis haldır. Yeri 

gəlmişkən, ilk dəfə deyil ki, belə yalan xəbərlər sonradan geniş müzakirə olunmuş və bu yalan məlumatlar 

əsasında nəticələr çıxarılmışdır. Biz Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəmərinin tikintisi zamanı da bununla 

rastlaşmışıq. Onda deyirdilər ki, bu kəmər Rusiya əleyhinə yönəldilmişdir. Aralıq dənizinə gedən boru kəməri 

nə üçün Rusiya əleyhinə yönəldilməlidir? Rusiya ərazisindən Aralıq dənizinə boru kəməri çəkmək olar? Yəqin 

ki, yox. Ona görə də kəmər Rusiyadan yan keçir, biz yan keçmək istədiyimiz üçün yox. Əgər yan keçmək 

istəsəydik, onda Bakı-Novorossiysk boru kəmərindən istifadə etməzdik. Yeri gəlmişkən, bu kəmər iqtisadi 

baxımdan ziyanlıdır və Bakı-Supsa, yaxud Bakı-Tbilisi-Ceyhan boru kəmərləri ilə qətiyyən müqayisə edilə 

bilməz. Sadəcə, dünya bazarlarından uzaqda yerləşən hasilatçı ölkə kimi bizə Aralıq dənizinə çıxan boru kəməri 

lazımdır. Vəssalam. Onda bu məsələ ilə bağlı diskussiyalar gedirdi, ilk baxışda çox məlumatlı təsiri bağışlayan 

adamlar Azərbaycanın dostcasına hərəkət etmədiyi barədə ciddi diskussiya aparırdılar. İndi də eyni vəziyyət 

yaranmışdır. Biz Gürcüstana qaz göndərmirik. Biz özümüz qazı alırıq. Biz bu il 4,5 milyard kubmetr qaz 

almışıq. Yeri gəlmişkən, Rusiyanın ən yüksək vəzifəli rəhbərlərinin informasiyasına və bəyanatına görə, 

Rusiyaya borcla bağlı problemi olmayan yeganə ölkə bizik. Biz qabaqcadan ödəmişik, biz borclu deyilik, heç 

vaxt müqavilələri pozmamışıq. Ona görə də bu fonda qiymətin belə qaldırılması bizə qəribə görünür. Mən buna 

qiymət vermək və ehtimallar qurmaq fikrində deyiləm, ehtimallar əsasında nəticə çıxarmağı sevmirəm. 

SUAL: İlham Heydəroviç, Rusiyada bilirlər ki, Sizin Prezident Putinlə şəxsi münasibətləriniz var. 

O da məlumdur ki, Prezident Putin “Qazprom”da baş verənləri diqqətlə izləyir. Elə dünən o, Saxalin-2 

layihəsinin rəhbərlərini Aleksey Millerlə birlikdə qəbul etmişdi. Siz bunu, özünüz dediyiniz kimi, 

kommersiya məsələsi kimi deyil, siyasi məsələ kimi, - çünki Azərbaycan Rusiyanın siyasi müttəfiqidir, - 

həll etməyə çalışmamısınız? Siz bu barədə Rusiya Prezidenti ilə danışmamısınızmı? Bax belə bizə 

dediyiniz kimi? 

İLHAM ƏLİYEV: Təbii ki, danışdım. Mən bunu Moskvada axırıncı dəfə olarkən fikir mübadiləsi 

qaydasında dedim. Bu, noyabrın əvvəlində olmuşdur. Təbii ki, bu mövzu çox geniş fikir mübadiləsi 

kontekstində müzakirə edildi. Lakin o mənada müzakirə edilmədi ki, “Qazprom”a deyəsiniz, bizə qazı ucuz 

versinlər. Mən suveren dövlətin Prezidentiyəm. Mən heç vaxt heç kimdən xahiş etmirəm. Əgər hansısa bir 

vəziyyət yaranıbsa, deməli, ondan çıxmaq lazımdır. Biz özünü təmin edən ölkəyik. Biz heç kimdən asılı deyilik. 

Ermənistandan fərqli olaraq, biz soyuqdan donmarıq. Ermənistanda artıq indinin özündə həyəcan qaldırmışlar 

ki, onların qaz anbarlarında qaz tükənir, çünki Gürcüstanda boru partlayıb və xahiş edirlər ki, bizi xilas edin. Biz 

belə tərbiyə edilməmişik. Bizim ikitərəfli münasibətlərə yanaşmamız başqadır və bu münasibətləri başqa cür 

dərk edirik. Biz hər bir ölkə ilə, o cümlədən də Rusiya ilə ikitərəfli münasibətləri qarşılıqlı fayda, mehriban 

qonşuluq, - əgər söhbət qonşulardan gedirsə, - tərəfdaşlıq, hörmət və ləyaqət səviyyəsində nəzərdən keçiririk. 

Ona görə də xahiş etmək bizə xas deyildir. 
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JURNALİST: Bu əhvalatlar, təkcə sizinlə bağlı hadisə deyil, son zaman baş verənlər MDB-nin 

sonudur. Bu, MDB-nin, sadəcə olaraq, güllələnməsi deməkdir? MDB-nin mahiyyəti...  

İLHAM ƏLİYEV: Mən MDB-nin mahiyyətini ucuz Rusiya qazı səviyyəsinə endirməzdim. 

Bilirsinizmi, hər halda, 15 il hər bir ölkənin özünü müstəqil hiss etməsi üçün böyük müddətdir. SSRİ-nin süqutu 

nəticəsində müstəqillik əldə etmək heç də ən böyük nailiyyət deyildir. Milli azadlıq mübarizəsinin mövcud 

olduğu və olmadığı ölkələrin hamısı obyektiv və əlbəttə ki, həm də subyektiv səbəblərə görə müstəqillik əldə 

etdi. Ona görə də düşünürəm ki, ikitərəfli münasibətləri, - o cümlədən də Rusiya ilə, - məhz bu nöqteyi-

nəzərdən keçirmək vaxtı çoxdan çatmışdır. Rusiya heç kimə heç nə borclu deyil və əgər qazı Avropaya 260 

dollara satırsa, onda nə üçün MDB ölkələrinə başqa qiymətə satmalıdır. O, başqa ölkədir. Ola bilsin, biz bunu, 

sadəcə, daha tez başa düşmüşük və heç bir xəyala qapılmırıq. Yeri gəlmişkən, deməliyəm ki, MDB çərçivəsində 

də bizim hansısa iddialarımız və ya xahişlərimiz, yaxud hisslərimiz yoxdur ki, deyək siz bizə borclusunuz. Heç 

kim heç kəsə borclu deyil. Əgər sən müstəqil dövlətsənsə, problemləri özün həll et. Ona görə də mən bu 

məsələni, ümumən, siyasiləşdirməzdim. Hərçənd siyasi mənanı, əlbəttə, istisna etmək olmaz. Amma MDB-nin 

varlığının vacibliyini ucuz qaza bağlamaq da, sadəcə, düzgün olmazdı.  

SUAL: Yaxşı. Gəlin, MDB-yə iqtisadi nöqteyi-nəzərdən baxaq. Ucuz qaz yoxdur. Məsələn, 

Gürcüstana öz şərabını, öz mineral suyunu Rusiyaya ixrac etmək qadağan edilmişdir və sair. Birlik 

üzvləri üçün MDB-də hansı iqtisadi fayda qalmışdır? Məsələn, Sizin üçün, Azərbaycan üçün? Sizin üçün 

MDB-nin faydası nədədir?  

İLHAM ƏLİYEV: Bu, bizə heç nə vermir. Mən açıq deyirəm. Biz MDB üzləri ilə münasibətlərimizi 

ikitərəfli əsasda qururuq. Məsələn, iqtisadi baxımdan qonşularla həyata keçirdiyimiz layihələr MDB 

çərçivəsindən kənardadır. Məsələn, siyasi əlaqələr baxımından da: Bizim, demək olar, MDB-nin bütün ölkələri 

ilə ikitərəfli münasibətlər çərçivəsində münasibətlərimiz yaxşıdır. Buna görə praktik nöqteyi-nəzərdən MDB 

heç nə vermir. Bu, görüşlərin keçirilməsi, danışıqlar aparılması üçün yaxşı formatdır. Bu yaxınlarda Minskdə 

keçirilən MDB zirvə görüşündə liderlər arasında bir sıra görüşlər olmuşdur, onlar danışmışlar, fikir mübadiləsi 

aparmışlar, vəssalam. Başqa sözlə, MDB-yə böyük tələblərlə yanaşmaq lazım deyildir. Eləcə də digər 

təşkilatlara. Məgər BMT hansısa qlobal məsələləri həll etmişdir? BMT Baş Məclisinin qətnamələri, məsələn 

erməni qoşunlarının işğal olunmuş ərazilərdən dərhal çıxarılmasını tələb edən 4 qətnamə 14 ildir yerinə 

yetirilmir. Heç kim demir ki, BMT-ni buraxmaq lazımdır və ya o, faydalı deyildir. Başqa sözlə, böyük tələblər 

qoymaq lazım deyildir. Həm də MDB-nin necə yaradıldığını yada salmaq lazımdır. Axı bu, nə Avropa İttifaqı, 

nə GUAM və hətta Avrasiya İqtisadi Birliyi də deyildir. MDB üzvləri taleyin hökmü ilə bu təşkilatda 

birləşmişlər. Düşünürəm ki, onun mövcud olması, olmamasından daha müsbət haldır. Onun dağılması ilə yaxşı 

heç nə olmayacaqdır. İndi heç olmazsa, görüşmək, danışmaq imkanı vardır. Kimsə hesab edir ki, MDB 

çərçivəsində problemlər həll oluna bilər. Mən ilk dəfə 2003-cü ildə, hələ Baş nazir olarkən MDB-nin Yaltada 

keçirilən zirvə toplantısına öz problemlərimlə gəlmişdim. Sonra yeni prezidentlər ilk dəfə öz problemlərini 

müzakirəyə çıxaranda mən özümü xatırlayırdım. Bu, o format deyildir. O, heç nə həll etmir. Məsələn, hətta 

münaqişələrin nizama salınması məsələlərində. Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizama salınması ilə kim məşğul 

olur? ATƏT. Gürcüstanda və ya Moldovada münaqişələrlə kim məşğul olur? MDB? Xeyr. MDB-dən çox şey 

gözləmək lazım deyildir. 

SUAL: GUAM-da üzvlük Sizə nə verir? 

İLHAM ƏLİYEV: GUAM 1997-ci ildə yaradılmış təşkilatdır. Bu təşkilatın yaradılmasının zamanın və 

şəraitin tələbi olduğuna əmin olmaq üçün həmin dövrdəki Rusiya-Azərbaycan münasibətlərini yada salmaq 

kifayətdir. Çoxları unutmuşlar, ancaq o zaman Azərbaycan blokadada idi. Rusiya Azərbaycanı Volqa-Don 

kanalında, sərhəddə blokadaya almışdı. Mərhum general Roxlin Ermənistana milyard dollarlıq qanunsuz silah 

verilməsi faktını açıqlayanda Rusiya Dumasında böyük qalmaqal qalxmışdı. 

JURNALİST: Baxmayaraq ki, bu işi Prezident Yeltsinin nəzarət idarəsinin rəisi Vladimir 

Vladimiroviç Putin araşdırırdı.  

İLHAM ƏLİYEV: Sizin yaxşı yaddaşınız var. Axı, bu olmuşdu. Ərazilərin 20 faizini zəbt etmiş, 

azərbaycanlılara qarşı etnik təmizləmə aparmış, bir milyon insanı evsiz-eşiksiz qoymuş işğalçı ölkə əlavə olaraq 

birdən-birə milyard dollarlıq silah alır. Bu hərbi tarazlığın tam pozulması demək idi. Lakin indi biz onu 

kompensasiya etmişik. Biz hərbi tarazlığı öz xeyrimizə dəyişmişik. Ancaq dediklərim GUAM-ın yaradılması 

ərəfəsində olan reallıqlardır. Buna görə də Ukrayna, Gürcüstan, Moldova və Azərbaycanın bu təşkilata daxil 

olmasında qəribə heç nə yoxdur. Bir qədər sonra Özbəkistan da qoşuldu, sonra çıxdı. Kifayət qədər səmərəli 

formatdır.  

Hesab edirəm ki, təşkilat anti- olmamalıdır. Yeri gəlmişkən, Azərbaycanın bu təşkilatda iştirakı müsbət 

amildir. Prinsipcə, biz heç kimə qarşı heç bir kampaniyada iştirak etmirik. Bizim Ermənistanla, ərazilərimizi 
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işğal etmiş ölkə ilə problemimiz vardır. Biz onunla bütün metodlarla, bütün vasitələrlə, bütün geniş cəbhə 

boyunca - iqtisadi, siyasi, hərbi, informasiya, təbliğat sahələrində, hər sahədə mübarizə aparırıq və aparacağıq. 

Digər ölkələrlə bizim problemimiz yoxdur və biz heç vaxt kiməsə qarşı kampaniyaya qoşulmayacağıq. GUAM 

bizə nə vermişdir? - məsələsinə gəldikdə... Deyə bilərəm ki, GUAM-ın təşəbbüsü hazırda Birləşmiş Millətlər 

Təşkilatının gündəliyinə daxil edilmişdir. Biz GUAM çərçivəsində ilk dəfə bütün separatçı münaqişələri bir 

formatda birləşdirməyə nail olmuşuq. Axı, əvvəllər bu, yox idi. Nədənsə, əvvəllər həmişə, xüsusilə Qərbdə, 

hesab edilirdi ki, Abxaziyada, Osetiyada və Dnestryanıda baş verənlər separatizmdir, Dağlıq Qarabağdakı isə 

guya hansısa azadlıq hərəkatıdır. Halbuki mahiyyət eynidir – təcavüzkar separatizm. Nəticə də eynidir – etnik 

təmizləmə, ərazilərin işğalı və yüz minlərlə, milyon qaçqın. Lakin erməni lobbisinin xüsusiyyətləri sayəsində 

onlar həmişə bu formatdan ayrıla bilmişlər. GUAM bunların hamısını sistemləşdirdi və dondurulmuş 

münaqişələr barədə bəndin daxil edilməsi haqqında məhz GUAM-ın təklifi olan qətnamə BMT-də keçmişdir. 

Bəzi ölkələr bunun əleyhinə çıxdılar, lakin dünyanın aparıcı ölkələri lehinə oldu. Bax bu, yaxın vaxtlarda 

yaradılmış təşkilatın artıq bu cür təşəbbüslə çıxış etməsinə misaldır.  

SUAL: Cənab Prezident, bir halda ki, Siz Dağlıq Qarabağ mövzusuna toxundunuz, Siz Rusiyanın 

Minsk qrupu çərçivəsində regionda vasitəçilik fəaliyyətinin aktivliyindən nə dərəcədə razısınız? Bəlkə də, 

Minsk qrupu çərçivəsindən kənarda. Sizin fikrinizcə, Rusiya həlledici söz deyə bilərmi? Kobud desək, 

Sizcə, bu problemin həllinin açarları və ya açarlarından biri nə dərəcədə Moskvadadır? 

İLHAM ƏLİYEV: Biz həmişə Minsk qrupuna vahid orqanizm kimi baxmışıq. Yeri gəlmişkən, 

deməliyəm ki, Minsk qrupunun fəaliyyətinin son mərhələsi münaqişənin həlli yollarının tapılmasına cəhd 

göstərilməsi baxımından kifayət qədər müsbətdir, həm də, bəlkə də bu, Minsk qrupu həmsədrlərinin birgə aktiv 

fəaliyyətinin hələlik qalmaqda olan sayca az elementlərindən biridir. Fransa, Rusiya, ABŞ Ermənistan-

Azərbaycan münaqişəsinin həlli çərçivəsində birgə işləyirlər. Bu, müsbət haldır. Lakin biz ayrılıqda danışıqlar 

aparmırıq. Minsk qrupunun həmsədrləri olan ölkələrin nümayəndələri hər dəfə, adətən, ya hamısı bir yerdə 

gəlirlər, yaxud da kimsə hansı səbəb üzündənsə gələ bilmirsə, onun rəyi başqalarının rəyindən fərqlənmir. Buna 

görə də bizim üçün kimisə fərqləndirmək çətindir. Ayrıca formatda biz nə Rusiya ilə, nə Fransa ilə, nə Amerika 

ilə bu məsələ ilə məşğul oluruq.  

SUAL: Hesab edirsiniz ki, Abxaziya, Osetiya və ya Dnestryanı məsələsinin həllinin açarı 

Moskvadadır? Belə çıxır ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ayrıca məsələdir.  

İLHAM ƏLİYEV: Biz münaqişənin həlli yollarını tapmağa cəhd göstərən ölkələrə hörmət və 

minnətdarlıqla yanaşırıq. Bu, bizim məsələmizdir, onu heç kimin çiyinlərində qoymamalıyıq. Biz özümüz onu 

həll etməliyik. Bu, bizim torpağımızdır, bizim ərazimizdir. Biz güclü olmalıyıq, iqtisadiyyatı 

möhkəmləndirməliyik, ordunu möhkəmləndirməliyik, diplomatik cəbhədə daha fəal olmalıyıq, biz 

Ermənistandan daha vacib ölkə olmalıyıq və artıq oluruq. Öz əhəmiyyətimiz, potensialımız və layihələrimizlə 

erməni lobbisini üstələməliyik. Axı bizim mübarizəmiz, əslində, Ermənistanla deyildir. Əgər açıq danışsaq, 

Ermənistan bir ölkə kimi bizə rəqib deyil. Əgər erməni lobbisi aradan götürülsə, məsələ asanlıqla həll olunar. 

ALEKSEY VENEDİKTOV (“Exo Moskvı”): 2000-ci ildə mən Daosda olanda küçə ilə gedirdim və birdən 

eşitdim: “Aleksey!”. Heydər Əliyeviç masa arxasında əyləşmişdi və dedi: “Aleksey, gəl əyləş”. Mühafizəçilər 

kənara çəkildilər, onun Koçaryanla əyləşdiyini gördüm. O dedi: “Əyləş, üçüncü olarsan”. Əyləşdim, təbii ki, 

mənə qəhvə gətirdilər. Fikirləşirdim ki, Heydər Əliyeviç nə üçün məni çağırdı, bilirdim ki, bu, əbəs deyildi. 

Səssizcə oturub üçlükdə qəhvə içirdik. Sonra o, mənə tərəf dönüb, - mən onunla Koçaryanın arasında 

oturmuşdum, - dedi: “Aleksey, yadında saxla, mən Roberti partiyaya qəbul etmişəm”. Qəhvəni içdi. O zaman 

birbaşa danışıqlar aparılırdı, prezidentlər görüşürdülər...  

İLHAM ƏLİYEV: Görüşlər indi də var...  

JURNALİST: Danışıqlar irəliləyirmi? Siz xatırladınız, zənnimcə, Sizin bunun uğrunda hərbi 

qüvvə ilə də mübarizə aparmağa hazır olduğunuzu eşitdikdə, çoxları dik atılacaqdır. İlham Heydəroviç, 

əlbəttə, başa düşürəm, Siz bunu elə-belə, sözgəlişi demədiniz. Hər halda indi bu münaqişəni, məsələn, 

ikitərəfli danışıqlarla kifayət qədər tezliklə və kifayət qədər ağrısız həll etməyə imkan varmı?  

İLHAM ƏLİYEV: Danışıqlar, ümumiyyətlə, ikitərəfli formatda da gedir. Minsk qrupu, sadəcə olaraq, 

bir növ vasitəçidir, təkliflər hazırlayır, tərəflərin rəylərini nəzərə alır. Biz görüşdük, bir saat-saat yarım danışdıq 

və dağılışdıq. Bundan sonra xarici işlər nazirləri görüşdülər və sair. Bizdə işçi orqan yoxdur. Minsk qrupu 

müəyyən dərəcədə işçi orqanın funksiyalarını da yerinə yetirir, görüşlərin yekunlarına dair tövsiyələr, arzular 

alır, regiona gedir və bizdən eşitdiklərinin əsasında mövqeləri yaxınlaşdıra biləcək formullar tapmağa çalışır. 

Ona görə də Minsk qrupunun fəaliyyəti müsbətdir. Qərarlar tapılması baxımından yox, məhz eşidilənlərin 

ümumiləşdirilməsi və az-çox məqbul bəndlər hazırlanması baxımından. Lakin hər şey, əlbəttə, Ermənistanın 

mövqeyindən asılı olacaqdır. Çünki bizim mövqeyimiz kifayət qədər aydındır. Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü 
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bütün dünya tanımışdır. Yeri gəlmişkən, bu yaxınlarda atılmış addım, deyərdim ki, uydurma konstitusiya üzrə 

referendum keçirilməsi kimi çox ağılsız addım bütün dünyaya və bütün beynəlxalq təşkilatlara bu hərəkəti 

pisləməyə bir daha imkan verdi. Bunu ATƏT də etdi. Bunu Minsk qrupu – Rusiya, Fransa, Amerika, Türkiyə, 

Avropa Şurası, Avropa İttifaqı, GUAM, İslam Konfransı Təşkilatı da etdi. Hamı. Yəni, referendum 

keçirilməsini pislədilər. Yeri gəlmişkən, biz – bəlkə də, ekspertlərdən kimlərsə buna diqqət yetirməmişdir – 

referendum keçirilməzdən əvvəl xüsusi olaraq etiraz etməmişdik. Mən, sadəcə, bunun nə vaxt baş verəcəyini 

gözləyirdim, reaksiyanın necə olacağını bilirdim. Bunu Ermənistanda, nədənsə, təəccüblə qarşılamışdılar. 

Olmaya, onlar göydən düşmüşdülər, bilmirdilər ki, belə reaksiya olacaq? Mən necə reaksiya göstəriləcəyini 

bilirdim. Ona görə də bu ağılsız addımın nə vaxt atılacağını gözləyirdim. Bu addım atıldı. Bununla da BMT 

Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələrindən 14 il sonra Azərbaycanın ərazi bütövlüyü yenidən təsdiq edildi. Heç 

kim heç vaxt Dağlıq Qarabağı müstəqil dövlət kimi tanımayacaqdır. 60 min nəfər əhalisi olan ölkə heç kimə 

gərək deyildir. Özü də bu, ilk növbədə, Azərbaycanın iradəsi olmadan mümkün deyil, biz isə buna heç zaman 

razılaşmayacağıq. Ona görə də Ermənistan rəhbərliyi bu başlıca məsələni anlamalıdır ki, bu, heç vaxt 

olmayacaqdır. Əlbəttə, ərazi bütövlüyü çərçivəsində həll yolu tapmaq olar. Biz müxtəlif modellər – muxtariyyət, 

özünüidarə, yüksək status təklif etmişik, Avropada, dünyanın digər ölkələrindəki oxşar halları araşdırmışıq. Axı, 

azlıqda olmaq ərazini ölkədən ayırmaq demək deyildir. Biz XXI əsrdə yaşayırıq, orta əsrlərdə, mağara 

psixologiyası ilə yaşamırıq. Etnik təmizləmə aparmaq, bütün azərbaycanlıları qovmaq, sonra da referendum 

keçirmək – bunları bir neçə əsr əvvəl etmək olardı, indi isə heç kim belə şeyi qəbul etmir.  

SUAL: Siz indi Naxçıvanda olanda dediniz ki, gələn il Azərbaycanın hərbi büdcəsi Ermənistanın 

bütün büdcəsinə bərabər olacaqdır. Rusiyanın hərbi mütəxəssisləri ehtiyat edirlər ki, Siz ABŞ-dan silah 

almağa başlayacaqsınız. Siz silahı haradan alırsınız və haradan almağa hazırlaşırsınız?  

İLHAM ƏLİYEV: Yeri gəlmişkən, mən bunu iki il əvvəl demişəm. Mən qarşıya vəzifə qoymuşdum. 

Onda Azərbaycan büdcəsi ümumiyyətlə indiki kimi deyildi. Büdcəmiz dörd il ərzində dörd dəfə artdı, bizim 

büdcəmiz 6,5 milyard dollar, birləşdirilmiş büdcə isə təxminən 8 milyard dollardır. Mən sözümün üstündə 

durmağa adət etmişəm. Ona görə də sözümün üstündə durdum və ordunun büdcəsini Ermənistanın bütün 

büdcəsinə çatdırdım. Bu, son hədd deyildir, onu ötüb keçəcəkdir. Silah almağa gəldikdə isə, harada ucuz, 

keyfiyyət yaxşı, problemlər azdırsa, oradan alacağıq. Biz Rusiya ilə də əməkdaşlıq edirik. Yeri gəlmişkən, bizim 

münasibətlərimizin elementlərindən biri hərbi-texniki sahədə əməkdaşlıqdır. Yeni elementdir. Bu da bizim üçün 

münasibdir. Bizim üçün istehsalçıdan almaq, sonradan üçüncü əllərdən almaqdan daha yaxşıdır.  

SUAL: Yəni, Siz ABŞ-dan silah almaq imkanlarını istisna etmirsiniz?  

İLHAM ƏLİYEV: Zənnimcə, orada bizə silah satmayacaqlar.  

JURNALİST: Dinləyicilərdən çoxlu sual alınmışdır. Onlar soruşurlar: Azərbaycan NATO-ya 

daxil olacaqmı?  

İLHAM ƏLİYEV: Mən bu mövzuda Bakıda, yeri gəlmişkən, o cümlədən NATO-da dəfələrlə 

danışmışam. Mən hadisələri qabaqlamağı, əsassız bəyanatlar verməyi sevmirəm. Əvvəla, hər hansı təşkilata 

daxil olmaq ikitərəfli prosesdir. Təşkilat sənin ona daxil olmağını istəyir, ya yox. Qapı döymək, təkid, xahiş 

etmək, yalvarıb-yaxarmaq mənim xarakterimə ziddir. Bu, Avropa İttifaqına da aiddir. Biz beşillik saziş, 

Qonşuluq proqramı imzalamışıq, kifayət qədər səmərəli mexanizmlər var. Biz ölkəmizin meyarlarını 

ümumdünya, Avropa meyarlarına yaxınlaşdırmaq üzərində işləməliyik. Bunun oraya daxil olmağa gətirib 

çıxarıb-çıxarmayacağı başqa məsələdir. Hətta bu və ya digər səbəbdən gətirib çıxarmasa da, biz artıq açıq 

cəmiyyət olacağıq. Bizim nadir imkanımız var. Azərbaycanın iqtisadi artımı indi dünyada ən yüksək - 34 

faizdir, ötən il 26 faiz idi, gələn il yəqin ki, 30 faiz olacaqdır. İstehsalın artımı, üç il ərzində yarım milyon iş 

yerinin açılması, əslində, bir ildə yoxsulluğun səviyyəsinin 49 faizdən 29 faizədək azalması, sənaye istehsalının 

40 faiz artması. Biz texniki göstəricilərinə görə nadir enerji layihələri həyata keçirmişik. Geosiyasi baxımdan 

bu, nadir hadisədir. Bakı-Tbilisi-Ceyhan, sadəcə, neftlə doldurulmuş boru parçası deyildir. Qaz, dəmir yol 

layihələri də bu qəbildəndir. Biz dəmir yolunu Türkiyə və Gürcüstan vasitəsilə Avropa ilə birləşdirmək istəyirik. 

Yəni, belə nadir sosial-iqtisadi imkanımız olduğuna görə, təbii ki, siyasi islahatları hərəkətə gətirməliyik. 

Əlbəttə, bunun baş verməməsi faciə ilə nəticələnməyəcək. Ölkə inkişaf edəcək, lakin bu, tam inkişaf 

olmayacaqdır. Biz ölkəni müasirləşdirmək istəyirik ki, güclü siyasi sistemi və azadlıqları olan müasir dövlətə 

çevrilsin. Ən yaxşı nümunə Avropadır. Bu, sirr deyildir. Ona görə də bizim üçün tərəfdaşlıq proqramı onlardan 

nəyisə xahiş etmək və kömək göstərin demək cəhdi deyildir. Biz, bəlkə də onlara daha çox lazım olacağıq, 

nəinki onlar bizə. Bu, bizim üçün ölkəmizin bütün göstəricilərini yaxşı səviyyəyə gətirmək imkanıdır. Eyni 

sözləri NATO haqqında da demək olar. Biz “Sülh naminə tərəfdaşlıq” çərçivəsində, fərdi tərəfdaşlığın fəaliyyət 

planı çərçivəsində əməkdaşlıq edirik. Yeri gəlmişkən, Kollektiv Təhlükəsizlik üzrə Müqavilə Təşkilatının 

(KTMT) üzvü olan Ermənistan da orada əməkdaşlıq edir. Nə üçünsə, heç kəs Ermənistandan soruşmur ki, siz 
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daxil olmaq istəyirsinizmi? Bizdən isə soruşurlar. Heç olmasa, onlardan da soruşsunlar: əgər KTMT-nin 

üzvüdürlərsə, NATO-nun fərdi tərəfdaşlıq planında nə işləri var. Uzun müddət iki stulda oturmaq olmaz. Özü də 

hazırda onlar bəzi dövlət xadimlərinin “köməyi” ilə Rusiyanın Qafqazda forpostu kimi yüksək status almışlar. 

Lakin aydın deyil ki, bu forpost kimin əleyhinədir. Bizim əleyhimizə? Kimin əleyhinə? Zənnimcə, bu, 

ümumiyyətlə zərərli yanaşmadır. Bəzən eşidirəm ki, Rusiyanın Qafqazda yeganə müttəfiqi Ermənistandır. Nəyə 

görə? Baxın, Azərbaycanla Ermənistanı tərəziyə qoyun, əlbəttə, mən dərinə getmək istəmirəm, mövzu kifayət 

qədər genişdir. Azərbaycan Rusiyanın qonşusudur, Ermənistan isə qonşusu deyildir. Azərbaycanın Rusiya 

Qafqazı ilə dərin tarixi, mədəni əlaqələri var, Ermənistanın isə yoxdur. Azərbaycan neft və qaz hasil edən 

ölkədir və indiki halda artıq hasilatçı kimi müttəfiqdir. Lakin biz Rusiya ilə rəqabət apara bilmərik. Rusiya hər il 

Avropaya 150 milyard kubmetr qaz satır. Bizim gələn il üçün qaz hasilatımız isə 10 milyard kubmetr olacaqdır. 

Eyni sözləri elektroenergetika haqqında da demək olar, biz energetika sistemlərimizi birləşdirmişik. Ona görə də 

nə üçün Azərbaycan daha az əhəmiyyətli ölkədir? Bu, mənə aydın deyildir. Yəni bu, stereotipdir, yoxsa yenə 

erməni lobbisi, yaxud başqa səbəblər var?  

JURNALİST: Cənab Prezident, biz Sizə çoxlu stereotip gətirmişik. Bu da təbiidir, axı, biz 

Rusiyada yaşayırıq. Toxunmaq istədiyimiz daha bir mühüm mövzu var. Siz bizim daxili işlər nazirimizlə, 

cənab Nurqaliyevlə görüşmüsünüz. Məsələ bunda deyil. Məsələ ondadır ki, bildiyiniz kimi, Rusiya 

dövləti, Rusiya hökuməti əmək miqrasiyası, – bunu mədəni şəkildə və nəzakətlə belə adlandıraq, – 

haqqında qərar qəbul etmişdir. Müxtəlif hesablamalara görə, Rusiyada milyon yarımdan iki milyonadək 

azərbaycanlı işləyir. Prezident Putin iki milyon demişdir, amma burada statistika, bildiyiniz kimi, 

şübhəlidir. Azərbaycanlılar, əsasən, xidmət sahəsində, bazarlarda işləmişlər və işləyirlər. Hökumətin 

gələn il qüvvəyə minəcək qərarı onların imkanlarını kəskin şəkildə məhdudlaşdırır. Eşitmişəm, amma 

dəqiq bilmirəm, doğrudurmu ki, Siz Rusiyanı tərk etməli olan həmvətənləriniz üçün burada, Bakıda, 

ümumiyyətlə, Azərbaycanda mərkəzlər yaradılması barədə göstəriş vermisiniz? Belədirmi? Siz bu barədə 

Nurqaliyevlə, Putinlə danışmısınızmı? Bunun baş verməməsi üçün nə etmək olar, Siz nə təklif etmisiniz?  

İLHAM ƏLİYEV: Bəli, əlbəttə, danışmışam. Bu mövzu Rusiya Prezidenti ilə görüş zamanı da, indi də 

müzakirə olunmuşdur. Yeri gəlmişkən, rəqəmlər barədə. Sizə deyim ki, indi görüşdə bizim daxili işlər naziri də 

iştirak edirdi və mənim də məlumatım vardı. Bizim məlumatımıza görə, Azərbaycanın əmək qabiliyyətli yaşda 

burada müvəqqəti olmayan vətəndaşları təxminən 400-500 min nəfərdir.  

JURNALİST: Bütün ölkələrdə?  

İLHAM ƏLİYEV: Bəli.  

JURNALİST: Yəni, onlar Azərbaycanın hazırda digər ölkələrdə işləyən vətəndaşlarıdır. Onlar 

yarım milyondur.  

İLHAM ƏLİYEV: Rusiya vətəndaşları olan azərbaycanlılar da təxminən 500-600 min nəfərdir. Ona 

görə də iki milyon, üç milyon rəqəmi həqiqətə uyğun deyildir. Biz rayonlar üzrə, şəhərlər üzrə monitorinq 

keçirdik və müəyyən etdik ki, daha çox adamın getdiyi bəzi rayonlarda əhalinin təxminən 7 faizi yoxdur. Odur 

ki, bu, Azərbaycan üçün bir növ faciə kimi qəbul edilə biləcək fəlakətli rəqəm deyildir.  

JURNALİST: Axı, bu adamlar yarım milyondur. İndi onlar Rusiya hökumətinin bəzi 

hərəkətlərinin təsirinə məruz qalacaqlar. 

İLHAM ƏLİYEV: Əlbəttə. Ona görə də biz ləngimədən qərar qəbul etdik, mən bu istiqamətdə işin 

qaydaya salınması üçün Baş nazirin birinci müavini başda olmaqla hökumət komissiyası yaradılması haqqında 

fərman verdim. İndi biz DİN-in nümayəndələrini Rusiyanın bir neçə regionuna göndəririk...  

JURNALİST: Bu, Rusiya ilə razılaşdırmaqla edilir?  

İLHAM ƏLİYEV: Bəli. Biz, əvvəla, Rusiyanın hakimiyyət orqanları ilə birlikdə dəqiq sayı və dəqiq 

fərdi tərkibi müəyyənləşdirmək üçün Azərbaycan diasporunu, bütün regionlarda şöbələri olan Ümumrusiya 

Azərbaycan Konqresini, səfirliyi işə qoşmuşuq. Bu məsələni həll etmək olar və lazımdır. Yalnız əlaqəli şəkildə 

etmək lazımdır ki, bu, kampaniyaçılıq xarakteri daşımasın. Əgər Rusiyada miqrasiya proseslərini həqiqətən 

qaydaya salmaq vəzifəsi qoyulmuşdursa, mən belə başa düşürəm ki, prinsipcə bunu məhz həmin miqrantların 

gəldikləri ölkələrlə əməkdaşlıq şəraitində etmək daha səmərəli olacaqdır. Biz daha yaxşı bilirik, bizim 

mexanizmlərimiz çoxdur. Sizə açığını deyim ki, yaratdığımız komissiya prosesin artıq rəsmiləşdirilməsi 

deməkdir. Bilirdik ki, gec-tez belə olacaqdır. Çünki vəziyyətin, hadisələrin gedişini izləyirik. Müəyyən 

narahatlıq, milli və dini zəmində toqquşmalar, skinhedlər – bunların hamısı reallıqdır. Biz bunu izləyirik. Odur 

ki, bu vəziyyətə bir qədər əvvəldən hazırlaşmışdıq, iqtisadi, sosial, inzibati xarakterli tədbirlər kompleksi 

hazırlamışdıq. Bu məsələni ancaq birgə səylərlə həll etmək lazımdır. Bu, bizim üçün problemlər 

yaratmayacaqdır. Qarşıya qoyulmuş vəzifənin yerinə yetirilib-yetirilməyəcəyi hələ məlum deyil, axı, orada 

təkcə Azərbaycandan deyil, Orta Asiyadan, digər regionlardan olanlar da yaşayır, işləyirlər. Onlar boşluqda 
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deyillər, kiminləsə görüşür, əlaqə saxlayırlar, onlara kimsə kömək edir, kimsə onların sənədlərini rəsmiləşdirir, 

bazarda kimsə onlardan töycü alır. Bax, onlarla mübarizə aparmaq lazımdır. Əgər Rusiyada onlara, belə deyək, 

havadarlıq edənlərə qalib gəlmək mümkün olarsa, onda məsələni həll edəcəklər. Bu, mürəkkəb məsələdir və 

Rusiyanın hakimiyyət orqanlarına uğur arzulayıram. Bunu etmək çətin olacaqdır. Odur ki, miqrantların 

gəldikləri ölkələrlə əməkdaşlıq etmək hamı üçün faydalı olacaqdır. 

SUAL: Dediniz ki, Sizin məlumatınıza görə, Rusiyada Azərbaycan vətəndaşları təxminən 500 min 

nəfərdir. Lakin etnik azərbaycanlılar Rusiyada qat-qat çoxdur. Bu insanlar artıq Rusiya vətəndaşlığı 

alsalar da, etnik azərbaycanlılardır. İndi isə Rusiyada millətçilik əhval-ruhiyyəsi artmaqdadır və yəqin 

ki, özünüzünkülərə görə ürəyiniz ağrıyır. Axı, onlar Sizin xalqınızdır. Siz cənab Nurqaliyevlə danışdınız, 

bu problemi necə həll edəcəksiniz? Çünki Rusiyada azərbaycanlılara qarşı, bütün qafqazlılara qarşı 

mənfi əhval-ruhiyyə yaranır. Siz bununla əlaqədar işləyəcəksinizmi, kömək edəcəksinizmi?  

İLHAM ƏLİYEV: Bilirsinizmi, biz maksimum nə mümkündürsə, onu edirik. Yeri gəlmişkən deyim 

ki, Rusiyada Gürcüstan vətəndaşları olan çoxlu azərbaycanlı var. Yenə də nazirliyimizin məlumatına görə, onlar 

təxminən 170 min nəfərdir. Ona görə də, əlbəttə, azərbaycanlılar çoxdur və onların taleyi bizi narahat edir. Mən 

harada, hansı ölkədə oluramsa-olum, həmişə diasporla görüşürəm – Moskvada da, Kiyevdə də, Avropada da. 

Zənnimcə, bizim təşəbbüsümüzlə Prezident Putini Ümumrusiya Azərbaycan Konqresinin ikinci qurultayına 

dəvət etməyim və bizim orada birlikdə çıxış etməyimiz Azərbaycan diasporunun rahatlığı üçün mühüm amil 

oldu. Bu, cəmiyyətə də, bütün qurumlara da çox güclü siqnal idi. Əlbəttə ki, belə fəal siyasi əməkdaşlıq da 

kömək edir, çünki ölkələrimiz arasında əlaqələr genişlənir, ünsiyyətin səviyyəsi yüksəlir, əmtəə dövriyyəsini iki 

dəfə artırmışıq, indi üç dəfə artırırıq. Bütün bunlar köməkedici amillərdir. Amma bu məsələdə, bildiyiniz kimi, 

hər şey bizdən asılı deyildir. Hər halda, ora bizim ərazimiz deyildir. Bu, Rusiyanın ərazisidir və hər şey məhz 

əhvali-ruhiyyədən, ictimai ovqatdan asılıdır. Əlbəttə, müəyyən dairələrin millətçilik zəminində siyasi kapital 

toplamağa can atması çox narahat edir. Başqa bir şey hesabına siyasi kapital toplamaq mümkün olmadıqda, bu, 

əlverişli görünə bilər. Bu, klassiklər demişkən, sonuncu sığınacaq olsa da, çox təhlükəlidir, xüsusən də Rusiya 

kimi ölkədə. Azərbaycan da çoxmillətli ölkədir. Sizə deyim ki, biz milli azlıqlara böyük qayğı ilə yanaşırıq. 

Çünki bilirsiniz, ölkələrimizdə problemlər var və sosial-iqtisadi problemlər kifayət qədər oxşardır. Əgər hər 

hansı bir problem yerli sakini narahat edirsə, o, bundan, sadəcə, narazıdır və narazılığını bildirir. Əgər bu, 

azlığın nümayəndəsinə aiddirsə, o düşünə bilər ki, bu ona görədir ki, o, başqa millətdəndir. Ona görə də 

azlıqların yığcam yaşadıqları bölgələrə daha çox kömək göstərməyə çalışırıq – sosial infrastruktur: xəstəxanalar, 

məktəblər tikir, iş yerləri yaradırıq. Azərbaycanın zənginliyi ondadır ki, biz çoxmillətli dövlətik. Mən buna qəti 

əminəm. Bu, hər bir çoxmillətli dövlət üçün vacibdir. Rusiya da Qafqaz ölkəsidir. Qafqazın bir hissəsi 

Rusiyadadır. Məsələn, onlar necə fərqləndirəcəklər...  

JURNALİST: ...dağıstanlını azərbaycanlıdan?  

İLHAM ƏLİYEV: Heç cür. Məgər fərqləndirmək olarmı, hətta soyadları da eynidir. Yaxşı, bu, nəyə 

gətirib çıxaracaq? Biz öz tərəfimizdən maksimum hər şeyi edirik ki, soydaşlarımız üçün rahatlıq olsun. Lakin 

mən onlara demişəm, – yeri gəlmişkən, Moskvada da, Peterburqda da, digər şəhərlərdə də, - siz olduğunuz 

ölkənin qanunları ilə yaşamalı, onun qanunlarına tabe olmalı, o cümlədən də məişət sahəsində inteqrasiya 

etməlisiniz. Amma bilin ki, sizə pis olsa, sizi həmişə qəbul edərik.  

SUAL: İcazənizlə, söhbətimizin sonunu tələsik edək. Suallar olduqca çoxdur, həqiqətən 

tələsiklikdir. İndi biz Bakıda olarkən – bu, daxili işdir, buna baxmayaraq, – bir çox bakılılar bizə 

deyirdilər ki, hündür binaların tikintisi şəhərin tarixi mərkəzini məhv edir. Bunu biz də görürdük. Ölkə 

Prezidenti kimi Siz bu təhlükəni hiss edirsinizmi, yoxsa bu, ancaq həmin məhəllədə yaşayan adamların 

rəyidir?  

İLHAM ƏLİYEV: Belə narahatlıq var. Nə vaxt ki, heç nə tikmirdilər, deyirdilər heç nə tikilmir. İndi 

Bakıda eyni zamanda 500 ev tikildiyi bir vaxtda deyirlər ki, həddindən çoxdur. Hər bir ev məhəlləyə də uyğun 

olmalıdır, onun hündürlüyü və arxitekturası da Bakının arxitekturasına uyğun gəlməlidir. Odur ki, biz bu 

məsələlərlə məşğul oluruq. Əgər diqqət yetirdinizsə, indi bir çox köhnə evlərə yenidən üzlük çəkilir, onların 

tarixi koloriti bərpa edilir. Sözlərim qutuyabənzər köhnə sovet evlərinə də aiddir. İndi onlara da bizim gözəl 

Bakı daşından üzlük çəkirik və bunlar köhnə Bakı evləri kimi olacaqdır.  

SUAL: İlham Heydəroviç, bu gün-sabah BMT Təhlükəsizlik Şurası İran problemi haqqında 

qətnamə qəbul edəcəkdir. Orada hərtərəfli olmasa da, hər halda, sanksiyalar da olacaqdır. Layihə artıq 

hazırdır, ola bilsin, indi, biz sizinlə söhbət etdiyimiz vaxtda son qeydlər yazılır. Əgər indi Azərbaycan 

Təhlükəsizlik Şurasının üzvü olsaydı, İran barəsində nə kimi mövqe tutardı? 

İLHAM ƏLİYEV: Biz sanksiyaların əleyhinə olardıq. İstənilən sanksiyaların. Bu, birmənalıdır.  
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JURNALİST: Bəs nə üçün? Hər halda, atom silahının yayılması dəhşətli tarixdir. Yeri gəlmişkən, 

bu, Sizin problemləriniz olacaq, axı, İranda 26 milyon, yaxud 30 milyon azərbaycanlı yaşayır. 

İLHAM ƏLİYEV: Axı, nüvə texnologiyalarının hazırlanması qadağan edilməyib. Doğrudurmu? Hər 

bir ölkənin buna haqqı var. BAEA mövcuddur, beynəlxalq nəzarət mövcuddur. Bu gün sübut varmı ki, İran 

nüvə bombası hazırlayır? Bizdə belə sübut yoxdur. Bu sübutlar beynəlxalq ekspertlərdə varmı? Bütün bunlar 

ehtimallar səviyyəsindədir. Odur ki, ölkəni nüvə texnologiyalarını inkişaf etdirmək istədiyinə görə 

cəzalandırmaq... Nə üçün başqalarına olar, onlara olmaz? Yəni, prinsip pozulur. Bəlkə də, bu, kiminsə xoşuna 

gəlmir, yəqin ki, kimdəsə narahatlıq və ya qorxu doğurur. Belə isə, bu məsələni müzakirəyə çıxarmaq, işləmək, 

əməkdaşlıq etmək lazımdır. Desən ki, olmaz, sanksiyalar tətbiq ediləcəkdir – bu, heç nəyə gətirib 

çıxarmayacaqdır. İnanın mənə. Biz bu regionda yaşayırıq, regionu tanıyırıq, İranla min kilometrdən çox 

sərhədimiz var, orada, dediyiniz kimi, 30 milyonadək azərbaycanlı yaşayır. Bu, heç nəyə, yaxşı bir şeyə gətirib 

çıxarmayacaqdır. Ona görə də biz bunun əleyhinəyik və mən bu mövqeyi dəfələrlə açıqlamışam, bəyan etmişəm 

və hesab edirəm ki, bu, təhlükəsizlik baxımından region üçün və ümumən inkişaf üçün ağır nəticələrə gətirib 

çıxaracaqdır. 

JURNALİST: Cənab Prezident, axırıncı sualdır. Sankt-Peterburqdan olan arxitektor Yura yazır: 

Sizin xanımınız kimi xanımı harada tapmaq olar? Əvvəlcədən təşəkkür edirəm. Mehriban xanım gözəllik 

ilahəsidir. Yuraya bir məsləhət verin. 

İLHAM ƏLİYEV: Yəqin ki, Bakıda. Düşünürəm ki, Bakıda, daha harada tapmaq olar. 

SUAL: Bu müsahibəni dinləyəcək rusiyalılara demək istədiklərinizi birbaşa demək üçün indi 

Sizin iki dəqiqə vaxtınız var. Ənənəvi olaraq, biz qonaqlarımıza belə imkan veririk. 

İLHAM ƏLİYEV: İki dəqiqə, bu, çox qeyri-demokratikdir. Axı, siz məni nə qədər sorğu-suala 

tutdunuz? Bir saat. Mənim demək istədiyim üçün isə cəmi iki dəqiqə. Siz söz azadlığını boğursunuz. 

Mən Yeni İl ərəfəsində bütün rusiyalılara xoşbəxtlik, firavanlıq, məhəbbət, əmin-amanlıq arzulamaq 

istəyirəm. Mənim həyatım Moskva ilə bağlı olmuşdur – 15 il orada oxumuş, işləmişəm. O illər pis illər deyildi, 

məhz gənclik, formalaşma illəri idi. Ona görə də Rusiyada baş verən hadisələr, təbii ki, qonşu dövlətin 

Prezidenti kimi, habelə şəxsi nöqteyi-nəzərdən mənim üçün əhəmiyyətlidir. Mən Rusiyanın uğurlarına 

sevinirəm, sevinirəm ki, Rusiya yenidən dünya miqyasında sanballı dövlətə çevrilir. Bizdə deyirlər, qonşunun 

firavanlığı sənin firavanlığındır. İstəyirəm ki, sülh olsun, ölkələrimiz arasında əməkdaşlıq inkişaf etsin, qarşılıqlı 

anlaşma möhkəmlənsin, daha çox ünsiyyət olsun. 

JURNALİST: Cənab Prezident, son söz Sizdədir, biz Sizinlə doğum gününüz ərəfəsində 

görüşürük. Siz artıq dediniz ki, xahiş etməyi sevmirsiniz. Buna baxmayaraq, öz doğum gününüz üçün 

Rusiyadan hansı hədiyyəni almaq istərdiniz 

İLHAM ƏLİYEV: Sözün düzü, bunu demək mənim üçün çətindir. Ən yaxşı hədiyyə xoş bir sözdür və 

Azərbaycanın dost olduğunu başa düşməkdir. 

JURNALİST: Çox sağ olun. 
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BAKIDA UKRAYNANIN BAŞ NAZİRİ VİKTOR YANUKOVİÇİN ŞƏRƏFİNƏ  

TƏŞKİL EDİLMİŞ QƏBULDA 

ÇIXIŞ 

 

Bakı şəhəri, 

26 dekabr 2006-cı il 

 

- Viktor Fyodoroviç, sağ olun. Bu gün Sizi Azərbaycanda görməyimə çox şadam. Sizin göstərdiyiniz 

münasibəti və Yeni il ərəfəsində iş cədvəlinin gərgin olmasına baxmayaraq, buraya gəlməyə, ünsiyyətdə 

olmağa, görüşməyə və öz hisslərinizi ifadə etməyə vaxt tapmağınızı çox qiymətləndirirəm. Mən Ukrayna və 

Azərbaycanın ikitərəfli münasibətlərinin inkişafı üçün çox mühüm mənbə olan dostluğumuzu, səmimi 

münasibətlərimizi, qarşılıqlı hörmət münasibətlərini, dəstəyi qiymətləndirirəm. 

Biz gün Siz Azərbaycan Prezidentinin, atam Heydər Əliyevin məzarını ziyarət etdiniz, bütün həyatını öz 

ölkəsinə xidmətə həsr edən və habelə Ukraynaya, Ukrayna xalqına çox böyük məhəbbət bəsləyən insanın 

xatirəsinə öz ehtiramınızı bildirdiniz. Mən bunu bilirəm, onun Sizin ölkənizə münasibəti həmişə çox mehriban 

və səmimi olmuşdur. Təbii olaraq, bu, mənə də, bütün silahdaşlarıma da keçmişdir.  

Ukrayna bizim üçün dostdur, strateji tərəfdaşdır, elə bir ölkədir ki, keçmişdə bizi onunla çox əlaqələr 

bağlayırdı, ən başlıcası isə, gələcəkdə qarşılıqlı əməkdaşlığın çox parlaq perspektivləri var. Bu gün biz Sizinlə 

ikitərəfli münasibətlərin, əslində, bütün spektrini kifayət qədər geniş əhatə etdik, bütün sahələrdə əlaqələrimizin 

inkişafının əsas yollarını müəyyənləşdirdik və ümidvaram ki, onları uğurla həyata keçirəcəyik. İkitərəfli 

əlaqələrimizin inkişafında Sizin rolunuzu xüsusi qeyd etmək istəyirəm. Siz hökumətə yenidən başçılıq etdiyiniz 

andan biz bu münasibətlərdə yeni dinamizmi dərhal hiss etdik. Bu, çox xoşdur, çox vacibdir. Bu, bizim çox 

xoşumuza gəlir. Biz Sizin keçmişdəki fəaliyyətinizi də xatırlayırıq. O vaxt Sizin səyləriniz sayəsində Ukrayna 

iqtisadiyyatı sürətlə inkişaf etməyə başladı. Yəqin ki, Siz hökumətə birinci dəfə başçılıq etdiyiniz dövrdə inkişaf 

sürəti MDB-də ən yüksək idi. Sonra durğunluq oldu. İndi, Siz hökumətə yenidən başçılıq etdiyiniz vaxtda biz bu 

dinamikanı aydın görürük. Bu, ən başlıcasıdır və iqtisadiyyatda məhz Sizin apardığınız siyasətə və istər öz 

ölkənizdə, istərsə də onun hüdudlarından kənarda hörmət qazandığınıza aydın sübutdur. 

Azərbaycanda Sizi böyük siyasi xadim, dövlət xadimi, Azərbaycanın dostu, ölkəmizə böyük məhəbbətlə 

yanaşan insan kimi tanıyırlar. Bu da çox vacibdir. Dövlətlər arasında münasibətlərin öz tarixi, öz dinamikası 

var. Rəhbərlər arasında münasibətlər, indiki halda, şəxsi dostluq münasibətlərimiz ölkələrimizin 

münasibətlərinin inkişafının da çox mühüm amilidir. Səfərə görə Sizə bir daha təşəkkür etmək, Sizi, gözəl 

ailənizi, bütün qonaqlarımızı, bütün qardaş Ukrayna xalqını üzümüzə gələn Yeni il münasibətilə təbrik etmək 

istəyirəm. Sizə 2007-ci ildə və gələcəkdə də ancaq qələbələr, uğur və nəzərdə tutduqlarınızın hamısının həyata 

keçməsini arzulayıram. Sizin sağlığınıza! 

 


