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PREZĠDENT ĠLHAM ƏLĠYEV HUMANĠTAR ƏMƏKDAġLIQ ÜZRƏ
BĠRĠNCĠ AZƏRBAYCAN-RUSĠYA FORUMUNUN ĠġTĠRAKÇILARINI
QƏBUL ETMĠġDĠR
Bakı şəhəri,
22 yanvar 2010-cu il
- Əziz dostlar!
Sizi görməyə çox Ģadam. Azərbaycanda sizi ürəkdən salamlamaq istəyirəm. Bu gün Humanitar
ƏməkdaĢlıq üzrə Rusiya-Azərbaycan Forumu iĢə baĢlamıĢdır. Mən bu təĢəbbüsü tamamilə dəstəkləyirəm.
EĢitdiyimə görə, sizin proqramınızın birinci hissəsi çox uğurlu olmuĢdur. Ümid edirəm ki, Azərbaycanda
olduğunuz bütün günlər sizin üçün həm faydalı, həm də xoĢ və yaddaqalan olacaqdır.
Mən burada çoxdan münasibətim olan xeyli tanıĢlarımı, dostlarımı, nisbətən yaxın vaxtlarda tanıĢ
olduğum adamları gördüm. Bəzilərini isə bu gün ilk dəfədir ki, görürəm. Hesab edirəm ki, bu cür format - sizin
nümayəndə heyətinin tərkibində həm köhnə tanıĢlarımızın, həm də Azərbaycanı yaxın vaxtlarda tanımağa
baĢlamıĢ insanların olması, əlbəttə böyük əhəmiyyət kəsb edir. Çünki bu, ölkəmizin həyatı ilə, burada mövcud
olan problemlər və nailiyyətlərlə daha yaxĢı tanıĢ olmağa imkan verəcəkdir. Bu cür ünsiyyət forması bütövlükdə
çox müsbətdir, çünki ölkələrimiz arasında münasibətlər çox dinamik və səmərəli inkiĢaf edir. Təbii ki,
ölkələrimizin ictimaiyyətinin də, - siz isə Rusiya cəmiyyətinin bütün sahələrini təmsil edirsiniz, - Rusiya ilə
Azərbaycan arasında cərəyan edən müsbət proseslərə fəal qoĢulmasını istərdik.
Sizin nümayəndə heyətinin tərkibində icra və qanunverici hakimiyyətlərin nümayəndələri, mətbuatın və
vətəndaĢ cəmiyyətinin nümayəndələri vardır. Buna görə də güman edirəm ki, hamı üçün maraqlı olacaqdır.
Humanitar əməkdaĢlıq sahəsində bizim fəal qarĢılıqlı əlaqələrimiz vardır. Yəqin ki, bugünkü çıxıĢlarda, Ģəxsi
söhbətlərdə və sabahkı proqramda bu istiqamətdə görülmüĢ iĢlərin hamısı ətraflı Ģərh olunacaqdır. Əlbəttə, bu
çox vacibdir. Bunu bilmək və bu cür müsbət təcrübə bazasında əməkdaĢlığı daha da inkiĢaf etdirmək lazımdır.
Lakin mənim fikrimcə, ən əsası odur ki, bu Forum ölkələrimiz arasında münasibətlərin gələcək inkiĢafına,
çoxĢaxəli münasibətlərin inkiĢafına güclü təkan verməlidir. Ona görə ki, əməkdaĢlığın potensialı çox yüksəkdir,
əldə edilmiĢ nəticələr bizi qane edir. Lakin heç Ģübhəsiz, əməkdaĢlığı geniĢləndirməli olduğumuz sahələr də
çoxdur – iqtisadi sahə, qarĢılıqlı siyasi əlaqələr məsələsi, vətəndaĢ cəmiyyəti və mətbuat səviyyəsində, yəni
ictimai fikri formalaĢdıran və dövlətin siyasi xəttini müəyyən dərəcədə təyin edən strukturlar səviyyəsində
əlaqələr bu qəbildəndir.
Ölkələrimiz arasında çox sıx münasibətlər vardır, biz qonĢuyuq, dostuq. Ġqtisadi münasibətlərin
statistikasına nəzər salsaq görərik ki, keçənilki böhran ili istisna olmaqla həm əmtəə dövriyyəsinin həcminə,
həm də onun keyfiyyətinə və strukturuna görə daim artım müĢahidə olunmuĢdur. Əvvəlki illərdə müzakirə
prosesində olan əsas məsələlər praktiki olaraq həll edilmiĢdir. Biz qarĢılıqlı anlaĢmanı geniĢləndiririk.
Zənnimcə, humanitar sahədə qazandığımız nailiyyətlərlə tanıĢ olmağa imkanınız olacaqdır. Biz MDB
məkanında bütün humanitar proseslərdə də fəal iĢtirak edirik.
Bu il hamımız Ġkinci Dünya müharibəsində Qələbənin 65 illiyini qeyd edəcəyik. Bu faktın
qiymətləndirilməsində Rusiya ilə Azərbaycan arasında tam qarĢılıqlı anlaĢma mövcuddur. Rusiyada olduğu
kimi, biz də veteranlara böyük qayğı ilə yanaĢırıq və hesab edirəm ki, Ġkinci Dünya müharibəsinin tarixinin
təftiĢ və təhrif edilməməsi üçün hamı səy göstərməlidir. Bugünkü nəslin bir qismi müharibənin bütün
çətinliklərini öz üzərində hiss etmiĢdir, bir qismi bu barədə öz valideynlərinin söhbətlərinə əsasən məlumata
malikdir. Lakin elə etmək lazımdır ki, 20 ildən və 50 ildən sonra bizim ortaq qəhrəmanlıq tariximizi təftiĢ
etməyə hətta cüzi imkan olmasın.
Humanitar sahədə bizi birləĢdirən istiqamətlər çoxdur. Əlbəttə ki, biz əlaqələrimizi bu müsbət təcrübə
əsasında geniĢləndirməyə çalıĢmalıyıq. Hesab edirəm ki, ölkələrimiz arasında qarĢılıqlı siyasi fəaliyyətin,
iqtisadi kooperasiyanın və müxtəlif sahələrdə əməkdaĢlığın səviyyəsi ictimai Ģüurda tam əks olunur. Əlbəttə,
burada səmərəli iĢ üçün geniĢ məkan mövcuddur. Çünki düzgün nəticə çıxarmaq üçün vəziyyətə bələd olmaq
lazımdır. Vəziyyətə bələd olmaq üçün insanlar ünsiyyət saxlamalı, bir-birinin yanına gedib-gəlmək və daim
ünsiyyətdə olmalıdırlar. Yadımdadır, bir neçə il bundan əvvəl biz Azərbaycanda Rusiya ili və Rusiyada
Azərbaycan ili keçirirdik. Bu tədbirlər çərçivəsində daim əlaqə saxlayırdıq, nümayəndə heyəti mübadiləsi
aparırdıq və əlbəttə, bütün bunlar münasibətlərimizə çox böyük dinamizm gətirmiĢdir. Hesab edirəm ki, sizin
nümayəndə heyəti və bu Forumun keçirilməsi ölkələrimizin nümayəndələri arasında qarĢılıqlı münasibətlərin
daha da geniĢlənməsinə Ģərait yaradacaqdır.
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Artıq qeyd etdiyim kimi, sizin nümayəndə heyətində Rusiya cəmiyyətinin bütün təbəqələri təmsil
olunmuĢdur. Bu insanlar həm sizin ölkənin inkiĢafını, həm də ictimai rəyi çox cəhətdən müəyyən edir. Əlbəttə,
buna görə də biz istərdik ki, siz Azərbaycanda olduğunuz günlərdə Azərbaycanla tanıĢ olasınız, ölkəmizin
inkiĢafını bir daha, bəziləriniz isə ilk dəfə görəsiniz. Ölkəmiz dinamik inkiĢaf edir. Son vaxtlar sosial-iqtisadi
inkiĢafın bir sıra problemləri həll edilmiĢdir. Hətta böhran ilində də biz yaxĢı artım sürəti nümayiĢ etdirmiĢik.
Ölkədə vətəndaĢ həmrəyliyi, siyasi sabitlik, hər bir vətəndaĢ üçün sərbəstlik mövcuddur. Azərbaycanın inkiĢafı
haqqında bu gün yəqin ki, müxtəlif məlumatlar səslənmiĢdir. Lakin ən yaxĢı göstərici əlbəttə sizin Ģəxsi
təəssüratınız olacaqdır. Ümid edirəm ki, sizin təkcə iclaslarda iĢtirak etmək deyil, sadəcə Ģəhərdə gəzmək,
Azərbaycanın həyatı ilə tanıĢ olmaq, ölkəmizin həyat tərzini hiss etmək üçün də imkanınız olacaqdır.
Mən bu cür, deyərdim ki, nadir bir tədbirin keçirilməsi təĢəbbüsünü irəli sürənlərin hamısına ürəkdən təĢəkkür
etmək istəyirəm. Çünki mən indiyə qədər istər formasına, istər tərkibinə, istərsə də proqramına və baĢlıcası, öz
ruhuna görə buna oxĢar bir tədbir xatırlamıram. Biz hamımız bu tədbiri dəstəkləyirik. Lakin təbii ki, hər bir
yenilik təĢəbbüs qrupunun sayəsində həyata keçirilir. Ġndiki halda bu təĢəbbüs qrupuna Azərbaycanın böyük
dostları, ölkəmizi sevən və qəlblərində Azərbaycana olan bu münasibətin onların dostluq etdiyi, sevdiyi,
özlərinə həmməslək saydığı adamlara da sirayət etməsini istəyən insanlar daxildir. Buna görə də mən bütün
təĢəbbüsçülərə, təĢkilatçılara və əlbəttə, qonaqlara təĢəkkür etmək istəyirəm. Mən bilirəm ki, siz hamınız çox
məĢhur və məĢğul adamlarsınız. Hamınızın iĢi çoxdur və yəqin ki, bir neçə günlüyə bu iĢlərdən uzaqlaĢmaq heç
də həmiĢə asan olmur. Vaxt tapıb ölkəmizə gəldiyinizə görə sizə təĢəkkür etmək istəyirəm. Biz bunu yüksək
qiymətləndiririk. Ümid edirəm ki, siz buna təəssüflənməyəcəksiniz.
Mən öz Ģərhlərimi çox mühüm sözlərlə tamamlamaq istərdim. Sabah biz böyük dostumuz Mixail
Solomonoviç Qusmanın yubileyini qeyd edəcəyik. Onun bütün həyatı Rusiya ilə Azərbaycan arasında
münasibətlərin, dostlar arasında münasibətlərin, Vətəninə, yaxınlarına, dostlarına münasibətin parlaq
nümunəsidir. Onu Moskva ilə Bakı arasında bölmək çox çətindir. Zənnimcə, bu, heç lazım da deyildir. O, hətta
fiziki mənada burada olmadığı vaxtda belə permanent Ģəkildə burada mövcuddur. Mən sizin qarĢınızda onu bu
gözəl yubiley münasibətilə ürəkdən təbrik etmək istərdim.
Dövlətimizin baĢçısı ĠTAR-TASS agentliyinin baĢ direktorunun birinci müavini Mixail Qusmanın
ölkələrimiz və xalqlarımız arasında əməkdaĢlıq əlaqələrinin daha da möhkəmlənməsinə töhfələrini yüksək
qiymətləndirərək ona cansağlığı, gələcək fəaliyyətində uğurlar diləmiĢ və ən xoĢ arzularını bildirmiĢdir.
Prezident Ġlham ƏLĠYEV demiĢdir: Mən bu gün sizin xidmətlərinizi sizə “Dostluq” ordeni təqdim etməklə qeyd
etmək istəyirəm. Siz bu ordenlə dövlətlərimiz arasında münasibətlərin inkiĢafına verdiyiniz böyük töhfəyə görə
təltif olunursunuz. Bu, Azərbaycan dövlətinin sizə verdiyi ilk mükafat deyildir. BeĢ il bundan əvvəl siz “ġöhrət”
ordeni ilə təltif edilmiĢdiniz. “Dostluq” ordeni nisbətən təzədir. Bu orden rəsmi dövlət təltifi kimi nisbətən yaxın
vaxtlarda qəbul edilmiĢdir və bu ordenlə təltif olunan insanların sayı o qədər də çox deyildir.
Prezident Ġlham Əliyev ĠTAR-TASS-ın BaĢ direktorunun birinci müavini Mixail Qusmana “Dostluq”
ordeni təqdim etdi.
XXX
Prezident Ġlham ƏLĠYEV dedi:
-Sağ olun. Mən əminəm ki, bu günlər həqiqətən münasibətlərin coĢqun inkiĢafı üçün möhkəm baza
olacaqdır. Ona görə ki, ölkələrimiz arasında münasibətlər, əlbəttə, inkiĢaf edir. Bu münasibətlər çox cəhətdən
rəhbərliyin siyasi iradəsindən asılıdır. Lakin indiki halda həmin münasibətlər həm də xalqlarımız arasında
münasibətlərin çoxəsrlik tarixinə əsaslanır. Təbii ki, Rusiya ilə Azərbaycan münasibətlərinin dərin kökləri
vardır. Bizim ikitərəfli münasibətləri indi necə qurmağımız, zənnimcə, bütövlükdə həm regionda, həm də daha
geniĢ mənada nümunə ola bilər. Bizim bu münasibətləri necə qurmağımız onu göstərir ki, siyasi əzm və həqiqi
arzu olduqda çox Ģeyə nail olmaq mümkündür. Münasibətlərimiz çox möhkəmdir, onların gələcəyini öncədən
görmək mümkündür, onlar qarĢılıqlı maraqlara, ortaq tarixə, ölkələrimizin sülh və təhlükəsizlik Ģəraitində
yaĢamaq, əməkdaĢlığı möhkəmlətmək, öz xalqları üçün nemətlər yaratmaq və özlərinin inkiĢafı ilə qonĢu
dövlətlərin də inkiĢafına Ģərait yaratmaq istəyinə əsaslanır.
Mən hesab edirəm ki, bugünkü format ikitərəfli Rusiya-Azərbaycan münasibətlərinin çox güclü
amilidir. Çünki humanitar komponent olmadan, həmin münasibətlər tamdəyərli olmayacaqdır.
Prezident Ġlham Əliyev Azərbaycan ilə Rusiya arasında ikitərəfli münasibətlərə toxunaraq siyasi, iqtisadi və
baĢqa sahələrdə qarĢılıqlı anlaĢma olduğunu vurğuladı, Azərbaycanda rus dilinə diqqət göstərilməsi barədə
danıĢdı:
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-Azərbaycanda iyirmi ilə yaxın müstəqillik dövründə rus dili itirilməmiĢdir. O, mövcuddur və biz
çalıĢırıq, səy göstəririk ki, vətəndaĢlarımız mümkün qədər çox xarici dil bilsinlər. Bu, rus məktəblərinə də, ali
məktəblərdə təhsilə də, Rusiyanın mədəni həyatına da aiddir.
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DAVOSDA “BLOOMBERG” AGENTLĠYĠNƏ
MÜSAHĠBƏ
Davos şəhəri,
27 yanvar 2010-cu il
-Azərbaycan olduqca böyük neft hasilatçısıdır. Neftin qiyməti barədə nə düĢünürsünüz?
-Hesab edirəm ki, hazırda qiymət ədalətlidir. Bu qiymət hasilatçıların və istehlakçıların tələbatlarına
cavab verir və eyni zamanda, Ģirkətlərə sərmayə qoymaq imkanı yaradır. Çünki hazırkı səviyyədən aĢağı olan
qiymət Ģirkətlərə yeni iĢlənmə, kəĢfiyyat və hasilat iĢlərinə sərmayə yatırmaqda çətinlik yaradır. Zənnimcə, bu
qiymət tarazlıdır.
-Hazırda qiymətlər qalxmaqda davam edir, lap yüz dolları ötsün, məgər Siz bundan məmnun
olmayacaqsınızmı?
-Neftin qiymətinin kəskin Ģəkildə qalxması büdcəmizə əlavə vəsaitlər verdi. Lakin, eyni zamanda, bu,
ölkəmizdə olduqca yüksək inflyasiya yaratdı və istehlak qiymətləri də qalxdı. Ölkənin tarazlı Ģəkildə inkiĢafını
təmin etmək və əhalinin sosial vəziyyətini daha da möhkəmləndirmək məqsədi ilə əlavə imkanlar əldə etmək
üçün hesab edirəm ki, qiymət təxminən 90 və ya 100 dollar səviyyəsində olmalıdır. 70 dollar da yaxĢı
qiymətdir.
-Bilirik ki, təbii qaz Azərbaycanın gələcək inkiĢafı üçün çox önəmli amildir. “Qazprom”
Azərbaycan qazını almaq təklifi ilə çıxıĢ etmiĢdir. Onlar bu gün nə qədər həcmdə qazı almağı təklif
ediblər və ölkəniz hazırda istismar olunan boru kəmərləri Ģəbəkəsi ilə nə qədər qazı ixrac etmək
imkanındadır?
-Biz qazımızı müxtəlif istiqamətlərdə ixrac etməkdəyik. Bu, bizim üçün çox vacibdir, çünki biz qazın nəqli
sahəsində maksimal Ģaxələndirməyə nail olmuĢuq. Bildiyiniz kimi, Ģaxələndirmə nəinki istehlakçılar, o
cümlədən hasilatçılar üçün də çox vacibdir. Beləliklə, biz qazı qonĢu ölkələrə ixrac edirik və əlbəttə, hər hansı
ölkə üçün yeni bazara çıxıĢ Ģübhəsiz ki, çox vacibdir. Bizim “Qazprom”la saziĢdə ixracın yuxarı həddi nəzərdə
tutulmayıb. Biz belə razılığa gəldik ki, hansı həcmdə qaz təklif etsək, “Qazprom” bir o qədər də alacaqdır.
-Yəni istənilən qədər?
-Bəli.
-Ümumiyyətlə, sizdə olan mövcud boru kəmərləri Ģəbəkəsi ilə nə qədər qaz ixrac edə bilərsiniz?
Yəni, nə qədər qazınız olarsa, bir o qədər?..
-Bu məsələdə ən mühüm amil hasilatın həcmidir. Bu gün biz bu həcmi elə bir səviyyədə saxlayırıq ki,
ixrac etmək imkanımız olsun. Əgər bizim yeni ixrac imkanlarımız və bazarlar olarsa, əlbəttə ki, hasilatın
artırılmasına böyük sərmayələr qoyacağıq. Biz qazı satmaq imkanımız olmadan hasilatı artırmaq üçün on
milyardlarla dollar sərmayə qoya bilmərik.
-Rusiya da elə bunu edir. Rusiya tərəfi təklif edə biləcəyiniz qədər həcmi almağa hazır olduğunu
bildirmiĢdir. Bu, əlavə sərmayələrin qoyulmasına imkan yaratmırmı, yəni sizin üçün bir növ “kart blanĢ”
deyilmi?
-Bizim böyük ehtiyatlarımız vardır. Təbii qaz ehtiyatlarımızın təsdiqlənmiĢ həcmi 2 trilyon kubmetrdir.
Bu həcm 5 trilyon kubmetr də ola bilər. Beləliklə, bizim özümüzü və eləcə də, dünyanın müxtəlif yerlərində
tərəfdaĢlarımızı ən azı yüz il qazla təchiz edə bilərik. Beləliklə, bununla bağlı bütün lazımi iĢlər görülməlidir.
Bizim “Qazprom”la münasibətlərə gəldikdə, burada üstünlük ondan ibarətdir ki, aramızda heç bir tranzit ölkə
yoxdur. Biz sadəcə həmsərhədik, infrastrukturumuz da vardır.
-Sizdən ən böyük qaz yatağı haqqında soruĢmaq istərdim. Söhbət “ġahdəniz”dən gedir. Hazırda
Azərbaycandan uzanan boru kəmərlərinin mövcud Ģəbəkəsi bu ən böyük qaz yatağının iĢlənilməsinin
məhdudlaĢdırılması və ya yubadılmasına səbəb ola bilərmi?
-Bu gün buna səbəb kimi təkcə mövcud infrastrukturun nəqletmə qabiliyyəti deyil, tranzitlə və
qazımızın qiyməti ilə bağlı məsələləri də göstərmək olar. “ġahdəniz” yatağı dünyada ən böyük yataqlardan
biridir. Bu yataq 1,2 trilyon kubmetr qaz ehtiyatına malikdir. Biz infrastrukturu geniĢləndirə bilərik və bunun
üçün ya yeni qaz boru kəmərinin çəkilməsini, ya da mövcud boru kəməri Ģəbəkəsini geniĢləndirməyi
planlaĢdırırıq. Buna görə, bu gün mövcud boru kəmərləri Ģəbəkəsi məsələsi əsas maneə kimi qəbul
edilməməlidir. Tranzit məsələsini həll etdikdən, ədalətli qiymətə nail olduqdan sonra Azərbaycan və onun
tərəfdaĢları olan xarici Ģirkətlər yeni infrastrukturun qurulması üçün milyardlarla dollar sərmayə qoyacaqlar.
-Siz tranzit və qiymət məsələlərinə toxundunuz. Siz bu amilləri Nabukko layihəsi üzrə razılaĢma
üçün və ya bu layihənin real bir layihəyə çevrilməsi üçün zəruri Ģərtlər kimi göstərirsinizmi?
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-Əslində, Nabukko layihəsi “Cənub dəhlizi”nin əsas elementlərindən biridir. Bu layihə qazımızı Qərb
bazarlarına çıxarmaq imkanı verə bilər. Buraya, Nabukko, TGĠ (Türkiyə-Yunanıstan-Ġtaliya) və TAP
(Transadriatik boru kəməri) layihələri daxildir.
-Yəni, Gürcüstan və Türkiyə vasitəsilə Qərbi Avropa ölkələrinə çıxıĢ?..
-Bəli. Buna görə tranzit məsələləri həll olunmadan infrastrukturun geniĢləndirilməsi haqqında danıĢmaq
tezdir.
-Nabukko haqqında danıĢdıq. Siz bunu “Cənub dəhlizi” adlandırdınız, lakin mahiyyətcə bunlar
eynidir. “Cənub dəhlizi” Azərbaycanda hasil olunan enerjidaĢıyıcıların Gürcüstan və Türkiyə vasitəsilə
Qərb bazarlarına nəqlini nəzərdə tutur. Sizin fikrinizcə, bu, həqiqətən baĢ tutacaqmı? Bu haqda
müəyyən müddətdə söhbətlər gedir.
-Bunu demək çətindir. Çünki sizin də qeyd etdiyiniz kimi, bu haqda artıq uzun müddətdir ki, kifayət
qədər söhbətlər gedir. Bu istiqamətdə bir sıra mühüm addımlar atılıb. Birincisi, 2009-cu ilin may ayında siyasi
bəyannamə imzalanıb. Azərbaycan da bu siyasi bəyannaməyə qoĢulmuĢdur. Bundan əlavə, Nabukko üzvləri
arasında bu layihənin hansı formada irəliyə aparılması ilə bağlı razılaĢma əldə edilmiĢdir. Bu layihəni irəli
aparmaq üçün bir sıra elementlər mövcud olmalıdır. Birincisi, bunu etmək üçün güclü siyasi iradə olmalıdır.
Ġkincisi, maliyyə vəsaiti olmalıdır. Öncə qeyd etdiyim kimi, tranzit məsələlərinin həll olunmaması ən əsas
maneədir. Eyni zamanda, qazımız üçün bazar qiyməti razılaĢdırılmalıdır.
-Siz qeyd etdiniz ki, əsas maneə qazın qiyməti və tranzit məsələsidir. Aydındır ki, Azərbaycan
üçün tranzitlə əlaqədar ən böyük məsələ Türkiyə ilə bağlıdır. Türkiyəyə qazın satıĢı ilə bağlı razılaĢma
üzərində müəyyən müddətdir ki, iĢ gedir. Bu prosesi ləngidən nədir?
-Biz qazı Türkiyəyə ixrac edirik. “ġahdəniz” yatağının birinci fazasından ixrac edirik. Bu baxımdan, heç
bir problemimiz yoxdur. Yeganə problem ondan ibarətdir ki, bu gün mövcud olan qiymət bazar qiymətinə
uyğun deyildir və iqtisadi baxımdan bizim üçün sərfəli deyildir. Türkiyəli həmkarlarımız da qiymətin ədalətli
olmadığını deyirlər. Beləliklə, qiymətlərə yenidən baxılmalıdır.
-Siz, Azərbaycanın Prezidenti kimi enerji müharibələri, alternativ enerji təchizatı marĢrutları
konsepsiyasından yaxĢı xəbərdarsınız. Bununla bağlı Azərbaycanın siyasi mövqeyi necədir? Yəni, tutaq
ki, Rusiya sizə deyir, bəli, bütün qazınızı verin, mən alıram. Bu, bizneslə bağlı məsələdir? Nəzəri
baxımdan, əgər onlar sizin bütün qazınızı alsalar, onda sual yaranır - boru xətləri nəyə gərəkdir? Siz
siyasi baxımdan Qərbi Avropa istehlakçısı üçün alternativ enerji təchizatı marĢrutuna həqiqətən
sadiqsinizmi, yoxsa, bu, Azərbaycanın milli maraqlarına cavab vermir?
-Bizə gəldikdə, bu, yüz faiz kommersiya xarakterli məsələdir. Mən sizə əvvəlki təcrübəmizdən söyləyə
bilərəm ki, biz neft marĢrutlarımızı Ģaxələndirəndə də, bu, kommersiya məsələsi idi, yəni bizə neftimizi Aralıq
dənizinə çıxarmaq üçün əsas boru kəməri lazım idi. Bakı-Tbilisi-Ceyhan bu cür baĢ tutdu. Eyni zamanda, bizim
iki digər boru kəmərimiz də vardır. Onlardan biri neftimizi Rusiyanın, digəri isə Gürcüstanın Qara dənizdəki
sahillərinə çıxarır. Eyni vəziyyət qaz sahəsinə də aiddir. Bu, sırf kommersiya məsələsi olmalıdır. Nabukko
layihəsinin problemlərindən biri ondan ibarətdir ki, məsələ həddindən artıq siyasiləĢdirilir. Biz diqqətimizi
kommersiya məsələlərinə cəmləĢdirməliyik. Onlar cəlbedici, əsaslandırılmıĢ və ədalətli olmalıdır. Hasilatçılar,
istehlakçılar və tranzit ölkələr arasında maraqlar tarazlığı qorunmalıdır.
-Hər halda, bu gün Azərbaycanın çalıĢdığı qiymət məsələsi ən mühüm məsələdir?
-Bu, mühüm məsələlərdən biridir. Digər mühüm məsələ Ģaxələndirmədir. Biz yalnız bir marĢrutdan asılılığa yol
verə bilmərik.
-Sonuncu sual. Ermənistan ilə Azərbaycan arasında nə vaxt sülh olacaq?
-Ermənistan öz iĢğalçı qüvvələrini Azərbaycanın beynəlxalq birlik tərəfindən tanınmıĢ ərazilərindən
çıxardığı andan etibarən sülh bərqərar oluna bilər.
-Çox sağ olun.
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DAVOSDA DÜNYA ĠQTĠSADĠ FORUMUNUN “QLOBAL ENERJĠ MƏNZƏRƏSĠ”
MÖVZUSUNDA ĠCLASINDA ĠġTĠRAK ETMĠġDĠR
Davos şəhəri,
28 yanvar 2010-cu il
APARICI: İlk sualımı Prezident Əliyevə ünvanlamaq istərdim. Qlobal enerji sistemini nəzərdən
keçirdikdə enerji təhlükəsizliyi Azərbaycan üçün nə deməkdir?
Prezident Ġlham ƏLĠYEV: Ġlk növbədə onu demək istərdim ki, enerji təhlükəsizliyi baxımından
bizim üçün ən əsas məsələ təchizat marĢrutlarının Ģaxələndirilməsidir. Biz buna nail ola bilmiĢik. Bu gün bizim
təbii ehtiyatlarımızı müxtəlif istiqamətlərə nəql edən ĢaxələndirilmiĢ boru kəmərləri sistemimiz vardır. Eyni
zamanda, enerji sahəsində davamlı və uzunmüddətli əməkdaĢlığın həyata keçirilməsi üçün istehsalçı, tranzit və
istehlakçı ölkələr arasında maraqlar balansının olması da vacibdir. Əgər maraqlar balansı pozularsa, bu,
müəyyən problemlər yarada bilər. Bizdən ötrü digər vacib məsələ isə təbii ehtiyatlarımız, xüsusilə də qaz üçün
ədalətli bazar qiyməti və müqavilələri imzalayan bütün tərəflərin tam sadiqliyidir. Hesab edirəm ki, enerji
təhlükəsizliyi baxımından bu elementlər bütövlükdə istehlakçı və istehsalçılar üçün daha böyük etimad yarada
bilər.
APARICI: Cənab Prezident, Azərbaycanın müstəqillik dövrünün ilk on ilində daha çox diqqət neft
sahəsinə ayrılırdı. İndi isə diqqət təbii qaza artır. Növbəti 5-10 il ərzində qlobal qaz bazarında Azərbaycanın
rolu nədən ibarət ola bilər və bu bazara çıxışı əngəlləyən hansı maneələr vardır?
Prezident Ġlham ƏLĠYEV: DüĢünürəm ki, qlobal qaz bazarında Azərbaycanın rolu mütləq artacaqdır.
Çünki, nəhəng qaz ehtiyatlarının aĢkar olunması Azərbaycanın əsas qaz ixracatçılarından birinə çevrilməsinə
imkan yaradacaqdır. Bildiyiniz kimi, hesablamalara görə, Azərbaycanın təsdiq olunmuĢ minimal qaz ehtiyatları
2 trilyon kubmetrdən artıqdır. Bu, bundan sonrakı on illər ərzində həm bizim, həm də ixracat həcmi üçün
kifayətdir. Hazırda isə ən mühüm məsələ təbii qazımız üçün etibarlı və üzunmüddətli bazarın təmin edilməsidir.
Qeyd etdim ki, artıq ĢaxələndirilmiĢ qaz təchizatı sistemimiz vardır. Lakin həmin sistem yalnız bugünkü hasilat
həcmini nəql edə bilər. Biz qaz hasılatını iki, üç dəfə, bəlkə də daha çox artırmağı planlaĢdırırıq. Onun üçün
bizim daha böyük həcmli boru kəmərləri infrastrukturumuz olmalıdır. Əlbəttə, böyük sərmayələri yeni iĢlənilmə
və boru kəmərləri infrastrukturuna yatırmaq üçün biz aydın Ģəkildə bilməliyik ki, istehlakçılarımız kimlərdir.
Həmin ölkələrdə bazarın tənzimlənməsi necə qurulub. Həmin bazarlar bizim üçün etibarlı və uzunmüddətlidir,
ya yox. Beləliklə, əminəm ki, bütün bu məsələlər öz həllini tapandan sonra Azərbaycan neft sahəsində olduğu
kimi, qaz potensialından da uğurla istifadə edəcəkdir.
APARICI: Yəqin ki, alıcılardan söhbət gedir.
Prezident Ġlham ƏLĠYEV: Bəli, alıcılarımız vardır. Ətrafımızda da alıcılar vardır. Azərbaycan
hazırda qonĢu ölkələrə qaz ixrac edir. Baxmayaraq ki, bu ölkələrdən bəziləri bizdən daha çox qaz hasil edir.
Lakin məqsədimiz Ģaxələndirməni davam etdirmək, yeni bazarlar tapmaqdır, xüsusilə də Avropada. Biz bilirik
ki, Avropadan olan alıcılar da Ģaxələndirmə, yeni qaz təchizatı mənbələri axtarıĢındadırlar. Hələlik isə Xəzər
dənizinin qazı, xüsusilə də Azərbaycanın mavi yanacağı Avropa üçün yeganə qaz mənbəyi ola bilər.
XXX
Ġclasda bp Ģirkətinin baĢ icraçı direktoru Toni Heyvord, “Saudi Aramko” Ģirkətinin prezidenti Xalid
Al-Falih, “Royal Dutch Shell” Ģirkətinin idarə heyətinin sədri Peter Vozer, “The Dow Chemical” Ģirkətinin
idarə heyətinin sədri Endrü Liveris, “Total” Ģirkətinin direktorlar Ģurasının sədri Tyerri Desmartes mövzu ilə
bağlı fikirlərini bildirdilər. Onlar Ģirkətlərin qlobal maliyyə böhranından xilas olması üçün daha mühüm
addımların atılmasının, bu istiqamətdə səmərəli tədbirlərin görülməsinin vacibliyini diqqətə çatdırdılar.
APARICI: Cənab Prezident, biz böhranın şirkətlərə təsirindən danışdıq. Gəlirlərin artdığı və ya
azaldığı bir dövrdə Siz ölkə Prezidenti kimi sabitliyi və inflyasiyanı necə qoruyub saxlaya bilirsiniz və
çətinlikləri necə dəf edirsiniz?
Prezident Ġlham ƏLĠYEV: Onu deyə bilərəm ki, son bir neçə il ərzində ölkəmizdə apardığımız
islahatlar bizə dayanıqlı və ĢaxələndirilmiĢ iqtisadiyyat yaratmağa imkan verdi. Ġyirmi il bundan öncə
Azərbaycan Sovet Ġttifaqının bir hissəsi idi. O zaman iqtisadiyyatımızın bazar iqtisadiyyatı seqmenti sıfıra
bərabər idi. Bu gün ümumi daxili məhsulumuzun (ÜDM) 85 faizi özəl sektorun payına düĢür. Biz neft və
qazdan əldə etdiyimiz gəlirləri qeyri-enerji sektoruna, ilk növbədə isə sənaye istehsalına yönəltdik. Beləliklə bu
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gün böhranla və neftin qiymətinin dəyiĢməsi ilə bağlı yaranan bütün çətinlikləri minimum itkilərlə dəf etməyə
nail olmuĢuq.
Mən 2009-cu ildə Azərbaycanda iqtisadi inkiĢafı aydın Ģəkildə əks etdirən bəzi rəqəmləri söyləyə
bilərəm. ÜDM-in artımı 9,3 faiz, sənaye istehsalının artımı 8,6 faiz, inflyasiya dərəcəsi isə yalnız 1,5 faiz
olmuĢdur. 2009-cu ildə neftin qiymətinin kəskin Ģəkildə aĢağı düĢməsinə baxmayaraq, müstəqil neft fondumuz
daha çox vəsait toplaya bilmiĢdir. Bu rəqəmlər aydın Ģəkildə göstərir ki, iqtisadiyyatımız hadisələrin
gözlənilməz inkiĢafına tab gətirə bilir. Təbii ki, biz də iqtisadi böhrandan əziyyət çəkmiĢik. Lakin biz bütün
ehtiyatlarımızı səfərbər etməyə nail olmuĢuq.
Onu da deyə bilərəm ki, 2009-cu ilin ən mühüm elementlərindən biri də odur ki, regionumuzdakı digər
ölkələrdən fərqli olaraq milli valyutamız dəyərini itirmədi, sabit qaldı. Bu isə insanların sosial müdafiəsi üçün
böyük bir dəstək idi. Neftin bugünkü qiymətləri isə Ģirkətlər, istehlakçılar və ölkələr üçün münasibdir. Bu cür
qiymətlər bizə daha çox sərmayə yatırmağa, daha çox neft və qaz hasil etməyə imkan verir, eyni zamanda, bu,
istehlakçılar üçün də məqbuldur. Artıq maraqlar balansı müĢahidə olunmaqdadır.
Ümid edirəm ki, biz 2010-cu ildə nəzərdə tutduğumuz bütün əsas layihələri həyata keçirəcəyik. Qeyd
etmək istəyirəm ki, 2009-cu ildə Azərbaycandakı sərmayələrin ümumi məbləği 10 milyard dollara yaxın olub.
Bu, iqtisadiyyatımız üçün kifayət qədər böyük məbləğdir. Hesab edirəm ki, neftin tarazlaĢdırılmıĢ qiyməti bizə
gələcəkdə inkiĢafı davam etdirməyə imkan verəcəkdir. Yeri gəlmiĢkən, son altı il ərzində Azərbaycan
iqtisadiyyatı dünyada ən sürətlə inkiĢaf edən iqtisadiyyat olub. Altı il ərzində iqtisadiyyatımızın ümumi artımı
300 faiz təĢkil edib. Beləliklə, indiyədək nail olduqlarımız, topladığımız vəsait və neft sahəsində əldə edilmiĢ
gəlirlərin qeyri-neft sektoruna yönəldilməsi istiqamətində gördüyümüz iĢlər bizə uğurlu inkiĢafı davam
etdirməyə imkan verəcəkdir.
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ALMANĠYA FEDERATĠV RESPUBLĠKASI KANSLERĠNĠN ĠQAMƏTGAHINDA
KANSLER XANIM ANGELA MERKELLƏ BĠRGƏ MƏTBUAT KONFRANSINDA
BƏYANAT
Berlin şəhəri,
4 fevral 2010-cu il
-Çox sağ olun, xanım Kansler.
Ġlk növbədə, məni Almaniyaya dəvət etdiyinizə görə Sizə minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm.
Siz qeyd etdiniz ki, üç il bundan əvvəl biz Sizinlə burada - Berlində görüĢmüĢdük. O görüĢdən sonra bu
günə qədər Almaniya ilə Azərbaycan arasında mövcud olan münasibətlər çox sürətlə inkiĢaf etmiĢdir. Siyasi
əlaqələr çox yüksək səviyyədədir. Ġqtisadi sahədə qarĢılıqlı maraq böyüyür və bu gün 100-ə yaxın alman Ģirkəti
Azərbaycanda uğurla fəaliyyət göstərir. Biz çox istəyirik ki, iqtisadi sahədə əməkdaĢlıq daha da dərinləĢsin.
Çünki bunu etmək üçün çox gözəl imkanlar vardır. Azərbaycan bu gün müasirləĢmə dövrünü yaĢayır. Əlbəttə
ki, ölkəmizi hərtərəfli inkiĢaf etdirmək üçün bizə qabaqcıl texnologiya lazımdır. Onlar da əlbəttə ki, Almaniyada
çox yüksək səviyyədədir.
Azərbaycan isə, öz növbəsində Avropanın enerji təhlükəsizliyi məsələlərinin uğurla həll edilməsi üçün
töhfəsini verməyə hazırdır. Siz bu gün Nabukko layihəsi haqqında fikirlərinizi söylədiniz. Biz bu layihəni
dəstəkləyirik. Qeyd etmək istəyirəm ki, Nabukko layihəsinin müzakirəsi bu gün daha da intensiv xarakter
daĢıyır. Hesab edirəm ki, bu, çox müsbət amildir. Azərbaycanda əvvəlki illərdə yaradılan nəqliyyat
infrastrukturu, xüsusilə qaz kəmərləri Nabukko və “Cənub dəhlizi”nin digər layihələrinin həyata keçirilməsi
üçün gözəl zəmin yaradır.
Bu yaxınlarda Azərbaycan Avropa Ġttifaqının “ġərq tərəfdaĢlığı” Proqramına qoĢulub. Bu proqramın
icrası nəticəsində ölkəmizdə siyasi, iqtisadi islahatlar, demokratikləĢmə prosesləri daha da sürətlə gedəcəkdir.
Beləliklə, ikitərəfli münasibətlərin məzmunu çox dəyərlidir və gündəlik çox geniĢdir. Əminəm ki,
bugünkü görüĢdən sonra münasibətlərimiz daha da sürətlə inkiĢaf etməyə davam edəcəkdir.
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MÜNXEN TƏHLÜKƏSĠZLĠK KONFRANSINDA
“TƏBĠĠ SƏRVƏTLƏRĠN TƏHLÜKƏSĠZLĠYĠ VƏ DƏYĠġƏN QLOBAL GÜC”
MÖVZUSUNDA MÜZAKĠRƏLƏRDƏ
ÇIXIġ
Münxen şəhəri,
5 fevral 2010-cu il
-Hörmətli xanımlar və cənablar.
Mən əvvəlcə konfrans təĢkilatçılarına dəvətə görə minnətdarlığımı bildirmək istərdim. Burada olmaq və
bugünkü tədbirdə iĢtirak etmək böyük Ģərəfdir.
Hazırda qlobal təhlükəsizlikdə enerji təhlükəsizliyi məsələlərinin əhəmiyyəti daha da artır. Tarixən neft
hasil edən ölkə kimi Azərbaycan regionumuzda enerji təhlükəsizliyinin təmin edilməsində öz rolunu oynayır.
Qeyd etmək istəyirəm ki, Azərbaycan dünyada ilk dəfə neft hasil etmiĢ məkandır. Buna görə, biz neft
hasilatı sahəsində zəngin tarixə malikik. Uzun illər və onilliklər ərzində Azərbaycan neftindən dünya
tələbatlarını təmin etməkdə istifadə olunmuĢdur.
Lakin 1990-cı illərin əvvəlində ölkəmiz müstəqilliyini bərpa etdikdən sonra, neft ehtiyatlarımızın əksər
hissəsi tükənmiĢdi. Bizə çirklənmiĢ ərazilər miras qalmıĢdı. Neft hasilatının sürətlə azalması ölkə üçün bir çox
problemlər yaratdı. Biz neft iĢinin yeni inkiĢaf mərhələsini yaratmalı idik. Lakin bunu necə etməli idik? Sovet
Ġttifaqı dağıldıqda yenicə yaranmıĢ bütün ölkələr bir çox iqtisadi və siyasi problemlərdən əziyyət çəkdilər. Buna
görə, qürurumuzu bərpa etmək üçün bizim yeganə yolumuz beynəlxalq neft Ģirkətlərinin Xəzərin Azərbaycan
sektoruna dəvət edilməsindən ibarət idi. Beynəlxalq neft Ģirkətləri ilə əməkdaĢlığımız bu cür baĢladı.
1994-cü ildə dünyada ən böyük yataqlardan biri – “Azəri-Çıraq” yatağı kəĢfiyyat iĢləri üçün hazır idi. Elə həmin
ildə, “Əsrin müqaviləsi” imzalandı və o, Azərbaycana, neft və qaz ehtiyatlarımıza bir çox milyardlıq sərmayələr
üçün qapını açdı.
Həmin vaxtdan etibarən, biz uğurlu enerji strategiyamızı davam etdirməyə müvəffəq olduq. Hökumət
ilə sərmayədarlarımız arasında çox yaxĢı və dost münasibətləri qurduq. Münbit sərmayə mühitini yaratdıq və
neft irsimizi bərpa etməyə nail olduq.
Bu gün ölkə əsas enerji mənbələri ilə tam Ģəkildə təmin olunub. Neft hasilatımızın həcmi bir neçə dəfə
artıb və indi biz artıq hər gün bir milyon barrel neftdən söhbət aparırıq. Hasilata və infrastruktura qoyduğumuz
sərmayələr bizə enerji təchizatı mənbələrini Ģaxələndirmək imkanını yaratdı.
Biz Azərbaycan neftini Qara və Aralıq dənizlərinə nəql edən üç boru kəməri çəkdik. Ümid edirik ki,
hasilatın bugünkü həcmi gələcək onilliklər ərzində də davam edəcəkdir. Bu, bizə xeyli maliyyə vəsaitlərini
toplamağa və neftdən əldə edilən gəlirləri iqtisadiyyatımızın qeyri-neft sektoruna - təhsil, sosial və səhiyyə
sektorlarına, eləcə də infrastruktura yönəltmək imkanını yaratdı. Məhz buna görə, iqtisadi böhran və neft
qiymətlərinin kəskin azalması ilə səciyyələnən 2009-cu ildə də Azərbaycan iqtisadiyyatı uğurlu inkiĢafını
davam etdirdi və həmin ildə iqtisadiyyatımız 9 faizdən çox artmıĢdır.
ġaxələndirmə bizim üçün prioritetlərdən biri idi. Çünki biz yalnız bir təchizat marĢrutundan asılı ola
bilməzdik. Hazırda biz üç neft təchizatı marĢrutuna malikik və bu, regionda tamamilə yeni vəziyyət yaratdı.
Çünki dünyada ilk dəfə olaraq Xəzər dənizi, əgər belə demək olarsa, xarici Ģirkətlər üçün açıq elan edildi. Ġlk
dəfə olaraq, Xəzərdə hasil edilən neft boru kəmərləri ilə beynəlxalq bazarlara çıxarılmağa baĢlandı. Bu gün
həmin boru kəmərləri Xəzərin Ģərq sahillərində yerləĢən digər təchizatçılar tərəfindən də istifadə edilir.
Beləliklə, ölkəmizdə görülən iĢlər tamamilə yeni vəziyyət yaratmıĢdır. Bu gün biz təbii qazın nəqli üçün “Cənub
dəhlizi”, Nabukko və digər layihələr haqqında danıĢırıq. Lakin aydındır ki, son illər ərzində Azərbaycanda
qurulmuĢ infrastruktur olmadan bütün bu müzakirələr əsassız olardı.
Biz qapıları açdıq və çox münbit sərmayə mühiti yaratdıq. Hazırda sərmayədarlar ilə hökumət arasında
çox böyük etimad olan bir vəziyyətdəyik. Qeyd etmək istədiyim digər mühüm elementlərdən biri isə ondan
ibarətdir ki, bütün neft müqavilələri ölkəmizdə parlament tərəfindən ratifikasiya olunur və qanuna çevrilir ki,
heç kəs heç bir sözü dəyiĢə bilməsin. Bu, sərmayədarlar arasında əlavə etimad yaradır. Onlar tamamilə
əmindirlər ki, hökumət hətta əgər Ģərtləri yenidən razılaĢdırmaq və güclü mövqeyindən irəli gələrək, əlavə
üstünlükləri əldə etmək istəsə belə, bunu etmək hüququna malik deyildir.
Enerji Ģaxələndirilməsi sahəsində görülən iĢlər bu gün sonrakı inkiĢaf üçün yaxĢı imkanlar yaradır.
2007-ci ildən əvvəl Azərbaycan təbii qaz idxal edirdi. Lakin bizim iĢlənilməsinə baĢladığımız böyük qaz
yataqlarımız vardır. Hazırda isə, Azərbaycan nəinki öz daxili tələbatını təmin edir, o cümlədən qazı müxtəlif
istiqamətlərdə ixrac edir. Ölkəmizdə qaz hasilatının həcmi artır. Ümid edirik ki, bu il qaz hasilatının həcmi 30
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milyard kubmetrə yaxın olacaqdır. Daxili tələbatın həcmi isə, hasil olunacaq həcmin təxminən üçdə birinə
bərabərdir.
Bu, o deməkdir ki, bizdə ixrac üçün böyük həcmdə təbii qazımız olacaqdır. Bilirik ki, Avropanın bizim
təbii qaza ehtiyacı vardır. Avropa tərəfdaĢlarımızla enerji təhlükəsizliyi və enerji Ģaxələndirilməsi məsələləri
üzərində çalıĢırıq.
Əvvəlcə qeyd etdiyim kimi, neft və qaz üçün bizim artıq gözəl infrastrukturumuz vardır. Biz hasilatın
artırılması üçün gələcəkdə istifadə oluna biləcək dəhliz yaratmıĢıq. Çünki hesablamalara görə, Azərbaycanda
minimal qaz ehtiyatları 2 trilyon kubmetrdir. Lakin bu, 5 trilyon kubmetr də təĢkil edə bilər. Bu, nəinki bizim və
regional istehlakçılar üçün, o cümlədən Avropa istehlakçıları üçün ən azı yüz ilə kifayətdir. Biz bu məsələlər
üzərində iĢləyirik və Azərbaycan hər zaman konstruktiv olub. Biz bütün Ģaxələndirmə təĢəbbüslərini
dəstəkləmiĢik.
Bu gün biz təchizat marĢrutlarımızı tam ĢaxələndirmiĢik. Bizim istənilən istiqamətə gedən üç neft və
dörd qaz boru kəmərlərimiz vardır. Hər bir istiqamətə gedən boru kəməri geniĢləndirilə bilər. Biz sadəcə,
istehlakçılar, tranzit ölkələr və hasilatçılar arasında saziĢlərə aid bütün zəruri məsələlərin həllini və əlavə olaraq,
20 milyard kubmetr qazı hasil etmək məqsədi ilə məbləği təxminən 20 milyard dollar olacaq sərmayələrin yeni
mərhələsinin baĢlanmasını gözləyirik.
Əlbəttə ki, bu, istehlakçılarımızın istifadəsinə veriləcəkdir. Hesab edirəm ki, daxil olmağa çalıĢdığımız
yeni mərhələyə nail olmaq üçün biz bir sıra mühüm məsələləri həll etməliyik.
Birincisi, hasilatçılar, tranzit ölkələr və istehlakçılar arasında maraqlar tarazlığı olmalıdır. Əgər tarazlıq
təmin olunmasa, bu layihələri irəliyə doğru aparmaq çətin olacaqdır.
Ġkinci mühüm məsələ böyük maliyyə paketinin olmasıdır. Hər hansı əlavə boru kəməri layihəsi üçün
çox böyük sərmayələr qoyulmalıdır. Azərbaycan öz tərəfdaĢları, xarici neft Ģirkətləri ilə milyardlarla dolları
təbii qazımızın hasilatına yatırmağa hazırdır. Lakin onu Avropa bazarlarına çıxarmaq üçün boru kəməri
infrastrukturuna böyük sərmayələr qoyulmalıdır. Biz texniki yardımı təmin edə bilərik. Təcrübəmizdən, texniki
təcrübəmizdən və tranzit ölkələrlə tranzit saziĢlərin razılaĢdırılması təcrübəmizdən istifadə oluna bilər. Eyni
zamanda, ehtiyatlarımız üçün ədalətli bazar qiyməti olmalıdır.
Bugünkü vəziyyət bizi qane edir. Çünki hazırda ölkəmizin bütün əsas maliyyə problemlərinin həllinə
nail olmuĢuq. Enerji təchizatı sahəsində tam Ģaxələndirməyə malikik. Biz iqtisadiyyatı Ģaxələndirə bildik. Qeyd
etdiyim kimi, 2009-cu ildə iqtisadi artım 9 faizdən çox olmuĢdur. Sənaye artımı 8,6 faiz, inflyasiya dərəcəsi isə
1,5 faiz olmuĢdur.
Azərbaycan iqtisadi və siyasi islahatları davam etdirir. Dünya Bankı 2008-ci ildə Azərbaycanı dünyada
birinci islahatçı ölkə elan etmiĢdir. Liberal iqtisadiyyat, bazar iqtisadiyyatı və siyasi islahatlar birlikdə
ölkəmizdə çox yaxĢı mühit yaratmıĢdır. Biz xeyli maliyyə vəsaitlərini toplaya bildik. 2009-cu ildə neftin
qiymətlərinin aĢağı düĢməsinə baxmayaraq, maliyyə vəsaitlərimiz artmıĢdır. Bu gün onların həcmi 20 milyard
dollardan artıqdır. Bu, doqquz milyon əhalisi olan ölkə üçün kifayətdir. Gələn onilliklər ərzində neft hasilatı
göstəricisinin gündə ən azı 1 milyon barrel səviyyəsində olacağını nəzərə alsaq, bu, o deməkdir ki, gələcəkdə
bizim hər hansı maliyyə yardımına ehtiyacımız olmayacaqdır.
Nəzərdə tutduğumuz bütün layihələrin həyata keçirilməsi üçün qarĢılaĢdığımız həlli vacib olan əsas
problemlərdən biri əlbəttə ki, regionda sülhün bərqərar olmasıdır. Uzun illər ərzində Azərbaycan əraziləri
Ermənistanın iĢğalı altında qalır. Bu iĢğal demək olar ki, iyirmi ildir davam edir. Bu iĢğal və etnik təmizləmə
siyasəti nəticəsində bir milyon azərbaycanlı hələ də qaçqın və məcburi köçkün vəziyyətində yaĢayır. Biz
Ermənistan-Azərbaycan münaqiĢəsinin həll yolunu mümkün qədər tez tapmaq və Azərbaycanın bütün dünya,
BirləĢmiĢ Millətlər TəĢkilatı tərəfindən tanınan ərazi bütövlüyünün bərpasını istəyirik. Beynəlxalq təĢkilatların
bütün qərarlarında Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə tam dəstək verilir.
Bu məsələ regional sabitliyə və inkiĢafa böyük təhlükə yaradır. Əlbəttə ki, o, tammiqyaslı regional
əməkdaĢlığa maneədir və bütün planlarımıza xələl gətirə bilər. Biz tərəfdaĢlarımızla apardığımız əməkdaĢlığa
tam sadiqik. Biz bütün enerji layihələrinə kommersiya nöqteyi-nəzərindən yanaĢırıq. Bu layihələrdə mühüm
kommersiya elementi olmalıdır. Eyni zamanda, Ģaxələndirməyə nail olmaq lazımdır. Çünki yalnız bir təchizat
mənbəyindən asılılıq bizim üçün gələcəkdə problemlər yarada bilər.
Hesab edirəm ki, enerji təhlükəsizliyinə dünyada, xüsusən də bu konfransda yetirilən diqqət həmin
məsələlərin nə dərəcədə vacib olduğunu göstərir. Bu məsələlərə böyük sadiqlik, güclü siyasi iradə ilə və
regional problemləri tam Ģəkildə anlayaraq yanaĢmaq lazımdır. Çünki bizim regionda, Qafqazda və Xəzər
regionunda siyasi inkiĢaf və iqtisadi əməkdaĢlıq məsələləri bir-biri ilə sıx bağlıdır.
Çox sağ olun.
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Sonra dövlətimizin baĢçısı iĢtirakçıların suallarına cavab verdi.
SUAL: Sualım Prezident Əliyevədir. Xəzər regionunun inkiĢafında və onun dünyaya açılmasında
Azərbaycanın rolunu etiraf edirəm. Mən Sizin iqtisadiyyatın Ģaxələndirilməsi ilə bağlı söylədiyiniz sözləri
yüksək qiymətləndirirəm. Lakin sual onunla bağlıdır ki, Azərbaycan daxildə enerji təhlükəsizliyinin
Ģaxələndirilməsi üçün hansı iĢləri görür? Sizin çox zəngin neft və qaz ehtiyatlarınız vardır. Azərbaycan külək
enerjisi, bərpa olunan enerji mənbələri, hətta nüvə enerjisi sahəsində nə edir? Sağ olun.
CAVAB: Əvvəlcə qeyd etdiyim kimi, enerji strategiyamız nisbətən yaxınlarda baĢladı, çünki biz
müstəqillik baxımından gənc ölkəyik. Buna görə, bizim üçün ən üstün prioritet enerji təhlükəsizliyimizin təmin
edilməsi idi. Birincisi, biz neft hasilatını artırmalı, sonra isə xaricdən idxal edilən qazdan asılılığı azaltmalı idik.
Buna nail olundu. Bundan dərhal sonra bu gün biz özümüzü tam təmin etdiyimiz, neft və qazımızın müxtəlif
istiqamətlərdə ixracına baĢladığımız bir vaxtda yeni prioritetimiz bərpa olunan enerji mənbələridir. Əfsuslar
olsun ki, biz su ehtiyatlarına görə zəngin deyilik. Lakin bununla belə, biz Azərbaycanda su elektrik enerjisinin
inkiĢafı üzrə böyük plan tərtib etdik. Biz ucuz baĢa gələn enerjini əldə etmək məqsədi ilə hər çayda kiçik
elektrik stansiyası tikməyi planlaĢdırırıq. Eyni zamanda, bu yaxınlarda Bərpa Olunan Enerji üzrə Dövlət
Agentliyi yaradılmıĢdır və əsas prioritet günəĢ və külək enerjisi olacaqdır. Bizdə günəĢli və küləkli günlər
çoxdur və bu cür iqlim üstünlüklərindən niyə də istifadə etməyək. Bəzən külək çox darıxdırıcıdır, lakin
fikrimcə, bu baxımdan biz üstünlük qazanmıĢıq. Biz enerji balansımızda bərpa olunan enerji mənbələrindən
ibarət böyük seqment yaratmaq məqsədi ilə dövlət və özəl sektor tərəfindən böyük sərmayələr qoymağı
planlaĢdırırıq. Bu, bizə neft və qazımıza gələcək nəsillər və ixrac üçün qənaət etməyə, neftdən əldə etdiyimiz
vəsaitləri bərpa olunan mənbələrə yönəltməyə imkan yaradacaqdır. Planlarımız belədir və hesab edirəm ki, bu
planların həyata keçirilməsinə nail olacağıq.
SUAL: Cənab Prezident, Siz Nabukkonun çəkilməsini yubadan bəzi məsələləri Davosda qeyd etdiniz.
Nabukko Sizin üçün hələ də prioritetdirmi?
CAVAB: Bir qədər əvvəl qeyd etdiyim kimi, biz böyük qaz ehtiyatları aĢkar etmiĢik və artıq
mükəmməl nəqletmə infrastrukturu yaratmıĢıq. Biz hazırda qazı dörd ölkəyə nəql edirik: Türkiyə, Gürcüstan,
Ġran və Rusiya. Həmin istiqamətlərdən hər birində nəqletmə həcmini artırmaq məqsədi ilə bizim imkanlarımız
və əgər lazım gələrsə, maliyyə ehtiyatlarımız vardır. Hazırda biz daxildə istifadə edəcəyimiz və sata biləcəyimiz
qədər qaz hasil edirik.
Əlbəttə, istənilən digər ölkədə olduğu kimi, Ģaxələndirmə bizim üçün də çox vacibdir. Buna görə də,
gündəliyimizin birinci mərhələsində biz təchizatın tam Ģaxələndirilməsinə nail olmuĢuq. Lakin hazırda biz
hasilatı, ola bilsin, 40 milyard kubmetr və ya ondan da yüksək səviyyəyə artırmaq məqsədi ilə qaz yataqlarımıza
20 milyard dollara yaxın böyük sərmayələrin qoyulması ərəfəsindəyik. Buna nail olmaq üçün bizə bazarlar
lazımdır. Bizə qazımızı qəbul edəcək və ədalətli satılacaq bazarlar lazımdır. Eyni zamanda, biz əmin olmalıyıq
ki, bu əməkdaĢlıq uzunmüddətli olacaqdır. Çünki qaz biznesi neft biznesindən fərqlənir.
Sərmayə qoymazdan əvvəl siz istehlakçılarınızın kim olduğunu, tranzit haqlarını, qazınıza qoyulan
qiyməti, bazarın sizin üçün etibarlı olub-olmamasını və boru kəmərinin digər hissəsində olan tərəfdaĢlarınızın
nə dərəcədə ciddi və sadiq olduğunu öncədən bilməlisiniz. BaĢqa sözlə desək, bütün bu məsələlər həll
olunmadan daha çox qaz hasil etmək üçün bu qədər böyük maliyyə sərmayələri paketini hazırlamaq bizim üçün
çətin olardı.
Siz mənim Davosda Nabukko layihəsi ilə bağlı suala verdiyim Ģərhlərə istinad etdiniz. Biz “Cənub
dəhlizi”nin bir hissəsi olan bu və digər layihələri qəti Ģəkildə dəstəkləyirik. Ötən ilin mayında Azərbaycan
Nabukkonu dəstəkləyən siyasi bəyannaməyə qoĢuldu. Biz bu variantı ciddi Ģəkildə nəzərdən keçirməyə hazırıq.
Lakin bunu etmək üçün biz bütün səyləri gücləndirməliyik. Biz nə vaxt maliyyə vəsaitlərinin ayrılacağını, kimin
maliyyələĢdirəcəyini, bu layihənin həyata keçirilməsinə aid cədvəli və əgər belə demək olarsa, kəmərin digər
hissəsində olan tərəfdaĢlarımızın bu layihədə nə dərəcədə ciddi olduğunu bilməliyik. Çünki hamımız bilirik ki,
hazırda tikilən və ya nəzərdən keçirilən bir çox layihələr vardır. Onlar aĢağıdakı kimidir: “Mavi axın”, “Cənub
axını”, “ġimal axını” və Nabukko. Nabukko layihəsində iĢtirak edən ölkələr, eyni zamanda, “Cənub axını” və
“ġimal axını” layihələrində də iĢtirak edirlər. Buna görə, həm hasilatçı və həm də sərmayələrin əsas ağırlığını öz
üzərinə götürəcək bir ölkə kimi bizim üçün Nabukko cədvəlini, boru kəmərinə nə vaxt sərmayələrin
qoyulacağını, vəsaitin haradan gələcəyini bilmək çox vacibdir. Bu məsələlər həll olunan kimi, əlbəttə ki, biz
sərmayə qoymağa çox Ģad olarıq. Çünki bizim yataqlarımız mövcuddur və onlar bizim üçün yüz il və ondan
artıq müddətə də kifayətdir. Biz qazımızı ehtiyac duyulan bazarlara çıxarmalıyıq.
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SUAL: Cənab Prezident, Azərbaycanın etibarlı qaz və neft təchizatçısı kimi qalmasını istəyiriksə,
Dağlıq Qarabağ münaqiĢəsinin həll olunmasının zəruriliyini bizə bir daha haqlı olaraq xatırlatdınız. Dağlıq
Qarabağ məsələsinin birdəfəlik həlli üçün Sizin strategiyanızı bilmək istərdim. Daha dəqiq olaraq, bilmək
istərdim, Türkiyə-Ermənistan yaxınlaĢması bu strategiyaya hansı Ģəkildə uyğun gəlir? Ermənistan bu məsələdə
irəliləyiĢə nail olarsa və sərhədin hər iki tərəfində qarĢılıqlı ticarət və mümkün iqtisadi tərəqqi məqsədi ilə
sərhədlər açılarsa, bu, faydalı olardımı? Bu, Sizin Dağlıq Qarabağ strategiyanızın bir hissəsi ola bilərmi? Sizin
fikrinizcə, bu, faydalı ola bilərmi?
CAVAB: Öncə qeyd etdiyim kimi, demək olar ki, artıq 20 ildir torpaqlarımız iĢğal altındadır.
Azərbaycana qarĢı həyata keçirilən təcavüz və etnik təmizləmə siyasəti humanitar faciə ilə nəticələndi.
Ölkəmizdə bir milyon insan qaçqın və məcburi köçkün vəziyyətində yaĢayır. Nəinki Dağlıq Qarabağ, o
cümlədən keçmiĢ Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətinin inzibati sərhədlərinin ətrafında yerləĢən yeddi rayon da
iĢğal altındadır. Bütün infrastruktur dağıdılıb, bütün insanlar qovulub, hər bir Ģey yerlə-yeksan olunub. Bu iĢğal
təxminən iyirmi ildir ki, davam edir. Dünyada ən yüksək beynəlxalq qurum - BirləĢmiĢ Millətlər TəĢkilatının
Təhlükəsizlik ġurası iĢğalçı erməni qüvvələrinin Azərbaycanın zəbt edilmiĢ ərazilərdən dərhal və qeyd-Ģərtsiz
çıxarılmasını tələb edən dörd qətnaməmi qəbul edib. Lakin onlar yerinə yetirilməyib. ATƏT, Avropa ġurası və
digər beynəlxalq təĢkilatların qərarları Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü qəti Ģəkildə dəstəkləyir.
MünaqiĢə ölkələrin ərazi bütövlüyü və xalqların özünü idarəetmə prinsipləri əsasında həll olunmalıdır.
Bu prinsiplər bir-biri ilə ziddiyyət təĢkil etmir. Xalqların özünü idarəetmə prinsipi ölkələrin ərazi bütövlüyü
çərçivəsində uğurla həyata keçirilə bilər. Biz dünyada, xüsusən də Avropada mövcud olan muxtariyyatların
yaxĢı nümunələrini bilirik. Biz bu münaqiĢəni mümkün qədər tez həll etmək istəyirik. Çünki bizim xalq bu
münaqiĢədən əziyyət çəkir və torpaqlarımız iĢğal altında qalmaqda davam edir. Buna görə, Azərbaycan
danıĢıqlar prosesinin surətləndirilməsinə qəti Ģəkildə sadiqdir. Ümid edirik ki, erməni tərəfi də məsələnin
tezliklə həlli üçün öz səylərini göstərəcəkdir. Biz bu münaqiĢənin dondurulmuĢ vəziyyətdə qalmasına, həll
prosesinin yubadılmasına və yaxud sonu olmayan danıĢıqlarda iĢtirakımıza imkan verə bilmərik. Bu gün
müzakirə etdiyimiz məsələlər qərar və həll üçün ciddi əsas ola bilər. Hesab edirəm ki, biz məsələnin qeyd
etdiyim prinsiplər əsasında həllini mümkün qədər tez tapmalıyıq.
Biz iki suveren ölkə arasındakı münasibətlərə heç vaxt müdaxilə etmirik və etməyi də planlaĢdırmırıq.
Türkiyə və Ermənistan iki suveren ölkədir və həmin iki ölkə arasındakı münasibətlər yalnız onlar tərəfindən
nəzərdən keçirilməlidir. Bilirik ki, beynəlxalq səviyyədə diqqət yetirilir və Ģərhlər verilir ki, bu məsələlər
tezliklə və ya mümkün qədər tez həll olunmalıdır. Hesab edirəm ki, gəlin Ermənistan ilə Türkiyəyə öz aralarında
razılaĢmaq imkanı verək və bu prosesə müdaxilə etməyək. Bu, bizim mövqeyimizdir.
Eyni zamanda, aydındır ki, Ermənistan-Azərbaycan münaqiĢəsi həll edilmədən regionda tammiqyaslı
regional əməkdaĢlığa nail oluna bilməz. Çünki bu, regionda əsas problemdir və regional sabitliyə əsas
təhlükədir. Əgər biz Ermənistan ilə Türkiyə arasında sərhədin bağlandığı 1993-cü ilə qayıtsaq, görərik ki, sərhəd
Azərbaycan rayonlarından birinin, yəni Kəlbəcərin iĢğalı səbəbindən bağlanmıĢdır. Türk dostlarımız həmin
addımı bu səbəbdən atmıĢdılar. Bu addımın səbəbi hələ də göz qabağındadır, o aradan qaldırılmayıb. Dağlıq
Qarabağın inzibati sərhədlərindən kənarda yerləĢən Kəlbəcər və Azərbaycanın digər altı rayonu hələ də iĢğal
altındadır.
Bir daha qeyd etmək istəyirəm, biz türk dostlarımızın beynəlxalq və regional əməkdaĢlığın
qurulmasında göstərdiyi səylərinə tam etimad göstəririk. Əgər Türkiyə-Ermənistan yaxınlaĢması və ErmənistanAzərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqiĢəsinin həlli kimi iki proses paralel Ģəkildə bir paket kimi həll olunarsa, biz
regionda tezliklə sülhə nail ola bilərik.

15

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin ĠĢlər Ġdarəsinin
PREZĠDENT KĠTABXANASI
──────────────────────────────────────────────────────────────
“EURONEWS” TELEKANALINA MÜSAHĠBƏSĠNĠN GENĠġ VERSĠYASININ
ġƏRHĠ
Bakı şəhəri,
7 fevral 2010-cu il
Prezident sülh danıĢıqlarının iki mühüm Ģərtdən asılı olduğunu bildirərək demiĢdir ki, bunlar:
- Ermənistanın beynəlxalq normaları əsas götürməsi;
- Ermənistan qoĢunlarının Azərbaycanın beynəlxalq səviyyədə tanınmıĢ ərazilərindən
çıxarılmasıdır.
Prezident Ġlham Əliyev: Bu münaqiĢənin həlli ilə bağlı ümidlərimiz vardır. Çünki siz qeyd etdiyiniz
kimi, uzun illər ərzində davam edən proses münaqiĢənin sülh yolu ilə həllinə aparmalıdır. Artıq iyirmi ilə
yaxındır ki, torpaqlarımız iĢğal altındadır. Ermənistan beynəlxalq hüququn təməl prinsiplərini pozmuĢdur.
Bildiyiniz kimi, BMT-nin Təhlükəsizlik ġurası erməni qoĢunlarının iĢğal olunmuĢ ərazilərdən dərhal və qeydĢərtsiz çıxmasını tələb edən dörd qətnamə qəbul etmiĢdir. Lakin əfsuslar olsun ki, bu qətnamələr yerinə
yetirilməyib. Hazırda, danıĢıqlar yekun mərhələdədir. Çünki danıĢıqların bütün dövrü ərzində müxtəlif
variantların hamısı nəzərdən keçirilmiĢ və qəbul edilməmiĢdir. Ġndi isə, biz, necə deyərlər, nizamlanma üçün
əsas ola biləcək Madrid prinsiplərini müzakirə edirik. Lakin əlbəttə ki, bu, Azərbaycanın beynəlxalq səviyyədə
tanınmıĢ ərazilərindən Ermənistanın öz qoĢunlarını çıxararaq, beynəlxalq hüquq normalarına riayət etmək
istəyindən asılı olacaqdır. Bundan sonra isə, sülh bərqərar oluna bilər. Gec və ya tez bu münaqiĢə bitməlidir.
VətəndaĢlarımız öz doğma yurdlarına qayıtmalıdırlar. Lakin biz buna gec yox, daha tez nail olmaq istəyirik,
çünki insanlarımız artıq uzun illərdir ki, bunu gözləyir.
Ġbrahim Məmmədov (AzTV): Prezident vasitəçilərin təkliflərinin əsaslandığı əsas prinsipin
Azərbaycanın ərazi bütövlüyü olduğunu demiĢ və baĢqa prinsiplər haqqında da danıĢmıĢdır. Bunlar:
- ərazi bütövlüyü;
- güc tətbiq etməmək;
- Xalqların öz müqəddəratını təyin etməsidir.
Prezident ərazi bütövlüyü ilə müqəddəratı təyinin bir-birinə zidd olmadığını demiĢdir.
Prezident Ġlham Əliyev: Mən 2010-cu ildə dünyanın aparıcı ölkələrinin təmsil olunduğu ATƏT-in
Minsk qrupunun həmsədrlərinin münaqiĢəni həll etmək istiqamətində fəaliyyətlərinə nikbin baxıram. Bu,
nikbinliyə əsas verir. Eyni zamanda, qeyd etdiyim kimi, hazırda nəzərdən keçirdiyimiz təkliflər beynəlxalq
hüququn təməl prinsiplərinə əsaslanır. Onlar ölkələrin ərazi bütövlüyü, güc tətbiq etməmək və xalqların özünü
idarə etmə prinsiplərinə əsaslanır. Bu prinsiplər bir-biri ilə ziddiyyət təĢkil etmir. Çünki özünü idarə etmə
prinsipi ölkənin ərazi bütövlüyü çərçivəsində təmin edilə bilər. Bu baxımdan biz nikbinik. Lakin bu nikbinliyi
real nəticələrə çevirmək üçün Ermənistan tərəfi realizm və konstruktivlik nümayiĢ etdirməli, uzun illər
Azərbaycan torpaqlarını qeyri-qanuni iĢğal etmiĢ qoĢunlarını ərazilərimizdən çıxarmalıdır.
Ġbrahim Məmmədov (AzTV): Prezident Ġlham Əliyev aparıcının Ermənistanın iĢğal olunmuĢ
torpaqları qaytarmağa hazır olması haqda sualını cavablandırmayıb.
Sual –«Euronews»: Bəzi məlumatlar var ki, Ermənistan iĢğal olunmuĢ torpaqları qaytarmağa
hazırlaĢır. Görünür, Siz və prezident Sarkisyan ümumilikdə bu məsələdə razılığa gəlmisiniz. Siz bunu təsdiqləyə
bilərsinizmi?
Prezident Ġlham Əliyev: DanıĢıqlarımızın prinsiplərindən biri də ondan ibarətdir ki, hər bir Ģey
razılaĢdırılmayana qədər, heç nə razılaĢdırılmamıĢ hesab olunacaqdır. Buna görə, hesab edirəm ki, danıĢıqlar
prosesi baĢa çatmamıĢ, bəzi razılaĢdırılmıĢ hesab edilə bilən elementləri açıqlamaq tez olardı.
Ġbrahim Məmmədov (AzTV): Ancaq bununla belə Prezident vasitəçilərin nizamlama üçün etdikləri təkliflərin
əsas prinsiplərini açıqlayıb:
- Azərbaycanın ərazi bütövlüyü təmin edilməlidir;
- Ermənistan qoĢunları iĢğal olunmuĢ ərazilərdən, o cümlədən Dağlıq Qarabağın hüdudlarından
kənarda olan ərazilərdən çıxarılır;
- azərbaycanlı məcburi köçkünlər həmin torpaqlara qayıdır;
- Dağlıq Qarabağın hər iki icması üçün sülhə zəmanət verilir;
- bütün kommunikasiyalar açılır.
Prezident Ġlham Əliyev: Deyə bilərəm ki, vasitəçilərin verdiyi təkliflər Azərbaycanın ərazi
bütövlüyünün bərpası, Dağlıq Qarabağın inzibati hüdudlarından kənarda olan bütün iĢğal edilmiĢ torpaqlardan
Ermənistan qoĢunlarının çıxarılması, azərbaycanlı məcburi köçkünlərin öz torpaqlarına qayıtması, bütün
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kommunikasiyaların açılması, Dağlıq Qarabağın hər iki icması - erməni və Azərbaycan icmaları üçün sülh
zəmanəti prinsipinə əsaslanır.
Ġbrahim Məmmədov (AzTV): Bu prinsiplər hazırda masa üzərində olan təkliflərin əsasını təĢkil edir.
Prezident nizamlamanın ən mühüm məqamlarından olan dəhliz məsələsinə də aydınlıq gətirib və Azərbaycanın
mövqeyini ifadə edib.
Prezident Ġlham Əliyev: Biz bütün kommunikasiyaların açılmasının tərəfdarıyıq. Təkcə Dağlıq
Qarabağı Ermənistanla birləĢdirən dəhlizin deyil, eləcə də Azərbaycanı ölkəmizin ayrılmaz hissəsi olan
Naxçıvanla birləĢdirəcək dəhlizin də açılmasının tərəfdarıyıq. Burada, həmçinin iki ölkə arasında olan
sərhədlərin digər yerlərində də kommunikasiyaların açılması nəzərdə tutulur. Dağlıq Qarabağ ilə Ermənistan
arasında dəhlizə gəldikdə, əgər siz xəritəyə nəzər yetirsəniz görərsiniz ki, Dağlıq Qarabağın Ermənistanla heç
bir sərhədi və ya quru əlaqəsi yoxdur. Buna görə, sülh razılaĢmasının bir hissəsi kimi, dinc Ģəraitdə dəhlizin
təmin edilməsi Azərbaycanın getdiyi böyük güzəĢtlərdən biridir. Lakin biz hesab edirik ki, gələcəkdə bu dəhliz
təkcə bu gün Dağlıq Qarabağda və ya Ermənistanda yaĢayan insanlar tərəfindən deyil, eləcə də hamımız
tərəfindən istifadə oluna bilər. Biz bu əlaqəni Ermənistan və Azərbaycanın müxtəlif bölgələri arasında birbaĢa
keçid kimi də istifadə edə bilərik. Əgər nə vaxtsa sülh razılaĢmasına gəlsək, əminəm ki, biz tezliklə təmasları
qura bilərik, bütün kommunikasiyaları açarıq və regionda sülh bərqərar oluna bilər. Lakin buna nail olmaq üçün
əsas Ģərt Ermənistan qoĢunlarının iĢğal olunmuĢ torpaqlarımızdan çıxmasıdır.
Ġbrahim Məmmədov (AzTV): Bununla da Laçın dəhlizinin məntiqi davamı kimi dəhlizin Naxçıvana
qədər uzanması və dəhlizin hamının maraqlarına xidmət etməsi fikri gündəlikdədir. Dağlıq Qarabağın yekun
statusuna gəldikdə isə Prezident iki mühüm məsələyə toxunub və Azərbaycanın prinsipial mövqeyini
səsləndirib:
- birincisi, Dağlıq Qarabağ müstəqil ola bilməz;
- və ikincisi, Dağlıq Qarabağın Azərbaycandan ayrılmasına aparıb çıxara biləcək mexanizm və
prosedurlar yaradıla bilməz.
Bu ikinci məqam indi ən mühüm prinsip kimi müzakirə edilməkdədir. Ona görə ki, birinci məqam, yəni
hazırda Dağlıq Qarabağın Azərbaycandan ayrılmasının artıq mümkünsüz olduğunu hamı birmənalı olaraq
anlayıb. Əsas məsələ Ermənistanın Qarabağın gələcək üçün perspektivlərinin hüquqi əsaslarının
yaradılmasından gedir.
Prezident Ġlham Əliyev: Erməni xalqının öz müqəddəratını təyin etmə məsələsinə gəldikdə, deyə
bilərəm ki, ermənilər öz müqəddəratını artıq təyin ediblər. Onlar Ermənistan dövlətinə malikdirlər. Təxminən
iki yüz il bundan əvvəl regionun müxtəlif yerlərindən ermənilərin Dağlıq Qarabağa köçürülməsi faktı o demək
deyil ki, onlar Azərbaycanın tarixi ərazilərində ikinci erməni dövlətini yarada bilər. Əgər biz bu məntiqlə getsək,
belə çıxır ki, dünyada 10 və ya ondan da artıq erməni dövləti yarana bilər. Çünki ermənilər dünyanın müxtəlif
yerlərində yaĢayırlar. Buna görə, ikinci erməni dövlətinin Azərbaycanın beynəlxalq səviyyədə tanınmıĢ tarixi
ərazilərində yaradılmasından söhbət belə gedə bilməz. Azərbaycan Dağlıq Qarabağın müstəqilliyinə və ya onun
Azərbaycanın tərkibindən çıxmasına apara biləcək hər hansı mexanizm və ya prosedurla heç vaxt
razılaĢmayacaqdır. Bu, müzakirə mövzusu deyildir.
Ġbrahim Məmmədov (AzTV): Göründüyü kimi Prezident status məsələsində müstəqilliyin müzakirə
mövzusu kimi ortaya çıxacağını belə istisna edir və Avropadakı muxtariyyət variantlarına, yəni vahid
dövlətlərin tərkibində muxtariyyət variantlarına üstünlük verməyin mümkünlüyünü deyib. Siyasi və mədəni
azadlıqların ən yaxĢı nümunələri Avropa təcrübəsi sayılırsa, Azərbaycan da Avropa təcrübəsini təklif edir.
Prezident Ġlham Əliyev: Fikrimcə, torpaqlarımızın azad edilməsindən sonra kommunikasiyaların
açılması və təmasların qurulması ermənilər ilə azərbaycanlılar arasında daha çox anlaĢmaya aparacaqdır. Biz
qonĢuyuq. BarıĢıq baĢ verərsə, onda hər Ģey normallaĢar. Avropada yaxĢı muxtariyyət təcrübəsini görürük.
Vahid dövlətlərin tərkibində muxtariyyət variantları vardır. Hesab edirəm ki, bu, münasib həll yolu olmalıdır.
Ġbrahim Məmmədov (AzTV): ĠĢğal olunmuĢ ərazilərin hərbi yolla azad edilməsi perspektivi haqda
aparıcının sualına cavabında isə Prezident Ġlham Əliyev bu məsələyə daxili və beynəlxalq hüquqi aspektdən
yanaĢıb. Belə ki, Azərbaycanın öz ərazisini azad etməsi Azərbaycanın daxili iĢidir və beynəlxalq münaqiĢə kimi
sayıla bilməz. Ona görə ki, əgər hərbi yol məcburiyyəti ortaya çıxarsa Azərbaycan məhz öz ərazilərində
azadetmə əməliyyatı keçirəcəkdir. Azərbaycanın öz daxilində qayda-qanunu, konstitusion normaları bərpa
etməsi haqda hüququ ona Azərbaycanın Konstitusiyası ilə yanaĢı, həm də BMT-nin nizamnaməsi verir. Bununla
da Prezident Ġlham Əliyev Azərbaycanın öz ərazilərini iĢğaldan azad etməyin mümkün hərb yolu ilə bağlı
hüquqi aspektləri istər daxili, istərsə də beynəlxalq hüquq aspektindən ifadə edib.
Eyni zamanda, Prezident vurğulayıb ki, Azərbaycan münaqiĢənin sülh yolu ilə həllinə çalıĢır. Amma,
eyni zamanda, dözümün də bir hüdudu vardır.
17

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin ĠĢlər Ġdarəsinin
PREZĠDENT KĠTABXANASI
──────────────────────────────────────────────────────────────
Prezident Ġlham Əliyev: Heç kəs bu regionda müharibə istəmir. DanıĢıqlar prosesində olmağımız və
konstruktiv yanaĢmamız, o cümlədən danıĢıqlar prosesinin yekun mərhələsində Minsk qrupu həmsədrlərinin
apardığı fəaliyyətə dəstək verməyimiz faktı niyyətlərimizi nümayiĢ etdirir. Eyni zamanda, qeyd etdiyim kimi,
müharibə hələ bitməyib. Bu gün, biz münaqiĢənin sülh yolu ilə həlli barədə danıĢıqları çox eĢidirik. Artıq qeyd
etdiyim kimi, biz bunun tərəfdarıyıq. Lakin, eyni zamanda, yaddan çıxarmalı deyilik ki, Ermənistan
ərazilərimizi güc yolu ilə iĢğal edib. Azərbaycanın isə, dünyanın istənilən ölkəsi kimi, BirləĢmiĢ Millətlər
TəĢkilatının Nizamnaməsinə uyğun olaraq, özünü müdafiə etmək üçün bütün vasitələrdən qanuni istifadə etmək
hüququ vardır. Bu, özünü müdafiə etmək, öz torpaqlarını iĢğaldan azad etmək hüququdur.
Bizim hər hansı digər ölkəyə heç bir ərazi iddiamız yoxdur. Lakin Azərbaycanın iĢğal olunmuĢ əraziləri və
Dağlıq Qarabağın özü bizim beynəlxalq səviyyədə tanınmıĢ torpaqlarımızdır. Əgər orada hər hansı hadisə baĢ
verərsə, bu, beynəlxalq münaqiĢə kimi deyil, Azərbaycanın daxili iĢi hesab edilməlidir.
Ġbrahim Məmmədov (AzTV): Prezident sürətlə silahlanma ilə bağlı suala aydınlıq gətirərkən
Ermənistan ilə Azərbaycan arasında bütün sahələrdə tarazlığın Azərbaycanın xeyrinə pozulduğunu deyib.
Prezident Ġlham Əliyev: Biz ölkəmizi müasirləĢdiririk. Söhbət təkcə hərbi xərclərdən getmir. Biz
təhsil, səhiyyə, infrastruktur sahələrinə də xeyli vəsait ayırırıq. Son beĢ il ərzində Azərbaycan öz dövlət
xərclərini 12 dəfədən çox artırmıĢdır. Hərbi xərclər isə, bütün digər sahələrdə olan xərclərə müvafiq olaraq artır.
Əgər siz bizim ümumi daxili məhsul daxilində hərbi xərclərin faiz nisbətinə baxsanız, görərsiniz ki, onlar
Ermənistanla müqayisədə daha azdır. Buna görə, Azərbaycanın guya silahlanma yarıĢına rəvac verməsi barədə
səslənən ittihamlar həqiqətə uyğun deyildir. Bu gün iqtisadiyyatımız Ermənistan iqtisadiyyatından təxminən on
dəfə böyükdür. Buna görə, bizim istədiyimiz qədər vəsait xərcləməyə imkanımız vardır. Ermənistanın isə,
yalnız digər ölkələrdən nə qədər yardım almaq imkanı varsa, bir o qədər vəsait xərcləmək imkanı vardır. Bu,
reallıqdır. Bu gün Ermənistan ilə Azərbaycan arasında güc tarazlığı artıq mövcud deyildir.
Sual-«Euronews»: Hərbi nöqteyi-nəzərdənmi?
Prezident Ġlham Əliyev: Bu, istənilən sahədə belədir. Əgər iqtisadiyyatımız Ermənistan
iqtisadiyyatından təxminən on dəfə artıqdırsa və büdcə xərclərimiz təxminən səkkiz dəfə çoxdursa, təbii ki,
ordumuz da daha güclüdür və hərbi məqsədlərimiz və müdafiə infrastrukturu üçün çəkilən xərclərimizin həcmi
də böyükdür. Bu, təbiidir. Bir daha demək istəyirəm, bu, o demək deyil ki, biz vəsaitləri yalnız hərbi məqsədlər
üçün xərcləyirik. Biz bütün digər sahələrə də vəsaitlər ayırırıq.
Ġbrahim Məmmədov (AzTV): Türkiyə ilə Ermənistan münasibətlərinin qurulmasına gəldikdə isə
Prezident bu prosesin Dağlıq Qarabağ münaqiĢəsinin nizamlanması ilə paralelliyinin daha çox səmərə verə
biləcəyini, artıq verməyə baĢladığını və məhz bu prosesin paralelliyi əsasında danıĢıqların yekun mərhələyə
qədəm qoyduğunu deyib.
Prezident Ġlham Əliyev: Biz bütün region ölkələri arasında müsbət münasibətlərin olmasının
tərəfdarıyıq, çünki bu, regionda daha yaxĢı mühit və ab-hava yarada bilər. Lakin, əvvəlcə qeyd etdiyim kimi, biz
yaddan çıxarmalı deyilik ki, regionda ən böyük problem Azərbaycan torpaqlarının Ermənistan tərəfindən
iĢğalıdır. Buna görə, fikrimizcə, Türkiyənin Prezidenti və BaĢ naziri, eləcə də digər rəsmilərin verdiyi
bəyanatlardan irəli gələrək, bu ölkənin məsələ ilə bağlı mövqeyi çox aydındır.
Bu proseslər paralel Ģəkildə həll olunmalıdır. Onlar bir-birini tamamlamalıdır. Bu proseslər paralel
Ģəkildə getməli və eyni vaxtda həll olunmalıdır. Bu halda regionda hərtərəfli sülh bərqərar ola bilər. Əgər bu
paralelliyə əməl olunmasa, bu, gözlənilməz nəticələr verə bilər. Bir halda ki, bu sualı verdiniz, bir Ģərhi də əlavə
edim. Hesab edirəm ki, dünyada heç bir ölkə iki suveren ölkə arasındakı münasibətlərə müdaxilə etməli
deyildir. Biz heç vaxt bu prosesə müdaxilə etməmiĢik, baxmayaraq ki, məsələ ilə bağlı öz mövqeyimiz vardır.
Bu, məlum olan mövqedir və biz bunu gizlətmirik. Lakin, zənnimcə, əgər bu proseslərə kənardan müdaxilə
edilməsə və ya təzyiq göstərməyə cəhdlər edilməsə, daha yaxĢı olar. Ġki ölkə arasında olan münasibətlər elə iki
ölkə arasında olan münasibətlər kimi də qalmalıdır. Nə etmək, necə etmək və nə vaxt etmək qərarını Türkiyə ilə
Ermənistan özləri verməlidirlər.
Sual - «Euronews»: Lakin Sizin Xarici ĠĢlər Nazirliyi bu yaxınlarda bildirmiĢdir ki, mən sitat
gətirirəm, “Ermənistan ilə Türkiyə arasında sərhədlərin açılması regionda gərginliyə səbəb ola bilər və
Azərbaycanın maraqlarına ziddir”. Siz bu mövqedə durursunuzmu?
Prezident Ġlham Əliyev: Bəli, çünki aydındır ki, əgər Dağlıq Qarabağ məsələsinin həllində hər hansı
gözəçarpan, praktiki irəliləyiĢdən asılı olmayaraq, bu baĢ verərsə, yalnız Dağlıq Qarabağla bağlı sülh prosesində
durğunluğun yaranmasına gətirib çıxaracaqdır. Fikrimizcə, beynəlxalq hüquq normalarına riayət edərək,
Ermənistanı öz qoĢunlarını çıxarmağa vadar etməyin əsas yollarından biri onun təcrid edilməsidir. Ermənistanın
nə Azərbaycan, nə Türkiyə ilə açıq sərhədləri vardır. Eyni zamanda, Ermənistanda böyük iqtisadi problemlər
yaĢanır. Ötən il onların iqtisadiyyatı təxminən iyirmi faiz azalmıĢdır. Sərhədlərin açılması bu ölkənin
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iqtisadiyyatına təkan verəcəkdir. Biz narahatıq ki, əgər bu, Dağlıq Qarabağ probleminin həllində hər hansı
irəliləyiĢdən asılı olmayaraq, baĢ verərsə, həmin sahədə sülh perspektivləri çox zəif olacaqdır. Sonra nə olacaq?
Əgər biz görsək ki, sülh perspektivləri tükənib, onda hansı variantlar qalacaq? Oturub, növbəti on beĢ ili
gözləməliyik və ya öz ərazi bütövlüyümüzü bərpa etmək üçün imkanlarımızdan istifadə etməliyik. Buna görə
də, barıĢıq prosesinə kənardan kömək etməyə çalıĢan və hətta nə Türkiyə, nə də ki, Ermənistanla ümumi sərhədə
malik olmayan ölkələrdə ola bilsin regionun tarixi və bu gün baĢ verən hadisələr haqqında kifayət qədər
məlumat yoxdur. YaxĢı olardı ki, bu hadisənin mümkün ola biləcək mənfi nəticələri qiymətləndirilsin. Bizim
fikrimizcə, bu, regionda əlavə çətinliklər yaradacaqdır. Buna görə, hesab edirəm ki, indi bəlkə də nadir fürsət
yaranıb: bir tərəfdən, Türkiyə-Ermənistan prosesi gedir, digər tərəfdən isə, biz Ermənistan ilə Azərbaycan
arasında danıĢıqların yekun mərhələsinə çatmıĢıq. Bu iki prosesin gücünü birləĢdirmək lazımdır ki, regionun heç
bir ölkəsi özünü təklənmiĢ və onun milli maraqlarına məhəl qoyulmadığını hiss etməsin.
Ġbrahim Məmmədov (AzTV): Prezident aparıcının yekun mərhələ haqda sualını da cavablandırıb.
Söhbət vaxt baxımından deyil, müzakirə edilən təkliflərin mahiyyəti etibarilə yekun mərhələdən gedir.
Prezident Ġlham Əliyev: Yekun mərhələ dedikdə, mən vaxt çərçivəsini deyil, mahiyyəti nəzərdə
tuturam, çünki on altı il ərzində və hətta ondan da çox müddət ərzində bir çox variantlar müzakirə edilib. Bir
çox variantlar irəli sürülüb və qəbul edilməyib. Bəzən, Ermənistanda baĢ vermiĢ faciəli terror aktları bizi həll
yolunu tapmaq imkanından məhrum etdi. 1999-cu ildə Ermənistanın bəzi liderlərinə qarĢı terror aktları törədildi
və bu hadisə danıĢıqlar prosesinin dondurulmasına gətirib çıxardı. Yekun mərhələ haqqında danıĢdıqda, mən
məhz onu nəzərdə tuturam. Yəni, bütün variantlar artıq qiymətləndirilib.
Əgər sülh prosesinin indiki mərhələsi uğursuz olarsa, onda biz heç nə haqqında danıĢa bilməyəcəyik.
Bu, müzakirə etdiyimiz məsələlər baxımından sonuncu Ģansdır. Minsk qrupunun həmsədrləri tərəfindən təqdim
olunan və tərəflərin hazırda müzakirə etdiyi həll variantı yeganə mümkün həll yoludur. Əgər bu, bir nəticə
verməsə, onda belə çıxır ki, danıĢıqlar uğursuzluğa uğrayacaqdır. Yekun mərhələ dedikdə məhz bunlar nəzərdə
tutulur. Mən yekun mərhələni vaxt çərçivəsi baxımından da görmək istərdim. Hesab edirəm ki, 2010-cu il
həlledici il ola bilər və Azərbaycan məsələni sülh yolu ilə həll etməkdə öz səylərini artırmağa hazırdır.
Ġbrahim Məmmədov (AzTV): «Euronews» telekanalının aparıcısı Prezident Ġlham Əliyevin enerji
sahəsindəki siyasətini Qərb yönümlü və mürəkkəb mühitdə aparılan siyasət kimi xarakterizə edərək belə
mühitdə iĢləməyin yolları haqda soruĢub. Prezident enerji siyasətinin iqtisadi əsaslarla qurulduğunu və bunun
siyasiləĢdirilmədiyini əsas prinsiplər kimi qeyd edib.
Prezident Ġlham Əliyev: Bizim enerji strategiyamız kimisə kənarda qoymaq prinsipinə əsaslanmır.
Ölkəmizin açıq dənizlərə və dünyanın neft bazarlarına birbaĢa çıxıĢı yoxdur. Buna görə, bizə boru kəmərləri
lazım idi. Boru kəmərlərinin çəkilməsi üçün tranzit ölkələrə ehtiyac duyurduq. Biz neft təchizatı yollarını
Ģaxələndirmək istəyirdik. Əslində, biz on beĢ il öncə bu iĢlərə neft hasilatı ilə baĢladıq və buna nail olduq.
Hazırda neftimizi müxtəlif istiqamətdə nəql edən üç boru kəmərimiz vardır. Onlardan ikisi Qara dənizə, biri isə
Aralıq dənizinə çıxır. Biz heç bir tranzit ölkədən asılı deyilik. Bu, ən mühüm məsələdir. Tranzit ölkələrdən
asılılıq heç də təchizatçı ölkələrdən asılılıqdan az əhəmiyyətli məsələ deyildir. Eyni üsulu biz qaz yataqlarının
iĢlənilməsi layihələrində də tətbiq etdik. Hazırda fəaliyyət göstərən boru kəmərləri qazımızı dörd ölkəyə çatdırır.
Biz qazı Türkiyə, Gürcüstan, Rusiya və Ġrana nəql edirik. Beləliklə, neft və qaz təchizatı tam Ģəkildə
Ģaxələndirilib. Biz yalnız bir marĢrutdan asılı deyilik.
Hazırda hasilat və ixrac həcmi bizi qane edir. Əlbəttə ki, biz gələcəkdə hasilatın həcmini artırmağı
planlaĢdırırıq. Bilirik ki, Avropada alternativ qaz mənbələrinə artan tələbat vardır. Hazırda Avropada müzakirə
olunan və Nabukko, TGI, TAP kimi bir neçə layihələri və digərlərini əhatə edən «Cənub dəhlizi» adlandırılan
layihə burada son dövrdə əldə etdiyimiz nailiyyətlərə əsaslanır.
Ġbrahim Məmmədov (AzTV): Nəhayət, Prezident «Cənub dəhlizi»nin yalnız Azərbaycanın
imkanlarına əsaslandığını, Azərbaycanın məlum olan qaz ehtiyatlarının 2 trilyon, potensialının 5 trilyon
kubmetrə yaxın olduğunu deyib. Bununla da dolayısı ilə Avropanın Azərbaycana ehtiyacının miqyasını və
müddətini diqqətə çatdırıb.
Prezident Ġlham Əliyev: «Cənub dəhlizi» bizim səylərimizə əsaslanır. Biz bu istiqamətdə
fəaliyyətimizi davam etdirməyə hazırıq.
Qazın təchizatı ilə bağlı uzunmüddətli saziĢlərin bağlanılması məqsədi ilə müxtəlif ölkələrlə danıĢıqlar
aparırıq. Bütün variantlar mümkündür. Əlbəttə, hasilatçı kimi biz ədalətli qiymətdə, ədalətli tranzit haqlarında
maraqlıyıq ki, təbii sərvətlərimizdən maksimum iqtisadi faydanı götürə bilək. Ehtiyatlara gəldikdə,
Azərbaycanda təsdiq olunmuĢ təbii qaz ehtiyatlarının minimal həcmi 2 trilyon kubmetrdir. Amma
hesablamalara görə bu rəqəm hətta 5 trilyon kubmetr ola bilər. Bu həcm əsas istehlakçıları ən azı yüz il qazla
təchiz etmək üçün kifayətdir.
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Ġbrahim Məmmədov (AzTV): Prezident Ġlham Əliyev enerji resursları uğrunda mübarizə və rəqabət
aparan tərəflərlə münasibətləri siyasiləĢdirmədən sırf iqtisadi-kommersiya prinsipləri əsasında əməkdaĢlığa, heç
kimdən asılı olmamaq strategiyasına üstünlük verməyin enerji siyasətini uğurla yürütməyə imkan verdiyini
deyib.
Prezident Ġlham Əliyev: Bilirsiniz, digər ölkələr arasında olan münasibətlər barədə Ģərh vermək
istəməzdim. Öncə qeyd etdiyim kimi, enerji siyasətimiz lap əvvəlcədən siyasiləĢdirilməmiĢdir. Bu həqiqətdir ki,
beynəlxalq mətbuatda bu məsələ xüsusilə indi lazım olduğundan bir qədər artıq siyasiləĢdirilir. Eyni zamanda,
aydındır ki, enerjidən, xüsusilə böyük enerji resurslarına və bu resursları nəql etmək üçün artıq lazım olandan
daha çox infrastruktur imkanına sahib olan və daĢınma, tranzit və digər məsələlərdə Asiya və Avropa arasında
körpü rolunu oynaya biləcək ən yaxĢı mümkün mövqelərdən birində olan ölkədən söhbət gedəndə siyasi
məsləhətləĢmələr, müzakirələr və bəzən də rəqabət qaçılmazdır. Buna görə də, biz regionda daha çox
əməkdaĢlıq görmək istəyirik və ölkəmizin təbii ehtiyatlarımızdan faydalanmaq istəyənlər arasında rəqabət
meydanına çevrilməsini istəmirik. Biz istəyirik ki, təbii ehtiyatlarımızdan ilk növbədə xalqımız bəhrələnsin.
Daha sonra, enerji strategiyamızı elə qurmaq istəyirik ki, biz heç bir marĢrutdan, heç bir qonĢudan və heç bir
istehlakçıdan asılı olmayaq. Eyni zamanda, bu resurslardan istifadə edərək, daha çox etimad və əməkdaĢlıq
yaratmaq istəyirik. Hesab edirəm ki, regionda marağı olan tərəflər arasında daha çox əməkdaĢlıq olmalıdır.
Azərbaycan əməli addımları ilə öz maraqlarını tam müdafiə etməyin, hətta bəzən baĢqalarının bunun əleyhinə
olmasına baxmayaraq, boru kəmərlərini istədiyimiz istiqamətdə çəkməyin və eyni zamanda, bütün qonĢularla və
dostlarla yaxĢı əlaqələr saxlamağın mümkün olduğunu sübut etmiĢdir.
Ġbrahim Məmmədov (AzTV): Prezident Ġlham Əliyev aparıcının Azərbaycanda demokratiyanın
perspektivləri ilə bağlı sualını cavablandırarkən bu istiqamətdə mühüm bir məsələyə – Azərbaycanda real
vəziyyətə və bəzi beynəlxalq KĠV-lərin və insan haqları ilə məĢğul olduqlarını elan etmiĢ QHT-lərin
təqdimatlarına ayrlıqda baxmağı və təhlil etməyi məsləhət görüb. Ona görə ki, real vəziyyətlə adı çəkilən
qurumların məlumatları bir-birindən fərqlənir. Bu fərqlənmənin siyasi səbəbləri vardır.
Prezident demokratiya Ģüarı ilə Azərbaycana siyasi məqsədlərlə təzyiq etməyin səmərsiz olduğunu
bəyan etmiĢdir:
«Azərbaycanın əhəmiyyəti artdıqca dünyanın müxtəlif yerlərindən Azərbaycana təsiretmə
cəhdləri də artır. Ancaq sizə deyə bilərəm ki, əgər biz müstəqil siyasətimizi müstəqilliyimizin ağır
illərində qoruya bildiksə, bu gün istənilən tərəfin dırnaqarası demokratiya amilindən istifadə edərək,
Azərbaycanın mövqeyini zəiflətmək və heç vaxt razı olmayacağımız məsələlərə bizi razı salmaq məqsədi
daĢıyan hər hansı cəhdlərinə müqavimət göstərmək bizim üçün daha asandır».
Prezident Ġlham Əliyev: Biz müstəqil siyasət həyata keçiririk. Ola bilsin ki, bu, kiminsə xoĢuna
gəlmir. Burada, Azərbaycanda Azərbaycan xalqının istədiyini edirik. Biz baĢqa ölkələrin yox, öz ölkəmizin
milli maraqlarını qoruyuruq. Buna görə də, bəzən beynəlxalq mətbuatda və bəzi dırnaqarası beynəlxalq insan
hüquqları qruplarının hesabatlarında biz çox əsassız və qərəzli tənqidlərə məruz qalırıq. Həmin insan hüquqları
qrupları öz hesabatlarında bizim qonĢuluqda vətəndaĢ hüquqları və demokratiya ilə bağlı baĢ verən böyük
pozuntuları görmürlər. Sanki heç nə baĢ vermir. Ancaq Azərbaycanda kiçik bir hadisə baĢ verən kimi bu,
ĢiĢirdilir və dərhal biz tənqid olunuruq.
Biz bunu ölkəmizə təsir göstərmək siyasəti kimi qəbul edirik. BaĢa düĢürük ki, Azərbaycanın
əhəmiyyəti artdıqca dünyanın müxtəlif yerlərindən Azərbaycana təsiretmə cəhdləri də artır. Ancaq sizə deyə
bilərəm ki, əgər biz müstəqil siyasətimizi müstəqilliyimizin ağır illərində qoruya bildiksə, bu gün istənilən
tərəfin dırnaqarası demokratiya amilindən istifadə edərək, Azərbaycanın mövqeyini zəiflətmək və heç vaxt razı
olmayacağımız məsələlərə bizi razı salmaq məqsədi daĢıyan hər hansı cəhdlərinə müqavimət göstərmək bizim
üçün daha asandır. Biz Azərbaycan xalqının iradəsinə əsaslanan demokratik, suveren, müstəqil dövlət qururuq
və kimin nə deməsindən asılı olmayaraq bu siyasəti davam etdirəcəyik.
Ġbrahim Məmmədov (AzTV): Prezident müxalifətin zəif olmasını ölkədəki sosial-iqtisadi vəziyyətlə
izah edib. Belə ki, sosial rifahın yüksəlməsi müxalif fikrin daĢıyıcılarını, elektoratını azaldaraq Prezidentin
mövqeyini gücləndirib.
Prezident Ġlham Əliyev: Əgər Azərbaycanda müxalifət zəifdirsə, bu, bizim günahımız deyildir. Mən
sizə deyə bilərəm nə üçün müxalifət indi bu cür ağır vəziyyətdədir. Çünki son beĢ il ərzində Azərbaycanın
iqtisadiyyatı 2,6 dəfə artmıĢdır. Son beĢ il ərzində biz demək olar ki, iĢsizliyin böyük hissəsini aradan
qaldırmıĢıq. Biz 840 min yeni iĢ yeri yaratmıĢıq. Büdcə xərcləri 12 dəfə artmıĢ, yoxsulluq səviyyəsi 49 faizdən
11 faizə düĢmüĢdür. Azərbaycan xalqı getdikcə daha yaxĢı yaĢayır. 2009-cu ildə -böhran ilində iqtisadiyyatımız
9,3 faiz, sənaye isə 8,6 faiz artmıĢ, inflyasiya 1,5 faiz təĢkil etmiĢ, xarici valyuta ehtiyatları 20,4 milyard dollar
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olmuĢdur. Əgər siz mənə dünyada 2009-cu ildə bu nəticələri əldə etmiĢ hər hansı baĢqa bir ölkə göstərə bilsəniz,
sizə minnətdar olaram. Budur nəticələr.
Belə bir Ģəraitdə müxalifət nə təqdim edə bilər? Sadəcə tənqid edə bilərlər. Onlar bunu hər gün edirlər
və biz buna etiraz etmirik. Əgər qəzetlərə baxsanız görəcəksiniz, hər gün tənqidi məqalələr, hücumlar olur – bu,
demokratiyadır. Lakin xalq kiminsə söylədiyi sözlərə yox, real iĢlərə qiymət verir. Yeri gəlmiĢkən, qeyd edim
ki, bu gün müxalifətdə olanlar 1990-cı illərin əvvəllərində Azərbaycanda rəhbərlikdə olan və ölkədə xaos və
anarxiya yaradan, ölkəni vətəndaĢ müharibəsinə sürükləyən insanlardır. Xalq bunu unutmamıĢdır.
Ġbrahim Məmmədov (AzTV): Prezident Azərbaycanda 1993-cü il hadisələri və Heydər Əliyevin
hakimiyyətə necə gəlməsi haqda da danıĢıb.
Prezident Ġlham Əliyev: Ġyirmi il bundan əvvəl sovet ordusu vəhĢilik göstərərək, Ģəhərimizi iĢğal etdi,
yüzlərlə günahsız insanı qətlə yetirdi və yaraladı. Bundan bir gün sonra, həmin dövrdə fəal siyasətçi yox,
təqaüdçü olan Heydər Əliyev bizim Moskvadakı daimi nümayəndəliyimizə gedərək, ictimaiyyət qarĢısında açıq
Ģəkildə kommunist-sovet rəhbərliyini bu vəhĢi hərəkətlərinə görə pislədi. Həmin dövrdə, Sovet Ġttifaqının
süqutuna hələ iki il qalırdı və bu çox cəsarətli bir addım idi. Bundan sonra o, açıq Ģəkildə Kommunist
Partiyasının üzvlüyündən çıxmasını bəyan etdi və bu da asan bir addım deyildi. Bundan dərhal sonra sovet
hökuməti ona qarĢı hücumlara baĢladı, onu Moskvada həbs etmək istədi. O, buraya – Bakıya qayıtmalı oldu.
Ancaq burada, Azərbaycanın həmin dövrdəki kommunist rəhbərliyi də onu həbs etmək istəyirdi. Beləliklə, o,
doğma Ģəhəri olan Naxçıvana getdi. Bundan sonra heç kim ona toxuna bilmədi, çünki xalq onu dəstəkləyirdi və
qoruyurdu.
Heydər Əliyev Bakıda vətəndaĢ müharibəsi baĢlayanda Azərbaycanın Prezidenti seçilmiĢdir. Həmin
dövrdəki, belə demək mümkünsə, prezident və bütün hökumət ölkədən qaçmıĢdı. Çünki hərbi birləĢmələr
hakimiyyəti ələ keçirmək üçün Bakıya gəlirdilər. Həmin dövrdə o vaxtkı Azərbaycan Prezidenti ondan
dövlətçiliyi qorumağa kömək etmək üçün Naxçıvandan Bakıya gəlməsini xahiĢ edirdi. Bax, bu Ģəraitdə o,
Bakıya gəldi.
Onun və ya mənim tərəfimdən atılmıĢ heç bir addım heç vaxt kiminsə dəstəyini qazanmaq məqsədi
daĢımamıĢdır. Bizim etdiyimiz budur - xalqın iradəsinə əsaslanan suveren Azərbaycan dövlətini qurmaq.
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GENĠġ TƏRKĠBDƏ GÖRÜġDƏN SONRA ESTONĠYA PREZĠDENTĠ
TOOMAS HENDRĠK ĠLVESLƏ BĠRGƏ MƏTBUAT ÜÇÜN
BƏYANAT
Tallinn şəhəri,
7 aprel 2010-cu il
- Cənab Prezident, əvvəlcə, gözəl ölkənizə səfər etmək məqsədi ilə dəvətinizə görə minnətdarlığımı
bildirirəm. Burada olmağımdan və Sizinlə olduqca fəal dialoqumuzu davam etdirməkdən çox Ģadam. Bu dialoq
bir il öncə Azərbaycana etdiyiniz səfər zamanı baĢlanmıĢdır. Bu, Estoniya Prezidentinin Azərbaycana ilk səfəri
idi. Bu gün isə Azərbaycan Prezidentinin Estoniyaya ilk səfəridir. Münasibətlərimizin dinamikası və
görüĢlərimizin mütəmadi olması qarĢılıqlı marağı nümayiĢ etdirir. Eyni zamanda, bu, onu göstərir ki,
ölkələrimiz arasında geniĢ münasibətlərin olmasında hər iki tərəfin iradəsi vardır. Bizim çox güclü siyasi
dialoqumuz mövcuddur. Ümidvaram ki, bu səfər və səfərim zamanı imzalanmıĢ sənədlər iqtisadi münasibətlərin
güclü inkiĢafına xidmət edəcək.
Humanitar sahədəki əlaqələr hər zaman mühüm olmuĢdur. Biz ikitərəfli münasibətlərimizin bu aspektini
də geniĢ Ģəkildə müzakirə etdik. Ġnsanlarımız bir-birini daha yaxĢı tanımalıdır, - bir-biri ilə daha çox ünsiyyətdə
olmalıdır. Birgə iqtisadi və sərmayə layihələrini həyata keçirməlidirlər. BaĢqa sözlə desək, bu münasibətlərin
inkiĢaf etdirilməsi məqsədi ilə fikrimcə, biz bu cür qarĢılıqlı, möhkəm iradənin olmasından istifadə etməliyik.
Əminəm ki, ölkələrimizdəki biznes dairələri siyasi liderlərin yolunu davam etdirəcəklər və münasibətlərimizi
gələcəkdə fəal Ģəkildə inkiĢaf etdirmək məqsədi ilə güclü iqtisadi əlaqələr quracaqlar.
Cənab Prezidentin qeyd etdiyi kimi, biz bu gün gündəlikdə duran bir çox ikitərəfli və beynəlxalq
məsələləri geniĢ Ģəkildə müzakirə etdik. Mən Ermənistan ilə Azərbaycan arasında münaqiĢənin nizamlanması
sahəsində baĢ vermiĢ son hadisələr barədə cənab Prezidentə məlumat verdim. Təxminən 20 il ərzində
torpaqlarımızın iĢğal altında olması faktı onu göstərir ki, məsələnin beynəlxalq səviyyədə tanınmıĢ normalara və
BMT-nin Təhlükəsizlik ġurasının qətnamələrinə əsasən, sülh yolu ilə həllinə yönəlmiĢ bütün səylərimizə
baxmayaraq, Ermənistanın hələ də qeyri-konstruktiv mövqedə olması və sülh prosesini yubatmaq siyasəti
münaqiĢənin həllinə böyük maneə yaradır.
Prosesdə vasitəçi kimi çıxıĢ edən tərəflər, yəni Minsk qrupunun həmsədrləri hər iki tərəfə münaqiĢənin
həlli ilə bağlı təklif veriblər. Bu təklif beynəlxalq səviyyədə tanınmıĢ normalara, beynəlxalq təĢkilatların
qətnamə və qərarlarına əsaslanır. Ümumən, həmin təklif çox kiçik istisnalarla üç ay bundan əvvəl Azərbaycan
tərəfindən rəsmən və açıq Ģəkildə qəbul edilib. Lakin əfsuslar olsun ki, biz Ermənistan tərəfindən eyni
yanaĢmanı görmədik. Beləliklə, Azərbaycan həmin təkliflə irəliyə doğru getməyə hazırdır. Lakin biz Ermənistan
tərəfindən adekvat cavabı görmədik. Bu, bizim Ģübhələrimizi daha da artırır ki, Ermənistan sadəcə status-kvonu
saxlamaq fikrindədir, öz qoĢunlarını iĢğal edilmiĢ ərazilərdən çıxarmaq istəmir, prosesi yubatmaq arzusundadır
və müəyyən mərhələdə qaçmağı üstün tutur. Hesab edirəm ki, beynəlxalq ictimaiyyət və bu məsələ ilə birbaĢa
məĢğul olan dairələr, o cümlədən Avropa təsisatları Azərbaycana qarĢı aparılmıĢ etnik təmizləmə siyasətinin
nəticələrini aradan qaldırmaq, 1 milyon azərbaycanlı qaçqın və məcburi köçkünün öz doğma yerlərinə
qayıtmağına imkan vermək və iĢğala son qoymaq məqsədi ilə suveren ölkənin 20 faiz ərazisini qeyri-qanuni
olaraq iĢğal altında saxlayan Ermənistanı inandırmaq üçün səylərini artırmalıdırlar. Bundan sonra regionda sülh
bərqərar oluna bilər.
Bu məsələdən baĢqa, biz enerji əməkdaĢlığını müzakirə etdik. Bu əməkdaĢlığın güclü potensialı və artıq
yaxĢı nəticələri vardır. Regional vəziyyəti müzakirə etdik. Deyə bilərəm ki, ölkələrimiz arasında çox yüksək
qarĢılıqlı anlaĢma vardır. Fikrimcə, Estoniya və Azərbaycan kimi ölkələr arasındakı əməkdaĢlıq Xəzər, Qara və
Baltik dənizləri regionlarında da daha yaxĢı anlaĢmanın yaranmasına xidmət edəcəkdir.
Hesab edirəm ki, mən bu sözlərlə öz Ģərhlərimi yekunlaĢdıra bilərəm və münasibətlərimizi irəliyə doğru
aparmaqda səmimi arzularımızı bildirirəm. Cənab Prezidentlə dost münasibətlərimizi nəzərə alaraq, mən
nümayəndə heyətinin bütün üzvlərindən xahiĢ edərdim ki, bu müsbət nümunədən istifadə etsinlər və öz
aralarında yaxĢı münasibətlər yaratsınlar. Eyni zamanda, Azərbaycandakı eston cəmiyyətinin 100 illiyi
münasibətilə azərbaycanlıları və estonları təbrik edirəm. Bu, onu göstərir ki, xalqlarımız arasında ünsiyyətin
qədim tarixi vardır. Bu gün biz inkiĢafın bu mərhələsində belə müsbət tarixi nümunədən istifadə etməliyik. Sağ
olun!
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ESTONĠYANIN XARĠCĠ ĠġLƏR NAZĠRLĠYĠNDƏ MÜHAZĠRƏ ĠLƏ
ÇIXIġ
Tallinn şəhəri,
8 aprel 2010-cu il
- Çox sağ olun. Hörmətli xanımlar və cənablar! Bu gün burada olmağıma və ikitərəfli münasibətlərlə,
eləcə də regional məsələlərlə bağlı fikirlərimi sizinlə bölüĢməkdən çox Ģadam. Elə burada indicə qeyd olundu
ki, bu, mənim Estoniyaya ilk dövlət və münasibətlərimizin tarixində ilk səfərimdir. Demək istəyirəm ki,
ölkələrimiz arasında əlaqələrimizin uzun tarixi vardır. Bu gün Estoniya Prezidenti ilə birgə mətbuat
konfransımız zamanı o qeyd etdi ki, sabah Azərbaycanda eston cəmiyyətinin yaradılmasının 100 illiyi qeyd
olunacaqdır. Beləliklə, sözün əsl mənasında, bu, xalqlarımız arasında münasibətlərin qədim tarixindən xəbər
verir. Biz bir ölkədə yaĢayırdıq və bu səbəbdən, əlbəttə ki, xalqlar arasında əlaqələr və ünsiyyət təbii xarakter
daĢıyırdı. Lakin mühüm amil ondan ibarətdir ki, hazırda müstəqil dövlətlər, suveren ölkələr kimi Estoniya və
Azərbaycan qarĢılıqlı hörmətə, maraqlara əsaslanan əlaqələr qurmuĢlar. Bu münasibətlərin çox güclü dinamikası
vardır.
Ötən il tariximizdə digər mühüm hadisə baĢ verdi. Estoniya Prezidentinin Azərbaycana ilk rəsmi səfəri
baĢ tutdu. Bir ildən sonra mən ölkənizə səfər edirəm. 2008-ci ildə Estoniyanın BaĢ naziri ölkəmizə səfər
etmiĢdir. Beləliklə, bu səfərlər münasibətlərimizin dinamik inkiĢafının yaxĢı göstəricisidir. Əminəm ki, bu səfər
nəticəsində əlaqələrimiz daha da güclənəcəkdir. Bu gün biz Prezident və BaĢ nazirlə ikitərəfli münasibətlərə,
regional məsələlərə, o cümlədən beynəlxalq münasibətlərə dair müxtəlif mövzuları müzakirə etdik. Biz ikitərəfli
əlaqələrimizi irəliyə aparmaqda güclü mövqedə dururuq. Artıq mövcud güclü siyasi əlaqələri nəzərə alsaq, biz
iqtisadi sahəyə diqqət yetirməli və hər iki ölkədə birgə iqtisadi təĢəbbüslərin həyata keçirilməsi yolları haqqında
düĢünməliyik.
Ölkələrimiz sürətlə inkiĢaf edir. Estoniyada və Azərbaycanda iqtisadi göstəricilər, ölkələrimizdə həyata
keçirilmiĢ islahatların səmərəliliyi göstərir ki, biz irəliyə doğru çox uğurla addımlayırıq. Biz
ölkələrimiz arasında ikitərəfli əlaqələri gücləndirmək üçün Azərbaycanın Estoniyada səfirliyinin açılması
qərarına gəldik. Ümidvaram ki, səfirlik bu yaxınlarda burada fəaliyyətə baĢlayacaqdır. Bu gün regional
əməkdaĢlıq, Baltik, Xəzər və Qara dəniz regionlarının ölkələri arasında əməkdaĢlıq məsələlərinin əhəmiyyəti
get-gedə artır. Çünki həyata keçirilməsi planlaĢdırılan və artıq həyata keçirilən layihələrimizə güclü beynəlxalq
dəstək lazımdır. Regionumuzdakı vəziyyət, əlbəttə ki, sizin regionunuzdakı vəziyyətdən fərqlənir. Lakin eyni
zamanda, regional məsələlərlə bağlı çox ətraflı fikir mübadiləsi aparmaq, regionumuzda daha sabit,
proqnozlaĢdırılan və çiçəklənən mühitin yaradılması üzərində düĢünmək kimi məsələlər xüsusi əhəmiyyət kəsb
edir.
Hazırda Azərbaycan olduqca yüksək iqtisadi inkiĢaf səviyyəsi ilə seçilən ölkədir. Lakin müstəqilliyimizi
bərpa etdiyimiz dövrdə biz ola bilsin ki, keçmiĢ sovet respublikaları arasında ən ağır vəziyyətdə idik. Çünki
ölkədə iqtisadi böhran, siyasi qeyri-sabitlik, vətəndaĢ müharibəsi kimi hadisələr baĢ vermiĢdi. Eyni zamanda,
Ermənistanın ölkəmizə qarĢı təcavüzü və torpaqlarımızı iĢğal etməsi, əlbəttə ki, bizim üçün çox ciddi
problemlər yaratdı. Bununla belə, siyasi və iqtisadi islahatlar sayəsində və özünü təminetmə siyasəti nəticəsində
biz əsas iqtisadi və sosial problemləri aradan qaldırmağa müvəffəq olduq. Hazırda Azərbaycan sürətlə inkiĢaf
edən ölkədir.
Mən bir sıra rəqəmləri sizin nəzərinizə çatdıra bilərəm ki, onlar Azərbaycanın cari inkiĢaf səviyyəsini əks
etdirir. Son altı il ərzində iqtisadiyyatımız demək olar ki, üç dəfə artıb. Bizim iqtisadiyyat son bir neçə ildə
dünyada ən sürətlə artan iqtisadiyyatdır. Ölkəmizdə bir sıra əsas infrastruktur layihələrini həyata keçirməyə nail
olduq. ĠĢsizliyin və yoxsulluğun azaldılması sahəsində bir çox nailiyyətləri əldə etdik. Azərbaycanda yaĢayıĢ
Ģəraiti yaxĢılaĢır. Son altı ildə büdcə xərclərimiz 10 dəfədən çox artmıĢdır. Bu, sosial problemlərə və
iqtisadiyyatın Ģaxələndirilməsinə daha çox vəsait sərf etməyə imkan verir.
Siyasi və iqtisadi islahatlar siyasətini həyata keçiririk. Azərbaycanın gördüyü iĢlər aparıcı beynəlxalq
maliyyə təĢkilatları tərəfindən qiymətləndirilir. 2008-ci ildə Dünya Bankı Azərbaycanı özünün “Doing
Business” hesabatında ən islahatçı ölkə kimi tanımıĢdır. Ötən il Dünya Ġqtisadi Forumu iqtisadiyyatımızın
rəqabətliliyi baxımından Azərbaycanı MDB ölkələri arasında birinci ölkə elan etdi.
KeçmiĢ sovet respublikaları arasında bizi qabaqlayan yeganə ölkə Estoniyadır. Mən sizi bu nailiyyət
münasibətilə təbrik etmək istəyirəm. Lakin 20 ildən az bir müddət əvvəl bazar iqtisadiyyatı sıfır səviyyəsində
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olan ölkə üçün dünya miqyasında iqtisadi rəqabətlilik üzrə siyahıda 51-ci yerdə olmaq artıq yaxĢı nəticədir. Biz
özümüzü təmin edən ölkəyik.
Əlbəttə ki, bizim təbii sərvətlərimiz var, lakin onların əhəmiyyəti yalnız hasil edilib daĢınanda göz
qabağına gəlir. Ölkəmizin açıq dənizlərə çıxıĢı yoxdur.
Bu səbəbdən bizim boru kəmərlərinə ehtiyacımız vardır. Açıq qapı və xarici sərmayələrin təĢviqi siyasəti
sayəsində milyardlarla, on milyardlarla dolları ölkə iqtisadiyyatına, xüsusən də enerji sektoruna cəlb edə bildik.
Eyni zamanda, neft və qaz hasilatını gözəçarpan dərəcədə artırmaq və nəinki artırmaq, o cümlədən etibarlı,
ĢaxələndirilmiĢ daĢıma vasitələrini də yaratmağa nail olduq.
Azərbaycan xarici sərmayələrin qanunvericilik əsasında güclü Ģəkildə qorunduğu ölkədir. Əminəm ki,
xarici Ģirkətlər özlərini ölkəmizdə çox rahat hiss edirlər. Ġqtisadiyyatımızın enerji sektoru, əlbəttə ki, növbəti bir
çox illər ərzində də əsas yeri tutacaqdır. Lakin bu, onunla bağlı deyil ki, digər sektorlarda inkiĢaf zəifdir. Bunun
səbəbi onunla bağlıdır ki, neft və qaz hasilatı artmaqdadır. Bu il neft hasilatı 50 milyon tondan, qaz hasilatı isə
25-26 milyard kubmetrdən artıq olacaqdır. Aydındır ki, qeyri-enerji sektorunun geniĢləndirilməsinə yönəlmiĢ
ciddi səylərimizə baxmayaraq, həmin iki sektor arasında balansı saxlamaq çox çətin olacaqdır. Lakin eyni
zamanda, iqtisadiyyatımız özünü sabit iqtisadiyyat kimi göstərdi. Çünki 2009-cu il böhran ili idi. Bizim üçün
bu, daha çətin ola bilərdi. Çünki neftin qiymətləri sürətlə aĢağı düĢdü. Ancaq buna baxmayaraq, Azərbaycan
iqtisadiyyatı 2009-cu ildə 9,3 faiz artmıĢdır, sənaye istehsalındakı artım 8,4 faiz təĢkil etmiĢdir. Ġnflyasiya
səviyyəsi 1,5 faiz olmuĢdur. Milli valyuta öz dəyərini itirmədi. Bu, onu göstərir ki, iqtisadiyyatın
Ģaxələndirilməsi Azərbaycanda artıq reallıqdır.
Enerji sektoru, neft və qaz hasilatı, sadəcə özümüzü rahat hiss etməyə, kiminsə yardımından asılı
olmamağa, özünü təmin etməyə imkanlar yaradır. Siz özünüzü təmin edəndə və iqtisadi baxımdan müstəqil
olanda, təbii ki, siyasi müstəqilliyiniz də daha güclü olacaqdır. Onilliklər, əsrlər boyu biz, əgər belə demək
olarsa, digər ölkələrin tərkibində yaĢamıĢıq. Azərbaycan digər ölkələrin hissəsi idi, müstəqil deyildi. Bu gün isə,
bizim üçün, xalqımız və gələcək nəsillərimiz üçün bu, nadir Ģansdır. Bizdən öncəki nəsillər müstəqil olmaq
məqsədi ilə yaĢamıĢlar. Biz xoĢbəxtik və bəxtimiz gətirib ki, bunun Ģahidiyik və nəinki Ģahidi, həmçinin
müstəqilliyin gücləndirilməsinə, inkiĢaf etmiĢ müasir dövlətin qurulmasına töhfəmizi veririk. Ġqtisadi
müstəqillik və özünü təminetmə hər bir ölkə üçün əhəmiyyətli olan iki elementdir.
Eyni zamanda, Azərbaycanda siyasi islahatlar olduqca düzgün istiqamətdə aparılır. Azərbaycan artıq on
ildir ki, Avropa ġurasının üzvüdür. Biz bu quruma qəbul olunduğumuz dövrdə götürdüyümüz bütün öhdəlikləri
yerinə yetirirdik. Həmçinin biz bu sahədə gözəçarpan tərəqqini görə bilərik. Bu gün Azərbaycanda müasir,
inkiĢaf etmiĢ və intellektual səviyyəyə malik olan cəmiyyət qurulub. Cəmiyyətimiz tolerantdır. Azərbaycan
cəmiyyəti olduqca dünyəvidir. Bu müsbət keyfiyyətlər bizə dövlətçiliyimizi və iqtisadi potensialımızı
gücləndirməyə imkan verir.
2010-cu il üçün nəzərdə tutulan bütün planlar həyata keçirilir. Xarici sərmayələrə gəldikdə Ģirkətlərimiz
artıq çox fəaldırlar. Biz xaricdə böyük sərmayələr yatırırıq. Digər ölkələrin nəqliyyat və enerji sektoruna
yatırdığımız sərmayələr artıq 7 milyard dollar səviyyəsindədir. Biz bu siyasəti geniĢləndirməyi planlaĢdırırıq,
çünki maliyyə vəsaitlərimiz, enerji resurslarımız və artıq qeyd etdiyimiz kimi, ĢaxələndirilmiĢ boru kəmərləri
sistemimiz vardır. Bizim neft və qazımızı müxtəlif istiqamətlərdə nəql etmək üçün yeddi boru kəmərimiz vardır.
Biz bir marĢrutdan asılı deyilik. Bizim üç neft və dörd qaz boru kəmərimiz vardır. Bunlar bizə enerji
resurslarımızın xalis dəyərindən maksimal dərəcədə bəhrələnmək imkanı yaradır.
Eyni zamanda, biz enerji siyasətimizdə olduqca çevikik. Enerji siyasətimiz hər zaman çox açıq və səmimi
olmuĢdur. Biz hər zaman çalıĢmıĢıq ki, enerji resurslarımızdan istifadə edərək digər ölkələrlə, qonĢularla
apardığımız əməkdaĢlığı gücləndirək. Azərbaycan qonĢu ölkələrin enerji təhlükəsizliyində artıq mühüm rol
oynayır. Bu gün Ģaxələndirmənin inkiĢafı ilə bağlı irəli sürülmüĢ yeni təkliflər üzərində düĢünürük. Amma açıq
desək, resurslarımızın enerji Ģaxələndirilməsinə gəldikdə, biz əldə oluna biləcək nailiyyətlərin maksimal
həddinə nail olmuĢuq. Çünki biz nefti, qazı, elektrik enerjisini bütün qonĢu ölkələrə ixrac edirik. Baxmayaraq
ki, həmin qonĢu ölkələrdən bəziləri enerjini Azərbaycandan daha çox həcmdə istehsal edir.
Azərbaycan Avropa təsisatları ilə geniĢ məsələlər ətrafında çox sıx iĢləyir. Enerji gündəlikdə duran
məsələlərdən biridir. Enerji təhlükəsizliyi məsələsi, “Cənub dəhlizi” layihəsi sahəsində biz çox səmərəli Ģəkildə
əməkdaĢlıq edirik. Eyni zamanda, Avropa Ġttifaqının “ġərq tərəfdaĢlığı” Proqramının yeni üzvü kimi
Azərbaycan, həmçinin öz tərəfindən Avropa qitəsinin ümumi enerji təhlükəsizliyinə töhfə verə bilər. Biz “ġərq
tərəfdaĢlığı” Proqramına Avropa Ġttifaqından nəyisə almaq və ya müəyyən yardımı xahiĢ etmək məqsədi ilə
qoĢulmamıĢıq. Baxmayaraq ki, hər hansı dəstək bizim tərəfimizdən çox yüksək dəyərləndirilir. Lakin bu, bizi
bir-birimizə yaxınlaĢdırır, biz qonĢuyuq. Əsl qonĢu olmaq üçün aramızda daha çox əlaqələndirmə olmalıdır.
Eyni zamanda, Avropa Ġttifaqının bütün müsbət təcrübəsi Azərbaycanda tətbiq edilməlidir. Çünki biz ölkəmizi
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müasirləĢdiririk, yüksək təhsilə, sosial müdafiəyə və iqtisadi azadlıqlara malik olan müasir dövlət qururuq.
Hazırda ümumi daxili məhsulumuzun 85 faizi özəl sektorda yaradılır. Baxmayaraq ki, əsas resursumuz neft
dövlət tərəfindən idarə edilir. Bu, onu göstərir ki, özəlləĢdirmə proqramı və bazar iqtisadiyyatı prinsipləri
Azərbaycanda tam Ģəkildə tətbiq edilir.
Mən bunu təfərrüfatlarla ona görə deyirəm ki, ölkəmizdəki real vəziyyət haqqında sizdə məlumat olsun.
Eyni zamanda, biz bütün problemləri, o cümlədən sosial problemləri həll etmək istiqamətində ürəkdən çalıĢırıq.
Burada Ermənistanın torpaqlarımıza təcavüzü və iĢğalı nəticəsində yaranmıĢ qaçqın və məcburi köçkünlərin
problemləri bizim üçün əsas problemdir.
Əhalimiz 9 milyondur, onun bir milyonu qaçqın və məcburi köçkündür. Bu, ola bilsin ki, adambaĢına
düĢən ən yüksək göstəricidir. Belə ağır problemin olması ilə yanaĢı, Azərbaycanda bu cür sürətli iqtisadi
inkiĢafa nail olmaq müəyyən göstəricidir. Torpaqların iĢğalı təkcə Azərbaycan üçün deyil, regional sabitliyə və
proqnozlaĢdırmaya da problemdir. Çünki Azərbaycanın beynəlxalq səviyyədə tanınmıĢ ərazilərinin iyirmi faizi
demək olar ki, artıq 20 ildir Ermənistanın silahlı qüvvələrinin iĢğalı altındadır. Onlar azərbaycanlılara qarĢı
etnik təmizləmə siyasəti aparmıĢlar. Onlar Xocalıda soyqırımı törətmiĢlər. Həmin hadisədə 600-dən artıq
vətəndaĢ, o cümlədən qadın və uĢaq erməni müharibə cinayətkarları tərəfindən qətlə yetirilmiĢdir.
Əfsuslar olsun ki, müharibə cinayətkarları hələ də məsuliyyətə cəlb olunmayıblar. Lakin ümidvaram ki,
vaxt gələcək və onlar öz əməllərinə görə mühakimə olunacaqlar. Etnik təmizləmə siyasəti nəticəsində nəinki
Dağlıq Qarabağda, o cümlədən ətraf rayonlarda yaĢamıĢ azərbaycanlılar, yəni ümumi hesabla 750 mindən artıq
insan həmin ərazilərdən qovulmuĢ, onların evləri yerlə-yeksan olunmuĢdur. Həmin yerlərdə bütün tarixi
abidələr, məscidlər və qəbirlər dağıdılmıĢdır. Bu, Ermənistanın təcavüzünün nəticəsidir.
Bu təcavüzün nəticələri hələ də aradan qaldırılmayıb. Artıq iyirmi ildir ki, biz danıĢıqlar prosesindəyik.
Lakin hər hansı nəticə yoxdur. Hələ 1990-cı illərin əvvəlində BMT-nin Təhlükəsizlik ġurası tərəfindən erməni
silahlı birləĢmələrinin iĢğal edilmiĢ torpaqlardan dərhal və qeyd-Ģərtsiz çıxarılmasını tələb edən dörd
qətnamənin qəbul olunması faktına baxmayaraq, Ermənistanın silahlı qüvvələri ərazilərimizdə iĢğalı yenə də
davam etdirir. Bu, nə deməkdir? Bu, o deməkdir ki, beynəlxalq hüquq normaları iĢləmir. Bu, o deməkdir ki, ən
yüksək səviyyədə beynəlxalq qərarları qəbul edən qurumun, yəni BMT-nin Təhlükəsizlik ġurasının qətnamələri
yerinə yetirilmir. Həmin beynəlxalq normaları pozan və qətnamələrə məhəl qoymayan təcavüzkar isə
cəzalandırılmır. Əfsuslar olsun ki, bəzən biz hətta təcavüzkarın nəinki cəzalandırılmamasını, hətta müxtəlif
güzəĢtli razılaĢmalarla, maliyyə dəstəyi və sair vasitələrlə təqdir olunmasını görürük.
Azərbaycan ərazisinin erməni qüvvələri tərəfindən iĢğalı artıq 20 ildir ki, davam edir. Buna son
qoyulmalıdır. Onların qoĢunları Azərbaycanın beynəlxalq səviyyədə tanınmıĢ ərazilərindən çıxarılmalıdır.
Hazırda Dağlıq Qarabağda yaĢayanlar və birmənalı olaraq ora qayıdacaq azərbaycanlılar təhlükəsizlik zəmanəti
əsasında suveren Azərbaycan dövlətinin hüdudlarında dünyada mövcud olan yüksək muxtariyyət statusu ilə
birgə yaĢamalıdırlar. Bu mövqe beynəlxalq hüquq normalarına tam uyğundur. Eyni zamanda, vasitəçilərin
fəaliyyəti və əslində iki tərəfə irəli sürdükləri təkliflər bu mövqeni əks etdirir.
Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün pozulmasına son qoyulmalıdır. Dağlıq Qarabağın müstəqil olması heç
müzakirə predmeti belə deyildir. Vasitəçilərin təkliflərində həmin müstəqilliyin verilməsi mexanizmi yoxdur.
Ermənilər bir çox hallarda öz müqəddəratını təyinetmə prinsipinə istinad edirlər. Bu, əlbəttə ki, beynəlxalq
hüququn mühüm prinsipidir. Lakin ermənilər öz müqəddəratını artıq təyin ediblər. Onlar müstəqil Ermənistan
dövlətinə malikdirlər. Əgər bu məntiqlə getsək, belə çıxır ki, ermənilər yaĢadıqları istənilən yerdə öz
müqəddəratını təyin edəcəklər?! Onda neçə erməni dövləti yaranacaq?! Çünki onlar bir çox yerlərdə yaĢayırlar
və xüsusən də, münaqiĢənin həllinə görə məsuliyyət daĢıyan Minsk qrupunun həmsədr ölkələrində də yaĢayırlar.
Onlar Amerika, Fransa və Rusiyada yaĢayırlar. Əgər onlar həmin yerlərdə öz müqəddəratını təyin etmək fikrinə
gəlsələr, onda nələr baĢ verər? Həmin ölkələrin reaksiyası necə olar? Ermənilər öz müqəddəratını artıq təyin
ediblər. Onlar Ermənistan dövlətinə malikdirlər, baxmayaraq ki, bu dövlət də tarixi Azərbaycan torpaqlarında
yaradılıb. Bu, hamıya aydındır. 1918-ci ildə Azərbaycan müstəqilliyini elan etdikdən sonra, növbəti gün
Azərbaycan Demokratik Respublikası qərar qəbul etmiĢdir ki, Ġrəvan Ģəhəri paytaxt məqsədi ilə Ermənistana
verilsin. Ġrəvan Ģəhəri azərbaycanlıların yaĢadığı Ġrəvan xanlığının Ģəhəri idi.
Tarixə gəldikdə, bu belədir. Onlar artıq Azərbaycan torpaqlarında öz dövlətini yaradıblar. Bizim
torpaqlarda yenidən digər erməni dövləti yaradıla bilməz. Azərbaycan bununla heç vaxt razılaĢmayacaq və bu,
heç vaxt baĢ verməyəcəkdir. Erməni tərəfi bunu nə qədər tez baĢa düĢərsə, bu, həm onlar və həm də bizim üçün
bir o qədər yaxĢı olar. Beləliklə, məsələ tezliklə həll olunar. Sonra isə Qafqazda sülh qurula bilər. Çünki
Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqiĢəsinin həlli olmadan, regionda hər hansı digər təĢəbbüs və ya
siyasi məzmunlu layihə həyata keçirilə bilməz. Dağlıq Qarabağ münaqiĢəsini regionda ümumi inkiĢaf və ya yeni
münasibətlərin yaradılması mövzusundan kənara çıxarmaq məqsədi ilə edilən bütün cəhdlər əbəsdir. Bu, baĢ
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tutmayacaqdır. Çünki bu, əsas problemdir və əsas maneə aradan qaldırılmalıdır. Azərbaycanın öz ərazi
bütövlüyünü bərpa etməyə tam hüququ vardır.
Ümidvaram ki, vasitəçilərin fəaliyyətinin praktiki nəticələrini yaxın vaxtlarda görəcəyik. Çünki dünyanın
aparıcı dövlətləri və Təhlükəsizlik ġurasının daimi üzvləri olan həmin həmsədr ölkələr üçün də artıq iyirmi il
ərzində danıĢıqlar prosesini nəticəsiz aparmaq qeyri-məqbuldur. Xüsusən də indi növbə Ermənistanındır –
vasitəçilərin son təklifini qəbul edirlər, yoxsa yox?! Əgər onlar təklifi qəbul etməsələr, onda hesab edirəm ki,
danıĢıqlar prosesi yenidən nəzərdən keçirilməli və yeni mərhələ baĢlanmalıdır.
Beləliklə, vaxtınızı çox almaq istəmirəm. Bir daha istərdim qeyd edəm ki, ölkələrimiz arasında
münasibətlərin səviyyəsindən məmnunam. Fikrimcə, münasib vaxtdır. Uğurlu əməkdaĢlıq aparacağımız yeni
sahələri müəyyən etmək üçün bütün səylərimizi göstərməliyik. Bunun üçün güclü qarĢılıqlı iradəmiz,
potensialımız vardır. Bu gün Estoniya Prezidenti ilə görüĢüm zamanı qeyd etdiyim kimi, iqtisadiyyatlarımız
rəqabət aparmır. Əksinə, biz bir-birimizə dəstək verə bilərik. Ġqtisadiyyatlarımız bir-birini tamamlaya bilər.
Hesab edirəm ki, biz bu cür möhkəm siyasi əsaslarla və xalqlarımız arasındakı münasibətlərin böyük tarixi irsi
ilə və qarĢılıqlı hörmətlə, ölkələrimiz arasında çox güclü tərəfdaĢlıq münasibətlərini qura bilərik. Həmin əlaqələr
ölkələrimiz, regional əməkdaĢlıq, Avropa Ġttifaqı ilə Azərbaycan arasındakı əməkdaĢlıq üçün yaxĢı olacaq və
vəziyyəti daha proqnozlaĢdıran və sabit edəcəkdir.
Mən Xarici ĠĢlər Nazirliyinə və sizin institutunuza burada çıxıĢ etmək fürsətini yaratdığınıza görə
minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm. Sizə böyük uğurlar arzulayıram.
Diqqətinizə görə minnətdaram.
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“AZƏRBAYCANDA 2010-CU ĠL PARLAMENT SEÇKĠLƏRĠ: DAHA DEMOKRATĠK,
DAHA ġƏFFAF” MÖVZUSUNDA KEÇĠRĠLƏN BEYNƏLXALQ KONFRANSIN
ĠġTĠRAKÇILARINI QƏBUL ETMĠġDĠR
Bakı şəhəri,
16 aprel 2010-cu il
Prezident Ġlham ƏLĠYEV konfrans iĢtirakçılarını salamlayaraq dedi:
-Mən sizi bir daha salamlamaq istəyirəm. Bilirəm ki, Bakıda mühüm görüĢlər keçirmisiniz. Sizin
hamınızı görməkdən çox Ģadam. Bu, dostlarımızdan ibarət böyük bir qrupdur. Əminəm ki, ölkəmizə səfəriniz,
apardığınız müzakirələr və keçirdiyiniz görüĢlər Azərbaycan haqqında sizdə yeni təəssüratlar yaradacaqdır.
Burada əyləĢən insanların bir çoxu ilə tanıĢam. Onlar əvvəllər də ölkəmizdə olublar. Eyni zamanda, bir çox
nümayəndələr də var ki, Azərbaycana ilk dəfə səfər edirlər. Beləliklə, ölkəmizlə, paytaxtımızla tanıĢ olmaq və
təbii ki, Azərbaycan və onun inkiĢafı haqqında təəssüratlar əldə etmək üçün yaxĢı fürsətdir.
Ümumiyyətlə, Azərbaycan ilə Avropa təsisatları arasında münasibətlər çox uğurla inkiĢaf edir. Konfrans
iĢtirakçıları arasında Avropa Parlamenti, Avropa ġurası və ATƏT-in Parlament assambleyalarının üzvləri
vardır. Azərbaycan uzun illər ərzində bütün bu təsisatlarla uğurla əməkdaĢlıq edir. Hazırda, biz Avropa
Ġttifaqının “ġərq tərəfdaĢlığı” Proqramında iĢtirak edirik. Bu, çox perspektivli bir proqramdır. Bizim həmin
proqramın həyata keçirilməsi ilə bağlı ideyalarımız və gözləntilərimiz çoxdur. Ümidvaram ki, həmin proqramın
həyata keçirilməsinin ən böyük nəticələrindən biri Azərbaycan ilə Avropa ailəsi arasında daha sıx əməkdaĢlıq
olacaqdır.
Bu yaxınlarda Avropa Ġttifaqının iki komissarı ölkəmizdə səfərdə olmuĢdur. Bu, əməkdaĢlığımızın
müsbət göstəricisidir. Avropa Ġttifaqı ilə əməkdaĢlığımızın gündəliyi çox əhatəlidir. Nəzərdən keçirdiyimiz
məsələlər demək olar ki, həyatımızın bir çox sahələrini əhatə edir. Burada beynəlxalq məsələləri, təhlükəsizliyi,
enerji təhlükəsizliyini, siyasi islahatları, demokratik prosesləri, iqtisadi əməkdaĢlığı qeyd etmək istərdim. Bir
sözlə, əməkdaĢlığımızın formatı geniĢdir.
Azərbaycan Avropa ġurası ilə təxminən son on il ərzində fəal Ģəkildə əməkdaĢlıq edir. Biz bu təĢkilatın
üzvüyük. Həmin dövrdə, bir çox mühüm qərarlar qəbul edilmiĢdir və hesab edirəm ki, bu üzvlük bizə Avropa
ailəsinə daha yaxın olmaq imkanını yaratdı. Həmçinin Azərbaycan ATƏT çərçivəsində müxtəlif formatlarda
fəaliyyət göstərir.
Mən sizi burada görməkdən Ģadam. Ümidvaram ki, bu görüĢ, səfəriniz, konfrans və apardığınız
müzakirələr planlarımıza uyğun uzunmüddətli səmərəli tərəfdaĢlığımızı inkiĢaf etdirmək imkanını yaradacaqdır.
Azərbaycan bütün sahələrdə uğurla inkiĢaf edir. Biz müxtəlif siyasi və iqtisadi islahatları həyata keçiririk.
Ölkənin müasirləĢmə prosesi çox uğurla gedir. Biz beynəlxalq əhəmiyyətli, olduqca mühüm beynəlxalq
layihələri həyata keçiririk. Eyni zamanda, Azərbaycandakı müasirləĢmə, infrastrukturun inkiĢaf etdirilməsi və
sərmayə imkanları bizə artıq güclü və ĢaxələndirilmiĢ iqtisadiyyatı qurmaq imkanını yaratmıĢdır. Biz beynəlxalq
maliyyə böhranının ən az təsir göstərdiyi ölkə olduq. Ötən il iqtisadiyyatımız 9 faizdən çox artmıĢdır. Ġnflyasiya
yalnız 1,5 faiz olmuĢdur. Biz özümüzü təmin edən ölkəyik və əlbəttə ki, iqtisadiyyatımızı gücləndirən bir çox
layihələri həyata keçiririk.
Eyni zamanda, iqtisadi inkiĢaf, siyasi islahatlar siyasətimizi davam etdirməsək kifayət olmayacaqdır. Bu
baxımdan, qeyd etdiyim kimi, biz beynəlxalq qurumlar və təĢkilatlarla əməkdaĢlıq edirik. Azərbaycanın bu
formatda üzərinə götürdüyü öhdəliklər yerinə yetirilir. Fikrimcə, siyasi sistemin gücləndirilməsi prosesi çox
uğurla gedir. Ġyirmi ildən bir qədər az müddət öncə, ölkəmiz müstəqilliyini bərpa etdi. O zaman bizim nə siyasi
sistemimiz, nə də bazar iqtisadiyyatımız var idi. Hesab edirəm ki, baĢa çatdırdığımız, eləcə də həyata
keçirilməsini davam etdirdiyimiz islahatlar bizə inkiĢafımızda əsas çətinlikləri aradan qaldırmaq imkanı yaratdı.
Bu gün, ümumi daxili məhsulumuzun 85 faizini özəl sektor təmin edir. Bazar iqtisadiyyatı prinsipləri
Azərbaycanda çox güclüdür. Dünya Ġqtisadi Forumunun verdiyi qiymətə görə, Azərbaycan iqtisadiyyatı rəqabət
qabiliyyətinə görə MDB ölkələri arasında birinci yerdədir. Qlobal rəqabət qabiliyyəti reytinqi üzrə Azərbaycan
iqtisadiyyatı 51-ci yerdədir. Bu isə, bazar iqtisadiyyatı sahəsində qısamüddətli təcrübəyə malik olan ölkə üçün
mühüm göstəricidir.
Eyni zamanda, siyasi islahatlara və beynəlxalq təĢkilatlarda iĢtirakımıza sadiq olmağımız bizim üçün
əhəmiyyətlidir. Fikrimcə, siyasi və iqtisadi islahatlar bir-biri ilə yanaĢı həyata keçirilməlidir. Bir islahat digərini
dəstəkləməlidir. Bu, bizə uzun müddət üçün, müasir, güclü və çiçəklənən ölkəni qurmaq imkanı yaradacaqdır.
Hesab edirəm ki, bunun üçün yaxĢı imkanlarımız vardır. Əsas sosial və iqtisadi problemlərimiz artıq arxada
qalıb. Atdığımız addımlar, yürütdüyümüz siyasət də regional vəziyyət və inkiĢafa müəyyən dərəcədə təsir
27

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin ĠĢlər Ġdarəsinin
PREZĠDENT KĠTABXANASI
──────────────────────────────────────────────────────────────
göstərir. Azərbaycan regional məsələlərə yaxĢı səviyyədə inteqrasiya edib. Xarici siyasətimiz hər zaman açıq və
səmimi olmuĢdur. Biz bir çox ölkələrlə yaxĢı münasibətlər qurmuĢuq və onların bir çoxu tərəfdaĢlarımız
sırasındadır.
Qeyd etməliyəm ki, sosial problemlərin həlli hər bir ölkə üçün olduqca vacibdir. Biz bu sahədə də yaxĢı
nailiyyətlər əldə etmiĢik. Bir neçə rəqəmi qeyd etmək istərdim. Altı il əvvəl Azərbaycanda yoxsulluq səviyyəsi
49 faiz olmuĢdur. Bu, əhalinin yarısı deməkdir. Hazırda isə, bu, on bir faiz təĢkil edir.
Ölkəmiz üçün mühüm sosial problem olan iĢsizlik artıq mövcud deyildir. Hazırda əks proses gedir.
Azərbaycana iĢçi qüvvəsinin miqrasiyası prosesi müĢahidə olunur və biz bu prosesi beynəlxalq standartlara
uyğun Ģəkildə tənzimləməyə çalıĢırıq. Biz çalıĢırıq ki, Avropa təsisatları ilə münasibətlərimizdə ən yaxĢı
nümunələrdən istifadə edək və buradakı meyarları Avropa Ġttifaqının inkiĢaf etmiĢ ölkələrindəki meyarlara
yaxınlaĢdıraq. Hesab edirəm ki, bu tərəfdaĢlıq qarĢılıqlı surətdə faydalıdır. Bizim bununla bağlı gözləntilərimiz
çoxdur.
Eyni zamanda, Azərbaycan Avropa Ġttifaqının regionumuzda ġərq siyasətinin inkiĢaf etdirilməsinə ciddi
töhfə verə bilər. Biz Avropa qitəsinin sərhədində yerləĢirik. Xəzərin digər sahilində Mərkəzi Asiyadakı
tərəfdaĢlarımız yerləĢir. Fikrimcə, Azərbaycan ilə Avropa təsisatları arasında əlaqələrin uğurlu inkiĢafı,
həmçinin bu regional tərəfdaĢlıq formatını geniĢləndirməyə imkan yaradacaqdır. Artıq qeyd etdiyim kimi, biz
ölkəmizi müasirləĢdirmək üçün əlimizdən gələni etməyə çalıĢırıq. Burada söhbət nəinki müasir infrastuktur və
layihələrdən, həmçinin müasir həyat üslubundan gedir.
Ölkəmizin böyük tarixi, ənənələri və mədəniyyəti vardır. Azərbaycan ġərq ilə Qərbin qovuĢduğu yerdə
yerləĢir və əlbəttə ki, bu yerləĢmənin təsiri həyatımızda, keçmiĢimizdə öz rolunu oynamıĢdır. Eyni zamanda,
Azərbaycan çox dünyəvi ölkədir. Burada yüksək səviyyədə dini dözümlülük vardır. Biz çoxmillətli ölkəyik.
Azərbaycanda müxtəlif millətlər bir ailə kimi yaĢayırlar. Bu sahədə heç vaxt problemimiz olmayıb. Azərbaycan,
həmçinin çox təhlükəsiz məkandır. Vəziyyət çox sabitdir. Ġnsanlar burada bütün azadlıqlardan bəhrələnirlər.
Qeyd etmək istəyirəm ki, bütün siyasi qüvvələrin güclü siyasi sistemin qurulmasına töhfə verməsinə yardım
etmək üçün biz demokratik təsisatların inkiĢafının davam etdirilməsini vacib sayırıq. Bu sahədə Avropa
təsisatları ilə əməkdaĢlığımız əhəmiyyətlidir. Biz sürətli iqtisadi inkiĢafımızı bundan sonra da davam
etdirəcəyik. Bu inkiĢafda təkcə enerji amili öz rolunu oynamır. Bununla belə, enerji amilinin inkiĢafımız üçün
əhəmiyyətini azaltmaq düzgün olmazdı. Biz enerji resurslarının daĢınmasında ĢaxələndirilmiĢ sistemin
yaradılmasına nail olmuĢuq. Neft və qaza gəldikdə, əsas sərmayələr xarici Ģirkətlər tərəfindən yatırılmıĢdır.
Azərbaycan xarici sərmayələr üçün təhlükəsiz yerdir. Əlbəttə ki, enerji imkanları, ehtiyatları, artıq yatırılmıĢ
sərmayələr və boru kəmərləri sistemi bizə gələcəkdə bundan faydalanmaq və təbii sərvətlərimiz hesabına əldə
edilmiĢ gəlirləri ədalətli qaydada bölüĢdürmək imkanını yaradacaqdır. Bu resursların lazımi Ģəkildə idarə
edilməsi nümunələrindən biri, artıq qeyd etdiyim kimi, yoxsulluq Ģəraitində yaĢayanların sayının sürətlə
azalmasıdır.
Bəzən neft və qaz hasil edən ölkələrdə, varlı və yoxsul təbəqələr arasındakı fərq artır. Lakin burada
görürük ki, enerji layihələrimiz və əldə etdiyimiz gəlirlər, eləcə də bu layihələrin həyata keçirilməsi sosial rifaha
aparır. Suveren Dövlət Neft Fondumuz dünyada ən Ģəffaf suveren neft fondlarından biridir. Bu sırf bizim
qiymətləndirməmiz deyil, beynəlxalq təĢkilatların verdiyi qiymətdir. Bu baxımdan, BMT Neft Fondumuzu
xüsusi olaraq Ģəffaflığa görə mükafatla təltif etmiĢdir. Bu, həmçinin beynəlxalq aləmdə mühüm rol oynayan çox
səmərəli və Ģəffaf strukturdur.
ÜzləĢdiyimiz əsas problem və çağırıĢlardan biri, bildiyiniz kimi, Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən
torpaqlarımızın davam edən iĢğalıdır. Bu iĢğal artıq iyirmi ildir ki, davam edir. Hətta Sovet Ġttifaqının
süqutundan əvvəl Azərbaycan Ermənistanın təcavüzünə məruz qalırdı. SSRĠ-nin dağılmasından sonra bu
təcavüzün artıq ciddi nəticələri üzə çıxdı. Ərazilərimizin demək olar ki, 20 faizi iĢğal altındadır. Dağlıq Qarabağ
və onun ətrafındakı 7 rayon erməni iĢğalı altındadır. Tarixən həmin yerlərdə yaĢamıĢ azərbaycanlılar oradan
qovulmuĢdur. Bu, etnik təmizləmə siyasəti idi. Ermənilər azərbaycanlılara qarĢı müharibə cinayətləri
törətmiĢlər. Ermənilər 1992-ci ildə Xocalıda 600-dən çox mülki Ģəxsi qətlə yetirərək, orada soyqırımı
törətmiĢlər. Azərbaycanlılara, o cümlədən uĢaq və qadınlara iĢgəncə vermiĢlər. Bütün bunlar sənədləĢdirilib və
bu, iyirminci əsrin sonunda törədilmiĢ ən böyük cinayətlərdən biridir. BMT-nin Təhlükəsizlik ġurası tərəfindən
erməni qoĢunlarının Azərbaycanın iĢğal olunmuĢ torpaqlarından dərhal və qeyd-Ģərtsiz çıxarılmasını tələb edən
dörd qətnamənin qəbul edilməsi faktına baxmayaraq, iĢğal hələ bu gün də davam edir. Ermənistan ATƏT-in
qərarlarına, vəziyyəti və nəyin baĢ verdiyini, təcavüz qurbanının kim olduğunu aydın Ģəkildə əks etdirən Avropa
ġurasının qətnamələrinə də məhəl qoymur.
Gördüyümüz kimi, Ermənistan nəinki beynəlxalq hüququn təməl prinsiplərinə və adi insani davranıĢa
məhəl qoymur, o cümlədən əsas beynəlxalq təĢkilatların qərarlarına da riayət etmir.
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DanıĢıqlar prosesi artıq iyirmi ildir ki, davam edir. 1992-ci ildə ATƏT-in Minsk qrupu yaradılmıĢdır. Bu
qrup artıq 18 ildir ki, fəaliyyət göstərir. Lakin görürük ki, nəticə yoxdur.
Hazırda biz danıĢıqların mühüm mərhələsindəyik. Hər iki tərəf vasitəçilərin hazırladıqları təkliflərə öz
mövqeyini bildirməlidir. Artıq dəfələrlə qeyd edilmiĢdir ki, Azərbaycan, Rusiya, Fransa və BirləĢmiĢ ġtatların
bu yaxınlarda verdikləri təklifə prinsip etibarilə müsbət yanaĢır. Əfsuslar olsun ki, Ermənistan tərəfi eyni
yanaĢmanı nümayiĢ etdirmir və o, sadəcə prosesi yubandırmaq, onu daimi etmək istəyir və status-kvonu
mümkün olduqca uzun müddət ərzində davam etdirmək niyyətindədir. Buna görə, beynəlxalq təsisatlar və
qurumlar tərəfindən Ermənistana güclü mesajlar olmadan, belə görünür ki, məsələni dinc yolla həll etmək çətin
olacaqdır.
Azərbaycan məsələni sülh yolu ilə həll etmək istəyir. Belə olmasaydı, biz on səkkiz il danıĢıqlar
aparmazdıq. Halbuki Azərbaycan öz torpaqlarını BMT-nin xartiyasına görə istənilən vasitə ilə azad etməkdə
tam hüquqa malikdir. Lakin məsələnin sülh yolu ilə həllinə sadiqliyimiz Qafqazda sülh və sabitliyin mühüm
amillərindən biridir. Əminəm ki, Dağlıq Qarabağ münaqiĢəsini həll etmədən Qafqazda sabitliyə nail olmaq
mümkün olmayacaqdır. Problemi həll etmək üçün Ermənistan uzun müddət ərzində beynəlxalq ictimaiyyətin
fəal səyləri ilə hazırlanmıĢ rəylə razılaĢmalı və iĢğalçı qüvvələrini ərazilərimizdən çıxarmağa baĢlamalıdır.
Sonra isə, regionda sülh bərqərar oluna bilər. Onda, bütün kommunikasiyalar açılacaq və regiondakı vəziyyət
dəyiĢəcəkdir. Əgər bu, baĢ verməsə və danıĢıqlar raundu nəticəsiz olarsa, sonrakı addımların nə olacağını
əvvəlcədən demək çox çətin olacaqdır. Çünki münaqiĢənin bütün mümkün həll yolları artıq əvvəlki illərdə
müzakirə edilmiĢdir. Bugünkü təkliflər isə Minsk qrupu, onun həmsədrlərinin və münaqiĢə tərəflərinin son beĢ
il ərzində apardığı fəaliyyətin məhsuludur. Təkliflər hazırda konkret praktiki forma alıbdır.
Bir daha deyirəm ki, əgər tərəflərdən biri konstruktiv yanaĢmanı nümayiĢ etdirirsə və vasitəçilərin təklif
etdiklərini qəbul edirsə, qarĢı tərəf isə, bunları qəbul etmirsə, onda bu təklifləri verənlər müdaxilə etməli və
prosesi necə irəliyə aparmaq üzərində ciddi düĢünməlidirlər. Bir daha qeyd etmək istəyirəm ki, bu, bizim ölkə
üçün bir nömrəli məsələ və problemdir. Xalqımız bundan əziyyət çəkir. Yeddi yüz min azərbaycanlı öz
torpaqlarında etnik təmizləməyə məruz qalmıĢdır.
Həmin ərazilərdə hər Ģey dağıdılmıĢdır. Bütün tarixi, dini abidələrimiz, hər Ģey yerlə-yeksan olunmuĢdur.
BeĢ il öncə ATƏT Qərb diplomatlarından ibarət faktaraĢdırıcı missiyanın Dağlıq Qarabağ və iĢğal olunmuĢ
digər rayonlara səfərini təĢkil etdi. Onlar hesabat hazırladılar və orada aydın Ģəkildə bildirildi ki, hər Ģey
dağıdılmıĢdır. Ermənistan iĢğal olunmuĢ ərazilərdə qanunsuz məskunlaĢma siyasəti aparmıĢdır. Halbuki onların
insan resursları məhduddur. Lakin onlar yenə də de-fakto yaĢayıĢın olması vəziyyətini yaratmaq istəyirlər.
Buna görə, hesab edirəm ki, ATƏT üçün mühüm vaxt yetiĢib və biz belə bir ideya ilə çıxıĢ edəcəyik ki, artıq beĢ
il ötüb, digər faktaraĢdırıcı missiya təĢkil olunsun. Belə olsa, müxtəlif təsisatların nümayəndələri həmin yerlərə
gedib nəyin baĢ verdiyini görə bilər.
Bizdə belə bir məlumat var ki, qanunsuz məskunlaĢma davam edir. Bu, tamamilə qəbuledilməzdir. Bir
ölkənin ərazilərinin digər ölkə tərəfindən iĢğalı qəbuledilməzdir. Biz artıq gələcək inkiĢafın müxtəlif
variantlarını müzakirə etmiĢik. Lakin gözləyirik ki, Ermənistan son təkliflərə öz mövqeyini bildirsin. Bu haqda
niyə çox danıĢdım? Çünki bu, nəinki bizim ölkə, o cümlədən regional əməkdaĢlıq və sabitlik üçün əsas
maneədir. Bu münaqiĢə həll olunmadan regional əməkdaĢlıq tammiqyaslı ola bilməz. Regional sabitlik qurula
bilməz. Regional problemlərin həllinə yönəlmiĢ hər hansı təĢəbbüs çox guman ki, baĢ tutmayacaqdır. Çünki
məhz bu, əsas problemdir.
Ümid edirik ki, biz beynəlxalq təĢkilatlardan dəstəyə və daha çox anlaĢmaya nail olacağıq. Əfsuslar olsun
ki, bu vaxta qədər biz hələ də öz mövqeyimizi müdafiə etməli, sübuta yetirməliyik ki, təcavüzün qurbanı məhz
Azərbaycandır. Biz hələ də öz hüquqlarımızı qorumalıyıq. Yeddi yüz min insanın elementar insan hüquqları on
beĢ ildən artıqdır ki, pozulmuĢdur.
Fikrimcə, konfrasınızın həsr olunduğu mövzularla, o cümlədən Azərbaycan ilə Avropa təsisatları arasında
münasibətlərin ümumi inkiĢafı mövzusu ilə yanaĢı, iĢğal olunmuĢ ərazilərlə bağlı vəziyyət və bu problemin həlli
yolu da hər zaman gündəliyimizdə olmalıdır. Bu məsələ diqqət mərkəzində olmalıdır.
Biz beynəlxalq hüquq normaları və həmçinin vasitəçilərin təklifləri əsasında münaqiĢənin həllində
dostlarımızın dəstəyinə arxalanmalıyıq.
Beləliklə, mən bununla nitqimi bitirirəm və vaxtınızı çox almaq istəmirəm. Bilirəm ki, çox məĢğul gün
keçirmisiniz. Sizin bir çox görüĢ və müzakirələriniz olmuĢdur. Ümidvaram ki, Bakıda asudə vaxtınız da
olacaqdır. Hazırda, hava da yaxĢılaĢır. Biz baharın ilk anlarını artıq hiss edə bilirik. Ümid edirəm ki, siz
ölkəmizə səfərinizdən razı qalacaqsınız. Bura artıq səfər etmiĢ Ģəxslərin öz dostları ilə görüĢmək imkanı
olacaqdır. Ölkəmizə birinci dəfə səfər edənlər, ümidvaram ki, Ģəhərimizlə daha yaxından tanıĢ olmaq fürsətini
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əldə edəcəklər. Sizi bir daha salamlayır, sizə böyük uğurlar arzulayıram. Ölkəmizə gəldiyinizə və belə bir
mühüm tədbirdə iĢtirak etdiyinizə görə minnətdaram.
XXX
Prezident Ġlham ƏLĠYEV görüĢə yekun vuraraq dedi:
-XoĢ sözlərinizə görə çox sağ olun. Əminəm ki, bu gün keçirdiyimiz bu görüĢ və apardığımız müzakirələr
aramızda daha yaxĢı anlaĢmanın yaranmasına xidmət edəcəkdir. Aydındır ki, konfransın mövzusu seçkilər oldu.
Lakin biz, daha əhatəli məsələləri nəzərdən keçirməliyik. Seçkilər bir prosesdir. Əminəm ki, onlar Ģəffaf və açıq
proses formasında keçəcək və Azərbaycan xalqı bütün namizədlər üçün bərabər imkanları təmin edəcək azad
mühitdə öz iradəsini ifadə edəcəkdir. Ən azı, Azərbaycan hökuməti bunu təmin etmək üçün əlindən gələni
edəcəkdir. Lakin bu, prosesdir. Mühüm prosesdir. Bu, ümumi demokratik prosesin bir hissəsidir. Əminəm ki,
biz digər məsələlərə də, yəni ümumi vəziyyətə, inkiĢafa və Avropa strukturları ilə Azərbaycan arasında güclü
tərəfdaĢlıq əlaqələrinə də baxmalıyıq.
Bu konfransın təĢkili niyyətlərimizi aydın Ģəkildə nümayiĢ etdirir ki, biz bu məsələləri dost və səmimi
mühitdə müzakirə etmək, tənqidi fikirləri dinləmək istəyirik. Biz tənqidə açığıq. TəkmilləĢdirilməli sahələri hər
zaman yaxĢılaĢdırmağa çalıĢırıq. Buna görə, hesab edirəm ki, bu münasibətlərin yeni inkiĢafı çox vədedicidir.
Siz qeyd etdiyiniz kimi, bəzən biz ikili standart yanaĢması ilə üzləĢirik və bu, bizim üçün bəzən ağrılı məsələ
olur. Lakin bu, həmçinin bizim üçün dərsdir. Çünki biz Avropa ġurasına üzv qəbul olunanda bizim üçün aydın
idi ki, həmin vaxt Avropa ġurasının heç də bütün üzvləri Azərbaycanı həmin ailədə görmək istəmirdi. Lakin biz
çox əzmkar idik. Bu, bizim düĢünülmüĢ seçimimiz idi. On il əvvəl bu nailiyyət bir müstəqil ölkə kimi
Azərbaycan üçün mühüm nailiyyət idi. Mən tamamilə əminəm ki, Avropa ġurası Parlament Assambleyasının
keçmiĢ üzvü kimi bu təcrübə çox müsbət və mühüm oldu. Biz bir çox Ģeyləri öyrəndik və eyni zamanda,
ölkəmizi tanıda bildik.
Bundan əvvəl Avropada bir çox insanlar Azərbaycan və buradakı reallıqlar haqqında heç nə bilmirdi. Bir
çox müxtəlif məlumat və fikirlər var idi. Bəzən bunlar həqiqətə, bəzən isə qərəzli məlumatlara əsaslanırdı. Hər
halda bu, çox faydalı təcrübə oldu və bizə əməkdaĢlığın yeni mərhələsinə daxil olmaq imkanını yaratdı.
GiriĢ nitqimdə qeyd etdiyim kimi, biz “ġərq tərəfdaĢlığı” Proqramından böyük nəticələri gözləyirik. Ümid
edirik ki, bu proqram nəinki Azərbaycan və Avropa ailəsini yaxınlaĢdıracaq, o cümlədən onun xalqımız və
avropalılar üçün çox praktiki görünən nəticələri olacaqdır. Biz uğurla əməkdaĢlıq edə bilərik. Azərbaycan, əgər
belə deyə bilərəmsə, Avropaya əliboĢ getmir. Biz regionda təhlükəsizliyə və proqnozlaĢdırılmaya, eləcə də
regional əməkdaĢlığa töhfə verə bilərik. Avropanın sərhədlərindən kənarda yerləĢən regionda biz
mövqelərimizlə töhfə verə bilərik.
Enerji təhlükəsizliyi bu əməkdaĢlığın, həmçinin çox vacib elementidir. Azərbaycan və Avropa Ġttifaqı bu
sahədə çox sıx iĢləyir. Biz bizdən asılı olan bütün səyləri göstərməliyik ki, “Cənub dəhlizi”nin həyata
keçirilməsinə töhfə verək. Ümid edirik ki, birgə səylərimiz əməkdaĢlığın yeni mərhələsi ilə nəticələnəcəkdir. Bu
gün əldə etdiyimiz nailiyyətlər yaxĢıdır və artıq onlar böyükdür. Nəzərə alsaq ki, “Cənub dəhlizi” layihəsi, daha
doğrusu, bir neçə layihəni əhatə edən bu dəhliz son on beĢ il ərzində burada - Azərbaycanda enerji inkiĢafı
sahəsində görülmüĢ iĢlərə əsaslanır.
Bir sözlə, bu, çox geniĢ gündəlikdir və biz bu məsələlərə tərəfdaĢlar, bərabər dostlar və bir-birinə yaxın
olmaq istəyən tərəflər kimi yanaĢmalıyıq. Fikrimcə, biz Azərbaycan olaraq hesab edirik ki, məqsədlərimiz üstüstə düĢür. Azərbaycan güclü siyasi sistem, güclü iqtisadiyyat yaratmaq və meyarları Avropa ölkələrində olan
meyarlara uyğunlaĢdırmaq məqsədi ilə müasirləĢir. Eyni zamanda, biz Avropa ailəsinin Azərbaycandan
gözlədiyi nəticələri bilirik. Aydındır ki, Avropa ailəsi öz sərhədlərində sülh, proqnozlaĢdırma, əməkdaĢlıq və
dost mühitini görmək istəyir. Bütün bunlar burada mövcuddur. Eyni zamanda, biz anlayırıq ki, enerji
təhlükəsizliyi məsələlərinin əhəmiyyəti artır. Biz bu iĢi çox yaxĢı bilirik və hesab edirik tələbat da artacaqdır.
Azərbaycan burada nəhəng ehtiyatlar, mövcud infrastruktur, güclü siyasi iradə və sadiqliklə artıq mühüm rol
oynayır. Bir sözlə, bu, ikitərəfli yoldur. Fikrimcə, hər iki istiqamət bizim üçün eyni dərəcədə vacibdir.
Əminəm ki, “ġərq tərəfdaĢlığı” Proqramının yenicə elan edildiyi bu mühüm mərhələdə bizə bir çox illər ərzində
bu çərçivədə olmaq imkanını yaradacaq formatın olması çox vacibdir. Mənim səfərim zamanı Brüsseldəki
rəsmilərlə və bu yaxınlarda iki komissarla müzakirələrimin bir hissəsi nəinki görülmüĢ iĢlərə, nəyin ediləcəyinə,
növbəti addımlara, o cümlədən ümumiyyətlə, qarĢılıqlı surətdə qəbul olunacaq uzunmüddətli aydın əməkdaĢlıq
və tərəfdaĢlığın formalaĢmasına həsr edilmiĢdir. Bizə gəldikdə, biz mümkün qədər irəliyə doğru getməyə
hazırıq.
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Hesab edirəm ki, bugünkü görüĢ və sizin Azərbaycana səfəriniz bu əməkdaĢlığın mühüm elementləridir.
Ümidvaram ki, sizin və həmkarlarınızın iĢtirakı ilə müxtəlif formatda keçirilən belə görüĢlər davam edəcək və
bu, daimi proses olmalıdır. Mən ən azı istəyirəm ki, bu, mümkün qədər daimi proses olsun, çox müsbət
məsələləri, eləcə də problem yaradan amilləri və onların həllini açıq Ģəkildə müzakirə etmək üçün aramızda çox
fəal dialoq aparılsın. Biz bunu etməyə hazırıq. Bilirəm ki, həmçinin bizim Avropadakı dostlarımız bu
əməkdaĢlığı gücləndirmək istəyirlər. Əminəm ki, biz irəliyə doğru sürətlə gediĢimizi davam etdirəcəyik.
Ölkəmizə səfər etdiyinizə görə çox sağ olun.
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“GÜLÜSTAN” SARAYINDA DÜNYA DĠNĠ LĠDERLƏRĠNĠN BAKI SAMMĠTĠNDƏ
ÇIXIġ
Bakı şəhəri,
26 aprel 2010-cu il
-Hörmətli Ģeyx həzrətləri!
Hörmətli zati-müqəddəsləri!
Hörmətli din xadimləri!
Xanımlar və cənablar!
Əziz qonaqlar!
Mən sizin hamınızı Azərbaycanda səmimiyyətlə salamlayıram. Azərbaycana xoĢ gəlmisiniz. Dünya dini
liderlərinin Bakı sammiti çox böyük əhəmiyyətə malik olan bir hadisədir. Təsadüfi deyildir ki, bu görüĢ məhz
Bakıda keçirilir. Bakıda dünya dini liderlərinin görüĢləri artıq ənənəvi xarakter almıĢdır. Əsrlər boyu
Azərbaycanda müxtəlif millətlər, müxtəlif dinlərin nümayəndələri dostluq, qardaĢlıq Ģəraitində, bir ailə kimi
yaĢamıĢlar. Azərbaycanda dini və milli dözümlülüyün çox böyük və Ģərəfli bir tarixi vardır. Biz çox Ģadıq ki,
son vaxtlar Bakıda sivilizasiyalararası dialoqun gücləndirilməsi iĢinə böyük töhfə verən mötəbər beynəlxalq
tədbirlər keçirilir. Biz keçən ilin noyabr ayında dini dialoqun gücləndirilməsi üçün böyük tədbir keçirmiĢdik.
Azərbaycanın böyük dostu, zati-müqəddəsləri, Moskva və Bütün Rusiyanın patriarxı Kirill bu gün olduğu kimi,
o tədbirdə də iĢtirak etmiĢdir. Bu, çox böyük və gözəl göstəricidir. Bu gün bütün dinlərin nümayəndələrinin,
rəhbərlərinin Azərbaycana gəlməsi, dünən, bu gün və sabah birlikdə keçirilən və keçiriləcək müzakirələrdə
iĢtirak etmələri böyük əhəmiyyətə malik olan bir hadisədir.
Mən Ģübhə etmirəm ki, bu gözəl görüĢün çox gözəl nəticələri olacaq, dinlər, millətlər və ölkələr arasında
daha da yaxĢı anlaĢmanın əldə edilməsinə xidmət göstərəcəkdir. Buna böyük ehtiyac vardır. Bir daha
vurğulamaq istəyirəm ki, biz Bakının, Azərbaycanın dinlərarası dialoqun bir növ mərkəzinə çevrilməsinə də çox
böyük ümidlərlə baxırıq. Bir tərəfdən, bunu Azərbaycanda dini və milli zəmində vəziyyətin çox yaxĢı olmasının
təzahürü kimi qiymətləndiririk. Bu, bizim üçün böyük Ģərəfdir. Digər tərəfdən, dinlərarası dialoqun praktiki
nöqteyi-nəzərdən gücləndirilməsi iĢinə Azərbaycan öz töhfəsini verə bilər, verir və verməyə davam edəcəkdir.
Azərbaycan Avropa ilə Asiya arasında təbii bir körpüdür. Əsrlər boyu bu diyarda müxtəlif dinlərin, millətlərin
nümayəndələri bir ailə kimi yaĢamıĢlar. Bu gün Azərbaycanın müasir həyatında da bu iki vacib amil özünü
göstərir. Ġyirmi ilə yaxındır ki, Azərbaycan Ġslam Konfransı TəĢkilatının üzvüdür. On ilə yaxındır ki,
Azərbaycan Avropa ġurasının üzvüdür. Ġslam bizim müqəddəs dinimizdir. Biz öz dini və milli ənənələrimizə
çox sadiqik. ÇalıĢırıq ki, gənc nəsil də vətənpərvərlik ruhunda, milli ruhda tərbiyə alsın. Eyni zamanda,
Azərbaycan bütün dünyaya açıq olan, bütün ölkələrlə əməkdaĢlığa meyilli ölkədir.
Keçən il Bakı islam mədəniyyətinin paytaxtı seçilmiĢdi və bir il ərzində bununla əlaqədar çoxsaylı
tədbirlər keçirilmiĢdir. Mən keçən dəfə də söyləmiĢdim, bu gün də söyləmək istəyirəm və ümid edirəm ki, gün
gələcək, Bakı Avropa mədəniyyətinin də paytaxtı seçiləcəkdir. Beləliklə, Azərbaycan Avropa və Asiya, xristian
və müsəlman dünyası ilə əlaqələrin inkiĢafı iĢinə daha da böyük töhfə verəcəkdir.
Qeyd etdiyim kimi, əsrlər boyu Azərbaycanda bütün millətlərin, bütün dinlərin nümayəndələri bir ailə
kimi yaĢamıĢlar, ölkəmizin inkiĢafına öz dəyərli töhfələrini vermiĢlər. Bu gün də bu proses uğurla davam edir.
Azərbaycanda bütün azadlıqlar mövcud olduğu kimi, dini azadlıqlar da tam Ģəkildə təmin edilir. Azərbaycanda
gündəlik fəaliyyət göstərən mindən çox məscid mövcuddur. On bir kilsə, altı sinaqoq və digər dini məbədlər
fəaliyyət göstərir. Bu, bizi gücləndirir.
Ölkənin gücü təkcə onun iqtisadi imkanları ilə ölçülmür. Baxmayaraq ki, Azərbaycanda bu istiqamətdə də
böyük uğurlar əldə edilmiĢdir. Bizim gücümüz birliyimizdədir, Azərbaycanda hökm sürən sabitliyin
möhkəmlənməsindədir, dini və milli sülhün mövcudluğundadır. Bu amillər ölkəmizi gücləndirir. Bu amillər
ölkəmizi gələcəkdə də hərtərəfli inkiĢaf etdirmək üçün bizə kömək göstərəcəkdir.
Azərbaycan çoxmillətli, çoxkonfessiyalı ölkədir. Biz milli dəyərlərimizə çox sadiqik. ÜmumbəĢəri
dəyərləri bölüĢürük. Eyni zamanda, əlbəttə ki, ölkədə gedən ümumi meyillər ölkənin müasirləĢməsinə,
modernləĢməsinə xidmət göstərəcəkdir.
Bu gün Azərbaycanda iĢləmək və yaĢamaq üçün bütün Ģərait mövcuddur: sabit ictimai-siyasi vəziyyət,
artan iqtisadi imkanlar, bütün azadlıqların mövcudluğu, vətəndaĢ cəmiyyətinin formalaĢması. Son 6 il ərzində
ölkəmiz iqtisadi inkiĢaf baxımından dünyada birinciliyi saxlayır. Ġqtisadiyyatımız son altı ildə 2,8 dəfə,
təxminən 300 faiz artmıĢdır. Ölkədə köklü sosial problemlər öz həllini tapmıĢdır. Yoxsulluq Ģəraitində
yaĢayanların sayı altı il ərzində 49 faizdən 11 faizə düĢmüĢdür. Bu onu göstərir ki, ölkəyə gələn maddi resurslar
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ədalətli Ģəkildə bölünür. Sosial ədalət bizim fəaliyyətimizin əsas istiqamətlərindən biridir. Əlbəttə ki, ədalət,
sosial ədalət hər bir dində yüksək yerə malik olan bir anlayıĢdır. Ədalət olmadan insanlar razı ola bilməzlər. Ən
böyük faciələrdən biri də məhz ədalətsizlikdir. Ədalətsizliyin aradan qaldırılması, ölkələr, xalqlar arasında daha
da yaxĢı münasibətlərin qurulması üçün dini liderlərin birgə fəaliyyəti çox böyük əhəmiyyətə malik olan
məsələdir. Biz Azərbaycanda istəyirik ki, bölgəmizdə sülh, əməkdaĢlıq təmin olunsun, heç bir qarĢıdurma, heç
bir ədavət olmasın. Azərbaycan dövləti regional əməkdaĢlıq baxımından öz töhfəsini verir.
Mən ümid edirəm ki, dünya dini liderlərinin birgə fəaliyyəti nəticəsində, dünən, bu gün və sabah qəbul
olunmuĢ və qəbul olunacaq qərarların icrası nəticəsində həm xalqlararası münasibətlər daha da yüksək
səviyyəyə qalxacaq, eyni zamanda, bölgəmiz və dünyamız daha da əmniyyətli olacaqdır. Biz elə etməliyik ki,
bütün münaqiĢələr tezliklə öz həllini tapsın. Elə etməliyik ki, insanlar bir-biri ilə xoĢ, mehriban ünsiyyətdə
olsunlar. Bu iĢdə təkcə siyasətçilərin fəaliyyəti kifayət ola bilməz. Cəmiyyətdə yüksək hörmətə malik olan dini
liderlərin sözünə böyük ehtiyac vardır. Bu söz eĢidilir. Bu gün Bakıdan səslənən sözlər, verilən bəyanatlar
əlbəttə ki, dünyada da geniĢ əks-səda yaratmıĢdır.
Baxmayaraq ki, bu görüĢdə müxtəlif mövzular haqqında fikir mübadiləsi aparılacaq, bu gün bütün dini
konfessiyaların nümayəndələrinin bir masa arxasında oturması özlüyündə böyük bir hadisədir. Dünən mənə
verilən məlumata görə, Təzəpir məscidində çox gözəl görüĢ keçirilmiĢdir. Bütün dinlərin nümayəndələri birbirinin sözlərinə qulaq asırdılar, fikir mübadiləsi aparırdılar. Əlbəttə ki, bu gün də açıq, səmimi fikir mübadiləsi
üçün çox gözəl Ģərait yaradılacaqdır.
Bununla bərabər, müzakirələrin mövzusunun biri də qloballaĢma ilə bağlı olan məsələlərdir. Bu, əlbəttə
ki, dünya üçün nisbətən yeni bir mövzudur. Ancaq çox sürətlə yayılan bir prosesdir. Əlbəttə ki, hər bir ölkə, hər
bir xalq öz milli, mənəvi dəyərlərinin qorunması üçün öz tədbirlərini görməlidir.
Azərbaycan müasir, müasirləĢən, dünya birliyinə sürətlə qovuĢan ölkədir. Baxmayaraq ki, bizim dini,
milli ənənələrimiz çox güclüdür, Azərbaycan dünyəvi dövlətdir. Təbii ki, qloballaĢma prosesləri bizdən də yan
keçə bilməz. Sadəcə olaraq, mən hesab edirəm, biz elə etməliyik ki, qloballaĢma adı altında öz milli
dəyərlərimizi unutmayaq. Biz milli dəyərlərimizə sadiq olmalıyıq. Hər bir ölkə, hər bir xalq üçün onun milli
dəyərləri hər Ģeydən üstün olmalıdır. Bu dəyərlər, müxtəlif xalqların dəyərləri bir-biri ilə ziddiyyət təĢkil
etməməlidir. Ona görə biz qloballaĢma deyəndə Azərbaycanda beynəlxalq əməkdaĢlığı, xoĢ münasibətləri,
dostluğu nəzərdə tuturuq. QloballaĢma adı altında xalqlara zidd olan, milli mentalitetə xas olmayan dəyərlər
aĢılanmamalıdır. Hər halda biz buna hazır olmalıyıq ki, milli mənliyimizi qoruyaq.
Azərbaycan xalqı böyük tarixə malik olan bir xalqdır. Ancaq müstəqillik dövrümüz o qədər də uzun
deyildir. Baxmayaraq ki, əvvəlki dövrlərdə Azərbaycan müstəqil ölkə kimi yaĢamırdı, biz öz milli dəyərlərimizi,
ənənələrimizi qoruya bilmiĢik. Elə etməliyik ki, qloballaĢmaya qarĢı bəzi dairələrdə olan Ģübhələr ərisin, bu
Ģübhələr aradan götürülsün. Bunu etmək üçün, əlbəttə, bütün dünya birliyi bu məsələ ilə bağlı yəqin ki, öz
fikrini bildirməlidir. Bu anlayıĢa müəyyən düzəliĢlər edilməlidir.
Biz öz milli və dini dəyərlərimizə sadiqik. Biz gənc nəsli vətənpərvərlik ruhunda, milli ruhda tərbiyə
etmək istəyirik və bunu edirik. Eyni zamanda, biz müasirliyə doğru uğurla addımlayırıq. Təhsil sahəsində böyük
islahatlar aparılır. Əminəm, bu gözəl fürsət hər bir iĢtirakçıya imkan verəcək ki, öz fikirlərini səmimi, açıq
Ģəkildə bildirsin. Bu fikir mübadiləsi bizi zənginləĢdirəcəkdir. Eyni zamanda, əminəm ki, açıq və səmimi fikir
mübadiləsi mövcud olan problemlərin də müəyyən dərəcədə aradan qaldırılması üçün gözəl bir fürsət olacaqdır.
Mən bir daha bütün görüĢ iĢtirakçılarını səmimiyyətlə salamlayıram. Bir daha Azərbaycana “XoĢ gəlmisiniz!”
deyirəm. Sammitin iĢinə uğurlar arzulamaq istəyirəm. Ümid etmək istəyirəm ki, gələcəkdə də Bakıda,
Azərbaycanda belə mötəbər, tədbirlər keçiriləcək və Bakı haqlı olaraq dünya dinlərinin dialoqu, inkiĢafı üçün
dünya mərkəzlərindən birinə çevriləcəkdir. Diqqətinizə görə sağ olun.
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AZƏRBAYCAN-SERBĠYA SƏNƏDLƏRĠNĠN ĠMZALANMA MƏRASĠMĠ BAġA ÇATDIQDAN
SONRA SERBĠYA PREZĠDENTĠ BORĠS TADĠÇLƏ BĠRGƏ MƏTBUAT ÜÇÜN
BƏYANATI
Bakı şəhəri,
13 may 2010-cu il
- Hörmətli cənab Prezident!
- Əziz dostlar!
- Cənab Prezident! Ġlk növbədə Sizi ölkəmizdə bir daha salamlamaq istərdim. Mən Sizin Azərbaycana ilk
dəfə səfər etməyinizdən çox Ģadam. Bu, ikitərəfli münasibətlərimiz tarixində Serbiya Prezidentinin Azərbaycana
ilk rəsmi səfəridir. Əminəm ki, bu səfər ikitərəfli münasibətlərimizin bundan sonra da sürətlə inkiĢaf etməsi
üçün çox yaxĢı imkanlar yaradacaqdır. Bizim münasibətlər çox uğurla inkiĢaf edir. Biz çox güclü siyasi dialoq
qurmuĢuq. Əminəm ki, bu gün ikitərəfli münasibətlərimizlə bağlı müzakirə etdiyimiz bütün məsələlər, qəbul
etdiyimiz qərarlar və imzaladığımız sənədlər tezliklə icra ediləcəkdir. Bu, ölkələrimizə indikindən də daha yaxın
olmağa imkan yaradacaqdır.
Bu gün biz ikitərəfli münasibətlərlə bağlı geniĢ əhatə dairəsi olan məsələləri, beynəlxalq münasibətlərlə
və beynəlxalq vəziyyətlə bağlı məsələləri müzakirə etdik. Bir daha xatırlatmaq istərdim ki, bizim ölkələr
beynəlxalq miqyasda bir-birini dəstəkləyir. Bu dəstək çox güclüdür və əminəm ki, bu, gələcəkdə də davam
etdiriləcəkdir. Biz Serbiyanın ərazi bütövlüyünü tam dəstəkləyirik. Biz bir ölkənin razılığı olmadan onun
sərhədlərinin dəyiĢdirilməsini tam yolverilməz hesab edirik və Kosovonun birtərəfli qaydada müstəqilliyini
bəyan etməsi qeyri-qanuni bir addımdır. Əfsuslar olsun ki, bəzi ölkələr onu tanıyıb. Lakin mən əminəm ki,
beynəlxalq hüququn norma və prinsiplərinə bütün ölkələr tərəfindən riayət edilməlidir. Biz həmin təĢkilatlara
beynəlxalq birliyin üzvü olmaq, bu təĢkilatların norma və prinsiplərini, suveren hüquqlarımızı müdafiə etmək
imkanına qadir olmaq məqsədi ilə daxil olmuĢuq.
Bu gün biz, həmçinin Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqiĢəsinin həlli ilə bağlı Azərbaycan
ilə Ermənistan arasında aparılan danıĢıqlar prosesini də müzakirə etdik. Bildiyiniz kimi, Azərbaycanın
beynəlxalq səviyyədə tanınmıĢ Dağlıq Qarabağ bölgəsi və Dağlıq Qarabağın inzibati sərhədlərindən kənarda
yerləĢən 7 rayonumuz 15 ildən artıqdır ki, Ermənistanın iĢğalı altındadır. Azərbaycanlılara qarĢı aparılan etnik
təmizləmə siyasəti nəticəsində 1 milyon soydaĢımız qaçqın və məcburi köçkün vəziyyətinə düĢüb.
Torpaqlarımızın 20 faizi iĢğal altındadır və bu iĢğal uzun illərdir ki, davam edir. Uzun illərdir ki, Ermənistan
BMT Təhlükəsizlik ġurasının iĢğal olunan ərazilərimizdən Ermənistan silahlı qüvvələrinin dərhal və qeydĢərtsiz çıxarılmasını tələb edən 4 qətnaməsinə əməl etmir. Bu münaqiĢə yalnız beynəlxalq səviyyədə qəbul
edilən normalar, ölkələrin ərazi bütövlüyü və sərhədlərin toxunulmazlığı prinsipləri əsasında həll edilməlidir.
Millətlərin öz müqəddəratını təyin etmək məsələsinə gəldikdə isə, hər Ģeydən əvvəl, qeyd etmək istərdim
ki, ermənilər artıq öz müqəddəratlarını təyin ediblər. Onların Ermənistan dövləti vardır və ermənilərin məntiqi
ilə onlar yaĢadıqları bütün yerlərdə öz müqəddəratlarını təyin etməyə cəhd etsələr, o zaman dünyada çoxlu
erməni dövləti olar. Eyni zamanda, Dağlıq Qarabağda hazırda yaĢayan ermənilər və Dağlıq Qarabağa qayıdacaq
azərbaycanlı əhali üçün suveren Azərbaycan dövləti çərçivəsində özünüidarəetmə uğurla təĢkil edilə bilər.
Azərbaycan müxtəlif mədəniyyətlərin qovuĢduğu çoxkonfessiyalı və çoxmillətli bir ölkədir. Müxtəlif
etnik qrupların nümayəndələri, müxtəlif dini köklərə malik olan insanların hamısı ölkəmizdə eyni hüquq və
azadlıqlara malikdirlər.
Bu gün biz, həmçinin ölkələrimiz arasında iqtisadi əməkdaĢlıqla bağlı məsələləri də müzakirə etdik. Bu
əməkdaĢlığı geniĢləndirmək və mümkün olduqca daha geniĢ sahələri əhatə etmək üçün qarĢılıqlı istək
mövcuddur. Əsas diqqət yönəltdiyimiz məsələlər sırasında enerji sahəsində əməkdaĢlığı qeyd etmək istərdim.
DüĢünürəm ki, bu sahədə uzunmüddətli və geniĢ əməkdaĢlığımız üçün çox yaxĢı imkanlar vardır. Azərbaycanın
enerji ehtiyatları, neft və qaz dünya bazarlarına ĢaxələndirilmiĢ marĢrutlar üzrə nəql olunur. Biz
Ģaxələndirmənin yeni istiqamətləri üzərində iĢləyirik. Azərbaycan artıq regionumuzda enerji təhlükəsizliyi
məsələlərində öz rolunu oynayır. Ümidvaram ki, yaxın gələcəkdə Avropanın da enerji təhlükəsizliyi
məsələlərində öz rolunu oynayacaqdır. DüĢünürəm ki, bu baxımdan ölkələrimiz arasında əməkdaĢlıq qarĢılıqlı,
faydalı və çox səmərəli ola bilər.
Cənab Prezident, mən çox məmnunam ki, Sizi çoxlu iĢ adamları müĢayiət edir və onlar ölkəmizdəki
tərəfdaĢları ilə görüĢmək imkanı əldə edirlər. Əminəm ki, bu tərəfdaĢlığın yaxĢı nəticələrini yaxın zamanlarda
görəcəyik. Biz Serbiyada, Azərbaycanda, ola bilər ki, digər ölkələrdə qarĢılıqlı investisiya layihələrində
maraqlıyıq. Biz iĢ adamlarımızın ölkələrimizdə, yerləĢdiyimiz regionda biznes fəaliyyətləri üçün daha yaxĢı
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imkan yaratmaqdan ötrü səylərimizi birləĢdirə, yerləĢdiyimiz coğrafi mövqedən istifadə edə bilərik. Bir sözlə,
əminəm ki, Azərbaycan ilə Serbiya arasında olan güclü münasibətlər ölkələrimiz və xalqlarımız üçün faydalı
olmaqla yanaĢı, regional səviyyədə daha yaxĢı anlaĢmaya da xidmət edəcəkdir. Balkanlar, Xəzər dənizi, Qara
dəniz, Qafqaz - biz hazırda bu coğrafi bölgələrdə daha yaxĢı anlaĢmanın necə əldə olunması üzərində iĢləyirik.
Əminəm ki, Azərbaycan və Serbiya ümumi tərəfdaĢlıq və dostluq iĢinə öz uğurlu töhfəsini verəcəkdir.
Biz daha çox sahələri müzakirə etdik. Əlbəttə ki, mədəniyyət və humanitar sahələr çox önəmli sahələrdir.
Biz bir-birimizi daha yaxından tanımalı, qarĢılıqlı səfərləri intensivləĢdirməliyik və artıq gələcək təmaslarımızın
proqramını razılaĢdırmıĢıq.
Cənab Prezident, bir daha Sizi və Sizi müĢayiət edən nümayəndə heyətini ölkəmizdə salamlamaq
istərdim. Ümidvaram ki, Azərbaycana səfəriniz faydalı olacaq və bu səfərdən məmnun qalacaqsınız. Sağ olun!
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ĠORDANĠYA KRALI II ABDULLAHLA BĠRGƏ MƏTBUAT ÜÇÜN
BƏYANAT
Bakı şəhəri,
16 may 2010-cu il
- Əlahəzrət!
Hörmətli dostlar!
Hörmətli qonaqlar!
Əvvəlcə mən Əlahəzrəti ölkəmizdə salamlamaq istəyirəm. Çox Ģadam ki, bizim bu qədər yaxĢı
müzakirələrimiz oldu. Biz ikitərəfli münasibətlərə aid bir çox məsələləri əhatə etdik. Əlaqələrimiz çox yaxĢıdır.
Artıq bir neçə ildir ki, biz çox fəal əməkdaĢlıq edirik və bu əməkdaĢlığın yaxĢı nəticələri vardır. Siyasi
dialoqumuz çox fəal və dinamikdir. Biz mütəmadi olaraq görüĢürük və dövlət liderlərinin qarĢılıqlı səfərləri
münasibətlərimizi daha da gücləndirir. Ümidvaram ki, biz gələn illər ərzində iqtisadi əməkdaĢlığa daha çox
diqqət yetirəcəyik. Çünki biz daha çox iĢlər görməliyik. ĠĢgüzar dairələrimizin nümayəndələri arasında artıq
ilkin təmaslar vardır. Lakin hesab edirəm ki, potensialımızdan daha geniĢ Ģəkildə istifadə etməliyik. Biz bu səfər
çərçivəsində iqtisadi əməkdaĢlığımızın praktiki aspektlərini, müxtəlif investisiya layihələrini müzakirə etdik və
onları yaxın gələcəkdə həyata keçirmək niyyətindəyik.
Ölkələrimiz arasında möhkəm mədəni əlaqələr də vardır. Münasibətlərimizin uzun tarixi mövcuddur. Ġndi
isə biz ikitərəfli məsələlərə aid gündəliyin daha da geniĢləndirilməsi üçün görüləsi iĢlər üzərində düĢünməliyik.
Əlahəzrət!
Sizin və ölkənizin Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqiĢəsinin həllində hər zaman açıq və
birmənalı mövqeyinizə görə olduqca minnətdarıq. BirləĢmiĢ Millətlər TəĢkilatı çərçivəsində Azərbaycana
verdiyiniz dəstəyə görə dərin minnətdarlığımızı bildiririk. Bu, bizim üçün çox vacib idi. Çünki Siz də bilirsiniz
ki, Azərbaycanın beynəlxalq səviyyədə tanınan torpaqları uzun illərdir Ermənistanın iĢğalı altındadır.
Ermənistanın apardığı etnik təmizləmə siyasəti nəticəsində 1 milyondan çox azərbaycanlı öz torpaqlarında
qaçqın və məcburi köçkün vəziyyətinə düĢüb. Ərazimizin 20 faizi Ermənistan silahlı qüvvələrinin iĢğalı
altındadır. Beynəlxalq təĢkilatlar torpaqlarımızın azad edilməsi ilə bağlı bir sıra qətnamələr qəbul ediblər. BMTnin Təhlükəsizlik ġurası Ermənistan silahlı qüvvələrinin Azərbaycan torpaqlarından qeyd-Ģərtsiz və dərhal
çıxarılmasını tələb edən 4 qətnamə qəbul edib. Əfsuslar olsun ki, onlar hələ də yerinə yetirilməyib. Ġslam
Konfransı TəĢkilatı qətnamələr qəbul edib. Həmçinin ATƏT və Avropa ġurasının qərarları Azərbaycanın ərazi
bütövlüyünü qəti Ģəkildə dəstəkləyir. Təəssüflər olsun ki, Ermənistan tərəfi həmin qətnamələrə məhəl qoymur.
Torpaqlarımız artıq uzun illərdir ki, iĢğal altındadır. Biz məsələni sülh yolu ilə həll etməyə çalıĢırıq. DanıĢıqları
konstruktiv tərzdə aparırıq və bu baxımdan Ermənistan tərəfindən də eyni yanaĢmanı gözləyirik. Belə olarsa
məsələ yaxın vaxtlarda həll edilə bilər.
Əlahəzrət!
Mən Sizə və hökumətinizə Azərbaycanı bu məsələdə daim dəstəklədiyinizə görə minnətdarlığımı
bildirirəm. Biz isə öz növbəmizdə Ġordaniyaya beynəlxalq təĢkilatlarda dəstəyimizi veririk. Ölkənizi
dəstəkləməkdə davam edəcəyik. Xalqlarımız arasında münasibətlər çox yaxĢıdır. Nümayəndə heyətlərimiz
arasındakı münasibətlər də çox yaxĢıdır. Fikrimcə, nümayəndə heyətlərinin üzvləri də bizdən, bizim
münasibətlərdən yaxĢı nümunə götürəcəklər və yaxĢı əlaqələr yaradacaqlar.
Sizi ölkəmizdə qəbul etməkdən bir daha məmnun olduğumu bildirirəm. Mən Sizə və Ġordaniya xalqına
sülh və rifah arzulayıram. Ümidvaram ki, ölkələrimiz arasında güclü tərəfdaĢlıq münasibətləri gələcəkdə də
uğurla davam edəcəkdir.
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TÜRKĠYƏNĠN BAġ NAZĠRĠ RƏCƏB TAYYĠB ƏRDOĞANLA BĠRGƏ
MƏTBUAT KONFRANSINDA BƏYANAT
Bakı şəhəri,
17 may 2010-cu il
-Hörmətli cənab BaĢ nazir, əziz qardaĢım!
Hörmətli qonaqlar, xanımlar və cənablar!
Əziz qardaĢım, bir daha Sizi Azərbaycanda səmimiyyətlə salamlayıram, ölkəmizə xoĢ gəlmisiniz. Biz bu
səfərə çox böyük önəm veririk. Çünki bu səfərin nəticələri iki ölkə arasında əlaqələrin inkiĢafı üçün çox
önəmlidir. Türkiyə ilə Azərbaycan arasında bütün sahələrdə əlaqələr çox uğurla inkiĢaf edir. Bu əlaqələr
dostluq-qardaĢlıq əsasında qurulubdur. Bizim çox zəngin birgə tariximiz, ortaq dəyərlərimiz vardır. Bu gün
Türkiyə ilə Azərbaycan arasında əlaqələr bu möhkəm təməl əsasında qurulur. Son iyirmi ilə yaxın müddətdə
Türkiyə ilə Azərbaycan arasında əlaqələr daim yüksək səviyyədə olmuĢdur. Bu gün bu gözəl ənənələr davam
edir və bütün məsələlərdə əməkdaĢlığımız yaxĢı nəticələr verməkdədir.
Siyasi əlaqələr çox yüksək səviyyədədir. Baxmayaraq, iqtisadi sahədə hələ çox iĢ görülməlidir, ancaq onu
da qeyd etməliyik ki, qarĢılıqlı ticarət dövriyyəsi artır və ticarət dövriyyəsinin strukturu da müsbətdir.
Energetika sahəsində aramızda olan əlaqələr təkcə ölkələrimiz üçün deyil, bölgə üçün çox böyük əhəmiyyətə
malikdir. Bizim birgə həyata keçirdiyimiz layihələr - Bakı-Tbilisi-Ceyhan, Bakı-Tbilisi-Ərzurum layihələri bu
gün Azərbaycanın, Türkiyənin və digər ölkələrin enerji təhlükəsizliyini təmin edir. ġübhə yoxdur ki, biz enerji
sahəsində əməkdaĢlığı gələcəkdə bu gözəl təməl əsasında daha da gücləndirəcəyik. Bunu etmək üçün bütün
imkanlar vardır.
Bütün baĢqa sahələrdə də əlaqələrimiz bizi qane edir. Türkiyə-Azərbaycan əlaqələri, eyni zamanda, bütün
türk dünyası üçün də mühüm rol oynayır. Biz türk dünyasının birləĢməsi, türkdilli dövlətlər arasında əlaqələrin
inkiĢafı üçün birgə səylər göstəririk.
Keçən il Naxçıvanda türkdilli dövlətlərin baĢçılarının zirvə görüĢünün keçirilməsi və o zirvə görüĢünün
nəticələri türk dünyasının birləĢməsinə xidmət göstərmiĢdir. Bu gün Bakıda biz həyatımızda çox əlamətdar
hadisə kimi yadda qalacaq gözəl mərasimdə iĢtirak edəcəyik. Biz türk dünyasının böyük oğlu, böyük öndər
Mustafa Kamal Atatürkün abidəsinin açılıĢında bərabər iĢtirak edəcəyik. Bu abidənin açılıĢı böyük öndərin
xatirəsinə verilən qiymətdir. Azərbaycan xalqının onun xatirəsinə göstərdiyi hörmətdir. Eyni zamanda, TürkiyəAzərbaycan əlaqələrinin inkiĢafı, xalqlarımız arasında dostluq-qardaĢlıq münasibətlərinin gücləndirilməsi üçün
də bunun böyük əhəmiyyəti vardır.
Bu gün biz əlbəttə ki, regional məsələləri də geniĢ Ģəkildə müzakirə etdik. Xüsusilə bölgədə təhlükə
mənbəyi olan Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqiĢəsinin həlli yollarını bir daha müzakirə etdik.
Mən hörmətli cənab BaĢ naziri danıĢıqların son vəziyyəti ilə bağlı məlumatlandırdım. Bildiyiniz kimi,
Azərbaycanın beynəlxalq birlik tərəfindən tanınmıĢ sərhədləri uzun illərdir ki, pozulubdur. Ermənistanın
Azərbaycana qarĢı iĢğalçı siyasəti nəticəsində torpaqlarımızın 20 faizi iĢğal altındadır. Etnik təmizləmə siyasəti
nəticəsində bir milyon Azərbaycan vətəndaĢı öz torpağında qaçqın-köçkün vəziyyətindədir. Bu, böyük
ədalətsizlikdir. Beynəlxalq hüquq normalarının kobudcasına pozulmasıdır. BirləĢmiĢ Millətlər TəĢkilatının
Təhlükəsizlik ġurası Ermənistan qoĢunlarının Azərbaycan torpaqlarından çıxarılmasına dair 4 qətnamə qəbul
edibdir. Bu qətnamələr icrasız qalıbdır. Ġslam Konfransı TəĢkilatı, ATƏT, Avropa ġurası, digər beynəlxalq
təĢkilatlar Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü dəstəkləyən qərarlar qəbul edibdir. Ancaq əfsuslar olsun ki,
danıĢıqlar prosesində heç bir müsbət irəliləyiĢ yoxdur. Azərbaycan bütün dövrlərdə özünü danıĢıqlar prosesində
konstruktiv aparır. Eyni yanaĢmanı biz Ermənistan tərəfindən gözləyirik ki, iĢğala son qoyulsun, Azərbaycan
vətəndaĢları öz doğma dədə-baba torpaqlarına qayıda bilsinlər və ondan sonra bölgədə geniĢmiqyaslı sülh
yarana bilər.
Bir daha demək istəyirəm ki, bizim bugünkü görüĢümüz həmiĢə olduğu kimi, dostluq-qardaĢlıq Ģəraitində
keçirilib. Nümayəndə heyətlərinin bütün üzvləri bir-biri ilə sıx əlaqədədirlər. Türkiyə-Azərbaycan əlaqələri
möhkəm təməl üzərində qurulubdur. Bu əlaqələr sarsılmaz əlaqələrdir. Bu əlaqələrin inkiĢafı üçün biz bundan
sonra da çalıĢacağıq. Hörmətli BaĢ nazirin, əziz qardaĢım Rəcəb Tayyib Ərdoğanın Azərbaycana bugünkü səfəri
bu əlaqələrin inkiĢafı üçün də çox önəmli addım olacaqdır.
XXX
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Sonra Azərbaycan Prezidenti Ġlham Əliyev və Türkiyənin BaĢ naziri Rəcəb Tayyib Ərdoğan jurnalistlərin
suallarını cavablandırdılar.
XXX
Duyğu GÜVƏNC (Türkiyə): Hörmətli Əliyev, əgər Ermənistan yenilənmiĢ Madrid sənədinə razılıq
verərsə, Türkiyə və Azərbaycan eyni anda Ermənistanla sərhədləri açacaqmı? Ġkinci sualım isə budur ki,
Azərbaycan qazını Nabukkoda görə biləcəyikmi?
Prezident Ġlham ƏLĠYEV: Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqiĢəsinin həlli üçün uzun
illərdir ki, səylər göstərilir. Azərbaycan bütün dövrlərdə məsələnin ədalətli, beynəlxalq hüquq normaları
əsasında və sülh yolu ilə həllinin tərəfdarı olmuĢdur. 1994-cü ildə atəĢkəs rejimi bağlandı. DanıĢıqlar 16 ildir
davam edir və deyə bilərəm ki, nəticəsiz davam edir. Buna baxmayaraq, Azərbaycan hələ də sülh prosesinə
sadiqdir. O ki qaldı yenilənmiĢ Madrid prinsiplərinin əsasında verilən təklifə, bir daha demək istəyirəm ki,
Azərbaycan tərəfi prinsip etibarilə, çox kiçik istisnalarla bu təklifi qəbul etdi. Biz eyni yanaĢmanı Ermənistan
tərəfindən də gözləyirik. Baxmayaraq ki, təklif rəsmən veriləndən sonra təxminən 6 ay vaxt keçibdir və
Ermənistan tərəfindən müsbət cavab verilməyibdir. Biz bunu belə qəbul edirik ki, sadəcə olaraq Ermənistan
tərəfi çalıĢır ki, vaxtı uzatsın. Məsələnin həlli üçün önəmli addımlar atmasın və beləliklə, bu danıĢıqlar prosesini
daimi prosesə çevirsin. Əlbəttə ki, biz buna heç cür razılıq verə bilmərik. DanıĢıqlar prosesinin müəyyən
çərçivələri olmalıdır. Eyni zamanda, vaxt çərçivələri olmalıdır. Minsk qrupu 1992-ci ildə yaradılıbdır. Ġyirmi ilə
yaxındır ki, danıĢıqlar gedir. Bütün dövrlərdə danıĢıqların həlledici məqamlarında Ermənistan tərəfi addımlar
atıb ki, danıĢıqları pozsun. Əfsuslar olsun ki, bu gün də biz eyni mənzərəni müĢahidə edirik.
Ona görə Ermənistan tərəfi öz mövqeyini bildirməlidir. Ya Rusiya, Fransa, Amerika tərəfindən verilmiĢ
təklifə müsbət cavab verəcək və o təqdirdə biz məsələnin həllinə yaxınlaĢacağıq. Ya da ki, mənfi cavab
veriləcək və beləliklə, danıĢıqlar prosesi pozulacaq və Ermənistan ilə Azərbaycan arasında yeni dövr baĢlaya
bilər. Əgər Ermənistan tərəfi verilən təklifə müsbət cavab verərsə və bunun əsasında Azərbaycan torpaqlarından
Ermənistanın iĢğalçı qüvvələrinin çıxması prosesi baĢlanarsa, Azərbaycan təbii ki, Ermənistanla bütün
sərhədləri açacaqdır. Bütün kommunikasiyalar açılacaqdır və beləliklə, bölgədə tammiqyaslı sülh və
təhlükəsizlik tədbirləri təmin oluna bilər.
O ki qaldı, Azərbaycan qazının ixracına, bilirsiniz ki, bu gün Azərbaycan qazı mövcud olan və tikintisi
nəzərdə tutulan kəmərlərin əsas mənbəyidir. Azərbaycan uzun illərdir ki, öz neft-qaz potensialını iĢə salıbdır və
böyük kəĢfiyyat iĢləri aparılıbdır. Bizim neft-qaz imkanlarımız çox geniĢdir. Bu gün Azərbaycan qazı müxtəlif
istiqamətlərdə qonĢu ölkələrə nəql edilir. Biz çalıĢırıq ki, bu coğrafiyanı geniĢləndirək. Əgər bizə məqbul Ģərtlər
verilərsə, əlbəttə ki, biz istənilən qaz layihəsinə qoĢula bilərik. Bu gün çox sevindirici hal ondan ibarətdir ki,
keçən ay Türkiyə ilə Azərbaycan arasında qaz satıĢı və nəqli ilə bağlı bütün məsələlər öz həllini tapıbdır. Yəni
prinsip etibarilə biz bütün məsələləri razılaĢdırdıq. Ġndi konkret texniki iĢlər aparılır ki, artıq saziĢ imzalamaya
hazırlansın.
Bizim enerji siyasətimiz həmiĢə çox açıq və aydın olmuĢdur. Biz Ģaxələndirmə siyasətini təmin edirik.
Yəni Azərbaycan ixracın Ģaxələndirilməsi iĢində öz rolunu oynayır. Bizim təbii ehtiyatlarımızı nəzərə alıb
demək olar ki, növbəti onilliklər ərzində Azərbaycan çox etibarlı qaz ixrac edən ölkə kimi özünü dünyada daha
da geniĢ mənada təqdim edəcəkdir.
Qənirə ATAġOVA (ANS, Azərbaycan): Mənim sualım Türkiyənin BaĢ naziri Rəcəb Tayyib
Ərdoğanadır. Türkiyə ilə Ermənistan arasında imzalanan protokolların ratifikasiyasının gələcəyi ilə bağlı
konkret fikrinizi bilmək istərdim. Ümumiyyətlə, bildiyimiz kimi, protokollarda Dağlıq Qarabağ
münaqiĢəsinin həlli ilə bağlı konkret məsələ nəzərdə tutulmur. Bu, o deməkdirmi ki, münaqiĢənin
nizamlanmasında ciddi irəliləyiĢə nail olunmayınca, protokollar ratifikasiya oluna bilər?
Rəcəb Tayyib ƏRDOĞAN: Ġsveçrədə Türkiyə ilə Ermənistan arasındakı normallaĢma prosesi
adlandırdığımız anlaĢmaların imzalanması hazırda məhz Ermənistan tərəfindən dondurulmuĢ vəziyyətdədir.
Bizdə isə bu iĢ bildiyiniz kimi, parlamentə həvalə edilmiĢdir. Ancaq bizim parlamentə həvalə edilmiĢ bu
normallaĢma prosesi istiqamətindəki protokolla əlaqədar çox açıq və dəqiq bir ifadəmiz vardır. O da nədir?!
Dedik ki, bu Dağlıq Qarabağ mövzusu, rayonlar məsələsi Ermənistan-Azərbaycan arasındakı problem öz həllini
tapmadan Türkiyə Böyük Millət Məclisindən müsbət bir qərarın çıxması mümkün deyildir. Bu, çox açıq və
dəqiq surətdə göz qabağındadır. Bunu Minsk qrupu həmsədrlərinin üçünə də söylədik, izah etdik. Onlar bu
istiqamətdə daha fəal olmalı və Ermənistana da bu iĢin əhəmiyyətini, önəmini izah etməlidirlər. Madrid
məsələsini də bunun üçün fəal Ģəkildə gündəmə gətirdik. Digər məsələləri də gündəmə gətirdik. Amma
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Ermənistanın hələ də bu məsələdə həssaslığının olmadığını görürük. Bildiyiniz kimi, Soçi görüĢündən sonra 4
ay vaxt keçməsinə baxmayaraq, hər hansı irəliləyiĢ yoxdur.
Seçil Özer (Türkiyə): Mənim cənab Ərdoğana bir sualım olacaq. Bu gün Tehranda tarixi bir addım
atıldı. Uzun müddət Türkiyənin can atdığı bir məsələ idi. Nələr yaĢandı və bu nöqtəyə gəlindi? Bir də
məlum olduğu kimi, Qərb dövlətlərinin sanksiyaları ilə bağlı bəzi fəaliyyətləri vardır. Bu addım həmin
sanksiya çalıĢmalarına son qoyacaqmı? Sizin bu mənada Qərb ölkələrinə, BMT-yə bir mesajınız varmı?
Rəcəb Tayyib ƏRDOĞAN: Çox təĢəkkür edirəm. Əvvəlcə təbii ki, üç xarici iĢlər nazirinin, həqiqətən
çox mühüm səyləri oldu. Xarici iĢlər nazirimiz Davudoğlu, Braziliya xarici iĢlər naziri Amorim və Ġran xarici
iĢlər naziri Mottəki, Ġranın təbii, xüsusilə, uran ilə bağlı bu prosesə rəhbərlik edən naziri hörmətli Cəlilinin
sədrliyi ilə, həqiqətən 18 saatlıq gərgin fəaliyyət göstərdilər. Mən Tehrana gecə saat bir radələrində enərkən
toplantını yenicə bitirmiĢdilər və orada onlardan nəticələri aldıq.
Təbii ki, məsələ ilə bağlı birgə bəyanat yayımlandı. Bu bəyanatda istər Türkiyədə az zənginləĢdirilmiĢ
uranın təhlükəsizliyinin təminatı, yəni əminliklə Türkiyədə saxlanması, qalması və haradan gətirilməsi
məsələləri əksini tapmıĢdır. Beynəlxalq Atom Enerji Agentliyi bu iĢin əlaqələndiricisi olacaqdır. Amma ABġ,
Rusiya, Fransa bu iĢdə öz yerlərini əhəmiyyətli Ģəkildə qoruyurlar. Burada məlum 120 kiloqramlıq yanacağın
Ġrana verilməsi məsələsi vardır.
Ancaq bir ay ərzində Ġranın 1200 kiloqramlıq az zənginləĢdirilmiĢ uranı Türkiyəyə təhvil verməsi və
ondan sonra da bir il ərzində bu 120 kiloqramlıq yanacağın Ġrana verilməsi məsələsi vardır. Türkiyə bu 120
kiloqramlıq yanacaq haradan gəlibsə oraya təhvil verəcəkdir, bunu həyata keçirəcəkdir.
Təbii ki, burada Türkiyəyə olan inam çox mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Ġranın Türkiyəyə etimadı çox
əhəmiyyətlidir. Eyni Ģəkildə prosesi dəstəkləyən və bu prosesə faydası olan Braziliyanın mövqeyi çox
mühümdür. Buradan Braziliyanın Prezidenti cənab Lulaya da çox təĢəkkür edirəm. Çünki, biz prosesi necə
yaxından izlədiksə, onlar da bizim qədər yaxından izlədilər. Beləliklə də bu anlaĢma orada dünyaya bəyan
edildi. Ġnanıram ki, hər hansı bir sıxıntıya uğramadan prosesi izləyən dünya ölkələri də bu iĢə lazım olan dəstəyi
verəcəklər. Beləliklə, dünyada sülh hər hansı bir sıxıntıya düĢməz. Bu mövzuda deyəcəyim bu qədərdir.
Sanksiyalara gəldikdə isə, əgər, bütün dünya ölkələri bu səylərə müsbət mövqedən yanaĢarlarsa,
sanksiyadan söhbət gedə bilməz. Türkiyə ilk mərhələdən etibarən öz səmimi niyyətini göstərmiĢdir. Bu
məsələlərlə bağlı olaraq BMT-nin Təhlükəsizlik ġurasının daimi və müvəqqəti üzvlərinin hər biri ilə görüĢlər
keçirmiĢik. Mənim əsas gözlədiyim birgə bəyannamədən sonra sanksiyanın söhbət mövzusu olmamasıdır. Ġstər
mən, istər xarici iĢlər nazirimiz, istər hörmətli Lula BMT Təhlükəsizlik ġurasının daimi üzvlərini və digərlərini
tez bir zamanda məlumatlandırmağa baĢlayacağıq. Biz bu iĢə baĢlamıĢıq və bunu davam etdirəcəyik. Əsas
məsələləri onsuz da bildirmiĢik. Bundan əlavə də ikitərəfli görüĢlərlə bu prosesi davam etdirəcəyik.
Ceyhun QULĠYEV (Azərbaycan Televiziyası): Mənim sualım Türkiyənin BaĢ nazirinədir.
Hörmətli cənab BaĢ nazir, bildiyiniz kimi, Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu tikilməkdədir və Azərbaycan
tərəfi məsələ qaldırmıĢdır ki, bu yol, eyni zamanda, Naxçıvana qədər də uzansın. Türkiyənin hazırda bu
məsələ ilə bağlı mövqeyi necədir?
Rəcəb Tayyib ƏRDOĞAN: PlanlaĢdırdığımız kimi, qətiyyətli bir Ģəkildə bu fəaliyyəti davam etdiririk
və etdirəcəyik. Bundan kimsə narahat olmasın. Çünki, Naxçıvanın bu problemini həll etmək bizim əsas
vəzifəmizdir. Bildiyiniz kimi, iyunun 17-də hava yolu ilə daĢınmalara baĢlayacağıq və böyük ehtimalla xarici
iĢlər nazirlərimiz, inĢallah, açılıĢ mərasimində iĢtirak edəcəklər.
Türk Hava Yolları həftədə 3 dəfə Ġstanbuldan Naxçıvana səfərlər həyata keçirəcəkdir.
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BAKIDA TÜRKĠYƏ RESPUBLĠKASININ BANĠSĠ MUSTAFA KAMAL ATATÜRKÜN
ABĠDƏSĠNĠN AÇILMIġ MƏRASĠMĠNDƏ
NĠTQ
Bakı şəhəri,
17 may 2010-cu il
- Hörmətli cənab BaĢ nazir, əziz qardaĢım!
Hörmətli Əminə xanım!
Əziz qonaqlar!
Hörmətli dostlar!
Sizin hamınızı ürəkdən salamlayıram. Bu gün Bakının mərkəzində türk dünyasının böyük oğlu, böyük
öndər Mustafa Kamal Atatürkün abidəsinin açılıĢı münasibətilə sizi ürəkdən təbrik edirəm.
Mən çox Ģadam ki, bizim üçün bu əlamətdar gündə mənim əziz dostum, qardaĢım, Türkiyənin BaĢ naziri böyük
heyətlə iĢtirak edir. Bu tarixi günü biz birlikdə qeyd edirik.
Böyük dövlət xadimi, böyük sərkərdə, böyük siyasətçi Mustafa Kamal Atatürk Azərbaycan xalqının
qəlbində böyük iz buraxmıĢdır. Azərbaycan xalqı böyük öndərin xatirəsini həmiĢə öz qəlbində saxlayıb və bu
gün də saxlayır.
Biz hamımız yaxĢı bilirik ki, Mustafa Kamal Atatürk Azərbaycanı çox sevirdi, Azərbaycana xüsusi
münasibət bəsləyirdi. Onun “Azərbaycanın kədəri – kədərimiz, sevinci – sevincimiz” tarixi kəlamı bizim üçün
həmiĢə olduğu kimi çox vacibdir. Bu bir yoldur, o bir yol göstərib. Ġki qardaĢ xalq bu yolda bərabər addımlayır.
Tarix belə gətirdi ki, müəyyən dövr ərzində bizi tarix və tarixi hadisələr ayırdı. Ancaq baxmayaraq ki,
Azərbaycan müstəqil ölkə kimi yalnız 20 ilə yaxındır yaĢayır, bundan əvvəlki dövrlərdə də bizim qəlbimiz,
duyğularımız bir döyünürdü. Bir-birimizə olan dostluq, qardaĢlıq münasibətlərini heç bir siyasi quruluĢ, yaxud
da ki, siyasi təĢəbbüs dəyiĢdirə bilməzdi. Təsadüfi deyildir ki, Azərbaycan dövlət müstəqilliyini bərpa etdikdən
sonra, müstəqilliyimizi ilk tanıyan qardaĢ Türkiyə olmuĢdur. O gündən bu günə qədər biz bütün dövrlərdə və
bütün istiqamətlərdə birlikdə fəaliyyət göstəririk. Bizim aramızda dostluq, qardaĢlıq münasibətləri çox yüksək
səviyyədədir. Türkiyənin BaĢ nazirinin Azərbaycana bugünkü səfəri bunu bir daha təsdiqləyir.
Biz elə etməliyik ki, bundan sonrakı illərdə, əsrlər boyu həmiĢə bir yerdə olaq. Türk dünyasının böyük
liderləri bizə bunu vəsiyyət etmiĢlər. XX əsrin əvvəllərində böyük Atatürkün məĢhur kəlamları bu gün də öz
aktuallığını saxlayır. XX əsrdə Azərbaycan xalqının böyük lideri Heydər Əliyevin kəlamları da bizim üçün
həmiĢə yol göstərir. O demiĢdir ki, Türkiyə və Azərbaycan bir millət, iki dövlətdir. Biz bu tarixi Ģəxsiyyətlərin
sözlərinə sadiqik. Bu sadiqliyi ürəyimizdə saxlayırıq. Elə etməliyik ki, gələcək nəsillər də bu dostluq, qardaĢlıq
Ģəraitində yaĢasınlar, daim bir-birinə kömək etsinlər, daim bir-birinin qayğıları ilə yaĢasınlar. Bu iki tarixi ifadə
sadəcə olaraq sözlər deyildir. Onun arxasında çox dərin məna dayanır. Bu tarixi kəlamlar bizim yolumuzu
iĢıqlandırır. Bizim yolumuz həmiĢə açıq olmalıdır, nurlu olmalıdır. Bunu təmin etmək üçün biz həmiĢə bir yerdə
olmalıyıq.
Bu gün Türkiyə və Azərbaycan arasında əlaqələr, bizim birgə nümayiĢ etdirdiyimiz birlik təkcə
xalqlarımız, ölkələrimiz üçün deyil, bölgə üçün, dünya üçün önəmlidir. Türkiyə bu gün dünyada çox fəal və
önəmli müsbət rol oynayır. Bölgədə gedən proseslərə Türkiyənin təsir imkanları artır. Türkiyə gündən-günə
güclənir. Bu, bizi çox sevindirir. Çünki Türkiyə nə qədər güclü olarsa, Azərbaycan da o qədər də güclü
olacaqdır.
Azərbaycan da, eyni zamanda, sürətlə inkiĢaf edir. Burada görülən tədbirlər, aparılan iĢlər bizi böyük dərəcədə
gücləndirə bilmiĢdir. 1991-ci ildə müstəqilliyi bərpa edəndə Azərbaycanda vəziyyət çox ağır idi. Ölkə böhran
içində idi. Ölkənin müstəqil həyatı əslində sual altında idi. Bu gün isə Azərbaycan ən dinamik inkiĢaf edən
ölkədir. O ölkədir ki, öz maraqlarını qorumaqla bölgədə geniĢmiqyaslı əməkdaĢlığın dərinləĢməsi üçün praktiki
addımlar atır.
Türkiyə ilə Azərbaycan arasında əlaqələr çoxĢaxəlidir, çox geniĢdir. Əlbəttə ki, bu əlaqələr çox möhkəm
tarixi və mədəni köklər əsasında qurulubdur. Xalqlarımız arasındakı dostluq, qardaĢlıq duyğuları bu əlaqələri
möhkəmləndirir. Eyni zamanda, birgə həyata keçirdiyimiz layihələr, istər nəqliyyat, istər energetika, istər
mədəniyyət sahələrində, istər humanitar sahədəki bütün addımlarımız bizi bir-birimizə daha da yaxın edir.
Türkiyə-Azərbaycan əlaqələri regional əməkdaĢlıq üçün baĢlıca Ģərtdir və bizim maraqlarımız nəzərə alınmadan
bölgədə heç bir təĢəbbüs reallaĢa bilməz.
Türkiyə-Azərbaycan əlaqələri deyə bilərəm ki, türk dünyasının daha da sıx birləĢməsi üçün həlledici rol
oynayır. Keçən il Naxçıvanda keçirilmiĢ türkdilli dövlət baĢçılarının zirvə görüĢü, görüĢün nəticələri, əldə
40

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin ĠĢlər Ġdarəsinin
PREZĠDENT KĠTABXANASI
──────────────────────────────────────────────────────────────
edilmiĢ qərarlar bir daha göstərdi ki, biz hamımız çalıĢmalıyıq və çalıĢırıq ki, türk dünyasını daha da sıx
birləĢdirək. Əgər buna nail olsaq, onda bizim gücümüz böyük dərəcədə artacaqdır. Bizim bütün imkanlarımız
var - təbii sərvətlər, coğrafi vəziyyət, əhali. Türk dünyasının birliyi bizim gələcəyimizdir. Azərbaycan və
Türkiyə öz üzərinə düĢən rolunu Ģərəflə yerinə yetirir. Türk dünyasının birliyinin əsasını Türkiyə və Azərbaycan
təĢkil edir. Bu reallıqdır. Mən əminəm ki, bugünkü mərasim dostluğumuzu daha da böyük dərəcədə
gücləndirəcəkdir.
Böyük Atatürkün abidəsinin Azərbaycanın paytaxtı Bakı Ģəhərinin mərkəzində ucaldılması bugünkü günü
tariximizə bayram günü kimi yazacaqdır. Bu, Türkiyə-Azərbaycan dostluğunun bayramıdır, birliyin bayramıdır.
Bu, böyük öndərin xatirəsinə Azərbaycan xalqının qəlbindəki duyğuların ifadəsidir.
Mən əminəm ki, bu gözəl, abad parkda Türkiyə və Azərbaycan vətəndaĢları birlikdə gözəl günlər
keçirəcəklər. Bakı sakinləri üçün də çox gözəl Ģərait yaradılıbdır, gəlib burada yaxĢı istirahət edə bilərlər. Bu
yerin seçilməsi də təsadüfi xarakter daĢımır. Bu yerin seçilməsində deyə bilərəm ki, mənim də rolum olmuĢdur.
Burada biz bir neçə amili nəzərə aldıq. Ġlk növbədə bu, Ģəhərin mərkəzində, Bakının tarixi yerində olmalı idi.
Eyni zamanda, mən çox Ģadam ki, bu abidə Türkiyə səfirliyinin yaxınlığında yerləĢir. Bura qardaĢ Türkiyənin
kiçik bir parçası kimi Bakı Ģəhərinin mərkəzindədir.
Mən bir daha sizin hamınızı, Azərbaycan və türk xalqlarını bu gözəl hadisə münasibətilə ürəkdən təbrik
etmək istəyirəm.
Əziz qardaĢıma mənim dəvətimi qəbul edib Bakıya səfər etdiyinə görə və bu gözəl mərasimdə iĢtirak
etdiyinə görə öz dərin minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm. Sizi və bütün Azərbaycan xalqını əmin etmək
istəyirəm ki, mən öz fəaliyyətimdə bundan sonra da Türkiyə-Azərbaycan əlaqələrinin yüksək səviyyədə
saxlanması üçün əlimdən gələni əsirgəməyəcəyəm. Türkiyə-Azərbaycan birliyinin möhkəmləndirilməsi üçün öz
səylərimi davam etdirəcəyəm və bütün iĢlərimdə çalıĢacağam ki, xalqlarımız bir-biri ilə daha da yaxından
əməkdaĢlıq etsinlər.
Bir daha, əziz dostlar, bu gözəl hadisə münasibətilə sizi təbrik edirəm! YaĢasın Türkiyə-Azərbaycan
dostluğu, qardaĢlığı!

41

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin ĠĢlər Ġdarəsinin
PREZĠDENT KĠTABXANASI
──────────────────────────────────────────────────────────────
BAKIDA XVII BEYNƏLXALQ XƏZƏR NEFT, QAZ, NEFTAYIRMA,
NEFT KĠMYASI SƏRGĠ VƏ KONFRANSINDA
NĠTQ
Bakı şəhəri,
1 iyun 2010-cu il
- Hörmətli xanımlar və cənablar!
Əziz qonaqlar!
Mən sizin hamınızı ürəkdən salamlayıram və Xəzər neft-qaz sərgi və konfransının açılıĢı münasibətilə sizi
ürəkdən təbrik edirəm.
Azərbaycan üçün çox böyük əhəmiyyət kəsb edən bu ənənəvi sərgi bu il yeni sərgi salonunda keçirilir. Bu
gün biz, eyni zamanda, bu yeni sərgi salonunun açılıĢını qeyd edirik. Mən hesab edirəm ki, bu, çox əlamətdar
hadisədir - ilk sərgi məhz Xəzər neft-qaz sərgisidir. Çünki Xəzər neft-qaz sərgisi müasir Azərbaycanda keçirilən
sərgilərin arasında xüsusi yerə malikdir. Birinci dəfə bu sərgi 1994-cü ildə keçirilmiĢdir. O vaxt hələ
Azərbaycanda sərgi keçirmək istəyində olan Ģirkətlərin sayı çox deyildi. Azərbaycan yeni müstəqil dövlət idi.
Azərbaycanın gələcəyi haqqında dünyada müxtəlif fikirlər dolaĢırdı. Ona görə, bu sərginin 1994-cü ildə
keçirilməsi, eyni zamanda, Azərbaycanın neft strategiyasının baĢlanmasına təsadüf etməsi çox əlamətdar hadisə
olmuĢdur. Ona görə mən hesab edirəm, bu, çox ədalətli haldır ki, bu möhtəĢəm, gözəl Bakı Expo salonunda ilk
sərgi məhz Xəzər neft-qaz sərgisidir.
1994-cü ildə Azərbaycan böyük iĢlərin astanasında idi. Ölkə iqtisadiyyatı o vaxt böyük çətinliklərlə
üzləĢmiĢdi. Ölkədə sabitlik yaradılması üçün addımlar atılırdı. Ancaq 1994-cü ildə Azərbaycanın, ümumiyyətlə
gələcəyi haqqında birmənalı fikir yox idi: Azərbaycan hansı yollarla inkiĢaf edəcək? Azərbaycan iqtisadiyyatı
nəyin hesabına formalaĢacaq? Azərbaycan öz strateji inkiĢaf yolunu hansı istiqamətdə görür? Bütün bu suallar
ölkə qarĢısında durmuĢdu. O illərdə edilən strateji seçim Azərbaycanın bugünkü uğurlu inkiĢafını təmin etdi.
Çünki məhz o illərdə Azərbaycanın yeni neft strategiyasının baĢlanması, Azərbaycanın dünya birliyinə
inteqrasiya etmək siyasətinin uğurla aparılması, ölkədə həyata keçirilən iqtisadi islahatlar, iqtisadiyyata cəlb
edilən böyük həcmdə xarici investisiyalar - bütün bu amillər bugünkü inkiĢafı Ģərtləndirdi. Bu gün Azərbaycan
dünya miqyasında uğurla inkiĢaf edən ölkədir.
Biz hamımız yaxĢı bilirik ki, əgər 1994-cü ildə ulu öndər Heydər Əliyev tərəfindən o qətiyyətli addımlar
atılmasaydı və “Əsrin kontraktı” imzalanmasaydı, bəlkə də Azərbaycanın inkiĢafı tam baĢqa istiqamətdə davam
edərdi. “Əsrin kontraktı”nın imzalanması ilə Azərbaycan nəinki Xəzər hövzəsinin böyük, zəngin resurslarını
dünya Ģirkətləri üçün açdı, eyni zamanda, Azərbaycanın uzunmüddətli və uğurlu inkiĢafını təmin etdi.
1994-cü ildə bizim planlarımız çox geniĢ idi. Biz bilirdik məqsədimiz nədir. Ancaq onu da bilirdik ki, bu
məqsədə çatmaq üçün yolumuz hamar olmayacaqdır. Elə də oldu. Azərbaycan çox böyük sınaqlardan Ģərəflə
çıxdı və qarĢıda duran bütün vəzifələri uğurla həll etdi. Ġnvestisiyaların cəlb edilməsi, xarici Ģirkətlərlə uğurlu və
qarĢılıqlı maraqlar əsasında yaradılmıĢ əlaqələr, hasilatın artırılması, Azərbaycanın iqtisadi inkiĢafının təmin
edilməsi, neft kəmərlərinin tikintisi və təbii ehtiyatların bu kəmərlər vasitəsilə dünya və Avropa bazarlarına nəql
edilməsi layihələri bugünkü Azərbaycanın reallıqlarını böyük dərəcədə əks etdirir.
Bu gün böyük sevinc hissi ilə deyə bilərik ki, artıq Azərbaycan iqtisadiyyatı neft amilindən o qədər də
asılı deyildir. Halbuki, bundan sonra da uzun illər ərzində neft və qaz amili Azərbaycanın həm iqtisadi
maraqlarını təmin edəcək, həm dünyadakı mövqelərimizi möhkəmləndirəcəkdir. Ümumiyyətlə, Azərbaycan
xalqının rifah halının yaxĢılaĢdırılması üçün bu amil uzun illər öz rolunu oynayacaqdır. Ancaq bununla bərabər,
bu gün Azərbaycanın qeyri-neft sektorunun inkiĢafı da çox sürətlə gedir. Buna təkan verən məhz neft siyasəti,
neft strategiyası olmuĢdur.
Neft strategiyasının uğurlu icrası Azərbaycanı dünyaya bir etibarlı tərəfdaĢ kimi təqdim etdi. Biz xarici
Ģirkətlərlə artıq 16 ildir ki, uğurla əməkdaĢlıq edirik. Bu əməkdaĢlıq qarĢılıqlı maraqlar əsasında qurulubdur və
həm xarici tərəfdaĢlara, həm də Azərbaycana böyük mənfəət gətiribdir. ĠĢlərin əvvəlində isə bu planların
reallaĢması üçün bütün səylər göstərilmiĢdir. Ümid edirəm ki, Azərbaycanın bundan sonrakı inkiĢaf dövrü də
uğurlu olacaqdır.
1994-cü ildə “Əsrin kontraktı”nın imzalanmasından sonra 1996-cı ildə “ġahdəniz” qaz yatağı üzrə
kontrakt imzalanmıĢdır. O illərdə qaz amili, ümumiyyətlə, dünya neft və enerji siyasətində o qədər də mühüm
yer tutmurdu. O layihəyə investisiyalar və kreditlər cəlb etmək o qədər də asan məsələ deyildi. Ancaq bu gün
dünya enerji siyasətində deyə bilərəm ki, bu yanaĢmada müəyyən və böyük dərəcədə dəyiĢiklik edildi. Qaz
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amili daha da mühüm rol oynamağa baĢlamıĢdır və nəinki iqtisadi maraqları təmin edir, eyni zamanda, bəzi
hallarda enerji təhlükəsizliyi məsələlərinə də məhz qaz amili çox mühüm təsir göstərir.
Azərbaycan isə o ölkədir ki, həm qaz, həm neft resursları kifayət qədər böyükdür. Bilirsiniz ki,
Azərbaycan qədim neft diyarıdır. Ġlk dəfə sənaye üsulu ilə neft dünyada məhz Azərbaycanda hasil edilibdir.
Dəniz yataqlarından neft ilk dəfə dünyada məhz Azərbaycanda hasil edilibdir. Bu yaxınlarda biz faĢizm
üzərində Qələbənin 65-ci ildönümünü qeyd edərkən, bir daha o illərə nəzər salarkən gördük ki, Azərbaycan
nefti, Azərbaycan neftçilərinin gərgin zəhməti olmasaydı, o müharibənin nəticələri baĢqa ola bilərdi. Yəni,
Azərbaycan qədim neft diyarı kimi dünyada özünü çoxdan təsdiq etmiĢdir.
Müstəqil ölkə, müstəqil Azərbaycan kimi biz özümüzü yenidən təsdiq və təqdim etməli idik. Biz bunu
uğurla bacardıq. Bizim neft siyasətimiz çox açıqdır, aydındır və çox səmimidir. Bizim bütün öhdəliklərimiz,
götürdüyümüz öhdəliklər yerinə yetirilir. Biz dünya enerji Ģirkətləri ilə etibarlı tərəfdaĢ kimi uğurla əməkdaĢlıq
edirik. Bu gün Azərbaycanın Dövlət Neft ġirkəti - SOCAR dünyanın aparıcı Ģirkətləri arasındadır və xarici
Ģirkətlərlə uğurla əməkdaĢlıq bizə də bu yeni, müasir təcrübəni gətirdi. Bu gün artıq Azərbaycan Ģirkətləri baĢqa
ölkələrə böyük həcmdə investisiyalar qoyurlar. Bu gün Azərbaycan Ģirkətləri milyardlarla ölçülən investisiyalar
qoyur və bu proses bundan sonra da davam etdiriləcəkdir.
1990-cı illərin ortalarında isə qarĢımızda digər vəzifələr dururdu: hasilata baĢlamaq, “Azəri-ÇıraqGünəĢli” yatağı üzrə iĢlərin sürətlə aparılmasına nail olmaq, neft kəmərlərini, ondan sonra qaz kəmərlərini
yaratmaq. Bütün bu vəzifələr icra olundu. Bu gün Azərbaycanın neft və qaz hasilatı nəinki ölkə tələbatını
ödəyir, eyni zamanda, bizim üçün çox böyük ixrac resursu da təĢkil edir. Bu il Azərbaycanda neft hasilatı 52
milyon ton səviyyəsində gözlənilir. Qaz hasilatı təxminən 30 milyard kubmetrə bərabər olacaqdır ki, bu,
Azərbaycanın daxili tələbatından 3 dəfə çoxdur.
Təbii ki, Azərbaycan enerji resurslarını neft və qaz kəmərləri ilə müxtəlif istiqamətlərə ixrac edir. Ġxrac
coğrafiyamız ildən-ilə geniĢlənir və mən tam əminəm ki, biz yeni bazarlara da çıxacağıq. Çünki yeni bazarlarda
Azərbaycanın təbii resurslarına ehtiyac vardır. Bizim də marağımız ondadır ki, neft-qaz potensialımızı
maksimum dərəcədə realizə edə bilək. Bugünkü hasilat demək olar ki, ixrac imkanlarımızdan daha da çoxdur.
Ancaq biz elə etməliyik ki, hasilatımızla daxili tələbat və ixrac imkanlarımız bərabərlik təĢkil etsin. Buna nail
olmaq üçün əlbəttə ki, bizə yeni bazarlar lazımdır. Yaxud da ki, mövcud olan bazarların geniĢləndirilməsi
lazımdır. Azərbaycan hər iki istiqamətdə çox düĢünülmüĢ, çox dəqiq və məqsədyönlü siyasət aparır. Məhz bu
siyasətin nəticəsində bu gün Azərbaycan o ölkələrdəndir ki, heç bir istiqamətdən asılı deyildir. Bizim üç neft,
dörd qaz kəmərimiz vardır. Onlar enerji Ģaxələndirilməsini tam Ģəkildə təmin edir və enerji resurslarımızın
istənilən istiqamətdə ixracının artırılması üçün bütün imkanlar vardır. Bu gün Azərbaycanda verilən tapĢırıqlar
əsasında görülən texniki iĢlər qaz ixrac imkanlarımızı böyük dərəcədə artıracaqdır. Biz bu sahəyə böyük
investisiyalar qoyuruq və bu investisiyalar özünü doğruldacaqdır. Çünki bu, Azərbaycanın uzunmüddətli,
bundan sonra onilliklər ərzində uğurlu inkiĢafını təmin edəcəkdir.
Ġnvestisiyalara gəldikdə, Azərbaycan investisiyalar üçün çox məqbul, çox cəlbedici ölkədir. 1995-ci ildən
bu günə qədər ölkə iqtisadiyyatına 82 milyard dollar investisiya qoyulmuĢdur. Onların, demək olar ki, yarısı
neft-qaz sektoruna qoyulmuĢdur. Əlbəttə ki, neft strategiyamızın ilk illərində investisiyalar daha çox neft-qaz
sektoruna qoyulurdu. Bu, bəzi ekspertləri narahat edirdi ki, “Holland sindromu” yaĢana bilər. Azərbaycan
iqtisadiyyatı da birtərəfli qaydada inkiĢaf edə bilər.
Ancaq bizim düĢünülmüĢ siyasətimiz və konkret addımlarımız göstərdi ki, Azərbaycanın seçdiyi yol
düzgün yoldur. Bu gün Azərbaycan iqtisadiyyatı ĢaxələndirilmiĢ iqtisadiyyatdır. Əgər ümumi investisiya
portfelinin yarısı qeyri-neft sektoruna qoyulubsa, bu onu göstərir ki, Azərbaycanda qeyri-neft sektoru da çox
cəlbedici bir sahədir. Qeyri-neft sektoruna qoyulan həm xarici, həm daxili investisiyalar, həm dövlət
büdcəsindən, həm də özəl sektordan ayrılan vəsait yeni bir vəziyyət yaratdı. Bu gün Azərbaycan enerji, yəni
neft-qaz amilindən daha da az asılı vəziyyətdədir və getdikcə bu asılılıq daha da azalacaqdır. Bizim iqtisadi
nailiyyətlərimizin statistikası bunu əyani Ģəkildə göstərir. 2009-cu ilin rəqəmlərini götürsək, Azərbaycanda son
illər ərzində aparılan iĢlərin elə bil ki, nümunəsini görərik.
Çünki 2009-cu ildə dünya üzrə neftin qiyməti 3-4 dəfə aĢağı düĢdü, iqtisadi və maliyyə böhranı, demək
olar ki, bütün ölkələrə mənfi təsir göstərdi. Buna baxmayaraq, Azərbaycan iqtisadiyyatı keçən il 9 faizdən çox
artmıĢdır. Neftin qiymətinin kəskin Ģəkildə aĢağı düĢməsi Azərbaycanın inkiĢafına mənfi təsir göstərməmiĢdir.
Biz bütün sosial proqramları, bütün infrastruktur layihələri icra etdik. Biznes imkanları daha da səfərbər olundu
və biz bu çətin vəziyyətdən çox uğurla çıxa bildik. Bu gün Azərbaycan iqtisadiyyatı 2010-cu ildə də yüksək
templərlə inkiĢaf edir.
Bütün bu iĢlərin təməlində düĢünülmüĢ iqtisadi siyasətlə bərabər, Ģübhəsiz ki, neft strategiyamız dayanır.
Bir daha qayıdıram 15 il bundan əvvəlki dövrə. Əgər o illərdə o cəsarətli və məqsədyönlü, qabağa hesablanan
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addımlar atılmasaydı, bu gün Azərbaycanın vəziyyəti tam baĢqa ola bilərdi. Həm iqtisadi, eyni zamanda, siyasi
vəziyyət də baĢqa ola bilərdi. Çünki, sirr deyil ki, iqtisadi imkanlar məhdud olan yerdə siyasi təĢəbbüsləri irəli
sürmək, öz milli maraqlarını maksimum dərəcədə müdafiə etmək və öz prinsipial müstəqil siyasətini aparmaq
çox çətin olur. Bu gün iqtisadi müstəqilliyimiz, böyük valyuta ehtiyatlarımız, iqtisadiyyatımızın uğurlu inkiĢafı
bizə əlavə güc verir. O güc ki, bu gün bizə lazımdır. Çünki, biz hələ ki, gənc müstəqil dövlətik. Baxmayaraq ki,
Azərbaycan iqtisadiyyatı artıq öz keçid dövrünü baĢa vurdu. Biz artıq keçid iqtisadiyyatı ölkəsi deyilik. Biz
inkiĢaf edən iqtisadiyyatıq və bunu mötəbər beynəlxalq maliyyə qurumları da görür, təsdiqləyir. Böhran ilində
Azərbaycanın kredit reytinqinin artırılması özlüyündə bir göstəricidir.
Biz bütün bu imkanlardan istifadə edib gələcəyə baxmalıyıq, gələcək planlarımızı bu gün tutmalıyıq. Belə
də edirik. Həm energetika sahəsində, neft-qaz sahəsində, həm də qeyri-neft sahəsində bizim uzunmüddətli
strategiyamız, planlarımız, konkret addımlar paketi vardır. Biz öz siyasətimizi proqram üzrə qururuq. Buna
görə, Azərbaycan həm böhrandan ən az itkilərlə çıxmıĢ ölkədir, həm də siyasi sabitlik baxımından
Azərbaycanda vəziyyət çox müsbətdir. Bu ümumi vəziyyət ölkəmizə investisiyaların axınını gücləndirir. Bu gün
Azərbaycanda sərmayə təkcə neft-qaz sektoruna qoyulmur – turizm, infrastruktur, mehmanxanalar, sosial
obyektlər, belə gözəl sərgi salonları. Bu sərgi salonu dünya miqyasında seçilən, gözəlliyi və funksional
mahiyyəti ilə fərqlənən sərgi salonlarından biridir. Bu gün biz bu gözəl, möhtəĢəm salonda bu tədbiri keçiririk.
Azərbaycan iqtisadiyyatına qoyulan investisiyalar Azərbaycan xalqına xidmət edir. Nə qədər çox vəsait
qoyularsa, iqtisadiyyatımız o qədər də çox artacaq, iĢ yerləri açılacaq və insanların rifah halı yaxĢılaĢacaqdır.
Biz bundan sonra da öz siyasətimizi bu vaxta qədər apardığımız yollarla inkiĢaf etdirəcəyik. Ölkəmizin
iqtisadi potensialının maksimum Ģaxələndirilməsi üçün əlavə tədbirlər görüləcəkdir. O ki qaldı neft-qaz
sektoruna, bu sahədə biz bu günə qədər bütün istədiyimiz məqsədlərə çata bilmiĢik. Neft kəmərləri, qaz
kəmərləri, hasilat, investisiyalar, yeni bazarlara çıxıĢ və bu gün biz daha da böyük investisiyaları gözləyirik. Bu
yaxınlarda “Çıraq” yatağında yeni böyük layihə baĢlanmıĢdır. Ümid edirəm ki, biz yaxın zamanlarda böyük
“ġahdəniz-2” layihəsinin baĢlanmasına da nail olacağıq. Bunu etmək üçün hesab edirəm ki, hazırda bütün
imkanlar vardır. Əgər biz buna nail olsaq, növbəti illərdə Azərbaycanın neft-qaz sektoruna ancaq bu layihə üzrə
ən azı 20 milyard dollar sərmayə qoyulacaqdır. Bu sərmayə özlüyündə, yəqin ki, buna bərabər həcmdə
sərmayənin qeyri-neft sektoruna da yatırılmasına gətirib çıxaracaqdır.
Əziz dostlar, mən bu gözəl hadisə, ənənəvi sərgi və konfransın açılıĢı münasibətilə bir daha sizi təbrik
etmək istəyirəm. Konfransın təĢkilatçılarına öz minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm ki, uzun illərdir
Azərbaycanda bu gözəl, beynəlxalq tədbir keçirilir. Əminəm ki, artıq yaradılmıĢ bu gözəl ənənə bundan sonra
da davam edəcəkdir. Sərgiyə və konfransa uğurlar arzulayıram. Sağ olun.
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BELARUS PREZĠDENTĠ ALEKSANDR LUKAġENKONUN NÜMAYƏNDƏ HEYƏTĠNĠN
ĠġTĠRAKI ĠLƏ GENĠġ TƏRKĠBDƏ GÖRÜġDƏ
ÇIXIġ
Bakı şəhəri,
3 iyun 2010-cu il
- Hörmətli Aleksandr Qriqoryeviç!
Hörmətli qonaqlar!
Sizi bir daha ürəkdən salamlamaq istəyirəm, Azərbaycana xoĢ gəlmisiniz. Biz Sizin səfərinizə çox böyük
əhəmiyyət veririk. Əminəm ki, bu səfər dövlətlərimiz arasında münasibətlərin daha fəal inkiĢafına xidmət
edəcəkdir. Bizim münasibətlərimiz çox dinamik, müsbət inkiĢaf edir. Biz bir sıra müĢtərək layihələr üzərində
iĢləyirik, özü də uğurla iĢləyirik. Nəzərdə tutduqlarımızın hamısını qısa müddətdə və keyfiyyətlə yerinə
yetiririk. Buna görə də hesab edirəm ki, ölkəmizə Sizin səfəriniz ikitərəfli münasibətlərin inkiĢafına daha güclü
təkan verəcəkdir. Çoxlu sənədlərin imzalanması planlaĢdırılır, ölkələrimiz arasında hüquqi baza elə indi də
kifayət qədər geniĢdir. DüĢünürəm ki, nümayəndə heyətinin üzvləri də bu vaxtdan səmərəli istifadə edəcəklər.
Mən bilirəm ki, ölkələrimizin hökumətlərinin üzvləri arasında fəal əlaqələr vardır. Bununla belə, həllini tələb
edən məsələləri bir daha müzakirə etmək, məncə, faydalı olacaqdır. DüĢünürəm ki, biz əməkdaĢlığın inkiĢaf
etdirilməsi üçün yeni yollar, yeni, çox perspektivli sahələr – energetika, kənd təsərrüfatı, tikinti, turizm, yüksək
texnologiyalar sahələrində əməkdaĢlıq üçün yollar müəyyən edəcəyik. Əminəm ki, nəticələr çox yaxĢı
olacaqdır.
Bu gün biz Sizinlə bərabər geniĢ gündəlikdəki ikitərəfli məsələləri, regional, beynəlxalq məsələləri artıq
ətraflı nəzərdən keçirmiĢik. Bizim dostluğumuz, eləcə də münasibətlərimizin bu cür səmərəli və müsbət inkiĢaf
etməsi məni çox sevindirir. Azərbaycanda Sizin gəliĢinizə həmiĢə Ģadıq və mən əminəm ki, Sizin budəfəki
səfəriniz uğurlu olacaq, yaxĢı nəticələrlə yadda qalacaqdır. Bir daha xoĢ gəlmisiniz.
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ĠSTANBULDA ASĠYADA QARġILIQLI FƏALĠYYƏT VƏ ETĠMAD TƏDBĠRLƏRĠ ÜZRƏ
MÜġAVĠRƏNĠN ÜÇÜNCÜ ZĠRVƏ TOPLANTISINDA
ÇIXIġ
İstanbul şəhəri,
8 iyun 2010-cu il
-Əziz qardaĢım Prezident Abdullah Gül!
Hörmətli dövlət baĢçıları!
Hörmətli nümayəndə heyətlərinin rəhbərləri!
Xanımlar və cənablar!
Əvvəlcə mən Prezident Gülə səmimi qonaqpərvərliyə və bu zirvə görüĢünün əla təĢkil edildiyinə görə
minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm. Mən, eyni zamanda, Asiyada QarĢılıqlı Fəaliyyət və Etimad Tədbirləri
üzrə MüĢavirənin mühüm beynəlxalq foruma çevrilməsi istiqamətində göstərdiyi səylərə görə Qazaxıstan
Prezidenti cənab Nursultan Nazarbayevə təĢəkkürümü bildirirəm. Əminəm ki, bu təĢkilatın gələcəyi çox
perspektivli və parlaq olacaqdır.
Fürsətdən istifadə edərək, Aralıq dənizində günahsız mülki Ģəxslərin qətli ilə nəticələnən, humanitar yük
gəmisinə edilən hücumla əlaqədar Azərbaycan xalqının türk qardaĢlarımızla həmrəy olduğunu bildirmək
istəyirəm. Biz bu hücumu qəti surətdə pisləyirik və Türkiyə ilə çiyin-çiyinə dayanırıq. Fürsətdən istifadə edərək
mən, eyni zamanda, Azərbaycan xalqı adından türk qardaĢlarımıza və qurban vermiĢ ailələrə dərin hüznlə
baĢsağlığı verirəm.
Azərbaycan regional əməkdaĢlıq iĢində öz rolunu oynayır. Biz tam əminik ki, regional əməkdaĢlıq,
regionda proqnozlaĢdırma və birgə fəaliyyət mövcud riskləri azaldacaq və xalqlarımız üçün proqnozlaĢdırılan
gələcəyi qurmaqda yardım edəcəkdir.
Asiyada təhlükəsizlik tədbirləri dünyadakı qlobal təhlükəsizlik tədbirlərinin bir hissəsidir. Təhlükəsizlik
tədbirlərinə kompleks yanaĢma olmadan biz uğur əldə edə bilməyəcəyik. Terrorçuluğa qarĢı mübarizə dünyada
bütün terrorçu təĢkilatlara qarĢı olmalıdır. YaxĢı, yaxud pis terrorçu olmur. Buna görə terrorçuluğa qarĢı səylərin
birləĢdirilməsi uğurun əsas ilkin Ģərtidir. Eyni zamanda, regional əməkdaĢlıq və iqtisadi artım regionumuzda
təhlükəsizlik tədbirlərinə böyük töhfə verəcəkdir. Bu səbəbdən, Azərbaycan regional əməkdaĢlıq məsələlərində
mühüm rol oynamağa çalıĢır.
Ölkəmizdə baĢlanılmıĢ və uğurla həyata keçirilmiĢ müxtəlif layihələr olduqca geniĢ regional əməkdaĢlıq
üçün artıq möhkəm əsas yaradır. Mən xüsusən də enerji təhlükəsizliyinə aid olan layihələri qeyd etmək
istəyirəm. Həmin layihələr ilk olaraq boru kəməri layihələri kimi baĢlandı, hazırda isə, bütün iĢtirakçılara fayda
gətirən çox mühüm regional əməkdaĢlıq nümunəsinə çevrilibdir.
Azərbaycan, həmçinin tarixi Ġpək Yolunun bərpasına töhfə verir və iĢtirak etdiyimiz dəmir yolu layihəsi
Asiya ilə Avropanı birləĢdirəcək və regionumuzda yaĢayan xalqlara rifah gətirəcək olduqca geniĢ nəqliyyat
qovĢağını yaratmağa imkan verəcəkdir. BaĢqa sözlə desək, təhlükəsizlik səylərimizin birləĢdirilməsini tələb
edir, iqtisadi əməkdaĢlıq və artım uğura aparan yol ola bilər.
Qeyd etmək istədiyim mühüm məsələlərdən biri də münaqiĢələrin həllinə olan münasibətdir. Azərbaycan
Ermənistanın davamlı təcavüzünün qurbanıdır. Demək olar ki, iki onillik ərzində torpaqlarımız, Azərbaycanın
beynəlxalq səviyyədə tanınmıĢ əraziləri Ermənistanın iĢğalı altındadır. Həmin iĢğal nəticəsində bir milyon
azərbaycanlı qaçqın və məcburi köçkün vəziyyətinə düĢmüĢdür. Ərazimizin iyirmi faizi Ermənistanın iĢğalı
altındadır. Bu vəziyyət hələ də davam edir. Biz etnik təmizləmə siyasətinə məruz qalmıĢıq. Hazırda iĢğal
olunmuĢ ərazilərdə heç bir yerli sakin yoxdur. Orada etnik təmizləmə aparılmıĢdır. Həmin yerlərdə bütün
tikililər, o cümlədən binalar, evlər, məktəblər, ulu babalarımızın məzarları, məscidlərimiz və bütün tarixi irsimiz
dağıdılıbdır. Biz beynəlxalq təĢkilatların qərar və qətnamələrinin Ermənistan tərəfindən icrasını tələb edirik.
BMT-nin Təhlükəsizlik ġurası erməni silahlı qüvvələrinin Azərbaycan torpaqlarından qeyd-Ģərtsiz və dərhal
çıxarılmasını tələb edən dörd qətnamə qəbul etmiĢdir. Lakin bu qətnamələr hələ də yerinə yetirilməyibdir.
BMT-nin BaĢ Məclisinin qətnamələri, ATƏT-in qərarları, Ġslam Konfransı TəĢkilatının qətnamələri, Avropa
ġurası və Avropa Parlamentinin, eləcə də digər beynəlxalq təĢkilatların qərarları yerinə yetirilməyib. Əgər
beynəlxalq hüququn normaları iĢləmirsə, onda beynəlxalq ictimaiyyət üçün hansı durumdan söhbət gedə bilər?
Əgər biz hamı tərəfindən qəbul olunmuĢ qətnamələri icra etmiriksə və bu vəziyyət davam edərsə, onda
beynəlxalq münasibətlərin gələcəkdə necə təĢkil olunacağı böyük sual doğurur. Öz əhəmiyyəti və ölçüsündən
asılı olmayaraq, hər bir ölkə beynəlxalq hüquq normalarına əməl etməlidir. Beynəlxalq hüquq normaları bütün
ölkələr tərəfindən əməl olunması üçün yaranıb. Biz beynəlxalq təĢkilatların üzvüyük və onların qəbul etdiyi
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qərarlara hörmətlə yanaĢmalıyıq. Əgər həmin qərarlar qəbul olunursa və icra edilmirsə, onda beynəlxalq
təsisatlara olan etimad da azalacaqdır.
Biz öz ərazi bütövlüyümüzü dinc yolla bərpa etməyə çalıĢırıq. Azərbaycanın ərazi bütövlüyü bütün dünya
ictimaiyyəti və beynəlxalq təĢkilatlar tərəfindən tanınıb. Ermənistan-Azərbaycan münaqiĢəsinin həlli
Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpasına və ölkəmizdə erməni azlığına yüksək özünüidarəetmə və
muxtariyyət statusunun verilməsinə əsaslanmalıdır.
Bir daha qeyd etmək istəyirəm ki, Azərbaycan regionumuzda təhlükəsizlik tədbirlərinə verdiyi töhfəni
gələcəkdə davam etdirəcəkdir. Biz öz səylərimizlə və hüdudlarımızdan kənarda qoyulan sərmayələrimizlə
regionun iqtisadi inkiĢafına töhfəmizi davam etdirəcəyik. DaĢıma və enerji infrastrukturuna aid layihələr
xalqları və dövlətləri birləĢdirəcəkdir. Ġstehlakçılar, hasilatçılar və tranzit ölkələrin maraqları arasında müvafiq
tarazlıq olmalıdır. Yalnız bu halda bütün layihələr hamımızın rifahına xidmət edəcəkdir.
Sonda mən bir daha ev sahibi Türkiyəyə səmimi qonaqpərvərliyə görə minnətdarlığımı bildirmək
istəyirəm və sammitin iĢinə uğurlar arzulayıram.
Diqqətinizə görə minnətdaram.
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TÜRKĠYƏYƏ ĠġGÜZAR SƏFƏRĠ ZAMANI
ĠSTANBULDA AZƏRBAYCAN JURNALĠSTLƏRĠNƏ
MÜSAHĠBƏ
İstanbul şəhəri,
8 iyun 2010-cu il
-Cənab Prezident, Siz Türkiyədə zirvə toplantısı çərçivəsində çoxtərəfli görüĢlər keçirmisiniz.
Ümumiyyətlə, istərdik ki, bu zirvə toplantısındakı çıxıĢınız, bu görüĢləriniz barədə məlumat verəsiniz.
-GörüĢlərin hamısı çox yaxĢı və uğurlu keçdi. Yəni, bu görüĢlər deyə bilərəm ki, ənənəvi xarakter daĢıyır.
Biz öz tərəfdaĢlarımızla mütəmadi qaydada görüĢlər keçiririk. Bu fürsətdən istifadə edib müxtəlif görüĢlər
keçirildi. Həm Türkiyə Prezidenti və BaĢ naziri, Rusiyanın BaĢ naziri, Ukrayna və Ġran prezidentləri ilə
apardığım danıĢıqlar çox yaxĢı nəticələr verdi. Yəni, bu ölkələr ilə Azərbaycan arasında əlaqələr çox böyük
tarixə malikdir və biz müxtəlif sahələrdə fəal çalıĢırıq. Həm ikitərəfli formatda, həm də beynəlxalq təĢkilatlar
çərçivəsində əməkdaĢlıq uğurludur. Bütün ölkələrlə əlaqələrimiz qarĢılıqlı maraqlar və qarĢılıqlı hörmət
əsasında qurulub. Hesab edirəm ki, bu gün və dünən apardığım danıĢıqlar, keçirdiyim görüĢlər, ümumiyyətlə, bu
ölkələrlə Azərbaycan arasında əlaqələrin inkiĢafına xidmət göstərəcəkdir.
-Cənab Prezident, Siz Dağlıq Qarabağ münaqiĢəsinin həlli ilə bağlı dəfələrlə bəyan etmisiniz ki,
Ermənistan Madrid prinsiplərinə cavab verməsə, “yox” desə ölkənin mövqeyi, qəti iradəsi ortaya
qoyulacaqdır. Amma Ermənistan cavab verməsə, nə baĢ verəcəkdir?
-Hazırda biz elə həmən o dediyiniz vəziyyətlə üzləĢirik. Çünki Ermənistandan nə “hə”, nə “yox” cavabı
gəlir. Ona görə indiki Ģəraitdə yəqin ki, vasitəçilər öz qəti sözünü deməlidirlər. Çünki bildiyiniz kimi, mən bu
barədə dəfələrlə öz fikrimi bildirmiĢəm ki, Azərbaycan prinsip etibarilə yenilənmiĢ Madrid prinsipləri ilə
razıdır. Düzdür, o təkliflərdə müəyyən məqamlar vardır ki, onlar bizi qane edə bilməz. Amma onlar daha çox
texniki və redaktə xarakteri daĢıyır.
Bütövlükdə prinsiplərə baxsaq, yenilənmiĢ Madrid prinsiplərində Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün
bərpası və iĢğaldan əziyyət çəkmiĢ bütün insanların öz doğma torpaqlarına qaytarılması məsələləri öz əksini
tapır. Ermənistandan isə cavab yoxdur və hesab edirəm ki, həmsədr ölkələr bu məsələ ilə bağlı öz qəti fikrini
bildirməlidirlər. Nə vaxta qədər Azərbaycan bu cavabı gözləməlidir?! Daha doğrusu, həmsədr ölkələrin özləri
nə vaxta qədər bu cavabı gözləməlidirlər?! Çünki yenilənmiĢ Madrid prinsipləri bizim təklifimiz deyildir, bu, üç
həmsədr ölkənin təklifidir. Yəni ümid edirəm ki, bu ölkələr öz təkliflərinə hörmətlə yanaĢacaqlar və son aylar
ərzində danıĢıqlar prosesində pozuculuq fəaliyyəti aparan Ermənistana ciddi siqnallar getməlidir. Əgər biz
hamımız danıĢıqların davam etdirilməsinə maraqlıyıqsa, onda hər hansı bir addımlar atılmalıdır. Əgər bu olmasa
və əgər Ermənistan tərəfindən ya vaxt uzatma taktikası davam edərsə, yaxud da ki, rəsmi qaydada bu prinsiplərə
mənfi cavab verilərsə, o zaman Azərbaycan təbii ki, bu danıĢıqlarda və ümumiyyətlə bu prosesdə öz iĢtirakının
perspektivi haqqında ciddi düĢünməlidir. Biz bu barədə düĢünürük. Biz müxtəlif variantları nəzərdən keçiririk
və çalıĢacağıq ki, Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü istənilən yolla bərpa edək. Mən Ģəxsən Ģübhə etmirəm ki,
Azərbaycanın ərazi bütövlüyü bərpa olunacaqdır. Məsələ ondadır ki, necə və nə vaxt?! Biz istəyirik ki, bunu
tezliklə və sülh yolu ilə həll edək. Ancaq əgər Ermənistan tərəfi öz iĢğalçı siyasətini davam etdirmək istəsə və
danıĢıqları sadəcə bir imitasiya prosesi kimi davam etdirmək istəsə, onda Azərbaycan əlbəttə ki, öz mövqeyində
ciddi dəyiĢikliklər edəcəkdir.
-Cənab Prezident, dünən “ġahdəniz” qazının Azərbaycandan Türkiyəyə ixracı ilə bağlı saziĢ
imzalandı. Ümumiyyətlə, bu saziĢi Azərbaycanın enerji siyasətində mühüm bir tarixi hadisə kimi
qiymətləndirmək olarmı? Bu layihənin perspektivləri ilə bağlı nə deyə bilərsiniz?
-Mən hesab edirəm ki, Azərbaycanın enerji sahəsindəki uğurları arasında bu saziĢin öz xüsusi yeri vardır.
Əhəmiyyət və mahiyyət baxımından bu çox nəhəng bir layihənin həyata keçirilməsinə gətirib çıxaracaqdır. Əgər
bu məsələnin maliyyə tərəfinə nəzər salsaq görərik ki, ilkin hesablamalara görə bu layihənin həyata keçirilməsi
üçün 20 milyard dollar sərmayə qoyulacaqdır. Nəzərə alsaq ki, 1995-ci ildən bu günə qədər Azərbaycanın neftqaz sektoruna 40 milyard dollar sərmayə qoyulubsa, görərik ki, bu, nə dərəcədə böyük maliyyə resursları tələb
edən layihədir. Digər tərəfdən, bu layihənin icrası bizə imkan verəcək ki, Azərbaycanın zəngin qaz potensialı
tam Ģəkildə realizə edilsin.
Hazırda hasilatımız bildiyiniz kimi, mövcud bazarların imkanları ilə məhdudlaĢır. Biz hasilatı rahatlıqla,
qısa müddət ərzində artıra bilərik. Ancaq qaz sahəsində, bilirsiniz ki, hasilat mövcud bazarların imkanlarına
birbaĢa bağlıdır. Bu bizə imkan verəcək ki, 5 ildən sonra “ġahdəniz” yatağından əlavə ən azı 16 milyard
kubmetr qaz hasil edilsin və nəql olunsun. Azərbaycanın artıq çox güclü və ĢaxələndirilmiĢ qaz ixracı
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infrastrukturunun olduğunu nəzərə alsaq görərik ki, mövcud kəmərlərin geniĢləndirilməsi sayəsində biz istənilən
istiqamətə istənilən həcmi ötürə biləcəyik. Bu bizə imkan verəcək ki, ölkəmizə böyük həcmdə valyuta axını
təĢkil edilsin. Digər tərəfdən, bildiyiniz kimi, qaz sahəsindəki əməkdaĢlıq, əlbəttə ki, təkcə iqtisadi maraqlarla
məhdudlaĢmır. Bu, təbii ki, Azərbaycanın bölgədəki, qitədəki mövqeyini böyük dərəcədə gücləndirəcək bir
amilə çevriləcəkdir.
Mən çox Ģadam ki, nəhayət, biz bütün məsələlər ətrafında razılığa gələ bildik. Həm Türkiyəyə əlavə qazın
verilməsi məsələsi öz həllini tapıbdır, həm bundan əvvəlki dövrdə müəyyən qiymət fərqini ödəmək üçün lazımi
tədbirlər nəzərdə tutulur, həm də ki, gələcəkdə əgər belə bir imkan yaranarsa, biz Azərbaycan qazını müxtəlif
istiqamətlərə nəql edə biləcəyik.
Ümid edirəm ki, bizim bütün planlarımız həyatda öz əksini tapacaqdır. Bunu deməyə əsas verən odur ki,
bu vaxta qədər enerji sahəsində nəzərdə tutulmuĢ bütün vəzifələr uğurla və vaxtında icra edilibdir.
-Cənab Prezident, Amerika Prezidentindən məktub almısınız. Bu məktuba Sizin münasibətinizi
bilmək istərdim. Ümumiyyətlə, Sizin bu məktuba cavabınız olacaqmı?
-Əlbəttə, cavabım olacaqdır. Bu məktubda əks olunan məqamlar əminəm ki, Amerika-Azərbaycan
əlaqələrinin perspektivlərini müəyyən edəcəkdir. Çünki məktubda həm bu vaxta qədər əldə edilmiĢ məqamlar öz
əksini tapıb və həm də hesab edirəm ki, məktub daha çox gələcəyə ciddi bir addımdır. Məktubda sadalanan
bütün istiqamətlər üzrə Amerika ilə Azərbaycan arasında əlaqələrin çox böyük tarixi vardır. Əlaqələrimiz son
bir-iki il ərzində formalaĢmayıb. Bu əlaqələrin çox böyük tarixi vardır. Həm sülhməramlı əməliyyatlarda
rolumuz, enerji sahəsində təĢəbbüslərimiz, - hansılar ki, bax bugünkü saziĢin də imzalanmasına gətirib çıxardı, bütövlükdə Azərbaycan tərəfindən 1990-cı illərin ortalarında baĢlanmıĢ enerji siyasətimiz dünyanın enerji
xəritəsini dəyiĢdirdi. Yəni, bunu biz etdik və bu gün biz bu müsbət təcrübə əsasında digər layihələr ətrafında
çalıĢırıq və iĢləyirik.
Amerika ilə Azərbaycan arasında ikitərəfli münasibətlərin gündəliyi çox geniĢdir. Mən ümid edirəm ki,
biz gələcək illərdə iki tərəfi razı sala biləcək əməkdaĢlığa yeni, əlavə amilləri daxil edəcəyik.
Məktub çox xoĢniyyətlidir. Biz məktubda göstərilən bütün məsələlər ətrafında gələcək əməkdaĢlığımızı davam
etdirəcəyik.
-Cənab Prezident, Siz Vladimir Putin ilə də görüĢdünüz. Düzdür, bunu nə qədər inkar etsə belə,
Qarabağ münaqiĢəsinin həllində Rusiyanın da rolu vardır. Yəni, münaqiĢənin həllinin tezləĢdirilməsində
Rusiyanın iradəsindən də çox Ģey asılıdır. Bu görüĢdə, həmin məsələlərə toxunuldumu?
-Əslində bildiyiniz kimi, bu məsələ ilə məĢğul olan Minsk qrupunun həmsədr ölkələri ilə Azərbaycan
arasında mütəmadi qaydada ikitərəfli məsləhətləĢmələr aparılır. Həm Amerika, həm Fransa, həm də Rusiya
nümayəndələri ilə müxtəlif səviyyələrdə məsləhətləĢmələr aparılır. Heç bir ölkə bu məsələnin həllində öz rolunu
inkar etmir, yəni onu hansısa yollarla fərqləndirmir. Biz də öz növbəmizdə, burada heç bir ayrı-seçkiliyə yol
verə bilmərik. Bizim üçün bütün həmsədr ölkələr bir qrup Ģəklində mövcuddur. Yəni, biz onları belə qəbul
edirik və əlbəttə ki, hər bir ölkənin öz imkanları vardır. Təbii Rusiya, yeganə ölkədir ki, Azərbaycan ilə
qonĢudur, yəni bu bölgədə yerləĢir. Rusiya həm Xəzər, həm Qafqaz ölkəsidir, həm də ki, qonĢumuzdur.
ġübhəsiz ki, bu bölgədə yerləĢən ölkənin özünəməxsus imkanları və təsir mexanizmləri vardır.
Ancaq buna baxmayaraq, mən yenə də demək istəyirəm ki, biz heç vaxt bu üç ölkəni bu məsələ ilə bağlı birbirindən ayırmamıĢıq, yəni Minsk qrupu vahid bir orqanizmdir. Onun həmsədrləri də vahid mövqedən çıxıĢ
edirlər və onların verdikləri təkliflər fərdi xarakter daĢımır. Yəni, bu, ümumi təkliflərdir.
Əlbəttə, biz bütün həmsədr ölkələrdən gözləyirik ki, onlar Ermənistan tərəfinə çox ciddi təsir edəcəklər.
Çünki hazırda danıĢıqlarda yeni bir dövr baĢlayır. Bu dövr baĢqa dövrlərdən fərqlidir. Bütün baĢqa dövrlərdə,
1992-ci ildən, Minsk qrupunun yaranması tarixindən bu günə qədər danıĢıqlar aparılırdı. Baxmayaraq ki,
danıĢıqlar müxtəlif təkliflər əsasında aparılırdı, bu bir proses idi. Bu gün biz o mərhələyə gəlmiĢik ki, artıq son
Praqa prosesinin nəticəsi olan yeniləĢmiĢ Madrid prinsipləri əsasında hazırlanmıĢ təkliflər masanın üstündədir.
Azərbaycan tərəfi bunu qəbul edir, Ermənistan tərəfi bunu qəbul etmir. Qayıdıram sizin əvvəlki sualınıza, əgər
bu belə davam edəcəksə, onda nə isə baĢ verməlidir. Nə baĢ verə bilər?! Burada çox da böyük seçim yoxdur. Ya
məsələ belə asılı vəziyyətdə qalacaqdır. Yəni status-kvo davam edəcək ki, biz bunu heç cür qəbul edə bilmərik.
Status-kvo dəyiĢməlidir. Ya danıĢıqlar bir görüntü üçün, imitasiya üçün davam etdirilməlidir ki, Azərbaycan heç
vaxt buna da razı olmayacaqdır. Mən dəfələrlə demiĢəm ki, biz imitasiya naminə danıĢıqlarda iĢtirak
etməyəcəyik. O vaxta qədər iĢtirak edəcəyik ki, nəticəyə çatmaq ümidimiz olacaqdır. Ya da ki, məsələ
dondurulmuĢ vəziyyətdən çıxıb baĢqa bir müstəviyə keçəcəkdir. Yəni sirr deyil ki, bu da hərbi variantdır. O heç
vaxt istisna olunmurdu, bu gün də istisna olunmur və biz bu varianta da hər zaman hazır olmalıyıq. Ona görə
indiki dövrün öz məntiqi və öz əhəmiyyəti vardır. Ġndiki dövrdə həm Ermənistan, həm də həmsədr ölkələr
tərəfindən atılacaq addımlar bax, bu məsələnin hansı yolla həll olunmasını müəyyən edəcəkdir.
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Biz çox istəyirik ki, həmsədr ölkələr öz nüfuzundan, təsir imkanlarından istifadə edib Ermənistan tərəfinə
ciddi siqnallar göndərməklə onları vadar etsinlər ki, yenilənmiĢ Madrid prinsiplərini qəbil etsinlər və biz bunun
əsasında sülh müqaviləsi üzərində iĢə baĢlayaq.
- Cənab Prezident, Türkiyənin BaĢ naziri mətbuat konfransında bildirdi ki, Siz Aralıq dənizində
baĢ verən hadisələrlə bağlı Türkiyəyə böyük dəstək olursunuz. Bu fikri Sizin öz dilinizdən eĢitmək
istərdik.
- Bu barədə mən bu gün çıxıĢımda da öz fikirlərimi söylədim. Bildiyiniz kimi, Azərbaycan bu qanlı
hadisəyə reaksiya verən ilk ölkələrdəndir və bu belə də olmalı idi. Çünki biz hər zaman Türkiyənin yanındayıq.
Biz bütün məsələlərdə Türkiyəyə həmiĢə dəstəyimizi əsirgəməmiĢik və bu gün də bu dəstəyi veririk. Beynəlxalq
sularda mülki vətəndaĢlara qarĢı edilən bu qanlı hadisə, bu hücum əleyhinə öz səsimizi ucaltmıĢıq. Bu gün də
mən çıxıĢım zamanı bunu bir daha ifadə etdim. Biz bu hücumu pisləyirik. Biz Türkiyə ilə, türk xalqı ilə öz
həmrəyliyimizi ifadə edirik, Ģəhidlərin yaxınlarına baĢsağlığı veririk. Hesab edirik ki, ciddi araĢdırmalar
aparılmalıdır və cinayətkarlar məsuliyyətə cəlb olunmalıdır. Yəni burada bizim mövqeyimiz, bir daha demək
istəyirəm ki, birmənalıdır, qətidir və bizimlə Türkiyə arasında qardaĢlıq münasibətlərimizə, beynəlxalq hüquqa
əsaslanır. Biz əlbəttə, hesab edirik ki, Türkiyəyə müttəfiq sayılan ölkələr də eyni mövqedən çıxıĢ etməlidirlər.
Bilirsiniz, bu, bir həqiqət anıdır. Yəni bu çətin anlarda dostlar, əsl dostlar öz mövqeyini bildirməlidirlər. Əgər
hər Ģey yaxĢıdırsa, yəni bu həyatda da belədir, çox adam yaxĢı sözlər deyə bilər, amma çətin gündə, yəni seçim
qarĢısında olan günlərdə həm ölkələr, həm də ki, insanlar öz mövqeyini bildirməlidirlər. Ġnsanlar üçün də,
ölkələr üçün də mövqe çox vacibdir, yəni prinsipial mövqe. Azərbaycan bütün zamanlarda, bütün məsələlərlə
bağlı öz prinsipial mövqeyini heç vaxt gizlətməmiĢdir. Bizə yaxın olan ölkələrə aid bütün məsələlərdə biz öz
səsimizi ucaltmıĢıq və bu, haqq-ədalət səsi olmuĢdur. Heç vaxt Azərbaycan hansısa qanunsuz hərəkəti
dəstəkləməmiĢdir və eyni zamanda, qanunsuz hərəkətlərə biganə olmamıĢdır, xüsusilə Türkiyə ilə
münasibətlərimizdə.
Eyni münasibəti biz Türkiyədən görürük. Yəni Azərbaycan öz dövlət müstəqilliyini bərpa etdikdən sonra
bu günə qədər həmiĢə Türkiyə bizim yanımızda olubdur, həmiĢə bizə ən böyük dəstəyi Türkiyə veribdir. Bu gün
də bu, belədir. Bəzən Türkiyə ilə Azərbaycan arasında olan münasibətlərə müdaxilə etmək istəyən qüvvələr
olur. Onlar bəzən bir görüntü yarada bilərlər, amma iĢin mahiyyətinə təsir edə bilməzlər. Əfsuslar olsun ki,
Türkiyə mətbuatında və o cümlədən, bəzi hallarda Azərbaycan mətbuatında bu son bir il ərzindəki vəziyyətlə
bağlı çox nalayiq və çirkin yazılar dərc edilmiĢdir. Biz buna heç cür yol verə bilmərik. Biz yol verə bilmərik ki,
bizi istəməyən qüvvələr burada hansısa süni bir məsələni qabartmaqla Türkiyə-Azərbaycan münasibətlərinə
zərrə qədər zərbə vursunlar. Yəni bu mümkün deyil və bugünkü hadisələr, Türkiyə-Azərbaycan əlaqələrinin
bugünkü vəziyyəti bunu əyani Ģəkildə sübut edir.
Bu yaxınlarda Türkiyənin BaĢ naziri Azərbaycana rəsmi səfər etmiĢdir. Səfər zamanı böyük öndər
Mustafa Kamal Atatürkün Bakının mərkəzində abidəsinin açılıĢı olmuĢdur. Yəni belə hadisələr çoxdur. Bizim
aramızda olan əlaqələr, sözün əsl mənasında, qardaĢlıq əlaqələridir. Ona görə də biz hər an öz dəstəyimizi
verməliyik və əminəm ki, bundan sonra da belə olacaqdır.
- Cənab Prezident, Soçi danıĢıqlarından sonra bildiyiniz kimi, Dağlıq Qarabağ münaqiĢəsinin
nizamlanması prosesində müəyyən durğunluq yaranıb. Bilmək istərdik ki, Sizin Ermənistan prezidenti ilə
yaxın zamanlarda görüĢünüz planlaĢdırılırmı?
- Hələ ki, bu barədə heç bir təklif olmamıĢdır. Bildiyiniz kimi, Soçidən sonra, ümumiyyətlə, heç bir görüĢ
keçirilməmiĢdir. Baxmayaraq ki, Soçidə Ermənistan prezidenti verilən təklifə münasibət bildirmək üçün iki
həftə vaxt istəmiĢdir. Ancaq artıq altı ay keçibdir, hələ heç bir xəbər yoxdur. Ona görə belə bir görüĢ yaxın
zamanlarda planlaĢdırılmır. Hər halda, bu barədə bizə heç bir təklif verilməmiĢdir.
- Çox sağ olun, cənab Prezident, bu gərgin iĢ qrafikinizdə bizə vaxt ayırdınız. Çox sağ olun.
- Sağ olun. Mənim mətbuat nümayəndələri ilə görüĢlərim, necə deyərlər, o qədər də fəal deyildir. Ancaq
buna baxmayaraq, mən həmiĢə sizinlə görüĢməyə hazıram, sadəcə olaraq, Bakıda yəqin ki, fürsət olmur. Ya da
ki, mən demək istədiyim məsələlərə digər yollarla vaxtaĢırı toxunuram, fikirlərimi bildirirəm.
Mən sizin də fəaliyyətinizi yüksək qiymətləndirirəm. Qeyd edim ki, sizin dünənki sualınız da Aralıq dənizindəki
hadisələrə Azərbaycanın münasibətini açıqlamaq üçün bir imkan yaratdı. Azərbaycan haqqında həqiqətləri
çatdırmaq bizim ümumi iĢimizdir. Əfsuslar olsun ki, bəzi hallarda xarici mətbuatda bizə qarĢı çox ədalətsiz və
qərəzli mövqe nümayiĢ etdirilir. Bunun müxtəlif səbəbləri vardır. Ġndi mən onların çoxunu heç açıqlamaq
istəmirəm. Ümumiyyətlə, buna bəlkə də əhəmiyyət verməməliyik. Ancaq digər tərəfdən, biz buna qarĢı öz
həqiqətlərimizi qoymalıyıq. Ölkəmiz haqqında reallıqlar, ölkədə gedən proseslər, ölkənin inkiĢafı diqqətə
çatdırılmalıdır. Bəzi hallarda xarici kütləvi informasiya vasitələrində bu, ya danılır, ya da təhrif edilmiĢ Ģəkildə
təqdim olunur və beləliklə istər-istəməz ölkə haqqında reallığı əks etdirməyən bir rəy formalaĢır. Düzdür, biz
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dövlət olaraq buna əhəmiyyət vermirik. Çünki mən hesab edirəm, əsas məsələ odur ki, biz öz iĢimizi davam
etdirək. Əgər biz əminik ki, bu iĢ ölkəmiz üçün lazımdır, heç bir Ģeyə baxmadan bunu etməliyik. Azərbaycanın
bugünkü reallıqları və əldə edilmiĢ nailiyyətlər onu göstərir ki, seçdiyimiz yol düzgün yoldur. Baxmayaraq ki,
son illər ərzində müxtəlif tərəflərdən bəzi təzyiqlər, yumĢaq desək, bəzi tövsiyələr oldu, yaxud hər halda cəhdlər
göstərildi. Ancaq onların heç biri bizi əsas ana xəttimizdən döndərə bilmədi. Bizim yolumuz müstəqillik, inkiĢaf
yoludur. Azərbaycan xalqı öz taleyini özü müəyyən edir və müəyyən edəcəkdir. Azərbaycan o ölkələrdəndir ki,
öz hesabına yaĢayır və ildən-ilə daha da yaxĢı yaĢayacaqdır. Sadəcə olaraq, biz istəyirik ki, ölkəmiz haqqında
reallıqlar dünya ictimaiyyətinə çatdırılsın. Ola bilər ki, bizim haqqımızda qərəzli mövqedə olan qüvvələr hələ
bir neçə il öz fəaliyyətini davam etdirsinlər. Ancaq bizim reallıqlarımızı danmaq mümkün deyildir. Vaxt
keçdikcə, imkanlarımız, xarici əlaqələrimiz geniĢləndikcə Azərbaycan haqqında real vəziyyəti danmaq mümkün
olmayacaqdır.
Hər halda keçirdiyim bütün görüĢlərdə, nəinki bu gün və bundan əvvəlki dövrlərdə, bütün xarici
səfərlərdə, ən yüksək səviyyədə apardığım danıĢıqlarda mən Azərbaycan haqqında ancaq müsbət fikirlər
eĢitmiĢəm. Ən önəmlisi odur ki, Azərbaycan cəmiyyətində də, prinsip etibarilə, gələcək inkiĢafla bağlı fikir
ayrılığı yoxdur. Yəni Azərbaycan cəmiyyəti də bu məsələdə vahid mövqedən çıxıĢ edir. Biz elə etməliyik ki, hər
birimiz öz sahəsində, gündəlik həyatda ölkəmizin qüdrətini artıraq, müstəqilliyimizi möhkəmləndirək və
Azərbaycan xalqının rifah halının yaxĢılaĢmasına çalıĢaq. Bu iĢlərdə bütün Azərbaycan xalqına uğurlar
arzulayıram.
- Çox sağ olun, cənab Prezident!
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BAKIDA ĠSLAM ĠNKĠġAF BANKI QRUPUNUN
35-CĠ ĠLLĠK TOPLANTISININ AÇILIġ MƏRASĠMĠNDƏ
NĠTQ
Bakı şəhəri,
23 iyun 2010-cu il
- Bismillahir-Rəhmanir-Rəhim!
Hörmətli Ġslam ĠnkiĢaf Bankının prezidenti doktor Əhməd Məhəmməd Əli!
Hörmətli qonaqlar!
Xanımlar və cənablar!
Mən sizin hamınızı Azərbaycanda səmimiyyətlə salamlayıram. Azərbaycana xoĢ gəlmisiniz!
Ġslam ĠnkiĢaf Bankının Müdirlər ġurasının illik toplantısının Azərbaycanda keçirilməsi ölkəmiz üçün çox
əlamətdar bir hadisədir. Əminəm ki, bu toplantı uğurlu keçəcək və toplantının nəticələri bankın üzvü olan
ölkələr arasında əməkdaĢlığın dərinləĢməsinə xidmət edəcək, eyni zamanda, bankın perspektivləri haqqında
geniĢ fikir mübadiləsi aparılacaqdır.
Ġslam ĠnkiĢaf Bankı ilə Azərbaycan arasında əlaqələr çox uğurla və sürətlə inkiĢaf edir. Bu gün bu barədə
burada artıq rəqəmlər göstərildi. Uzun illərdir ki, biz bu səmərəli əməkdaĢlıqdan böyük mənfəət götürürük və
Azərbaycanın uğurlu iqtisadi inkiĢafında Ġslam ĠnkiĢaf Bankının xidməti çox böyük olmuĢdur. Əminəm ki,
gələcək illərdə də bu əməkdaĢlıq dərinləĢəcək və ölkəmiz qarĢısında duran iqtisadi və sosial məsələlərin həlli
üçün biz uğurlu əməkdaĢlığımızı davam etdirəcəyik.
ƏməkdaĢlığımızın gözəl perspektivləri vardır. Azərbaycan öz inkiĢaf dövrünü yaĢayır və bankın xətti ilə
Azərbaycanda həyata keçirilmiĢ layihələr özünü doğruldur. Ölkəmizin hərtərəfli inkiĢafını təmin etmək üçün biz
gələcəkdə də iqtisadi islahatlarımızı davam etdirəcəyik. Bir sözlə, mən qeyd etmək istəyirəm ki, Ġslam ĠnkiĢaf
Bankı ilə Azərbaycan arasında bu günə qədərki əməkdaĢlıq çox uğurlu olmuĢdur. Biz bu əməkdaĢlıqdan çox
məmnunuq və ümid edirik ki, biz gələcəkdə də bu əməkdaĢlığın dərinləĢməsinə bərabər səylərimizi
göstərəcəyik.
Hesab edirəm ki, bugünkü toplantı, eyni zamanda, bankın üzvü olan ölkələr arasında da əlaqələrin
geniĢlənməsinə xidmət edəcək, islam həmrəyliyini gücləndirəcəkdir. Azərbaycan islam həmrəyliyinin
gücləndirilməsi üçün öz səylərini göstərir. Baxmayaraq ki, biz müstəqil ölkə kimi nisbətən gəncik, biz artıq
Ġslam Konfransı TəĢkilatının çox fəal üzvünə çevrilmiĢik. Ġslam Konfransı TəĢkilatının xətti ilə Azərbaycanda
çoxsaylı tədbirlər keçirilmiĢdir və o tədbirlərin çox gözəl nəticələri vardır. Ġslam həmrəyliyinin gücləndirilməsi
bizim ümumi iĢimizdir. Biz bu həmrəyliyi bir-birimizə verdiyimiz siyasi dəstəklə gücləndirə bilərik. Aramızda
olan iqtisadi əlaqələrin inkiĢafı sayəsində bu həmrəyliyi daha da gücləndirə bilərik. Belə imkanlar vardır və
Ġslam Konfransı TəĢkilatının üzvü olan ölkələr arasında iqtisadi sahədə əməkdaĢlığın geniĢlənməsi hamımızın
marağındadır. Azərbaycan öz tərəfindən bu istiqamətdə səylərini davam etdirəcəkdir. Nəinki iqtisadi və siyasi
sahədə, eyni zamanda, bütün baĢqa sahələrdə - mədəniyyət, humanitar sahələrində əlaqələrimizi
gücləndirməliyik.
Böyük iftixar hissi ilə deyə bilərəm ki, 2009-cu il Bakı Ģəhəri islam mədəniyyətinin paytaxtı elan edilmiĢdi
və bütün il boyu müxtəlif tədbirlər keçirilmiĢdi. Yəni, biz bütün istiqamətlərdə çalıĢırıq ki, müsəlman ölkələri
arasında əməkdaĢlığa öz töhfəmizi verək və bu səylərimizi davam etdirəcəyik.
Mən xüsusilə Azərbaycanın böyük dostu doktor Əhməd Məhəmməd Əlinin çıxıĢında səslənən fikirlərə öz
münasibətimi bildirmək istəyirəm. Ona böyük minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm ki, Azərbaycan dövləti və
xalqı haqqında çox xoĢ sözlər ifadə edib, eyni zamanda, ölkəmiz üçün ən ağır, ən birinci problem olan
Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqiĢəsinin həlli ilə bağlı fikirlərini bildirib. Bu, çox qiymətli və
dəyərli fikirlərdir. Bu, əsl dostluq əlamətidir. Mən bu fürsətdən istifadə edərək, bütün müsəlman bacıqardaĢlarımıza Azərbaycanın haqq iĢinə öz dəstəyini verdiklərinə görə bir daha minnətdarlığımı bildirmək
istəyirəm.
Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqiĢəsi uzun illərdir ki, ölkəmiz və bölgəmiz üçün böyük
problemlər yaradır. Ermənistanın Azərbaycana əsassız torpaq iddiası nəticəsində Azərbaycanın dünya birliyi
tərəfindən tanınmıĢ ərazisinin 20 faizi hazırda Ermənistanın iĢğalçı qüvvələrinin iĢğalı altındadır. Bu iĢğal və
etnik təmizləmə siyasəti nəticəsində bir milyon Azərbaycan vətəndaĢı öz doğma torpağında qaçqın və məcburi
köçkün vəziyyətinə düĢmüĢdür. Bu iĢğal nəticəsində zəbt edilmiĢ ərazilərdə demək olar ki, bütün binalar,
infrastruktur dağıdılıbdır, muzeylərimiz talan edilibdir, eksponatlar oğurlanıbdır. Əcdadlarımızın qəbirləri, tarixi
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abidələrimiz, məscidlərimiz erməni vandalları tərəfindən dağıdılıbdır. ĠĢğal edilmiĢ torpaqlar artıq ölü bölgəyə
çevrilibdir. Bu ərazilərdə azərbaycanlılar əsrlər boyu yaĢamıĢlar.
Ermənistanın iĢğalçı siyasəti bu gün də davam edir. Dağlıq Qarabağ və onun ətrafında yerləĢən bölgələr
uzun illərdir ki, iĢğal altında saxlanılır. Dağlıq Qarabağ əzəli Azərbaycan torpağıdır və mən heç Ģübhə etmirəm
ki, Azərbaycan öz ərazi bütövlüyünü bərpa edəcəkdir. MünaqiĢənin həlli yalnız ölkəmizin ərazi bütövlüyü
çərçivəsində mümkün ola bilər və bizim mövqeyimizi, yəni haqq-ədalət mövqeyini dəstəkləyən beynəlxalq
təĢkilatların çoxsaylı qərarları və qətnamələri vardır. Bu gün hörmətli cənab Əhməd Məhəmməd Əli bu barədə
öz fikirlərini bildirdi. BMT Təhlükəsizlik ġurası, yəni beynəlxalq müstəvidə ən ali orqan tərəfindən bu məsələ
ilə bağlı dörd qətnamə qəbul edilmiĢdir. Bu qətnamələrdə birmənalı göstərilir ki, Ermənistanın iĢğalçı qüvvələri
Azərbaycanın ərazilərindən qeyd-Ģərtsiz çıxarılmalıdır. Bu qətnamələr icrasız qalıbdır.
Ġslam Konfransı TəĢkilatı dəfələrlə buna oxĢar qətnamələr qəbul edibdir. ATƏT, Avropa Parlamenti,
Avropa ġurası, bütün baĢqa beynəlxalq təĢkilatlar Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanıyır və dəstəkləyirlər.
Ancaq Ermənistan bu beynəlxalq hüquq normalarına məhəl qoymur. Ermənistan beynəlxalq təĢkilatların
qərarları ilə hesablaĢmır və bu siyasətə, bu iĢğalçı siyasətə son qoyulmalıdır, Azərbaycanın ərazi bütövlüyü
bərpa olunmalıdır və iĢğaldan əziyyət çəkmiĢ bütün insanlar öz dədə-baba torpaqlarına qayıtmalıdırlar.
Bir də demək istəyirəm ki, ölkəmiz üçün bu, ən böyük və ən ağrılı problemdir və Azərbaycan dövlət
müstəqilliyinə qovuĢandan sonra bu problem bir nömrəli problem kimi qarĢımızda dayanır.
Buna baxmayaraq, biz müstəqillik dövründə böyük və Ģərəfli yol keçə bilmiĢik. Azərbaycan müstəqilliyi
əldə edəndə - 1991-ci ildə vəziyyətimiz çox ağır idi. Bir tərəfdən erməni iĢğalı, digər tərəfdən ölkə daxilində
gedən xoĢagəlməz proseslər, iqtisadi tənəzzül demək olar ki, ölkəni iflic vəziyyətinə salmıĢdı. Ancaq
Azərbaycan xalqının iradəsi və böyük lider Heydər Əliyevin fəaliyyəti nəticəsində Azərbaycan o böhranlı
vəziyyətdən Ģərəflə çıxa bilmiĢdir. 1990-cı illərin ortalarında sabitlik yaranmıĢdır, həm iqtisadi, həm siyasi
sabitlik bərqərar olunmuĢdur. Bu, bizə imkan verdi ki, sürətlə inkiĢaf edək. O gündən bu günə qədər
Azərbaycanın hərtərəfli inkiĢafı ölkə qarĢısında duran problemlərin həlli üçün bizə Ģərait yaratdı.
1995-2010-cu illərdə ölkə iqtisadiyyatına 80 milyard dollardan çox sərmayə qoyulmuĢdur. Bu sərmayə
nəticəsində ölkə iqtisadiyyatının müxtəlif sahələri inkiĢaf etməyə baĢlamıĢdır. Bu gün iqtisadi inkiĢafımızı
göstərən bəzi rəqəmlər səsləndi. Azərbaycan son illər ərzində iqtisadi inkiĢaf baxımından, sözün əsl mənasında,
ən sürətlə inkiĢaf edən ölkədir. Ümumi daxili məhsulun, sənaye istehsalının artımı, investisiyaların cəlb
edilməsi və ən önəmlisi yoxsulluğun demək olar ki, 4 dəfədən çox aĢağı düĢməsi bizim əsas nəticələrimizdir. Bu
onu göstərir ki, seçdiyimiz yol düzgün yoldur. Biz sadəcə olaraq 20 ilə yaxındır ki, bazar iqtisadiyyatı Ģəraitində
yaĢayırıq. Bundan əvvəl - Sovet Ġttifaqının tərkibində yaĢadığımız dövrdə Azərbaycanda bazar iqtisadiyyatı yox
idi. Ancaq buna baxmayaraq, artıq iqtisadiyyatımızın 85 faizi özəl sektorda formalaĢır və özəl sektorun inkiĢafı
bizim üçün prioritetdir. Biz özəl sektoru müxtəlif yollarla stimullaĢdırmaq üçün tədbirlər görürük ki,
Azərbaycanda güclü sahibkarlar sinfi yaransın. Artıq bunun nəticələrini görürük.
Biz çalıĢmıĢıq və çalıĢırıq ki, ölkə iqtisadiyyatının bütün sahələrini inkiĢaf etdirək. Qeyri-neft sektorunu
inkiĢaf etdirək və bu istiqamətdə də böyük nailiyyətlər əldə edildi. Bunun ən gözəl göstəricisi ondan ibarətdir ki,
həm iqtisadi və maliyyə böhranına, eyni zamanda, bildiyiniz kimi, dünyada neftin qiymətinin bir neçə dəfə aĢağı
düĢməsinə baxmayaraq, keçən il Azərbaycan iqtisadiyyatı 9 faizdən çox artmıĢdır. Yəni, bu artım bu günə qədər
görülən iĢlərin nəticəsidir. Artıq Azərbaycan iqtisadiyyatı çoxĢaxəli iqtisadiyyatdır, bir sektordan asılı deyildir.
Azərbaycan investisiya qoyuluĢu üçün də çox əlveriĢli ölkədir. Həm daxili, həm xarici investisiyalar
Azərbaycanda dövlət səviyyəsində qorunur və bu, bizə imkan verir ki, iqtisadiyyatımızı sürətlə inkiĢaf etdirək.
Biz beynəlxalq maliyyə qurumları ilə də sıx əməkdaĢlıq edirik və bu əməkdaĢlığın da gözəl nəticələri
vardır. Ölkədə, ümumiyyətlə, iqtisadi və siyasi sabitlik mövcuddur. Hesab edirəm ki, uğurlarımızın əsas səbəbi
məhz bundan ibarətdir. Çünki sabitlik olmayan yerdə iqtisadi inkiĢafdan, investisiyalardan söhbət gedə bilməz.
Biz bunu yaxĢı bilirik. Çünki müstəqilliyimizin qısa tarixində müxtəlif dövrlər olmuĢdur və biz görürdük ki,
sabitlik pozulanda bu, öz mənfi nəticələrini dərhal iqtisadi məsələlərdə də göstərir.
Bu gün Azərbaycan gələcəyə çox böyük ümidlərlə baxır. Biz ölkə iqtisadiyyatının gücləndirilməsi
sahəsində əldə edilmiĢ uğurlarla kifayətlənməyəcəyik. QarĢımızda böyük hədəflər var ki, Azərbaycanı inkiĢaf
etmiĢ ölkələrin sırasına daxil edək. Bu istiqamətdə artıq gözəl nəticələr vardır. Bu gün rəqəmlər səsləndirildi.
Rəqabət qabiliyyətliliyinə görə Azərbaycan MDB məkanında birinci, dünya miqyasında isə 51-ci yerdədir. Biz
hələ bu yolun baĢlanğıcındayıq. Ġqtisadi islahatlarımızın davam etdirilməsi və böyük layihələrin icrası
nəticəsində ölkədə əlavə imkanlar yaradılacaqdır.
Bir sözlə, iqtisadi sabitlik imkan verir ki, biz siyasi cəhətdən də müstəqil siyasətimizi cəsarətlə aparaq.
Azərbaycan o ölkələrdəndir ki, müstəqil siyasət aparır. Bizim siyasətimiz Azərbaycan xalqının maraqlarına
əsaslanır və eyni zamanda, bölgədə gedən proseslərə də müsbət təsir göstərir. Biz beynəlxalq və regional
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əməkdaĢlıq iĢlərində çox fəal iĢtirak edirik. Azərbaycanın təĢəbbüsü ilə bölgədə uğurla icra edilən nəhəng enerji
layihələri bunun bariz nümunəsidir. Bizim təĢəbbüsümüzlə müxtəlif istiqamətlərə neft-qaz kəmərləri çəkildi. Bu
gün bu kəmərlər həm Azərbaycanın iqtisadi maraqlarını təmin edir, bölgənin inkiĢafına xidmət göstərir, bölgədə
gedən əməkdaĢlığı dərinləĢdirir və bütövlükdə, qitənin enerji təhlükəsizliyinə də öz müsbət təsirini göstərir. Biz
enerji resurslarımızdan çox uğurla və məharətlə istifadə edə bildik və əldə edilmiĢ gəlirləri qeyri-neft sektoruna
yönəltdik. Məhz bunun nəticəsində biz ölkə iqtisadiyyatında Ģaxələndirmə meyillərini daha da gücləndirdik.
Biz, eyni zamanda, bütün maliyyə sistemimizdə Ģəffaflıq prinsiplərini tətbiq edirik və bu istiqamətdə də
böyük nailiyyətlər əldə edilibdir. Azərbaycanın Dövlət Neft Fondu çox Ģəffaf bir qurumdur, BirləĢmiĢ Millətlər
TəĢkilatı tərəfindən mükafatlandırılıb və hasilatda Ģəffaflıq təĢəbbüsünün fəal üzvü kimi Azərbaycan bu sahədə
də liderlik göstərir. Azərbaycanın enerji resursları hələ uzun illər bizə imkan verəcək ki, iqtisadiyyatımızı
gücləndirək. Ancaq bizim əsas vəzifəmiz bu kapitalı insan kapitalına çevirməkdir. Bu məqsədlə Azərbaycanda
sosial və humanitar sahələrdə çox böyük tədbirlər görülür.
Sosial sahənin gücləndirilməsi üçün konkret proqramlar icra edilir. Təhsil, səhiyyə, mədəniyyət, idman –
bu sahələr bizim üçün prioritetdir. Gəlirlərin ədalətli bölüĢdürülməsi bir tərəfdən cəmiyyətdə ədalət
prinsiplərinin bərqərar olunmasını təsdiqləyir, digər tərəfdən bizə imkan verir ki, ölkə qarĢısında duran
vəzifələri daha da böyük səmərə ilə və keyfiyyətlə icra edək. Biz böyük infrastruktur layihələrini, xüsusilə
nəqliyyat sektorunda layihələri icra edirik ki, onlar ölkəmizi gücləndirir və eyni zamanda, beynəlxalq məna
daĢıyır. Bizim təĢəbbüsümüzlə çəkilən dəmir yolları, açılan dəhlizlər bölgə üçün böyük əhəmiyyət daĢıyır. BakıTbilisi-Qars dəmir yolunun tikintisi nəticəsində Asiya ilə Avropa yeni dəmir yolu ilə birləĢəcəkdir. Bu
təĢəbbüsü biz göstərmiĢik və ilkin maliyyə resurslarını biz səfərbər etmiĢik. Eyni zamanda, ġimal-Cənub
dəhlizinin fəaliyyəti nəticəsində Azərbaycan bu baxımdan da öz imkanlarını geniĢləndirəcəkdir. Bizim coğrafi
vəziyyətimiz əlveriĢlidir. Ancaq infrastruktur layihələri olmadan bu coğrafi vəziyyət o qədər də böyük
əhəmiyyət daĢımır. Biz öz coğrafi vəziyyətimizdən uğurla istifadə etməliyik və edirik. Beləliklə, Azərbaycan öz
tarixi missiyasını davam etdirəcəkdir. Tarixi Ġpək Yolu vaxtilə Azərbaycan ərazisindən keçmiĢdir. Biz bu gün
müasir infrastruktur layihələri ilə, öz təĢəbbüslərimizlə bu tarixi Ġpək Yolunu müxtəlif formalarda bərpa edirik.
QarĢımızda duran vəzifələr çoxdur. Bu günə qədər əldə edilmiĢ uğurlar bizi daha da ruhlandırır. Çünki iqtisadi
cəhətdən möhkəm və sabit olan ölkə əlbəttə ki, siyasi çəkisini də artıracaqdır. Azərbaycanın bölgədəki rolu artır,
dünyadakı mövqeləri möhkəmlənir. Biz beynəlxalq təĢkilatlarda özümüzü çox etibarlı tərəfdaĢ kimi göstərə
bilmiĢik. QonĢu dövlətlərlə bizim çox səmərəli, qarĢılıqlı maraqlar və qarĢılıqlı hörmət əsasında qurulmuĢ
münasibətlərimiz vardır. Bu da hər bir ölkə üçün çox vacibdir ki, onun qonĢuluğunda da iĢlər yaxĢı getsin.
Bizim gələcək planlarımız da aydındır. Biz öz iĢimizi proqram əsasında qururuq. 2004-2008-ci illərdə
regionların sosial-iqtisadi inkiĢafına dair birinci proqramın uğurlu icrası bizə imkan verdi ki, artıq ölkəmizin
iqtisadiyyatını böyük dərəcədə Ģaxələndirək. Bu gün biz ikinci dövlət proqramını icra edirik. 2009-2013-cü illəri
əhatə edən bu proqramın nəticəsində əminəm ki, ölkə qarĢısında duran əsas infrastruktur və sosial məsələlər öz
həllini tapacaqdır. Bizim proqramlarımız çox konkret xarakter daĢıyır. Onların icra mexanizmləri, konkret
cədvəli və ən önəmlisi maliyyə resursları vardır. Bu, bizə deməyə imkan verir ki, ikinci proqram da uğurla icra
ediləcəkdir.
Bununla bərabər, bir daha demək istəyirəm ki, biz beynəlxalq maliyyə qurumları ilə də əməkdaĢlığımızı
dərinləĢdirəcəyik. Xüsusilə, Ġslam ĠnkiĢaf Bankı ilə əməkdaĢlığımızın çox gözəl perspektivləri vardır. Biz bir
daha Ġslam ĠnkiĢaf Bankının rəhbərliyinə böyük minnətdarlıq hissi ilə müraciət etmək istəyirik.
Minnətdarlığımızı bildirmək istəyirik ki, bizə kömək göstərildi, xüsusilə ölkəmizin ağır illərində bu əməkdaĢlıq,
bu yardımlar, bu kreditlər çox böyük məna daĢıyırdı. Bu gün də böyük məna daĢıyır və mən heç Ģübhə etmirəm
ki, biz bu uğurlu əməkdaĢlığı gələcəkdə davam etdirəcəyik.
Bir daha demək istəyirəm ki, bugünkü toplantı ölkəmizin həyatında xüsusi yer tutur. Bir tərəfdən bizim
üçün böyük Ģərəfdir ki, belə bir beynəlxalq tədbir Azərbaycanda keçirilir. Digər tərəfdən, mən bilirəm ki,
qonaqlarımızın arasında Azərbaycanda ilk dəfə olanların sayı az deyildir. Bu da bizə, bizim hamımıza imkan
yaradır ki, bir-birimizi daha da yaxĢı tanıyaq, həm Ģəxsi əlaqələr yaradılsın, həm də nazirlər səviyyəsində
əlaqələr daha da gücləndirilsin.
Azərbaycanın böyük tarixi, böyük mədəniyyəti vardır. Bu gün dostumuz doktor Əhməd Məhəmməd Əli
Azərbaycanın tarixi haqqında çox dəyərli fikirlər söyləmiĢdir. Ancaq müstəqillik tariximiz o qədər də böyük
deyildir. Ona görə bəzi hallarda Azərbaycan haqqında dünyada kifayət qədər məlumat yoxdur. Ancaq bu,
müvəqqəti bir məsələdir. Vaxt keçdikcə Azərbaycanı tanıyanların sayı çox olacaqdır və ölkə haqqında dəqiq,
qərəzsiz məlumat üstünlük təĢkil edəcəkdir. Biz isə istəyirik ki, müsəlman aləmi arasında bu əməkdaĢlığı daha
da dərinləĢdirək. Biz istəyirik ki, müsəlman ölkələri daim bir-birinə dəstək olsunlar. Bütün beynəlxalq
təĢkilatlarda bir-birimizin lehinə səsimizi ucaltmalıyıq. Biz bunu edirik, daha da böyük səviyyədə və daha da
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böyük miqyasda etməliyik. Çünki bizim gücümüz birliyimizdədir. Bizim amalımız da birdir. Biz istəyirik ki,
dünyada sülh, əmin-amanlıq, ədalət olsun. Biz istəyirik iĢğalçılar iĢğal edilmiĢ bütün torpaqlardan çəkilsinlər.
ĠĢğaldan əziyyət çəkmiĢ bütün insanlar öz doğma torpaqlarına, tarixi torpaqlarına qayıtsınlar ki, nəhayət
dünyada ədalət bərpa edilsin. Ancaq bu, asan məsələ deyildir. Əfsuslar olsun ki, ədalətsizliklər də kifayət qədər
çoxdur. Biz birgə səylərimizlə bu ədalətsizliklərə qarĢı mübarizə aparmalıyıq. Öz haqq səsimizi ucaltmalıyıq.
Digər tərəfdən, gücümüzü, müĢtərək gücümüzü iqtisadi imkanlarla artırmalıyıq.
Bu niyyətlə mən sizə bir daha öz hörmətimi bildirmək istəyirəm, sizi bir daha Azərbaycanda salamlayıram.
Əminəm ki, Azərbaycana səfəriniz uğurlu, yaddaqalan olacaqdır. Bütün nümayəndə heyətlərinin rəhbərlərinə
müraciət edib, xahiĢ edirəm ki, mənim səmimi salamlarımı və ən xoĢ arzularımı təmsil etdiyiniz ölkələrin dövlət
və hökumət baĢçılarına çatdırasınız. Sağ olun.
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GENĠġ TƏRKĠBDƏ GÖRÜġDƏN SONRA GEORGĠ PIRVANOVLA
BĠRGƏ MƏTBUAT ÜÇÜN BƏYANAT
Bakı şəhəri,
30 iyun 2010-cu il
- Hörmətli cənab Prezident!
Hörmətli qonaqlar!
Mən sizi ürəkdən salamlayıram, Azərbaycana xoĢ gəlmisiniz!
Cənab Prezident, Sizin səfəriniz Bolqarıstan-Azərbaycan əlaqələrinin inkiĢafı üçün çox böyük əhəmiyyətə
malikdir. Mən əminəm ki, səfərin nəticələri əlaqələrimizi daha da irəliyə aparacaqdır. Aramızda əlaqələr çox
möhkəm zəmində qurulubdur. Biz müxtəlif sahələrdə çox uğurla əməkdaĢlıq edirik. Bu əməkdaĢlıq gündəngünə geniĢlənir və dərinləĢir. Bizim siyasi əlaqələr yüksək səviyyədədir və qarĢılıqlı səfərlər, xüsusilə
yüksəksəviyyəli səfərlər bunu göstərir. Biz Sizinlə həm Azərbaycanda, həm Bolqarıstanda, digər ölkələrdə
vaxtaĢırı görüĢürük, fikir mübadiləsi aparırıq. Çox Ģadam ki, bütün strukturlar, nazirliklər öz aralarında da çox
səmərəli əlaqələr qura bilmiĢlər.
Bir sözlə, siyasi əlaqələrin möhkəm olması bizə imkan verir ki, müxtəlif sahələrdə əlaqələrin inkiĢafına
da güclü təkan verək. Bu gün biz Sizinlə gündəliyimizin demək olar ki, bütün məsələlərini müzakirə etdik. Bir
daha gördük ki, ikitərəfli gündəliyimiz çox geniĢdir və çoxmənalıdır. Ġqtisadi sahədə böyük potensialımız
vardır. Ümid edirəm ki, gələcək illərdə bu potensial həyatda öz əksini tam Ģəkildə tapacaqdır. QarĢılıqlı
investisiya layihələri, müĢtərək müəssisələrin yaradılması və birgə iqtisadi fəaliyyət əlaqələrimizi daha da
gücləndirəcəkdir.
Biz bu gün Sizinlə energetika sektorundakı əlaqələrimizi geniĢ müzakirə etdik. Bu sahədə gözəl
perspektivlər vardır və artıq konkret addımlar da atılıbdır. Keçən il Sofiyada Bolqarıstan ilə Azərbaycan
arasında qaz sahəsində memorandum imzalanmıĢdır və artıq iĢçi qrupu memorandumun əsasında bir neçə görüĢ
keçirmiĢdir. Bu görüĢlər çox ümidvericidir. Bu gün biz Sizinlə həmin məsələləri daha da geniĢ Ģəkildə müzakirə
etdik. Bolqarıstan ilə Azərbaycan arasında qaz sahəsində əməkdaĢlıq, əminəm ki, çox uğurlu olacaq, həm
ölkələrimizin maraqlarını təmin edəcək, eyni zamanda, regional əməkdaĢlıq üçün də çox böyük töhfə
verəcəkdir. Çünki Azərbaycan tərəfindən baĢlanmıĢ və uğurla icra edilən neft-qaz layihələri bu gün artıq
regional müstəviyə daxil edilibdir. Bu layihələrin regionun və Avropanın enerji təhlükəsizliyinin təmin edilməsi
üçün də çox böyük əhəmiyyəti vardır.
Azərbaycan öz enerji potensialını tam Ģəkildə reallaĢdırmaq əzmindədir. Bunu etmək üçün bizə, əlbəttə
ki, yeni istiqamətlər, yeni bazarlar lazımdır. Əminəm ki, istehlakçılar üçün də yeni mənbələr maraq doğurur.
Beləliklə, bu sahədə maraqlarımız üst-üstə düĢür. Əminəm ki, bu gün bizim tərəfimizdən verilən konkret
tapĢırıqlar bu sahədəki əməkdaĢlığın reallaĢmasına gətirib çıxaracaqdır. Beləliklə, Bolqarıstan ilə Azərbaycan
arasında energetika sektorunda da çox uğurlu və uzunmüddətli əməkdaĢlıq təmin ediləcəkdir.
Bu gün biz Sizinlə Azərbaycan ilə Avropa Ġttifaqı və Avropa strukturları arasında mövcud olan əlaqələri
müzakirə etdik. Bolqarıstan Azərbaycan ilə Avropa qurumları arasında əməkdaĢlığın dərinləĢməsi iĢində müsbət
rol oynayır. Biz bu rolu çox yüksək qiymətləndiririk. Biz ümid edirik ki, “ġərq tərəfdaĢlığı” Proqramının icrası
nəticəsində Azərbaycan ilə Avropa Ġttifaqı arasında əlaqələr yeni səviyyəyə qalxacaqdır.
Bu yaxınlarda Avropa Parlamenti tərəfindən Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqiĢəsinə dair
qəbul edilmiĢ qətnamə Azərbaycanda çox müsbət bir hal kimi qiymətləndirilir. Bu qətnamə çox ədalətlidir,
münaqiĢənin mahiyyətini tam Ģəkildə açır və Azərbaycanın iĢğal edilmiĢ torpaqlarından iĢğalçı qüvvələrin
çıxarılmasına dair konkret təkliflər orada öz əksini tapır. Bildiyiniz kimi, uzun illərdir ki, Azərbaycan torpaqları
erməni iĢğalçılarının nəzarətindədir. Azərbaycanlılara qarĢı etnik təmizləmə siyasəti aparılmıĢdır.
Torpaqlarımızın iyirmi faizi uzun illərdir ki, iĢğal altındadır. Bu iĢğal nəticəsində bir milyondan artıq
Azərbaycan vətəndaĢı öz doğma torpağında qaçqın-köçkün vəziyyətində yaĢayır. Biz istəyirik ki, məsələ
beynəlxalq təĢkilatların qətnamələri, qərarları əsasında və beynəlxalq hüquq normaları çərçivəsində tezliklə öz
ədalətli həllini tapsın. Hər bir yeni qərar, xüsusilə Avropa Parlamenti tərəfindən qəbul edilmiĢ qətnamə və buna
bənzər qətnamələr mövqeyimizi gücləndirir, bir sözlə, məsələnin ədalətli həllinə öz dəstəyini göstərir. Biz bu
qətnamənin qəbul edilməsində Bolqarıstan nümayəndələrinin iĢtirakını da çox yüksək qiymətləndiririk.
Bir sözlə, Avropa Ġttifaqı ilə Azərbaycan arasında əlaqələrdə Bolqarıstanın xüsusi yeri vardır. Biz həmiĢə, bütün
dövrlərdə Bolqarıstandan dəstək almıĢıq. Bu dəstəyi bu gün də görürük və hiss edirik. Biz bu gün
əməkdaĢlığımızın müxtəlif sahələrini geniĢ Ģəkildə müzakirə etdik. Bir daha demək istəyirəm ki, müzakirə
etdiyimiz bütün məsələlərdə mövqeyimiz üst-üstə düĢür və bizim amalımız da birdir. Biz istəyirik ki, ikitərəfli
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əlaqələr sürətlə inkiĢaf etsin, regional əməkdaĢlıq - Xəzər dənizi-Qara dəniz regionlarının əməkdaĢlığı daha da
uğurlu olsun. Bölgədə sülh, təhlükəsizlik təmin edilsin, bütün siyasi və iqtisadi proseslər müsbət istiqamətdə
davam etsin və beləliklə, bu bölgədə vəziyyət, xüsusilə, təhlükəsizlik tədbirləri daha da gücləndirilsin.
Mən əminəm ki, səfəriniz çox uğurlu keçəcək və səfərinizin nəticələri Bolqarıstan-Azərbaycan
əlaqələrinin inkiĢafına xidmət göstərəcəkdir. Hörmətli cənab Prezident, Sizi Azərbaycanda bir daha
salamlayıram və bir daha Sizə “XoĢ gəlmisiniz!” deyirəm.
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BATUMĠDƏ GENĠġ TƏRKĠBDƏ GÖRÜġDƏN SONRA GÜRCÜSTAN PREZĠDENTĠ
MĠXEĠL SAAKAġVĠLĠ ĠLƏ BĠRGƏ MƏTBUAT KONFRANSINDA
BƏYANAT
Batumi şəhəri,
18 iyul 2010-cu il
- Çox sağ olun, hörmətli cənab Prezident, əziz dostum! Ġlk növbədə məni Gürcüstana dəvət etdiyinizə
görə Sizə öz minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm. Mən yenidən Batumidə olmağımdan çox məmnunam. Burada
gördüyüm dəyiĢikliklər, inkiĢaf məni bir dost kimi çox sevindirir. Bu, bilavasitə Sizin Prezident kimi
fəaliyyətinizin nəticəsidir. Batumi gündən-günə gözəlləĢir, abadlaĢır, müasir binalar, mehmanxanalar tikilir,
gözəl infrastruktur yaradılır. Mən iki il bundan əvvəl Batumidə olmuĢam və müqayisə aparmaq üçün indi məndə
kifayət qədər imkanlar vardır. Gördüklərim məni çox sevindirir. Çünki Sizin uğurunuz bizim də uğurumuzdur.
Sizin fəaliyyətiniz nəticəsində Gürcüstan xarici sərmayələr üçün çox cəlbedici ölkəyə çevrilibdir. Gürcüstana
milyardlarla vəsait yatırılır və xarici Ģirkətlər tərəfindən göstərilən etimad çox böyük əhəmiyyətə malikdir. Bu
onu göstərir ki, Gürcüstanın uğurlu və sabit inkiĢafına böyük inam vardır.
Mən çox Ģadam ki, Gürcüstana investisiya qoyanların arasında Azərbaycan Ģirkətləri də vardır.
Azərbaycan Ģirkətləri Gürcüstana böyük maraqla yanaĢır, böyük həvəslə investisiyalar qoyurlar. Bu
investisiyaların həcmi gündən-günə artır. Təbii ki, ilk investisiyalar energetika sektoruna qoyulubdur. Ancaq
mən ümid edirəm ki, Azərbaycan Ģirkətləri baĢqa sahələrə də investisiyalar qoyacaqlar.
Bizim aramızda olan əlaqələr zəngin tarixə əsaslanır. Əsrlər boyu bizim xalqlarımız dostluq, qardaĢlıq
Ģəraitində yaĢamıĢlar, bir-birinə kömək etmiĢlər və həmiĢə birlikdə olmuĢlar. Bu tarixi yaddaĢ bugünkü gün
üçün də çox vacibdir. Bu gün sürətlə inkiĢaf edən iki müstəqil dövlət – Gürcüstan və Azərbaycan öz aralarında
bütün sahələrdə çox fəal əməkdaĢlıq edirlər. Bizim əməkdaĢlığımız çoxĢaxəlidir, bütün sahələri əhatə edir və
bayaq qeyd etdiyim kimi, möhkəm tarixi zəmin əsasında qurulubdur. Bizim vəzifəmiz ondan ibarətdir ki,
xalqlarımız arasında mövcud olan ənənəvi dostluq, qardaĢlıq əlaqələrini inkiĢaf etdirək, yeni məna ilə
zənginləĢdirək və beləliklə, Gürcüstan-Azərbaycan strateji əməkdaĢlığının imkanlarından maksimum Ģəkildə
istifadə edək.
Bizi birləĢdirən böyük, nəhəng, dünya miqyaslı layihələr vardır. Biz bunları birlikdə icra etmiĢik. BakıTbilisi-Ceyhan, Bakı-Supsa, Bakı-Tbilisi-Ərzurum neft-qaz kəmərləri bu gün nəinki Gürcüstanın və
Azərbaycanın maraqlarını təmin edir, eyni zamanda, enerji təhlükəsizliyinin möhkəmləndirilməsi iĢinə də öz
töhfəsini verir. Bu layihələrin uğurlu icrası nəticəsində biz dəmir yolu layihələrinə baĢladıq. Bu gün müzakirə
etdiyimiz məsələlərdən biri də elektrik enerjisi sahəsindəki əməkdaĢlıqdır. Biz baĢqa sahələrdə də əməkdaĢlığa
çox böyük maraqla və həvəslə baxırıq. Əminəm ki, nəzərdə tutduğumuz bütün məsələlər öz həllini tapacaqdır.
Bunu deməyə əsas verən odur ki, biz bu günə qədər müəyyən etdiyimiz məsələləri birlikdə, güclü koordinasiya
Ģəklində həll etmiĢik.
Bu gün bölgədə mövcud vəziyyət və ikitərəfli əlaqələrimizin yüksək səviyyədə olması diktə edir ki, biz
irəliyə baxmalıyıq, yeni layihələri aĢkar etməliyik, onları icra etməliyik və beləliklə, Gürcüstanla Azərbaycan
arasında əlaqələri daha da möhkəmləndirməliyik.
Mən bir daha demək istəyirəm ki, qardaĢ Gürcüstan torpağında olmağımdan çox məmnunam. Əminəm ki,
Sizin rəhbərliyinizlə Gürcüstan bundan sonra da uğurla inkiĢaf etməyə davam edəcək və Sizin qoyduğunuz
bütün vəzifələr uğurla icra ediləcəkdir. Sağ olun.
XXX
Sonra prezidentlər jurnalistlərin suallarını cavablandırdılar.
XXX
“RUSTAVĠ-2“ televiziya kanalının müxbiri: Bir qədər əvvəl sizin təkbətək və geniĢ tərkibdə
görüĢləriniz oldu. Siz konkret olaraq hansısa bir razılaĢma əldə etdinizmi?
Prezident Mixeil SAAKAġVĠLĠ: Biz burada nəqliyyat dəhlizinin inkiĢafına zəmin yaradacaq dəmir yolu
haqqında danıĢdıq və bildirdik ki, Çindən baĢlayıb Mərkəzi Asiyadan keçməklə Avropaya çıxıĢı daha da yaxĢı
Ģəkildə təmin edə bilərik. Biz burada əlaqələndirmə məsələsini qaldırdıq. Bütün bunların hamısı
iqtisadiyyatımızın inkiĢafına, ölkələrimizə sərmayələrin qoyulmasına xidmət edəcəkdir.
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Biz dəmir yolu xətti layihəsinin həyata keçirilməsində birgə iĢləyirik. Bu, çox böyük layihədir. Bu dəmir
yolu bizim ölkələrin ərazisindən keçməklə Çindən Londona qədər uzana bilər. Bu, hətta Transsibir magistral
xəttindən də uzun bir xətt ola bilər. Biz bunu həyata keçirəcəyik.
Eyni zamanda, 2012-ci ildə Bakıdan Batumiyə qədər avtomobil yolu layihəsinin həyata keçirilməsi
nəzərdə tutulmuĢdur. Bu, Azərbaycandan Gürcüstan sərhədinə qədər dördzolaqlı avtomagistral yol olacaq və
bundan sonra da davam edəcəkdir. Bu o deməkdir ki, Tbilisinin yanında yerləĢən Rustavi Ģəhərindən çıxıĢ daha
da asanlaĢacaqdır. Bu Ģəhərdən o Ģəhərə getmək üçün sadəcə 18 dəqiqə lazım olacaqdır. Bu avtomobil yolu ilə
Azərbaycan sərhədinə çıxıĢ daha da asanlaĢacaq, hətta bu yoldan istifadə etməklə Ġstanbula da getmək mümkün
olacaqdır. Bu avtomobil yolunun inĢası nəticəsində dincəlmək, istirahət məqsədi ilə Batumiyə gələn
azərbaycanlıların sayı da artacaqdır.
Azərbaycan Ģirkətlərindən biri Batumi Ģəhərində yüksək keyfiyyətli mehmanxana tikməyi qərara almıĢdır.
Bu o deməkdir ki, mehmanxananın tikintisi zamanı yerli vətəndaĢlarımızın bir çoxu iĢlə təmin olunacaq, eyni
zamanda, Ģəhərimiz daha da gözəlləĢəcəkdir. Yəni Ģəhərimizin gözəlləĢdirilməsində bizim qonĢularımız da
iĢtirak edəcəklər.
Təbii ki, bu əməkdaĢlığın əsası 1993-cü ildən sonra qoyulmuĢdur. Mən Azərbaycanda gedən sürətli
inkiĢafı və müsbət dəyiĢiklikləri xüsusilə qeyd etmək istəyirəm. Azərbaycan get-gedə çox mühüm regional
mərkəzə çevrilir. Bu da özlüyündə çox vacib bir amildir. Nəinki Qafqaz regionu, həmçinin Avropa üçün də
Azərbaycanın əhəmiyyəti gündən-günə artır. Azərbaycanın dünyada nüfuzu artır. Azərbaycan dövlətinin
baĢçısının uzaqgörən siyasəti nəticəsində son illər bu ölkənin nüfuzu artmıĢ, eyni zamanda Azərbaycanda bütün
sahələrdə irəliyə doğru mühüm addımlar atılmıĢdır. Bütün bunlar bu ölkənin iqtisadiyyatının daha da
Ģaxələndirilməsinə, inkiĢafına xidmət göstərmiĢdir. Biz Azərbaycandakı bu uğurları görürük və bu dəyiĢiklikləri
müĢahidə edirik. Bütün bunları əldə etmək o qədər də asan deyildir. Hamı bunu baĢa düĢür ki, Azərbaycan çox
mühüm strateji rola malikdir. Biz fərəh hissi keçiririk ki, Azərbaycan artıq qüdrətli bir ölkədir, onun nüfuzu getgedə daha da artır.
Prezident Ġlham ƏLĠYEV: Biz bütün sahələrdə uğurlu əməkdaĢlıq edirik. Bizim dəmir yolu sahəsində
planlarımız reallaĢır, energetika sahəsində birgə baĢladığımız və uğurla icra etdiyimiz layihələr bu gün artıq
regional müstəvidən çıxıbdır. Gürcüstan-Azərbaycan strateji dostluğu və müttəfiqliyi artıq dünya miqyasında
çox mühüm amilə çevrilibdir. Bizim əlaqələrimizin möhkəmlənməsi, yeni məsələlərin həlli nəticəsində bölgədə
daha da proqnozlaĢdırıla bilən vəziyyət yarana bilər. Biz bu əlaqələrə sadiqik. Bayaq qeyd etdiyimiz kimi, biz
bu əlaqələrimizi dərin tarixi köklərə bağlayırıq. Bu əlaqələr xalqlar arasında olan əlaqələrdir. Bizim
xoĢbəxtliyimiz ondan ibarətdir ki, tarix boyu gürcü və Azərbaycan xalqları dostluq, mehribanlıq Ģəraitində
yaĢamıĢlar, bir-birilərinə böyük rəğbətlə yanaĢırlar. Xalqlar arasındakı münasibətlər də ikitərəfli münasibətlərə
öz töhfəsini verir.
Əlbəttə ki, biz iqtisadi, sənaye, siyasi məsələləri çox ciddi Ģəkildə müzakirə edirik. Amma bununla
bərabər humanitar sahədə əməkdaĢlıq da böyük məna daĢıyır. Azərbaycanda yaĢayan gürcülər və Gürcüstanda
yaĢayan azərbaycanlılar bizim ölkələrimiz arasında körpü rolunu oynayır. Onlar bizim ölkələrimizin dəyərli
vətəndaĢlarıdırlar, öz vətənlərinə böyük məhəbbətlə yanaĢırlar və öz vətənpərvərlik borcunu Ģərəflə yerinə
yetirirlər. Yəni ki, bizim aramızdakı münasibətlər hansısa bir sahə ilə məhdudlaĢmır. Bu əlaqələrin dərin tarixi
kökləri vardır. Biz bugünkü reallıqlardan, imkanlardan səmərəli Ģəkildə istifadə edirik. Elə etməliyik ki, bundan
sonrakı nəsillər də bu fikir və duyğularla yaĢasınlar ki, Gürcüstan və Azərbaycan əbədi dostluq və qardaĢlıq
Ģəraitində yaĢasınlar.
AZƏRBAYCAN TELEVĠZĠYASI-nın müxbiri: Mənim sualım Gürcüstan Prezidentinədir. Cənab
Prezident, Siz Azərbaycanın ölkənizə investisiya qoyuluĢunun Gürcüstan iqtisadiyyatının inkiĢafına
verdiyi töhfəni necə qiymətləndirirsiniz? Sağ olun.
Mixeil SAAKAġVĠLĠ: Bizim üçün ən ağır vaxtlarda Azərbaycanın göstərdiyi yardım həlledici idi. Bu,
yalnız yardım deyildi, bu, çox uğurlu bir yardım idi. Bu, bizim ikitərəfli əməkdaĢlığımızı gücləndirdi. ARDNġin Gürcüstandakı fəaliyyəti, bizim limanlarımızda apardığı iĢlər çox vacibdir. Dəmir yolu layihəsi də bizim üçün
çox mühümdür. Bütün bunlar Azərbaycan Ģirkətləri ilə birgə həyata keçirilən məsələlərdir. Bildiyiniz kimi,
burada turizm infrastrukturunda da Azərbaycan Ģirkəti iĢləyir. Bu da bizim üçün vacibdir. Bütün bunlar təkcə
siyasi səviyyədə deyil, ayrı-ayrı insanlar, fərdlər arasında əlaqələrin, eyni zamanda, humanitar sahədə bizim
iĢbirliyimizin, maraqlarımızın bir göstəricisidir. Bütün bunlar bir-birinə təbii yolla bağlı olan məsələlərdir. Bu
da bizim daha da dərin inteqrasiyamıza xidmət edir. Biz Azərbaycanın həyata keçirdiyi strateji siyasətin
praqmatik, düzgün nəticələrini görürük və bu siyasət uzaqgörən bir siyasətdir. Bunun nəticəsində biz praktiki
olaraq, hər gün yaxĢı nəticələr əldə edirik. Bu nəticələr hətta hökumətlərin maraqlarından da kənara çıxır. Çünki
biz bir-birimizə dostcasına, mehribancasına yanaĢırıq. ÇalıĢırıq ki, bizi maraqlandıran məsələləri birgə həyata
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keçirək. Bütün bunların arxasında bizim birgə ideyalarımız durur. Bütün bunlar bu tarixi prosesin bir
elementidir.
Mən bu mətbuat konfransına görə bütün iĢtirakçılara minnətdarlığımı bildirirəm. Mən cənab Prezidentə
minnətdarlığımı bildirirəm ki, Gürcüstana səfər edibdir. Mən ümidvaram ki, bizim bu Ģəhərimiz Sizin xoĢunuza
gələcəkdir.
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SƏNƏDLƏRĠN ĠMZALANMASI MƏRASĠMĠNDƏN SONRA TÜRKĠYƏ PREZĠDENTĠ
ABDULLAH GÜLLƏ BĠRLĠKDƏ MƏTBUAT KONFRANSINDA
BƏYANAT
Bakı şəhəri,
16 avqust 2010-cu il
- Hörmətli cənab Prezident, əziz qardaĢım!
Hörmətli qonaqlar!
Cənab Prezident, mən Sizi Azərbaycanda bir daha səmimiyyətlə salamlayıram, Azərbaycana xoĢ
gəlmisiniz. Sizin səfərinizin çox böyük əhəmiyyəti vardır. Mən Ģübhə etmirəm ki, səfər nəticəsində əldə edilmiĢ
razılaĢmalar Türkiyə ilə Azərbaycan arasındakı dostluq-qardaĢlıq münasibətlərinin inkiĢafı üçün çox mühüm rol
oynayacaqdır.
Bizim dostluğumuzun, qardaĢlığımızın böyük tarixi keçmiĢi vardır. Əsrlər boyu xalqlarımız bir yerdə,
dostluq-qardaĢlıq Ģəraitində yaĢamıĢlar, həmiĢə bir-birinə dəstək olmuĢlar. Bu gün ölkələrimiz arasındakı
əlaqələr ən yüksək səviyyədədir. Bu əlaqələrin xüsusi əhəmiyyəti vardır və əlaqələrimiz bütün sahələri əhatə
edir. Siyasi, iqtisadi, mədəni sahələrdə - bütün sahələrdə aramızda çox ciddi iĢ birliyi, əməkdaĢlıq aparılır və
bütün istiqamətlərdə yaxĢı nəticələr vardır.
Bu gün biz Sizinlə təkbətək görüĢdə və nümayəndə heyətlərinin iĢtirakı ilə keçirdiyimiz görüĢdə bütün bu
məsələləri geniĢ müzakirə etdik, ikitərəfli münasibətlərimizi bir daha təhlil etdik, gələcək fəaliyyət haqqında
fikir mübadiləsi apardıq və bir daha gördük ki, münasibətlərimiz, sözün əsl mənasında, qardaĢlıq xarakteri
daĢıyır. Bu gün imzalanmıĢ strateji tərəfdaĢlıq və qarĢılıqlı yardım haqqında Müqavilə böyük tarixi əhəmiyyətə
malik olan bir sənəddir. Bu müqavilə gələcək fəaliyyətimizi müəyyən edir və bundan sonra, onilliklər ərzində
Türkiyə ilə Azərbaycan arasındakı dostluq-qardaĢlıq münasibətlərini müəyyən edəcəkdir.
Qeyd etdiyim kimi, əlaqələrimiz çoxĢaxəlidir, bütün sahələri əhatə edir. Bu gün biz Sizinlə iqtisadi və
siyasi sahədəki əməkdaĢlığımızı müzakirə etdik. Bu yaxınlarda Türkiyə-Azərbaycan biznes forumunun
keçirilməsi iqtisadi sahədə çox mühüm bir hadisə idi. Biz nəinki qarĢılıqlı yatırımların həcmini artırırıq, eyni
zamanda, artıq üçüncü ölkələrdə birgə sərmayə qoyuluĢu haqqında ciddi fikir mübadiləsi aparırıq və əminəm ki,
bu sahədə yaxĢı nəticələr ola bilər.
Neft-qaz sahəsindəki əməkdaĢlığımızın böyük tarixi vardır. Bakı-Tbilisi-Ceyhan, Bakı-Tbilisi-Ərzurum
neft-qaz kəmərləri uğurla fəaliyyət göstərir və gələcəkdə bu fəaliyyət daha da geniĢ olacaqdır. Bu gün bu
mühüm layihələr yeni vəziyyətin yaranmasına gətirib çıxarıbdır. Həm bölgədəki vəziyyətə müsbət təsir göstərir,
eyni zamanda, gələcək çoxtərəfli regional əməkdaĢlıq üçün də mühüm Ģərt kimi mövcuddur.
Bu gün biz bərabər həyata keçirdiyimiz dəmir yolu layihəsi üzərində iĢləyirik. Bu yol da həm Türkiyəni
Azərbaycanla, eyni zamanda, Avropanı Asiya ilə birləĢdirəcəkdir. Bu yolun tikintisi nəticəsində həm siyasi,
həm iqtisadi maraqlarımız tam Ģəkildə təmin olunacaqdır. Buna bənzər digər layihələr mövcuddur, danıĢıqlar
mövzusudur və əminəm ki, iki xalqın ortaya qoyduğu iradə sayəsində biz bütün məqsədlərimizə çatacağıq.
Türkiyə ilə Azərbaycan arasındakı əlaqələr türkdilli ölkələr arasındakı əlaqələrə ciddi təsir göstərir. Bu
sahədə də fikirlərimiz üst-üstə düĢür. Keçən il Naxçıvanda keçirdiyimiz zirvə görüĢü və o görüĢ zamanı əldə
edilmiĢ razılaĢmalar artıq reallaĢır. Yaxın zamanlarda Türkiyədə keçiriləcək növbəti zirvə görüĢü də əminəm ki,
çox uğurlu olacaq və beləliklə, türkdilli ölkələrin əməkdaĢlığı daha da geniĢlənəcəkdir. Bütövlükdə türk
dünyasının birləĢməsi üçün Türkiyə-Azərbaycan əlaqələrinin xüsusi yeri vardır.
Biz bütün baĢqa sahələrdə qardaĢ, dost kimi əməkdaĢlıq edirik, iĢ birliyi aparırıq. Bu, bizim strateji
xəttimizdir. Dahi liderlərimiz bu yolu bizə göstəriblər. Böyük öndər Mustafa Kamal Atatürkün kəlamı yadıma
düĢür. O demiĢdir ki, Azərbaycanın kədəri kədərimiz, sevinci sevincimizdir. Azərbaycan xalqının ümummilli
lideri Heydər Əliyev demiĢdir ki, Türkiyə ilə Azərbaycan bir millət, iki dövlətdir. Bax, bu kəlamlar bizə yol
göstərir və bu yolda biz çiyin-çiyinə irəliləyirik və böyük zirvələri fəth edirik. Mən əminəm və Ģübhə etmirəm
ki, bundan sonrakı dövrdə də həmiĢə olduğu kimi, Türkiyə ilə Azərbaycan arasındakı əlaqələr yüksələn xətlə
inkiĢaf edəcəkdir.
Müzakirə etdiyimiz məsələlər arasında Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqiĢəsinin həlli
məsələsi də var idi. Bu barədə də biz çox geniĢ danıĢdıq və fikir mübadiləsi apardıq. Bildiyiniz kimi, uzun illər
ərzində Azərbaycan torpaqları Ermənistanın iĢğalı altındadır. Bu iĢğal və etnik təmizləmə siyasəti nəticəsində
bir milyondan artıq azərbaycanlı öz doğma torpaqlarından didərgin salınıbdır, qaçqın-köçkün vəziyyətində
yaĢayır. Azərbaycanlılara qarĢı Ermənistan tərəfindən etnik təmizləmə siyasəti aparılmıĢdır, bütün beynəlxalq
hüquq normaları pozulmuĢdur. Beynəlxalq təĢkilatlar – BMT, Avropa ġurası, ATƏT, Ġslam Konfransı TəĢkilatı,
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Avropa Parlamenti məsələnin həlli ilə bağlı çoxsaylı qətnamələr, qərarlar qəbul etmiĢdir və onların hamısı
Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpasını qeyd-Ģərtsiz tələb edir. Əfsuslar olsun ki, Ermənistanın qeyrikonstruktiv mövqeyi məsələnin həlli üçün imkan yaratmır. Ancaq Azərbaycan bundan sonra da ərazi
bütövlüyünün bərpası üçün bütün lazımi tədbirləri görəcək, öz siyasi və diplomatik səylərini artıracaqdır.
Əminəm ki, Azərbaycanın ərazi bütövlüyü bərpa olunacaqdır. Fürsətdən istifadə edərək, Sizə və bütün qardaĢ
türk xalqına Azərbaycana bu məsələ ilə bağlı daim dəstək verdiyinizə görə minnətdarlığımı, təĢəkkürümü bir
daha bildirmək istəyirəm.
Bir daha əziz qardaĢım, Sizi Azərbaycanda səmimiyyətlə salamlayıram, ölkəmizə xoĢ gəlmisiniz.
Əminəm ki, səfəriniz çox uğurlu olacaqdır. Sağ olun.
XXX
Sonra dövlət baĢçıları jurnalistlərin suallarını cavablandırdılar.
XXX
Uğur Alıcı (TRT): Birinci sualım hər iki pezidentədir. Ġki ölkə arasında münasibətlər tarixi əlaqələrə
bağlıdır. Bu çərçivədə viza rejiminin aradan qaldırılması məsələsi səfər zamanı müzakirə olundumu?
Digər sualım isə Ermənistan ilə Azərbaycan arasındakı Dağlıq Qarabağ probleminin həllindəki son
vəziyyətlə əlaqədardır. Ermənistanın nizamlanma prosesi ilə bağlı göstərdiyi diplomatik yol
çözümsüzlüyə istiqamətlənibmi? TəĢəkkür edirəm.
Prezident Ġlham ƏLĠYEV: Bu gün görüĢ zamanı gündəlikdə olan bütün məsələlər müzakirə olundu və çox
ciddi fikir mübadiləsi aparıldı. Qeyd etdiyim kimi, bütün məsələlər çox səmimi və qardaĢlıq Ģəraitində müzakirə
olundu. Türkiyə ilə Azərbaycan arasında çoxsaylı müqavilələrin olması aramızdakı əlaqələrin inkiĢafı üçün
hüquqi zəmin yaradır. Beləliklə, deyə bilərəm ki, bütün sahələrdə aramızdakı əlaqələri hüquqi sənədlər
tənzimləyir. Viza məsələsi də bu gün müzakirə olundu. Bu məsələnin həlli üçün Azərbaycan da daxili
prosedurlar keçməlidir. Bu məsələlər daxildə bir daha müzakirə edilməlidir. Bildiyiniz kimi, Türkiyə bütün
türkdilli ölkələrlə vizaların birtərəfli qaydada qaldırılması üçün praktiki addımlar atmıĢdır. Biz bu addıma görə
çox minnətdarıq. Ümid edirəm ki, bütün daxili prosedurlar baĢa çatandan sonra Azərbaycan tərəfindən də buna
bənzər addım atılacaqdır.
O ki qaldı Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqiĢəsinin həlli məsələsinə, mən deyə bilərəm ki,
biz artıq həlledici mərhələdəyik. Çünki son 5-6 il ərzində aparılan danıĢıqlar müəyyən təkliflərin hazırlanmasına
gətirib çıxarmıĢdır. Bu təkliflər Minsk qrupu tərəfindən rəsmi Ģəkildə Ermənistana və Azərbaycana təqdim
edilmiĢdir. Təkliflər balanslaĢdırılmıĢ mahiyyət daĢıyır. Təkliflərin qəbul olunacağı təqdirdə məsələnin dinc
yollarla və Azərbaycanın ərazi bütövlüyü çərçivəsində həlli mümkün olacaqdır. Təkliflərin mahiyyəti ondan
ibarətdir ki, Azərbaycanın iĢğala məruz qalmıĢ bölgələrindən Ermənistanın iĢğalçı qüvvələri çıxarılır və
Azərbaycan vətəndaĢları öz doğma dədə-baba torpaqlarına qayıdırlar. Bununla bərabər, təhlükəsizliyin təmin
olunması üçün bölgədə sülhməramlı qüvvələr yerləĢdirilir. Ermənistanla Dağlıq Qarabağ arasında dəhlizin
fəaliyyət göstərməsi və digər məsələlər nəzərdə tutulur. Yəni, məsələnin mahiyyəti ondan ibarətdir ki,
Azərbaycan torpaqları iĢğal altından çıxır və beləliklə, Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpası nəzərdə
tutulur.
O ki qaldı, Dağlıq Qarabağın son statusuna, bu, gələcəyin iĢidir. Azərbaycan tərəfi dəfələrlə bəyan
etmiĢdir ki, Dağlıq Qarabağın Azərbaycandan kənarda heç bir statusuna Azərbaycan heç vaxt öz razılığını
verməyəcək və beynəlxalq hüquq normaları bu mövqeyi müdafiə edir. Əgər Ermənistan tərəfi konstruktivlik
nümayiĢ etdirərsə və beynəlxalq normalara hörmətlə yanaĢarsa, bütün beynəlxalq təĢkilatların qətnamələrinə
riayət edərsə və baĢqa ölkənin torpaqlarından öz iĢğalçı qüvvələrini çıxararsa, o zaman məsələ öz həllini tezliklə
tapa biləcəkdir. O zaman Ermənistanla Azərbaycan arasında sülh yaranacaq, bütün kommunikasiyalar açılacaq
və bölgəyə geniĢ mənada əməkdaĢlıq gələcəkdir. Biz bunu arzulayırıq və Ermənistan tərəfindən konstruktiv
addımları gözləyirik.
Abdullah GÜL: Bəli, hörmətli Prezident izah etdi, onun dediklərinə mən də eynilə qatılıram. Viza ilə
bağlı məsələni təbii ki, müzakirə etdik. Hazırkı durumda Azərbaycanın bəzi mülahizələri vardır ki, bu
məsələləri aidiyyatı qurumlarımız müzakirə edəcəklər və ümid edirəm ki, bu iĢ yaxın zamanlarda baĢa
çatacaqdır.
Ermənistan-Azərbaycan münasibətləri ilə bağlı Ģübhəsiz ki, çox geniĢ müzakirələr apardıq, son vəziyyəti
cənab Prezident ətraflı Ģəkildə izah etdi. Əminik ki, biz Qafqazı sabit əməkdaĢlıq bölgəsinə çevirəcəyik. Bunun
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üçün də bu problem həll edilməlidir. Bu münaqiĢə 18 ildir bu qaydada davam etmiĢdir, bundan sonra belə
davam etməməlidir. Bunun üçün mütləq görüĢmək, müzakirə aparmaq, bəzən açıq, bəzən gizli diplomatik
fəaliyyət göstərmək lazımdır. ġübhəsiz ki, münaqiĢə Azərbaycanın ərazi bütövlüyü çərçivəsində həll
olunmalıdır. Bunu hər kəs bilməlidir. Çünki BMT-nin tanıdığı sərhədlərin hər hansı Ģəkildə baĢqa bir ölkə
tərəfindən iĢğalı nə beynəlxalq hüquq tərəfindən qəbul edilə, nə də hər hansı Ģəkildə müsbət qarĢılana bilər. Bu
baxımdan bu problemin həlli üçün hamımız hər cür kömək göstərməyə davam edəcəyik.
Sevinc Ġsgəndərova (Space TV): Mənim sualım Türkiyə Prezidenti cənab Abdullah Gülədir.
Hörmətli cənab Prezident, bundan əvvəl mediada 2010-cu il sentyabrın 11-17-də NATO çərçivəsində
Ermənistanda keçiriləcək təlimlərlə bağlı Türkiyə-Ermənistan sərhədinin açılması ehtimalı barədə
məlumatlar getmiĢdi. Bu məsələyə münasibətinizi bildirməyi xahiĢ edirik. TəĢəkkür edirəm.
Abdullah GÜL: Bu mövzunu bir az əvvəl də müzakirə etdik. Qafqazın sabitlik və əməkdaĢlıq bölgəsinə
çevrilməsi üçün bütün problemləri müzakirə etməyimiz, bunları sülh Ģəraitində həll etməyimiz vacibdir. Bütün
bunlar bölgədə daha geniĢ əməkdaĢlığa, bölgədə sərhədlərin açılmasına, yeni yolların çəkilməsinə, daha böyük
iqtisadi fəaliyyətə imkan verəcəkdir. Bunun üçün hamımız birlikdə bu fəaliyyəti həyata keçiririk. Bəzən siz
görürsünüz, açıq müzakirə edirik. Bəzən də sizin görmədiyiniz, - diplomatiya belədir, böyük problemlər, çox
mühüm problemlər belə həll olunur – səssiz, amma qətiyyətli fəaliyyətlə həll olunur.
Ümid edirəm ki, bölgədəki bütün problemlər həll ediləndən sonra daha geniĢ əməkdaĢlıq məkanı ortaya
çıxacaqdır. O zaman mövcud yollardan əlavə yeni yollar, yeni dəmir yolları çəkiləcəkdir. Bu bölgə inanılmaz
Ģəkildə çox cəlbedici əraziyə çevriləcəkdir və bölgədəki bütün xalqlar daha firavan yaĢayacaq, daha xoĢbəxt
olacaqdır.
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“GÜLÜSTAN” SARAYINDA AZƏRBAYCAN RESPUBLĠKASININ PREZĠDENTĠ ADINDAN
TÜRKĠYƏ RESPUBLĠKASININ PREZĠDENTĠ ABDULLAH GÜLÜN
ġƏRƏFĠNƏ RƏSMĠ ZĠYAFƏTDƏ
NĠTQ
Bakı şəhəri,
16 avqust 2010-cu il
- Hörmətli cənab Prezident, əziz qardaĢım!
Hörmətli qonaqlar, xanımlar və cənablar!
Mən Sizi, əziz cənab Prezident, Azərbaycanda bir daha ürəkdən salamlayıram. Sizə bir daha “XoĢ
gəlmisiniz” deyirəm. Biz Sizin səfərinizə çox böyük əhəmiyyət veririk. Bu, dostun, qardaĢın səfəridir. ġübhə
yoxdur ki, bu səfər Türkiyə ilə Azərbaycan arasındakı münasibətlərə çox müsbət təsir göstərəcəkdir. Gələcək
əməkdaĢlığımızın geniĢləndirilməsi üçün bu səfərin çox böyük əhəmiyyəti vardır.
Türkiyə ilə Azərbaycan arasındakı əlaqələr xüsusi xarakter daĢıyır. Bu, iki dost, qardaĢ xalq arasında olan
münasibətlərdir. Əsrlər boyu xalqlarımız bir yerdə yaĢamıĢlar, yaratmıĢlar, həmiĢə bir-birinə dəstək, dayaq
olmuĢlar. Azərbaycan dövlət müstəqilliyini bərpa etdikdən sonra bizi müstəqil ölkə kimi ilk tanıyan Türkiyə
olmuĢdur. O gündən bu günə qədər Türkiyə ilə Azərbaycan arasındakı əlaqələr çox sürətlə inkiĢaf etmiĢ, demək
olar ki, bütün sahələri əhatə etmiĢ və bu gün strateji müttəfiqlik səviyyəsinə qalxmıĢdır.
Bu illərdə həm siyasi, həm iqtisadi sahələrdə, mədəni sahədə, bütün sahələrdə çox gözəl nəticələr vardır.
Biz beynəlxalq təĢkilatlarda daim bir-birimizə dəstək oluruq. Bütün beynəlxalq təĢkilatlarda daim bir mövqedən
çıxıĢ edirik. Ġstər BMT, istər Ġslam Konfransı TəĢkilatı, digər təĢkilatlarda həmiĢə, bütün zamanlarda Türkiyə və
Azərbaycan vahid mövqedən çıxıĢ etmiĢlər. Bölgədə gedən proseslərə də baxıĢlarımız eynidir, heç bir fikir
ayrılığı yoxdur. Daim məsləhətləĢmələr aparırıq və regional əməkdaĢlığın dərinləĢməsi üçün Türkiyə ilə
Azərbaycan arasındakı əlaqələr həlledici rol oynayır. Məhz bizim irəli sürdüyümüz təĢəbbüslər nəticəsində bu
gün bölgədə tam yeni və müsbət vəziyyət yaranmıĢdır.
Regional əməkdaĢlıq prosesləri müsbət istiqamətdə davam edir. Bizim tərəfimizdən irəli sürülmüĢ konkret
layihələr öz bəhrəsini verir, bölgəyə rifah və təhlükəsizlik gətirir. Bunların içərisində Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft
kəmərinin xüsusi yeri vardır. Məhz bu kəmər vasitəsilə bu gün bütün bölgədə əməkdaĢlıq dərinləĢir. Regional
çərçivədə bu kəmərin tikintisində iĢtirak etmiĢ bütün ölkələr öz xeyrini götürürlər.
Bu kəmərin tikintisi nəticəsində bölgədə geosiyasi və geoiqtisadi vəziyyət müsbət istiqamətə doğru
dəyiĢmiĢdir. Bunun ardınca Bakı-Tbilisi-Ərzurum qaz kəməri və digər layihələr dostluğumuzu, qardaĢlığımızı
daha da möhkəmləndirdi. Bu gün bu, artıq mövcud reallıqdır. Bu reallıq bütün bölgədə gedən proseslərə müsbət
təsir göstərir. Bizim - Türkiyə və Azərbaycanın təsir imkanları geniĢlənir. Mən əminəm ki, gələcək illərdə bizim
mövqeyimiz daha da möhkəmlənəcəkdir. Bu, artıq bir yoldur, bir dəhlizdir. Bu dəhliz bizə yeni layihələri həyata
keçirməyə imkan verir. Bu gün biz Sizinlə bu barədə geniĢ fikir mübadiləsi apardıq. Gələcək illərdə birgə
fəaliyyətlə bağlı bütün planlar nəzərdə tutulub və qarĢılıqlı addımlar atılacaqdır.
Mən çox Ģadam ki, strateji müttəfiqliyimiz, münasibətlərimiz bax, belə uğurla davam edir. Bu gün isə bu
əlaqələrin gələcək inkiĢafı üçün çox mühüm və tarixi sənəd imzalanmıĢdır. Türkiyə ilə Azərbaycan arasında
strateji tərəfdaĢlıq və qarĢılıqlı yardım haqqında müqavilə imzalanmıĢdır. Bu müqavilənin həyata keçirilməsi
nəticəsində, Ģübhə yoxdur ki, Türkiyə ilə Azərbaycan arasındakı dostluq, qardaĢlıq əlaqələri daha da
möhkəmlənəcəkdir. Bu müqavilənin çox böyük əhəmiyyəti vardır və əminəm ki, hamımız bu gözəl nəticələri
görəcəyik.
Bu gün biz, eyni zamanda, türkdilli ölkələrin birgə fəaliyyəti haqqında da geniĢ fikir mübadiləsi apardıq.
Bu məsələ ilə də bağlı mövqeyimiz üst-üstə düĢür. Biz bütün məsələlərdə iĢlərimizi qarĢılıqlı anlaĢma əsasında
qururuq.
Sizi, əziz qardaĢım, Bakıda görmək bizim hamımız üçün böyük Ģərəfdir, böyük xoĢbəxtlikdir. Biz Sizi
Azərbaycanın böyük dostu kimi tanıyırıq. Əvvəlki vəzifədə çalıĢdığınız dövrdə Siz Azərbaycanda dəfələrlə
olmusunuz. Prezident kimi bir neçə dəfə səfərə gəlmisiniz. Mənim Türkiyəyə səfərlərim də mütəmadi xarakter
daĢıyır. Belə də olmalıdır. Biz bir ailənin üzvləriyik. Bizim tariximiz münasibətlərimizin bugünkü və gələcək
inkiĢafı üçün əsas Ģərtdir. Bu, böyük, möhkəm təməldir. Bizi birləĢdirən tarix, mədəniyyət, din, dil, siyasi
maraqlar – bütün bu amillər nadir vəziyyət yaradır. Hesab edirəm ki, Türkiyə ilə Azərbaycan arasındakı
münasibətlər dünyada analoqu olmayan münasibətlərdir. Bu münasibətlər nəinki ölkələrimizi gücləndirir, eyni
zamanda, bölgədə və dünyada gedən proseslərə də müsbət təsir göstərir.
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Bir daha Sizi və Sizinlə bərabər Azərbaycana gəlmiĢ bütün bacı-qardaĢlarımızı ürəkdən salamlayıram. Sizə
və bütün türk xalqına xoĢbəxtlik, yeni-yeni uğurlar arzulayıram. Sağ olun.
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SƏNƏDLƏRĠN ĠMZALANMASI MƏRASĠMĠNDƏN SONRA RUSĠYA PREZĠDENTĠ
DMĠTRĠ MEDVEDEVLƏ BĠRGƏ MƏTBUAT KONFRANSINDA
BƏYANAT
Bakı şəhəri,
3 sentyabr 2010-cu il
-Hörmətli Dmitri Anatolyeviç!
Hörmətli qonaqlar!
Xanımlar və cənablar!
Bu gün Rusiya ilə Azərbaycan arasında münasibətlərin tarixində çox əlamətdar gündür. Bu gün siyasi və
iqtisadi xarakterli mühüm sənədlər – dövlət sərhədi haqqında, sərhədyanı Samur çayının su ehtiyatlarının
bölünməsi və onlardan səmərəli istifadə edilməsi haqqında müqavilələr, habelə qaz sahəsində əməkdaĢlıq
sferasında kontrakta əlavə imzalanmıĢdır. Əminəm ki, onlar bizim münasibətlərin inkiĢafının çox mühüm
istiqamətlərini uzun illər, qarĢıdakı onilliklər üçün müəyyən edəcəkdir. Bütün bunlar bizim münasibətlərin
dinamik və səmərəli inkiĢafının əyani göstəricisidir.
Biz münasibətlərimizi strateji tərəfdaĢlar arasında, qonĢular və mehriban dostlar arasında münasibətlər
kimi səciyyələndiririk. Rusiya Prezidentinin bugünkü səfəri, imzalanmıĢ sənədlər, habelə apardığımız fikir
mübadiləsi və danıĢıqlar bizim münasibətlərin dinamik, səmərəli və müsbət inkiĢafına əyani sübutdur. Biz bu
münasibətləri çox yüksək qiymətləndiririk. Əminəm ki, bütün istiqamətlər üzrə əlaqələrimizin gələcək inkiĢafı
da bu günə qədər əldə edilənlər kimi səmərəli olacaqdır.
Ölkələrimiz arasında çox sıx siyasi qarĢılıqlı əlaqə vardır, çox tez-tez görüĢürük, əlaqə saxlayırıq. Rusiya
Prezidentinin, böyük bir dövlətin Prezidentinin son üç ildə Azərbaycana üçüncü dəfə səfər etməsini xüsusi
qiymətləndiririk. Mən də tez-tez Rusiyaya – Moskvaya və baĢqa Ģəhərlərə səfərlər edirəm. Bu, bir-birimizə olan
qarĢılıqlı marağa, eləcə də bizim münasibətlərin mövzusunun çox geniĢ olmasına dəlalət edir.
Bizim münasibətlər ayrıca bir sahədə əməkdaĢlıqla məhdudlaĢmır. Bu münasibətlər çoxĢaxəlidir – siyasi
əlaqələri, iqtisadi kooperasiyanı, müĢtərək layihələri əhatə edir. Energetika sahəsində, neft-qaz əməliyyatlarında,
elektrik enerjisi satıĢı, nəqliyyat sahəsində əməkdaĢlıq böyük bir blok təĢkil edir. Biz regional və dünya miqyaslı
layihələr üzərində birgə iĢləyirik. ġimal-Cənub nəqliyyat dəhlizi artıq bu gün öz potensialını göstərir və hazırda
Rusiya və Azərbaycan həmin dəhlizin çox mühüm tərkib hissələridir. Biz Xəzərdə əməkdaĢlıq edirik. Biz
Qafqaz regionunda təhlükəsizliyin möhkəmləndirilməsi sahəsində əməkdaĢlıq edirik. Ölkələrimiz arasında
hərbi-texniki və humanitar sahələrdə əməkdaĢlıq fəal inkiĢaf edir. Bu istiqamətlərin hər biri barəsində konkret
faktlar və konkret layihələr əsasında çox danıĢmaq olar.
Dünən mən Rusiya Prezidentinin Ģərəfinə təntənəli ziyafət zamanı qeyd etmiĢdim ki, biz humanitar
sahədə əməkdaĢlığa xüsusi diqqət yetiririk. Bu sahədə bizim çox yaxĢı nəticələrimiz vardır. Bu gün ikitərəfli
əməkdaĢlığımız artıq ikitərəfli formatı aĢır və beynəlxalq humanitar layihəyə çevrilir. Bu il humanitar
əməkdaĢlıq sahəsində Bakıda keçirilən Rusiya-Azərbaycan forumunun müsbət təcrübəsi artıq yaxĢı nəticələr
verir. Biz bu gün razılığa gəldik ki, Rusiya və Azərbaycanın himayəsi altında keçirilən bu forum gələn il artıq
beynəlxalq statusa malik olacaqdır. Beləliklə, humanitar sahədə əməkdaĢlığımız artıq bu gün ikitərəfli formatı
aĢır və gələcəkdə bu sahədə əməkdaĢlıqda marağı olan ölkələrin və xalqların yaxınlaĢması iĢinə xidmət
edəcəkdir. Biz Azərbaycanda buna maraqlıyıq. Biz istəyirik ki, ölkəmizdə bütün xalqların nümayəndələri
gələcəkdə də indiki kimi sülh, dostluq, qardaĢlıq Ģəraitində yaĢasınlar. Biz çox sevinirik ki, ölkələrimiz arasında
humanitar əməkdaĢlıq konkret real layihələrlə zənginləĢir.
BaĢqa sözlə desək, münasibətlərimiz olduqca çoxĢaxəli, çoxtərəflidir, praktiki olaraq bütün sahələri əhatə
edir. Ən baĢlıcası isə, bu gün dövlət sərhədi haqqında müqavilə imzalandıqdan sonra münasibətlərimizdə həll
edilməmiĢ hər hansı məsələ qalmır. Həmin müqavilənin bu gün Bakıda bu cür təntənəli Ģəraitdə imzalanması
münasibətlərimizin, niyyətlərimizin səmimiliyinə daha bir sübutdur. Bu müqavilə ölkələrimiz arasında
münasibətlərin inkiĢafında mühüm mərhələdir. QarĢıda bizi baĢqa iĢlər gözləyir. Bu gün biz münasibətlərimizin
iqtisadi tərkib hissəsini necə zənginləĢdirmək barədə, hansı yeni layihələri həyata keçirməyə hazırlaĢmağımız,
gələcəkdə fəaliyyətimizi necə əlaqələndirməyi planlaĢdırmağımız barədə fikir mübadiləsi etdik. Energetika
sahəsində artıq konkret addımlar nəzərdə tutulmuĢdur.
Mən ilk növbədə, Rusiya Prezidenti Dmitri Anatolyeviç Medvedevə ölkəmizə səfər etdiyinə, bugünkü
razılaĢmalara gətirib çıxarmıĢ müĢtərək iĢə görə bir daha təĢəkkür etmək və əmin olduğumu bildirmək istəyirəm
ki, ölkələrimiz arasında münasibətlər gələcəkdə də dostluq, mehriban qonĢuluq və strateji tərəfdaĢlıq ruhunda
inkiĢaf edəcəkdir.
66

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin ĠĢlər Ġdarəsinin
PREZĠDENT KĠTABXANASI
──────────────────────────────────────────────────────────────
XXX
Sonra dövlət baĢçıları jurnalistlərin suallarına cavab verdilər.
- Bu gün imzalanan əlavə saziĢə görə, “Qazprom”un gələn il alacağı Azərbaycan qazının həcmi
artırılmıĢdır. Eyni zamanda, məhz Azərbaycan qazı “Nabukko” boru kəmərinin baĢlıca doldurucusu
kimi nəzərdən keçirilir. “Nabukko” isə “Cənub axını”nın bilavasitə rəqibidir. Bu iki məqam bir-biri üçün
ziddiyyət təĢkil etmirmi? Bir tərəfdən qaz sahəsində Rusiya-Azərbaycan münasibətləri möhkəmlənir,
digər tərəfdən isə Azərbaycan rəqib layihədə iĢtirakdan imtina etmir. Ümumiyyətlə, qaz bütün layihələrə
kifayət edəcəkmi? Sualım hər iki prezidentədir.
Prezident Dmitri MEDVEDEV: Bilirsiniz, biz iqtisadi maraqlarımıza diqqətlə yanaĢmalıyıq. Biz
anlamalıyıq ki, bir tərəfin və digər tərəfin mənafeləri mövcuddur. Bu maraqlar praqmatik xarakter daĢıyır. Bu,
ideal vəziyyətdə olan humanitar sahədə əlaqələr deyildir. Biz burada pul qazanırıq. Bu, normal haldır. Biz
burada imkanlarımızı arzularımızla uyğunlaĢdırmalıyıq. Bu, birincisi.
Ġkincisi, bu gün biz Azərbaycan Prezidenti ilə söhbət zamanı deyirdik ki, biz regionda sanballı
oyunçularıq və maraqlarımız çox halda üst-üstə düĢür. Çünki ölkələrimiz enerji ehtiyatlarının istehsalçıları və
ixracçılarıdır. Buna görə də biz bir tərəfdən razılığa gəlməliyik, digər tərəfdən isə kooperativləĢməliyik.
Həmkarlarımızın imzaladığı qaz ticarətinin geniĢləndirilməsi haqqında müvafiq sənədlər bunu nümayiĢ etdirdi.
Üçüncüsü, ən müxtəlif layihələr mövcuddur. Burada Rusiyanın mövqeyi həmiĢə elə olmuĢdur ki, biz hər hansı
layihələrə mane ola bilmərik və olmamalıyıq, bu, tamamilə qeyri-təbii iĢdir. Mənə elə gəlir ki, biz sadəcə
əməkdaĢlığın ən maraqlı sahələrini ayırmalı, birgə layihələrin cəlbediciliyini nümayiĢ etdirməliyik. Gələcək
layihələrə gəldikdə isə, necə deyərlər, qoy mənfəət gətirən, tərəfdaĢlarımız üçün maraqlı layihələr qalib gəlsin.
Heç kim heç kimi heç nəyə vadar etmir. Eyni zamanda, bu, iqtisadi cəhətdən səmərəli layihələr olmalıdır.
Gələcək üçün enerji sahəsində münasibətlər qurarkən mən buna əsaslanardım.
Prezident Ġlham ƏLĠYEV: Mən də öz növbəmdə demək istəyirəm ki, Azərbaycan artıq 2007-ci ildən öz
qazını beynəlxalq bazarlara çıxarır və Azərbaycanda hasil edilən qazın həcmi ilbəil artır. Ehtiyatlarımız
yetərincə çoxdur. Azərbaycanda yalnız təsdiq edilmiĢ qaz ehtiyatı 2 trilyon kubmetrdən çoxdur. Potensialı isə
biz real Ģəkildə təxminən 5 trilyon kubmetr həcmində qiymətləndiririk.
Buna görə də qaz bizə bir çox onilliklər kifayət edəcəkdir. Qaz sahəsində əməkdaĢlığımız açıq və səmimi
xarakter daĢıyır. Biz bu sahəyə dostlarımız və tərəfdaĢlarımızla münasibətlərimizi möhkəmləndirmək imkanı
kimi baxırıq. Rusiya ilə bu sahədə əməkdaĢlığımıza gəldikdə isə, bildiyiniz kimi, bu əməkdaĢlıq nisbətən
yaxınlarda baĢlanmıĢdır. Birinci sənədlər yalnız ötən il imzalanmıĢdır, lakin artıq qısa vaxt kəsiyində biz bu gün
imzaladığımız müqavilə ilə Azərbaycan qazının Rusiyaya ixracının həcmini mahiyyətcə 4 dəfə artırırıq. Bu,
böyük gələcəyi olan qarĢılıqlı surətdə faydalı layihədir. Layihənin əhəmiyyətli üstünlüklərindən biri də budur ki,
Azərbaycan ilə Rusiya arasında tranzit ölkə yoxdur. Biz qonĢuyuq və bizi hazırda geniĢlənən qaz kəməri sistemi
birləĢdirir. Bizim tərəfimizdən Azərbaycan qazının Rusiyaya nəqli imkanlarının geniĢləndirilməsinə sərmayələr
qoyulur.
Xatırlatdığınız baĢqa layihələrə və rəqabətə gəldikdə isə, biz qaz sahəsində fəaliyyətimizi hansısa
əsaslandırılmamıĢ rəqabət imkanı kimi nəzərdən keçirməmiĢik. Bu halda biz siyasi motivlərə deyil, yalnız
iqtisadi və praktik motivlərə əsaslanırıq. Bu gün Rusiya və Azərbaycan Ģirkətləri arasında qaz sahəsində
mövcud olan Ģərtlər bizi razı salır və mən ümid edirəm ki, Rusiya tərəfini də qane edir. Buna görə də əgər bütün
maraqlı tərəflər buna məhz iqtisadi məqsədyönlülük nöqteyi-nəzərindən baxsalar və bu layihələrin süni Ģəkildə
siyasiləĢdirilməsi minimum səviyyəyə endirilsə, əminəm ki, bütün maraqlı tərəflərin mənafeləri nəzərə
alınacaqdır. Bir daha demək istəyirəm ki, biz Rusiya ilə energetika sahəsində ikitərəfli əməkdaĢlığımızı
uzunmüddətli və strateji əməkdaĢlıq kimi nəzərdən keçiririk və bu, təkcə qaz sahəsini əhatə etmir. Bu, həm neft,
həm elektroenergetika sahələrinə də aiddir. Gələcəkdə qarĢılıqlı razılığa gəlsək, biz bütün energetika
komponentləri üzrə Rusiyaya təbii ehtiyatların ixracını artırmaq niyyətindəyik.
- Sualım hörmətli Rusiya Prezidentinədir. Azərbaycan ictimaiyyəti Sizin Ermənistana bu
yaxınlardakı səfərinizə və orada Gümrüdəki Rusiya hərbi bazası ilə bağlı müqaviləyə dəyiĢikliklər
haqqında imzalanmıĢ protokola böyük maraq göstərir. Bu da aydın məsələdir. Siz bunu necə Ģərh
edərdiniz?
Prezident Dmitri MEDVEDEV: Çox sağ olun. Təbii ki, mən səfərimin yekunlarını Ģərh edəcəyəm.
Gizlətməyəcəyəm, biz Azərbaycan Prezidenti Ġlham Heydər oğlu ilə bu mövzunu müzakirə etmiĢik. ġübhəsiz
ki, Rusiya üçün burada, Qafqazda sabitliyin qorunub saxlanması çox vacibdir. Rusiya Qafqaz ölkəsi, Xəzəryanı
ölkədir. Biz ən yaxın qonĢumuz və dostumuz Azərbaycan ilə münasibətlər quranda məhz buna əsaslanırıq.
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Buna görə burada sülh və asayiĢ olması hamımızın marağına uyğundur. Mənim Ermənistana səfərim zamanı
qəbul edilmiĢ qərara, yəni Ermənistanda Rusiyanın hərbi bazasının olması haqqında müvafiq saziĢin qüvvədə
olması müddətinin artırılması məsələsinə də məhz bu mövqedən baxmaq lazımdır. Burada hər hansı gizli və ya
baĢqa mülahizələr yoxdur. Həmin baza sülhü və asayiĢi təmin etməyə, sabitliyi qoruyub saxlamağa, bu gün
mövcud olan bütün mürəkkəbliklərin azalmasına xidmət edir və bağlanmıĢ saziĢ çərçivəsində imkanlarımızı və
səlahiyyətlərimizi həyata keçirərkən biz məhz bu mövqedən çıxıĢ edəcəyik. SaziĢdə heç bir prinsipial yenilik
yoxdur, onun yalnız bir mənası var: həmin bazanın orada olacağı illərin sayı müəyyən qədər artırılır. Mən
əminəm ki, biz mümkün olan bütün imkanları burada, Qafqazda, Cənubi Qafqazda ümumi vəziyyətin
sağlamlaĢdırılmasına yönəldəcəyik. Mən öz tabeliyimdə olanlara – həmin bazanın təminatı məsələləri ilə
məĢğul olan müvafiq nazirliklərin, idarələrin rəhbərlərinə də məhz bu cür təlimatlar verəcəyəm.
Biz Azərbaycan Prezidenti ilə bu barədə kifayət qədər ətaflı danıĢmıĢıq. Biz gələcəkdə də burada, bizim
regionda təhlükəsizliyin təmin edilməsinə aid bütün məsələlər barədə fəaliyyətimizi, fikir mübadiləsini sıx
əlaqələndirəcəyik.
- Sualım cənab Əliyevədir. Siz dediniz ki, Xəzəryanı problemlər həmiĢə Sizin diqqət
mərkəzinizdədir. XahiĢ edirəm deyin, Xəzəryanı dövlətlərin Tehran sammitində növbəti zirvə görüĢünün
Bakıda keçirilməsi haqqında qəbul edilmiĢ qərarın reallaĢdırılması hansı mərhələdədir? Bu sammitin
Bakıda çağırılmasına hər hansı maneələr varmı?
Prezident Ġlham ƏLĠYEV: Biz həmin məsələni bu gün Dmitri Anatolyeviçlə müzakirə etmiĢik, sammitin
Bakıda keçirilməsinə heç bir maneə yoxdur. Xəzər dənizinin delimitasiyası ilə əlaqədar məsələnin
tənzimlənməsi barədə mövqelərimiz üst-üstə düĢür. Bildiyiniz kimi, bizim milli sektorların ölkələrimiz arasında
bölünməsi barədə müvafiq saziĢ imzalanmıĢdır. Hesab edirik ki, bu, çox yaxĢı formatdır və Xəzər dənizinin
statusu ilə bağlı məsələnin hərtərəfli tənzimlənməsinə nail olmaq üçün möhkəm zəmin ola bilər.
Bu gün biz sammitin keçirilməsinin təxmini vaxtını da müzakirə etmiĢik və tərəfdaĢlarımızla, Xəzəryanı
bölgədəki qonĢularımızla müvafiq məsləhətləĢmələrdən sonra həmin vaxtı konkret müəyyən edəcəyik. Mənim
bildiyimə görə, bizim baĢa düĢdüyümüz mənada məqsəd həmin sammitin keçirilməsini 2011-ci ilə təxirə
salmamaqdan, onu ən yaxın aylarda, 2010-cu ildə Bakıda keçirməkdən ibarətdir.
- Mənim sualım hər iki prezidentədir. Məlum olduğu kimi, Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq
Qarabağ münaqiĢəsinin həll edilməməsi və Azərbaycan ərazilərinin Ermənistan tərəfindən iĢğalının
davam etməsi regionda sülhün və təhlükəsizliyin bərqərar olması üçün çox böyük əngəl yaradır. Siz bu
məsələnin tənzimlənməsinin perspektivlərini necə təsəvvür edirsiniz?
Prezident Ġlham ƏLĠYEV: Bizim fikrimizcə, bu məsələ ən tez bir vaxtda tənzimlənməlidir. Çünki
danıĢıqlar prosesi artıq neçə illərdir ki, davam edir. 1992-ci ildə bu məsələ ilə məĢğul olan Minsk qrupu
yaradılmıĢdır. 1994-cü ildən atəĢkəs haqqında saziĢ bağlanmıĢdır. O vaxtdan atəĢkəs rejimi mövcuddur. Lakin
bütün bu illər ərzində münaqiĢənin tammiqyaslı tənzimlənməsinə təəssüf ki, nail ola bilməmiĢik. Azərbaycan
əraziləri iĢğal altındadır. Azərbaycanlılara qarĢı etnik təmizləmə siyasəti yeridilmiĢ, nəticədə Dağlıq
Qarabağdan və Dağlıq Qarabağın ətrafındakı yeddi rayonun ərazisindən yüz minlərlə azərbaycanlı
qovulmuĢdur.
Beynəlxalq təĢkilatların qətnamələri mövcuddur. BMT Təhlükəsizlik ġurası 4 qətnamə qəbul etmiĢdir.
Həmin sənədlərdə iĢğalçı qüvvələrin Azərbaycan ərazisindən çıxarılması haqqında tələblər irəli sürülür. ATƏTin Lissabon sammitinin qərarları, digər beynəlxalq təĢkilatların qətnamələri mövcuddur.
MünaqiĢə həmin qərarlar və qətnamələr əsasında, beynəlxalq hüququn normaları və prinsipləri əsasında
tənzimlənməlidir. Bu, Rusiya, Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin Moskvada imzalanmıĢ Birgə
Bəyannaməsində də əks olunmuĢdur.
Ərazi bütövlüyü prinsipinin xalqların öz müqəddəratını təyin etmək hüququ ilə əlaqələndirilməsi
məsələsi, bizim fikrimizcə, həll edilə bilməyən məsələ deyildir. Xalqın təyini-müqəddərat hüququ ölkələrin
ərazi bütövlüyünün pozulmasını nəzərdə tutmamalıdır və ölkələrin ərazi bütövlüyü çərçivəsində uğurla həyata
keçirilə bilər. Buna görə də biz hesab edirik ki, məsələnin məhz beynəlxalq hüququn norma və prinsipləri,
beynəlxalq təĢkilatların qətnamələri əsasında həllini tapmaq lazımdır. Azərbaycan torpaqlarının iĢğal edilməsinə
son qoymaq, yüz minlərlə məcburi köçkünün öz əzəli torpaqlarına qayıtmasına və sülh Ģəraitində yaĢamasına
imkan yaratmaq lazımdır.
Ümid edirəm ki, erməni tərəfi konstruktiv yanaĢma nümayiĢ etdirəcək və biz münaqiĢəni mənim dediyim
prinsiplər əsasında tənzimləmək yolunu tapa biləcəyik.
Mən sizin sualınızdan istifadə edərək, Rusiya Prezidentinə bu prosesdə fəal iĢtirakına görə təĢəkkür etmək
istərdim. Dmitri Anatolyeviçin təĢəbbüsü ilə Rusiya, Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri arasında altı görüĢ
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keçirilmiĢdir. Bu fakt özlüyündə misilsiz xarakter daĢıyır. Həmsədr ölkələrin liderləri tarixdə hələ heç vaxt bu
cür fəallıq və ən baĢlıcası, effektivlik nümayiĢ etdirməmiĢlər.
Dmitri Anatolyeviçin iĢtirakı ilə tərəflərin yaxınlaĢdırılması iĢində çox mühüm addımlar atılmıĢdır. Mən
Rusiya Prezidentinə təĢəkkür etmək, eyni zamanda, ümidvar olduğumu bildirmək istəyirəm ki, o, gələcəkdə də
bu istiqamətdə səy göstərəcəkdir. Biz bu gün bu məsələni müzakirə etmiĢik. Mən tam əminəm və inanıram ki,
Rusiya Prezidentinin Ģəxsi iĢtirakı çox müsbət rol oynayır və onun iĢtirakı ilə aparılan danıĢıqlar daha
səmərəlidir.
Prezident Dmitri MEDVEDEV: Mən demək istəyirəm ki, həqiqətən, son illər Azərbaycan və Ermənistan
prezidentləri arasında Rusiya Prezidentinin iĢtirakı ilə görüĢlərin sayı hədsiz çox olmuĢdur.
Bu yaxınlarda mən həmin mövzuda danıĢmıĢam. Mən demiĢəm ki, son vaxtlar görülən iĢlərə görə xəcalət
çəkmirəm. Bu, dərin, düĢünülmüĢ müzakirələrdir və biz belə prosesdə yetərincə çətinliklər olduğunu anlayırıq.
Ġstənilən halda, bu səylər müəyyən nəticələr verir. DanıĢıqlar davam edir və düĢünürəm ki, əlaqələrin
intensivliyi azalmamalıdır. Rusiya Minsk qrupu çərçivəsində vəzifələrini, həm də bu mövzuda ünsiyyəti davam
etdirən qonĢu ölkə kimi mənəvi vəzifələrini yerinə yetirməyə hazırdır. ġəxsən mən gündəlikdə qalan ən
mürəkkəb məsələləri müzakirə etməyə hazıram. Ümidvaram ki, ölkələrimizin xarici siyasət idarələrinin iĢtirakı
və Ģəxsən bizim iĢtirakımızla bu cür məsləhətləĢmələr davam etdiriləcəkdir.
Mən xoĢ sözlərə görə Azərbaycan Prezidenti Ġlham Heydər oğlu Əliyevə minnətdaram. Rusiya öz
vəzifələrini hökmən yerinə yetirəcək və zəruri nəticənin əldə edilməsinə hərtərəfli kömək göstərəcəkdir. Nəticə
isə çox lazımdır. Bu nəticə regiona möhkəm sülh və təhlükəsizlik gətirməyə qadirdir. Heç Ģübhəsiz ki, Rusiya
Federasiyası da bunda maraqlıdır.
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RUSĠYA FEDERASĠYASININ PREZĠDENTĠ DMĠTRĠ MEDVEDEVĠN
ġƏRƏFĠNƏ RƏSMĠ ZĠYAFƏTDƏ
NĠTQ
Bakı şəhəri,
3 sentyabr 2010-cu il
-Hörmətli Dmitri Anatolyeviç!
Hörmətli Svetlana Vladimirovna!
Əziz qonaqlar!
Xanımlar və cənablar!
Dmitri Anatolyeviç, Sizi və nümayəndə heyətinizi Azərbaycanda səmimi qəlbdən salamlayıram. Sizin
səfərinizə çox Ģadıq. Biz çox Ģadıq ki, son vaxtlar bu, Rusiya Prezidentinin Azərbaycana artıq üçüncü səfəridir.
Mən də Rusiyada çox tez-tez oluram. Münasibətlərimizin bu cür dinamik inkiĢafı ölkələrimizin necə sıx
qarĢılıqlı fəaliyyət göstərməsinin əyani sübutudur. Ġkitərəfli məsələləri, regional problemləri müzakirə etmək,
yetərincə geniĢ, bir çox sahələri əhatə edən münasibətlərimizin gündəliyinə nəzər salmaq üçün həmiĢə yaxĢı
səbəb vardır. Ən sevindirici hal isə budur ki, hər yeni görüĢümüz, praktiki olaraq hər səfər münasibətlərimizdə
yeni səhifə açır.
Münasibətlərimiz çox möhkəmdir, onlar xalqlarımızın çoxəsrlik dostluğuna əsaslanır. Bu, bizim üzərində
dostluq, bərabərhüquqlu qonĢuluq münasibətlərimizi qurduğumuz möhkəm təməldir. Biz çox fəal siyasi dialoq
aparırıq. Biz regional məsələlərdə fəal qarĢılıqlı fəaliyyət göstəririk. Demək olar ki, regional xarakterli bütün
məsələlərə dair baxıĢlarımız üst-üstə düĢür, biz vahid mövqedən çıxıĢ edirik. Çox ümid edirik ki,
münasibətlərimizdə mövcud olan müsbət meyillər möhkəmlənəcək və inkiĢaf edəcəkdir.
Sizin səfəriniz çərçivəsində, hörmətli Dmitri Anatolyeviç, siyasi və iqtisadi xarakterli mühüm sənədlər
imzalanacaqdır. Onlar gələcəkdə münasibətlərimizin möhkəmlənməsinə və bütün istiqamətlərdə inkiĢafına
xidmət edəcəkdir. Biz çox Ģadıq ki, bu il iqtisadiyyatda böhranlı 2009-cu ilin mənfi meyillərini düzəldə bildik.
Biz əmtəə dövriyyəsinin artmasını müĢahidə edirik. Əminəm ki, artım davamlı olacaq və ona gətirib
çıxaracaqdır ki, iqtisadi münasibətlərimiz çox keyfiyyətli və çoxplanlı olacaqdır. Əmtəə dövriyyəsinin strukturu
yaxĢılaĢır və bu gün biz qarĢılıqlı ticarətin birmənalı Ģəkildə böyük artımına səbəb olacaq layihələr üzərində
iĢləyirik.
Biz təhlükəsizlik, regional əməkdaĢlıq məsələlərində birgə fəaliyyət göstəririk. Biz qonĢuyuq. Biz
dənizdə də, quruda da qonĢuyuq. Rusiya və Azərbaycan iki Xəzəryanı ölkədir, iki Qafqaz ölkəsidir. Əlbəttə,
regionumuzda baĢ verənlər bizi narahat edir və həyəcanlandırır. Biz regionumuzda potensial və mövcud riskləri
azaltmaq üçün çox fəal, səmərəli və səmimi iĢləyirik.
Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqiĢəsinin nizama salınması da gündəliyimizin ayrılmaz
hissəsidir. Mən, Dmitri Anatolyeviç, bu prosesdə fəal iĢtirakınıza görə Sizə təĢəkkürümü bildirmək istəyirəm.
Sizin iĢtirakınızla Azərbaycan və Ermənistan rəhbərlərinin artıq altı görüĢü keçirilmiĢdir. Moskvada
münaqiĢənin beynəlxalq hüququn norma və prinsipləri, qətnamələr və beynəlxalq təĢkilatların qərarları əsasında
həllini müəyyən edən mühüm bəyannamə imzalanmıĢdır. Ümidvaram ki, Sizin fəal vasitəçilik missiyanız
davam etdiriləcəkdir və biz müsbət nəticələrə nail olacağıq.
Bu gün humanitar sahədə də fəal qarĢılıqlı münasibəti qeyd etmək istərdim. Zənnimcə, bu istiqamətdə
ölkələrimiz arasında münasibətlər qonĢular və əsrlər boyu yanaĢı yaĢayan xalqlar arasında münasibətlərə
nümunə ola bilər. Bu il biz Bakıda çox mühüm və mötəbər Rusiya-Azərbaycan ictimai forumunu keçirdik və
onu illik Bakı beynəlxalq humanitar forumuna çevirmək barədə qərar qəbul edilmiĢdir. Bildiyiniz kimi,
Azərbaycanda rus dilinə, rus mədəniyyətinə çox qayğıkeĢ münasibət göstərilir. Ölkəmizdə təhsilin rus dilində
aparıldığı 300-dən çox məktəb vardır, sovet dönəmindəkindən də xeyli artıq dövri nəĢrlər dərc olunur, Rusiya
Mədəniyyət Mərkəzi, Rusiya Kitab Evi, MDU-nun filialı fəaliyyət göstərir. Bütün bunlar bizi zənginləĢdirir.
Bütün bunlar münasibətlərimizin mühüm amilidir. Siyasi münasibətlərimiz, iqtisadi əlaqələrimiz,
mənafelərimizin uyğunluğu necə olursa-olsun, münasibətlərimiz humanitar tərkibsiz natamam olardı. Mənə çox
xoĢdur ki, Rusiyada da, Azərbaycanda da irsimizə çox qayğıkeĢ münasibət vardır. Rusiyadakı Azərbaycan
icması və Azərbaycandakı rus icması dövlətlərimizin tamhüquqlu vətəndaĢlarıdırlar. Onlar da ölkələrimiz və
xalqlarımız arasında əlaqələrin möhkəmləndirilməsi iĢinə böyük töhfə verirlər.
Dmitri Anatolyeviç, Svetlana Vladimirovna, bir daha Sizi Azərbaycanda səmimi qəlbdən salamlamaq və
bu badəni Sizin sağlığınıza, ölkələrimiz və xalqlarımız arasında münasibətlərin bundan sonra da
möhkəmlənməsi Ģərəfinə qaldırmaq istəyirəm.
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“AZƏRBAYCAN-GÜRCÜSTAN-RUMINĠYA ĠNTERCONNECTOR” (AGRĠ) LAYĠHƏSĠNƏ
HƏSR OLUNMUġ DÖRDTƏRƏFLĠ GÖRÜġDƏ
ÇIXIġ
Bakı şəhəri,
14 sentyabr 2010-cu il
-Hörmətli prezidentlər!
Hörmətli BaĢ nazir!
Hörmətli qonaqlar!
Sizi Azərbaycanda salamlayıram. Sizi görməyə çox Ģadam. Hesab edirəm ki, bugünkü görüĢ uğurlu olacaq
və biz yaxĢı nəticələr əldə edəcəyik. Bu sammitin təĢkilində bizim müvafiq qurumlarımız və nazirliklərimiz
böyük iĢlər görüblər. Əminəm ki, bugünkü iclas, buradakı müzakirələr və imzalanacaq sənəd regional miqyasda
tamamilə yeni bir vəziyyət yaradacaqdır. Əminəm ki, növbəti aylarda biz çox çalıĢacağıq ki, planlaĢdırdığımızı
həyata keçirək.
Bildiyiniz kimi, Azərbaycan qədim neft ölkəsidir. Dünyada ilk neft Azərbaycanda hasil olunub və beləliklə,
neft və qaz sahəsində bizim böyük ənənələrimiz vardır. Açıq dənizdə dünyada ilk neft də Azərbaycanda hasil
olunub. Ötən əsrin ortalarında Sovet Ġttifaqında əldə olunan neftin böyük hissəsi Azərbaycanda hasil edilirdi.
Lakin Sovet Ġttifaqı süquta uğradıqdan sonra ciddi çətinliklərlə üzləĢmiĢdik. O zaman neft və qaz hasilatında
böyük tənəzzül və özümüzü daha tam idarə edə bilməmək təhlükəsi var idi. Beləliklə, mövqelərimizi bərpa
etməyin yeganə yolu xarici sərmayələrin cəlb olunması üçün ciddi çalıĢmaq idi. Bu istiqamətdə siyasətimiz
uğurlu oldu və 1994-cü ildə ilk əsas neft müqaviləsi imzalandı. Bu, sonralar “Əsrin müqaviləsi” adlandırıldı və
bizə neft və qaz sahəsinə milyardlarla birbaĢa xarici sərmayə cəlb etməyə imkan verdi. Xəzər dənizində yeni
tərəfdaĢlıq ruhu yaratdı. Xəzər dənizi beynəlxalq sərmayələr üçün ilk dəfə açıq oldu və bu, tərəfdaĢlarımızla
qarĢılıqlı maraqlar əsasında çox fəal və hərtərəfli əməkdaĢlığa baĢlamağımıza Ģərait yaratdı.
Mən bütün bunların necə baĢ verdiyini və həmin əməkdaĢlığın nəticələrinin nədən ibarət olduğunu qısaca
xatırladıram. Zənnimcə, ən böyük nəticə neft və qaz sahəsində güclü əməkdaĢlığın qurulması, enerji
dəhlizlərinin yaradılması oldu ki, Azərbaycanın karbohidrogen ehtiyatları ilk dəfə Qərb istiqamətinə nəql
olunmağa baĢlandı. Ġlk dəfə olaraq enerji infrastrukturu Xəzər dənizini Qara və Aralıq dənizləri ilə birləĢdirdi.
Bu, təkcə karbohidrogen ehtiyatların hasilatı və satılması məsələsi deyildi. Bu, böyük məna kəsb edirdi və geniĢ
regional əməkdaĢlığa yol açdı və hazırda geniĢ beynəlxalq əməkdaĢlığa çevrilmiĢdir.
Hazırda neft və qaz təchizatının Ģaxələndirilməsində əldə etdiyimiz yaxĢı nəticələr tamamilə yeni mənzərə
yaradır. Biz bu sərmayələri iqtisadiyyatı Ģaxələndirmək, digər sahələrə cəlb etmək və eyni zamanda, yeni
layihələr üzərində çalıĢmaq üçün istifadə etməyə nail olduq. Bakı-Tbilisi-Ceyhan bu istiqamətdə ilk addım oldu.
Cənubi Qafqaz adlandırılan qaz boru kəməri isə bizə qonĢu bazarlara nəinki nefti, hətta qazı ixrac etməyə imkan
yaratdı. Biz karbohidrogen ehtiyatların kənar təchizat asılılığından yaranan vəziyyətdən yaxĢı xəbərdarıq. Çünki
bir müddət biz də təbii qazı idxal edirdik.
Biz, eyni zamanda, Xəzər dənizinin Ģərqindəki tərəfdaĢlarımız üçün tranzit ölkə olmuĢuq. Bu gün də
belədir və biz həm hasilatçı, həm də ixracatçıyıq. Biz mühüm regional layihələri həyata keçirmiĢik və indi də
həyata keçiririk. DüĢünürəm ki, hasilatçılar, tranzit ölkələr və istehlakçılar arasındakı maraqlar tarazlığı və
regional əməkdaĢlığın bu üç vacib seqmenti arasındakı qarĢılıqlı anlaĢma mühüm əhəmiyyət daĢıyır. Fikrimcə,
bu gün maraqlar tarazlığının təmin olunduğu bir vəziyyət yaranıb və hamı – hasilatçılar, tranzit ölkələr və
istehlakçılar bundan yararlanacaqdır. Daha sonra ölkələrimiz də, xalqlarımız da bundan faydalanacaq və bu,
regional əməkdaĢlıqda yeni mərhələyə gətirib çıxaracaqdır.
Bu gün biz Gürcüstan, Rumıniya və Macarıstandan gələn qonaqların iĢtirakını nəzərə alaraq, Qara dənizXəzər dənizi əməkdaĢlığından ciddi danıĢa bilərik. Biz bu layihəyə bir neçə il bundan əvvəl Bakıdan Supsaya,
Qara dənizin Gürcüstan sahilinə uzanan boru kəmərinin tikintisi ilə baĢladıq. Bir qədər əvvəl qeyd etdiyim kimi,
biz Xəzər dənizinin və Qara dənizin hövzələrini birləĢdirdik. Əminəm ki, bu görüĢün nəticəsi olaraq bu
marĢrutun geniĢləndirilməsi və yeni layihələr yeni imkanlar açacaq, ölkələrimiz arasında daha sıx əlaqələrin
yaranmasına Ģərait yaradacaqdır.
Hesab edirəm ki, bugünkü sammitin keçirilməsinin əsas səbəblərindən biri təmsil etdiyimiz ölkələr
arasında mövcud olan möhkəm əlaqələrdir. Bizim Gürcüstan, Rumıniya və Macarıstan ilə yaxĢı ikitərəfli
əlaqələrimiz vardır. Bu əlaqələrin geniĢlənəcəyinə, müxtəlif sahələrdə daha da inkiĢaf edəcəyinə əminəm. Hesab
edirəm ki, enerji amili bu əlaqələrin mühüm elementidir, lakin biz təkcə enerji əməkdaĢlığı ilə
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kifayətlənməməliyik. Enerji sahəsində əməkdaĢlıq iqtisadiyyatımızın bütün digər sektorlarına mühüm yol
açacaq və təbii ki, biz siyasi əlaqələrimizin daha da inkiĢaf etdirilməsi üçün çalıĢacağıq.
Bu gün Azərbaycan neft və qaz ehtiyatlarını müxtəlif beynəlxalq bazarlara nəql edir. Uğurlu neft
strategiyası və siyasətinin nəticəsi olaraq Azərbaycan artıq qaz ixrac edən ölkəyə çevrilib. Bu ixracatın
istiqamətləri geniĢlənir və həcmi də artır. Bu il qaz hasilatının həcmi təxminən 28 milyard kubmetr olacaqdır və
bu, bizə ənənəvi istiqamətlər üzrə ixracatı artırmağa imkan verəcəkdir. Bu gün biz qazımızı dörd qonĢu ölkəyə
ixrac edirik və həmin ixracatın həcmi artmaqdadır. Bizim təsdiq olunmuĢ böyük ehtiyatlarımız vardır.
Azərbaycanın beynəlxalq səviyyədə təsdiq olunmuĢ qaz ehtiyatları təxminən 2 trilyon kubmetrdir, lakin
reallıqda minimal potensial ehtiyatlarımız 5 trilyon kubmetrə yaxındır. Bu, ĢaxələndirilmiĢ ixracat strategiyası
üçün onilliklərə, bəlkə də yüz ilə kifayətdir.
Mühüm məsələ odur ki, qazımızı müxtəlif bazarlara nəql etmək üçün artıq infrastrukturumuz vardır. BakıTbilisi-Ərzurum qaz boru kəmərinin tikintisi regionlarımız arasında qaz sahəsində əməkdaĢlığın inkiĢafı üçün
böyük rol oynamıĢdır. Lakin bu, nisbətən məhdud həcmə malik olan ilkin bir addım oldu. Hazırda biz
Ģaxələndirmənin hamımıza fayda gətirəcəyini nəzərə alaraq yeni marĢrutların müəyyənləĢdirilməsi
istiqamətində çalıĢırıq. Bu iĢləri görmək üçün planlarımız və güclü siyasi iradəmiz vardır. Mən əminəm ki, bu
gün müzakirə edəcəyimiz məsələlər regionun gələcək enerji xəritəsi üçün çox mühüm rol oynayacaqdır.
Əslində, biz enerji xəritəsini dəyiĢdiririk. Biz hasilat, nəqletmə, ixracat marĢrutları və yeni marĢrutların
yaranması imkanları haqqında ənənəvi anlayıĢları dəyiĢdiririk. Biz bu vəziyyəti dəyiĢdiririk, vəziyyət öz-özünə
yaranmır. Bu, liderlərin siyasi iradəsidir və eyni zamanda, praktiki layihələr, səylərin əlaqələndirilməsi üzrə
ciddi bir iĢdir. Mən əminəm ki, ölkələrimiz və ölkələrimizin rəhbərləri arasındakı anlaĢma səviyyəsi,
səylərimizin potensial əlaqələndirmə səviyyəsi tamamilə yeni bir Ģərait yaradacaqdır.
Qeyd etdiyim kimi, biz qonĢu ölkələrlə enerji sahəsində fəal əməkdaĢlıq edirik. Eyni zamanda, biz Avropa
təsisatları ilə də sıx çalıĢırıq. Dörd il bundan əvvəl biz Avropa Ġttifaqı ilə Azərbaycan arasında enerji sahəsində
strateji əməkdaĢlığa dair memorandum imzalamıĢıq və bu təmaslar çox fəaldır. Mən çox Ģadam ki, bu gün
Avropa Ġttifaqının iki üzv ölkəsi və Cənubi Qafqaz regionunun iki ölkəsi bu sammitdə iĢtirak edir. Uzun illər
enerji sahəsində fəal əməkdaĢlıq edən bu ölkələr indi bir komanda kimi çalıĢır. Mən çox istərdim ki, biz
gələcəkdə də birgə çalıĢaq. Bu, bizə qaz potensialımızı reallaĢdırmağa kömək edəcək, bizim üçün yeni bazarlar
açacaq və eyni zamanda, imkan verəcək ki, Avropa istehlakçılarının Xəzər regionuna, onun karbohidrogen
ehtiyatlarına çıxıĢını təmin edəcək layihələr üzrə birgə çalıĢaq. Fikrimcə, əgər biz bütün maraqları üst-üstə
qoymağa nail olsaq, qarĢımızda aydın mənzərə və çox vədedici gələcək olacaqdır. Əminəm ki, dünən
həmkarlarımla apardığım və bu gün cənab BaĢ nazirlə aparacağım danıĢıqlar bu əməkdaĢlıq ruhunu
gücləndirəcəkdir.
Bu gün biz AGRĠ adlanan layihə üzrə bəyannamə imzalayacağıq. Bu yeni bir addır və ola bilsin ki, onun
haqqında hamının məlumatı yoxdur. Lakin yeni olmaq arxada qalmaq demək deyildir. DüĢünürəm ki, bizim
yaxĢı dinamika, sürət və sadiqliklə indiyədək müzakirə olunan bütün layihələr arasında lider olmağa yaxĢı
imkanımız vardır. Biz Cənub dəhlizinə aid layihələr üzərində çalıĢmağa davam edəcəyik və fikrimcə, AGRĠ
layihəsinin çox yaxĢı potensialı vardır. Çünki biz onu irəliyə doğru aparmaq üçün aramızda olan güclü sadiqliyi
görürük. Əvvəl qeyd etdiyim kimi, biz artıq bir çox hazırlıq iĢlərini görmüĢük, anlaĢma memorandumu
imzalanıb və bu gün mühüm sənəd imzalanacaqdır. Bu səbəbdən güclü sadiqliklə, səylərimizi birləĢdirməklə,
əminəm ki, biz yaxĢı nəticələr əldə edə biləcəyik. Fikrimcə, regionumuzda enerji əməkdaĢlığının yeni səhifəsini
aça bilərik və açmalıyıq, baxmayaraq ki, AGRĠ layihəsi haqqında çoxlarının məlumatı yoxdur. Əminəm ki, bu
sammitdən sonra AGRĠ layihəsi regionumuzda və Avropada olan mühüm enerji və qaz layihələri arasında öz
yerini tutacaqdır.
Beləliklə, çıxıĢımın sonunda bugünkü toplantıdan məmnunluğumu bildirmək istərdim. Əziz qonaqlar,
dəvətimi qəbul etdiyiniz üçün sizə çox minnətdaram və əminəm ki, bugünkü tədbir yaxĢı nəticələrlə güclü
əməkdaĢlığın baĢlanılması kimi tarixə düĢəcəkdir. Diqqətinizə görə təĢəkkür edirəm.
XXX
Prezident Ġlham ƏLĠYEV görüĢdə iĢtirak edən dövlət və hökumət baĢçılarına onun dəvətini qəbul edib
Bakıya gəldiklərinə görə təĢəkkür etdi. Bildirdi ki, bugünkü toplantının ölkələrimiz arasında gələcək
əməkdaĢlığın səviyyəsinə və regionun ümumi inkiĢafına çox mühüm təsiri olacaqdır.
Prezident Ġlham Əliyev Gürcüstan Prezidenti Mixeil SaakaĢviliyə enerji sahəsində əməkdaĢlıqla bağlı dediyi
fikirlərə görə təĢəkkür etdi. Dövlətimizin baĢçısı Ġlham Əliyev ölkələrimizin iĢtirak etdiyi və Asiyanı Avropa ilə
72

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin ĠĢlər Ġdarəsinin
PREZĠDENT KĠTABXANASI
──────────────────────────────────────────────────────────────
birləĢdirəcək Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu layihəsinin daha geniĢ tərəfdaĢlığa Ģərait yaratdığını dedi.
Prezident Ġlham Əliyev “ġərq tərəfdaĢlığı” proqramı və Avropa təsisatları ilə olan ümumi əlaqələrə dair
Azərbaycana göstərdikləri daimi dəstəyə görə Prezident Beseskuya və BaĢ nazir Orbana minnətdarlığını
bildirdi.
Dövlətimizin baĢçısı Rumıniya Prezidentinə ölkəmizin ərazi bütövlüyünə və beynəlxalq təĢkilatlarda
Azərbaycana verdiyi dəstəyə görə də təĢəkkür etdi.
Prezident Ġlham Əliyev bir daha AGRĠ layihəsinin əhəmiyyətindən danıĢaraq dedi:
- Öncə qeyd etdiyim kimi, AGRĠ yeni bir layihədir və onun çox yaxĢı potensialı vardır. Bugünkü toplantı,
əməkdaĢlığın ruhu və dünənki danıĢıqlarımız ölkələrimizin nə qədər yaxın olduğunu göstərir. Bu, istənilən
layihənin uğurlu icrası üçün əsas amillərdən biridir. Əgər biz bu güclü siyasi əlaqələrə, Ģəxsi münasibətlərə
qarĢılıqlı asılılığı da əlavə etsək, - mən deyərdim ki, qarĢılıqlı asılılıq enerji sektorunda uğurun əldə edilməsi
üçün mühüm elementlərdən biridir, - o faktı da əlavə etsək ki, bir-birimizi istənilən formada dəstəkləyə bilərik
və iqtisadiyyatlarımız rəqabət aparmayacaq, o zaman AGRĠ layihəsi hamımız üçün faydalı olacaqdır.
Beləliklə, biz artıq bu layihənin icrasının baĢlandığı andan güclü potensialın olduğunu görürük. Bu gün bütün
zəruri addımlar atılacaqdır. Əminəm ki, texniki əsaslandırmaya dair məsələlər, layihənin dəyərləndirilməsi və
bütün mühəndis iĢləri vaxtında həyata keçirilərsə, o zaman yaxĢı nəticələr əldə olunacaqdır. Bir daha xoĢ
sözlərə, Ģərhlərə və iĢtiraka görə qonaqlarıma və dostlarıma minnətdarlığımı bildirirəm.
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AGRĠ LAYĠHƏSĠNƏ DAĠR BAKI BƏYANNAMƏSĠ ĠMZALANANDAN SONRA
BĠRGƏ MƏTBUAT KONFRANSINDA
BƏYANAT
Bakı şəhəri,
14 sentyabr 2010-cu il
- Hörmətli xanımlar və cənablar!
Mən hamını bu əlamətdar hadisə ilə bağlı təbrik etmək istərdim. Biz indicə AGRĠ layihəsi üzrə mühüm bir
bəyannamə imzaladıq. Bu layihə üzərində biz uzun müddət çalıĢmıĢıq. Bu layihənin nisbətən yeni bir layihə
olmasına baxmayaraq, onun çox yaxĢı gələcəyi vardır. Biz bu gün bunu müzakirə etdik. Ölkələrimizin
liderlərinin, insanlarımızın, Ģirkətlərin və nazirliklərin təmsilçilərinin bizim bir araya gəlməyimiz üçün etdiyi
səylər artıq yaxĢı nəticələr verib. Biz böyük bir inkiĢafın baĢlanğıcındayıq və əminəm ki, bu inkiĢaf uğurlu
olacaqdır.
Bu layihəni sürətlə irəliyə aparmaq üçün bizə lazım olan hər bir Ģey vardır. Ġlk növbədə bizim çox güclü
siyasi iradəmiz vardır. Ölkələrimiz arasında həm ikitərəfli, həm də çoxtərəfli səviyyədə sıx əməkdaĢlıq
mövcuddur. Bugünkü sammit bunun yaxĢı göstəricisidir.
Bizim böyük həcmdə təbii ehtiyatlarımız vardır. Azərbaycan “ġahdəniz” və digər qaz yataqlarında hasilatı
artırmaq üçün öz töhfələrini verəcəkdir. Bizim etibarlı nəqletmə və tranzit marĢrutlarımız mövcuddur. Bizim
dost qismində istehlakçılarımız vardır. Onların qaz təchizatının əlavə mənbələrinə ehtiyacları vardır. Əgər biz
istənilən potensial enerji layihəsində bütün əhəmiyyətli elementləri bir araya qoysaq görərik ki, mənzərə çox
vədedicidir. Zənnimcə, imzaladığımız bəyannaməni hansı sürətlə və səmərə ilə icra etməyimizdən, texniki
əsaslandırmanı hansı sürətlə və səmərə ilə hazırlamağımızdan və təbii ki, maliyyə ehtiyatlarının artırılmasından,
bütün təcrübə və texniki bacarıqlarımızın istifadəsindən çox Ģey asılı olacaqdır.
Nəhəng enerji layihələrini irəliyə aparmaq və icra etmək təcrübəsi, əminəm ki, bizə uğur gətirəcəkdir.
Bizim özəl təcrübəmiz vardır və bu gün biz sərmayələrin cəlb edilməsi, neft və qaz sahəsinə sərmayə qoymaq və
maliyyə ehtiyatlarının artırılması üçün beynəlxaq maliyyə institutları ilə əməkdaĢlıq məsələlərini, tikilən boru
kəmərlərini və istehlakçı, tranzit və hasilatçı ölkələr arasında qurulan yaxĢı əməkdaĢlıq məsələlərini müzakirə
etdik. Bu maraqların tarazlığı, qarĢılıqlı asılılıq layihələrin uğurla həyata keçirilməsi üçün mühüm
elementlərdən sayılır. BaĢqa sözlə desək, layihəni həyata keçirmək üçün bizə lazım olan hər bir Ģərait vardır.
Ümid edirəm ki, bugünkü imzalanma mərasimi və apardığımız danıĢıqlar, Ģirkətlərin və nazirliklərin
nümayəndələrinə verdiyimiz göstəriĢlər gələcəkdə uğurun əldə olunması üçün öz rolunu oynayacaqdır.
XXX
Sonra dövlət baĢçıları jurnalistlərin suallarına cavab verdilər.
XXX
- Mənim sualım Prezident Trayan Beseskuyadır. Mən soruĢmaq istəyirəm ki, Avropanın maliyyə
vəsaitləri bu layihə üçün istifadə oluna bilərmi? Bunun Nabukkoya nə cür təsiri olacaq? Eyni zamanda,
demək istəyirəm ki, Azərbaycan tərəfi də Nabukkoda iĢtirak etmək istəyini bildirmiĢdir. Ġndi isə mən
Sizin yeni bir layihə ilə bağlı fikirlərinizi öyrənmək istərdim.
Trayan BESESKU: Gəlin sualınızın sonuncu hissəsindən baĢlayaq. Rumıniya texniki əsaslandırma iĢini
hazırda aparmaqdadır və bunu ABġ hökuməti öz inkiĢaf və ticarət agentliyi vasitəsi ilə maliyyələĢdirir və
burada söhbət Konstansada maye qaz terminalının tikintisindən gedir. Yəni, amerikalı tərəfdaĢlar istəyir ki,
araĢdırma daha geniĢ Ģəkildə aparılsın ki, buraya Gürcüstan da daxil edilsin. Buna imkan da vardır. Ona görə,
əvvəlcə demək istəyirəm ki, bunu maliyyələĢdirmək və texniki əsaslandırma iĢini də vaxtında həyata keçirmək
olar. O ki qaldı qiymət məsələsinə, mən bu haqda heç nə deyə bilmərəm. Yalnız onu deyə bilərəm ki, əgər
layihə icra olunarsa, bu, ticarət və inkiĢaf agentliyi tərəfindən maliyyələĢdiriləcək və mərhələlərlə həyata
keçiriləcəkdir. Konstansa terminalı vasitəsilə ildə 10 milyard kubmetr, növbəti ildə əlavə 10 və üçüncü ildə
əlavə 10 milyard kubmetr qaz ötürüləcəkdir. Bu isə ümumilikdə 30 milyard kubmetr təĢkil edəcəkdir. Bu layihə,
ilk növbədə bazardakı mövcud tələbatdan, digər tərəfdən, təchizat mənbələrindən asılı olacaqdır. Təbii ki,
layihənin birinci mərhələsinə gəldikdə, əminliklə qeyd etmək olar ki, bu, Azərbaycan qazı sayəsində həyata
keçiriləcəkdir. Avropa maliyyəsi cəlb olunacaqdır ki, texniki əsaslandırma iĢi baĢa çatdırıldıqdan sonra artıq biz
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daha ciddi Ģəkildə həmin bu sərmayənin maliyyə mənbələri haqqında danıĢa bilək. Hazırda o öhdəliyi, o
məsuliyyəti öz üzərimizə götürürük ki, biz dövlətlər olaraq layihənin müxtəlif mərhələlərinə hazırıq. Daha sonra
isə, növbəti bir mərhələ kimi sərmayələri yatıracaq, terminalları istismar edəcək Ģirkətləri müəyyən edəcəyik.
Bu, özəl Ģirkətlərə məxsus terminallar olacaqdır ki, biz bir növ özəl sərmayələri cəlb edə bilək. Biz istəyirik ki,
iĢlər baĢlansın. Yəni, burada milli Ģirkətlərin, 4 ölkənin Ģirkətlərinin oynadığı rol ondan ibarət olacaqdır ki,
onların Buxarestdə ümumi bir ofisi olsun və layihə çərçivəsində bunu irəliyə doğru apara bilsinlər. Mənim üçün
bu layihəyə nə qədər vəsaitin sərf olunacağını demək çətindir. Siz bilirsiniz ki, bu, ən ucuz və ən az vəsait tələb
edən bir layihə olacaqdır. Bu, mövcud alternativ yollar arasında Xəzər dənizi və Mərkəzi Asiyadan enerji
ehtiyatlarının Avropa bazarlarına çıxarılmasının ən asan yoludur. Qiymətlərə gəldikdə isə, bu, çox yaxĢı rəqabət
qabiliyyəti olan bir layihə olacaqdır.
- Cənab prezidentlər, cənab BaĢ nazir, çox sağ olun. Sizdən bir daha bu layihənin Ģaxələndirmə və
alternativ təchizat marĢrutları nöqteyi-nəzərindən əhəmiyyəti barədə soruĢmaq istərdim, bu, hər kəs
üçün enerji təhlükəsizliyinin təminatı hesab edilə bilərmi?
Viktor ORBAN: Sual ilk baxıĢda göründüyündən daha geniĢ sahələri əhatə edir. Ġlk növbədə, qlobal
iqtisadiyyatda bir çox çətinliklər mövcuddur və bunlar gələcəkdə də olacaqdır. Buna görə də, biz Avropanın,
məsələn, on ildən sonra necə olacağını deyə bilmərik. ġübhəsiz ki, Avropada və qlobal iqtisadiyyatda bir çox
qeyri-müəyyən məqamlar vardır. Əsas məsələ siyasətçilərin və xalqların bu qeyri-müəyyənliklərə necə cavab
verməsidir. Burada iki mümkün hal ola bilər. Birincisi, heç bir tədbir görməmək və qlobal maliyyə böhranının
bitməsini gözləmək. Digər variant isə, fəal olmaq və qlobal böhranla mübarizə aparmaqdan, yeni perspektivləri
müəyyənləĢdirməkdən ibarətdir. Ġnanıram ki, bu baxımdan layihə çox vacibdir, çünkü o, qeyri-müəyyənlikdə
olan qlobal iqtisadiyyata yaxĢı bir cavabdır. Bu, eyni zamanda, avropalılar üçün də yaxĢı ismarıcdır. Bilirsiniz,
bu, çox vacibdir, büdcələrin tarazlığı da çox vacibdir, lakin biz bununla kifayətlənməməliyik. Buna görə də biz
iĢləri davam etdirməliyik. Hərəkət olmayan yerdə, biznes də olmur. Biznes olmadıqda, iqtisadi inkiĢaf da olmur.
Ġqtisadi inkiĢaf olmadıqda isə, insanlar iĢsiz qalır. Doğrudan da, insanlar iĢsiz qalır. Avropa təcrübəsində siyasi
sabitsizlik baĢ verə bilər. Əgər Avropada sülh və sabitlik Ģəraitində yaĢamaq istəyiriksə, o zaman biz qeyrimüəyyənliklərə qarĢı fəal olmalıyıq. Budur bu layihənin siyasi anlamı. Məhz buna görə mən fəal qrupun üzvü
olmaqdan çox Ģadam. Kim tərəddüd etmir? Çətin vəziyyətlərin öz-özünə həllini tapacağını gözləməyin, çalıĢın
gələcəyi özünüz yaradın. Məni həvəsləndirən məhz budur. Bu nöqteyi-nəzərdən bizim ittifaq növbəti onillikdə
Avropa iqtisadiyyatının sabitləĢməsinə töhfələr verəcəkdir.
Ġlham ƏLĠYEV: Əlavə etmək istərdim ki, Ģaxələndirmə enerji təhlükəsizliyinin mühüm elementlərindən
biridir. Çünki Azərbaycan kimi dünyanın neft və qaz bazarlarına birbaĢa çıxıĢı olmayan ölkələr, - mən burada
böyük bazarları nəzərdə tuturam, - daim ĢaxələndirilmiĢ təchizat marĢrutlarına ehtiyacın yarandığı vəziyyətlə
üzləĢirlər. ġaxələndirilmiĢ təchizat infrastrukturu yarandıqda isə, müstəqil enerji siyasəti yürütmək imkanlarımız
sürətlə artır. Deyə bilərəm ki, bir vaxtlar Azərbaycanın enerji daĢıyıcılarının ĢaxələndirilmiĢ nəqletmə
infrastrukturu yox idi. Bizim sovet dövründə tikilən bir neçə neft və qaz boru kəmərimiz var idi və onlar
fəaliyyət göstərmirdi. Müstəqillik illərində isə hasilata yatırılan sərmayələr nəqletmə infrastrukturuna qoyulan
sərmayələrlə paralel aparılırdı. Məhz bu yolla Bakı-Supsa neft boru kəməri, sonra isə Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft
boru kəməri və daha sonra Bakı-Tbilisi-Ərzurum qaz boru kəməri tikilmiĢdi.
Hazırda böyük neft və qaz ehtiyatları, o cümlədən hasilatı olan Azərbaycanın nefti və qazı bütün
istiqamətlərə nəql edən 7 boru kəməri vardır. Bütün bu boru kəmərlərini geniĢləndirmək üçün yaxĢı imkanlar
var, o cümlədən texniki cəhətdən yaxĢı imkanlar vardır. Əgər özümüzün və qonĢu ölkələrin təbii qazını daha
çox nəql etmək zərurəti yaranarsa, biz əlavə boru kəmərlərini də tikə bilərik. Bizim üçün Ģaxələndirmə enerji
potensialımızı reallaĢdırmaq qabiliyyəti deməkdir. Biz tam dərk edirik ki, Ģaxələndirmə enerji ehtiyatları ilə
özünü tam təmin etməyən ölkələr üçün proqnozlaĢdırmanın mümkünlüyü və enerji təhlükəsizliyi deməkdir.
Bildiyimiz kimi, bu gün enerji təhlükəsizliyi ölkələrin milli təhlükəsizliyinin ayrılmaz bir hissəsidir. Bu
mənada bugünkü tədbirin və bəyannamənin, keçirdiyimiz sammitin əhəmiyyəti ondan ibarətdir ki, biz
səylərimizi birləĢdiririk. Biz hamımız bu layihənin həyata keçirilməsində maraqlıyıq. Biz bu layihənin həyata
keçirilməsi iĢinə siyasi səylərimizlə, maliyyə resurslarımızla və təbii ki, maliyyə bazarlarının imkanları ilə töhfə
verəcəyik. Bu da həm hasilatçı, həm istehlakçı, həm də tranzit ölkələr üçün Ģaxələndirməni təmin edəcəkdir.
- Qazın Qafqazdan Mərkəzi Avropaya nəqli üçün bir neçə yanaĢma mövcuddur. Siz məhz bu
layihənin reallaĢmasının Ģanslarını necə qiymətləndirirsiniz? Nəzərə alsaq ki, artıq Azərbaycan və Rusiya
arasında qaz alqı-satqısına dair anlaĢma imzalanıb. Mümkünsə ölkənin qaz ehtiyatlarını açıqlayardınız
və AGRĠ layihəsi hansı həcmdə qazla təchiz edilə biləcək?
Ġlham ƏLĠYEV: Bu gün biz bu məsələləri müzakirə etdik. Rəqəmlər bəllidir. Bu il Azərbaycanda qaz
hasilatının həcmi 28 milyard kubmetrdir. Deyə bilərəm ki, daxili tələbat təxminən 10-11 milyard kubmetrə
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bərabərdir. Qalan hissəsi isə ya ixrac olunur, ya da neft hasilatını artırmaq və eyni zamanda, qazın ehtiyatda
saxlanılması üçün yenidən quyulara vurulur. Bu gün bizim qaz hasilatımız ixracetmə imkanlarımızla
məhdudlaĢır. Biz bu gün ixrac edə biləcəyimiz həcmdən daha az ixrac edirik. Bu səbəbdən biz yeni bazarlar,
yeni istiqamətlər axtarıĢındayıq.
Bu gün biz təkcə Rusiyaya deyil, digər qonĢu ölkələrə də qaz ixrac edirik. Məsələn, Türkiyəyə qaz ixrac
edirik. Bu il ixracın həcmi 6 milyard kubmetrdən çox olacaqdır. Biz bir neçə milyard kubmetr qazı ixrac üçün
asanlıqla artıra bilərik. Biz Gürcüstana qaz ixrac edirik, bu, təxminən 1 milyard kubmetrdən çoxdur. Bu,
Gürcüstanın bugünkü tələbatıdır. Əminəm ki, bu həcm artacaqdır. Çünki Gürcüstanın iqtisadiyyatı sürətlə
inkiĢaf edir və biz həcmin artımına hazır olacağıq. Biz Ġrana da qaz ixrac edirik. Mövcud potensial və boru
kəmərləri əlavə qaz təchizatını təmin edə bilər. Ötən il biz Rusiya ilə müqavilə imzaladıq və bu ilin əvvəlindən
etibarən məhdud həcmdə - yarım milyard kubmetr qazı Rusiyaya nəql edirik. Lakin Rusiyanın Azərbaycan kimi
yaxın ölkənin qazı ilə öz cənub bölgəsinin qaz təchizatına artan tələbatını və bizim qaz hasilatımızın artmasını
nəzərə alaraq, Rusiyaya ixrac olunan qazın həcmini artırmağa qərar verdik. Bu il bu həcm 1 milyard kubmetrə
çatdırılacaqdır. Gələn il isə bu həcmi 2 milyard kubmetrə çatdırmaq barədə razılığa gəlmiĢik.
Yenə də əlavə tələbat olarsa, həcmi artırmaq imkanımız vardır.
DüĢünürəm ki, bugünkü qaz hasilatımızın və ixracatımızın səviyyəsi digər layihələrdə iĢtirakımıza mane
olmur. Biz Cənub Dəhlizinə aid layihələrə çox böyük əhəmiyyət veririk. Biz Cənub Dəhlizini bir istiqamət kimi
qəbul edirik, baxmayaraq ki, Cənub Dəhlizi çərçivəsində bir neçə layihə vardır. Ən tanınmıĢı, yəqin ki,
Nabukkodur, çünki onunla bağlı bir çox görüĢlər, sammitlər keçirilib, danıĢıqlar aparılıb. Deyə bilərəm ki, ötən
il Azərbaycan enerji təhlükəsizliyi sammitində iĢtirak etmiĢdir və biz də Nabukko ilə bağlı bəyannaməyə imza
atdıq. Digəri isə Türkiyə-Yunanıstan-Ġtaliya layihəsidir, üçüncüsü, Transadriatik layihəsidir, növbətisi isə AGRĠ
layihəsidir. Bütün bu layihələr Cənub Dəhlizinin bir hissəsidir və biz onların hamısını dəstəkləyirik.
DüĢünürəm ki, bunların hamısının potensialı vardır. Biz bu iĢlərə baĢlamalıyıq. Biz Bakı-Tbilisi-Ceyhan
neft boru kəmərini 1 milyon barrel hesabı ilə tikməyə baĢlayanda hasilatımızın həcmi 200 min barreldən də az
idi. Biz mövcud hasilat potensialımızdan beĢ dəfə artıq həcmə malik olan boru kəmərinə sərmayə qoyduq. BakıTbilisi-Ceyhan neft boru kəmərinin tikintisi baĢa çatdıqdan dörd il sonra bu boru kəməri demək olar ki, tam
gücü ilə fəaliyyət göstərir. Əminəm ki, bu, AGRĠ və digər layihələrdə də baĢ verəcək. Biz Avropa bazarında
etibarlı və uzun müddətli qaz təchizatçısı olaraq qalacağıq.
- Mənim də sualım Azərbaycan Prezidentinədir. Cənab Prezident, ümumiyyətlə, Avropanın enerji
təhlükəsizliyində Azərbaycanın rolu haqqında nə deyə bilərsiniz?
Ġlham ƏLĠYEV: Bu gün biz bu məsələni ətraflı müzakirə etdik, uzun illərdir ki, biz bu istiqamətdə
çalıĢırıq. Əvvəldə qeyd etdiyim kimi, enerji təhlükəsizliyi hamı üçün təhlükəsizliyi təmin etməli olan çoxtərəfli
bir məsələdir. Bizim üçün Avropanın enerji təhlükəsizliyi Azərbaycanın yeni sahələrə daha çox sərmayə
qoymaq və daha çox hasil etmək imkanları deməkdir. Bu gün sammit zamanı çıxıĢımda bildirdim ki,
Azərbaycanın təsdiq olunmuĢ qaz ehtiyatları 2 trilyon kubmetrdir, reallıqda isə bu, 5 trilyon kubmetrdir. Bu
səbəbdən hasilatı artırmaq üçün bizə etibarlı, böyük və daha çox bazar lazımdır.
Bu gün biz Azərbaycanda qaz yataqlarına böyük sərmayələrin qoyulması ərəfəsindəyik. Bəzi
hesablamalara görə, bu, təxminən 20 milyard dollardır. Deyə bilərəm ki, son 16 il ərzində Azərbaycanın neft və
qaz sektoruna yatırılan sərmayələrin ümumi həcmi 46 milyard dollar olmuĢdur. Bu, kifayət qədər böyük
rəqəmdir. Lakin, təkcə 20 milyard dollar yalnız “ġahdəniz” yatağına yatırılacaq və bu bizə mövcud hasilatdan
azı 16 milyard kubmetr əlavə qaz hasil etməyə imkan verəcək ki, bu da təxminən 40 milyard kubmetr təĢkil
edəcəkdir. Bu vəsaiti yatırmaq üçün bizə yeni bazarlar lazımdır. Çünki, qaz biznesində əvvəl gərək, bazar
mövcud olsun, sonra isə sərmayələr qoyulsun. Bizim üçün Avropanın enerji təhlükəsizliyi alternativ və əlavə
təchizat marĢrutlarının təmin edilməsi baxımından avropalıların özündən heç də az əhəmiyyət kəsb etmir. BaĢ
nazir Orbanın qeyd etdiyi kimi, bu, hamını qane edən bir vəziyyətdir. Biz bu sahədə çox çalıĢırıq və
planlaĢdırdığımız bütün iĢləri böyük məsuliyyətlə, sadiqliklə həyata keçirəcəyik.
Çox sağ olun!
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AZƏRBAYCAN RESPUBLĠKASI VƏ TÜRKĠYƏ RESPUBLĠKASI ARASINDA
“YÜKSƏK SƏVĠYYƏLĠ STRATEJĠ ƏMƏKDAġLIQ ġURASININ QURULMASI HAQQINDA
BĠRGƏ BƏYANNAMƏ”NĠN ĠMZALANMASI MƏRASĠMĠNDƏ
BƏYANAT
İstanbul şəhəri,
15 sentyabr 2010-cu il
- Hörmətli cənab BaĢ nazir!
Əziz qardaĢım!
Bu gün doğrudan da tarixi bir gündür və bu gün də bərabər olmağımızdan çox məmnunam. Yenidən qardaĢ
Türkiyədə olmağımdan çox məmnunam və əminəm ki, bu gün imzalanmıĢ tarixi sənəd Türkiyə ilə Azərbaycan
arasındakı əlaqələrin gələcək inkiĢafını təmin edəcəkdir.
Siz qeyd etdiyiniz kimi, xalqlarımız arasında əsrlər boyu dostluq, qardaĢlıq münasibətləri yaĢayır. Bu
münasibətlər bu gün zənginləĢir, bu münasibətlər bu gün yeni səviyyəyə qalxır. Bu münasibətlər, əslində, iki
ölkə arasında olan əlaqələrin təməlidir. Biz bu əlaqələri bu möhkəm təməl üzərində qururuq. Azərbaycan dövlət
müstəqilliyini bərpa etdikdən sonra bu günə qədər Türkiyə ilə Azərbaycan arasındakı əlaqələr daim inkiĢaf edir,
möhkəmlənir. Bu gün bu münasibətlər müttəfiqlik səviyyəsinə qalxmıĢdır.
Biz yaxĢı xatırlayırıq ki, müstəqilliyimizi ilk tanıyan Türkiyə olmuĢdur. Müstəqilliyimizin ilk günündən bu
günə qədər Türkiyə daim bizim yanımızdadır. Bu gün biz müxtəlif sahələrdə uğurlu iĢbirliyi, əməkdaĢlıq edirik.
Bu əməkdaĢlıq sürətlə inkiĢaf edir. Bu gün imzalanan sənədin bu əməkdaĢlığın dərinləĢməsi və geniĢlənməsi
üçün çox böyük əhəmiyyəti vardır.
Siz bu gün Azərbaycan xalqının böyük oğlu, mənim atam Heydər Əliyevin kəlamlarını xatırladınız. Bu,
bizim üçün çox dəyərlidir, çox əzizdir. Mən çox Ģadam ki, onun ürəkdən sevdiyi Türkiyədə bu gün, bu tarixi
gündə onun kəlamları, əməyi xatırlanır. Mən əminəm ki, onun ruhu bu gün bu salondadır.
Eyni zamanda, bu gün biz türk dünyasının böyük öndəri, Azərbaycan xalqının qəlbində xatirəsi daim
yaĢayan ulu öndər Mustafa Kamal Atatürkün xatirəsini hörmətlə yad edirik. Onun kəlamları bizim
münasibətlərimiz üçün iĢıqlı bir yoldur. Yəni, münasibətlərimiz bu möhkəm təməllər üzərində qurulur. Mən
əminəm ki, indiki nəsil, gələcək nəsillər bu dostluğu, bu qardaĢlığı daha da irəliyə aparacaqlar,
möhkəmləndirəcəklər. Biz elə etməliyik ki, bundan sonrakı nəsillər də bu bayrağı daim uca tutsunlar.
Dostluğumuz, qardaĢlığımız hər Ģeydən üstündür, əbədidir və əbədi olacaqdır.
Bugünkü mərasimin çox böyük əhəmiyyəti vardır. Bu gün imzalanmıĢ sənəd əslində bu günə qədər görülən
iĢlərə bir növ yekun vurur, strateji tərəfdaĢlığımızın gələcək inkiĢafını müəyyən edir. Yüksək Səviyyəli Strateji
TərəfdaĢlıq ġurasının yaradılması sadəcə adi bir müqavilə, saziĢ deyildir. Bu, bizə imkan verəcək ki, gələcəkdə
bütün sahələrdə fəaliyyətimizi birlikdə quraq, əlaqələndirilmiĢ Ģəkildə aparaq və bütün sahələrdə daha da böyük
nəticələrə çataq. Bu saziĢ bütün sahələri əhatə edir - siyasi əlaqələri, hansılar ki, bu gün ən yüksək zirvədədir.
Ticarət əlaqələri, qarĢılıqlı sərmayə qoyuluĢu, enerji, neft-qaz sahələrindəki əməkdaĢlıq, nəqliyyat, dəmir yolu
layihələri, mədəniyyət, humanitar sahələr - yəni elə bir sahə yoxdur ki, bu saziĢdən kənarda qalsın. Bu bizə
imkan verəcək ki, Türkiyə ilə Azərbaycanın əlaqələri bundan sonra da uğurla, sürətlə və daha da mütəĢəkkil
qaydada irəliyə getsin və xalqlarımız daha da birləĢsin, daha da sıx əməkdaĢlıq etsin.
Bu tarixi gündə mən, ilk növbədə, qardaĢım, hörmətli cənab BaĢ nazirə minnətdarlığımı bildirmək
istəyirəm ki, onun səyləri və təĢəbbüsü nəticəsində bu gün bu sənəd artıq imzalanmıĢdır. Eyni zamanda,
hörmətli qardaĢımın sözlərinə qatılıram. Bu sənədin üzərində çalıĢan bütün yoldaĢlara, bütün dostlara öz
minnətdarlığımı bildirirəm.
Bu sənəd hüquqi sənəddir, amma, eyni zamanda, bu sənəd çox səmimi sənəddir. Bu, sadəcə iki ölkə
arasında müqavilə deyildir. Bu, ürəkləri, xalqları birləĢdirən, bizim xoĢ niyyətimizi ifadə edən bir əsərdir. Bu
əsər yaĢayacaq və bizi daha da zəngin və xoĢbəxt edəcəkdir. Sağ olun.
XXX
Sonra Prezident Ġlham Əliyev və BaĢ nazir Rəcəb Tayyib Ərdoğan jurnalistlərin suallarına cavab verdilər.
XXX
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- Cənab Prezident, Yüksək Səviyyəli Strateji ƏməkdaĢlıq ġurası Azərbaycanın əsas problemi olan
Dağlıq Qarabağ münaqiĢəsinin həllinə hansı köməyi edə bilər? Ümumiyyətlə, biz Azərbaycan olaraq,
türkdilli dövlətlərdən hansı köməyi gözləyirik?
Ġlham ƏLĠYEV: Əlbəttə ki, Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqiĢəsi daim Türkiyə ilə
Azərbaycan arasındakı danıĢıqların mövzusudur. Bu gün də bu mövzu ilə bağlı hörmətli cənab BaĢ nazir ilə
geniĢ fikir mübadiləsi apardıq. Bildiyiniz kimi, Türkiyə bütün dövrlərdə Azərbaycanın haqq iĢini dəstəkləyir,
bütün dövrlərdə, müxtəlif formalarda Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpa edilməsi üçün böyük səylər
göstərir. Bu gün bu məsələ ilə bağlı gedən danıĢıqlar nəticəyə gətirib çıxarmalıdır. Nəticə də ondan ibarətdir ki,
Azərbaycanın beynəlxalq birlik tərəfindən tanınan ərazi bütövlüyü bərpa edilsin. Dağlıq Qarabağ Azərbaycanın
əzəli torpağıdır. Əsrlər boyu xalqımız o ərazidə yaĢamıĢdır, yaratmıĢdır. Azərbaycanlılar o bölgədən qovuldular.
Dağlıq Qarabağda və ətraf bölgələrdə bir nəfər də olsun azərbaycanlı qalmadı. Onların hamısı etnik təmizləmə
siyasətinə məruz qaldılar. Bizim bütün tarixi, dini abidələrimiz ermənilər tərəfindən dağıdılıbdır. Bu, böyük
ədalətsizlikdir. Bu, beynəlxalq hüquq normalarına zidd olan bir addımdır. Əlbəttə ki, bundan sonra da Türkiyə
ilə Azərbaycan münasibətlərində bu mövzu daim gündəlikdə olacaqdır.
Hörmətli dostum, qardaĢım BaĢ nazirin sayəsində Türkiyənin güclənməsi, böyük dövlətə çevrilməsi bizi də
gücləndirir. Bu gün Türkiyə on il əvvəlki Türkiyə deyildir. Türkiyə böyük, qüdrətli dövlətdir. Türkiyədə xalqla
iqtidar arasında birlik vardır və bu amillər bölgəyə müsbət təsir göstərir. Türkiyə ilə hesablaĢmamaq mümkün
deyildir, nə bölgədə, nə də dünyada. Türkiyənin gücü bizim gücümüzdür. Çünki biz qardaĢıq. Bu qardaĢlıq
bizim qanımızdadır. Bu qardaĢlıq nəsildən-nəslə keçən qardaĢlıqdır və əminəm ki, bu, əbədi olacaqdır. Ona görə
Türkiyənin güclənməsi özlüyündə Ermənistan-Azərbaycan münaqiĢəsinin həllində müsbət amil kimi özünü
göstərir. Nəzərə alsaq ki, Türkiyə hökuməti bu münaqiĢə ilə bağlı məsələdə çox fəal və çevik siyasət aparır,
əminəm ki, bu siyasətin müsbət nəticələri olacaq və Azərbaycanın ərazi bütövlüyü bərpa ediləcəkdir.
- Hörmətli BaĢ nazir! Türkdilli dövlətlər birliyi baĢqa ölkələrin ərazisində yığcam yaĢayan türklərlə
hansı əlaqələri qurmağı planlaĢdırır? Ġkinci sualım. Siz Türkiyə olaraq, Akdamar erməni dini kilsəsində
bir mərasim planlaĢdırırsınız. Amma Ermənistan bunu boykot etməyə çağırır. Siz bu məsələyə necə
münasibət bildirərdiniz?
Rəcəb Tayyib ƏRDOĞAN: Əlbəttə, türk dilində danıĢan ölkələr arasındakı bu toplantı illərdir həyata
keçirilən bir tədbir olaraq davam etməkdədir. Bu il təkrar toplaĢmıĢıq. Bu il bunu, inĢallah, daha da
möhkəmləndirərək gələcəyə aparmaq üçün qətiyyət göstərəcəyik. Bunu gələcəyə istiqamətlənmiĢ iĢlərimizlə,
xüsusilə Azərbaycan və Türkiyə arasındakı münasibətləri daha da inkiĢaf etdirərək davam etdirməyə
çalıĢacağıq. Bildiyiniz kimi, Türkmənistan, Qırğızıstan, Qazaxıstan da burada iĢtirak edir. Görülən bu iĢləri
gələcək nəsillərə fərqli bir formada çatdırmağı, həqiqətən türk dilini öz aramızda danıĢa biləcəyimiz səviyyəyə
gətirməyi arzu edirik. Doğrusu, mən açıq danıĢmağı sevirəm. Yəni, biz aramızda fərqli dildə deyil, türk dilində
danıĢaraq bu iĢi həyata keçirə bilərik, bunun həsrəti içərisindəyik, bunu arzulayırıq. Bir az əvvəl Ġlham
qardaĢımla bu barədə danıĢdıq, buna nail olmalıyıq dedik. Arzu edirəm ki, bunu yalnız sözdə deyil, əməl də icra
edək.
Akdamarla əlaqədar suala gəlincə, bu, əslində bizim dünyaya baxıĢımızın bir ifadəsidir. Yəni, öz
ölkələrində onlar bizə necə münasibət göstərir və bizim onlara münasibətimiz necədir? Hazırda ölkəmizdə
erməni vətəndaĢlarımız vardır. Bizim onların dini abidələrinə münasibətimiz necədir? Onların bizim abidələrə
münasibəti necədir? Bizim hakimiyyətimizə qədər belə bir Ģey yox idi. Ġlk dəfə biz həmin kilsəni təmir etdik.
Təmir edəndən sonra ildə bir dəfə bir mərasim icra edilməsinə icazə verdik. Bu, Trabzon Ģəhərindəki Sümela
kilsəsində olduğu kimidir. Bu, əslində türkün tolerantlığının ifadəsidir. Bu tolerantlığı digər etiqad sahiblərindən
gözləmək bizim də haqqımızdır. Arzu edirik ki, onlar da eyni tolerantlığı, eyni davranıĢı bizə qarĢı göstərsinlər.
Bizim etdiklərimizə etinasız qalmayacaqlarını düĢünürəm və buna inanıram.
Biz də bir məsəl var. Bilmirəm, Azərbaycan dilində bunun qarĢılığı var, ya yox? Biz deyirik ki, at dənizə,
balıq bilməsə də, xaliq bilər. Biz öz yaxĢılığımızı etdik və bu məsələdə tolerantlığımızı göstərdik. Ġnanıram ki,
onlar da bunu baĢa düĢərlər.
- Mən Azərbaycanla əlaqədar mövzuya təkrar qayıtmaq istəyirəm. Vizaların aradan götürülməsi ilə
əlaqədar müjdəni nə vaxt verəcəksiniz? Siz hər dəfə görüĢərkən biz bununla əlaqədar hər hansı bir
xəbəri eĢidəcəyimizi gözləyirik. Amma bu məsələ hələ də gündəlikdə yoxdur. Görəsən bu, Azərbaycanın
daxilindəki proseslərlə əlaqəli ola bilərmi və ya bu müqavilə ilə bunun təkrar gündəliyə salınmasından
danıĢa bilərikmi?
Ġlham ƏLĠYEV: Bu məsələ ilə bağlı daim məsləhətləĢmələr aparılır. Əminəm ki, bu məsləhətləĢmələr
yaxĢı nəticə verəcəkdir. Keçən dəfə mən bu barədə fikirlərimi ifadə etdim ki, bu məsələ Azərbaycanda daxili
prosedurlardan keçməlidir. Azərbaycanın müvafiq qurumları, nazirliklər, dövlət strukturları öz aralarında bu
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məsələni həll etməlidirlər. Hazırlıq iĢləri baĢa çatandan sonra əlbəttə ki, bu məsələ ikitərəfli gündəliyə
salınacaqdır və əminəm ki, müsbət həllini tapacaqdır.
Rəcəb Tayyib ƏRDOĞAN: Onsuz da bilirsiniz ki, bizdə bir problem yoxdur. Amma qardaĢım, inĢallah,
bu məsələni ən qısa müddətdə həll edəcəkdir. Heç narahat olmayın.
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ĠSTANBULDA TÜRKDĠLLĠ ÖLKƏLƏRĠN
DÖVLƏT BAġÇILARININ X ZĠRVƏ TOPLANTISINDA
ÇIXIġ
İstanbul şəhəri,
16 sentyabr 2010-cu il
- Hörmətli cənab Prezident, əziz qardaĢım Abdullah Gül!
Əziz dostlar, hörmətli dövlət baĢçıları!
Ġlk növbədə demək istəyirəm ki, qardaĢ Türkiyədə yenidən olmağımdan çox məmnunam. Əziz qardaĢım
Abdullah Gülə təĢəkkür edirəm ki, bugünkü zirvə görüĢü çox yüksək səviyyədə təĢkil olunubdur. Türkiyə yenə
də bu gözəl təĢəbbüsü öz üzərinə götürüb və bu zirvə görüĢü gözəl Ġstanbulda keçirilir. Bizə göstərdiyiniz
qonaqpərvərliyə görə bir daha Sizə minnətdaram. Əminəm ki, zirvə görüĢünün gözəl nəticələri olacaqdır və
ölkələrimiz arasında əməkdaĢlıq, dostluq, qardaĢlıq əlaqələri sürətli inkiĢafını davam etdirəcəkdir.
Keçən il Türk dünyasının qədim torpağı olan Naxçıvanda zirvə görüĢünün keçirilməsi böyük hadisə idi. O
dövrdən bu günə qədər – bu bir il ərzində hesab edirəm ki, aramızdakı əlaqələr daha da sürətlə inkiĢaf etdi.
Aramızdakı dostluq, qardaĢlıq əlaqələri həm ikitərəfli formatda, həm çoxtərəfli müstəvidə daha da gücləndi.
Keçənilki zirvə görüĢü ərəfəsində Türkdilli Ölkələrin Parlament Assambleyasının (TürkPA) birinci plenar iclası
keçirilmiĢdir. Bakıda TürkPA-nın BaĢ Katibliyi yaradılmıĢdır. Artıq Katiblik uğurla fəaliyyət göstərir. Eyni
zamanda, Naxçıvan zirvə görüĢü zamanı Azərbaycan tərəfi təĢəbbüs irəli sürmüĢdü ki, TÜRKSOY Fondu
yaradılsın. Mən hörmətli həmkarlarıma minnətdaram ki, bu təĢəbbüs dəstəkləndi və artıq bütün hazırlıq iĢləri
gedir. Yaxın zamanlarda TÜRKSOY Fondu yaradılacaq və Azərbaycan bu Fondun fəaliyyəti üçün lazımi maddi
dəstəyini verəcəkdir. Hesab edirəm ki, bu Fond nəinki türkdilli dövlətlərdə, bütün türk ellərində mədəni
abidələrin bərpası, qorunması iĢinə öz dəstəyini verməlidir. Tarixi, mədəni araĢdırmalar aparmalıdır. Mədəni
sahədə, ölkələrimiz, xalqlarımız arasında dostluq, qardaĢlıq əlaqələrinin inkiĢafı iĢinə böyük töhfə verməlidir.
Bizi ortaq tarix, ortaq mədəniyyət birləĢdirir. Xalqlarımız əsrlər boyu bir yerdə yaĢamıĢlar, bir yerdə çalıĢmıĢlar,
daim bir-birinə arxa, dayaq olmuĢlar. Mən çox Ģadam ki, bu gün ölkələrimiz müstəqil dövlətlər kimi bütün
sahələrdə uğurlu əməkdaĢlıq aparır, bir-birinə dəstək olurlar. Biz çalıĢmalıyıq və çalıĢırıq ki, bütün beynəlxalq
təĢkilatlarda bir-birimizin mövqeyini gücləndirək, bir-birimizə siyasi dəstək verək və bütün iĢlərdə bir-birimizin
yanında olaq. Bütün bu əməkdaĢlığa və xoĢ niyyət göstərən bütün ölkələrə öz minnətdarlığımı bildirmək
istəyirəm.
Bildiyiniz kimi, Azərbaycanın ən ağrılı problemi olan Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ
münaqiĢəsinin həlli iĢində əfsuslar olsun ki, heç bir irəliləyiĢ və nəticə yoxdur. Uzun illərdir ki, torpaqlarımız
iĢğal altındadır. Torpaqlarımızın 20 faizi Ermənistanın iĢğalı altında qalır. Bu iĢğal və azərbaycanlılara qarĢı
aparılan etnik təmizləmə siyasəti nəticəsində bir milyondan artıq azərbaycanlı öz doğma torpaqlarından didərgin
salınıbdır. Bu, böyük ədalətsizlikdir, bu, humanitar fəlakətdir. Bütün beynəlxalq təĢkilatlar, dünyanın aparıcı
beynəlxalq təĢkilatları Azərbaycanın haqq iĢini dəstəkləyir. BirləĢmiĢ Millətlər TəĢkilatı Təhlükəsizlik ġurasının
4 qətnaməsi vardır və orada bilavasitə göstərilir ki, erməni silahlı qüvvələri Azərbaycan torpaqlarından qeydĢərtsiz çıxarılmalıdır, Azərbaycanın ərazi bütövlüyü bərpa olunmalıdır. ATƏT-in qərarları, Ġslam Konfransı
TəĢkilatının çoxsaylı qətnamələri, Avropa Parlamenti, Avropa ġurası kimi təĢkilatların qərar və qətnamələri
məsələnin ədalətli və beynəlxalq hüquq normalarına uyğun Ģəkildə həll olunmasını tələb edir. Ancaq əfsuslar
olsun ki, bu günə qədər bu məsələ ilə bağlı nəticə yoxdur.
Dağlıq Qarabağ Azərbaycanın tarixi və əzəli torpağıdır. Əsrlər boyu Azərbaycan xalqı bu torpaqlarda
yaĢamıĢ, yaratmıĢdır. Azərbaycanın ərazi bütövlüyü beynəlxalq birlik tərəfindən tanınır. Azərbaycanın ərazi
bütövlüyü bərpa olunmalıdır. Biz istəyirik ki, bunu tezliklə, danıĢıqlar, sülh yolu ilə həll edək. Azərbaycan
çoxmillətli ölkədir. Azərbaycanda müxtəlif millətlərin, müxtəlif dinlərin nümayəndələri bir ailə kimi yaĢayırlar.
Azərbaycanda heç vaxt dini, yaxud da ki, milli zəmində münaqiĢə, qarĢıdurma olmamıĢdır. Azərbaycanda bütün
xalqların hüquqları qorunur. Əlbəttə ki, erməni xalqı Azərbaycan torpaqlarında yaĢamıĢdır, bu gün də yaĢayır.
Onların da hüquqları qorunur.
Xalqların öz müqəddəratını təyinetmə istəkləri ölkələrin ərazi bütövlüyünü pozmamalıdır. Yəni, bu iki
anlayıĢ arasında qarĢıdurma yaradılmamalıdır. Beynəlxalq təcrübə və beynəlxalq hüquq belə mövqeyi, bu
mövqeyi dəstəkləyir. Dağlıq Qarabağda yaĢayan ermənilər və Dağlıq Qarabağa qayıdacaq azərbaycanlılar vahid
Azərbaycan dövləti çərçivəsində yüksək özünü idarəetmə imkanlarına malik olan prinsiplər əsasında
yaĢamalıdırlar. Bu, beynəlxalq hüququn qaydalarıdır. Bu, normal insani davranıĢın qaydalarıdır.
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Biz XXI əsrdə yaĢayırıq, XIX əsrdə yaĢamırıq. Biz sivilizasiyalararası dialoqun inkiĢafına çalıĢmalıyıq,
xalqlar arasında dostluq, əməkdaĢlıq meyillərini gücləndirməliyik. XXI əsrdə baĢqa ölkənin beynəlxalq birlik
tərəfindən tanınmıĢ ərazi bütövlüyünü pozmaq, o bölgədə etnik təmizləmə siyasəti aparmaq, Xocalı soyqırımı
törətmək kimi cinayətlər cavabsız qalmamalıdır. Beynəlxalq birlik nəinki öz qətnamələri və qərarları ilə,
praktiki addımlarla bu məsələnin tezliklə həll olunmasına çalıĢmalıdır. Hər halda bundan sonra da çalıĢacağıq
ki, məsələ daim gündəlikdə, bütün beynəlxalq təĢkilatların gündəliyində qalsın. Əlbəttə ki, biz dost, qardaĢ
ölkələrin dəstəyinə görə minnətdarıq. Ġlk növbədə qardaĢ Türkiyəyə minnətdarıq ki, bütün dövrlərdə daim
Azərbaycanın yanında olmuĢdur. Bütün beynəlxalq təĢkilatlarda Azərbaycana dəstək olmuĢdur. Öz fikrini, öz
mövqeyini açıq ifadə etmiĢdir. Türk dünyasında yaĢayan və bizə dəstək olan bütün qardaĢlarıma bu gün bu
gözəl Ģəhərdən müraciət edib minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm.
Türk dünyası böyük dünyadır. Vaxtilə türk dünyasının qədim və ayrılmaz diyarı olan Zəngəzur bölgəsinin
Azərbaycandan qoparılıb Ermənistana verilməsi nəticəsində türk dünyası arasında olan coğrafi bağlantı
pozulubdur. Biz xəritəyə baxsaq görərik ki, əgər o tarixi ədalətsizlik törədilməsəydi, bu gün vahid türk dünyası
coğrafi baxımdan da bir məkan kimi yaĢayacaqdı. Ancaq buna baxmayaraq, bizi birləĢdirən təkcə coğrafi
koordinatlar deyildir. Bizi birləĢdirən aramızdakı münasibətlərdir, qardaĢlığımızdır, ortaq keçmiĢimizdir, bu
günümüzdür. Ġyirmi ilə yaxındır ki, ölkələrimiz müstəqil dövlətlər kimi yaĢayırlar. Bu müddət ərzində
ölkələrimiz gücləndi, formalaĢdı, dövlətçiliyimizin əsasları quruldu. Bu gün Azərbaycan, Qazaxıstan,
Qırğızıstan, Özbəkistan, Türkmənistan kimi ölkələr öz növbəsində Türkiyəni gücləndirir, necə ki, böyük və
güclü Türkiyə bizi gücləndirir. Bizim gücümüz bizim birliyimizdədir. Biz çalıĢmalıyıq ki, bütün sahələrdə bu
birliyi daha da möhkəmləndirək.
Mən xüsusilə Türkiyə ilə Azərbaycan arasındakı əlaqələrin inkiĢafı üçün dünən imzalanan çox vacib
saziĢi bu gün vurğulamaq istəyirəm. Dünən Türkiyə ilə Azərbaycan arasında Yüksək Səviyyəli Strateji
TərəfdaĢlıq ġurası yaradılıbdır. Əminəm ki, ġuranın fəaliyyəti çox uğurlu olacaqdır. Biz çalıĢmalıyıq ki,
ölkələrimiz arasında münasibətləri bütün sahələrdə sürətlə irəliyə aparaq. Ġqtisadi sahədə qarĢılıqlı ticarətin
təĢviqi və geniĢlənməsi üçün əlavə tədbirlər görülməlidir. QarĢılıqlı sərmayənin qoyulması üçün əlavə imkanlar
araĢdırılmalıdır. Bu gün Azərbaycana qardaĢ ölkələrdən sərmayələr qoyulub, eyni zamanda, Azərbaycan
Ģirkətləri türkdilli ölkələrə investisiyalar qoyurlar və bu proses getdikcə daha da güclənir.
Bu gün əziz qardaĢım Abdullah bəy qeyd etdi ki, enerji təhlükəsizliyi məsələlərində biz birgə çalıĢırıq.
Türkiyə ilə Azərbaycan arasındakı münasibətlərdə bu məsələ xüsusi çəkiyə malikdir. Bakı-Tbilisi-Ceyhan,
Bakı-Tbilisi-Ərzurum neft-qaz kəmərləri demək olar ki, bölgənin enerji xəritəsinə böyük töhfə verdi, yəni enerji
xəritəsini zənginləĢdirdi. Bu yollar, bu dəhlizlər açılandan sonra bu dəhlizlər vasitəsilə Xəzər dənizinin Ģərq
sahillərindən təbii ehtiyatlar nəql edilir. Bu gün Qazaxıstandan, Türkmənistandan neft məhsulları Azərbaycan
ərazisindən dünya bazarlarına, o cümlədən Türkiyəyə və Türkiyə ərazisindən dünya bazarlarına çıxarılır.
Əminəm ki, gələcəkdə bu əməkdaĢlığın daha da böyük faydası olacaqdır. Bu sahədə aramızdakı çoxtərəfli
əməkdaĢlığa böyük ehtiyac vardır. Xəzər hövzəsində yerləĢən ölkələrdə zəngin təbii ehtiyatlar vardır. Türkiyə
bizim üçün həm böyük bazardır, eyni zamanda, qardaĢ ölkənin tranzit imkanları da geniĢdir. Biz bu sahədə
səylərimizi daha da artırsaq, bu, hər bir ölkənin gücləndirilməsinə xidmət göstərəcəkdir.
Bu gün biz dəmir yolu layihəsi üzərində fəal çalıĢırıq. Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu nəinki Türkiyəni
Azərbaycanla, Türkiyəni Orta Asiya ilə birləĢdirəcək, Avropanı Orta Asiya ilə birləĢdirəcəkdir. Bu yol həm
iqtisadi cəhətdən çox cəlbedicidir, həm də ki, qardaĢ ölkələri birləĢdirəcəkdir. Yəni, bütün bu layihələrlə
əlaqədar artıq müvafiq tapĢırıqlar verilibdir, iĢlər görülür. Mən Ģübhə etmirəm ki, gələcəkdə belə layihələrin sayı
çoxalacaqdır. Ancaq artıq həyata keçirilən layihələr göstərir ki, birgə görülən iĢlər, müĢtərək təĢəbbüslər bütün
ölkələrə ancaq və ancaq xeyir və mənfəət gətirir.
Mən bir daha qeyd etmək istəyirəm ki, bugünkü zirvə görüĢünə çox böyük əhəmiyyət verirəm. Mən çox
Ģadam ki, vaxtilə yaradılmıĢ, sonra pozulmuĢ ənənə artıq bərpa olunur. Yəni artıq bu zirvə görüĢləri keçirilir.
Keçən il keçirildi, bu il keçirilir. Əminəm ki, gələn il də keçiriləcəkdir. Biz bu ənənəni artıq bərpa edirik. Ümid
edirəm ki, gələcəkdə nəzərdə tutulmuĢ bütün məsələlər, planlar həyatda öz əksini tapacaq və ölkələrimiz
arasında dostluq, qardaĢlıq münasibətlərinin uğurlu inkiĢafı davam edəcəkdir. Sağ olun.
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NYU-YORKDA BMT BAġ MƏCLĠSĠNĠN 65-CĠ SESSĠYASINDA
ÇIXIġ
Nyu-York şəhəri,
23 sentyabr 2010-cu il
-Cənab sədr!
Xanımlar və cənablar!
Əvvəlki natiqlərə qoĢularaq cənab Cozef Deysin BirləĢmiĢ Millətlər TəĢkilatı BaĢ Məclisinin 65-ci
sessiyasının sədri vəzifəsinə seçilməsi münasibətilə onu təbrik etmək, bu cür olduqca məsuliyyətli iĢdə böyük
uğurlar arzulamaqdan Ģərəf duyduğumu və apardığı məhsuldar iĢə görə onun sələfi doktor Əli Abdussalam
Trekiyə təĢəkkürümü bildirmək istəyirəm.
Mən, həmçinin BirləĢmiĢ Millətlər TəĢkilatının fəaliyyətinin canlandırılmasında nümayiĢ etdirdiyi
rəhbərlik məharətinə və iĢə sadiqliyinə görə BirləĢmiĢ Millətlər TəĢkilatının baĢ katibi, zati-aliləri cənab Pan Gi
Muna dərin hörmət və minnətdarlığımı bildirirəm.
Cənab sədr,
Azərbaycan dünya xalqları üçün beynəlxalq sülh və təhlükəsizliyin təmin olunması, davamlı inkiĢafın
təĢviq edilməsi və fundamental azadlıqların irəliyə doğru aparılması sahəsində BirləĢmiĢ Millətlər TəĢkilatının
oynadığı əsas rolu qiymətləndirir.
Azərbaycan hesab edir ki, BirləĢmiĢ Millətlər TəĢkilatı dünyanın hər bir yerində bir çox qlobal
məsələlərdə, eləcə də hər bir üzv dövlətin istəklərinin nəzərə alınması və narahatlıqların aradan qaldırılmasında
daha güclü və bacarıqlı olmalıdır.
Müharibə və iĢğalın ağır nəticələrindən əziyyət çəkən bir ölkə kimi Azərbaycan qəti Ģəkildə inanır ki,
dövlətlər arasında yaxĢı qonĢuluq, dost münasibətləri və əməkdaĢlığa aid beynəlxalq səviyyədə qəbul olunmuĢ
beynəlxalq hüququn norma və prinsiplərinə düzgün qaydada riayət edilməsi, eləcə də dövlətlərin üzərlərinə
götürdükləri öhdəliklərin xoĢ iradə ilə yerinə yetirilməsi beynəlxalq sülhün və təhlükəsizliyin qorunmasında çox
böyük əhəmiyyətə malikdir.
Ermənistan ilə Azərbaycan arasında davam edən silahlı münaqiĢə beynəlxalq və regional sülhə və
təhlükəsizliyə böyük təhlükədir. MünaqiĢə nəticəsində Azərbaycan ərazisinin beĢdəbir hissəsi iĢğal edilmiĢ,
ölkəmizin təxminən hər doqquz nəfərindən biri məcburi köçkün və ya qaçqın vəziyyətinə düĢmüĢdür.
Ermənistan Respublikasının münaqiĢə zamanı çox ciddi beynəlxalq cinayətlər törədərək, etnik təmizləmə
siyasətini həyata keçirərək və iĢğal edilmiĢ Azərbaycan ərazilərində monoetnik mədəniyyətin yaradılmasına
çalıĢaraq, Azərbaycan ərazilərinin iĢğalına görə əsas məsuliyyət daĢıması beynəlxalq səviyyədə etiraf
edilmiĢdir.
BirləĢmiĢ Millətlər TəĢkilatının Təhlükəsizlik ġurası qəbul etdiyi dörd qətnamədə Azərbaycanın
suverenliyi və ərazi bütövlüyünə tam dəstəyini vermiĢ və torpaqların gücdən istifadə edərək ələ keçirilməsinin
qəbuledilməzliyini vurğulamıĢdır. BMT, həmçinin Dağlıq Qarabağı Azərbaycanın bir hissəsi kimi tanımıĢ,
iĢğalçı qüvvələrin Azərbaycanın iĢğal edilmiĢ bütün ərazilərindən dərhal, tam Ģəkildə və qeyd-Ģərtsiz
çıxarılmasına çağırmıĢdır. BirləĢmiĢ Millətlər TəĢkilatının BaĢ Məclisi və digər beynəlxalq təĢkilatlar, o
cümlədən ATƏT, Avropa ġurası, Avropa Parlamenti, Ġslam Konfransı TəĢkilatı eyni mövqeni tutmuĢlar.
Əfsuslar olsun ki, beynəlxalq ictimaiyyətin yekdil mövqeyinə baxmayaraq, Azərbaycan əraziləri iĢğal altında
qalmaqda davam edir.
Bu günə qədər münaqiĢənin mümkün qədər tez və davamlı həll variantını tapmaq məqsədi ilə vicdanla
danıĢıqlar aparmaq əvəzinə, Ermənistan vəziyyətin ağırlaĢmasına üstünlük verir ki, bu da öz növbəsində
gözlənilməz nəticələrə gətirə bilər.
MünaqiĢənin tezliklə həll olunması istiqamətində göstərilən hazırkı səylərə baxmayaraq, Azərbaycanın
iĢğal edilmiĢ ərazilərində aparılan iĢlər beynəlxalq hüququ kobud surətdə pozur və iĢğalın cari status-kvosunun
daha da möhkəmləndirilməsinə, etnik təmizləmənin nəticələrinin saxlanmasına, zəbt olunmuĢ ərazilərdə
məskunlaĢmanın aparılmasına xidmət edir, o cümlədən münaqiĢənin dinc yolla həllinə ciddi maneə yaradır.
Belə ki, münaqiĢənin baĢladığı andan ötən dövr ərzində çoxlu sayda insanlar azərbaycanlıların qovulduğu
iĢğal altındakı bölgələrə köçməyə həvəsləndirilmiĢdir. 2005-ci ildə ATƏT Azərbaycanın iĢğal edilmiĢ
ərazilərinə faktaraĢdırıcı missiyasını göndərmiĢ və həmin missiya orada insanların məskunlaĢması faktını
müəyyən etmiĢ, “Azərbaycanın iĢğal edilmiĢ ərazisində hər hansı digər məskunlaĢmaqdan çəkinməyə”
çağırmıĢdır.
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Ermənistan iĢğal edilmiĢ ərazilərdə Azərbaycanın mədəni və tarixi köklərini nümayiĢ etdirən maddi
sübutları yox etməyə çalıĢaraq, həmin yerlərin tarixi və mədəni simasını dəyiĢmək məqsədi ilə ardıcıl tədbirlər
görməkdədir. Nəticədə, iĢğal olunmuĢ ərazilərdə Azərbaycanın elə bir tarixi və ya mədəni abidəsi, elə bir
müqəddəs yeri qalmamıĢdır ki, ona zərər dəyməsin, yaxud orada vandalizm aktları törədilməsin.
ĠĢğal edilmiĢ ərazilərə insanların köçürülməsi, eləcə də tarixi və mədəni irsin məhv edilməsi, mənimsənilməsi
orada aparılan qeyri-qanuni fəaliyyətin müxtəlif formaları ilə yanaĢı, məcburi köçkünlərin mülkiyyət
hüquqlarına da birbaĢa zərər vurur.
Siyasi məsələlərə dair razılaĢmanın olmaması, münaqiĢənin dondurulmuĢ vəziyyətdə qalması və uzun
müddət davam edən danıĢıqlar münaqiĢə ilə bağlı beynəlxalq hüquqa və insan hüquqları sahəsində beynəlxalq
qanunlara davamlı Ģəkildə bilərəkdən riayət edilməməsindən irəli gələn digər problemlərə diqqətin
yetirilməməsi üçün bəhanə kimi istifadə edilməli deyildir.
Cənab sədr,
Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ bölgəsində və onun ətrafında silahlı münaqiĢənin tezliklə həll edilməsi
bizim üçün baĢlıca vəzifə olaraq qalır. ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədr ölkələri regiona sülh və sabitliyin
gətirilməsində səylərini göstərirlər. MünaqiĢənin həlli erməni hərbi qüvvələrinin iĢğal edilmiĢ Azərbaycan
ərazilərindən müəyyən edilmiĢ müddət ərzində çıxarılmasını, bütün kommunikasiyaların bərpasını, bütün
qaçqın və məcburi köçkünlərin doğma yerlərinə qayıtmasını, beynəlxalq təhlükəsizlik zəmanətlərini, o
cümlədən sülhməramlı qüvvələri, Dağlıq Qarabağın müvəqqəti statusunu nəzərdə tutur. Biz Dağlıq Qarabağın
Azərbaycan Respublikasının tərkibində statusunun yekunlaĢdırılması üçün xoĢ məramla danıĢıqları davam
etdirməyə hazırıq.
ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri tərəfindən 2009-cu ilin dekabr ayında Ermənistan ilə Azərbaycana
təqdim edilmiĢ mərhələli variant prinsip etibarilə Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqiĢəsinin
uzunmüddətli həllinə nail olmaqda əsas kimi Azərbaycan tərəfindən qəbul edilmiĢdir. Əfsuslar olsun ki,
Ermənistan tərəfi həmsədrlərin təklifinə aydın cavabını hələ də uzadır.
Azərbaycan öz suverenliyi və ərazi bütövlüyü baxımından həyati əhəmiyyət kəsb edən məsələlər üzrə üzv
dövlətlərin prinsipial mövqeyini yüksək qiymətləndirir. Biz beynəlxalq ictimaiyyətin Azərbaycanın ədalətli
mövqeyi ilə davamlı Ģəkildə həmrəy olmasına və mövcud çətinliklərin qərəzsiz, açıq və əhatəli Ģəkildə həllinə
yönəlmiĢ BirləĢmiĢ Millətlər TəĢkilatı çərçivəsində irəli sürdüyümüz təĢəbbüslərə mühüm dəstəyə arxalanırıq.
Xanımlar və cənablar!
Həll olunmamıĢ Dağlıq Qarabağ münaqiĢəsinə və iĢğal edilmiĢ ərazilərə baxmayaraq, Azərbaycan
hökuməti ölkədə siyasi sabitliyin, demokratik inkiĢafın, iqtisadi çiçəklənmə və sosial rifahın təmin edilməsinə
nail olmuĢdur. Bu gün, Azərbaycan iqtisadiyyatı dünyada ən sürətlə inkiĢaf edən ölkələrdən biridir. Yalnız son
beĢ il ərzində Azərbaycan ümumi daxili məhsulunu təxminən üç dəfə artırmıĢdır.
FormalaĢan ġərq-Qərb və ġimal-Cənub nəqliyyat və enerji dəhlizləri boyunca əsas ticarət marĢrutlarının
kəsiĢməsində yerləĢən Azərbaycanın strateji-coğrafi mövqeyi ölkənin enerji və infrastruktur qovĢağına
çevrilməsində mühüm amildir. Azərbaycanda təsdiqlənmiĢ böyük neft və qaz ehtiyatları vardır və ölkəmiz yeni
yataqların kəĢf olunmasında yaxĢı perspektivlərə malikdir. Azərbaycanda karbohidrogenlərin beynəlxalq
bazarlara daĢınması üçün müasir infrastruktur artıq yaradılmıĢdır. Bu infrastrukturdan beynəlxalq enerji
təhlükəsizliyini Ģaxələndirə və gücləndirə biləcək neft və təbii qazın ixracı üçün istifadə edilir. Bu, qaz təchizatı
üçün xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Təbii qazın təsdiqlənmiĢ 2 trilyon kubmetr, potensial qaydada 5 trilyon
kubmetr və hətta ondan da artıq həcmdə ehtiyatlara malik olan Azərbaycan dünyada qaz bazarının sabit
inkiĢafının təmin edilməsi iĢinə töhfəsini verməyə hazırdır. Azərbaycanın olduqca fəal qaydada qonĢuları ilə
iĢlədiyi digər qlobal səviyyədə mühüm layihə regional dəmir yolu xəttinin çəkilməsini və inkiĢafını nəzərdə
tutur. Bu dəmir yolu xətti Asiya ilə Avropa arasında bütün növ malların daĢınması üçün böyük imkanlar
yaradacaqdır.
Hasilat Sənayesində ġəffaflıq TəĢəbbüsünün çox fəal üzvü kimi Azərbaycan enerji gəlirlərini açıq və Ģəffaf
Ģəkildə ölkənin inkiĢafı, xüsusən də insan kapitalının formalaĢdırılması və yoxsulluğun aradan qaldırılması üçün
istifadə edir. Beləliklə, biz yoxsulluq səviyyəsini 2003-cü ildəki 49 faizdən 2009-cu ildə 11 faizə qədər
azaltmağa nail olduq. Mən qətiyyətlə inanıram ki, qarĢıdan gələn illərdə Azərbaycan davamlı inkiĢaf sayəsində
bu sahədə daha böyük nailiyyətlər əldə edəcəkdir.
Cənab sədr, Azərbaycan bütün dövrlərdə müxtəlif dinlər, etnik qruplar və fəlsəfələr arasında birgə yaĢama
və dözümlülük məkanı olmuĢdur. Sivilizasiyalar Ġttifaqının Dostlar Qrupunun fəal üzvü kimi Azərbaycan
dinlərarası və mədəniyyətlərarası dialoqun təĢviqinə qarĢılıqlı hörmət və anlaĢma əsasında töhfə verir.
Azərbaycan bu ilin yazında 32 dövlətin dini rəhbərlərinin Ümumdünya Sammitini təĢkil etmiĢ, 2011-ci ilin
aprelində Mədəniyyətlərarası Dialoq naminə Ümumdünya Forumunu keçirmək təĢəbbüsü ilə çıxıĢ etmiĢdir.
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Planetin istənilən guĢəsinə təsir göstərə biləcək ən ciddi və uzunmüddətli çətinliklərdən biri iqlim
dəyiĢikliyidir. Biz Azərbaycanda 2010-cu ili “Ekologiya ili” elan etmiĢik və ətraf mühitin qorunması sahəsində
müxtəlif xüsusi proqramlar qəbul etmiĢik.
Azərbaycan inkiĢaf edən və ən az inkiĢaf etmiĢ dövlətlərin, eləcə də təbii fəlakətlərdən əziyyət çəkən
ölkələrin üzləĢdiyi çətinliklərin aradan qaldırılması və zəruri ehtiyacların təmin edilməsinə xüsusi diqqət
yetirərək, hamı üçün davamlı inkiĢaf və qlobal çiçəklənmənin təĢviqinə tam dəstəyini nümayiĢ etdirir,
dayanmadan səylər göstərir. Azərbaycan BirləĢmiĢ Millətlər TəĢkilatı çərçivəsində razılaĢdırılmıĢ inkiĢaf
məqsədlərinin yerinə yetirilməsinə töhfəsini davam etdirəcəkdir.
Sağ olun.
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DAġKƏNDDƏ SƏNƏDLƏRĠN ĠMZALANMA MƏRASĠMĠ BAġA ÇATDIQDAN SONRA
ÖZBƏKĠSTAN PREZĠDENTĠ ĠSLAM KƏRĠMOVLA BĠRGƏ MƏTBUAT ÜÇÜN
BƏYANAT
Daşkənd şəhəri,
27 sentyabr 2010-cu il

- Hörmətli Ġslam Əbdüqəniyeviç, xoĢ sözlərinizə, qonaqpərvərliyinizə, səmimi qəbula görə sağ olun.
Zənnimcə, nümayəndə heyətimizin üzvləri məni dəstəkləyərlər ki, biz burada özümüzü evimizdə olduğu kimi
hiss edirik. Biz özümüzü dostlarımızın, qardaĢlarımızın arasında, doğma torpağımızda hiss edirik. Sizin
yaratdığınız bu ab-havanı biz yüksək qiymətləndiririk.
Azərbaycanın böyük oğlu Heydər Əliyev haqqında səmimi sözləriniz bütün azərbaycanlıların qəlbində
rəğbət doğurur. Heydər Əliyev haqqında, onun Azərbaycanın müstəqil dövlət kimi formalaĢmasına imkan
vermiĢ iĢləri haqqında xatirə qəlbimizdə yaĢayır. Bu gün gördüyümüz iĢlər də Heydər Əliyevin xidmətləridir.
Bu gün biz möhkəm zəmin üzərində dövlət qurur və onu gücləndiririk. Buna görə mən Sizə, atamla dostluq
etmiĢ, onunla birgə iĢləmiĢ insana çox minnətdaram, Sizi bağlayan amillər çox idi. Bu sözləri eĢitmək, qardaĢ
Özbəkistanda Heydər Əliyevin xatirəsinin əziz tutulduğunu görmək mənə çox xoĢdur. Bu, dövlətlərimizin
bugünkü uğurlu inkiĢafının mühüm amillərindən biridir.
Azərbaycan dövlətinin baĢçısı Özbəkistanın qazandığı uğurlara toxunaraq dedi:
-Bir daha demək istəyirəm ki, müstəqillik dövründə ölkənizin uğurları Azərbaycanda bizi çox sevindirir.
Sizin rəhbərliyiniz altında, prinsipial və müdrik siyasətiniz sayəsində Özbəkistan çox böyük nəticələr
qazanmıĢdır. Biz Özbəkistanı qardaĢ, yaxın, dost dövlət hesab edirik. Bu dövlətlə bizi çox möhkəm tarixi,
mədəni əlaqələr bağlayır. Bugünkü münasibətlərimiz də bu baza əsasında formalaĢmıĢdır.
Prezident Ġlham Əliyev Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqiĢəsi ilə bağlı Özbəkistanın qəti
və ədalətli mövqeyini xüsusi vurğulayaraq dedi:
- Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpa edilməsi məsələsində, eləcə də bütün münaqiĢələrin bütövlükdə
beynəlxalq hüququn norma və prinsipləri çərçivəsində həll edilməsində prinsipial, ardıcıl, qətiyyətli mövqeyinə
görə biz Özbəkistana çox minnətdarıq. Azərbaycanın ərazi bütövlüyü bütün dünya tərəfindən tanınmıĢdır.
Dağlıq Qarabağın Azərbaycanın ayrılmaz hissəsi olması bütün dünya tərəfindən, BMT tərəfindən tanınmıĢdır.
Təbii ki, Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpa edilməsi Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ
münaqiĢəsinin tənzimlənməsinin baĢlıca Ģərtidir. Erməni tərəfin tez-tez istinad etdiyi xalqların təyinimüqəddərat hüququ məsələsinə gəldikdə isə, bu hüquq Azərbaycanın ərazi bütövlüyü çərçivəsində uğurla
həyata keçirilə bilər. Bu prinsip ərazi bütövlüyü prinsipinə zidd deyildir və əgər Helsinki Yekun Aktının
qərarına nəzər salsaq, orada aydın görünür ki, xalqların təyini-müqəddərat hüququ dövlətin ərazi bütövlüyünü
pozmamalıdır. Xüsusən erməni xalqının artıq bir dəfə Azərbaycanın tarixi torpaqlarında öz müqəddəratını təyin
etməsini nəzərə alsaq, ikinci erməni dövlətinin yenə də Azərbaycanın tarixi torpaqlarında yaradılması tamamilə
yolverilməz və qəbuledilməzdir.
Biz öz ərazi bütövlüyümüzü bərpa etmək üçün səy göstərəcəyik. Biz danıĢıqlar prosesindəyik, məsələyə
konstruktiv münasibət nümayiĢ etdiririk və erməni tərəfdən də konstruktivlik gözləyirik ki, bu məsələ
tənzimlənsin. MünaqiĢənin uzanması heç kimin xeyrinə deyildir və hesab edirəm ki, beynəlxalq hüququn norma
və prinsiplərinə tamamilə müvafiq olan tənzimləmə yolunun tapılması bütün dövlətlərin mənafeyinə uyğundur.
Ġslam Əbdüqəniyeviç, bizi dəstəklədiyinizə görə bütün Azərbaycan xalqı adından Ģəxsən Sizə və Özbəkistanın
bütün qardaĢ xalqına bir daha dərin təĢəkkürümü bildirmək istəyirəm. Biz bunu yüksək qiymətləndiririk.
Prezident Ġlham Əliyev Azərbaycanın və Özbəkistanın dövlət baĢçılarının imzaladıqları birgə Bəyannamənin
mühüm əhəmiyyətinə toxunaraq dedi:
- Bu gün biz mühüm Bəyannamə imzaladıq. Bu sənəddə, o cümlədən Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq
Qarabağ münaqiĢəsinin tənzimlənməsi məsələsinə də toxunulur. Bəyannamədə regional, beynəlxalq
təhlükəsizlik, iqtisadi xarakterli digər mühüm məqamlar da qeyd edilmiĢdir. Biz bütün istiqamətlər üzrə
münasibətlərimizi qətiyyətlə inkiĢaf etdirmək əzmindəyik və bu gün konkret nəqliyyat layihələrini, iqtisadi
əməkdaĢlıq məsələlərini hərtərəfli müzakirə etmiĢik. Ümid edirik ki, nəzərdə tutduqlarımızın hamısını həyata
keçirəcəyik.
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UKRAYNA MĠLLĠ TELEKOMPANĠYASINA, BU ÖLKƏNĠN
“PROFĠL-UKRAYNA” JURNALINA VƏ “DEN” QƏZETĠNƏ
MÜSAHĠBƏ
Bakı şəhəri,
25 oktyabr 2010-cu il
- Cənab Prezident, Ukraynaya səfər gözlənilir. Ukrayna ilə Azərbaycanın strateji tərəfdaĢlığı
baxımından Siz hansı məsələləri müzakirə etməyi nəzərdə tutursunuz?
- Bizim ikitərəfli əlaqələrimiz uğurla və dinamik Ģəkildə inkiĢaf edir, qarĢılıqlı siyasi əlaqələrimiz çox
yüksək səviyyədədir. Ölkələrimiz uzun illər boyu, praktiki olaraq müstəqillik əldə edildikdən dərhal sonra çox
sıx qarĢılıqlı əlaqə saxlayır, iqtisadi sahədə ikitərəfli əməkdaĢlıq geniĢlənir və çox yaxĢı perspektivlər vardır.
Ukrayna bizə çox yaxın və dost ölkədir. Bu cür ənənələri, artıq formalaĢmıĢ ikitərəfli münasibətləri nəzərə
alaraq hesab edirəm ki, bu səfərim mühüm rol oynayacaqdır. Əminəm ki, səfər çərçivəsində biz ikitərəfli
münasibətlərin geniĢ gündəliyini bir daha nəzərdən keçirəcək, əlaqələrimizin gələcək inkiĢaf yollarını müəyyən
edəcəyik. Əlbəttə, iqtisadi qarĢılıqlı fəaliyyət məsələləri xüsusən də böhrandan sonrakı dövrdə mühüm
əhəmiyyət kəsb edir və biz iki ölkənin potensiallarından istifadə etməklə bir-birimizi çox fəal tamamlaya, birbirimizi dəstəkləyə bilərik. Bizim iqtisadiyyatlar bir-biri ilə rəqabət aparmır. Ümid edirəm ki, ölkələrimiz
arasında həm ikitərəfli, həm də regional formatda fəal əməkdaĢlıq xətti, o cümlədən beynəlxalq təĢkilatlarda
qarĢılıqlı fəaliyyət xətti təsdiqlənəcəkdir.
- Oktyabrın əvvəlində Ukrayna-Azərbaycan Hökumətlərarası Komissiyasının son 4 ildə ilk iclası
olmuĢdur. Ġqtisadi əlaqələrin fəallaĢması Ukraynada yeni siyasi komandanın hakimiyyətə gəlməsi ilə
bağlıdır? Belə hesab etmək olarmı ki, iki ölkənin münasibətlərində yeni mərhələ baĢlanır?
Sizin fikrinizcə, neftin nəql edilməsi üçün Avrasiya dəhlizi ideyası nə dərəcədə həyatqabiliyyətlidir?
Odessa-Brodı xətti avers rejimində iĢləyəcəyi təqdirdə, Ukrayna hansı həcmə ümid edə bilər?
- Əvvəla onu deməliyəm ki, sizin dediyiniz yeni komanda istər Ukrayna, istərsə də bizim üçün yeni
deyildir. Çünki Viktor Fyodoroviç Yanukoviç Ukrayna hökumətinə baĢçılıq etdiyi dövrdə biz fəal əməkdaĢlıq
edirdik və 2006-cı ildə o, böyük nümayəndə heyəti ilə birlikdə Azərbaycana səfər edəndə biz gələcək qarĢılıqlı
iqtisadi fəaliyyət üçün çox mühüm məqamları nəzərdə tutmuĢduq. Biz bir-birimizi çoxdan tanıyırıq və buna
görə də Ukraynada yeni hakimiyyətlə əməkdaĢlıq bizim üçün nə isə təzə bir Ģey deyildir. Mən əminəm ki,
əvvəlki illərdə aramızda yaranmıĢ münasibətlər bu gün həmin münasibətlərin konkret məzmun kəsb etməsinə
Ģərait yaradacaqdır. Viktor Fyodoroviçin hakimiyyətdə olduğu dövrdə biz artıq üç dəfə görüĢmüĢük və ikitərəfli
münasibətlərin perspektivlərini hərtərəfli müzakirə etmək üçün imkanımız olmuĢdur. Buna görə də istərdik ki,
münasibətlərimiz iqtisadi inkiĢaf və energetika sahəsində əməkdaĢlıq məsələlərində konkret praktiki məzmun
kəsb etsin. Beynəlxalq təĢkilatlar çərçivəsində bizim münasibətlərə və qarĢılıqlı siyasi əlaqələrə gəldikdə isə,
onlar ən yüksək səviyyədədir. Ġstər BMT-də, istərsə də digər beynəlxalq təĢkilatlar çərçivəsində Ukrayna həmiĢə
Azərbaycanı, biz isə həmiĢə Ukraynanı dəstəkləmiĢik. Yəni, ikitərəfli münasibətlər üçün möhkəm zəmin vardır.
Bizə belə gəlir ki, indi məhz münasibətlərimizin iqtisadi aspektlərini konkretləĢdirmək, gündəlikdəki məsələləri
müzakirə etmək, hansı sahələrdə qarĢılıqlı investisiyalara zərurət olduğunu müəyyənləĢdirmək üçün yaxĢı
imkan vardır. Biz Azərbaycan Ģirkətlərinin Ukrayna iqtisadiyyatına sərmayə qoymaq imkanlarını çox ciddi
Ģəkildə nəzərdən keçiririk. Artıq müəyyən planlar vardır, iki ölkənin müxtəlif infrastruktur layihələrində bizim
Ģirkətlərin iĢtirak etməsi üçün beynəlxalq səviyyəli Ģirkətlər mövcuddur.
Əlbəttə, sizin dediyiniz məsələ - energetika və neft sahəsində əməkdaĢlıq məsələsi, bildiyiniz kimi,
həmiĢə gündəmdə olmuĢdur. Biz öz tərəfimizdən bu layihədə iĢtirak etməyə hazırıq, çünki enerji resurslarının –
istər neftin, istərsə də qazın nəqlinin Ģaxələndirilməsi məsələləri üzərində fəal iĢ aparırıq. Təbii ki, Ukrayna
tərəfi arzu edərsə, bu məsələlər daha səmərəli və daha tez həll oluna bilər. Deməliyəm ki, müəyyən məsələlər
artıq həll edilmiĢdir. “Sarmatiya” Ģirkəti yaradılmıĢ, texniki-iqtisadi araĢdırmalar aparılmıĢdır və Azərbaycan
nefti praktiki olaraq Ukrayna zavodlarına göndərilir. Buna görə də bu iĢlərə yeni təkan vermək, hələlik
pərakəndə halda olan bu layihələri sistemləĢdirmək üçün bunu bir daha hərtərəfli müzakirə etmək və müəyyən
qərarlar qəbul etmək lazımdır. Biz öz tərəfimizdən bu layihədə iĢtirak etməyə hazırıq, çünki artıq dediyim kimi,
ixracımızı bundan sonra da Ģaxələndirmək niyyətindəyik.
-Müəyyən həcmlər barədə indi danıĢmaq olarmı?
-Prinsip etibarilə deyə bilərəm ki, bu gün bütün neft ixracı potensialımız müxtəlif boru kəmərləri - BakıTbilisi-Ceyhan, Bakı-Supsa və Bakı-Novorossiysk kəmərləri ilə reallaĢdırılır. Yəni, ixrac etdiyimiz bütün neft
bu boru kəmərləri ilə çatdırılır. Beləliklə, bu gün bizim reallaĢdırmağa yer tapa bilmədiyimiz hansısa əlavə
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həcmin olmasından danıĢmağa lüzum yoxdur. Hətta hasilatı artırsaq belə, - biz isə bunu etmək niyyətindəyik, həmin boru kəmərlərinin mövcud imkanları nefti hər üç istiqamətdə nəql etməyə imkan verir.
Ukrayna ilə bu sahədə əməkdaĢlıq məsələsinə gəldikdə isə, Azərbaycanı Ukrayna ilə boru kəməri bağlamır.
Buna görə də, bu gün Azərbaycandan neft Ukraynanın neftayırma zavodlarına Ceyhandan gəlir və bu,
ümumiyyətlə desək, yaxın yol deyildir. Yəni, əgər neft həmin zavodlara Qara dəniz limanlarından gələrsə,
layihənin iqtisadi səmərəsi daha çox olar. Buna görə də həmin layihənin iqtisadi aspektini çox ciddi hesablamaq
lazımdır. Siyasi baxımdan Azərbaycan tərəfindən belə dəstək vardır.
-Hökumətlərarası Komissiyanın iclasının yekunlarına əsasən Ukrayna tərəfi ölkələrimiz arasında
əmtəə dövriyyəsini artıraraq 2 milyard dollara çatdırmağın zəruri olması fikrini söyləmiĢdir. Siz necə
hesab edirsiniz, əmtəə dövriyyəsini hansı malların və xidmət sahələrinin hesabına artırmaq olar və
Ukraynanın bu ambisiyalı planları nə dərəcədə realdır?
- Zənnimcə, əgər biz energetika sahəsində bu cür sistem xarakterli fəal əməkdaĢlığa baĢlasaq və
hökumətlərarası komissiya çərçivəsində müzakirə edilən məsələləri nəzərə almaqla, eləcə də uzunmüddətli
müqavilələr əsasında çox qısa müddətdə bu nəticəyə nail ola bilərik. Lakin bu, ən rahat yol olardı. Neftin
qiyməti kifayət qədər yüksək olduğundan, nəql edilən neftin həcmi də çox sürətlə artırıla bilər. Yəni bu, bizdən
siyasi iradə və sadəcə olaraq layihənin iqtisadi cəhətdən düzgün hesablanmasından əlavə hər hansı xüsusi səy
göstərmək tələb etməzdi. Əmtəə dövriyyəsini iqtisadiyyatlarda hələlik fəal qarĢılıqlı əlaqə olmayan sahələr
hesabına artırmaq bizim üçün daha maraqlı olardı. Bu, ilk növbədə kommunikasiya vasitələrinə, informasiyakommunikasiya texnologiyalarına aiddir. Bilirik ki, Ukraynada bu sahəyə böyük diqqət yetirilir və
Azərbaycanda da bu istiqamətdə çox iĢ görülür. Kənd təsərrüfatı və emal sənayesi, qarĢılıqlı investisiyalar
sahələrində əməkdaĢlıq, Ukraynada istər energetika ilə bağlı olan, istərsə də ona aidiyyəti olmayan müxtəlif
investisiya layihələrində Azərbaycan Ģirkətlərinin iĢtirakı. Bizim biznes resurslarının səfərbər edilməsi. Hesab
edirəm ki, bu münasibətləri daha düzgün qurmaq üçün iki ölkənin biznesmenlərinin bizim iqtisadiyyatlarımızın
potensialını daha yaxĢı öyrənmələri zəruridir. Yəni, Azərbaycanda xoĢladığımız təbirlə desək, əgər biz qarĢılıqlı
əmtəə dövriyyəsinin həcmini qeyri-neft sektoru hesabına 2 milyard dollara çatdıra bilsək, zənnimcə bu, bizim
hökumətlərin böyük xidməti olacaqdır.
- Neftlə bağlı olan qaz mövzusu barədə. Məlum olduğu kimi, Azərbaycan Rumıniyaya sıxılmıĢ qaz
göndərəcəkdir və hazırda Ukraynada qazın durulaĢdırılması üzrə Odessada müvafiq zavod tikmək və
Azərbaycandan sıxılmıĢ qaz almaq məsələsi barədə fəal diskussiyalar aparılır. Xarici mətbuatda tez-tez
deyirlər ki, Azərbaycanda sadəcə olaraq artıq qaz yoxdur. Bununla əlaqədar nə deyə bilərsiniz?
- Vaxt var idi ki, bizim neft ehtiyatlarımızla bağlı məsələlər də xarici ölkələrin bəzi KĠV-lərində fəal
müzakirə edilir və deyirdilər ki, Azərbaycanda neft yoxdur, Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəməri heç vaxt
tikilməyəcəkdir və üçüncü ölkələrin nefti olmadan bu kəmər tam gücü ilə iĢləyə bilməyəcəkdir. Əlbəttə, biz o
vaxt bilirdik ki, belə fikirlər həqiqətə uyğun deyildir. Biz bu gün Xəzərin, Azərbaycanın ehtiyatlarını dünya
bazarları ilə, Aralıq dənizi sahilləri ilə birləĢdirən yeganə enerji dəhlizi olan boru kəmərini tikdik. Bu gün
Azərbaycanın neft ehtiyatları bu boru kəmərinin potensialından tam istifadə etməyimizə imkan verir. Biz həmin
boru kəmərini tikməyə baĢlayanda Azərbaycanda neft hasilatının səviyyəsi təxminən 15-16 milyon ton
civarında idi. Bu gün, həmin boru kəməri iĢə salınandan 4 il keçəndən sonra Azərbaycanda 50 milyon tondan
çox neft hasil edilir. Buna görə də təbii ki, etibarlı ixrac yollarının mövcud olması neft-qaz sahəsinə sərmayə
qoyuluĢunu da Ģərtləndirir. Qaz məsələsinə gəldikdə, o, bazara daha çox bağlıdır, ona görə ki, nefti dünyanın
istənilən nöqtəsində - ya boru kəməri, ya da dünya okeanlarına çıxıĢ olan istənilən yerdə satmaq olar. Qaz isə
bilavasitə istehlakçıya bağlıdır. Bu gün bizim dünya səviyyəsində qəbul edilmiĢ qaz ehtiyatlarımız da sifariĢ
xarakteri daĢıyan yazılara baxmayaraq, özümüzü çox inamlı hiss etməyə imkan verir. Qeyd etməliyəm ki,
Azərbaycanda minimal, yəni təsdiq edilmiĢ qaz ehtiyatlarının həcmi 2 trilyon kubmetr, bizim geoloqların
proqnozlarına əsaslanan real ehtiyatların həcmi isə 5 trilyon kubmetrə yaxındır. Yəni, bu, onilliklər ərzində,
bəlkə yüz ildən artıq müddətdə böyük miqdarda qaz ixrac etməyimizə imkan verəcəkdir. Bu gün Azərbaycanda
qaz hasilatının səviyyəsi təqribən 30 milyard kubmetrə, lap dəqiq desək, 28,5 milyard kubmetrə bərabərdir.
Daxili qaz istehlakı təqribən 10-11 milyard kubmetrdir. Bu o deməkdir ki, qalan həcm ya ixrac edilir, ya yeraltı
anbarlara, ya da təzyiqi saxlamaq üçün neft laylarına vurulur. Biz qaz hasilatını qısa müddətdə artıraraq 40
milyard, hətta 50 milyard kubmetrə çatdıra bilərik, lakin bunun üçün kontraktlar lazımdır. Buna görə də biz əsas
diqqəti məhz yeni satıĢ bazarlarının müəyyənləĢdirilməsi məsələsinə yönəltmiĢik. Bu gün biz praktiki olaraq
bütün qonĢularımıza – Türkiyəyə, Gürcüstana, Rusiyaya, Ġrana qaz ixrac edirik və bu istiqamətlərdə həcmi
artırmağa imkanımız vardır. Biz həm də yeni, o cümlədən sizin qeyd etdiyiniz yolları axtarırıq.
- Bu ilin avqustunda Odessada Azərbaycan Dövlət Neft ġirkətinin brendi ilə yanacaqdoldurma
stansiyaları yaradılmıĢdır. Bu istiqamətdə layihələrin miqyası nə dərəcədə geniĢdir? Məlum olduğu kimi,
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Azərbaycan Ukraynanın ən iri silah alıcılarından biridir. Yaxın gələcəkdə hərbi sənaye kompleksində
hansı layihələri həyata keçirmək niyyətindəsiniz?
- Mən çox Ģadam ki, Azərbaycan Dövlət Neft ġirkəti – SOCAR bu sahəyə artıq investisiya qoyur. Mənə
məlum olduğuna görə, artıq 10-dan çox yanacaqdoldurma stansiyası mövcuddur. Onu da bilirəm ki, bizim Ģirkət
təkcə Odessada deyil, Ukraynanın baĢqa Ģəhərlərində də öz fəaliyyətini geniĢləndirməyi planlaĢdırır. Təbii ki,
bizim əməkdaĢlığın bu sahəsinin gələcək inkiĢafı həmin layihənin nə dərəcədə uğurla həyata keçirilməsindən
asılı olacaqdır. Azərbaycan neftinin artıq Ukrayna neftayırma zavodlarına göndərilməsini nəzərə alaraq, biz bu
əməkdaĢlığı inkiĢaf etdirmək niyyətindəyik. Fikrimcə, bizim münasibətlərin bu sahəsinin perspektivi yaxĢıdır.
SOCAR artıq yaxĢı imicə malik olan beynəlxalq Ģirkət, bir sıra ölkələrdə investordur. Bu neft Ģirkətinin xarici
ölkələrdə qoyduğu sərmayələr artıq bir neçə milyard dollara çatmıĢdır və tamamilə təbiidir ki, hansı ölkələrlə
yaxĢı ikitərəfli münasibətlərimiz varsa, biz həmin ölkələrə gedirik. Bizim Ukraynada iĢləmək arzumuzun səbəbi
də bundadır. Bu istək qarĢılıqlı olmuĢdur. Buna görə də hesab edirəm ki, bu sahədə bizdə hər Ģey qaydasındadır.
Biz enerji bloku çərçivəsində əməkdaĢlığı artıq geniĢləndiririk.
Hərbi sənaye kompleksi sahəsində də yaxĢı ənənələr vardır. Azərbaycan neçə illərdir ki, Ukraynadan
hərbi texnika və silah alır. Biz bu əməkdaĢlığın səviyyəsindən çox razıyıq, onun geniĢlənməsi üçün yaxĢı
perspektivlər vardır. Çünki bu gün maliyyə imkanlarımız müstəqilliyin ilk illəri ilə müqayisədə ölçüyəgəlməz
dərəcədə çoxdur. Gələn il Azərbaycanın müdafiə xərcləri 3 milyard dollardan çox olacaqdır. Bu vəsaitin çox
hissəsi məhz texnika alınmasına və ölkə daxilində texnika istehsalına sərf ediləcəkdir. Artıq dörd ildir ki, biz
Azərbaycanda hərbi sənaye kompleksi yaradırıq. Bu gün Azərbaycanda istehsal edilən hərbi təyinatlı məhsullar
artıq beynəlxalq sərgilərdə nümayiĢ olunur və ixrac edilir. Onu da deməliyəm ki, Azərbaycanda
yaratdıqlarımızın bir hissəsi ukraynalı tərəfdaĢlarımızın köməyi ilə ərsəyə gəlmiĢdir. Bu sahədə bizim Ģirkətlər
arasında müĢtərək müəssisələr vardır və biz bu əməkdaĢlığı inkiĢaf etdirmək niyyətindəyik. Azərbaycanda
istehsalı da, bizə lazım olanları Ukraynadan almağı da, ola bilsin ki, müəyyən mərhələdə üçüncü ölkələrin
bazarlarına çıxmağı da nəzərdə tuturuq.
-Dağlıq Qarabağ problemi. Bu problem çox müzakirə edilir, Madrid prinsipləri, beynəlxalq
vasitəçilik barədə xahiĢlər vardır, lakin münaqiĢə həll edilmir. Bu münaqiĢənin həll edilməməsinin səbəbi
nədir, Azərbaycan yaxın perspektivdə tənzimlənmənin hansı yollarını təklif etmək niyyətindədir və bu
məsələdə Ukrayna hansı rolu oynaya bilər?
-Biz bu münaqiĢənin tənzimlənməsi iĢində tərəfdaĢlarımızın dəstəyini alqıĢlayırıq. Mən qəti əminəm ki,
bu münaqiĢənin tənzimlənməsinə yalnız beynəlxalq birliyin birgə səyləri ilə kömək etmək olar. Biz bu
münaqiĢənin tənzimlənməsi ilə bağlı ardıcıl və prinsipial mövqeyinə görə Ukraynaya çox minnətdarıq. Bu
mövqe beynəlxalq hüququn prinsip və normalarına, BMT Təhlükəsizlik ġurasının qətnamələrinə tam uyğundur.
Mən bir daha xüsusi qeyd etmək istəyirəm ki, Azərbaycan 2008-ci ildə BMT-nin BaĢ Məclisində iĢğal edilmiĢ
ərazilərdə vəziyyət haqqında qətnamə irəli sürəndə səsvermə zamanı Ukraynanın bizi dəstəkləməsi
Azərbaycanda böyük minnətdarlıq hissi ilə qarĢılanmıĢdı. Bu münaqiĢənin nə üçün həll edilməməsinin səbəbinə
gəldikdə isə, əsas səbəb Ermənistanın qeyri-konstruktiv mövqeyi, Ermənistanın bu münaqiĢəni həll etmək
istəməməsi, eləcə də status-kvonun saxlanmasının Ermənistanın mənafelərinə xidmət etməsi barədə onun yanlıĢ
təsəvvürüdür. Erməni tərəfi tənzimlənmə prosesini hər vasitə ilə ləngitməyə çalıĢır. Bəzən artıq razılaĢdırılmıĢ
məsələlər Ermənistan tərəfindən yenidən müzakirə edilmək üçün mövzu kimi irəli sürülür. Beləliklə, bu prosesi
sonsuz prosesə çevirmək cəhdləri göz qabağındadır. Yəni, Ermənistan özünü danıĢıqlarda iĢtirak edən ölkə kimi
təqdim edir, əslində isə qərarlar qəbul etmək və qəti mövqe bildirmək lazım gələndə müxtəlif bəhanələrlə bu
prosesi uzatmağa və artıq razılaĢdırılmıĢ məqamları təzədən müzakirə etməyə cəhd göstərir. Əsas səbəb budur.
Ġkinci səbəb ondan ibarətdir ki, beynəlxalq birlik, mən deyərdim ki, beynəlxalq təĢkilatların Ģəxsində elə həmin
beynəlxalq birliyin özünün qəbul etdiyi qərarlara çox laqeyd yanaĢır. Ġlk növbədə, BMT Təhlükəsizlik ġurasının
erməni iĢğalçı qüvvələrinin Azərbaycan ərazisindən çıxarılmasını tələb edən dörd qətnaməsi, ATƏT-in Lissabon
sammitinin qərarları və digər qərarlar, Avropa Parlamentinin, Avropa ġurasının, Ġslam Konfransı TəĢkilatının
qətnamələrində bu məsələ barədə beynəlxalq hüquq normaları çərçivəsində birmənalı fikir söylənilir.
Ermənistan beynəlxalq hüquq normalarını kobud Ģəkildə pozur. Dünya birliyi tərəfindən Azərbaycanın ayrılmaz
hissəsi kimi tanınmıĢ Azərbaycan ərazisi 20 ilə yaxındır ki, iĢğal altındadır. ĠĢğal edilmiĢ ərazilərdə hərbi
cinayətlər törədilmiĢ, Xocalı Ģəhəri tamamilə məhv edilmiĢ, azərbaycanlılara qarĢı soyqırımı törədilmiĢ, 613
nəfər dinc sakin, o cümlədən yüzdən çox uĢaq qətlə yetirilmiĢdir. Yəni, bu qanlı hərbi cinayətlərin əksəriyyəti
dünya birliyinin diqqətindən kənarda qalmıĢdır. Bu isə, təcavüzkarın Azərbaycan torpaqlarını bundan sonra da
iĢğal etmək iĢtahasını artırmıĢdır. Məsələnin tarixinə gəldikdə, Dağlıq Qarabağ tarixən bizim ərazimizin bir
hissəsi olmuĢdur. Qarabağ sözünün özü Azərbaycan mənĢəlidir, erməni dilində bu sözün heç bir mənası yoxdur.
Sovet dövründə Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətinin paytaxtı Stepanakert Ģəhəri idi. ġəhərə bu ad ötən əsrin 2088
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ci illərində Stepan ġaumyanın Ģərəfinə verilmiĢdi. Bu Ģəhərin tarixi erməni adı yoxdur, əvvəllər o, indiki kimi
Xankəndi adlanırdı. Bu məsələnin tarixi kifayət qədər məlumdur. Bu, XIX əsrin əvvəlində Azərbaycanla
həmhüdud regionlardan erməni əhalinin Qarabağa kütləvi Ģəkildə köçürülməsinin nəticəsidir. Lakin bu gün
həmin tarixi fon, əlbəttə, vacibdir və biz bunu heç vaxt unutmamalıyıq. Lakin daha vacibi odur ki, münaqiĢə
beynəlxalq hüququn norma və prinsipləri çərçivəsində tənzimlənsin. Konkret desək, Azərbaycanın ərazi
bütövlüyü bərpa edilməli, bütün iĢğalçı qüvvələr iĢğal edilmiĢ ərazilərdən çıxarılmalıdır. Bu ərazi isə təkcə
Dağlıq Qarabağ deyil, həm də onun ətrafındakı yeddi rayondur. Orada yüz minlərlə azərbaycanlı yaĢayırdı.
Onların hamısı oradan qovulmuĢdur, biri də qalmamıĢdır. Əhalinin öz müqəddəratını təyin etməsi məsələsinə
gəldikdə isə, bu, Azərbaycanın ərazi bütövlüyü çərçivəsində uğurla həll edilə bilər. Həmçinin Helsinki Yekun
Aktında ərazi bütövlüyü və təyini-müqəddərat prinsiplərindən bəhs edilən hissədə də bu barədə deyilir. Yəni, bu
prinsiplər bir-biri ilə ziddiyyət təĢkil etmir. Bunun üçün erməni tərəfinin siyasi iradəsi, bir də bu məsələdə
vasitəçilərin fəal mövqeyi çox zəruridir. Mən bu məsələni belə Ģərh edərdim və bir də onu demək istəyirəm ki,
Azərbaycan öz ərazisinin bir hissəsinin itirilməsi ilə heç vaxt barıĢmayacaqdır. Biz öz ərazimizi bərpa edəcəyik.
Çox istərdik ki, bu məsələ tezliklə, hərbi əməliyyatlara əl atılmadan həll edilsin.
-Cənab Prezident, son dörd ildə Azərbaycan mühüm iqtisadi artıma nail olmuĢdur – 96 faiz. Bu,
olduqca sanballı rəqəmdir. Buna necə nail olmusunuz?
-Mən hesab edirəm ki, bu cür coĢqun inkiĢafı Ģərtləndirən əsas amil ilk növbədə, Azərbaycandakı siyasi
sabitlikdir. Əcnəbi sərmayədarlar inanırlar ki, əvvəla ölkənin siyasi kursu ardıcıl davam etdiriləcək və ikincisi,
xarici sərmayələr etibarlı Ģəkildə qorunacaqdır. Ona görə ki, iqtisadi inkiĢafın birinci mərhələsində xarici
investisiyalar bizim üçün əsas rol oynamıĢdır. Biz də xarici investisiyalar üçün çox münasib rejim yaratmıĢ,
bununla da həmin sərmayələrin qorunmasını və ölkəyə ilkin kapital axınını təmin etmiĢik. Ġndiki mərhələyə
gəldikdə isə deməliyəm ki, son altı ildə Azərbaycanda ÜDM demək olar ki, 3 dəfə, daha dəqiq desək, 2,8 dəfə
artmıĢ və bu, təbii ki, iqtisadiyyata və əhalinin sosial müdafiəsinə təsirini göstərmiĢdir. Yoxsulluq göstəricisi 49
faizdən 11 faizə düĢmüĢdür. Təqribən 900 min iĢ yeri yaradılmıĢdır. BaĢqa sözlə desək, biz iqtisadiyyata və
infrastruktura çox sərmayə qoymuĢuq. Hərçənd, mənim ölkəyə rəhbərlik etdiyim ilk illərdə çox müxtəlif
məsləhətlər verilir, fikirlər söylənirdi ki, neft satıĢından əldə etdiyimiz vəsaitləri iqtisadiyyatı həddən artıq gücə
salmamaq üçün onları ölkə hüdudlarından kənarda saxlamaq lazımdır. Biz bu məsləhətlərə qulaq asmadıq və
infrastruktura, ilk növbədə regionlara çox fəal sərmayə qoymağa baĢladıq, regionlarda çox güclü sosial və
sənaye infrastrukturu yaratdıq. Beləliklə, əhalinin paytaxta axını dayandırıldı. Bakının hüdudlarından kənarda,
ucqar rayonlarda müəssisələr yaratmağa baĢladıq. Biz çox fəal energetika siyasəti yeritdik, elektrik enerjisini və
qazı idxal edən ölkədən onları ixrac edən ölkəyə çevrildik. 2006-cı ilə qədər biz bu məhsulları idxal edirdik, indi
isə ixrac edirik. Ümumiyyətlə, bütün bunlar böhrandan minimum itki ilə çıxmağımıza kömək etdi. Hətta
böhranlı 2009-cu ildə neftin qiymətinin 4 dəfə düĢməsinə baxmayaraq, bizim iqtisadiyyat 9,3 faiz artmıĢdır.
Neft isə, hər halda əsas gəlir mənbəyimizdir. Yəni, iqtisadiyyatın Ģaxələndirilməsi, ilk növbədə, siyasi sabitlik
və əlbəttə hakimiyyətin həmrəyliyi, iqtisadi islahatlardır. Biz çox dərin iqtisadi islahatlar aparmıĢıq. Dünya
Ġqtisadi Forumunun hesablamalarına görə, Azərbaycan MDB məkanında ən rəqabətqabiliyyətli ölkədir. Biz
enerji amilinin prioritetliyindən imtina etmiĢik, yəni, diqqəti sahibkarlığa, kənd təsərrüfatına kömək
məsələlərinə cəmləĢdirmiĢik. Biz praktiki olaraq ərzaq mallarının əksər növləri üzrə özümüzü təmin edirik.
Əvvəllər heç vaxt belə olmamıĢdı. Sovet dövründə Azərbaycana ərzaq məhsulları kənardan, o cümlədən
Ukraynadan gətirilir, Azərbaycandan isə Ģərab, meyvə, tərəvəz ixrac edilirdi. Ġndi biz güclü emal sənayesi
yaratmıĢıq. Bununla da, yüz minlərlə insanı həm kənd təsərrüfatında, həm emal müəssisələrində iĢlə təmin
etmiĢik. Biz özəl sektora güzəĢtli kreditlər verilməsi proqramını həyata keçiririk. Bu məqsədlə hər il çox
güzəĢtli faizlərlə yüz milyon manatdan, yəni 120 milyon dollardan çox vəsait ayrılır. Biz Dövlət Ġnvestisiya
ġirkəti yaratmıĢıq. Bu Ģirkət investisiyaları bizə lazım olan sahələrə cəlb edir. Əvvəlcə bütün pullar neftə, qaza
yönəldilirdi. Əlbəttə, bu, vacib idi. Lakin indi bizim üçün əsas məsələ bu deyildir. Yəni, Dövlət Ġnvestisiya
ġirkəti Azərbaycan üçün strateji layihələrdə 25 faiz paya malikdir. Beləliklə, o, xarici investisiyalar axınını bir
növ stimullaĢdırır. Müəyyən mərhələdə bu pay bazarda satılacaq, bununla da bazar iqtisadiyyatı prinsipləri
tamamilə təmin ediləcəkdir. Mən bu amilləri əsas amillər kimi qeyd etmək istərdim. Onların sayəsində bizdə
iqtisadi artım əvvəla yüksək, ikincisi, sabit olmuĢdur. Əvvəlki illərdə ÜDM artımının 20-30-35 faiz fonunda
keçən il bu göstərici 9,3 faiz olmuĢdur. Hətta bu il bizdə iqtisadi artım 4 faizdən bir qədər çox olduğuna
baxmayaraq, həmin 4 faiz 2006-cı ildəki 35 faizdən çox-çox sanballıdır. Mənim fikrimcə, yəqin ki, əsas səbəb
budur.
-Dnestryanı münaqiĢənin tənzimlənməsi haqqında. Bu, Dağlıq Qarabağ münaqiĢəsinin həlli üçün
stimul ola bilərmi?
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- ġübhəsiz. Əgər postsovet məkanında mövcud olan münaqiĢələrdən biri öz həllini taparsa, əminəm ki,
bu, digər münaqiĢələrin həllinə təkan verəcəkdir. OxĢar cəhətlər çoxdur – həm təcavüzkar separatizm, həm etnik
təmizləmə, həm ərazi bütövlüyünün pozulması, həm də iĢğal. MünaqiĢələrin tarixi və bu münaqiĢələrə cəlb
edilmiĢ xalqların qarĢılıqlı münasibətlərinin tarixi müxtəlif olsa da, oxĢarlıqlar çoxdur. Lakin əlbəttə, biz
istəyirik ki, bütün münaqiĢələr həll edilsin. Mən əminəm ki, əgər belə olsa bütün ölkələr bunun yalnız xeyrini
hiss edəcəklər. Dağlıq Qarabağ münaqiĢəsi bizim üçün bir nömrəli problemdir. Yəni, ölkəmiz qarĢısında istər bu
gün, istər ortamüddətli, istərsə də uzunmüddətli perspektivdə mən bundan baĢqa elə bir problem görmürəm. Ona
görə ki, iqtisadiyyat sabit inkiĢaf edir, ölkəmiz dinamikdir, müasirdir və nəinki regional məsələlərdə, hətta
dünya miqyaslı iĢlərdə artıq müəyyən çəkiyə malikdir. Ona görə də əsas problem budur və buna baxmayaraq,
Dağlıq Qarabağ münaqiĢəsi bizim iqtisadi inkiĢafımızı ləngitməmiĢdir, 9 milyon əhalisi olan ölkədə bir milyon
qaçqın və daxili köçkün olduğu halda, biz belə uğurlar qazanmıĢıq. Təsəvvür edin ki, əgər bu problem
olmasaydı biz nələrə nail olardıq. Axı, təkcə müdafiə üçün, qaçqınların normal mənzillərlə, evlərlə təmin
edilməsi üçün biz nə qədər vəsait xərcləyirik. Biz qəsəbələr, məktəblər, xəstəxanalar tikirik, yollar çəkirik. Biz
bu iĢlərə yüz milyonlarla dollar xərcləyirik. Eyni sözlər Ermənistana da aiddir, o da regional əməkdaĢlıq
layihələrinə, iqtisadi inteqrasiyaya cəlb oluna bilərdi. Qarabağ münaqiĢəsi tənzimlənməyincə bu, olmayacaqdır.
Onlar həm də Türkiyə ilə özlərinin münasibətlərinin tənzimlənəcəyinə xüsusi, mənim fikrimcə, tamamilə
əsassız ümidlər bəsləyir, Ermənistan-Türkiyə sərhədinin açılacağını güman edirdilər. Lakin bu olmadı. Əvvələn,
ona görə ki, sənin ərazi iddiaları irəli sürdüyün və bütün beynəlxalq təĢkilatlarda qondarma “soyqırımı” ilə
əlaqədar qara yaxmağa çalıĢdığın ölkə ilə münasibətləri normallaĢdırmaq mümkün deyildir. Digər tərəfdən,
Qarabağ münaqiĢəsi mövcuddur və bu münaqiĢə regionda əməkdaĢlığı ləngidən əsas amildir. Buna görə də bu
gün Ermənistanın qarĢısında bir perspektiv vardır – ya bundan sonra da iĢğalçılıq siyasəti yeritməklə və
beynəlxalq normaları pozmaqla özünü daha da küncə sıxmalı, ya da bundan imtina etməli, Azərbaycanla və
digər ölkələrlə normal münasibətlər yaratmalı, ərazi iddialarından imtina etməlidir. Axı, Ermənistan təkcə
Azərbaycana və Türkiyəyə ərazi iddiaları irəli sürmür, regionda digər ölkələr də vardır ki, onlara qarĢı bu cür
iddialar hələlik, necə deyərlər, baqajda saxlanılır. Buna görə də həmin iddialardan imtina etmək lazımdır. Axı
biz bu regionda yaĢayacağıq, heç kəs heç yerə köçüb getməyəcəkdir. Varlı qonĢunun düĢmən deyil, dost olması
daha yaxĢıdır.
-Atanızdan aldığınız dərslərin hansı daha qiymətli olmuĢdur? Siz Azərbaycan siyasətinə nə yenilik
gətirmisiniz?
Digər bir sual. Siz Azərbaycanın geosiyasi yerini necə qiymətləndirirsiniz? Növbəti sual xanımınız
haqqındadır. Sizin Prezident cütlüyünüz nəinki MDB məkanında, həm də dünyada ən parlaq
cütlüklərdən biridir. Siz bir-birinizi siyasətə qısqanmırsınız ki? Bir-birinizlə necə dil tapırsınız?
- Bu gün bizim Azərbaycanda nail olduqlarımızın hamısının təməlini atam Heydər Əliyev qoymuĢdur. O,
Azərbaycanda rəhbərliyə gələnə qədər ölkəmiz sadəcə olaraq uçuruma yuvarlanırdı. Bizim ölkənin tarixində,
1918-ci ildə Rusiya imperiyasının parçalanması nəticəsində Azərbaycan müstəqil ölkə olmuĢdu, lakin bu
müstəqillik yalnız iki il davam etdi. Sonra obyektiv səbəblər üzündən və istər siyasətçilərin, istərsə də siyasi
təsisatların müstəqil həyata hazır olmaması səbəbindən bu müstəqillik Azərbaycanın əlindən alınmıĢdır.
Təxminən eyni vəziyyət təkrarlana bilərdi. 1991-ci ildə Sovet Ġttifaqı dağıldı, Azərbaycan müstəqil oldu, 1993cü ildə biz bu müstəqilliyi itirə bilərdik, - həm erməni təcavüzü, həm Azərbaycanda vətəndaĢ müharibəsi, həm
də çox ağır siyasi proses, iqtisadi böhran barədə isə danıĢmağa dəyməz, - mahiyyət etibarilə buna doğru
aparırdı. Bu məqamda Azərbaycan xalqı müdriklik nümayiĢ etdirdi. Hakimiyyətdə mürtəce və ekstremist, mən
hətta deyərdim ki, bandit qüvvələr olduğuna baxmayaraq, Azərbaycan xalqı böyük cəsarət göstərdi və Heydər
Əliyevi aĢkar dəstəklədi. 1993-cü ildə o, Naxçıvandan qayıtdı və ölkəyə baĢçılıq etdi. O, dövlətçiliyin, bugünkü
Azərbaycanın əsaslarını yaratdı. Buna görə də onun xatirəsi xalqımızın qəlbində yaĢayır. Onun ölümündən
sonra da Azərbaycan xalqının ona göstərdiyi ehtiram buna parlaq sübutdur. O, qeyri-adi, çox cəsarətli,
uzaqgörən, prinsipial adam idi, öz xalqını çox sevirdi və bizim taleyimizin sahiblərinə çevriləcəyimiz günü
arzulayırdı. Bu arzular çin oldu. Bu gün mənim baĢlıca vəzifəm, – 2003-cü ildə mən bu vəzifədə iĢə baĢlayarkən
bunu bəyan etmiĢdim, – bu siyasəti davam etdirmək, Azərbaycanı inkiĢaf, modernləĢmə, tərəqqi yolu ilə irəli
aparmaq, onu müasir, dinamik, azad ölkəyə çevirməkdir. Bu ölkədə insanların həyatı xoĢ keçməli, onlar
Azərbaycan vətəndaĢları olması ilə fəxr etməlidirlər. Onlar bolluq Ģəraitində yaĢamalı, yoxsullar, iĢsizlər
olmamalıdır. ġadam ki, çox Ģey edə bilmiĢik. Mən dəfələrlə demiĢəm, müstəqillik təkcə bayrağın və dövlət
atributlarının olması demək deyildir. Müstəqillik sənin müstəqil siyasət yeritməyi bacarıb-bacarmamağından
asılıdır. Xüsusən ona görə ki, əsrlər boyu bu ölkə baĢqa dövlətlərin və imperiyaların tərkibində olmuĢ,
müstəqilliyə malik olmamıĢdır. Azərbaycanlılar nəsil-nəsil doğulur və bu arzu ilə dünyadan köçürdülər. Bizim
nəslin qismətinə böyük Ģans düĢmüĢdür. Bizim onu əldən verməyə haqqımız yoxdur. Biz dövlətçiliyin, özünü
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təmin etməyin, iqtisadi effektivliyin elə güclü təməlini qoymalıyıq ki, yüzilliklər boyu müstəqil, heç kəsdən asılı
olmayan dövlət kimi inkiĢaf edək.
Azərbaycanın keçdiyi yola, bu gün dünyanın geosiyasi xəritəsində ölkəmizin tutduğu yerə nəzər salsaq,
mən sizə tam əminliklə deyə bilərəm ki, bizim xüsusi yerimiz vardır. Bu gün bizim necə inkiĢaf etməli
olmağımız barədə Azərbaycan cəmiyyətində artıq qəti anlayıĢ formalaĢmıĢdır. Bizim cəmiyyətdə Azərbaycanın
necə inkiĢaf etməli olması barədə diskussiyalar yoxdur. Bizim xalqın həmrəy mövqeyi belədir – ilk növbədə,
müstəqil kursu qorumaq, Azərbaycan xalqının mənafelərini təmin etmək, hər Ģeydən əvvəl qonĢu ölkələrlə yaxĢı
münasibətlərə malik olmaq. Bir də, modernləĢmə, Azərbaycan cəmiyyətinin dünyəvi xarakterinin
möhkəmlənməsi, iqtisadi və siyasi azadlıqlar, təhlükəsizlik. Xüsusi qeyd etmək istəyirəm ki, bu gün Bakıda
gündüz, axĢam, hətta gecə vaxtı da asudə gəzmək olar və bu, ölkəmizin ən böyük nailiyyətlərindən biridir –
cinayətkarlıq səviyyəsi çox aĢağıdır. Sosial problemlər, müəyyən məiĢət Ģəraiti və cəmiyyətdə müəyyən mənfi
məqamlar insanları cinayətə sövq edir. Bax, Azərbaycan cəmiyyətində bu cür mənfi məqamlar yoxdur. Buna
görə də məndən bəzən soruĢanda ki, 10 ildən, 20 ildən sonra Azərbaycan necə olacaq, belə cavab verirəm –
təxminən indiki kimi, lakin daha varlı, özünə daha çox güvənən, daha çox inkiĢaf etmiĢ, öz gələcəyini
qarĢıdurmada deyil, əməkdaĢlıqda görən bir ölkə olacaqdır.
Mühüm məqamlardan biri kimi onu da qeyd edərdim ki, biz ölkəmizin qarĢıdurma arenasına çevrilməsinə
imkan verməmiĢik. Azərbaycanın coğrafi mövqeyinə və təbii ehtiyatlarına görə bizdən daha böyük və daha
güclü olanların mənafeləri burada əsrlər boyu toqquĢmuĢdur. Nəticədə biz öz dövlətçiliyimizi itirir və asılı
vəziyyətə düĢürdük. Bu gün biz buna nail olmuĢuq ki, Azərbaycan yalnız əməkdaĢlıq üçün arenaya, ən pis halda
isə qarĢıdurma üçün deyil, rəqabət üçün arenaya çevrilə bilər.
Sizin sonuncu sualınızın cavabında deməliyəm ki, Azərbaycanda qadınlara həmiĢə böyük hörmətlə
yanaĢmıĢlar – həm ailədə, həm də cəmiyyətdə. Mən Ģadam ki, Mehriban da Azərbaycandakı bir sıra mühüm
iĢlərdə fəal iĢtirak edir. Birinci xanım statusu bir növ ərin vəzifəsinə görə verilir, bunun arxasında dayanan
bütün baĢqa Ģeylər isə həmin statusa malik olan insanın arzusu, iradəsi və mahiyyətidir. Mən çox Ģadam ki,
Heydər Əliyev Fondu çox iĢ görür. Mehriban bu Fonda məhz ona görə baĢçılıq edir ki, Azərbaycanda vəziyyəti
ağır olan insanların iĢləri daha yaxĢı olsun. Heydər Əliyev Fondu dövlət strukturlarında cavab tapa bilməyən
insanların son güman yeridir, yəni son pəncərədir – insanlar oraya üz tutarkən ümid edirlər ki, onları eĢidəcəklər
və belə də olur.
- Bir insan və siyasi xadim kimi Ģəxsən Sizin üçün Ukrayna nə deməkdir?
- Əlbəttə, siyasi, iqtisadi əlaqələr, investisiyalar – bütün bunlar vacibdir və bunlar ölkələrimizin və
xalqlarımızın gələcək inkiĢafını müəyyən edir. Mən “Ukrayna”, “Kiyev” kəlmələrini eĢidəndə bu sözlər məndə
çox müsbət emosiyalar doğurur. Bu, ilk növbədə, bizim çox sevdiyimiz Ukrayna musiqisi, Ukrayna
mədəniyyəti, Ukrayna xalqının siması deməkdir. Azərbaycanda ukraynalılara, Ukraynaya böyük rəğbət
bəsləyirlər. Xalqlarımız tarix boyu – həm SSRĠ dövründə, həm də müstəqilliklərini bərpa etdikdən sonra
əməkdaĢlıq etmiĢlər. Ukrayna bizim əsas tərəfdaĢlarımızdan biridir. Bakıda Taras ġevçenkoya abidə
qoyulmuĢdur, Azərbaycanın Ukrayna icması bu yerdə toplaĢır. Ukrayna haqqında danıĢanda məndə
ukraynalılara xas olan azadlıqsevərlik ruhu assosiasiyası yaranır. Biz sizin ölkənizə, xalqınıza böyük rəğbət
bəsləyir və arzu edirik ki, Ukrayna çiçəklənsin. Bunun üçün hər cür imkan, hər cür Ģərait vardır. Biz isə sizin
nailiyyətlərinizə və qələbələrinizə sevinəcəyik.
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HƏġTƏRXANDA AZƏRBAYCAN XALQININ ÜMUMMĠLLĠ LĠDERĠ HEYDƏR ƏLĠYEVĠN
ABĠDƏSĠNĠN AÇILIġ MƏRASĠMĠNDƏ
ÇIXIġ
Həştərxan şəhəri,
27 oktyabr 2010-cu il
-Hörmətli Aleksandr Aleksandroviç!
Əziz dostlar!
Bu gün ölkələrimiz arasında münasibətlərin tarixində həqiqətən əlamətdar, tarixi gündür. Bu gün
HəĢtərxanda, simasını dəyiĢən və modernləĢən bu gözəl Ģəhərdə Azərbaycanın dahi oğlu Heydər Əliyevin
abidəsi açılır. Heydər Əliyev bütün ömrü boyu öz xalqının rifahı naminə çalıĢmıĢ, eyni zamanda, o, Rusiyaya,
rus xalqına həmiĢə çox böyük məhəbbət bəsləmiĢdir. Onun ömrünün bir hissəsi Rusiya ilə bağlı olmuĢdur. O,
gənclik illərində Leninqradda, indiki Peterburqda təhsil almıĢ, 80-ci illərdə Moskvada Sovet Ġttifaqı hökuməti
sədrinin birinci müavini olmuĢ, Azərbaycan və rus xalqları arasında tarixi dostluq, qardaĢlıq münasibətlərinin
uğurla inkiĢaf etməsi üçün çox iĢlər görmüĢdür.
Mən bu gün əziz həĢtərxanlılara, ilk növbədə, qubernator Aleksandr Aleksandroviç Jilkinə Heydər
Əliyevin xatirəsinə belə xeyirxah münasibətə görə səmimi qəlbdən təĢəkkür etmək istəyirəm. Bu, bizim üçün
çox dəyərlidir. Biz Azərbaycanda bunu çox yüksək qiymətləndiririk. Bu cür münasibətə, Heydər Əliyevin
abidəsi üçün Ģəhərin mərkəzində belə gözəl yerin ayrılmasına görə bütün Azərbaycan xalqı adından dərin
minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm. Bu park Rusiya ilə Azərbaycan arasında dostluğun və qardaĢlığın rəmzinə
çevriləcəkdir. Bu park çoxmillətli Rusiyada, çoxmillətli Azərbaycanda yaĢayan bütün xalqlar arasında dostluq
mərkəzi olacaqdır. Bu gün qubernatorun HəĢtərxanda yaĢayan azərbaycanlılar haqqında dediyi tərifli sözləri
eĢitmək mənim üçün çox xoĢ idi. Onlar Rusiyanın layiqli vətəndaĢları, HəĢtərxanın layiqli sakinləridirlər və
bizim ikitərəfli münasibətlərin inkiĢafında mühüm amildirlər.
Heydər Əliyev bütün ömrü boyu Azərbaycan xalqının daha yaxĢı yaĢamasına, Azərbaycanda müsbət
proseslərin inkiĢaf etməsinə, islahatların həyata keçirilməsinə çalıĢırdı. Mən SSRĠ-nin süqutunadək olan dövr
barədə artıq danıĢmıĢam. Ən əsası budur ki, biz artıq vahid dövlətdə yaĢamadığımız dövrdə - Heydər Əliyevin
1993-cü ildə hakimiyyətə gəlməsi ilə Azərbaycan və Rusiya arasında münasibətlər sürətlə inkiĢaf etməyə
baĢladı. Bütün bu illər boyu biz bütün istiqamətlərdə çox müsbət inkiĢaf görürük və bu gün bu, bizə - həm
Rusiya, həm də Azərbaycan rəhbərliyinə münasibətlərimizi strateji tərəfdaĢlıq kimi səciyyələndirməyə imkan
verir.
Biz qonĢuyuq, o cümlədən Xəzərdə də qonĢuyuq. Biz birlikdə Xəzərin bundan sonra da sülh, dostluq,
əməkdaĢlıq, qarĢılıqlı anlaĢma dənizi olaraq qalması üçün Xəzər regionunda çoxtərəfli fəal əməkdaĢlığı təmin
etməyə çalıĢırıq. Biz Rusiya Federasiyası ilə birlikdə Xəzərdə ərazi sərhədlərimizi artıq çoxdan müəyyən
etmiĢik. Bu il Rusiya Prezidenti Dmitri Anatoliyeviç Medevedevin Azərbaycana səfəri zamanı biz quruda
dövlət sərhədinin müəyyənləĢdirilməsi ilə bağlı məsələləri razılaĢdırdıq. Bütün bu amillər regionumuzda ümumi
atmosferə çox müsbət təsir göstərir. Bu gün iki Xəzər və iki Qafqaz ölkəsi kimi Rusiya və Azərbaycan regional
əməkdaĢlıq, regionda təhlükəsizlik tədbirlərinin möhkəmləndirilməsi, regionun inkiĢafı iĢində çox müsbət rol
oynayırlar.
Mən əminəm ki, Rusiya və Azərbaycanın bölgədə sabitləĢdirici rolu bundan sonra da regionun bütün
ölkələri arasında daha tam anlaĢmaya kömək edəcəkdir.
Bizi Rusiya ilə çoxəsrlik dostluq, əməkdaĢlıq telləri bağlayır, bizi ümumi keçmiĢimiz birləĢdirir. Bu gün,
siyasi münasibətlərimizin ən yüksək səviyyədə olduğu bir vaxtda biz iqtisadi əlaqələrimizi fəal inkiĢaf etdiririk,
energetika məsələləri fəal həll olunur, xalqlarımızın nümayəndələri arasında ünsiyyətə çox böyük həvəs vardır.
Azərbaycanda rus mədəniyyətinə, rus dilinə böyük qayğı ilə yanaĢılır. HəĢtərxanın Azərbaycan icması kimi,
Azərbaycanın rus icması da öz ölkələrinin layiqli vətəndaĢlarıdır və dövlətimizin inkiĢafına böyük töhfələr
verirlər. Onlar həm də ölkələrimizi və xalqlarımızı daha da yaxınlaĢdıran amildirlər.
Bu gözəl gündə mən xüsusi qeyd etmək istəyirəm ki, HəĢtərxanın necə inkiĢaf etdiyini, burada necə
sürətli inkiĢaf getdiyini görmək mənim üçün çox xoĢdur. Mən bu gün heyranlıq doğuran hər Ģeyi – sahilyanı
ərazini, evlərin bərpasını, abadlaĢdırma iĢlərini və sizin tarixi irsinizə neçə yanaĢdığınızı göstərdiyinə görə
Aleksandr Aleksandroviçə minnətdaram. Mən bu gün tarixi yerdə - Kremldə oldum, bərpa iĢləri aparılır, Ģəhər
abadlaĢdırılır. Bütün bunlar Rusiyanın inkiĢafının, habelə vilayət rəhbərliyinin öz Ģəhərinə, onun sakinlərinə,
həyatın daha da yaxĢılaĢması, Ģəhərin daha da gözəlləĢməsi iĢinə olan sevgisinin göstəricisidir.
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Bakı və HəĢtərxan qonĢu və qardaĢ Ģəhərlərdir. Bu gün mən buraya təyyarə ilə cəmi bir saata gəldim.
Vaxtın necə keçdiyini heç hiss etmədim. ġəhərlərimiz arasında mövcud olan əlaqələr qədim tarixə malikdir. Bu
gün onlar daha da möhkəmlənir, inkiĢaf edir. Əminəm ki, bu gün Ģəhərlərimizin, ölkələrimizin tarixində əbədi
qalacaqdır. Əminəm ki, Rusiya ilə Azərbaycanı daha da yaxınlaĢdırmaq üçün əlindən gələni etmiĢ Heydər
Əliyevin obrazı ölkələrimiz və xalqlarımız arasında fəal əməkdaĢlıq iĢində çox mühüm rol oynayacaqdır.
Bir daha, ilk növbədə, Ģəhər sakinlərinə, rəhbərliyə, qubernatora, Ģəhər hakimiyyətinə, bu gözəl abidənin, bu
parkın yaradılmasında əməyi olanların hamısına təĢəkkürümü bildirmək və sizin hamınıza xoĢbəxtlik və rifah
arzulamaq istəyirəm. Çox sağ olun.
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KĠYEVDƏ AZƏRBAYCAN-UKRAYNA SƏNƏDLƏRĠNĠN ĠMZALANMASI MƏRASĠMĠNDƏN
SONRA UKRAYNA PREZĠDENTĠ VĠKTOR YANUKOVĠÇLƏ BĠRGƏ MƏTBUAT KONFRANSINDA
BƏYANAT
Kiyev şəhəri,
28 oktyabr 2010-cu il
-Hörmətli Viktor Fyodoroviç, sözlərinizə görə çox sağ olun. Əvvəla, dost, qardaĢ Ukraynaya rəsmi səfərə
dəvət etdiyinizə, mənə və nümayəndə heyətimin üzvlərinə qardaĢ Ukrayna torpağında göstərilən
qonaqpərvərliyə görə təĢəkkür etmək istəyirəm.
Çox hörmətli Viktor Fyodoroviç ilə bizi uzun illər ərzində birgə iĢ bağlayır. Biz bir-birimizi çoxdan
tanıyırıq. Münasibətlərimiz hələ biz dövlətlərimizin baĢ nazirləri olandan baĢlamıĢdır. Əminəm ki, ölkələrimiz
arasında münasibətlərin indiki səviyyəsi, ən baĢlıcası isə bu münasibətlərin inkiĢaf perspektivləri xeyli dərəcədə
dövlətlərin rəhbərlərinin nə qədər sıx əməkdaĢlıq etmələrindən və ünsiyyətdə olmalarından asılıdır. Mən
görürəm ki, tammiqyaslı əməkdaĢlığı geniĢləndirmək üçün perspektivlər çox ümidvericidir.
Viktor Fyodoroviçin qeyd etdiyi kimi, biz bu gün münasibətlərimizin geniĢ gündəliyi üzrə çox
konstruktiv, ətraflı müzakirələr apardıq, siyasi qarĢılıqlı fəaliyyəti, siyasi məsləhətləĢmələri, beynəlxalq
təĢkilatlarda bir-birimizi dəstəkləməyi, regional məsələlərdə, xüsusilə Xəzər-Qara dəniz hövzəsində inteqrasiya
siyasəti məsələlərində fəal əməkdaĢlığı geniĢləndirməyə tərəfdar olduğumuzu bir daha təsdiq etdik. Ölkələrimiz
Qara dəniz ilə Xəzər dənizini birləĢdirən nəqliyyat-energetika dəhlizinin möhkəmləndirilməsi və
geniĢləndirilməsi iĢində aparıcıdırlar və bununla da ölkələrimiz regional inteqrasiya, regional əməkdaĢlıq
proseslərində fəal iĢtirak edirlər.
Bu gün biz yanacaq-energetika kompleksi ilə bağlı məsələləri ətraflı müzakirə etdik. Çox Ģadıq ki, biz bu
sahədə artıq konkret nəticələr görürük və həm neft, həm də qaz sahələrində əməkdaĢlığın geniĢlənəcəyinə ümid
bəsləyirik. Əminəm ki, energetika, neft və qaz nəqli marĢrutlarının Ģaxələndirilməsi həm istehsalçılar, həm də
istehlakçılar üçün energetika təhlükəsizliyi tədbirlərinin möhkəmləndirilməsi ilə bağlı daha geniĢ regional
kooperasiya bu sahədə əməkdaĢlığımızın nə dərəcədə səmərəli və məhsuldar olmasından asılıdır. Bəzən
energetika təhlükəsizliyindən danıĢarkən, əsasən, enerji resurslarını alan ölkələr nəzərdə tutulur. Lakin istehsalçı
ölkələrin də enerji təhlükəsizliyinə, uzunmüddətli müqavilələrə, proqnozlaĢdırıla bilən bazarlara ehtiyacı vardır
və həmin ölkələr yalnız bu yolla uzunmüddətli sərmayə siyasətini qura bilərlər.
Biz həm də çox Ģadıq ki, ölkələrimiz arasında əmtəə dövriyyəsi geniĢlənir, artır. Artım potensialı daha
çox perspektivlidir. DüĢünürəm ki, 2010-cu il bu baxımdan münasibətlərimizin tarixində dönüĢ ili kimi
qalacaqdır. Çünki Viktor Fyodoroviçin qeyd etdiyi kimi, əmtəə dövriyyəsinin faizlə deyil, dəfələrlə artması artıq
münasibətlərimizin bugünkü reallığıdır.
Bu gün biz sənaye kompleksini, ticarəti, humanitar əməkdaĢlığı, hərbi sənaye kompleksi sahəsində,
aerokosmik sahədə əməkdaĢlığı əhatə edən məsələləri də ətraflı nəzərdən keçirdik. Biz daha fəal əməkdaĢlıq
etmək və fəaliyyətimizin konkret məzmun kəsb etməsi üçün iqtisadiyyatlarımızın, müəssisələrimizin
potensialından maksimum istifadə etməliyik. Bir daha demək istəyirəm, bunun üçün bütün ilkin Ģərait – həm
rəhbərliyin Ģəxsi münasibətləri, həm də bu gün müĢahidə etdiyimiz kimi, nümayəndə heyətlərimizin üzvlərinin
konstruktiv iĢgüzar münasibətləri vardır. Siyasi münasibətlər yüksək səviyyədədir. Ən baĢlıcası, bundan sonra
da bütün istiqamətlər üzrə fəal iĢləmək və əməkdaĢlıq etmək arzusu vardır. Əminəm, müəssisələrimiz bir-birinin
imkanları barədə nə qədər çox informasiyaya malik olsalar, biz əmtəə dövriyyəsini bir o qədər sürətlə artıra və
onun strukturunu təkmilləĢdirə bilərik ki, o, birtərəfli olmasın və təkcə enerji resurslarına istiqamətlənməsin.
Viktor Fyodoroviçin qeyd etdiyi kimi, bizə də çox xoĢdur ki, MDB ölkələri arasında Ukrayna bizim üçün əmtəə
dövriyyəsinə görə ikinci yerdədir.
Təbii ki, humanitar əməkdaĢlıq olmasa münasibətlərimiz heç vaxt dolğun olmayacaq və bizim bu
məsələdə də fəxr etməyə haqqımız vardır. Bizim xalqlar arasında münasibətlər zəngin tarixə malikdir.
Ölkələrimiz müstəqillik əldə etdiyi andan onların arasında həmiĢə xüsusi dostluq münasibətləri olmuĢdu. Bu
gün onlar strateji tərəfdaĢların münasibətləri kimi səciyyələnir. Bizə çox xoĢdur ki, ölkələrimizdə bir-birimizin
mədəniyyətinə, dilinə çox qayğı ilə yanaĢırlar. Azərbaycanda Ukrayna dili öyrənilir və bu müsbət proseslərin
inkiĢaf etdirilməsinə böyük diqqət yetirilir. Azərbaycanda Ukraynanın böyük oğlu Taras ġevçenkoya, Lesya
Ukrainkaya abidə qoyulmuĢdur. Ukraynada Heydər Əliyevə abidə ucaldılmıĢdır. Bu gün mənə xəbər verildi ki,
Kiyev Ģəhər soveti həmin abidənin yerləĢdiyi parka Heydər Əliyevin adının verilməsi barədə qərar qəbul
etmiĢdir. Mən müasir Azərbaycan dövlətinin banisinin xatirəsinə bu cür yüksək münasibətə görə Azərbaycan
94

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin ĠĢlər Ġdarəsinin
PREZĠDENT KĠTABXANASI
──────────────────────────────────────────────────────────────
xalqı adından, ilk növbədə Ukrayna Prezidentinə, eləcə də bu barədə qərar qəbul edənlərin hamısına bir daha
təĢəkkür etmək istərdim.
Bütün bu məqamlar da çox vacibdir, çünki onlar münasibətlərimizi daha da möhkəmləndirir, bizi daha da
yaxınlaĢdırır. Ukrayna bizə dost, qardaĢ ölkədir və mən əminəm ki, münasibətlərimizin gələcəyi məhz bu
müstəvidə inkiĢaf edəcəkdir. Qonaqpərvərliyə görə ev sahiblərinə, çox hörmətli Viktor Fyodoroviçə bir daha
təĢəkkür etmək istəyirəm. Mən həm də burada jurnalistlərin qarĢısında Viktor Fyodoroviçi istənilən münasib
vaxtda Azərbaycana rəsmi səfərə gəlməyə rəsmən dəvət etmək istəyirəm ki, əlaqələrimiz daimi xarakter daĢısın
və biz bir-birimizi tez-tez görək. Sağ olun.
XXX
Sonra prezidentlər jurnalistlərin suallarını cavablandırdılar
- Hər vaxtınız xeyir, cənab prezidentlər. Siz energetika sahəsində əməkdaĢlıq məsələlərinə artıq
toxundunuz. Azərbaycanın Ukraynaya neft satıĢının, Avropaya və Rusiyaya neft tranzitinin həcmini nə
vaxtdan baĢlayaraq artıracağı məlumdurmu? Konkret olaraq hansı həcmlərdən söhbət gedir? Çox sağ
olun.
Ġlham ƏLĠYEV: Biz Ukraynaya neft satıĢını artıq çoxaltmıĢıq və keçən illə müqayisədə bu amil,
ümumiyyətlə, bizim əmtəə dövriyyəsinin artırılmasında da baĢlıca rol oynamıĢdır. Bu gün Prezidentlər
ġurasında bizə məruzə edilən məlumata görə, bu il, hələ ki baĢa çatmayıb, Ukrayna bazarlarına bir milyon
tondan çox Azərbaycan nefti göndərilmiĢdir. Biz gələcəkdə satıĢın həcmini artırmaq niyyətindəyik. Çünki biz
Azərbaycanda neft hasilatının həcmini artırmağı planlaĢdırırıq. Perspektivdə Xəzər dənizinin Ģərq sahilində
yerləĢən, bizə qonĢu ölkələrin nefti Azərbaycan ərazisindən keçməklə Ukrayna bazarlarına nəql edilə bilər və bu
layihə də Qara dəniz və Xəzər dənizi regionu ölkələrinin daha tam inteqrasiyasına Ģərait yaradacaqdır. Bu
barədə artıq mən danıĢdım. Bununla da, biz enerji resursları ilə çox zəngin olan Xəzər dənizini Ukrayna
bazarları ilə, Avropa bazarları ilə əlaqələndirəcək daha bir, çox etibarlı enerji dəhlizi yaradacağıq. Bu,
energetika sahəsində hamıya fayda gətirəcək geniĢmiqyaslı əməkdaĢlıq olacaqdır. Mən hesab edirəm ki, neft
təchizatı ilə bağlı bu əməkdaĢlıq ölkələrimiz arasında yanacaq-energetika sahəsində münasibətlərin bütün
kompleksinin inkiĢafında lokomotiv rolunu oynamalıdır. Enerji blokunun digər istiqamətləri ilə əlaqədar olan
layihələr də, - biz bu gün onların barəsində də ətraflı diskussiya aparmıĢıq, - müəyyən dərəcədə bu əməkdaĢlığın
nə qədər uğurlu olmasından asılı olacaqdır. BaĢqa sözlə desək, mən belə hesab edirəm ki, 2010-cu il bu
baxımdan da dönüĢ ili olmuĢdur və biz bunu uzunmüddətli əməkdaĢlığın yalnız yaxĢı baĢlanğıcı hesab edirik.
Viktor YANUKOVĠÇ: Mən Ġlham Heydər oğlunun dediklərinə daha bir neçə söz əlavə etmək istərdim.
Ukrayna üçün çox vacibdir ki, biz neft emalı zavodlarımız üçün neft alırıq və onların iĢləməsini təmin edirik,
biz əlavə dəyər əldə edirik, iĢ yerləri açırıq. Bu, həm Ukrayna iqtisadiyyatı üçün, həm də sosial baxımdan çox
böyük əhəmiyyətə malikdir. Ukraynanın sifariĢi ilə alınan neft məhsullarının lap cüzi bir hissəsini yüngül neft
məhsulları təĢkil edir. Bizim sonrakı bütün addımlarımız Odessa-Brodı kəmərini neftlə doldurmağa və onu
avers rejimində iĢə salmağa yönəldiləcəkdir. Biz hesab edirik ki, bu proqram bir neçə il ərzində təkcə neft deyil,
enerji daĢıyıcıları satıĢını da xeyli artırmağa Ģərait yaradacaqdır.
-Mənim sualım hər iki prezidentədir. Sizcə Azərbaycan ilə Ukrayna arasında qarĢılıqlı
sərmayələrin perspektivləri necədir?
Viktor YANUKOVĠÇ: Mən çox qısa cavab verəcəyəm ki, müĢtərək layihələrimiz hər iki tərəfdən
sərmayə resurslarının yatırılmasını nəzərdə tutur. BaĢqa sözlə, biz bu məsələlərə tərəfdaĢlar kimi yanaĢacağıq və
hər bir ayrıca halda birgə qərarlar qəbul edəcəyik. ġübhəsiz ki, sərmayə layihələrimizi, ilk növbədə, yerli
məhsul istehsalçılarının dəstəkləməsində çox maraqlıyıq. Məqsədimiz budur. Ölkələrimizin iqtisadiyyatlarının
strukturu rəqib olmamağa, bir-birimizi tamamlamağa imkan verir.
Ġlham ƏLĠYEV: Mən Viktor Fyodoroviçin dedikləri ilə razıyam. Həqiqətən, iqtisadiyyatlarımız rəqabət
aparan deyil, bir-birini tamamlayandırlar. Eyni zamanda, ölkələrimiz arasında siyasi münasibətlərin yüksək
səviyyəsi qarĢılıqlı sərmayələrin təĢviq edilməsinin mühüm amilidir. Sərmayədarlar – istər dövlətin, istərsə də
özəl sektorun nümayəndələri həmiĢə siyasi konyukturaya çox həssas reaksiya verirlər və ölkələr arasında
uzunmüddətli möhkəm siyasi münasibətlər olduğunu görəndə, təbii ki, diqqətlərini məhz belə əlveriĢli siyasi
iqlim olan tərəfə yönəldirlər. Yəni, bu, daha bir amildir.
Digər amil həm Ukraynada, həm də Azərbaycanda xarici sərmayədarlar üçün çox əlveriĢli mühitin
yaradılmasıdır. Əminəm ki, bu sərmayə layihələrinin siyasi cəhətdən dəstəklənməsi daha çox Ģirkətləri
Ukraynanı və Azərbaycanı sərmayə yatırımı üçün strateji məkan kimi nəzərdən keçirməyə təĢviq edəcəkdir.
Mənə çox xoĢdur ki, Azərbaycan Dövlət Neft ġirkəti – SOCAR bu prosesi artıq baĢlamıĢdır. Qısa vaxt ərzində
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Ukraynaya təxminən 80 milyon dollar sərmayə qoyulmuĢdur. Bu, bizim ilk addımlarımızdır. Biz
sərmayələrimizin həcmini artırmaq niyyətindəyik. Əminəm ki, onlar yalnız artıq reallaĢmaqda olan təĢəbbüslər
və layihələr çərçivəsində bir neçə dəfə çoxalacaqdır. Viktor Fyodoroviç ilə bir qədər əvvəl danıĢdığımız kimi,
yanacaq-energetika, neft-qaz sektorunda geniĢmiqyaslı əməkdaĢlığa dair planlarımızı nəzərə alsaq, bu
sərmayələrin necə sürətlə artacağını təsəvvür etmək mümkündür.
Bu gün nümayəndə heyətimizin tərkibində sənaye, iqtisadiyyat, informasiya-kommunikasiya
texnologiyalarına görə cavabdeh nazirliklərin rəhbərləri də vardır. Biz bu sahələri də yaddan çıxarmamalıyıq,
bəlkə də əksinə, onlara daha çox diqqət yetirməliyik. Çünki biz bir ölkədən digər ölkəyə sərmayələrin sektorlar
üzrə bərabər bölünməsində maraqlıyıq. Ən əsası isə onlar ölkələrimizdə mövcud olan planlara uyğun
gəlməlidirlər. Onlar ölkələrimizdə mövcud olan iqtisadi, sərmayə proqramlarının əksinə yox, onlara uyğun
olsun, bir çox sosial məsələlərin həllinə, iĢ yerlərinin açılmasına və milli istehsal müəssisələrinin yaradılmasına
da kömək etsin. Odur ki, bu perspektivlərə nikbinliklə baxırıq və əminəm ki, yaxın vaxtlarda yaxĢı nəticələr
görəcəyik.
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AZƏRBAYCAN VƏ UKRAYNA PREZĠDENTLƏRĠ ġURASININ ĠKĠNCĠ ĠCLASINDA
ÇIXIġ
Kiyev şəhəri,
28 oktyabr 2010-cu il
- Möhtərəm Viktor Fyodoroviç, sözlərinizə və münasibətlərimizə verdiyiniz qiymətə görə çox sağ olun.
Mən münasibətlərimizin tarixi, bu münasibətlərin inkiĢafının indiki səviyyəsi ilə bağlı fikirlərinizlə tamamilə
Ģərikəm. Ümidvaram ki, mənim səfərim bütün istiqamətlərdə əlaqələrimizin daha da möhkəmlənməsi iĢinə
xidmət edəcəkdir. Məni Ukraynaya rəsmi səfərə dəvət etdiyinizə görə Sizə təĢəkkürümü bildirmək istəyirəm.
Əminəm ki, bu səfər yaxĢı nəticələr verəcəkdir.
Xalqlarımız arasında dostluq, qardaĢlıq münasibətləri mövcuddur. Əsrlər boyu biz fəal qarĢılıqlı fəaliyyət
göstərmiĢik, dostluq etmiĢik, birlikdə iĢləmiĢik. Dövlətlərimiz müstəqillik əldə etdiyi andan biz həmiĢə tərəfdaĢ,
dost olmuĢuq. Bu gün bu tərəfdaĢlıq strateji səviyyəyə yüksəlmiĢ, gələcək inkiĢafımızı və əməkdaĢlığımızı
Ģərtləndirir. Sizin qeyd etdiyiniz məsələlər bizim üçün, münasibətlərimiz üçün böyük əhəmiyyət kəsb edir.
Ölkələrimiz arasında energetika siyasəti ilə bağlı məsələlər həmiĢə dostluq, konstruktivlik və qarĢılıqlı fayda
ruhunda həll olunmuĢdur. Ġndiki mərhələdə bu əməkdaĢlığı geniĢləndirmək üçün yeni ideyalar və imkanlar
mövcuddur. Biz münasibətlərimizin energetika blokunun əmtəə dövriyyəsinə müsbət təsirindən çox razıyıq. Biz
artıq konkret nəticələr görürük. Ancaq bizim bu gün neft və qaz sahəsində əməkdaĢlıqla əlaqədar aparacağımız
müzakirələr, təkbətək görüĢümüzdə danıĢdıqlarımız, düĢünürəm ki, münasibətlərimizin bütövlükdə inkiĢafı
üçün böyük əhəmiyyət kəsb edəcəkdir. Əlbəttə, həm regional məsələlərdə, həm də beynəlxalq təĢkilatlarda birbirimizə göstərdiyimiz siyasi dəstək bu iĢdə möhkəm təməldir. Bu gün Xəzər dənizi və Qara dəniz hövzələrinin
regional əməkdaĢlığını Ukrayna və Azərbaycanın xüsusi rolu olmadan təsəvvür etmək mümkün deyildir. Buna
görə də mən əminəm ki, aramızda mövcud olan geniĢ gündəlik, planlarımızın həyata keçirilməsi
münasibətlərimizi daha da möhkəmləndirəcək və xalqlarımızı yaxınlaĢdıracaqdır. Mən səmərəli iĢə və yaxĢı
nəticəyə ümid bəsləyirəm. Bir daha qonaqpərvərliyə görə təĢəkkür edirəm.
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ĠRAN PREZĠDENTĠ MAHMUD ƏHMƏDĠNEJADLA BĠRGƏ MƏTBUATA
BƏYANATI
Bakı şəhəri,
17 noyabr 2010-cu il
- Hörmətli cənab Prezident!
Əziz qardaĢım!
Hörmətli qonaqlar, xanımlar və cənablar!
Mən hörmətli cənab Prezident, Sizi ürəkdən salamlayıram. Azərbaycana xoĢ gəlmisiniz!
Mən çox Ģadam ki, Siz Azərbaycana gözəl bayram günlərində səfər edirsiniz! Bu fürsətdən istifadə
edərək Sizi və bütün qardaĢ Ġran xalqını, bütün dünya müsəlmanlarını müqəddəs Qurban bayramı münasibətilə
ürəkdən təbrik etmək istəyirəm.
Biz Sizin səfərinizə çox böyük əhəmiyyət veririk. Səfərin çox gözəl nəticələri vardır. Biz bu gün Sizinlə
həm təkbətək görüĢdə, həm geniĢ tərkibdəki görüĢdə ikitərəfli əlaqələrimizin müxtəlif sahələrini geniĢ müzakirə
etdik. Bir daha mövqeyimizi ifadə etdik ki, ikitərəfli münasibətlərin bundan sonra da inkiĢafı uğurla davam
etməlidir. Biz bütün sahələrdə uğurlu əməkdaĢlığımızın dərinləĢməsi üçün səylərimizi qoymağa çalıĢırıq və
buna nail oluruq.
Siyasi əlaqələrimiz yüksək səviyyədədir. Aramızda çox güclü siyasi dialoq aparılır. Biz Sizinlə
mütəmadi qaydada həm Ġranda, həm Azərbaycanda, həm də baĢqa ölkələrdə görüĢür, fikir mübadiləsi aparırıq.
Xarici iĢlər nazirləri, digər nazirlər vaxtaĢırı görüĢürlər. Yəni, siyasi əlaqələrimizin inkiĢafı bütün baĢqa
sahələrdə inkiĢafa səbəb olur və beləliklə, əlaqələrimiz daha da güclənir.
Beynəlxalq təĢkilatlarda əməkdaĢlığımızın çox böyük əhəmiyyəti vardır. Biz BMT, Ġslam Konfransı
TəĢkilatı, Ġqtisadi ƏməkdaĢlıq TəĢkilatında bütün dövrlərdə çox uğurlu əməkdaĢlıq edirik, bir-birimizi
dəstəkləyirik. Bu dəstək gündən-günə güclənir. Bu gün biz bununla bərabər iqtisadi sahədə əməkdaĢlığın
dərinləĢməsi üçün əlavə tədbirlərin görülməsi haqqında fikir mübadiləsi apardıq. Fikrimiz ondan ibarətdir ki,
iqtisadi əlaqələrimizi daha da sürətlə inkiĢaf etdirməliyik. Bugünkü ticarət dövriyyəsinin səviyyəsi nə Ġran
tərəfini, nə də bizi qane edir. Əminik ki, ölkələrimizdə mövcud olan potensial bizə imkan verəcək ki, yaxın
zamanlarda ticarət dövriyyəsini bir neçə dəfə artıraq. Biz buna çalıĢırıq və müvafiq göstəriĢlər verilmiĢdir.
Əminəm ki, bu gün enerji və nəqliyyat sahəsində imzalanmıĢ AnlaĢma Memorandumunun icrası nəticəsində
ticarət dövriyyəmiz də böyük dərəcədə artacaqdır. ĠmzalanmıĢ memorandum çoxĢaxəlidir. Orada bütün
məsələlər, vacib, konkret layihələr əksini tapıb. Nəqliyyat sektorunda ġimal-Cənub dəhlizinin yaradılması və bu
sahədə əlavə tədbirlərin görülməsi nəzərdə tutulur, birgə elektrik güclərinin yaradılması məsələləri öz əksini
tapıb. Elektrik xətlərinin birləĢdirilməsi, qaz sahəsində əməkdaĢlıq, yəni, bütün enerji və nəqliyyat sektorunu
əhatə edən məsələlər AnlaĢma Memorandumunda göstərilibdir. Müvafiq tapĢırıqlar verilibdir ki, biz tezliklə
memorandumun icrasına baĢlayaq.
Enerji sektorunda əməkdaĢlığın artıq gözəl tarixi vardır. Biz gələcəyə baxmalıyıq. Bu gün möhkəm
təməl üzərində qurulmuĢ bu əlaqələr əlbəttə ki, inkiĢaf etməlidir. Yeni layihələr müzakirə olunur. Ümid edirəm
ki, həm Ġran tərəfində, həm Azərbaycan tərəfində hazırda görülən iĢlər, qoyulan sərmayə gələcəkdə enerji
sahəsində əməkdaĢlığın daha da geniĢlənməsini təmin edəcəkdir.
Münasibətlərimizin çox böyük tarixi vardır. Xalqlarımız dost, qardaĢ xalqlardır. Əsrlər boyu xalqlarımız
bir yerdə olmuĢlar, bir yerdə yaĢamıĢlar. Bizi bağlayan bu tarixi və mədəni əlaqələr bugünkü əlaqələrimizin
möhkəm təməlidir. Biz münasibətlərimizi bu təməl üzərində qurmuĢuq. Azərbaycan müstəqilliyə qovuĢandan
sonra ikitərəfli münasibətlərimiz çox sürətlə inkiĢaf etməyə baĢlamıĢdır. Münasibətlərimizin bugünkü səviyyəsi,
məncə, ən yüksək səviyyədir. Biz bu səviyyənin qaldırılması üçün ardıcıllıqla praktiki addımlar atırıq. Biz
qonĢuyuq, dostuq, qardaĢıq. Biz bu bölgədə vacib rola malikik. Bu gün Ġran ilə Azərbaycan arasındakı
münasibətlər nəinki iki ölkə arasındakı münasibətlər kimi formallaĢıbdır, eyni zamanda, münasibətlərimizin
bölgədə gedən proseslərə mühüm təsiri vardır. Ġran-Azərbaycan münasibətləri bölgənin inkiĢafı üçün önəmli
amilə çevrilibdir. Bölgədə təhlükəsizlik tədbirlərinin gücləndirilməsi üçün münasibətlərimizin xüsusi
əhəmiyyəti vardır.
Bölgədə təhlükəsizlik tədbirlərinin gücləndirilməsi məsələləri bu gün geniĢ müzakirə olundu. Mən
Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqiĢəsinin son mərhələsi haqqında cənab Prezidentə məlumat
verdim. Bir daha demək istəyirəm ki, Azərbaycan məsələnin tezliklə, beynəlxalq hüquq normaları əsasında həll
olunmasının tərəfdarıdır. Bu münaqiĢə öz həllini BirləĢmiĢ Millətlər TəĢkilatı, Ġslam Konfransı TəĢkilatı, ATƏT
və digər beynəlxalq təĢkilatların qətnamələri və qərarları əsasında, ölkələrin ərazi bütövlüyü çərçivəsində
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tapmalıdır. Bu yeganə yoldur və Azərbaycan bu məqsədlərə çatmaq üçün səylərini davam etdirəcəkdir.
Bütün dünya artıq çoxdan bilir ki, Azərbaycan torpaqları uzun illərdir Ermənistan tərəfindən iĢğal edilib.
Torpağlarımızın 20 faizi iĢğal altındadır. Bu iĢğal və Ermənistan tərəfindən aparılmıĢ etnik təmizləmə siyasəti
nəticəsində bir milyondan artıq azərbaycanlı öz doğma torpağında qaçqın, köçkün vəziyyətinə düĢmüĢdür. ĠĢğal
edilmiĢ torpaqlarda bütün infrastruktur dağıdılıb, bütün binalar yerlə yeksan edilib. Tarixi abidələrimiz,
əcdadlarımızın qəbirləri, müqəddəs yerlərimiz, məscidlərimiz ermənilər tərəfindən dağıdılıbdır. Bu, böyük
ədalətsizlik və qəddarlıqdır.
Mən ümid edirəm ki, Azərbaycan ərazi bütövlüyünü bərpa edəcəkdir. Bunu etmək üçün əlbəttə ki, biz
daha da güclü olmalıyıq. Bu barədə bu gün fikir mübadiləsi aparılmıĢdır. Deyə bilərəm ki, bu gün biz
bütövlükdə çox geniĢ fikir mübadiləsi apardıq. Həm regional məsələlər, ikitərəfli münasibətlər, həm də
Xəzəryanı ölkələr arasındakı əlaqələr haqqında geniĢ fikir mübadiləsi aparılmıĢdır. Bu fikir mübadiləsi çox
müsbət olmuĢdur.
Mən bir daha, cənab Prezident, Sizi və nümayəndə heyətinizi Azərbaycanda səmimiyyətlə
salamlayıram! Bir daha demək istəyirəm ki, Sizin səfərinizə Azərbaycanda çox böyük əhəmiyyət veririk! Mən
əminəm ki, səfərin çox gözəl və uğurlu nəticələri olacaqdır!
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BAKIDA XƏZƏRYANI ÖLKƏLƏRĠN DÖVLƏT BAġÇILARININ
ÜÇÜNCÜ ZĠRVƏ GÖRÜġÜNDƏ
NĠTQ
Bakı şəhəri,
18 noyabr 2010-cu il
-Hörmətli dövlət baĢçıları!
Hörmətli qonaqlar, əziz dostlar!
Mən sizin hamınızı Azərbaycanda səmimiyyətlə salamlayıram, Azərbaycana xoĢ gəlmisiniz!
Bugünkü görüĢ çox əlamətdar hadisədir. Ölkələrimiz arasındakı dostluq, mehriban qonĢuluq
münasibətlərinin inkiĢafı üçün bu görüĢün çox böyük əhəmiyyəti vardır. Ölkələrimizin xalqları əsrlər boyu bir
yerdə yaĢamıĢlar, yaratmıĢlar. Biz qonĢuyuq, bizi dostluq, mehriban qonĢuluq əlaqələri bağlayır. Mən çox
Ģadam ki, bu gün bu əlaqələr daha da yüksək pilləyə qalxıbdır. Azərbaycan qonĢuları ilə qarĢılıqlı surətdə
faydalı, iĢgüzar, dostluq münasibətləri qurubdur və bu münasibətlər getdikcə güclənir. Bugünkü Zirvə GörüĢü
regional əməkdaĢlıq baxımından çox böyük əhəmiyyətə malikdir. Əminəm ki, görüĢün çox gözəl nəticələri
olacaqdır.
Bizi birləĢdirən Xəzər dostluq, əməkdaĢlıq dənizidir. Mən əminəm ki, Xəzəryanı ölkələrin dövlət
baĢçılarının növbəti zirvə görüĢü Xəzərdə sülhün, təhlükəsizliyin təmin edilməsi, əməkdaĢlığın dərinləĢməsi
üçün mühüm addım olacaqdır. Xəzər dənizinin hüquqi statusunun müəyyən edilməsi istiqamətində çox fəal iĢlər
gedir, ekspert qrupları iĢləyir. Ümid edirəm ki, gələcək dövrlərdə bu istiqamətdə əməli nəticələr əldə
olunacaqdır. Bu günə qədər Xəzərin hüquqi statusunun müəyyən edilməməsi aramızda olan dostluq əlaqələrinə
heç bir təsir göstərmədi. Münasibətlərimiz çoxĢaxəlidir. Əlbəttə, biz çox istərdik ki, Xəzərin hüquqi statusu
tezliklə öz həllini tapsın və bu istiqamətdə səylərimizi davam etdirəcəyik.
Bununla bərabər, qeyd etməliyəm ki, hazırda Azərbaycan ilə Rusiya və Azərbaycan ilə Qazaxıstan, eyni
zamanda, Rusiya ilə Qazaxıstan arasında Xəzərin sektorlara bölünməsi istiqamətində önəmli addımlar
atılmıĢdır. Üç ölkə öz arasında bu məsələləri həll edibdir. Ümid edirəm ki, bu gözəl təcrübə gələcəkdə əsas kimi
götürülə və Xəzər dənizinin hüquqi statusunun həll olunması iĢində hazırda mövcud hüquqi baza müsbət rolunu
oynaya bilər.
Nəqliyyat sahəsində əməkdaĢlıq dərinləĢir. Azərbaycan həm ġimal-Cənub, həm ġərq-Qərb nəqliyyat
dəhlizlərinin iĢtirakçısıdır. Bununla bərabər, biz ölkəmizdə müasir nəqliyyat infrastrukturu yaradırıq. Bu
məqsədlə həm avtomobil yollarının tikilməsi, dəniz nəqliyyatının inkiĢafı, dəmir yolu nəqliyyatının yenidən
qurulması və həm də yeni dəmir yolu xətlərinin çəkilməsi məsələləri prioritet məna daĢıyır. Bu yaxınlarda
Bakıda yeni böyük ticarət limanının tikintisi baĢlanmıĢdır. Bu liman əslində bütün Xəzəryanı ölkələrin
maraqlarına xidmət göstərəcəkdir. Birinci mərhələdə liman 10 milyon ton yükdaĢıma-yükaĢırma qabiliyyətinə
malik olacaqdır. Sonuncu mərhələdə isə bu liman vasitəsilə 25 milyon ton yük nəql edilə bilər. Beləliklə,
Azərbaycan bu limanı tikməklə ümumi iĢimizə töhfəsini vermiĢ olur.
Bununla bərabər, Bakıda yeni, müasir gəmiqayırma zavodunun tikintisi baĢlanmıĢdır. Ümid edirəm ki,
tikintisi yaxın zamanlarda baĢa çatacaqdır və beləliklə, Xəzərdə istənilən həcmdə yükdaĢıma məsələlərinin həlli
üçün yeni, müasir infrastruktur yaradılacaqdır. Biz həm ġimal-Cənub, həm ġərq-Qərb dəhlizinin fəal
iĢtirakçısıyıq və bundan sonra da çalıĢacağıq ki, nəqliyyat sistemlərinin birləĢməsi üçün səylərimizi qoyaq.
Bu gün, eyni zamanda, Xəzərin enerji resursları haqqında çoxlu söz-söhbət gəzir. Xəzərin çox zəngin təbii
ehtiyatları vardır. Bütün Xəzəryanı ölkələr enerji resursları baxımından çox zəngin ölkələrdir. Ölkələrimiz
nəinki öz tələbatlarını ödəyir, eyni zamanda, dünyanın enerji təhlükəsizliyinə çox önəmli töhfə verirlər.
Ölkələrimizdə hasil edilən neft və qaz demək olar ki, dünya enerji bazarında həlledici təsirə malikdir. Biz
çalıĢırıq ki, səylərimizi birləĢdirək. Biz hamımız istehsalçıyıq və istehsalçıların maraqları əlbəttə ki, üst-üstə
düĢür. Biz enerji resursları sahəsində bir-birimizlə rəqabət aparmırıq, əksinə, uğurlu əməkdaĢlıq edirik. Bu
əməkdaĢlıq ölkələrimizin bütün maraqlarına xidmət göstərir. Azərbaycan enerji resurslarının nəqli ilə bağlı
çoxĢaxəli fəaliyyət göstərir. Biz enerji təhlükəsizliyi məsələlərinə töhfəmizi verməyə çalıĢırıq. Azərbaycanın
neft-qaz resurslarının dünya bazarlarına müxtəlif yollarla çatdırılması üçün bizdə müasir infrastruktur
yaradılmıĢdır. Bu infrastruktur qonĢu ölkələrin maraqlarının təmin edilməsi üçün də təqdim oluna bilər. Yəni,
bir sözlə, biz tranzit imkanlarımızı qonĢular üçün təqdim etməyə hazırıq.
Bu gün Xəzərin əməkdaĢlıq dənizinə çevrilməsi üçün əlbəttə ki, iqtisadi əlaqələrin gücləndirilməsi çox
böyük məna daĢıyır. Bu sahədə aramızda olan iqtisadi əlaqələr güclənir. Təbii ki, böhran nəticəsində ticarət
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dövriyyəsi müəyyən dərəcədə aĢağı düĢübdür. Ancaq bu, müvəqqəti xarakter daĢıyır. Əminəm ki, yaxın
zamanlarda biz bütün sahələrdə uğurları bərpa edəcəyik.
Biz Azərbaycanda Xəzərin ekoloji vəziyyətinin yaxĢılaĢdırılması üçün çox böyük proqramlar icra
edirik. Deyə bilərəm ki, bu il Azərbaycanda “Ekologiya ili” elan edilibdir və çox böyük həcmdə ekoloji tədbirlər
nəzərdə tutulur. Xüsusilə Xəzər dənizinin çirkab sulardan və neftlə çirklənmiĢ hissənin təmizlənməsi, müasir
kanalizasiya sisteminin quraĢdırılması ümumi iĢimizə töhfəmizdir. Ekoloji məsələlər həmiĢə zirvə görüĢlərində
xüsusi yer tutubdur. Bu gün də əlbəttə ki, biz bu məsələ ilə bağlı fikir mübadiləsi aparacağıq. Bir sözlə, biz
Azərbaycanda çalıĢırıq ki, Xəzərin ekoloji vəziyyətinin yaxĢılaĢdırılmasına töhfəmizi verək.
Biz Xəzərdə təhlükəsizlik tədbirlərinin gücləndirilməsi üçün fəal çalıĢırıq. Bu gün imzalanacaq sənəd
məhz bu məsələləri əhatə edəcəkdir. Xəzər sülh, əmin-amanlıq, sabitlik dənizidir və belə də qalmalıdır. Biz
dənizdə təhlükəsizlik tədbirlərini öz gücümüz hesabına təmin edirik. Hesab edirəm ki, Xəzəryanı ölkələrin bu
sahədəki əməkdaĢlığı yüksək qiymətə malikdir. Bizim müvafiq dövlət qurumları bir-biri ilə həm ikitərəfli, həm
çoxtərəfli formatda sıx əlaqədə olaraq Xəzərdə təhlükəsizlik tədbirlərinin gücləndirilməsi üçün səylərini
göstərirlər.
Əziz dostlar, mən hesab edirəm ki, ümumiyyətlə Xəzəryanı ölkələrin əməkdaĢlığı yüksək qiymətə
malikdir. Bir daha demək istəyirəm ki, hamımız dost ölkələrik, bir-birimizlə qonĢuyuq, bu bölgədə yaĢayırıq.
Bizim müĢtərək tariximiz vardır, xalqlarımız bir-birinə çox bağlıdır. Bizi həm tarix bağlayır, həm də bugünkü
maraqlar birləĢdirir. Əminəm ki, bugünkü Zirvə GörüĢü ölkələrimiz arasında nəinki Xəzər mövzusu ilə bağlı,
bütün əlaqələrin inkiĢafına çox mühüm töhfə olacaqdır. Bir daha sizin hamınızı ürəkdən salamlayıram və zirvə
görüĢümüzə uğurlar arzulayıram.
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BAKIDA XƏZƏRYANI ÖLKƏLƏRĠN DÖVLƏT BAġÇILARININ ÜÇÜNCÜ ZĠRVƏ
GÖRÜġÜNÜN SƏNƏDLƏRĠNĠN ĠMZALANMASINDAN SONRA MƏTBUAT ÜÇÜN
BƏYANAT
Bakı şəhəri,
18 noyabr 2010-cu il
- Hörmətli cənab Prezidentlər!
Hörmətli qonaqlar, hörmətli xanımlar və cənablar!
Bütün qonaqlarımızı Azərbaycanda bir daha salamlamaq, dəvətimizi qəbul edərək ölkəmizə gəldiklərinə
görə həmkarlarıma təĢəkkür etmək istəyirəm.
Əminəm ki, bu gün Xəzər hövzəsinin təbii ehtiyatlarından birgə istifadə edilməsi, Xəzərin ətraf
mühitinin qorunması və bütövlükdə ölkələrimiz arasında qarĢılıqlı faydalı dostluq münasibətlərinin inkiĢafı
iĢində yeni mərhələ baĢlayır. Bu gün biz həm çoxtərəfli münasibətlərimizin, həm də Xəzərdə əməkdaĢlığın
gələcək inkiĢafına daha böyük təkan verəcəyinə əmin olduğum çox mühüm məsələlərin həllinə baĢlayırıq.
Bizim ölkələri ümumi tarix, coğrafiya, iqtisadi maraqlar birləĢdirir. Bu gün biz bunu çox konstruktiv və açıq
diskussiyalar zamanı qeyd etmiĢik. Ölkələrimiz enerji ehtiyatları istehsalçılarıdır. Bizim ölkələrin ərazisindən
çox mühüm nəqliyyat, kommunikasiya yolları keçir. Təbii ki, həm enerji siyasəti, həm nəqliyyat siyasəti, həm
də bütövlükdə bizim regionda təhlükəsizlik və əməkdaĢlıq məsələləri çox cəhətdən ölkələrimizin sıx qarĢılıqlı
fəaliyyətindən asılıdır.
Sammitimizin çox konstruktiv keçməsi məni sevindirir. Biz çox mühüm qərarlar qəbul edilməsinə nail
olduq. Məsələn, təhlükəsizliyə dair indicə imzalanmıĢ saziĢ bizim prioritetləri, Xəzərdə təhlükəsizliyi öz
qüvvələrimizlə təmin etmək üçün əməkdaĢlığımızın çərçivələrini çox dəqiq müəyyən edir. Xəzərdə təhlükəsizlik
bizim ölkələrin təhlükəsizliyidir. Bir daha demək istəyirəm, ölkələrimizi çox sıx, yaxın münasibətlər birləĢdirir.
Bizim aramızda, istər ikitərəfli, istərsə də çoxtərəfli formatda həll edilə bilməyəcək heç bir problem yoxdur.
Əksinə, bu əməkdaĢlığı dərinləĢdirmək və onu bütün sahələrdə geniĢləndirmək istəyi vardır. Bugünkü müzakirə
və sammitin keçdiyi Ģərait ölkələrimiz arasında məhz bu cür dostcasına, mehriban qonĢuluq münasibətlərinə
parlaq sübutdur.
Təhlükəsizliyə dair saziĢ, habelə birgə bəyanat Xəzər hövzəsində əməkdaĢlığın inkiĢafında növbəti
mühüm mərhələdir. Bu, Xəzərə dair hazırda iĢlənib hazırlanma mərhələsində olan məsələlərin gələcəkdə
razılaĢdırılması iĢində çox mühüm addımdır. Xəzər dənizinin hüquqi statusuna dair bizim mümkün qədər
tezliklə imzalamağa çalıĢdığımız saziĢ və diskussiyalar zamanı yaranmıĢ konstruktivizm Ģəraiti, tərəflərin
mövqelərinin baĢa düĢülməsi və irəliləmək istəyi hələlik razılaĢdırılmamıĢ qalan məsələləri çox tezliklə
razılaĢdırmaq üçün əlbəttə, tamamilə nadir imkan yaradır.
Biz bildirdik ki, diskussiya apardığımız əsas məsələlərdən birinə, məhz Xəzər dənizinin hüquqi statusu
məsələsinə dair mümkün qədər qısa müddətdə razılığa gəlmək bizim ümumi istəyimizdir. Bu məqsədlə konkret
qərarlar qəbul edilmiĢ, iĢi intensivləĢdirmək və növbəti sammitə mümkün qədər yaxĢı nəticələrlə toplaĢmaq
üçün bizim qurumlara müvafiq tapĢırıqlar verilmiĢdir.
Təhlükəsizliyə dair saziĢ, birgə bəyanat - müxtəlif nazirliklərin ekspertləri, nümayəndələri tərəfindən
müəyyən müddət ərzində hazırlanmıĢ, baĢqa sözlə desək, sammit ərəfəsində imzalanmağa hazır olan sənədlər
idi.
Onu da qeyd etmək istərdim ki, diskussiya və konstruktiv fikir mübadiləsi prosesində əvvəlcədən
hazırlanmamıĢ məsələlərə dair qərar qəbul etmək zərurəti də yarandı. Bu, bir daha məhz konstruktivizmə, bizim
qarĢılıqlı əlaqələri möhkəmlətmək və müəyyən müddət gündəlikdə qalmıĢ, bir iclasdan digərinə keçmiĢ və
indiyə qədər həll edilməmiĢ qalan məsələləri həll etmək əzmində olmağımıza dəlalət edir. Buna görə də hesab
edirəm ki, bu, həm Xəzər problemlərinə münasibətimizin, həm də bizim regionda təhlükəsizliyin, ekoloji
təhlükəsizliyin, enerji, nəqliyyat təhlükəsizliyinin təmin edilməsi məsələlərinə çox mühüm töhfə vermək
istəyimizin olduqca vacib göstəricisidir.
Mətbuat nümayəndələrinə məlumat vermək istərdim ki, biz Xəzər dənizində nərə balıqlarının müxtəlif
növlərinin ovlanmasına 5 il müddətinə moratorium tətbiq edilməsi mexanizmini üç ay ərzində müzakirə edib
təkliflər hazırlamaq barədə müvafiq idarələrə tapĢırıq verilməsini qərara almıĢıq. Hesab edirəm ki, bu, ekoloji
vəziyyəti xeyli yaxĢılaĢdırmağa və ümumi sərvətimiz olan nərə balıqlarının nadir növünü xilas etməyə imkan
verəcək çox mühüm, fundamental qərardır.
Bundan əlavə, razılaĢdırılmıĢ qısa müddətdə hər bir ölkənin milli zonasının eni məsələsini müzakirə
etmək və razılaĢdırmaq barədə müvafiq idarələrə tapĢırıq vermək qərara alınmıĢdır. Hesab edirəm ki, bu da
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münasibətlərin möhkəmlənməsi və Xəzər hövzəsinin delimitasiyası ilə əlaqədar bütün məsələlərin
tənzimlənməsi iĢində çox mühüm addımdır. Bir daha xüsusi vurğulamaq istəyirəm ki, bu məsələlərə dair
qərarlar qəbul edilməsi əvvəlcədən nəzərdə tutulmamıĢdı. Onlar məhz konstruktivizm ruhunun, xoĢ məramın,
qarĢılıqlı anlaĢmanın və əməkdaĢlığımızı möhkəmlətmək əzmimizin nəticəsində qəbul edilmiĢdir.
Buna görə də mən Bakı sammitinin yekunlarını çox yüksək qiymətləndirirəm. Mən prezident həmkarlarımın
konstruktiv iĢinə, bugünkü görüĢdə fəal iĢtirak etdiklərinə görə onlara təĢəkkür etmək və ümid etdiyimi
bildirmək istəyirəm ki, bizim müəyyən etdiyimiz və nəzərdə tutduğumuz bütün məsələlər müəyyən edilmiĢ
müddətlərdə gerçəkləĢəcək və növbəti sammitə də çox mühüm, münasibətlərimizin gələcək inkiĢafına kömək
edəcək qərarlarla toplaĢmağımıza imkan verəcəkdir.
Diqqətinizə görə sağ olun.
XXX
Sonda Prezident Ġlham ƏLĠYEV çıxıĢ edərək dedi:
- Mən bu gün haqqında danıĢdığımız nəticələrin əldə edilməsinə çox böyük töhfə verdiklərinə görə
hörmətli həmkarlarıma bir daha təĢəkkür etmək istəyirəm.
Hamıya cansağlığı, firavanlıq arzulayıram. Burada iĢtirak edənlərin hamısına, mətbuat nümayəndələrinə
fəal iĢlərinə görə təĢəkkür edirəm və hamımıza qarĢımızda duran bütün məqsədlərə nail olmaqda qətiyyət
arzulamaq istəyirəm.
Bir daha sağ olun. GörüĢənə qədər.
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ASTANADA ATƏT-ĠN VII SAMMĠTĠNDƏ
ÇIXIġ
Astana şəhəri,
1 dekabr 2010-cu il
- Hörmətli cənab sədr!
Xanımlar və cənablar!
Ġlk öncə bu zirvə görüĢünün əla təĢkili, göstərilmiĢ səmimi qonaqpərvərlik və il ərzində ATƏT-ə sədrlik
etdiyinə görə Prezident Nursultan Nazarbayev və bütün qazaxıstanlı dostlarımıza minnətdarlığımı bildirmək
istəyirəm.
Mən diqqətinizi regionumuzdakı təhlükəsizlik məsələlərinə cəlb etmək istərdim. Ermənistan ilə
Azərbaycan arasında hazırkı silahlı münaqiĢə beynəlxalq və regional sülh və sabitliyə əsas təhdid olaraq qalır.
Ermənistan tərəfindən azərbaycanlılara qarĢı aparılmıĢ etnik təmizləmə siyasəti nəticəsində Azərbaycan
ərazisinin 20 faizi iĢğal olunmuĢ, 1 milyon azərbaycanlı öz torpaqlarında qaçqın və məcburi köçkün vəziyyətinə
düĢmüĢdür. Ermənistan nəinki Dağlıq Qarabağı, o cümlədən Azərbaycanın digər 7 rayonunu iĢğal etməkdə
davam edir. Ermənistan Ģəhər və kəndlərimizi, evlərimizi və müqəddəs yerlərimizi, ulu babalarımızın
məzarlarını və məscidlərimizi dağıtmıĢdır. Onlar hərbi cinayətlər və Xocalıda soyqırımı törətmiĢlər və orada
yüzlərlə mülki Ģəxs yalnız azərbaycanlı olduğuna görə Ermənistanın silahlı qüvvələri tərəfindən məhv
edilmiĢdir. Xocalının günahsız qurbanları arasında 100-dən artıq uĢaq olmuĢdur.
Dağlıq Qarabağ Azərbaycanın tarixi hissəsidir. O, Azərbaycanın beynəlxalq səviyyədə tanınmıĢ
hissəsidir. Bu gün Ermənistan iĢğal edilmiĢ ərazilər üzərində nəzarəti saxlamaq və məcburi köçkünlərin öz
evlərinə qayıdıĢına mane olmaq məqsədilə gücdən istifadə edir. Buna baxmayaraq, Azərbaycan hər zaman sülh
danıĢıqlarına sadiq qalmıĢ, qalır və yenə də ümid edir ki, onlar nəticə gətirəcəkdir. MünaqiĢənin həlli yalnız
beynəlxalq hüququn norma və prinsiplərinə hörmətlə yanaĢma, BMT-nin Təhlükəsizlik ġurasının 4
qətnaməsinin, ATƏT-in qərarlarının, Avropa Parlamenti, Avropa ġurası və digər beynəlxalq təĢkilatların
qətnamələrinin həyata keçirilməsinə əsaslanmalıdır. Lakin Ermənistan münaqiĢənin mümkün qədər tezliklə
uzunmüddətli həllinə nail olmaq məqsədilə vicdanla danıĢıqlar aparmaq əvəzinə, gözlənilməz nəticələri ola
biləcək münaqiĢənin eskalasiyasına üstünlük verir. Ermənistan daimi olaraq atəĢkəs rejimini pozur, iĢğal
olunmuĢ ərazilərdə hərbi təlimlər keçirir, iĢğal edilmiĢ Ģəhər və kəndlərimizin tarixi adlarını dəyiĢməyə cəhd
göstərir. Ermənistan qeyri-qanuni olaraq mülki Ģəxsləri iĢğal edilmiĢ ərazilərə yerləĢdirir, vəziyyəti dönməz və
sülh prosesini mənasız etməyə çalıĢır.
Ermənistan tərəfindən iĢğal olunmuĢ ərazilərdə aparılan qeyri-qanuni fəaliyyət ATƏT-in faktaraĢdırıcı
missiyasının 2005-ci ildə regiona etdiyi səfərdən sonra hazırlanmıĢ məruzədə əks olunub. Ermənistanın
danıĢıqlar prosesindəki davranıĢı bizi belə qənaətə gətirir ki, Ermənistan sülh istəmir, iĢğal edilmiĢ əraziləri azad
etmək fikrində deyil, sadəcə bacardığı qədər status-kvonu saxlamaq və danıĢıqlar prosesini müddətsiz etməyi
arzulayır.
ATƏT-in Minsk qrupu 1992-ci ildə yaradılmıĢdır, danıĢıqlar təxminən 20 ildir ki, aparılır, lakin heç bir
nəticə yoxdur.
Azərbaycan Praqa prosesi çərçivəsində son altı il ərzində Minsk qrupunun həmsədr ölkələri tərəfindən
hazırlanmıĢ təklifləri qiymətləndirir. Biz danıĢıqları davam etdirməyə, onları mümkün qədər tez yekunlaĢdırmaq
və Azərbaycanın ərazi bütövlüyü çərçivəsində beynəlxalq hüququn norma və prinsiplərinə əsaslanacaq həll
variantına nail olmağa hazırıq.
Sağ olun.
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ĠSTANBULDA ĠQTĠSADĠ ƏMƏKDAġLIQ TƏġKĠLATININ XI SAMMĠTĠNDƏ
ÇIXIġ
İstanbul şəhəri,
23 dekabr 2010-cu il
-Hörmətli cənab sədr, əziz qardaĢım,
Hörmətli həmkarlar,
Ġlk növbədə, Zirvə görüĢünü yüksək səviyyədə təĢkil etdiyinə və bizə göstərdiyi qonaqpərvərliyə görə
əziz qardaĢım, Türkiyə Respublikasının Prezidenti Abdullah Gülə dərin minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm.
QardaĢ Türkiyə torpağında yenidən olmağımdan çox məmnunam.
Eyni zamanda, təĢkilata ötən müddət ərzində rəhbərlik etmiĢ Ġran Ġslam Respublikasının Prezidenti, əziz
qardaĢım Mahmud Əhmədinejada uğurlu rəhbərliyə görə minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm.
Azərbaycan Ġqtisadi ƏməkdaĢlıq TəĢkilatının fəaliyyətinə çox böyük önəm verir. Biz təĢkilatda fəal iĢtirak
edirik və təĢkilatın güclənməsi çox müsbət haldır. Mən əminəm ki, gələcəkdə təĢkilat dünya miqyasında
getdikcə daha da önəmli rola malik olacaqdır. Bu rol artdıqca, əlbəttə ki, təĢkilata üzv olan ölkələrin imkanları
da geniĢlənəcəkdir.
Azərbaycan regional əməkdaĢlıq məsələlərinə çox böyük əhəmiyyət verir. Biz regionda gedən proseslərin
inkiĢafı üçün səylərimizi göstəririk. Konkret layihələrin icra edilməsi sahəsində - həm nəqliyyat, həm enerji
sahəsində regionda yeni vəziyyət yaranmıĢdır və Azərbaycan çalıĢır ki, iqtisadi imkanlarını səfərbər edərək, bu
geniĢmiqyaslı əməkdaĢlığa daha da böyük töhfələr versin.
Ölkəmizdə iqtisadi proseslər müsbət istiqamətdə inkiĢaf edir. Son 7 il ərzində ölkəmizin ümumi daxili
məhsulu təxminən 3 dəfə, büdcə xərcləri 12 dəfə artmıĢdır. Yoxsulluq isə 4 dəfə azalmıĢdır. Bu, bizə imkan
verir ki, daha da böyük həcmdə maliyyə resurslarımızı ümumi məqsədlər üçün iĢə salaq. Beləliklə, regionda
gedən iqtisadi əməkdaĢlığa daha da güclü təkan veriləcəkdir. Hər bir ölkənin iqtisadi müstəqilliyini təmin etmək
üçün, - xüsusilə indiki zəmanədə, - enerji təhlükəsizliyi məsələləri öz həllini tapmalıdır. Azərbaycan bu sahədə
öz töhfəsini verir. Zəngin neft-qaz yataqlarımız nəinki ölkəmizin inkiĢafı, eyni zamanda, regional əməkdaĢlıq
üçün də müsbət rol oynayır. Azərbaycanın zəngin neft-qaz yataqları bizə imkan verir ki, təbii resurslarımızı
qonĢu dövlətlərə nəql edək. Bu gün ölkəmizdən dünya bazarlarına aparan yeddi neft və qaz kəməri vardır.
Azərbaycan öz potensialını bu kəmərlər vasitəsilə realizə edir, eyni zamanda, bu, qonĢu, qardaĢ, dost ölkələrin
enerjiyə olan tələbatının müəyyən hissəsini ödəməyə imkan verir. Azərbaycan etibarlı tərəfdaĢdır, öz
öhdəliklərini həmiĢə yerinə yetirmiĢdir və bundan sonra da yerinə yetirəcəkdir. Biz həm təchizatçı, həm də
tranzit ölkə, etibarlı tərəfdaĢ kimi artıq uzun illərdir ki, özümüzü təsdiq etmiĢik. Əminəm ki, enerji təhlükəsizliyi
məsələlərinin uğurla həll olunması nəticəsində hər bir ölkə daha da böyük inamla inkiĢaf edəcəkdir. Gələcəkdə
dünyada enerji ilə bağlı məsələlər daha da ciddi müzakirə mövzusu olacaqdır. Bunu nəzərə alaraq, deyə bilərik
ki, enerji təchizatçısı kimi Azərbaycan növbəti illərdə də öz müsbət rolunu oynamağa hazırdır.
Bununla bərabər nəqliyyat sektorunda gedən proseslərə Azərbaycan çox müsbət yanaĢır. Bizim icra etdiyimiz
layihələr bölgədə yeni nəqliyyat infrastrukturunun yaranmasına gətirib çıxarmıĢdır. Azərbaycan ġimal-Cənub və
ġərq-Qərb nəqliyyat dəhlizlərinin fəal iĢtirakçısıdır. Ölkəmizin coğrafi vəziyyəti bizə imkan verir ki, hər
istiqamətdə öz müsbət rolumuzu artıraq. Bu gün bölgədə inĢa edilən Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolunun istifadəyə
verilməsi nəticəsində yeni “Dəmir Ġpək yolu”nun bərpası mümkün olacaqdır.
Bu yol nəinki Azərbaycanı Türkiyə ilə birləĢdirəcək, eyni zamanda, Avropanı Asiya ilə birləĢdirəcəkdir.
Beləliklə, iqtisadi səmərə baxımından bu yolun çox böyük önəmi olacaqdır. Biz bu layihədə çox fəal iĢtirak
edirik. Ümid edirik ki, bu yolun tikintisi yaxın zamanlarda baĢa çatacaq və Ġqtisadi ƏməkdaĢlıq TəĢkilatına üzv
olan ölkələr də bu imkanlardan əlbəttə ki, istifadə edəcəklər.
Bütün bu uğurlu iqtisadi və infrastruktur layihələrinin icrası ilə bərabər, qeyd etməliyəm ki, bölgədə
sabitlik, sülh, təhlükəsizlik təmin olunmalıdır. Əfsuslar olsun ki, bizim ölkələrimizdə mövcud olan, həllini
gözləyən münaqiĢələr, problemlər, təhdidlər imkan vermir ki, istədiyimizə tam Ģəkildə nail ola bilək. Hər bir
ölkənin uğurlu siyasi, yaxud da ki, iqtisadi inkiĢafı sabitlik Ģəraitində mümkündür. Azərbaycanda siyasi sabitlik
artıq çoxdandır ki, bərqərar olunmuĢdur. Ancaq həll olunmamıĢ münaqiĢələr, Azərbaycan torpaqlarının 20
faizinin hələ də Ermənistanın iĢğalı altında qalması çox böyük regional təhlükə mənbəyidir. Azərbaycanlılara
qarĢı Azərbaycanın əzəli torpağı olan Qarabağda və ətraf bölgələrdə etnik təmizləmə siyasəti aparılmıĢdır, bir
milyondan artıq azərbaycanlı öz doğma torpağında qaçqın-köçkün vəziyyətinə salınmıĢdır, torpaqlarımızın 20
faizi Ermənistanın iĢğalı altındadır və bu ədalətsizlik uzun illərdir ki, davam edir. Baxmayaraq ki, beynəlxalq
təĢkilatlar, xüsusilə BirləĢmiĢ Millətlər TəĢkilatı və onun Təhlükəsizlik ġurası məsələnin həlli ilə bağlı 4
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qətnamə qəbul edib və o qətnamələrdə Ermənistan qüvvələrinin iĢğal edilmiĢ torpaqlardan qeyd-Ģərtsiz
çıxarılması nəzərdə tutulur, hələ də Ermənistan tərəfi bu beynəlxalq hüquq normalarına əməl etmir və iĢğalçı
siyasətini davam etdirir. Ġslam Konfransı TəĢkilatı və digər beynəlxalq təĢkilatlar buna bənzər qərarlarla çıxıĢ
etmiĢlər. Əlbəttə ki, bu, məsələnin ədalətli və hüquqi müstəvidə həll olunması üçün çox möhkəm zəmindir.
Ancaq biz reallıqda hər hansı bir irəliləyiĢ görmürük və Azərbaycan uzun illərdir ki, bu iĢğaldan əziyyət çəkir.
Biz bu vəziyyətlə əlbəttə ki, barıĢmayacağıq. Biz ərazi bütövlüyümüzü bərpa edəcəyik. Biz çalıĢırıq ki, bunu
danıĢıqlar yolu ilə, sülh yolu ilə edək. Azərbaycanın ərazi bütövlüyü bütün dünya ölkələri tərəfindən tanınır,
müzakirə mövzusu deyildir və heç vaxt olmayacaqdır.
Həll olunmamıĢ münaqiĢələr digər tərəfdən iqtisadi inkiĢafımıza böyük əngəllər yarada bilmədi. Ancaq
nəzərə alsaq ki, əgər bu münaqiĢə olmasaydı, əlbəttə, həm ölkəmizin inkiĢafı, həm regional əməkdaĢlıq
məsələləri daha da uğurla və sürətlə həll oluna bilərdi.
Mən bir daha qeyd etmək istəyirəm ki, Azərbaycan Ġqtisadi ƏməkdaĢlıq TəĢkilatında bundan sonra da
fəal iĢtirak edəcəkdir. Biz təĢkilatın güclənməsinə töhfəmizi verməyə davam edəcəyik. Bu təĢkilat artıq böyük
beynəlxalq təĢkilata çevrilibdir və əziz qardaĢım, Türkiyənin Prezidenti Abdullah Gülün təklifinə də çox müsbət
baxıram ki, təĢkilatın Bankına əlavə üzvlərin qoĢulması müsbət hal kimi qiymətləndirilir. Azərbaycan öz
tərəfindən Banka tamhüquqlu üzv olmaq, səhmdar olmaq üçün bu dəvətdən istifadə edəcəkdir.
Bir daha əziz qardaĢım, Prezident Abdullah Gülə yüksək qonaqpərvərliyə, Zirvə görüĢünü yüksək səviyyədə
təĢkil etdiyinə görə təĢəkkürümü bildirirəm. TəĢkilatımıza yeni uğurlar, qələbələr arzulayıram. Sağ olun.
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