Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Əsrin müqaviləsi

Azərbaycanın neft strategiyasının əsası –“Əsrin müqaviləsi”
1994-cü il sentyabr ayının 20-də “Gülüstan” sarayında Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft
Şirkəti ilə xarici neft şirkətləri konsorsiumu arasında ilk neft müqaviləsi imzalandı. Bu
müqavilə XX əsrin ən əhəmiyyətli hadisələrindən biri kimi “Əsrin müqaviləsi” adı ilə tarixə
düşdü. Ümummilli lider Heydər Əliyevin böyük və gərgin zəhməti nəticəsində imzalanan bu
müqavilələr Azərbaycanın neft strategiyasının əsasını təşkil edir.
➢ “Əsrin müqaviləsi”nə gedən yol
➢ Aparıcı neft şirkətlərinin və korporasiyalarının nümayəndələri ilə görüşdə Heydər Əliyevin
çıxışı (13 avqust 1993-cü il)
➢ Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin rəhbərləri, neftçi alim və mütəxəssislər ilə
görüşdə Heydər Əliyevin çıxışı (5 fevral 1994-cü il)
➢ Böyük Britaniya sənayeçiləri konfederasiyasında Heydər Əliyevin çıxışı (22 fevral 1994-cü il)
➢ Bakıda Xəzər dənizində neft-qaz hasilatına dair Beynəlxalq sərginin açılışında Heydər Əliyevin
çıxışı (24 may 1994-cü il)
➢ Suraxanı neft yatağının sənaye üsulu ilə istismarına başlanmasının 90 illiyinə həsr olunmuş
təntənəli mərasimdə çıxış (26 avqust 1994-cü il)
➢ Neft müqaviləsinin imzalanmağa hazırlanması ilə bağlı brifinqdə bəyanat (16 sentyabr 1994-cü
il)
➢ Azərneftyanacaq istehsalat birliyində görüşləri (17 sentyabr 1994-cü il)
➢ Azərneftyağ istehsalat birliyində avtomatik idarəetmə mərkəzinin kollektivi ilə görüşdə çıxış (17
sentyabr 1994-cü il)
➢ Xəzər şelfində yataqların birgə işlənməsi haqqında Bakıda Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti ilə
xarici neft şirkətlərinin konsorsiumu arasında müqavilə imzalanması mərasimində nitq (20
sentyabr 1994-cü il)
➢ Müqavilə imzalandıqdan sonra təbrik sözü (20 sentyabr 1994-cü il)
➢ Müqavilənin imzalanması mərasimində yekun nitqi (20 sentyabr 1994-cü il)
➢ Müqavilənin imzalanması mərasimi başa çatdıqdan sonra mətbuat konfransında bəyanat (20
sentyabr 1994-cü il)
➢ ABŞ-ın Neft şirkətləri rəhbərlərinin Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyevin şərəfinə verdikləri
naharda çıxış (29 sentyabr 1994-cü il)
➢ Neft müqaviləsini həyata keçirənrəhbər komitənin ilk iclasının açılışında çıxış (24 yanvar 1995ci il)
➢ Davos (İsveçrə) İqtisadi Forumunda dünyanın energetika problemlərinə həsr olunmuş sessiyada
çıxış (30 yanvar 1995-ci il)
➢ "Azərneftyağ" istehsalat birliyində Elou-Avt-2 qurğusunun açılışına həsr olunmuş mitinqdə çıxış
(7 fevral 1995-ci il)
➢ Azərbaycan və Türkiyə respublikaları arasında neft sahəsində əməkdaşlığa dair sazişin yüksək
səviyyədə imzalanması mərasimində çıxış (12 aprel 1995-ci il)
➢ Azərbaycanın beynəlxalq neft konsorsiumundakı payının bir hissəsini ABŞ-ın "Eksson" neft
şirkətinə verməsi haqqında sənədlərin imzalanması mərasimində giriş sözü (19 aprel 1995-ci il)
➢ İmzalanma mərasımındən sonra çıxış (19 aprel 1995-ci il)
➢ Azərbaycan neft-qaz sənayesi kollektivlərinin nümayəndələri ilə görüşdə giriş sözü (20 sentyabr
1995-ci il)
➢ Yekun sözü (20 sentyabr 1995-ci il)
➢ Neft konsorsiumuna daxil olan ABŞ şirkətlərinin Azərbaycanın dövlət başçısının şərəfinə təşkil
etdikləri rəsmi qəbulda nitq (24 oktyabr 1995-ci il)
➢ Si-En-En teleşirkətinin müxbirinə müsahibə (25 oktyabr 1995-ci il)
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➢ "Qarabağ" neft strukturunda ARDNŞ ilə bir qrup xarici neft şirkəti – "Lukoyl" (Rusiya), Acip
(İtaliya), "Pennzoyl Kəspiən Development Korporeyşn" (ABŞ), Lukacip (Rusiya-italiya)
arasında birgə iş haqqında sazişin təntənəli imzalanma mərasimində çıxış (10 noyabr 1995-ci il)
➢ "Azərbaycanda İnvestisiya İmkanları" beynəlxalq konfransına həsr olunmuş mətbuat konfransı
(29 noyabr 1995-ci il)
➢ "Azərbaycanda İnvestisiya İmkanları" beynəlxalq konfransının açılışı mərasimində çıxış (29
noyabr 1995-ci il)
➢ "Azərbaycanda İnvestisiya İmkanları" beynəlxalq konfransında yekun nitq (30 noyabr 1995-ci il)
➢ "Azərbaycanda İnvestisiya İmkanları" beynəlxalq konfransında iştirak edən işgüzar dairələrin
nümayəndələri ilə görüşdə çıxış (30 noyabr 1995-ci il)
➢ Bi-Bi-Si korporasiyasındakı görüşdə Bi-Bi-Si-nin müxbiri ilə müsahibə (30 noyabr 1995-ci il)
➢ Böyük Britaniyanın "Ekonomist" jurnalının müxbirinə müsahibə (1 dekabr 1995-ci il)
➢ Azərbaycanda çıxarılacaq ilkin neftin Rusiya Federasiyasının ərazisi vasitəsilə nəqlinə dair
sənədlərin imzalanması mərasimində çıxış (16 fevral 1996-cı il)
➢ "Statoyl" şirkətinin prezidenti Harl Norvinq ilə görüşdə çıxış (25 aprel 1996-cı il)
➢ "Statoyl" şirkətinin Azərbaycan Prezidentinin şərəfinə verdiyi rəsmi ziyafətdə nitq (25 aprel
1996-cı il)
➢ Norveçin iş adamları ilə görüşdə çıxış (26 aprel 1996-cı il)
➢ Norveçdə dəniz neft platformasıilə tanışlıqdan sonra respublika televiziyasına müsahibə (26
aprel 1996-cı il)
➢ "Şahdəniz" yatağının birgə işlənməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkəti ilə
xarici neft şirkətləri arasında müqavilə imzalanması mərasimində çıxış (4 iyun 1996-cı il)
➢ Yekun çıxışı (4 iyun 1996-cı il)
➢ "Dədə Qorqud" Qazma Qurğusunun fəaliyyətə başlamasına həsr olunmuş mitinqdə nitq (24
avqust 1996-cı il)
➢ Azərbaycan Beynəlxalq Əməliyyat Şirkətinin (ABƏŞ) ofisinin açılışı mərasimində nitq (24
avqust 1996-cı il)
➢ "Əsrin müqaviləsi"ni həyata keçirmək üçün yaradılmış Azərbaycan Beynəlxalq Əməliyyat
Şirkətinin iki illik fəaliyyətinin yekunlarına həsr olunmuş müşavirədə giriş sözü (10 oktyabr
1996-cı il)
➢ Yekun sözü (10 oktyabr 1996-cı il)
➢ Bakıda Amerikanın "Pennzoyl Kaspian Korporeyşn" şirkəti ofisinin yeni binasının açılışı
mərasimində çıxış (7 dekabr 1996-cı il)
➢ Xəzərin Azərbaycan sektorunda "Dan ulduzu" və "Əşrəfi" neft yataqlarının birgə işlənməsi
haqqında Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti ilə xarici neft şirkətləri arasında müqavilə imzalanması
mərasimində nitq (14 dekabr 1996-cı il)
➢ Yekun nitqi (14 dekabr 1996-cı il)
➢ ARDNŞ ilə xarici neft şirkətləri arasında müqavilənin imzalanma mərasimi başa çatdıqdan
sonra birgə mətbuat konfransı (14 dekabr 1996-cı il)
➢ Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti ilə Fransanın "Elf Akiten" və "Total" şirkətləri arasında neft
müqaviləsinin imzalanması mərasimində bəyanat (13 yanvar 1997-ci il)
➢ "Əsrin müqaviləsi" üzrə layihənin rəhbər komitəsinin üzvləri və ABƏŞ-in rəhbərləri ilə görüşdə
giriş sözü (28 fevral 1997-ci il)
➢ Yekun nitqi (28 fevral 1997-ci il)
➢ "Şahdəniz" neft yatağı üzrə müqavilə layihəsinin idarəetmə komitəsi üzvləri ilə görüşdə giriş
sözü (5 mart 1997-ci il)
➢ Xəzərin Azərbaycan sektorunda“Qarabağ” perspektivli strukturunun müştərək işlənməsi ilə
əlaqədar 1995-ci ilin noyabrında ARDNŞ-lə bir sıra transmilli neft şirkətləri arasında imzalanmış
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müqaviləni həyata keçirən "Xəzər" beynəlxalq neft şirkətinin rəhbər heyəti ilə görüşdə giriş
sözü (5 aprel 1997-ci il)
Yekun sözü (5 aprel 1997-ci il)
ABŞ-ın "Amoko" şirkətinin Bakıda yeni ofisinin açılışı mərasimində çıxış (11 aprel 1997-ci il)
Azərbaycan neftinin Bakı-Qroznı-Tixoretsk-Novorossiysk kəməri ilə nəql olunması haqqında
Azərbaycan-Rusiya-İçkeriya Çeçen Respublikası arasında saziş imzalandıqdan sonra Rusiya
Federasiyasının nümayəndə heyətini qəbul edərkən çıxış (11 iyul 1997-ci il)
“Bi-Pi Amerika” neft şirkətinin rəhbərləri ilə görüşdə söhbətdən (28 iyul 1997-ci il)
Energetika sahəsində Amerika–Azərbaycan dövlətlərarası dialoqunun yaradılmasına dair sazişin
və ABŞ-ın neft şirkətləri ilə ARDNŞ arasında dörd müqavilənin imzalanması mərasimində çıxış
(1 avqust 1997-ci il)
Amerikanın “Oyl Ənd Qaz” xəbərlər redaksiyasına müsahibə (2 avqust 1997-ci il)
“Şevron” şirkətinin prezidenti Riçard Matske ilə görüşdə söhbətdən (2 avqust 1997-ci il)
“Pennzoyl” şirkətinin prezidenti Ceyms Peyt ilə görüşdə söhbətdən (2 avqust 1997-ci il)
“Eksson” şirkətinin prezidenti Terri Kuns ilə görüşdə söhbətdən (3 avqust 1997-ci il)
“Arko” neft şirkətinin prezidenti Mayk Boblin ilə görüşdə söhbətdən (3 avqust 1997-ci il)
Polşanın “Nafta Polska” neft şirkətinin prezidenti Yeji Kaminskinin Azərbaycan Prezidentinin
şərəfinə təşkil etdiyi qəbulda söhbətdən (27 avqust 1997-ci il)
“Çıraq-I” platformasında işə başlanılması, neftin alınması münasibətilə keçirilən təntənəli
mərasimdə nitq (12 noyabr 1997-ci il)
Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda xarici şirkətlərlə müştərək işlənilən neft yataqlarından
ilkin neftin çıxarılması münasibətilə təntənəli mərasimdə nitq (12 noyabr 1997-ci il)
Yekun sözü (12 noyabr 1997-ci il)
Azərbaycan Prezidenti adından Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda xarici şirkətlərlə birgə
işlənilən neft yataqlarından ilkin neftin çıxarılması münasibətilə keçirilən təntənəli mərasimdə
iştirak etmək üçün Azərbaycana gəlmiş qonaqların şərəfinə rəsmi qəbulda çıxış (12 noyabr
1997-ci il)
Yaponiya milli neft korporasiyasının prezidenti Kunio Komatsu və bir sıra şirkətlərin rəhbərləri
ilə görüşdəki söhbətdən (25 fevral 1998-ci il)
Yaponiya milli neft korporasiyasının rəhbərləri adından Azərbaycan Prezidentinin şərəfinətəşkil
edilmiş qəbulda nitq (25 fevral 1998-ci il)
“Bi-Pi/Statoyl” alyansının bakıda yeni ofisinin açılışı mərasimində çıxış (31 mart 1998-ci il)
“Kürdaşı” dəniz blokunun və “Cənub-Qərbi Qobustan”, “Kürsəngi-Qarabağlı” bloklarının birgə
işlənilməsi haqqında Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti ilə xarici neft şirkətləri arasında
müqavilələrin imzalanması mərasimində nitq (2 iyun 1998-ci il)
Yekun sözü (2 iyun 1998-ci il)
Böyük Britaniyanın “Monument Oyl Ənd Qaz” şirkətinin baş direktoru Tim Eqqar və şirkətin
icraçı direktoru Terri Adams ilə görüşdəki söhbətdən (20 iyul 1998-ci il)
Böyük Britaniyanın “Britiş Petroleum” şirkətinin prezidenti Con Braun ilə görüşdəki söhbətdən
(21 iyul 1998-ci il)
Böyük Britaniyanın enerji üzrə dövlət naziri Con Battl ilə görüşdəki söhbətdən (21 iyul 1998-ci
il)
Bi-Bi-Si televiziya müxbiri ilə müsahibə (21 iyul 1998-ci il)
“Britiş Petroleum” şirkətinin təşkil etdiyi Azərbaycan incəsənət ustalarının iştirakı ilə konsertdə
çıxış (22 iyul 1998-ci il)
“İstiqlal” qazma qurğusunun işə salınmasına həsr olunmuş təntənəli mərasimdə nitq (2 sentyabr
1998-ci il)
ABŞ Prezidenti Bill Klintonun Xəzəryanı bölgə üzrə xüsusi nümayəndəsi, səfir Riçard
Morninqstar ilə görüşdəki söhbətdən (28 oktyabr 1998-ci il)
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➢ Bakı–Tbilisi-Ceyhan marşrutunun müəyyənləşdirilməsini nəzərdə tutan Ankara bəyannaməsinin
imzalanması mərasimində çıxış (29 oktyabr 1998-ci il)
➢ Ankara Bəyannaməsi (29 oktyabr 1998-ci il)
➢ ABŞ Prezidentinin və Dövlət katibinin xüsusi müşaviri, səfir Riçard Morninqstarın başçılıq
etdiyi nümayəndə heyəti ilə görüşdə söhbət (16 dekabr 1998-ci il)
➢ Xəzərin Azərbaycan sektorundakı “Yanan Tava”, “Atəşgah” və “Muğan-Dəniz” blokunun
kəşfiyyatı, işlənilməsi və hasilatın pay bölgüsü haqqında azərbaycan dövlət neft şirkəti ilə
yaponiyanın “Capan Petroleum”, “İndoneziya Petroleum”, “İtoçu Oyl Eksploreyşn” və
“Teykoku Oyl” neft şirkətləri arasında müqavilənin imzalanması mərasimində nitq (25 dekabr
1998-ci il)
➢ Yekun nitqi (25 dekabr 1998-ci il)
➢ Böyük Britaniyanın “Ramko” şirkətinin rəhbərləri ilə görüşdə söhbət (16 fevral 1999-cu il)
➢ “Şevron Oversiz Petroleum İnk” şirkətinin prezidenti Riçard Matske ilə görüşdə söhbət (22
fevral 1999-cu il)
➢ ABŞ Prezidenti Bill Klintonun Xəzəryanı bölgə üzrə xüsusi nümayəndəsi səfir Riçard
Morninqstarla görüşdə söhbət (22 fevral 1999-cu il)
➢ Azərbaycan Beynəlxalq Əməliyyat Şirkətinin (ABƏŞ-in) prezidenti Devid Vudvord və şirkətin
digər rəhbərləri ilə görüşdəki söhbətdən (9 aprel 1999-cu il)
➢ Bakı–Supsa neft kəmərinin açılışına həsr olunmuş təntənəli mərasimdə nitq (17 aprel 1999-cu il)
➢ Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkəti (ARDNŞ) ilə ABŞ-ın “Monkrift Oyl”, “Eksson” və
“Mobil” şirkətləri arasında üç neft müqaviləsinin və Azərbaycan Respublikası ilə ABŞ-ın ticarət
və inkişaf agentliyi arasında Bakıda ürək-damar xəstəliklərinin müalicəsi üzrə Maykl Debeyki və
Heydər Əliyev Adına Mərkəzin tikintisinin texniki-iqtisadi əsaslarının hazırlanması barədə
müqavilənin imzalanması mərasimində nitq (27 aprel 1999-cu il)
➢ Xəzərin Azərbaycan sektorundakı “Şahdəniz” yatağında əldə edilmiş nəticələrin təqdimat
mərasimində giriş nitqi (12 iyul 1999-cu il)
➢ Yekun nitqi (12 iyul 1999-cu il)
➢ ABŞ-ın Energetika naziri Bill Riçardsonun başçılıq etdiyi nümayəndə heyəti ilə görüşdə söhbət
(18 avqust 1999-cu il)
➢ “Əsrin müqaviləsi”nin beşinci ildönümünə həsr olunmuş təntənəli mərasimdə nitq (20 sentyabr
1999-cu il)
➢ “Əsrin müqaviləsi”nin beşinci ildönümü şərəfinə Azərbaycan Prezidentinin adından təşkil
olunmuş rəsmi qəbulda nitq (20 sentyabr 1999-cu il)
➢ Rusiyanın yanacaq və energetika naziri Viktor Kalyujnı ilə görüşdə söhbət (21 sentyabr 1999-cu
il)
➢ Rusiyanın “Lukoyl” neft şirkətinin Bakıdakı yeni ofisinin açılışı mərasimində nitq (1 oktyabr
1999-cu il)
➢ “Xam neftin Azərbaycan Respublikası, Gürcüstan və Türkiyə Respublikasının əraziləri ilə Bakı–
Tbilisi–Ceyhan əsas ixrac boru kəməri vasitəsilə nəql edilməsinə dair Azərbaycan Respublikası,
Gürcüstan və Türkiyə Respublikası arasında saziş”in imzalanması mərasimində nitq (18 noyabr
1999-cu il)
➢ Böyük Britaniyanın “Ramko” şirkətinin direktorlar şurasının üzvü, keçmiş xarici işlər naziri ser
Malkolm Rufkind və şirkətin prezidenti Stiv Rempi ilə görüşdə söhbət (17 yanvar 2000-ci il)
➢ ABŞ-ın “Şevron” şirkətinin prezidenti Riçard Matske ilə görüşdəki söhbətdən (29 yanvar 2000ci il)
➢ Yaponiyanın “İtoçu” şirkətinin prezidenti Murofusi Minori ilə görüşdəki söhbətdən (29 yanvar
2000-ci il)
➢ “Britiş Petroleum” şirkətinin prezidenti Con Braun ilə görüşdəki söhbətdən (30 yanvar 2000-ci
il)
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➢ ABŞ-ın “Devon Enerji Korporeyşn” şirkətinin nümayəndə heyəti ilə görüşdə söhbət (10 fevral
2000-ci il)
➢ Amerika Birləşmiş Ştatlarının Energetika naziri Bill Riçardson ilə görüşdə söhbət (15 fevral
2000-ci il)
➢ Amerika Birləşmiş Ştatları Ticarət nazirliyinin yeni müstəqil dövlətlər üzrə müşaviri, enerji
məsələləri üzrə səlahiyyətli şəxs Yan Kalitskinin başçılıq etdiyi nümayəndə heyəti ilə görüşdə
söhbət (3 mart 2000-ci il)
➢ “Bi-Pi/Amoko» şirkətinin hasilat bölümünün prezidenti Devid Vudvord və şirkətin geoloji
kəşfiyyat bölümünün prezidenti Endi Hopvud ilə görüşdə söhbət (4 mart 2000-ci il)
➢ Yaponiya Milli Neft Korporasiyasının prezidenti Yoşiro Kamata başda olmaqla korporasiyanın
nümayəndə heyəti ilə görüşdə söhbət (25 iyul 2000-ci il)
➢ “Bakı–Ceyhan Neft Odisseyası–2000” layihəsi üzrə həyata keçirilən motoyürüşün iştirakçıları ilə
görüşdə söhbət (22 avqust 2000-ci il)
➢ “Qurtuluş” Qazma Qurğusunun istismara buraxılmasına həsr olunmuş mərasimdə nitq (29 avqust
2000-ci il)
➢ Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Şirkəti ilə Amerikanın “Monkrif Oyl” və Türkiyənin
“Türk Petrolları” şirkətləri arasında “Mişovdağ” və “Kəlaməddin” yataqlarında hasilatın pay
bölgüsünə dair sazişin imzalanma mərasimində nitq (12 sentyabr 2000-ci il)
➢ “Azərbaycan Respublikası hökuməti ilə əsas ixrac boru kəməri iştirakçıları arasında tranzit
ərazisinə malik ölkənin hökuməti ilə saziş”in və “Bakı–Tbilisi–Ceyhan xam neft kəməri
layihəsinin mühəndis işləri və layihələşdirilməsi üçün maliyyələşdirmə və əməkdaşlıq sazişi”nin
imzalanması mərasimində nitq (17 oktyabr 2000-ci il)
➢ Yekun nitqi (17 oktyabr 2000-ci il)
➢ “Azərneftyağ” İstehsalat Birliyində nəhəng bitum qurğusunun istifadəyə verilməsinə həsr
olunmuş mərasimdə nitq (3 noyabr 2000-ci il)
➢ ABŞ Prezidentinin və Dövlət katibinin Xəzər hövzəsinin enerji məsələlərinə dair xüsusi
nümayəndəsi səfir Con Vulf və onu müşayiət edən şəxslərlə görüşdə söhbət (9 noyabr 2000-ci il)
➢ Britiş Petroleum–Amoko şirkətinin nümayəndə heyəti ilə görüşdə söhbət (14 noyabr 2000-ci il)
➢ Amerika Birləşmiş Ştatları Ticarət nazirliyinin müşaviri, ABŞ Prezidentinin MDB ölkələrində
enerji məsələləri üzrə nümayəndəsi Yan Kalitskinin başçılıq etdiyi nümayəndə heyəti ilə görüşdə
söhbət (18 noyabr 2000-ci il)
➢ Türkiyənin Enerji və təbii ehtiyatlar nazirinin müavini Yurdakul Yigitgüdənin başçılıq etdiyi
nümayəndə heyəti ilə görüşdə söhbət (13 dekabr 2000-ci il)
➢ Yaponiyanın İqtisadiyyat və sənaye nazirliyi neft və qaz departamentinin direktoru Takeo Xirata
ilə görüşdə söhbət (23 dekabr 2000-ci il)
➢ “Şevron” korporasiyasının vitse-prezidenti Riçard Matskenin başçılıq etdiyi nümayəndə heyəti
ilə görüşdə söhbət (28 fevral 2001-ci il)
➢ Rusiyanın “Lukoyl” neft şirkətinin prezidenti Vahid Ələkbərov başda olmaqla şirkətin
nümayəndə heyəti ilə görüşdə söhbət (27 mart 2001-ci il)
➢ Böyük Britaniyanın bp şirkətinin ölkəmizdə həyata keçirdiyi layihələrin təqdimat mərasimində
söhbət (7 may 2001-ci il)
➢ Norveçin Neft sənayesi və energetika nazirinin müavini, dövlət katibi xanım Byord Sandalın
rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti ilə görüşdə söhbət (4 iyun 2001-ci il)
➢ “bi-pi” şirkətinin prezidenti Con Braunun başçılıq etdiyi nümayəndə heyəti ilə görüşdə söhbət
(22 iyun 2001-ci il)
➢ Azərbaycan Beynəlxalq Əməliyyat Şirkəti (ABƏŞ) və “bi-pi” şirkətinin Bakıdakı ofisində ən
müasir texnologiya ilə təchiz edilmiş üçölçülü vizualizasiya mühiti zalının açılış mərasimi (22
iyun 2001-ci il)
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➢ ABŞ Dövlət katibinin Xəzər hövzəsinin enerji məsələləri üzrə müşaviri səfir Stiven Mann və bu
ölkənin Azərbaycandakı səfirinin müavini xanım Elizabet Şelton ilə görüşdə söhbət (26 iyul
2001-ci il)
➢ Rusiyanın “İtera” qaz şirkətinin prezidenti İqor Makarov ilə görüşdə söhbət (28 avqust 2001-ci
il)
➢ “Azəri”, “Çıraq”, “Günəşli” yataqlarının tammiqyaslı işlənilməsinin birinci mərhələsinin
qətnaməsinin imzalanması mərasimində giriş sözü (30 avqust 2001-ci il)
➢ Yekun nitqi (30 avqust 2001-ci il)
➢ Neftçilərin peşə bayramına – “Neftçilər günü”nə həsr olunmuş təntənəli mərasimdə nitq (22
sentyabr 2001-ci il)
➢ Rusiya Federasiyasının “Lukoyl» neft şirkətinin prezidenti Vahid Ələkbərova “Şöhrət” ordeninin
təqdim olunması mərasimində nitq (12 oktyabr 2001-ci il)
➢ Rusiya Federasiyasının Azərbaycandakı səfirliyinin və “Lukoyl” şirkətinin “Lukoyl” Açıq
Səhmdar Cəmiyyətinin yaradılmasının 10 illiyi şərəfinə təşkil etdikləri rəsmi qəbulda nitq (12
oktyabr 2001-ci il)
➢ “Şevron-Teksako» korporasiyasının vitse-prezidenti, Amerika–Azərbaycan ticarət palatasının
həmsədri Riçard Matske ilə görüşdə söhbət (11 dekabr 2001-ci il)
➢ Amerıka Bırləşmış Ştatlarının Energetıka nazırı Spenser Abraham və onun başçılıq etdıyı
nümayəndə heyətı ilə görüşdə söhbət (17 sentyabr 2002-ci il)
➢ Bakı–Tbilisi–Ceyhan əsas ixrac boru kəmərinin təməlinin qoyulması mərasimi (18 sentyabr
2002-ci il)
➢ Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyevin nitqi (18 sentyabr 2002-ci il)
➢ Türkiyə Prezidenti Əhməd Necdət Sezərin nitqi (18 sentyabr 2002-ci il)
➢ Gürcüstan Prezidenti Eduard Şevardnadzenin nitqi (18 sentyabr 2002-ci il)
➢ ABŞ-ın Energetıka nazırı Spenser Abrahamın çıxışı (18 sentyabr 2002-ci il)
➢ Azərbaycan Beynəlxalq Əməliyyat Şirkətinin prezidenti Devid Vudvordun çıxışı (18 sentyabr
2002-ci il)
➢ Azərbaycan Prezıdentı Heydər Əlıyevın yekun sözü (18 sentyabr 2002-ci il)
➢ Bakı–Tbilisi–Ceyhan əsas ixrac boru kəmərinin təməlinin qoyulması münasibətilə Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin adından dövlət başçılarının və nümayəndə
heyətlərinin şərəfinə təşkil edilmiş rəsmi ziyafətdə nitq (18 sentyabr 2002-ci il)
➢ Türkiyə Prezidenti Əhməd Necdət Sezərin nitqi (18 sentyabr 2002-ci il)
➢ Gürcüstan Prezidenti Eduard Şevardnadzenin nitqi (18 sentyabr 2002-ci il)
➢ Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyevin nitqi (18 sentyabr 2002-ci il)
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“ƏSRİN MÜQAVİLƏSİ”NƏ GEDƏN YOL
Azərbaycan Respublikası müstəqillik əldə etdikdən sonra onun qarşılaşdığı iqtisadi çətinliklərin həlli
yollarından biri də məhz neft və qaz hasilatının artırılması idi. Ölkənin maliyyə vəsaitinin məhdudluğu, neft və
qaz sənayesinin müasir dünya texnologiyalarından geri qalması xarici neft şirkətlərini bu sahəyə sərmayə
qoyuluşuna cəlb etmək zərurətini meydana çıxardı.
Lakin ölkədə baş verən daxili proseslər - separatçılıq niyyətləri, hüquqi və inzibati özbaşınalıqlar, eləcə də
Ermənistanın ərazilərimizə təcavüzü xarici ölkələrin neft şirkətlərini ciddi narahat etdiyindən, onlar Azərbaycan
neft sənayesinə sərmayə qoymaqdan çəkinirdilər.
Belə bir çətin şəraitdə ikinci dəfə hakimiyyətə gələn, ağır vəziyyətə salınmış bir dövlətə başçılıq etməyə
başlayan Heydər Əliyev nəinki bu dövləti qoruyub saxlamağa və dirçəltməyə nail oldu, o, həm də dünya
ictimaiyyətini yeniləşmiş Azərbaycanla hərtərəfli əməkdaşlığın perspektivli olduğuna inandıra bildi.
Onun tapşırığı ilə xarici neft şirkətlərini Azərbaycanın neft sənayesinə birgə işə cəlb etmək üçün müxtəlif
səviyyələrdə danışıqlar aparılmağa başlandı. Belə vacib görüşlərdən birincisi 1993-cü il avqust ayının 13-də
dünyanın aparıcı neft şirkətlərinin nümayəndələri ilə Bakı şəhərində keçirilmişdir.

APARICI NEFT ŞİRKƏTLƏRİNİN VƏ KORPORASİYALARININ NÜMAYƏNDƏLƏRİ
İLƏ GÖRÜŞDƏ HEYDƏR ƏLİYEVİN ÇIXIŞI
13 avqust 1993-cü il
Hörmətli qonaqlar! Hörmətli neftçilər, alimlər və mətbuat işçiləri!
Hamınızı səmimi-qəlbdən salamlayır və bu gün başladığımız böyük və çox mühüm əhəmiyyət kəsb edən
işinizdə sizə uğurlar arzulayıram. Bugünkü toplantı müstəqil Azərbaycan Respublikasının neft yataqlarının bundan sonra istifadə olunması problemləri ilə əlaqədardır. Bildiyiniz kimi, Azərbaycan qədim neft diyarıdır və
Bakıda neft çıxarılmasına hələ ötən əsrdən başlanmışdır. Tarixə nəzər salsaq, böyük iftixar hissi ilə qeyd edə
bilərik ki, Azərbaycan dünyada ilk dəfə neft hasil edən və dünyanın bir çox ölkələrinə neft məhsulları göndərən
bir ölkə olmuşdur. İcazə verin, qısa da olsa, neft sənayesinin inkişaf mərhələləri haqqında bir neçə kəlmə
söyləyim.
Azərbaycanda neft çıxarılmasına və emal olunmasına başlanan kimi Bakı dünyanın inkişaf etmiş
ölkələrinin saysız-hesabsız neft şirkətlərinin diqqətini cəlb etmişdir. Məlumdur ki, Azərbaycanda neft
çıxarılması, onun emalı ilk dövrdən həm Azərbaycanın iş adamlarının, həm də xarici şirkətlərin fəaliyyəti ilə
bağlı olmuşdur. Bu dövrdə Bakı dünyada bir neft məkanı kimi şöhrət tapmışdı. Sonrakı dövrü götürsək, 1920-ci
ildən sonra Azərbaycan nefti keçmiş sovetlər ölkəsinin inkişafında müstəsna rol oynamışdır. O dövrün
nailiyyətləri də, çatışmazlıqları da sizin hamınıza yaxşı məlumdur. Biz indi Azərbaycanın neft sərvətlərindən
istifadə olunmasının, necə deyərlər, üçüncü mərhələsinə keçmişik.
Əgər 1920-ci ilə qədərki dövrə nəzər salsaq, görərik ki, Azərbaycan nefti xarici ölkələrin iri şirkətləri tərəfindən istismar olunaraq daşınıb və xalq neftdən çox az mənfəət götürüb.
Əgər son 70 ildəki dövr haqqında danışsaq, yenə də fikirlər müxtəlifdir. Azərbaycanın neft sərvətləri
bütün Sovet İttifaqını təmin edir və eyni zamanda, Azərbaycan Respublikasına, Azərbaycan xalqına böyük
mənfəət gətirirdi. Burada həqiqət var və mənə elə gəlir ki, bunu inkar etməyə və bu barədə əsassız fikirlər
söyləməyə lüzum yoxdur. Tarix hər şeyi öz yerinə qoyacaqdır. Ancaq məlumdur ki, bu dövrdə Azərbaycan
keçmiş Sovet İttifaqında, bütün dünyada neft akademiyası kimi məşhur idi, Azərbaycanda dünya şöhrətli
neftçilər, istehsalatçılar, neft ustaları, neft və geologiya sahəsində çalışan alimlər yetişmişlər. Onlar keçmiş
Sovet İttifaqının digər regionlarında da fəaliyyət göstərərək neft yataqlarının kəşfiyyatında, istismarında və
hasilatının təşkilində mühüm rol oynamışlar. Biz həmin illərdə daim böyük iftixar hissi ilə qeyd etmişik ki,
Azərbaycanın neftçiləri - həm alimləri, həm də neft sənayesində çalışanlar böyük sovetlər ölkəsinin hər yerində
fəaliyyət göstəriblər və öz təcrübələrini, bilik və bacarıqlarını yeni-yeni neft yataqlarının aşkara çıxarılmasına
sərf ediblər və bununla da, Azərbaycan neftçilərinin şan-şöhrətini aləmə yayıblar.
Bütün dünyaya məlumdur ki, ilk dəfə dənizdə qara qızıl çıxarılması Azərbaycan neftçilərinin fəaliyyəti
nəticəsində həyata keçmişdir. 1949-cu ildə Neft daşlarında ilk quyunun fontanından sonra dənizdə neft
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çıxarılması təcrübəsindən bütün dünya istifadə etmişdir. Bu sahədə Azərbaycan neftçilərinin xarici ölkələrdə
fəaliyyəti tarixdən heç vaxt silinməyəcəkdir.
Sirr deyildir ki, Sovet İttifaqı 1920-1940-cı illərdə yeni bir dövlət kimi öz sənayesini məhz Azərbaycan,
Bakı neftinin sayəsində inkişaf etdirə bilib. İkinci dünya müharibəsində Sovet İttifaqının döyüş qüdrətini təmin
etmək üçün neft və neft məhsulları strateji rol oynayırdı və o vaxt ölkənin bu məhsullara olan ehtiyacının 75
faizdən çoxunu Bakı verirdi.
Bütün bunlar tarixi həqiqətdir. Ancaq illər ötdükcə tarixi daha düzgün anlayır, ona daha real qiymət
veririk. Bir daha təkrar edirəm, əgər 1920-ci ilə qədərki dövrü biz xarici ölkələrin Azərbaycan neftini istismar
etdiyi bir dövr kimi qəbul etmişiksə, əgər son 70 illik dövrü yaxın illərin mətbuatında belə qələmə verməyə
çalışıblar ki, guya bu dövrdə Azərbaycan nefti vəhşicəsinə talan olunub, Azərbaycan xalqına, dövlətinə heç nə
çatmayıb, indi biz yeni bir mərhələdəyik. Bu tarixi dövrlərə düzgün qiymət verərək lazımi nəticə çıxarmalı, ibrət
dərsi alaraq işi düzgün təşkil etməliyik.
Mən bu sözlərlə heç də indi Azərbaycanda neft çıxarılmasının, bu sahədə elmi tədqiqatların inkişafına
təsir göstərmək fikrində deyiləm. Mən, sadəcə olaraq, bir neçə məqamları yada salıram və məqsədim ondan
ibarətdir ki, bu gündən işimizi daha da səmərəli quraq.
Bir həqiqət də ondan ibarətdir ki, son dövrdə, xüsusən 60-70-ci illərdə Azərbaycanın neft sənayesinin
potensialı çox güclü inkişaf etmişdir. Neft sənayesi indi iri həcmli əsas fondlara malikdir, alimlərimiz,
geoloqlarımız, neftçilərimiz quruda və dənizdə yeni-yeni zəngin neft yataqları aşkar ediblər. Bu sərvətlərdən
istifadə olunması, şübhəsiz ki, birinci növbədə, Azərbaycan xalqının, müstəqil Azərbaycan Respublikasının
sosial-iqtisadi inkişafını təmin etmək üçün çox mühüm amildir.
Neft yataqları torpağın təkində olan ən zəngin sərvətlərdəndir. Azərbaycanın neft yataqları, dediyim kimi,
bir əsrdən çoxdur ki, istifadə olunur, dünyanın bir çox ölkələrinə göndərilir. Ancaq yerin təkində neft sərvətləri
hələ çoxdur və ondan səmərəli istifadə olunması indiki və gələcək nəsillərin müqəddəs borcudur. Neft
sərvətimiz, ilk növbədə, müstəqil Azərbaycan Respublikasının inkişafı, xalqın sosial-iqtisadi vəziyyətinin
yaxşılaşdırılması, vətəndaşların maddi rifahının yüksəldilməsi üçün istifadə olunmalıdır. Məhz buna görə də
bugünkü toplantıda mən bu sözləri deməyi özümə borc bilirəm. Biz əgər bu gün bir sıra xarici ölkələrin
şirkətləri ilə yeni əlaqələr qurub respublikanın neft yataqlarından daha səmərəli istifadə olunması mərhələsinə
qədəm qoyuruqsa, deməli, hər addımımızı ölçüb-biçməliyik. Allahın, taleyin xalqa bəxş etdiyi bu zənginlikdən
ağılla, düşüncə ilə istifadə olunmalıdır.
Şübhəsiz ki, neft yataqlarının istismarında iqtisadi marağı olan xarici ölkə şirkətlərinin mənafeyi təmin
edilməlidir. Mən açıq deyirəm, Azərbaycan dövlətinin bu sahədə mövqeyi tam aydın, mənfəətlər isə qarşılıqlı
olmalıdır. İlk növbədə, dövlətin, xalqın mənafeyinə üstünlük verilməlidir, eyni zamanda, xarici şirkətlərin
iqtisadi mənafeyi ödənilməli və bu işlər qarşılıqlı fayda, qarşılıqlı anlaşma zəminində təşkil olunmalıdır.
Son illərdə Azərbaycanda baş verən proseslərdə, mətbuat səhifələrində, ayrı-ayrı ictimai-siyasi xadimlərin
çıxışlarında belə fikirlər söylənilib ki, əsrlər boyu Azərbaycanın sərvətləri yabançı dövlətlər tərəfindən vəhşicəsinə, insafsızcasına dağıdılıb, Azərbaycan xalqına bu sərvətlərindən heç nə çatmayıb. Yəqin ki, belə hallar olub
və bundan sonra biz buna yol verə bilmərik. Təəssüf ki, son dövrdə Azərbaycanın neft sənayesi səriştəsiz
rəhbərlərin əlinə keçib və bu işlərdə dərin məsuliyyət duya bilməyən həmin adamların fəaliyyəti nəticəsində
bəzi müqavilələrin hazırlanmasında səhvlərə yol verilib.
Məhz buna görə də biz iyun ayının 24-də xarici şirkətlərlə demək olar ki, bağlanmaq ərəfəsində olan müqavilələrin müvəqqəti olaraq dayandırılması qərarını qəbul etdik. Bu heç də o demək deyil ki, biz, bu şirkətlərlə
müqavilə bağlamaqdan imtina edirik, yaxud bu şirkətlərin Azərbaycanda fəaliyyət göstərməsinin qarşısını alırıq.
Yox. Sadəcə olaraq, biz bu məsələləri daha dərindən araşdırmaq istəyirik. Təkrar edirəm, Azərbaycanın ən
böyük sərvəti olan neft yataqlarının bundan sonra xalqın inkişafı naminə istifadə olunmasının daha səmərəli
təşkilinə çalışırıq. Başqa heç bir məqsədimiz yoxdur və ola da bilməz. Ona görə də 14 iyun tarixli qərarımızdan
sonra xarici mətbuatda cürbəcür yazılar və ayrı-ayrı şirkətlər tərəfindən narazılıqlar bizim üçün anlaşılmaz oldu.
Çalışdıq ki, onların hamısına izahat verək və belə güman edirik ki, anlaşılmazlığı aradan qaldıra bildik.
İndi biz bu məsələnin yeni mərhələsini başlayırıq. Qarşımızda mühüm məsələlər durur. Təəssüf ki, neft və
qaz hasilatı son illər kəskin surətdə azalıb. Bunun müəyyən obyektiv səbəbləri var. Ancaq əsas səbəb işin yarıtmaz təşkili, neft sənayesinə lazımi diqqət verilməməsi, neft sənayesində potensial imkanlardan səmərəli istifadə
olunmamasıdır. İndi Azərbaycanda ildə 10 milyon ton neft, 6 milyard kubmetr qaz çıxarılır. Şübhəsiz, vəziyyət
bizi narahat etməyə bilməz. On il əvvəl Azərbaycanda 14-15 milyon ton neft və təxminən 14-15 milyard
kubmetr qaz çıxarılırdı. Mənim bildiyimə görə, 70-ci, 80-ci illərdə neftçilərimizin, geoloqlarımızın,
alimlərimizin, elmi institutlarımızın birgə fəaliyyəti nəticəsində 20 böyük neft yatağı aşkar edilibdir. Bu neft
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yataqlarının zəngin potensialı var. Əgər onlardan səmərəli istifadə olunsaydı, indi Azərbaycanda neft və qaz
çıxarılması üzrə göstəricilər nəinki azalmazdı, hətta artardı da.
Ancaq son dövrdə bir xoşagəlməz meyl meydana çıxıbdır. Tam məsuliyyət hissi ilə deyə bilərəm ki, bu
meyl ondan ibarətdir ki, neftdən xəbəri olmayan, neft terminini bilməyən, neft sənayesindən bixəbər,
meydanlarda qışqıran, çayxanada vaxt keçirən adamlar neftin taleyini həll edirlər. Bu adamlar neftdən necə
istifadə olunmasını, neft sənayesini hansı yollarla inkişaf etdirməyi anlamırlar. Ona görə də neft sənayesi
özbaşına buraxılıbdır. Təxirəsalınmaz əsas vəzifəmiz mövcud imkanlardan, bugünkü neft sənayesi
potensialından istifadə edib neft və qaz çıxarılmasını artırmaq, neft sənayesini inkişaf etdirməkdir.
Təxminən son 2-3 ildə bəziləri belə fikir yayırlar ki, bizim neft ehtiyatlarımız çox zəngindir, biz xarici
şirkətlərlə əlaqə yaradacağıq ki, onlar gəlib neftin çıxarılmasında, emalında və onun nəql olunub dünya
bazarında satılmasında bizə köməklik göstərəcək və bununla da, Azərbaycan çətin vəziyyətdən çıxacaqdır.
Şübhəsiz, biz bu yolu inkar etmirik və bu yol neft sənayemizin inkişafı üçün müasir dövrdə əsas yollardan
biridir. Ancaq neft istehsalını günbəgün, aybaay, ilbəil aşağı salıb gözləsək ki, 2-3 ildən sonra neft şirkətləri ilə
bağlanan kontraktlar nəticəsində neftin istehsalı artacaq, sonra nefti satıb valyuta alacağıq, Azərbaycanı inkişaf
etdirəcəyik, onda bəs bu iki-üç il ərzində xalqın vəziyyəti nə cür olacaq?
Ona görə də mən neft sənayesinin burada iştirak edən nümayəndələrinə, alimlərimizə və ümumiyyətlə,
bütün neftçilərə demək istəyirəm ki, Azərbaycan neftçiləri öz əməyi, bacarığı, sənətinə sadiqliyi ilə bütün
dünyada şöhrət tapıblar. Neftçilərimizin bugünkü nəsli tarixi nailiyyətlərdən, sələflərinin təcrübəsindən
faydalanaraq, mövcud şəraitdə neft sənayesini qaldırmalı, neftçıxarma prosesini inkişaf etdirməli, neft və qaz
hasilatını artırmalıdırlar. Açıq demək lazımdır, neft bəzi rəhbərlərin əlində yalnız kommersiya vasitəsinə
çevrilib, belələri ancaq öz mənfəətlərini güdürlər. Bu, Azərbaycan xalqına xəyanətdir. Biz buna dözə bilmərik.
Mən salonda hörmətli alimlərimizi, Azərbaycanın adlı-sanlı neftçilərini görürəm. Bu adamların ömrü
Azərbaycanın neft sənayesinin inkişafı ilə bağlıdır. Onların ömür yolları bizim hamımızın gözünün
qabağındadır. 1950-60-cı illərdə, hətta 70-ci illərdə neft sənayesinə dövlət tərəfindən, bütün ictimaiyyət
tərəfindən böyük diqqət vardı. Neftçilərin adı hörmətlə, şərəflə çəkilirdi və onlar böyük qayğı ilə əhatə
olunmuşdular. Bəs indi? Hanı o şöhrət, hanı o qayğı? Naşı adamlar belə böyük sahəyə, böyük bir elmə, böyük
bir sənayeyə rəhbərlik edə bilməzdilər. Məhz onlar bizi belə bir vəziyyətə gətirib çıxarıblar.
Mənim bu fikirlərimi Azərbaycan neftçiləri, alimləri, istehsalçıları və neftlə əlaqəli bütün adamlar düzgün
qəbul elədilər və razılaşdılar ki, indi neft sənayesinin potensialından səmərəli istifadə olunmalıdır.
Qeyd etdim ki, neft sənayemizdə yeni bir mərhələ yaranıbdır. Təxminən XIX əsrin ikinci yarısında, XX
əsrin əvvəllərində Azərbaycanın neft yataqları əsasən Avropa şirkətləri tərəfindən istismar olunurdusa, sonrakı
dövrdə neft dövlət sektoruna keçdi və indi də dövlətin əlindədir. Ancaq üçüncü mərhələdə biz yenidən xarici
şirkətlərlə əlaqə qurub neft sənayesini inkişaf etdirməyə başlayırıq. Çalışmalıyıq ki, bu mərhələ müstəqil
Azərbaycan Respublikası üçün faydalı olsun.
Unutmamalıyıq ki, neft Azərbaycanın tükənməz sərvətidir, amma bu heç də o demək deyil ki, neft tükənməzdir. Yox. Neft yataqlarının da müəyyən bir səddi var. Əgər biz neft yataqlarından elmi əsaslarla, ağılla,
qənaətlə istifadə edə bilməsək, gələcək nəsillər bizi bağışlamaz. Ona görə də qısa bir mərhələdə böyük gəlir
götürmək arzusuna uyan adamlar dərindən düşünməlidirlər. Elə etmək lazımdır ki, gələcək nəsillər də
Azərbaycanın bu nadir sərvətindən kifayət qədər istifadə edə bilsinlər.
Ona görə də biz yeni mərhələdə xarici neft şirkətləri ilə əlaqə qurarkən bu əsas məsələni unutmamalıyıq.
Ayrı-ayrı adamların bu proseslərdə öz şəxsi mənafelərini güdməsi bütün Azərbaycan xalqına, müstəqil
Azərbaycan dövlətinin həm iqtisadiyyatına, həm milli qüdrətinə, həm də dövlətçiliyinə böyük zərbədir. Buna
yol vermək olmaz və mən sizi əmin edirəm ki, bu vəzifəni tutduğum dövrdən belə bir mövqedəyəm və buna yol
verməyəcəyəm.
Azərbaycanın dənizdə zəngin neft yataqları var: "Azəri", "28 Aprel" və s. Bu yataqların hamısı burada
əyləşmiş alimlərimizin, geoloqlarımızın, neftçilərimizin böyük əməyi sayəsində kəşf olunub. İndi imkan vermək
olarmı ki, yüz minlərlə adamın illər boyu çəkdiyi zəhmətin nəticəsindən ayrı-ayrı üzdəniraq işbazlar istifadə etsinlər? Buna yol vermək olmaz! Mən buna heç vaxt yol verməyəcəyəm.
Bu məsələlərə, bilirsiniz ki, 70-ci illərdə çox ciddi fikir verilib. 70-ci illərin sonunda Xəzərin dərin yerlərində neft yataqlarını kəşf edəndən sonra biz oradan neftin çıxarılması və nəqli işi ilə məşğul olduq. Məhz o
vaxtlar, hələ Sovet İttifaqının tərkibində ikən, Azərbaycanda dərin özüllər zavodunun tikintisinə başladıq.
Yəqin burada oturanların çoxu bilmir, ancaq həmin zavodun məhz Azərbaycanda tikilməsi asan problem
deyildi. Belə ki, biz SSRİ-nin təsərrüfat potensialına daxil idik, fəaliyyətimizdə sərbəst deyildik. Ancaq mən
sizə çatdırmaq istəyirəm ki, o zaman bizim çox böyük və ardıcıl tədbirlərimiz nəticəsində Moskvadan bu
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zavodun məhz Azərbaycanda tikilməsi qərara alındı. Azərbaycanda, ümumiyyətlə, sovetlər ölkəsində zavodu
tikmək üçün avadanlıq yox idi. Avadanlıq almaq üçün SSRİ-nin valyuta fondundan 400 milyon dollar xərcləndi.
Amerikadan avadanlıq və texnologiya alındı. Mənə belə məlumat verdilər ki, hətta hazırlanmış yeni
müqavilələrdə zavodun istehsal etdiyi dərin özüllərdən istifadə etmək problemi qoyulmayıb, müəssisənin
məhsulları kənarda qalıb.
Bu müqavilələr, gərək çox dolğun və düzgün yazılsın. Heç kəs heç kəsi aldatmağa çalışmasın, hərə gərək
öz tərəfinin mənafeyini qorusun. Qarşılıqlı münasibətlər, qarşılıqlı iqtisadi əlaqələr ən yüksək səviyyədə olmalıdır. Güman edirəm ki, xarici ölkələrin neft şirkətlərinin burada iştirak edən nümayəndələri, mənim bu
sözlərimi düzgün anlayacaq və düzgün qəbul edəcəklər. Bir daha deyirəm ki, Azərbaycan Respublikasının ən
zəngin sərvəti olan neft yataqlarının xarici şirkətlərlə birgə istismarına müsbət yanaşıram. Ancaq bu
münasibətlər və bu bağlaşmalar gərək ağıllı və səliqəli olsun. Müqavilələrin bu əsasda olmasını biz təmin
edəcəyik, mən sizə dövlət tərəfindən zəmanət verə bilərəm.
Eyni zamanda qeyd etmək istəyirəm ki, əgər dünyanın böyük ölkələrinin neft şirkətləri Azərbaycanın neft
yataqlarına maraq göstərirlərsə, güman edirəm ki, o ölkələrin dövlət dairələrini Azərbaycan Respublikasının
bugünkü ictimai-siyasi vəziyyəti də maraqlandırmalıdır. Güman edirəm ki, neft şirkətlərinin əksəriyyəti təmsil
olunduqları dövlət dairələri ilə sıx bağlıdırlar. Onların burada fəaliyyət göstərməsi bu dövlətlərin Azərbaycana
olan münasibətinin daha da yaxşılaşacağına ümid verir.
Bu sözləri sizə çatdıraraq əlavə etmək istəyirəm ki, Azərbaycan Respublikası, müstəqil Azərbaycan
dövləti bütün ölkələrlə qarşılıqlı faydalı əlaqələr qurmağı bundan sonra da davam etdirəcəkdir. Azərbaycan
demokratik respublika kimi, sivilizasiyalı dövlət kimi bundan sonra inkişaf edəcəkdir. Azərbaycan
Respublikasında bütün beynəlxalq hüquq normaları, beynəlxalq qanunlar tətbiq olunacaqdır. Azərbaycan
Respublikasında insan hüquqları bundan sonra da qorunacaqdır, bu işlərə daha ciddi fikir veriləcəkdir. Heç
kəsin şübhəsi olmasın ki, Azərbaycanın bir demokratik respublika kimi, bundan sonra inkişaf etməsinə kimsə
mane ola bilər. Azərbaycan dünya demokratik ölkələri birliyinə daxil olmuş bir dövlətdir və siyasi plüralizmin
və insan hüquqlarının qorunması prinsipləri əsasında bundan sonra da inkişaf edəcəkdir.
Güman edirəm ki, bu şərtlər Azərbaycan Respublikası neft şirkətinin xarici ölkələrin neft şirkətləri ilə
əlaqələrinin qurulmasının əsas amillərindən biri olacaq.
Biz xarici ölkələrin burada təmsil olunan şirkətləri ilə iqtisadi əlaqələrimizin davam etməsinin tərəfdarıyıq
və buna kömək edəcəyik. Bütün məsələlərə lazımi səviyyədə, yüksək elmi səviyyədə baxılmasına şərait yaradacağıq.
Sizin hamınıza işlərinizdə müvəffəqiyyət arzu edirəm və bugünkü toplantıdan sonra Azərbaycan
Respublikasının neft şirkəti ilə xarici şirkətlərin əlaqələrinin daha da düzgün istiqamətdə inkişaf etməsinə əmin
olduğumu bildirmək istəyirəm.
Əliyev, Heydər Əlirza oğlu.
Müstəqilliyimiz əbədidir: 1-ci kitab. Bakı: Azərnəşr, 1997.- S. 60-62.
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AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI DÖVLƏT NEFT ŞİRKƏTİNİN RƏHBƏRLƏRİ,
NEFTÇİ ALİM VƏ MÜTƏXƏSSİSLƏR İLƏ GÖRÜŞDƏ
HEYDƏR ƏLİYEVİN ÇIXIŞI
5 fevral 1994-cü il
Neft sənayesi Azərbaycan iqtisadiyyatında mühüm yer tutur. Müstəqil Azərbaycanın gələcək
iqtisadiyyatının inkişafı neft sənayesindən çox asılıdır. Ona görə də dövlət bu sahəyə xüsusi fikir verir.
Azərbaycanda olan neftin çıxarılması və emalının sürətləndirilməsi üçün üç ildir ki, xarici neft şirkətləri
ilə danışıqlar aparılır. Bu yaxınlarda AMOKO Neft Şirkətinin rəhbəri ilə görüşümdə o, müqavilələrin
gecikməsindən narazılığını bildirdi. Bəlkə də üç il belə danışıqların aparılması üçün çoxdur. Lakin 7 müqavilə
30 il müddətinə bağlanılır. Gələcəkdə Azərbaycan dövlətinin iqtisadi inkişafı və onun vətəndaşlarının maddi
rifahı bu müqavilədən çox asılı olduğu üçün bizim səhv etməyə haqqımız yoxdur. Ona görə də biz əmin
olmalıyıq ki, bu müqavilələr Azərbaycan dövlətinin və Azərbaycan xalqının mənafeyinə uyğundur. Mən bu
barədəki fikirlərimi AMOKO Neft Şirkətinin prezidenti Robert Blantona da açıq şəkildə bəyan etdim.
Xatirinizdədirsə, 1993-cü ilin I yarısında xarici neft şirkətləri ilə müqavilə bağlamaq üçün layihələr hazır idi.
Lakin biz bu müqavilələrin Azərbaycanın mənafeyinə cavab verib-vermədiyini yoxlamağı qərara aldıq. Düzdür,
bu qərarımıza heç də maraqlı olan tərəflərin hamısı birmənalı yanaşmadılar. Açıq şəkildə narazılıqlarını
bildirənlər də oldu. Bunun üçün də biz müstəqil ekspertlərə və öz mütəxəssislərimizə bu layihələrin öyrənməsini
təklif etdik. Məlum oldu ki, bu layihələrdə Azərbaycanın iqtisadi mənafeyi tam nəzərə alınmayıb. Sözsöhbətlərə son qoymaq üçün xarici firmaların rəhbərlərini və həmin ölkələrin səfirlərini qəbul etdim.
Xatirinizdədirsə, mən onlara da bəyan etdim ki, Azərbaycan dövləti xarici neft şirkətləri ilə əməkdaşlığı davam
etdirmək niyyətindədir. Bir şərtlə ki, bu əməkdaşlıq hər iki tərəfin mənafeyinə cavab versin. Bu gün mənim
sizinlə görüşməyimin əsas səbəbi də budur ki, hazırlanan layihələr barədə siz öz təklif və fikirlərinizi burda açıq
şəkildə bildirəsiniz.[221]
Əliyev, Heydər Əlirza oğlu.
Müstəqilliyimiz əbədidir: 1-ci kitab. Bakı: Azərnəşr, 1997.- S. 221.
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BÖYÜK BRİTANİYA SƏNAYEÇİLƏRİ KONFEDERASİYASINDA
HEYDƏR ƏLİYEVİN ÇIXIŞI
22 fevral 1994-cü il
- Hörmətli xanımlar və cənablar, axşamınız xeyir olsun!
Bu gün mən sizinlə görüşməyimə görə çox məmnunam. İlk öncə "Bi-Pi" və "Statoyl" şirkətlərinə bu
görüşü təşkil etdiklərinə görə təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Bildiyiniz kimi, mən Böyük Britaniyanın baş
naziri cənab Con Meycorun dəvəti ilə İngiltərəyə rəsmi səfərə gəlmişəm. Təyyarədən Londona endiyim
dəqiqədən bu anadək rəsmi dairələr tərəfindən qonaqpərvərlik görmüşəm və görüşlərimiz səmimilik şəraitində
keçmişdir. Səfərin gedişində baş nazir, hörmətli Con Meycorla görüşəcəyəm, biz danışıqlar aparacağıq. Lakin
indi İngiltərənin iş adamlarının nümayəndələri ilə görüşmək mənim üçün olduqca əhəmiyyətlidir.
İngiltərəyə səfərimdən əsas məqsəd müstəqil Azərbaycan Respublikası ilə Böyük Britaniya arasında
əlaqələri genişləndirmək və inkişaf etdirməkdən ibarətdir. Azərbaycan Respublikası uzun illər ərzində Sovet
İttifaqının tərkibində olmuş və 1991-ci ilin axırlarında - 1992-ci ilin əvvəllərində öz müstəqilliyini əldə etmişdir.
İndi o, iki ildən çoxdur ki, bir müstəqil dövlət kimi dünya ölkələri tərəfindən tanınmışdır. Azərbaycan bütün
dövlətlərlə qarşılıqlı surətdə faydalı əlaqələr yaratmaq yolu ilə gedir. O cümlədən dünyanın qabaqcıl
dövlətlərindən biri olan İngiltərə ilə bütün sahələrdə əlaqələr yaratmaq və bu əlaqələri inkişaf etdirmək
əzmindədir.
Azərbaycan İngiltərə ilə münasibətlərini genişləndirmək yolu ilə gedərək, ən əvvəl iqtisadi əlaqələr
yaradılmasına və inkişaf etdirilməsinə xüsusi fikir verir. Sizə bu barədə məlumat verərək bildirmək istəyirəm ki,
Azərbaycan Respublikasının böyük iqtisadi potensialı var, yeraltı və yerüstü sərvətləri zəngindir. Odur ki,
Azərbaycan başqa dövlətlərlə, o cümlədən də İngiltərə ilə bütün sahələr üzrə əlaqələrdə şübhəsiz, çox dəyərli
tərəfdaş ola bilər. Bunu da qeyd etmək lazımdır ki, indi Azərbaycan öz daxili siyasətində, xüsusən iqtisadiyyat
sahəsində bazar iqtisadiyyatı yolu ilə gedir. Ölkəmiz iqtisadiyyatda islahatlar apararaq, mövcud iqtisadi sistemi,
iqtisadi quruluşu dəyişdirərək sahibkarlığa, təşəbbüskarlığa və iqtisadiyyatda sərbəstliyə geniş meydan açmaq
niyyətindədir. Bu sahədə zəruri tədbirlər həyata keçirilir. Ona görə də Azərbaycan Respublikası ilə başqa
ölkələr, o cümlədən İngiltərə arasında iqtisadi əlaqələr qurulmasına indi daha əlverişli əsaslar yaranmışdır.
Azərbaycanın iqtisadi potensialı, yeraltı və yerüstü sərvətləri, elmi, intellektual potensialı ilə yanaşı, onun
digər dövlətlərlə iqtisadiyyat sahəsində əməkdaşlığı üçün daha əlverişli şərait yaradan cəhətlərdən biri də ölkəmizin coğrafi-siyasi mövqeyidir. Azərbaycanın dövlət quruluşu, daxili siyasəti müstəqil dövlətə xas olan
quruluş və siyasətdir, yəni Azərbaycan artıq müstəqil bir dövlətdir və öz müstəqilliyini bundan sonra heç vaxt
əldən verməyəcəkdir. Dövlət quruluşunda nəinki tarixi və milli ənənələrimiz nəzərə alınır, həm də dünya
təcrübəsindən, demokratik prinsiplərdən istifadə edilir, indi Azərbaycanda hüquqi demokratik dövlət
quruculuğu prosesi gedir, hüquqi demokratik cəmiyyət yaradılır. Daxili həyatımızda demokratik prinsiplərə
geniş imkanlar açılmışdır. Azərbaycan siyasi plüralizm, fikir azadlığı, insan azadlığı, vicdan azadlığı, söz
azadlığı kimi prinsipləri həm dövlət siyasəti sahəsində, həm də siyasi-ictimai sahədə mühüm prinsiplər kimi
həyata keçirmək yolu ilə gedir. Bütün bunlar Azərbaycanda demokratik vəziyyət yaranmasına gətirib çıxarmış
və eyni zamanda respublikanın daxilində ictimai və siyasi vəziyyətin tamamilə sabitləşməsinə imkan vermişdir.
Beləliklə, Azərbaycan bütün dünya ölkələri ilə, ən əvvəl, iqtisadi cəhətdən inkişaf etmiş dövlətlərlə öz
iqtisadi əlaqələrini genişləndirmək planlarını həyata keçirərək, xarici ölkə şirkətlərinin, firmalarının, iş
adamlarının Azərbaycana maraq göstərməsinə xüsusi diqqət yetirir. Buna görə də biz Böyük Britaniya iş
adamlarının, məşhur firma və şirkətlərinin ölkəmizə gəlməsini arzulayırıq. Mən sizə bildirmək istəyirəm ki, iş
adamları üçün, müştərək iş görmək üçün, sərmayə qoymaq və digər bu kimi tədbirlər həyata keçirmək üçün
Azərbaycanda tam şərait yaradıla bilər.
Tarixə nəzər salsaq aydın görərik ki, İngiltərə Azərbaycana daim maraq göstərmişdir. Tarixi faktlar sübut
edir ki, İngiltərə tacirləri, səyyahları, iş adamları hələ XV-XVI əsrlərdə Azərbaycanda olmuş, XIX əsrin
axırlarında - XX əsrin əvvəllərində isə İngiltərənin iri şirkətləri Azərbaycana axın-axın gəlmiş və orada çox
böyük işlər görmüşlər. Bu gün mən "Britiş Petroleum" şirkətinin prezidenti ilə görüşərkən o dedi ki, bir neçə
ildir "Bi-Pi" şirkəti "Statoyl" ilə birlikdə Azərbaycanda iş görür. Lakin mən ona xatırlatdım ki, "Britiş
Petroleum" bir neçə il yox, hələ əsrimizin əvvəllərində, təxminən 90 il bundan qabaq Azərbaycana gəlmiş və
Bakıda neft istehsalında iştirak etmişdir. Cari əsrin əvvəllərində, yəni 1920-ci ilə qədər İngiltərə biznesmenləri
Azərbaycanda geniş fəaliyyət göstərmiş, çox işlər görmüşlər. Şübhəsiz ki, onlar Azərbaycan neftinin
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çıxarılmasında iştirak etməklə böyük mənfəət də götürmüşlər. Amma həmin proses təxminən 1920-ci ildə
kəsilmiş, sonrakı dövrdə əlaqələr olmamışdır. Bu gün isə məmnuniyyət hissi ilə qeyd etmək olar ki, həmin
əlaqələr bərpa olunur və onların daha da genişlənməsi üçün addımlar atırıq. Mən tarixi faktları xatırladaraq, sizi
və ümumiyyətlə, Böyük Britaniyanın bütün iş adamlarını Azərbaycana dəvət edirəm və əmin etmək istəyirəm
ki, Azərbaycanda kapital qoymaq, iş görmək, müştərək müəssisələr yaratmaq üçün geniş imkanlar var.
Ümidvaram ki, İngiltərənin iş adamları bu imkanlardan səmərəli istifadə edəcəklər.
Bir məsələyə də toxunmaq istəyirəm. Çünki ola bilər ki, bu məsələ bəzi adamların Azərbaycanda iş
görməsinə maneçilik yaratsın. Həmin məsələ bundan ibarətdir ki, bildiyiniz kimi, Azərbaycan ilə Ermənistan
arasında altı ildir müharibə gedir, Azərbaycan Respublikası ərazisinin bir qismi erməni silahlı qüvvələri
tərəfindən işğal olunmuşdur. Bu müharibə süni şəkildə yaradılmış "Dağlıq Qarabağ problemi"ndən başlanmış,
lakin sonralar iki respublika, iki dövlət - Ermənistanla Azərbaycan arasında genişmiqyaslı müharibəyə
çevrilmişdir. Biz bu müharibəni aparmaq istəmirik, ona son qoymaq istəyirik, məsələləri sülh yolu ilə həll
etməyə çalışırıq, onların beynəlxalq təşkilatlar vasitəsilə həll olunmasına çalışırıq. Odur ki, bu sahədə çox ciddi
addımlar atırıq. Lakin bizim əsas şərtimiz bundan ibarətdir ki, erməni silahlı qüvvələri Azərbaycan
Respublikasının işğal olunmuş torpaqlarını tərk etməlidir və bunun əsasında Ermənistanla Azərbaycan arasında
sülh danışıqları aparılmalı və sülh yaradılmalıdır. Biz əminik ki, sülh yaranacaq, müharibə qurtaracaq və
Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyü, sərhədlərinin toxunulmazlığı təmin ediləcəkdir. Buna görə də
həmin problem biznesmenlərin Azərbaycanda iş aparmasına mane ola bilməz. Mən bunu sizə tam qətiyyətlə
bildirirəm və qoy bu, heç kəsi narahat etməsin və heç kəsi Azərbaycanda iş aparmaq niyyətindən çəkindirməsin.
Məmnuniyyətlə qeyd etmək istəyirəm ki, bu gün Londonda bir neçə iri şirkətin başçıları ilə, o cümlədən
"Bi-Pi", "Kayzer İncinirinq", "Ci-Pi-Tİ", "Con Braun" şirkətlərinin prezidentləri ilə görüşlərimiz oldu. Güman
edirəm ki, bu görüşlər yaxşı və səmərəli işlərin başlanğıcıdır. Sabah bu şirkətlərlə bizim müvafiq şirkətlər
arasında protokollar, sazişlər imzalanacaqdır. Biz bu şirkətlərlə konkret işlər aparmaq əzmindəyik və nəzərdə
tutulan niyyətlər həyata keçiriləcəkdir. Buna görə də başqa şirkətləri də, iş adamlarını da dəvət edirəm, qoy
onlar da təşəbbüs göstərsinlər. Yenə də deyirəm: Azərbaycanın iqtisadi potensialı çox genişdir. İstər neft
sahəsində, istər neft kimyası sahəsində, istər maşınqayırma, elektronika, elektrotexnika sahəsində, istərsə də
kənd təsərrüfatı, yüngül sənaye sahəsində Azərbaycanın çox böyük müəssisələri var. Sənayenin, demək olar,
bütün sahələrində geniş imkanlara malikik, böyük istehsal fondlarımız var. Onlardan müştərək surətdə səmərəli
istifadə etmək olar. Mən bütün bu məlumatları İngiltərənin iş adamlarına təqdim edərək, onları müştərək iş
aparmağa çağırıram.
Bir daha qeyd edirəm ki, Azərbaycan İngiltərənin iş adamları, biznesmenləri üçün çox faydalı və etibarlı
ortaqdır. Güman edirəm ki, siz bu imkanlardan istifadə etmək üçün lazımi addımlar atacaqsınız.
Sizin hamınızı Azərbaycana dəvət edirəm. Diqqətinizə görə sağ olun. Əgər sizi maraqlandıran suallar
varsa, mən onlara cavab verməyə hazıram.
S u a l: Sizin xarici siyasətinizdə Rusiyaya, Yaxın Şərqə, xüsusən İrana münasibət necədir? Bakı Ənzəli (İran) neft kəməri barədə nə deyə bilərsiniz? Bazar iqtisadiyyatınızda xarici ölkələrin,
ümumiyyətlə Yaxın Şərqin, o cümlədən də İranın rolunu necə təsəvvür edirsiniz? Xəzər dənizi hövzəsi
ölkələrinin lideri kimdir?
C a v a b: Azərbaycanın xarici siyasəti bütün dövlətlərlə hüquq bərabərliyinə əsaslanan və qarşılıqlı
surətdə faydalı olan əlaqələr yaratmaqdan ibarətdir. Bəli, məhz bütün dövlətlərlə, o cümlədən qonşu ölkələrlə.
Şübhəsiz ki, qonşu dövlətlərlə əlaqələr coğrafi-siyasi vəziyyətə görə daha yaxındır. Lakin İngiltərə ilə
Azərbaycan arasında əlaqələrin yaranmasına şəxsən mən, bir Prezident kimi çox böyük əhəmiyyət verirəm. Ona
görə də bugünkü çıxışımda heç də təsadüfi olaraq deyil, əksinə, düşünülmüş surətdə sizə bildirmək istədim ki,
İngiltərə hələ bir neçə əsr bundan əvvəl Azərbaycana maraq göstərmişdir. Əsrimizin başlanğıcında
Azərbaycanda qoyulmuş xarici kapitalın əksər hissəsi İngiltərənin iş adamlarına məxsus olmuşdur. Buna görə
də İngiltərə ilə Azərbaycanın əlaqələri müəyyən qədər tarixi, ənənəvi xarakter daşıyır.
Odur ki, bütün ölkələrlə əlaqələrimiz hüquq bərabərliyinə əsaslanmalı və qarşılıqlı surətdə faydalı
olmalıdır. O cümlədən Rusiya ilə də, İranla da. Biz bunların heç birisinə fərq qoymuruq. Bilmirəm, siz hansı
boru kəmərindən danışırsınız, mən bir şeyə diqqət yetirirəm ki, bu boru kəməri ilə əlaqədar həmişə çoxlu sual
verilir. Ancaq hansı boru kəmərindən söhbət getdiyi məlum deyildir. Bir boru kəməri ola bilər. Biz artıq
danışıqlar aparırıq. "Bi-Pi", "AMOKO", "Statoyl" iş görəcəklər. Bu konsorsiumun çıxardığı neft, şübhəsiz, boru
kəməri ilə nəql ediləcəkdir. Lakin bu kəmərin haradan keçəcəyi, necə çəkiləcəyi hələ məlum deyildir. Bunu
müəyyənləşdirəcəyik. Boru kəmərinin Bakıdan Ənzəliyə çəkiləcəyi barədə sualınıza gəldikdə, bundan mənim
xəbərim yoxdur.
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O ki qaldı Xəzər dənizi hövzəsi ölkələrinin liderinə, belə bir lider yoxdur. Hər ölkənin öz lideri var. Bir
daha bildirmək istəyirəm ki, Azərbaycanın iqtisadiyyatı sərbəst iqtisadiyyat, bazar iqtisadiyyatı yolu ilə
gedəcəkdir və bu, müstəqil Azərbaycan Respublikasının iqtisadi sahədə strateji yoludur. Biz bu yolu seçmişik
və onu seçərkən dünya təcrübəsindən istifadə etmişik, bundan sonra da istifadə edəcəyik. Başqa bir ölkənin, o
cümlədən də İranın, yaxud hər hansı bir qonşu dövlətin bizim bazar iqtisadiyyatına heç bir təsiri ola bilməz.
Ümumiyyətlə, dünya bazar iqtisadiyyatı yolu ilə gedir. Bildiyiniz kimi son vaxtlaradək yalnız Sovet İttifaqında
iqtisadiyyat sosializm quruluşuna əsaslanırdı, halbuki digər ölkələrdə sərbəst iqtisadiyyat, bazar iqtisadiyyatı
tətbiq edilirdi. İndi biz də bu yolla gedirik. Odur ki, buna başqa bir ölkənin təsiri, nə də etirazı ola bilər.
Əliyev, Heydər Əlirza oğlu.
Müstəqilliyimiz əbədidir: 1-ci kitab. Bakı: Azərnəşr, 1997.- S. 261-263.
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BAKIDA XƏZƏR DƏNİZİNDƏ NEFT-QAZ HASİLATINA DAİR
BEYNƏLXALQ SƏRGİNİN AÇILIŞINDA HEYDƏR ƏLİYEVİN
ÇIXIŞI
24 may 1994-cü il
Hörmətli xanımlar və cənablar!
Sizi səmimi-qəlbdən salamlayır, mühüm hadisə - Azərbaycanda, Xəzər hövzəsində neft və qaz hasilatına
həsr olunmuş sərginin açılışı münasibətilə təbrik edirəm. Ölkəmizin neft sənayesinin qədim və zəngin tarixi var.
Təqribən 150 il bundan əvvəl Azərbaycanda sənaye üsulu ilə neft çıxarılmasına başlanması məlumdur. O
vaxtdan ötən dövrdə Azərbaycan xalqının səyləri, xarici şirkətlərin köməyi ilə böyük yol keçilmişdir.
Respublikanın yataqlarından 1 milyard 300 milyon tondan çox neft və külli miqdarda qaz çıxarılmışdır. Lakin
ötən tarixi dövr və mütəxəssislərimizin tədqiqatları göstərir ki, Azərbaycanda indi də çox böyük neft və qaz
ehtiyatı var. Deməli, Azərbaycan Respublikasının bu qiymətli sərvətlərindən istifadə sahəsində qarşıda bizi daha
böyük perspektiv gözləyir. Ötən tarixi dövrdə nə edilmişsə, şübhəsiz ki, bizim çox böyük nailiyyətimiz, zəngin
təcrübə, gələcək işlər üçün yaxşı bünövrədir, cəsarət edib bir cəhəti də qeyd etmək istəyirəm ki, dünya
təcrübəsində dənizdən neft çıxarılmasına ilk dəfə Azərbaycanda başlanmışdır. Bütün bu deyilənlər Azərbaycana
və Bakıya neft şöhrəti gətirmiş və ölkəmizi dünyada tanıtmışdır. Lakin indi biz neft və qaz yataqlarından
istifadə olunmasının yeni mərhələ-sindəyik.
Bu, hər şeydən əvvəl onunla bağlıdır ki, Azərbaycan özünün çoxəsrlik tarixi ərzində ilk dəfə olaraq dövlət
müstəqilliyi əldə etmişdir. Azərbaycan xalqı yeraltı sərvətlərinin və öz taleyinin tam hüquqlu sahibi olmuşdur.
Bu, ona özünün yeraltı sərvətlərindən müstəqil şəkildə, Azərbaycanın mənafeyinə uyğun istifadə etməyə imkan
verəcəkdir.
Digər tərəfdən, son onilliklərdə xüsusən, dəniz yataqlarında neft və qaz hasilatı texnikası və texnologiyasında dünya praktikasında çox böyük nailiyyətlər əldə olunmuşdur. Etiraf etməliyəm ki, əslində dünyada ilk
dəfə olaraq dəniz yataqlarının işlənməsinə başlayan Azərbaycan indi bu sahədə dünya səviyyəsindən müəyyən
dərəcə-də geri qalır. Bununla belə, dünyanın, xüsusən Qərb ölkələrinin iri neft şirkətlərinin Azərbaycan neftinə
böyük maraq göstərməsi əməkdaşlığımızın zəruriliyini şərtləndirir. Biz milli mənafeyimizi tam dərk edərək və
əməkdaşlığın Azərbaycanda neft sənayesinin daha müvəffəqiyyətlə inkişafını təmin edəcəyini əsas tutaraq
həmin şirkətlərlə fəal əməkdaşlığa getmişik. Bundan əlavə, belə əməkdaşlıq təkcə neft şirkətləri ilə deyil, həm
də Qərb ölkələri ilə sıx qarşılıqlı fəaliyyətə gətirib çıxaracaqdır. Qərbin neft şirkətləri ilə əməkdaşlıq
istiqamətində atdığımız addımların həm iqtisadi, həm də siyasi mənası var. Biz əminik ki, Azərbaycanın, onun
Dövlət Neft Şirkətinin Qərb tərəfdaşları ilə gələcək əməkdaşlığı məhz bu prinsiplər zəminində həyata
keçiriləcəkdir.
Sizə məlumdur ki, xarici neft şirkətləri Azərbaycanın neft və qaz yataqlarına təqribən üç il bundan əvvəl
maraq göstərmişlər, bütün bu müddətdə müvafiq danışıqlar aparılır. Bu danışıqların yolu isə, əlbəttə, hamar
olmamışdır. Enişlər də, yoxuşlar da olmuşdur. Lakin hər halda, bu danışıqlar davam etmişdir və bizim
fikrimizcə, son vaxtlar daha uğurla gedir. Xarici neft şirkətlərinin rəhbərləri ilə görüşərkən mən bunu demişəm.
Lakin bu gün bir daha qeyd etməyi lazım bilirəm ki, biz ölkəmiz üçün çox mühüm və məsuliyyətli olan bu
addımı atarkən başlıca prinsipi - Azərbaycan Respublikasının milli mənafelərini, həm bizim dövlətimiz üçün,
həm də iqtisadiyyatımıza investisiya qoymağı qərara almış neft şirkətləri üçün qarşılıqlı faydanı təmin edən
prinsipi əsas götürürük.
Məmnuniyyətlə qeyd edirəm ki, bu prosesdə Qərbin təkcə neft şirkətləri deyil, həm də bu ölkələrin
rəhbərləri, məsələn, Böyük Britaniyanın baş naziri, danışıqlara maraq göstərən cənab Con Meycor iştirak edir.
Cənab Con Meycor mənə göndərdiyi məktubunda həmin məsələ barədə öz fikirlərini ifadə etmişdir və bu,
ölkələrimiz arasında energetika sahəsində əməkdaşlıq haqqında müvafiq sazişdə əksini tapmışdır. Bugünkü
mərasimdə iştirak etmək üçün xüsusi olaraq Bakıya gələn Birləşmiş Krallığın energetika naziri cənab Tim
Eqqarın sərginin açılışın-da olmasını böyük məmnuniyyətlə qeyd edirəm.
Azərbaycan ilə Qərbin neft şirkətləri arasında danışıqların son vaxtlar daha uğurla getməsindən məmnun
qaldığımı bildirmək istəyirəm. Danışıqların mayın 2-dən 19-dək İstanbulda keçirilən sonuncu mərhələsi, zənnimcə, yaxşı nəticələrlə başa çatmışdır. Ötən vaxt ərzində danışıqlarla, neft sənayesi sahəsində Qərb ölkələri ilə
əməkdaşlıqla bağlı çoxlu müxtəlif mülahizələr, şayiələr olmuşdur. Əslində bunların əsası yoxdur. Bildirmək
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istəyirəm ki, Azərbaycan Respublikası, Prezident kimi mən mövqeyimizi qəti müəyyənləşdirmişik. Mövqeyimiz
isə ondan ibarətdir ki, biz danışıqları davam etdirəcəyik və bunların müvəffəqiyyətlə başa çatmasına, böyük
kommersiya sazişlərinin bağlanmasına ümid bəsləyirik.
Bununla əlaqədar indiki sərgiyə və onun gedişində keçirilməsi nəzərdə tutulan konfransa çox böyük
əhəmiyyət veririk. Sərgidə 20 ölkənin 180-dək firmasının iştirak etməsi onun belə əhəmiyyət kəsb etdiyini
göstərir. Burada Azərbaycanın neft sənayesi də kifayət qədər dolğun təmsil olunmuşdur. Ümidvaram ki,
sərginin iştirakçıları, tamaşaçılar neft hasilatı, bu prosesin texnika və texnologiyası sahəsində dünyanın iri neft
şirkətlərinin əldə etdikləri bütün nailiyyətlərlə tanış olacaq, eyni zamanda Azərbaycan neft sənayesinin tarixi,
onun nailiyyətləri ilə də tanış ola biləcəklər.
Bayaq qeyd etdim ki, son onilliklərdə dünyanın neft şirkətləri dənizdən neft çıxarılması texnikası və
texnologiyasını inkişaf etdirməkdə çox böyük təcrübə toplamışlar, bu nailiyyətlərlə əyani tanışlıq bizdən,
Azərbaycanın nümayəndələrindən ötrü son dərəcə maraqlı olacaqdır. Eyni zamanda əminəm ki, sərginin
məqsədi təkcə təcrübəni nümayiş etdirmək deyil, həm də bu təcrübədən istifadə üçün səyləri birləşdirməkdir.
Azərbaycan neft ölkəsidir. Keçmişdə isə Odlar diyarı adlanırdı və Azərbaycan bu gün də həmin adı fəxrlə
daşıyır, bu adın özü də neft və qaz ilə əlaqədardır. Qədim zamanlarda adamlar yerin altından çıxan yanar qazı
sadəcə olaraq od sayırdılar. Azərbaycanda neft yataqlarının istismar edildiyi bir çox onilliklər ərzində
xalqımızın fəxri sayılan neçə-neçə neftçilər nəsli yetişmişdir. Neftçi olmaq Azərbaycanda ən şərəfli peşə sayılır.
Qeyd etməyi lazım bilirəm ki, keçmiş Sovet İttifaqında əslində bütün yataqların kəşfi və işlənməsi Azərbaycan
alimləri və neftçilərinin əməyi, səyləri ilə bağlıdır. Keçmiş Sovet İttifaqında, İndi Rusiyada ikinci, üçüncü,
dördüncü Bakı var. Bunlar Tatarıstan, Başqırdıstan, Orenburq, Sibirdir. Həmin rayonları məhz ona görə ikinci,
üçüncü, dördüncü Bakı adlandırmışlar ki, o yerlərdə hər dəfə yataqların kəşfi, işlənməsi Azərbaycanda
hazırlanmış alimlər, geoloqlar, mütəxəssislər tərəfindən həyata keçirilmişdir.
Bu tarixdən böyük fəxrlə danışmaqla, Azərbaycan neftçilərinin bir çox nəsillərinin əməyini yüksək
qiymətləndirməklə yanaşı, bu gün eyni zamanda qeyd edirəm ki, indi ölkəmizin neft sənayesinin inkişafında
yeni mərhələ açılır. Bu mərhələ Xəzər dənizində neft və qaz yataqlarının işlənməsində Qərbin iri neft
şirkətlərinin fəal iştirakı ilə bağlıdır. Əmin edirəm ki, Azərbaycan neftçiləri sizin layiqli tərəfdaşınız olacaqlar.
Ümidvaram ki, Azərbaycana gələn Qərbin neft şirkətləri Ölkəmizin neft və qaz sənayesinin bütün tarixi ərzində
əldə olunmuş nailiyyətləri həmişə yüksək qiymətləndirəcəklər. Böyük məhəbbət və səylə hazırlanmış indiki
sərgi də buna geniş imkan yaradır. Sərginin hazırlanmasına böyük əmək sərf etdiklərinə görə "Sperhed eksibişnz
LTD" firmasına və Azərbaycanın Ticarət-Sənaye Palatasına minnətdarlığımı bildirir, dünyanın bütün neft
şirkətlərinin imkanlarını dolğunluğu ilə təqdim etmək, respublikanın ictimaiyyətini onlarla tanış etmək üçün
şirkətlərin hamısının bir-birini tanıya bilməsi üçün sərginin işlədiyi günlərdə burada çalışacaq şəxslərin
hamısına uğurlar arzulayıram. Ümidvaram ki, bütün bunlar hamınız üçün çox faydalı olacaqdır.
Nəhayət, bir cəhəti qeyd etməyə bilmərəm. Bəlkə də bunun neft sənayesinə bilavasitə aidiyyəti yoxdur,
lakin indiki sərgi ilə bağlıdır. 15 il bundan əvvəl mənim təşəbbüsümlə həmin bu idman kompleksinin tikintisinə
başlanmışdır. O zaman binanın bünövrəsinə ilk daşı mən qoymuşdum və indi hədsiz dərəcədə xoşbəxtəm ki,
kompleksin tikintisi hələ başa çatmasa da, idman oyunlarından əlavə, belə gözəl sərgi kimi xeyirxah işə də
xidmət edir. Hamınızı bir daha salamlayır və təbrik edir, möhkəm cansağlığı və xoşbəxtlik arzulayır, bu
beynəlxalq sərgiyə, burada təmsil olunan bütün şirkətlərə böyük uğurlar diləyirəm. Ümidvaram ki, Azərbaycan
ilə Qərbin neft şirkətləri arasında əməkdaşlıq daha müvəffəqiyyətlə inkişaf edəcəkdir. Hamınıza böyük uğurlar
arzulayıram.
Əliyev, Heydər Əlirza oğlu.
Müstəqilliyimiz əbədidir: 1-ci kitab. Bakı: Azərnəşr, 1997.- S. 263-264.
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SURAXANI NEFT YATAĞININ SƏNAYE ÜSULU İLƏ İSTİSMARINA BAŞLANMASININ
90 İLLİYİNƏ HƏSR OLUNMUŞ TƏNTƏNƏLİ MƏRASİMDƏ
ÇIXIŞ
26 avqust 1994-cü il
Əziz neftçilər, bacılar, qardaşlar!
Hörmətli suraxanılılar!
Suraxanı neft yatağının sənaye üsulu ilə istismarının 90 illik yubileyi münasibətilə sizi, sizin simanızda
bütün suraxanılıları, bütün Azərbaycan neftçilərini səmimi qəlbdən təbrik edirəm. Azərbaycan neftçilərinə
gələcək işlərində uğurlar, həyatda səadət, xoşbəxtlik arzu edirəm.
90 il bundan əvvəl Azərbaycanın bu müqəddəs torpağında – Suraxanıda, əsrlərdən-əsrlərə Odlar diyarı
adlanan və əsrlər boyu bu odları müqəddəs hesab edərək ona itaət olunan bir yerdə ilk dəfə neft fontan vurdu. O
gündən indiyədək Suraxanının neft yataqları sənaye üsulu ilə istismar olunur. Suraxanı neft yataqlarının
istismarı bu 90 il müddətində xalqımıza, respublikamıza, müstəqil Azərbaycan dövlətinə böyük fayda vermişdir.
Azərbaycan sənayesinin, bütün iqtisadiyyatının və sosial həyatının inkişafında Suraxanı neftçilərinin böyük
payı, rolu var. Bu bayram günü mən Suraxanı neftçilərinin nəsillərinə və bu gün Suraxanı torpağında yanacaq
çıxaran neftçilərə minnətdarlığımı, hörmətimi və məhəbbətimi bildirirəm.
Azərbaycan neft diyarıdır. Azərbaycanın – Bakının, Abşeronun nefti respublikamıza böyük şan-şöhrət
gətirmiş, onu bütün dünyada məşhurlaşdırmış, xalqımızın adını yüksəklərə qaldırmışdır. Bu tarixi salnamədə
Suraxanı neftçilərinin xüsusi yeri var. Bu gün burada məndən qabaq çıxış edənlər Suraxanı neft yataqlarının
istismarı müddətində – 90 il ərzində burada görülən işlər haqqında və xüsusən neft sənayesinin, neftçıxarma,
qazçıxarma və neft maşınqayırma sənayesinin inkişafında Suraxanının rolu və yeri haqqında danışdılar.
Doğrudan da çox təqdirəlayiq bir tarixdir. Doğrudan da Suraxanı neftçiləri və bütün suraxanılılar Azərbaycanın
tarixində özünəməxsus yer tutmuşlar.
Bəli, neft sənayesi, dediyim kimi, Azərbaycanın həyatında böyük rol oynamış, bu gün də böyük rol oynayır.
Neftçilərimiz Bakıda həm quruda, həm də dənizdə, respublikamızın başqa məntəqələrində neftçıxarma, neft
emalı ilə məşğul olaraq keçmiş Rusiyanın, ondan sonra Sovetlər İttifaqının neft sənayesinin inkişaf etməsinə
böyük kömək göstərmişlər. Məlumdur ki, əsrimizin əvvəlində keçmiş Rusiyada ancaq Azərbaycanda, [149-150]
Bakıda neft çıxarılırdı və o, nəinki Rusiyanı, hətta Qərb ölkələrini də, Şərq ölkələrini də təmin edirdi.
Sovet hakimiyyəti yaranandan sonra və Azərbaycan Sovet İttifaqının tərkibində olduğu zaman Azərbaycan
neftçiləri bu böyük dövlətin sənayesinin və bütün iqtisadiyyatının inkişafında böyük rol oynamışlar. Azərbaycan
neftçiləri Sovet İttifaqının bütün məntəqələrindəki neft yataqlarının həm kəşfində, açılmasında, həm də istismar
olunmasında böyük xidmətlər göstərmişlər. Heç də təsadüfi deyil ki, uzun bir tarixi dövrdə Bakı bütün dünyada
neft mərkəzi kimi tanınır, Sovetlər İttifaqının, Rusiyanın başqa məntəqələrində açılmış neft yataqları da "ikinci
Bakı", "üçüncü Bakı", "dördüncü Bakı" adlandırılırdı. O uzaq ellərdə, diyarlarda indiyə qədər də bizim
həmvətənlərimiz – azərbaycanlılar, neftçilərimiz fəaliyyət göstərirlər və xalqımızın şan-şöhrətini bu gün də
yüksəklərə qaldırırlar.
45 il bundan öncə, 1949-cu ilin sonunda – noyabr ayında həm Azərbaycan neftinin tarixində, həm də, tam
qətiyyətlə demək olar ki, dünya neft sənayesinin tarixində ilk dəfə Azərbaycan neftçiləri dənizdən yanacaq
çıxarmağa başlamışlar, neft fontan vurmuşdur. O vaxtdan indiyə qədər – 45 il müddətində Azərbaycanın Xəzər
sahəsində neftçıxarma çox geniş yayılmış və bu təcrübə Azərbaycanın dəniz neftçilərini dünya miqyasında
tanıtmış, onlar nəinki keçmiş Sovetlər İttifaqını əhatə edən dənizlərdə, uzaq ölkələrdəki dənizlərdə də
neftçıxarma ilə məşğul olaraq orada öz təcrübələrini tətbiq etmişlər. Bunlar hamısı Azərbaycan neft sənayesinin,
neftçilərimizin böyük, qəhrəmanlıq tarixinin nümunələridir. Xalqımız neftçilərimizə, Azərbaycanın neft
mütəxəssislərinə, ustalarına bu xidmətlərinə görə daim minnətdar olacaqdır.
Biz Azərbaycan neftçilərinin əmək fəaliyyəti, qəhrəmanlığı ilə, ağlı, zəkası, iş təcrübəsi, fədakarlığı ilə
həmişə fəxr etmişik və müstəqil Azərbaycanın prezidenti kimi mən də Azərbaycan neftçilərinin həm tarixi
keçmişi, həm də bugünkü fədakar, qəhrəman əməyi ilə fəxr edirəm.
Azərbaycan neftçiləri bu gün ağır şəraitdə işləyirlər. Keçmişdə olduğu kimi, neft sənayesi bu gün də
iqtisadiyyatımızın əsas hissəsidir. Əgər əsrin əvvəlində Azərbaycanda neft sənayesi ilə bağlı yalnız xırda bir
maşınqayırma emalatxanası var idisə, indi respublikamız böyük sənaye potensialına malikdir. Azərbaycanda
neft əsasında, neft emalı, qaz əsasında kimya sənayesi geniş inkişaf edib və böyük bir kompleks təşkil edir. Neft
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maşınqayırma sənayesi genişlənib. Bizim çox böyük, nəhəng zavodlarımız var. Bu zavodlar nəinki
Azərbaycanın, hətta keçmiş Sovetlər İttifaqının neft-mədən avadanlığına tələbatının 70 faizini təmin etmiş
zavodlardır.
Azərbaycanda, sənayenin başqa sahələri xüsusən maşınqayırma, elektrotexnika, radiotexnika, cihazqayırma,
elektronika, metallurgiya və digər sahələri də inkişaf edib. Böyük potensialı olan, Azərbaycanda kənd təsərrüfatı
məhsulları istehsalı, emal sənayesi, yüngül sənaye də çox inkişaf edib. Azərbaycanın bugünkü sənaye mənzərəsi
çox genişdir, [150-151] sənaye potensialı çox böyükdür, sənaye sahəsində çalışan alimlərimiz, mühəndislərimiz,
mütəxəssislərimiz çox böyük elmi-texniki, intellektual potensial təşkil edir. Biz bunlarla fəxr edirik. Bütün
bunlar Azərbaycanın müstəqilliyini möhkəmləndirmək üçün və ölkəmizin bundan sonra daim müstəqil yaşaması
üçün böyük əsasdır. Bu bizim milli sərvətimizdir və daim milli sərvətimiz olacaqdır.
Ancaq bu böyük sənaye potensialı içərisində neft sənayesi həmişə görkəmli yer tutmuş və bu gün də
görkəmli yer tutur. Azərbaycanda 150 ildən artıqdır ki, sənaye üsulu ilə neft çıxarılır. Lakin Azərbaycan
torpağının təkində neft ehtiyatları çox böyükdür – həm quruda, həm dənizdə. Azərbaycanın gələcək nəsilləri də
neft sənayesinin inkişafını təmin etməlidir və neft-qazçıxarma sənayesi Azərbaycana daim xidmət edəcəkdir.
Bir daha qeyd edirəm ki, müstəqil Azərbaycanın müstəqilliyinin təmin olunmasında, inkişaf etdirilməsində neft
sənayesi mühüm yer tutur və gələcəkdə də geniş yer tutacaqdır.
Məlumdur ki, son 5-6 ildə, bəlkə də ondan da əvvəl sənayemizdə inkişaf dayanmışdır. Bəzi proseslər
nəticəsində sənayedə, bütün iqtisadiyyatda dağıdıcılıq hərəkətləri neft-qazçıxarma sənayesini də ağır vəziyyətə
salmışdır. Bunlar hamısı məlumdur və müvəqqəti xarakter daşıyır. Güman edirəm ki, Azərbaycan neftçiləri, neft
sahəsində çalışan alimlər, mühəndislər, texniklər, fəhlələr sahənin bu vəziyyətdən çıxması üçün lazımi tədbirlər
görəcəklər. Şübhəsiz ki, biz də bununla ciddi məşğul oluruq və birgə fəaliyyətimiz nəticəsində vəziyyət
yaxşılaşacaqdır.
Bildiyiniz kimi, keçmişdə Azərbaycanın neft sənayesi SSRİ neft sənayesinin tərkibində idi. Bəzilərinin
yəqin, xəbəri var və siz də bilməlisiniz: son otuz ildə Azərbaycanın qurudakı neft mədənləri Ümumittifaq neft
sənayesinin tərkibində dotasiya ilə işləmişdir. Yəni Azərbaycanda quruda neft çıxarmaq üçün o qədər texnika,
işçi qüvvəsi tələb olunur ki, çıxarılan neftdən götürülən gəlir sahəyə çəkilən xərcləri ödəmirdi. Elə indi də
belədir. Dənizdən çıxarılan neft isə, əksinə, mənfəət vermişdir. Lakin o zaman biz böyük bir dövlətə daxil idik.
Neft sənayesi həm texnika ilə, həm də lazım olan bütün başqa şeylərlə təmin edilirdi. Ona görə də bu ağırlıq hiss
olunmurdu. Neftçilər həmişəki kimi yaxşı işləyirdilər, neft hasilatının az və ya çoxluğundan asılı olmayaraq,
maddi cəhətdən yaxşı təmin edilirdilər.
Bilirsiniz ki, Suraxanıda dərinlik nasosları buraxan zavod var. Bu müəssisə çoxdan yaranmışdır. Yəqin
xatirinizdədir ki, 70-ci illərdə həmin zavodun yenidən qurulması və genişləndirilməsi üçün nə qədər vəsait
ayrılmışdı. Həmin illərdə Bakının başqa rayonlarındakı neft maşınqayırma zavodlarının da hamısı, tamamilə
yenidən quruldu. O zaman bütün bu işlər İttifaq büdcəsindən ayrılan vəsait hesabına görülürdü.
Yaxud neft emalı zavodlarımızı götürək. Siz bilirsiniz, lakin xatirinizə salıram ki, Bakının neftayırma
zavodlarında əsrin əvvəlindən qalan qurğular işləyirdi. Köhnəlmiş avadanlıq böyük itkiyə səbəb olur, həm də
alınan neft məhsullarının keyfiyyətini aşağı salırdı, eyni zamanda həmin zavodlarda çalışan mütəxəssislərin,
fəhlələrin işini ağırlaşdırırdı. O vaxt[151-152]lar biz İttifaq büdcəsindən külli miqdarda vəsait alaraq neftayırma
zavodlarını yenidən qurduq. Köhnə avadanlıq tamamilə söküldü, əvəzində hər birinin illik istehsal gücü 8
milyon ton olan ELOU-AVT-6 qurğuları quraşdırıldı. Yüksək keyfiyyətli neft məhsulları istehsal etmək üçün
xaricdən 40 milyon dollara riforminq qurğusu alındı.
Dənizin dərin yerlərindən neft çıxarmaq üçün böyük platformalar – "Şelf-1","Şelf-2","Şelf-3" alınıb
gətirildi. Ən nəhayət, dərin dəniz özülləri zavodu tikildi. O zaman mən çox çalışaraq həmin zavodun Bakıda
tikilməsinə nail ola bilmişdim. Bu zavodun tikintisi üçün ittifaq fondundan 400 milyon ABŞ dolları miqdarında
vəsait xərclənmişdir. Hazırda həmin zavod müəyyən qədər yenidən qurulmalıdır. Lakin indi o, müstəqil,
Azərbaycanın müəssisəsidir və təkcə Azərbaycanın sahil sularında deyil, Xəzərin başqa dövlətlərə aid
sahələrində də neft çıxarmaqdan ötrü platformalar hazırlaya bilən mühüm sənaye obyektidir. Bütün bunları
xatırlatmaqla demək istəyirəm ki, o zaman çıxarılan neftdən İttifaq miqyasında birlikdə istifadə etsək də, neft
sənayesi üçün lazım olan vəsait heç bir problemsiz ümumi büdcədən ayrılırdı.
Təəssüf ki, son 5-6 ildə kapital qoyuluşu azalmış, əsas fondlar köhnəlmiş, təmir üçün vəsait olmamışdır. Bu
səbəbdən də neft sənayesində böyük çətinliklər yaranmışdır.
İndi Azərbaycan müstəqil dövlətdir. Ona görə də heç vaxt nisgillənməməli və həsrətini çəkməməliyik ki, bu
sadaladıqlarımı o zaman İttifaq büdcəsindən ala bilirdik, indi isə belə imkan yoxdur. Xeyr, müstəqilliyimiz, mili
azadlığımız bizim üçün hər şeydən qiymətli, hər şeydən üstündür. Bir müstəqil dövlət kimi Azərbaycan öz
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taleyinin, yeraltı və yerüstü sərvətlərinin sahibidir. Neft-qaz yataqları Azərbaycan xalqının böyük sərvətidir və
həm bu gün, həm də uzun bir tarixi dövrdə ona xidmət edəcəkdir.
İndiki keçid dövrünün çətinlikləri heç kimi qorxutmamalıdır. İstiqlaliyyət qazandığımız, müstəqil dövləti
inkişaf etdirdiyimiz dövrdə üzləşdiyimiz bu çətinliklər təbiidir və bunlara dözməliyik. Biz bu çətinlikləri aradan
qaldıracağıq və Azərbaycanın ümumi iqtisadi potensialı, xüsusən neft sənayesi sahəsindəki potensialı özünü
göstərəcək və Azərbaycan xalqının yaşayışına yüksək səviyyədə xidmət edəcəkdir.
Ona görə də indi ümumən Azərbaycanın, o cümlədən neftçilərin sosial-iqtisadi vəziyyətində yaranmış
çətinlikləri təbii qəbul etmək və bunlara dözmək lazımdır. Əmin ola bilərsiniz ki, bu çətinliklər müvəqqətidir və
Azərbaycan xalqı, neftçilər yaxşı yaşayışa nail ola biləcəklər.
Bir də bilməlisiniz ki, Azərbaycan müharibə şəraitindədir. Müharibəni Azərbaycan başlamamışdır.
Azərbaycanın torpaqlarına, onun suverenliyinə, ərazi bütövlüyünə Ermənistan təcavüz etmişdir. Beləliklə də,
Azərbaycan müharibəyə cəlb olunmuşdur. Təəssüflər olsun ki, altı il davam edən müharibədə, müəyyən
obyektiv və subyektiv səbəblərə görə, torpaqlarımızın bir qismi Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən işğal
olunmuş, bir milyondan artıq həmvətənimiz qaçqın vəziyyətinə düşmüş[152-153]dür. Şübhəsiz ki, bu,
Azərbaycanın sosial-iqtisadi vəziyyətinə ağır zərbə vurur. Ona görə də sənayemizdə görüləcək işlərin də bir
çoxunu vaxtında həyata keçirmək mümkün olmur, yaxud da sənaye istehsalında əldə edilən vəsaitin bir hissəsi
onun inkişafına deyil, respublikanın müdafiəsinə yönəldilir. Bu da təbiidir. Biz Azərbaycanın müstəqilliyini,
torpaqlarımızı qorumalı, respublikamızın ərazi bütövlüyünə nail olmalıyıq. Ona görə də müharibənin əzabəziyyətinə dözməliyik.
Müharibədə bütün Azərbaycan xalqının nümayəndələri, o cümlədən neftçilər fədakarlıqla iştirak edirlər.
Neftçilər də şəhidlər vermişlər, onların nümayəndələri arasında da Milli Qəhrəman adına layiq görülənlər var.
Neftçilər həm ön cəbhədə, həm də arxa cəbhədə ilk sırada gedirlər. Mən bu gün bütün şəhidlərin, o cümlədən
Azərbaycanın torpaqlarını müdafiə edərkən canlarından keçmiş neftçilərin xatirəsini yad edirəm. Şəhidlərin
qəhrəmanlığı qəlbimizdə yaşayacaqdır.
Azərbaycan neftçiləri torpaqlarımızın müdafiəsində fəal iştirak edirlər. Milli Ordumuzun hərbi texnikası
sizin çıxardığınız neftdən alınan yanacaqla işləyir. Şübhəsiz ki, müharibə böyük çətinliklər yaratmışdır. Burada
çıxış edənlər dedilər – 1941-45-ci illər müharibəsi zamanı bütün Azərbaycan xalqı kimi, neftçilərimiz də gecəgündüz çalışırdılar ki, Vətənin müdafiəsini təmin etsinlər. Faşizm üzərində qələbədə Azərbaycan neftçilərinin
əvəzsiz rolu var. O zaman – müharibə dövründə Sovet İttifaqında neft hasilatının 70 faizini Bakı, Azərbaycan
neftçiləri verirdi. Qocaman neftçilərin xatirindədir, o vaxt Azərbaycan neftçiləri necə məhrumiyyətlərə dözərək
yanacaq çıxarırdılar. Faşist ordusunun Şimali Qafqaza qədər gəlib çıxdığı və dəmir yol xəttinin kəsildiyi bir
vaxtda Azərbaycan neftçiləri Xəzər dənizçiləri ilə birlikdə Şimala neft göndərərək cəbhəni yanacaqla təmin
edirdilər. O dövrdə vəziyyət indikindən min dəfə çətin idi, camaat yarıac yaşayırdı, adi tələbatlar ödənilmirdi.
Ancaq neft quyuları dayanmır, neftçilər işləyirdilər. O vaxt neftçilər böyük sınaqdan keçdilər. O dövr
Azərbaycan neftçilərinin tarixində böyük qəhrəmanlıq dövrüdür.
İndi isə biz Vətənimizi, müstəqil Azərbaycanımızı müdafiə edirik. Torpaqlarımızı müdafiə etmək üçün
apardığımız müharibə bizdən ötrü daha müqəddəs müharibədir. Ona görə də bu müharibəni aparmaq üçün,
Vətənimizi qorumaq, işğal olunmuş torpaqlarımızı geri qaytarmaq üçün Azərbaycanın hər bir namuslu, qeyrətli
vətəndaşı öz köməyini əsirgəməməlidir. Cəbhədə vuruşanlar Azərbaycan torpaqlarının keşiyində durmalı, arxa
cəbhədəkilər isə neft, qaz çıxarmalı, başqa məhsullar istehsal etməlidirlər ki, Azərbaycan yaşasın, onun ordusu
ölkəmizi müdafiə edə bilsin.
Azərbaycanın iqtisadi və sosial həyatında yaranmış çətinliklər, o cümlədən neftçilərin həyatındakı
çətinliklər bütün bu amillərlə bağlıdır. Mən istərdim ki, siz bunları nəzərə alasınız və daha yaxşı çalışasınız ki,
həm torpaqlarımızı azad edə bilək, müstəqil Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü təmin edə bilək, həm də
iqtisadiyyatımızın inkişafına nail olaq. Bundan ötrü imkanlar var, bizim potensialımız böyükdür və ondan
istifadə etməliyik. [153-154]
Biz bu çətinliklərin hamısına dözməliyik. Neft sənayesindəki çətinliklər məlumdur. Əmək haqqının
vaxtında verilməməsi, kapital qoyuluşunun azalması, bəzi sahələrdə təmir işlərinin aparılmaması kimi
çətinliklər var. Mən bu işlərlə şəxsən məşğul oluram, gələcəkdə də məşğul olacağıq. Mən müvafiq tapşırıqlar
vermişəm ki, yaxın bir müddətdə neft sənayesində mənfəətdən vergi tutulmasın və bunun hesabına sahənin
maliyyə vəziyyəti bir qədər yaxşılaşdırılsın. Maliyyə sahəsində başqa tədbirlər də görülür və bundan sonra da
görüləcəkdir, maddi kömək də edilir. Ancaq bilməlisiniz ki, çətinliklər ümumi çətinliklərdir və bunların
hamısına dözməliyik. Mən də sizinlə birlikdə bu çətinliyə dözür və sizinlə bir yerdə bu vəziyyətdən çıxmaq
üçün tədbirlər görürəm.
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1941-45-ci illər müharibəsini təsadüfən yada salmadım. O dövrdə yaşamış, həmin günləri görmüş adamlar
onun necə çətin bir vaxt olduğunu bilirlər. Amma xalqımız o günləri keçib getdi və ondan sonra yaşayış çox
yaxşılaşdı. İndiki çətinlikləri də aradan qaldıracağıq.
Bildiyiniz kimi, Bakıya gəlməzdən əvvəl son üç ildə mən Naxçıvanda yaşayırdım. Ermənistan ərazisi ilə
əhatə olunan Naxçıvan Azərbaycanın digər ərazilərindən ayrı düşmüşdür. Muxtar respublika üç-dörd ildir ki,
blokada şəraitində yaşayır. Azərbaycandan oraya gedən elektrik xətti, qaz kəməri, dəmir yolu xətti Ermənistan
ərazisindən keçdiyinə görə kəsilmişdir. Bu vəziyyət indi də davam edir. Deməli, kiçik bir ərazi xeyli vaxtdır ki,
ağır vəziyyətdə yaşayır.
Naxçıvanın çox sərt iqlimi var, qışda güclü şaxta olur. Sərt qış günlərini mən orada əhali ilə bir yerdə
keçirdim. Bəzən aylarla elektrik işığı olmur və biz lampa işığında işləyirdik. Yanacaq olmadığına görə evlər
qızdırılmırdı. Uşaqların şaxtadan donmaması üçün ağacları kəsib yandırırdılar. Belə ağır vəziyyətdə mən xalqla
bir yerdə idim və adamlara dəfələrlə dedim: biz bir yerdə yaşayacaq, birlikdə vuruşacaq və bu vəziyyətdən
birlikdə çıxacağıq. Donsaq da, ölsək də bir yerdə donacaq, öləcəyik. Ancaq nə qədər ağır olsa da biz buna
dözəcək və çətin vəziyyətdən çıxacağıq. Belə də oldu. Bu gün sizə də deyirəm, Azərbaycan prezidenti kimi həm
neftçilərə, həm də bütün xalqa müraciət edərək deyirəm ki, bu çətinliklərin səbəbləri məlumdur, lazımi tədbirlər
görülür. Ancaq prezident kimi mən sizinlə bir yerdəyəm, sizə güvənirəm, arxalanıram. Əmin ola bilərsiniz ki,
bu çətinlikləri aradan qaldırmaq üçün mümkün olan bütün tədbirləri görürəm və bundan sonra da görəcəyəm.
Hər bir çətinliyə sizinlə birlikdə dözmüşəm və dözəcəyəm, birlikdə yaşayacaq, bu çətinlikləri birlikdə aradan
qaldıracaq, müstəqil Azərbaycan Respublikasının inkişafını təmin edəcəyik.
Neft sənayesinin inkişafını təmin etmək üçün xarici neft şirkətləri ilə danışıqlar aparırıq. Sizə məlumdur ki,
bu danışıqlar 1990-cı ildən başlanmışdır. Ötən müddətdə danışıqlar prosesində cürbəcür mərhələlər olmuşdur,
bir neçə layihə meydana gəlmişdir. Bildiyiniz kimi, 1993-cü ilin iyununda Azərbaycan ağır vəziyyətə
düşmüşdü. Artıq vətəndaş müharibəsi [154-155] başlanmış, qardaş qanı tökülmüşdü. Xalq, Azərbaycanın
mötəbər nümayəndələri məni dəfələrlə Bakıya dəvət etdilər. Düzü, mən o zaman gəlmək istəmirdim, çünki
bunun müəyyən səbəbləri var idi. Ancaq Azərbaycanı belə ağır vəziyyətdə gördüyüm halda və nəzərə alaraq ki,
vətəndaş müharibəsi başlanmışdır, Azərbaycan parçalanır və ola bilsin ki, tamamilə parçalana bilərdi, – mən
şübhəsiz ki, bu vəziyyətə biganə qala bilmədim və dəvətləri qəbul edərək Bakıya gəldim. O vaxtdan xalqın
etimadı ilə Azərbaycana rəhbərlik edirəm. Mənim keçmişdə Azərbaycana 14 il rəhbərlik etdiyim məlumdur.
Azərbaycanın qarşısında alnım açıq, üzüm ağdır, xidmətlərim də göz qabağındadır. Ancaq məni yenidən buraya
gəlməyə xalqın düşdüyü ağır vəziyyət vadar etdi. Mənim bir məqsədim var: xalqı bu vəziyyətdən çıxarmaq.
Bundan ötrü həyatımı da qurban verməyə hazıram. Son nəfəsimədək çalışacağam ki, Azərbaycanı bu
vəziyyətdən çıxaram.
Bayaq dedim ki, Bakıya gəldikdən sonra bir çox məsələ ilə yanaşı, Qərbin neft şirkətləri ilə aparılan
danışıqlarla da maraqlandım. Məlum oldu ki, hazırlanmış layihələr Azərbaycanın mənafeyinə müəyyən qədər
zərər vurur. Ona görə də mən bu danışıqları dayandırdım. Sizə deyim ki, bunun özü də çox böyük cəsarət tələb
edirdi. Çünki Qərb şirkətləri üç il idi ki, Azərbaycanda fəaliyyət göstərirdilər. Danışıqlar aparılmış, layihələr
hazırlanmışdı. Mən danışıqları dayandırarkən mötəbər dairələrin bir çoxundan narazılıq eşitdim. Lakin bunların
cavabında dedim: Azərbaycanın neft yataqları xalqımızın ən böyük milli sərvətidir və ondan bu gün də,
gələcəkdə də çox ehtiyatla istifadə etmək lazımdır. Düşünmək lazımdır ki, bizim sərvətlərimiz təkcə bugünkü
nəsillər üçün deyil, nəvə-nəticələrimiz, gələcək nəsillərimiz üçün də gərəkdir. Ona görə də bu məsələyə səthi
yanaşmaq olmaz.
Buna görə də mən məsuliyyəti öz üzərimə götürərək danışıqları, müqavilələrin bağlanmasını dayandırdım.
Neft sahəsində çalışan alimləri, mühəndisləri, bir sözlə mütəxəssisləri cəlb etdim – qoy bir daha götür-qoy
etsinlər ki, biz hansı şərtlərlə neft müqavilələrinin bağlanmasına gedə bilərik. Şərtlər elə olmalıdır ki, bu gün də
on il, iyirmi, otuz, qırx il sonra da Azərbaycanın mənafeyinə zərər gətirməsin. Neft yataqlarından birgə istifadə
haqqında hər hansı xarici şirkətlə müqavilə bağlanırsa, şübhəsiz ki, tərəflərin ikisi də bundan mənfəət
götürməlidir. Bunsuz heç bir xarici şirkət buraya gəlməz. Rusiya nəhəng bir dövlət olmasına baxmayaraq, o da
neft yataqlarının birgə istismarı barədə xarici şirkətlərlə müqavilə bağlamışdır.
Lakin bağlayacağımız müqavilənin şərtləri necə olacaq, yəni Azərbaycan tərəfi nə qədər mənfəət götürəcək,
xarici şirkətlərin payı nə qədər olacaq? Azərbaycan bu sərvətin sahibidir və ona görə də müqavilədə maksimum
mənfəətini təmin etməlidir. Alimlərimizə, mütəxəssislərimizə də göstəriş vermişdim ki, bax, bu prinsip əsasında
işləsinlər. Əlbəttə, bu məsələni müəyyən qədər ləngitdik. Ola bilər, bundan da çox ləngisin, ancaq gərək elə
qərar qəbul edilsin ki, həm bu gün, həm də gələcəkdə [155-156] Azərbaycanın milli mənafeyini təmin etsin. Elə
müqavilə ola bilər ki, o beş-altı il üçün sərfəli olsun, lakin beş, on, bəs, iyirmi il bundan sonra üçün necə? Bunu
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düşünmək lazımdır. Mən heç vaxt yalnız bu günü düşünərək yaşayıb işləməmişəm. 70-ci illərdə o işləri görəndə
də mən bu günü düşünürdüm.
Məsələn, Bakının yaşıllaşdırılmasını götürək. O zaman mən belə bir təklif irəli sürmüşdüm: hər bir bakılı iki
ağac əkib becərməlidir. Yadınızdadırsa, o vaxtlar Suraxanı rayonunun ərazisində də iməciliklər keçirilirdi. Ağac
əkir, yaşıllıqları suvarırdılar. Mən də gəlirdim. İndi həmin ağaclar necə də boy atmışdır! Bu, bizim
sərvətimizdir. İndi isə mənə məlumat veriblər ki, Bakının bəzi yerlərində ağacları kəsir, ev, müxtəlif tikililər
inşa edirlər. Bakıda, Abşeron şəraitində ağac kəsmək cinayətdir. Sizə məlumdur ki, əsrin əvvəlində Bakıdakı
ağacları az qala barmaqla saymaq olardı. Çox böyük zəhmət bahasına Bakıda yaşıllıqlar yaradılmışdır. Əgər
zərurət üzündən kim isə bir ağacı kəsirsə, əvəzində gərək onunu əksin.
Bu, bir misaldır və belə misalları çox sadalamaq olar. Demək istəyirəm ki, mən o vaxt da bu günü
düşünmüşəm. Bu gün də gələcəyi düşünürəm.
Bax, bu prinsipləri əsas tutaraq mən neft müqavilələrinin çox dərindən təhlil olunmasını təşkil etdim və indi
danışıqlar gedir. Danışıqlar qurtardıqdan sonra, əgər nümayəndələrimiz bizim üçün yararlı layihə təqdim edə
bilsələr, onu da bütün neftçilərin müzakirəsinə verəcək, ölçüb-biçdikdən sonra həmin layihənin həyata
keçirilməsinə qərar verəcəyik.
Şübhə yoxdur ki, həm quruda, həm də dənizdə neftçıxarmanı inkişaf etdirmək üçün biz güclü, yüksək
texnika və texnologiyaya malik olan xarici neft şirkətlərinin imkanlarından istifadə etməliyik. Başqa yolumuz
yoxdur. Yenə də deyirəm, əgər Azərbaycanın mənafeyini təmin edən sazişə nail ola bilsək, ölkəmizin neft
sənayesi çox güclü inkişaf edəcək, neftçilərin yaşayışı yaxşılaşacaq, bütünlüklə Azərbaycanın sənaye potensialı
artacaqdır. Bir sözlə, bu, Azərbaycanın bütün iqtisadiyyatına çox böyük müsbət təsir göstərəcəkdir. Ona görə də
biz bu məsələlərlə məşğul oluruq və fürsətdən istifadə edərək bu barədə sizə məlumat verirəm.
Bildiyiniz kimi, dənizdə neftin çox hissəsi "Günəşli" yatağından çıxarılır. Lakin indi orada hasilat
azalmışdır. Yaxud başqa bir misal, 1982-ci ilin sonunda mən Azərbaycandan gedəndə respublikada hər il 15
milyon ton neft, 15 milyard kubmetr qaz çıxarılırdı. Amma indi cəmi 6 milyard kubmetr qaz çıxarılır. Biz
özümüzü qazla təmin edə bilmir, Türkmənistandan mavi yanacaq alırıq. Bundan ötrü isə valyuta verməliyik.
Bəs onu haradan alaq? Neft hasilatı sahəsində imkanlarımız çoxdur. Lakin ildə 10 milyon ton neft çıxarılır, bu il
hasilat ondan da az olacaqdır. Belə vəziyyətdə sənayemizi necə təmin edə bilərik, valyutanı necə qazanarıq?
Ona görə də xarici şirkətlərlə birgə işləməliyik. Lakin elə olmalıdır ki, başlıca sərvətimizdən istifadə
edilməsinin bu günü də, gələcəyi də ölkəmizin milli mənafeyinə uyğun olsun. Mən sizi arxayın etmək istəyirəm,
rahat ola bilərsiniz, – biz bu işdə səhvə yol verməyəcəyik. Əgər bu müqavilələrin [156-157] başlanmasına nail
olsaq, Azərbaycan neft sənayesinin yeni inkişaf dövrü başlanacaqdır. Mən buna əminəm.
Güman edirəm ki, bu sahədə və başqa sahələrdə görülən işlər yaxın vaxtlarda öz nəticəsini verəcəkdir.
Ancaq bu mövzuya yekun vuraraq bir daha demək istəyirəm ki, neft sənayesindəki çətinliklər bizə məlumdur,
prezident kimi mən tədbirlər görürəm və bundan sonra da görəcəyəm. Neftçilərdən isə dözümlü olmağı, daha
fədakarlıqla işləməyi xahiş edirəm.
Bu gün həzrəti Məhəmməd peyğəmbərin mövludu günüdür. Saat 12-də mən Təzədir məscidində olmuş, bu
bayram münasibətilə çıxış etmişəm. İndi isə sizinlə birlikdə buraya, neftçilərin bayramına gəlmişəm. Orada da
demişəm, sizin qarşınızda da deyirəm – çünki siz və sizin simanızda neftçilər Azərbaycanın həyatında həmişə
çox böyük rol oynamısınız və bundan sonra da oynayacaqsınız – indi əsas məqsədimiz Azərbaycanı müharibə
vəziyyətindən qurtarmaqdır. Bunun üçün isə, şübhəsiz ki, ordumuzu, müdafiə qüdrətimizi
möhkəmləndirməliyik.
Bu işləri görürük, bunu bilməlisiniz. Eyni zamanda biz sülh danışıqları aparırıq. Ermənistanla Azərbaycan
arasında altı ildən artıq gedən bu müharibə ilə məşğul olan beynəlxalq təşkilatlar da sülh danışıqlarının
aparılmasını yüksək qiymətləndirirlər. Hər bir müharibənin sonu olmalıdır. Müharibənin sonu isə sülhdür.
Amma sülh ədalətli olmalıdır. Bizim üçün sülh o deməkdir ki, Azərbaycanın ərazi bütövlüyü təmin edilməli,
erməni silahlı qüvvələri Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərindən çıxmalı, respublikamızın suverenliyi,
sərhədlərinin toxunulmazlığı təmin olunmalıdır. Biz bu şərtlərlə sülh danışıqları aparırıq.
Üç ay yarımdır ki, atəşkəsə nail olmuşuq. Onu da deyim ki, altı il davam edən müharibə dövründə belə
uzunmüddətli atəşkəs olmamışdır. Ermənistan tərəfi də, biz də bu barədə əldə olunmuş sazişə əməl edirik. Mən
öz tərəfimizdən deyirəm ki, biz bundan sonra da atəşkəsə əməl edəcəyik. Qarşı tərəfdən də bunu tələb edirəm.
Sülh danışıqları beynəlxalq təşkilatların – BMT Təhlükəsizlik Şurasının, ATƏM-in və onun Minsk
qrupunun vasitəçiliyi ilə gedir. Bu işdə böyük dövlətlər, xüsusilə Rusiya çox böyük vasitəçilik fəaliyyəti
göstərir. Eyni zamanda Amerika Birləşmiş Ştatları vasitəçilik edir. ATƏM-ə Avropanın 50 dövləti daxildir. Bu
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təşkilatın Minsk qrupunda onun üzvü olan doqquz dövlət iştirak edir. Həmin dövlətlər regionumuzda
müharibənin qurtarmasına, sülhün tam bərqərar olmasına çalışırlar.
Mən vaxtımın, bəlkə də çox hissəsini sülh danışıqları məsələsinə həsr edirəm. Minsk qrupunun sədri Yan
Eliasson srağagün Bakıda idi. Mən onunla dörd saat söhbət etmişəm. Sonra o, Ermənistana getmiş və bu gün
yenidən Bakıya qayıtmışdır. Bu gün yenə onunla görüşməliyəm. Biz bu sahədə danışıqları davam etdirəcəyik.
Əgər Ermənistan tərəfi də bizim şərtləri qəbul etsə və beynəlxalq təşkilatlar həmin şərtlərin həyata keçirilməsini
təmin edə bilsə, biz sülh yoluna daha çox üstünlük veririk.
Eyni zamanda biz müdafiə qüvvələrimizi möhkəmləndiririk və torpa[157-158]ğımızı müdafiə etməyə hər
dəqiqə hazır olmalıyıq. Ona görə də orduda xidmət etmək, orduya kömək göstərmək hər bir vətəndaşımız, o
cümlədən neftçilər üçün şərəfli vəzifədir. Arzu edərdim ki, hər biriniz bu şərəfli vəzifənin yerinə yetirilməsinə
çalışasınız.
Bir tərəfdən Azərbaycanın müharibə şəraitində olduğu, digər tərəfdən iqtisadi vəziyyətin ağır olduğu,
əhalinin bir qisminin çətin dolandığı bir dövrdə, şəhidlər verdiyimiz, yaralılarımızın olduğu bir dövrdə
respublikamızın daxilində ictimai-siyasi sabitliyin olması başlıca şərtlərdən biridir. Bildiyiniz kimi, keçən ilin
iyununda bu sabitlik pozulmuşdu. Ayrı-ayrı qüvvələr, qruplar öz şəxsi mənafelərini, iddialarını, hakimiyyətə
gəlmək üçün mübarizə aparmaq meyllərini əsas tutaraq Azərbaycanı cürbəcür bölgələrə parçalamağa
çalışırdılar. Bunun qarşısı alındı.
Ancaq indi də bəzi qüvvələr, qruplar – burada çıxış edənlərdən biri də bunu dedi – yenə də aranı
qarışdırmağa cəhd göstərmək istəyirlər, respublikadakı gərgin vəziyyətdən istifadə edərək adamları bir-biri ilə
toqquşdurmağa çalışırlar. Beləliklə də onlar bu ağır dövrdə xalq, Vətən, müstəqil dövlət haqqında düşünmək
əvəzinə şəxsi hikkələrini, çirkin niyyətlərini həyata keçirməyə cəhd göstərirlər. Ancaq onlar da, Azərbaycanın
bütün vətəndaşları, o cümlədən neftçilər də bilməlidirlər ki, biz belə hallara yol verməyəcəyik.
Mən xalqın etimadını bütün sahələrdə doğrultmağa çalışıram və çalışacağam. Bu etimadı doğrultmaq üçün
Azərbaycanı müharibə vəziyyətindən çıxarmağa, sosial-iqtisadi böhran şəraitindən qurtarmağa, hər bir
vətəndaşın hüquq və azadlığını qorumağa, müstəqil Azərbaycan dövlətinin istiqlaliyyətini, xalqın milli
azadlığını müdafiə etməyə və Azərbaycan dövlətinin bir daha əsarət altına düşməsinə yol verməməyə çalışıram
və bundan sonra da çalışacağam. Xalqın etimadını doğrultmaq üçün mən Azərbaycanda daxili ictimai-siyasi
vəziyyətin sabitliyini qorumağa çalışıram və gələcəkdə də çalışacağam. Əgər kimsə, hansı bir qrupsa bu ali
məqsədləri yerinə yetirməyə mane olacaqsa, şübhəsiz ki, onlara qarşı dövlətin müvafiq qanunları tətbiq
ediləcəkdir. Heç kəs güman etməsin ki, dövlət qorunmayacaq. Xeyr, dövlət də qorunur, hər bir vətəndaşın
hüquqları da qorunur, Azərbaycanın müstəqilliyi də, Prezident kimi mən buna and içmişəm və bunu axıradək
yerinə yetirəcəyəm.
Bu sözləri deyərkən mən Azərbaycan xalqının müdrikliyinə, ağlına, zəkasına güvənirəm. Bu sözləri
deyərkən əmin olduğumu bildirmək istəyirəm ki, Azərbaycan xalqı, ölkəmizin bütün vətəndaşları bu vəzifələri
yerinə yetirmək üçün daha sıx birləşəcək, bir olacaq və bu yolda, Azərbaycanın müstəqilliyi yolunda qarşıya
çıxan maneələri aradan qaldırmaq [158-159] üçün lazımi tədbirlər görəcəklər. Bu vəzifələrin yerinə
yetirilməsində mən bizim qəhrəman, cəsarətli, qürurlu neftçilərimizə də güvənir, ümid bəsləyirəm. Sizə,
qəhrəman Azərbaycan neftçilərinə uğurlar, hünər diləyir, hamınıza xoşbəxtlik arzulayıram.
Güman edirəm ki, bu ilin axırında biz dənizdə neftçıxarmanın 45 illik yubileyini də təntənəli şəkildə qeyd
edəcəyik. Neftçilər gününün elan olunması barədə burada irəli sürülən təklifi də bəyənirəm və bu barədə lazımi
qərar qəbul edərik. Ümumiyyətlə, mən neftçilərə daim məhəbbət və qayğı göstərmişəm və bundan sonra da
göstərəcəyəm. Bayram münasibətilə sizi bir daha təbrik edir, hər birinizə, bütün neftçilərə xoşbəxtlik və səadət,
ağır və şərəfli işinizdə uğurlar diləyirəm. Sağ olun!
Əliyev, Heydər Əlirza oğlu.
Müstəqilliyimiz əbədidir: 2-ci kitab. Bakı: Azərnəşr, 1997.- S. 105-210.
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NEFT MÜQAVİLƏSİNİN İMZALANMAĞA HAZIRLANMASI İLƏ BAĞLI
BRİFİNQDƏ BƏYANAT
16 sentyabr 1994-cü il
Hörmətli jurnalistlər, mətbuat işçiləri!
Üç ildən artıqdır ki, respublika Dövlət Neft Şirkəti ilə Qərb ölkələrinin neft şirkətləri arasında
Azərbaycanın Xəzərdə olan neft yataqlarının müştərək istismar olunması haqqında danışıqlar aparılır.
Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Şirkəti ayrı-ayrı Qərb ölkələrinin neft şirkətləri ilə danışıqlar aparmış,
sonra isə 1992-ci ildə həmin şirkətlər birləşib ümumi bir konsorsium təşkil etmişlər və danışıqlar bu
konsorsiumla davam etdirilmişdir.
Bilirsiniz ki, 1993-cü il iyulun axırlarında Azərbaycanda müəyyən dəyişikliklər əmələ gələndən sonra,
mən respublika Ali Sovetinin sədri olarkən, eyni zamanda Azərbaycan Prezidentinin səlahiyyətlərini həyata
keçirən vaxt bu danışıqların dayandırılması haqqında qərar qəbul etmişdim. Bu qərar ona görə qəbul olundu ki,
o vaxt gələn siqnallar, məlumatlar göstərirdi ki, artıq hazırlanmaqda olan müqavilə layihəsində müəyyən
çatışmazlıqlar, səhvlər var və həmin layihə hazırlandığı şəkildə Azərbaycan Respublikası üçün əlverişli deyil.
Bu məlumatları araşdırmaq, layihənin Azərbaycan Respublikasının mənafelərinə nə qədər uyğun olduğunu
müəyyən etmək üçün mən həmin danışıqların dayandırılması haqqında qərar qəbul etdim. Bundan sonra
respublika Dövlət Neft Şirkətində hazırlanmış materiallara bir daha baxdılar, müəyyən təhlillər aparıldı.
O vaxt Qərb neft şirkətlərinin prezidenti və başqa rəhbərləri Azərbaycana gəldilər, mənimlə təkbətək
görüşdülər. Sonra isə Azərbaycanın neft sənayesində çalışan bizim alimlər, mütəxəssislər, bu sahənin rəhbərləri
və bu işlə məşğul olan başqa şəxslər müəyyən bir toplantıya yığışdılar. Biz orada geniş danışıq apardıq və mən
Azərbaycanın bu barədə mövqeyini bəyan etdim. Orada müqavilələrin dayandırılması səbəbləri aydınlaşdırıldı –
yəni mən bunun səbəblərini dedim və Qərb şirkətlərini əmin etdim ki, onlar narahat olmasınlar, bu iş davam
edəcək, ancaq neft Azərbaycanın ən böyük, ən dəyərli sərvəti olduğuna görə bu məsələyə dərindən baxmaq,
ətraflı müzakirə etmək lazımdır. Belə bir saziş əldə olundu və bundan sonra işlər davam etdirildi.
Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti bu işləri aparmaq üçün ilk mərhələdə Qərb ölkələrinin bitərəf
ekspertlərini – Amerika Birləşmiş Ştatlarından, Kanadadan və digər ölkələrdən ekspertləri cəlb etdi. Bu
məsələlər onla[226- 227]rın iştirakı ilə təhlil, müzakirə olundu. Sonra danışıqlar Londonda bir müddət yenidən
başlandı. Ancaq Londonda gedən danışıqların nəticələri mənə təqdim olunarkən mən bunların Azərbaycan
Respublikasının milli mənafelərinə yenə də uyğun olmadığını görərək, orada hazırlanmış layihəni kənara
qoydum və onu qəbul etmədim. Bundan sonra Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti mənim tapşırığımla
respublikanın alimləri, mütəxəssisləri ilə, neft sənayesində çalışan təcrübəli adamlarla birlikdə Azərbaycanın bu
danışıqlarda mövqeyini bir daha müəyyənləşdirdi. Onlar Azərbaycan Respublikasının Prezidenti kimi mənə
rəsmi raport yazaraq öz təkliflərini verdilər ki, Azərbaycan Respublikası bu danışıqları hansı prinsiplər əsasında
davam etdirə bilər. Mən bu prinsiplərə baxıb təhlil edəndən, bizim rəhbər orqanlarda məhz bu işlərlə məşğul
olan məsul şəxslərlə məsləhətləşəndən sonra bu il fevralın 4-də Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin danışıqları
həmin prinsiplər əsasında davam etdirməsi barədə fərman verdim. Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinə, onun
prezidenti Natiq Əliyevə bilavasitə səlahiyyət verdim ki, o, bu danışıqları davam etdirsin və təqdim olunan
təkliflər əsasında aparsın. Bundan sonra işin yeni mərhələsi başlandı.
Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti Qərb ölkələrinin neft şirkətləri ilə danışıqları Bakıda apardı. Sonrakı
mərhələdə Qərb neft şirkətlərinin xahişi ilə bu danışıqlar Türkiyə Respublikasının İstanbul şəhərində getdi və
iyulda sona çatdı. Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin prezidenti Natiq Əliyev iyul ayında mənə bu danışıqların
nəticəsi haqqında yenə də yazılı məruzə verdi. Həmin məruzəyə baxıb təhlil etdikdən sonra mən belə qərara
gəldim ki, bu danışıqlar zamanı əldə olunmuş razılıqlar əsasında müqavilələrin hazırlanması mərhələsinə
başlamaq olar.
Mən o vaxt həm Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin rəhbərlərini – prezidenti, prezidentin müavinlərini və
sonra Dövlət Neft Şirkətinin Qərb ölkələrinin neft şirkətləri ilə danışıq aparan heyətini bütün tərkibdə qəbul
etdim. Onları dinləyəndən sonra bu heyəti Qərb neft şirkətlərinin danışıq aparan nümayəndələri ilə birlikdə
qəbul etdim. Həm Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin rəhbərliyi və danışıqlar aparan nümayəndə heyətinin
tərkibinə daxil olan şəxslərin hamısı, həm də Qərb neft şirkətləri konsorsiumunun nümayəndələri mənə məlumat
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verdilər ki, İstanbulda aparılan danışıqlarda tərəflər arasında razılıq əldə olunub. Ona görə də bu razılıq əsasında
müqavilənin layihəsini hazırlamaq mümkündür. Mən bununla razı oldum və razılıq verdim ki, Azərbaycan
Dövlət Neft Şirkətinin Qərb neft şirkətləri konsorsiumu ilə, onların nümayəndəsi ilə İstanbul danışıqlarının sona
çatması və müqavilə layihəsinin hazırlanmasına başlanması haqqında Bakıda protokol imzalansın. Belə bir
protokol iyulun ortalarında burada imzalandı.
İyulun 21-də Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin danışıqlar aparan heyəti Qərb neft şirkətləri
konsorsiumunun dəvəti ilə [227-228] Amerika Birləşmiş Ştatlarının Hyuston şəhərinə getdi. Orada 45 gün
layihənin hazırlanması üzərində işlədilər. Oradan daim aldığımız məlumatlardan və nəhayət, nümayəndə
heyətimiz Bakıya qayıdandan sonra onların verdiyi məlumatlardan aydın oldu ki, layihənin üzərində işləyərkən
bir çox çətinliklər meydana çıxmışdır. Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin səlahiyyətli heyəti bu çətinlikləri
aradan qaldırmağa çalışmışdır. Mən hesab edirəm ki, onların çalışqanlığı, səriştəliliyi nəticəsində bu gərgin
vəziyyətdə çətinliklər aradan qaldırılmış və nəhayət, müqavilənin layihəsi hazır olmuşdur.
Nümayəndə heyətimiz Hyustondan qayıdandan sonra mən Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin prezidenti
Natiq Əliyevi qəbul etdim. O, Hyuston danışıqlarının nəticəsi haqqında, orada baş vermiş çətinliklər və onların
aradan qaldırılması barədə mənə yazılı məlumat təqdim etdi, izahat verdi. Eyni zamanda Azərbaycan Dövlət
Neft Şirkəti nümayəndə heyətinin fikrini bildirdi ki, hazırlanmış layihələr imzalana bilər. Sonra mən bu
məsələləri və əldə olunan nəticələri Azərbaycan dövlətinin rəhbər dairələri – Ali Sovetin, Nazirlər Kabinetinin
rəhbərləri ilə, Prezident Aparatında bu işlərlə məşğul olan məsul şəxslərlə, əlaqədar nazirliklər, nazirlərlə
müzakirə etdim. Nəhayət, qərar qəbul etdim ki, hazırlanmış layihəni imzalamaq olar. Mən bu barədə müvafiq
fərman vermişəm. Bu məlumatı ictimaiyyətə rəsmi çatdırmaq üçün də sizi – mətbuat nümayəndələrini buraya
dəvət etmişəm.
Mənim qəbul etdiyim qərar, verdiyim fərman belədir ki, Qərb Neft Şirkətinin Konsorsiumu ilə
Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti arasında hazırlanmış müqavilə bu il sentyabrın 20-də Bakıda "Gülüstan"
sarayında imzalanacaqdır.
Uzun illər, yəni üç ildən artıq aparılan iş, mən hesab edirəm ki, müsbət nəticə vermişdir. Şübhəsiz ki,
təqdim olunan müqavilə layihəsi bizim bütün istəklərimizi, arzularımızı təmin etmir. Aydındır, mən bunu
dəfələrlə bəyan etmişəm, bu gün də – layihə hazır olandan və bu barədə qərar qəbul edəndən sonra da demək
istəyirəm ki, biz indi də, gələcəkdə də Azərbaycanın təbii sərvətlərindən, xüsusən, ən böyük təbii sərvətimiz
olan neft yataqlarından çox ehtiyatlı, səriştəli istifadə olunmasına çalışmalıyıq. Çalışmalıyıq ki, bu sərvətlərdən
Azərbaycan xalqının bu günü və gələcəyi üçün maksimum mənfəət götürək.
Mən bu prinsipləri həmişə əsas tutmuşam, bu gün də əsas tuturam. Həmin prinsiplər baxımından,
şübhəsiz ki, bütün istəklərimiz, arzularımız bu layihədə əks olunmayıb. Biz həmin layihədən bundan artıq
mənfəət götürmək istəyirik. Ancaq bilirsiniz, müştərək iş görmək belədir ki, hər iki tərəf öz mənfəətini
götürməyə çalışır və götürməlidir. Əgər qarşılıqlı mənfəət prinsipi olmasa, şübhəsiz ki, saziş də, müqavilə də ola
bilməz.
Bilirsiniz ki, "AMOKO", "Britiş Petroleum", "Statoyl", "Pennzoyl", "Remko", Yunokal", "Makdermot"
Qərb neft şirkətidir. İştirakçı şirkətlərin biri Türkiyə, digəri – "LUKoyl" Rusiya şirkətləridir. Qərb şirkət[228229]ləri çox böyük neft şirkətləridir, dünyanın bir çox regionlarında neftçıxarma işi ilə məşğul olurlar.
Şübhəsiz ki, bunlar Azərbaycana öz mənfəətləri üçün gəliblər, – bu təbiidir və onlar öz mənfəətlərini
həyata keçirməyə çalışıblar. Azərbaycan tərəfi də ilk dəfə, hər halda bizim əsrimizdə, – keçmiş vaxtlarda da
Azərbaycanda neft hasilatında yabançı, əcnəbi ölkələrin şirkətləri iştirak ediblər. Bilirsiniz ki, 1920-ci ildən
sonra belə olmayıb, – ilk dəfə belə bir böyük sazişin, layihənin əldə olunmasına doğru gedir. Şübhəsiz ki, bir il
içərisində, şəxsən mənim bu məsələyə qarışmağım nəticəsində aparılan əlavə işlər ancaq və ancaq Azərbaycanın
bu sazişdə maksimum mənfəət əldə etməsinə yönəldilmişdir.
Mən hesab edirəm ki, bizim bütün istəklərimiz bu layihədə əks olunmasa da, ancaq təqdim edilən layihə
Azərbaycan Respublikasının, Azərbaycan xalqının iqtisadi mənafelərini bu gün də, gələcəkdə də təmin edir və
ona görə də mən bu müqavilənin imzalanması haqqında qərar vermişəm.
Bu layihə böyükdür, onun haqqında danışmağa ehtiyac yoxdur. Ancaq bir neçə iqtisadi göstəriciləri sizə
çatdırmaq istəyirəm. Birinci müqavilə Azərbaycanın Xəzərdə olan neft yataqlarının istifadə edilməsi, yəni neftin
müştərək çıxarılması və çıxarılan neftin bölünməsi ilə əlaqədardır. Bu neft yataqları "Çıraq", "Azəri", və
"Günəşli" yataqlarıdır. Bilirsiniz ki, indi "Günəşli" yatağını biz istismar edirik və oradan təxminən 6,5 milyon
ton neft hasil edirik. Ancaq "Günəşli" yatağının bir hissəsindən – dənizin çox dərin sahəsində yerləşən
hissəsindən istifadə edə bilmirik. Yatağın həmin hissəsi bu konsorsiumda müştərək istifadə olunmaq üçün
verilir.
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Demək, "Azəri" yatağı bütövlükdə, "Çıraq" yatağı bütövlükdə, "Günəşli" yatağının isə suyun dərinliyi
200 metrdən çox olan hissəsi – bu yataqlardan müqaviləyə əsasən 511 milyon ton neft çıxarılacaqdır.
Müqavilə 30 il müddətinə nəzərdə tutulmuşdur. 511 milyon ton neft həmin 30 il ərzində çıxarılacaqdır.
Bu müqaviləni həyata keçirmək üçün kapital qoyuluşunun 80 faizini Qərb şirkətləri, yəni bu konsorsiuma daxil
olan şirkətlər təmin edəcəklər. Kapital qoyuluşu bugünkü qiymətlərlə təxminən 7,4 milyard dollardır. Çıxarılan
neftin 253 milyon tonu Azərbaycana çatacaqdır.
Mən başqa iqtisadi rəqəmlər gətirmək istəmirəm, lakin dolların bugünkü məzənnəsini nəzərə alsaq, onda
görərik ki, bu müqavilənin həyata keçirilməsindən Azərbaycan 34 milyard dollar məbləğində mənfəət
götürəcəkdir. Şübhəsiz ki, bu 30 il müddətində dolların da məzənnəsi dəyişəcəkdir. Bu halda müəyyən nisbətdə
bu rəqəmlər də dəyişə bilər.
Müqavilənin ən mühüm cəhətlərindən biri də budur ki, neftlə bərabər qaz da çıxarılır. Bunun nə demək
olduğunu siz bilirsiniz. Ola bilər ki, bu, bəzilərinə məlum deyildir. Bir var ki, quyulardan birbaşa qaz çıxır, bir
də var ki, quyuların əksəriyyətindən neftlə bərabər qaz da çıxarılır. Hesablamalar göstərir ki, bu müddətdə 55
milyard kubmetr qaz hasil olunacaqdır. Onun hamısı Azərbaycana çatacaqdır, yəni bu qaz daha
bölünməyəcəkdir. Həmin üç yataqla konsorsiumla müştərək su[229-230]rətdə neft çıxarılan dövrdə Azərbaycan
Dövlət Neft Şirkəti, Azərbaycan Respublikası özü orada müstəqil olaraq qazma işləri apararaq qaz çıxara bilər
və bu qaz da yalnız onun özünün olacaqdır.
Ola bilər ki, qazın çıxarılması haqqında da gələcəkdə hər hansı bir şirkətlə, yaxud elə bu konsorsiumun
özü ilə müəyyən saziş bağlansın. Onu demək istəyirəm ki, həmin yataqlardakı qazın hamısı, eləcə də neftlə
yanaşı çıxan qazın hamısı Azərbaycana çatacaqdır.
Mənə elə gəlir ki, iqtisadi göstəricilər bundan ibarətdir. Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti "Çıraq" neft
yatağında bir platforma qurmuşdur. Amma o platforma hələ istifadə edilmir. Onun istismarı da bu konsorsiuma
həvalə olunur. Bunun da müəyyən şərtləri var.
Dediyim kimi, müqavilə 30 il müddətinə imzalanır. Şübhə yoxdur ki, iş başlanandan sonra ayrı-ayrı
mərhələlərdə işin gedişindən asılı olaraq çıxarılan neftin miqdarı artacaqdır. Mən sizə hansı rəqəmləri gətirə
bilərəm? Müqaviləyə görə, "Çıraq" neft yatağındakı platformadan neft çıxarılması 18 ay ərzində təmin
ediləcəkdir. Bu, Qərb Konsorsiumu ilə Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin birgə çıxardığı neft olacaqdır. Bütün
bu yataqlarda neftin çıxarılması üçün işlər 48 ay ərzində görülüb başa çatdırılacaqdır. 54 aydan sonra isə bütün
yataqlardan neft çıxarılması təmin ediləcəkdir. Yəni bu 54 ay ərzində neft nəqd edilən boru kəməri çəkilib
qurtaracaq və bundan sonra çıxarılan neftin Qərb şirkətlərinə düşən payını onlar istədikləri yerlərə apara
biləcəklər.
Beləliklə, hamı gərək açıq-aydın bilsin ki, bu müqavilə necə həyata keçiriləcəkdir. Müqavilənin həyata
keçirilməsinə başlanması da çox prinsipial məsələdir. Aparılan danışıqlar nəticəsində belə bir razılıq əldə
olunmuşdur ki, müqavilə imzalanandan sonra Azərbaycan parlamenti tərəfindən təsdiqlənəcək və elə həmin
gündən qüvvəyə minəcəkdir, yəni Qərb şirkətləri Konsorsiumu Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti ilə artıq işə
başlamalıdır. Müqavilənin həyata keçirilməsinə başlanması vaxtı həmin gündən hesab ediləcəkdir. Ümidvaram
ki, bu müqaviləni imzaladıqdan az müddət sonra parlament də onu nəzərdən keçirib təsdiqləyəcəkdir.
Bütün bu mənfəətdən savayı, Qərb neft şirkətlərinin Azərbaycan Respublikasına gəlməsi, Azərbaycan
Dövlət Neft Şirkəti ilə müştərək iş aparması iqtisadiyyatımızda böyük dəyişikliklər əmələ gətirəcəkdir. Birinci
dəyişiklik bundan ibarətdir ki, bununla biz xarici ölkələrin Azərbaycanda investisiya qoymasına böyük yol
açırıq. Heç də az investisiya qoyulmayacaq, – onun məbləği 7,4 milyard dollar olacaqdır. Bu, çox böyük
məbləğdir.
Azərbaycanın azad iqtisadiyyat, bazar iqtisadiyyatı yolu ilə getməsi üçün, dünya iqtisadiyyatına sıx
bağlanması üçün bu sənədin çox böyük əhəmiyyəti var. Azərbaycan özünün həm ictimai-siyasi həyatında, həm
də iqtisa[230-231]diyyatında bir demokratik respublika kimi bütün dünya miqyasında daha çox tanınacaq və bu,
öz əksini əməli surətdə tapacaqdır.
Əlbəttə, burada müqavilənin həyata keçirilməsi üçün çox böyük işlər görüləcəkdir, neft yataqlarında iri
platformalar tikiləcəkdir. Bildiyiniz kimi, bu platformaların tikilməsi üçün 80-ci illərin əvvəllərində nəhəng
dərinlik özülləri zavodu inşa edilmişdir. Sizə bildirmək istəyirəm ki, o vaxtlar həmin zavodun Azərbaycanda
tikilməsi üçün şəxsən mən çox səy göstərmişəm və bu müəssisənin Bakıda inşa edilməsi Azərbaycan üçün
böyük qənimətdir. O vaxtlar zavod keçmiş Sovet İttifaqının bütün dənizlərində neft quyuları qazmaq, neft
çıxarmaq üçün platformalar hazırlayan yeganə müəssisə idi. Biz zavodun məhz Azərbaycanda tikilməsinə çox
çətinliklə nail olduq. Onun alınması üçün o vaxtın dəyəri ilə 400 milyon dollar xərcləndi. Amma indi biz bu
zavoddan istifadə edə bilmirik. Çünki o, yenidən qurulmalıdır. Müqavilə qüvvəyə mindikdən sonra bu müəssisə
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tamamilə yeni bir fəaliyyətə başlayacaqdır. Bundan ötrü orada əlavə işlər görüləcək, müəssisə yenidən
qurulacaqdır. Onun buraxacağı platformalardan Xəzərin nəinki Azərbaycana aid hissəsində, həm də digər
hissələrində suyun dərin yerlərindən neft çıxarılması üçün istifadə edilə biləcəkdir.
Ola bilsin, sizlərdən bəzilərinin yadındadır ki, 70-ci illərin təxminən ikinci hissəsində və 80-ci illərin
əvvəllərində Azərbaycanda Xəzərin dərin yerlərindən neft çıxarmaq üçün biz "Şelf-1" və "Şelf-2" platformaları
almışıq. Onlar Qərbdə hazırlanmış və buraya böyük çətinliklə gətirilərək istifadəyə verilmişdi.
İndi dərinlik özülləri zavodunda onlardan da nəhəng platformalar istehsal ediləcəkdir. Odur ki,
müəssisənin yenidən qurulması, genişləndirilməsi Azərbaycan iqtisadiyyatı üçün yeni bir sərvət olacaqdır.
Bayaq dediyim kimi, onun məhsulundan Xəzərin digər ölkələrə aid olan hissələrində də istifadə ediləcəkdir.
Məsələ bununla bitmir. Böyük miqdarda neft çıxarmaq, bu nefti sahilə göndərmək və nəhayət, onun Qərb
şirkətlərinə düşən hissəsini neft kəməri vasitəsilə nəql etmək üçün hələ çox işlər görülməli, iri qurğular
yaradılmalı, nəhəng müəssisələr tikilməlidir. Söz yox ki, bunların hamısı yaradılacaqdır.
Bildiyiniz kimi, indi Azərbaycan neft çıxarmaq üçün keçmiş Sovet İttifaqından qalan qurğulardan,
gəmilərdən istifadə edir. Bunların əksəriyyəti köhnəlmişdir, təzələrini almağa isə imkanımız yoxdur. Şübhəsiz,
bu müqavilə qüvvəyə mindikdən sonra Xəzərdə müştərək işlər görülməsi üçün yeni gəmilər, tankerlər, yeni
qurğular alınıb gətiriləcəkdir. Bunların hamısı da gələcəkdə yenə Azərbaycanın sərvəti olacaqdır.
Yadımdadır, hələ 70-ci illərdə Neft daşlarında qurulmuş estakadaların bərbad vəziyyətə düşməsi bizi bərk
narahat edirdi və o vaxtlar çox çalışırdıq ki, həmin estakadaları dəyişdirib təzələyək. Amma buna vəsait çatmırdı
və ona görə də səy göstərirdik ki, Sovet İttifaqının paytaxtından, Moskvadan əlavə vəsait alıb estakadaları
dəyişdirək. Yadıma düşən bu hadisələr 15-20 il bundan əvvəl olmuşdur. Təsəvvür edin ki, bu [231-232]
estakadalar indi nə vəziyyətə düşmüşdür. Bunların hamısını bərpa etmək, yararlı hala salmaq üçün bizə çox
böyük məbləğdə vəsait gərəkdir. Şübhəsiz ki, bu işlərin də hamısı görüləcəkdir.
"Azəri", "Çıraq", "Günəşli" neft yataqlarından savayı bizim digər yataqlarımız da var. Onların da
gələcəkdə istismar edilməsi qarşımızda bir vəzifə kimi durur. Buna görə də Qərb neft şirkətlərinin ən müasir, ən
yüksək səviyyədə olan texnikasının və texnologiyalarının Azərbaycana gətirilməsi, burada tətbiq edilməsi həm
neft sənayemizdə texnikanın və texnologiyanın inkişafına təkan verəcək, həm də gətirilən bütün bu avadanlıq
gələcəkdə Azərbaycanın sərvəti olacaqdır. Yəni biz onlardan 30 il müddətində müştərək istifadə edəcəyik və
sonra bütün bu texnika və texnologiyalar respublikamıza qalacaqdır.
Əlbəttə, nəzərdə tutulan işlərin hamısını yerinə yetirmək üçün xeyli mütəxəssis lazım olacaqdır. Belə ki,
həm neftayırma və maşınqayırma zavodlarımız işləyəcək, digər müəssisələrimiz müəyyən işlər görəcək, həm də
sənayenin başqa sahələri fəaliyyət göstərəcəkdir. Sənayemizin bütün sahələrinin tam gücü ilə işləməsi
iqtisadiyyatımızın inkişafına, şübhəsiz çox böyük kömək edəcəkdir. Bu layihənin həyata keçirilməsinə cəlb
edilən mühəndislər, mütəxəssislər, iqtisadçılar, texniklər, fəhlələr, bir sözlə, bütün şəxslər həm yaxşı işə malik
olacaq, həm də maddi cəhətdən yaxşı təmin ediləcəklər. Bütün bunlar Azərbaycanın həm bu günü, həm də
gələcəyidir.
İndi biz doqquz milyon ton neft çıxara bilirik. Lakin sizə deməliyəm ki, bizim neft qurğularının,
buruqlarımızın, yataqlarımızın böyük təmirə ehtiyacı var. Böyük işlər görülməsinə ehtiyacımız var. Bunları da
görmək üçün bizə vəsait lazımdır. Bu konsorsiumdan alınan vəsait, payımıza düşən neftdən istifadə edilməsi
neft sənayemizin həyatında yeni bir mərhələ açacaqdır.
Bütün bunlar Azərbaycanın həm bu günü üçün, həm də gələcəyi üçün olduqca gərəklidir. Bu müqavilənin
imzalanması sayəsində qabaqcıl Qərb ölkələrinin çox təcrübəli şirkətləri ilə müştərək işə başlayacağıq və bunun
həm iqtisadi, həm texniki, həm elmi, həm də digər müsbət nəticələrini hər kəs özü müəyyən edə bilər. Mən bunu
özüm üçün müəyyən etmişəm və belə hesab edirəm ki, biz indi bu addımı atarkən Azərbaycanın bu günündən
çox, gələcəyi üçün çalışırıq. Mən sizə bu rəqəmləri dedim – 18 ay, 48 ay, 34 ay. Göründüyü kimi, bunun çoxu
gələcək nəsillər üçündür.
Əlbəttə, indi, yaxın vaxtlarda da böyük işlər görüləcəkdir. Elə bu işlərə başlanması Azərbaycanın
həyatında da, iqtisadiyyatda da köklü dəyişikliklər əmələ gətirəcəkdir. Deməli, biz təkcə bu gün üçün, özümüz
üçün yox, gələcək nəsillər üçün də çalışırıq. Ona görə də ümidvaram ki, bu 30 illik müqavilə yeganə müqavilə
olmayacaqdır. Biz başqa müqavilələr də imzalayacağıq. Mən heç şübhə etmirəm ki, bunun da davamı olacaqdır.
Yəni biz Azərbaycan xalqının XXI əsrdə həyatının, iqtisadiyyatının, rifah halının təmin edilməsi üçün çox ciddi,
çox məsuliyyətli, və eyni zamanda, zənnimcə, çox gərəkli bir addım atırıq. [232-233]
Bax, bunların hamısını nəzərə alaraq, Azərbaycan neft sənayesinin keçmiş tarixini də varaqlayaraq,
Azərbaycanın neft sənayesi ilə 25 ildən artıq bir müddətdə məşğul olduğunu və bütün gördüyüm işləri, keçmiş
Sovet İttifaqının neft sənayesinin düşdüyü vəziyyəti nəzərə alaraq, mən müqavilənin təqdim edilmiş indiki
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layihəsinin imzalanması barədə fərman vermiş, qərar qəbul etmişəm. Mən üzərimə böyük bir məsuliyyət
götürürəm və onu bu gün də, gələcəkdə də daşımağa hazıram.
Mən sizi buraya bu məlumatları vermək üçün dəvət etmişəm. Əgər suallar olarsa, mən onlardan heç birinə
cavab vermək istəmirəm. Hesab edirəm ki, söylədiyim bu sözlərlə bütün suallara cavab verdim. Mən bu
müqavilənin əsas məğzini sizə çatdırdım və əgər biz onu sentyabrın 20-də imzalayırıqsa, deməli, bütün suallara
cavab vermişəm. Müqavilə imzalandıqdan sonra kimin nə sualı varsa verə bilər. Sağ olun. Ayın 20-də sizi
müqavilənin imzalanması mərasiminə dəvət edirəm.
Əliyev, Heydər Əlirza oğlu.
Müstəqilliyimiz əbədidir: 2-ci kitab. Bakı: Azərnəşr, 1997.- S. 149-152.
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AZƏRNEFTYANACAQ İSTEHSALAT BİRLİYİNDƏ GÖRÜŞLƏRİ
17 sentyabr 1994-cü il
Mən burada olan xarici ölkə nümayəndələrini salamlayıram və təşəkkür edirəm ki, siz buraya gəlmisiniz.
Bir müddət bir yerdə olarıq, respublikanın iqtisadi həyatı ilə yaxından tanış olarsınız, Azərbaycanın sənaye
potensialını görərsiniz. Bu potensial hələ tükənməyib, güman edirəm ki, bundan sonra da artacaqdır. Sizi burada
görməyimə çox məmnunam.
YÜKSƏK OKTANLI BENZİN İSTEHSAL EDƏN
KATALİTİK RİFORMİNQ QURĞUSUNUN
ƏMƏKÇİLƏRİ İLƏ GÖRÜŞDƏ ÇIXIŞ

Burada, qurğunu idarəetmə mərkəzində mən 1981-ci ildə, qurğunuz işə düşəndə olmuşam. Bu qurğunun
Azərbaycanda yaradılması üçün o vaxt biz demək olar ki, on il çalışmışdıq. Həmin vaxt Azərbaycan Sovetlər
İttifaqının tərkibində idi və respublikamız müstəqil deyildi. Belə bir qurğunu xaricdən almaq üçün özümüzün
elə bir vəsaitimiz yox idi. Belə tikintilər Sovetlər İttifaqının paytaxtında planlaşdırılırdı və onun hansı
respublikaya verilməsi məsələsi də orada həll olunurdu.
Mən belə bir qurğunun Azərbaycanda tikilməsi məsələsini Moskvada, Sovetlər İttifaqının rəhbərləri
qarşısında bir neçə dəfə qoymuşdum. SSRİ-nin Bakıya gələn rəhbər işçiləri, xüsusən neft emalı naziri Viktor
Fyodorov, Dövlət Plan Komitəsinin sədri Nikolay Baybakov, baş nazirin birinci müavini Nikolay Tixonov və
başqaları ilə – çox adlar çəkə bilərəm – həmin məsələni burada dəfələrlə müzakirə edib bu qurğunun Bakıda
yaradılmasının zəruriliyini sübut etməyə çalışmışdım. Bunların hamısına baxmayaraq, bu qurğunu almaq üçün
mən o vaxtlar Sovetlər İttifaqına rəhbərlik edən baş katibin razılığını əldə etmişdim. L. İ. Brejnev, A. N. Kosıgin
bu işə qarışandan sonra biz bu qurğunun Azərbaycanda tikilməsinə başladıq.
O vaxtlar xaricdən alınan belə avadanlıq üçün vəsait o qədər də çox ayrılmırdı. Ancaq ABŞ texnologiyası
əsasında Fransanın "Litfin" firmasından bu qurğunun alınması üçün Ümumittifaq fondundan 40 milyon
Amerika dolları vəsait ayrıldı. Respublikanın alimləri, mütəxəssisləri, neftayırma sahəsində çalışan çox mötəbər
adamlar mənə daim sübut edirdilər ki, belə bir qurğunun Azərbaycanda olması neft məhsulları istehsalında
böyük keyfiyyət dəyişiklikləri əmələ gətirəcəkdir. Mən Azərbaycanda belə bir qurğunun yaranmasına çalışdım
və nəhayət, biz bunun tikintisinə başladıq. [234-235]
Qurğu tikilən vaxt mən dəfələrlə burada olmuşam. Azərbaycanın inşaatçıları, neftçilər, mühəndislər,
alimlər, fəhlələr, qurğunun tikintisinin qısa vaxtda başa çatması üçün fədakarcasına çalışdılar. Qurğuda o vaxt
bizə məlum olmayan texnologiya olduğuna görə onu Azərbaycanda tikib quraşdırmaq o qədər də asan məsələ
deyildi. Tikinti vaxtı "Litfin" firmasının mütəxəssisləri burada daim iştirak edirdilər. Nəhayət, qurğu 1981-ci
ildə tikilib təntənəli surətdə açıldı. Mənim xatirimdədir ki, burada izdihamlı mitinq keçirildi, böyük təbriklər
gəldi və bu, Azərbaycanın iqtisadiyyatı üçün böyük bayrama çevrildi.
O vaxtdan 14 ilə yaxın vaxt keçir. Mən çox xoşbəxtəm ki, yenidən bu qurğuya gəlmişəm. Burada bu illər
ərzində işləyən fəhlələrə, mühəndislərə, mütəxəssislərə və ümumiyyətlə neft sənayesinin bu sahəsində
çalışanların hamısına bu qurğunu yaxşı işlətdiklərinə görə və onun respublikamız üçün mənfəət verməsini təmin
etdiklərinə görə minnətdarlığımı bildirirəm.
Respublikamız neft müqaviləsini imzaladıqdan sonra neftçıxarma sahəsində işlərimiz sürətlə irəliyə
gedəcək və o vaxt bu qurğu Azərbaycan üçün daha əhəmiyyətli olacaq. Şübhəsiz ki, qurğunun müəyyən
hissələrini yenidən qurmaq, dəyişdirmək, müasirləşdirmək lazımdır. Bu da təbiidir. Çünki bu qurğunu tikərkən
layihədə onun istismar müddəti 12 il nəzərdə tutulurdu. Ancaq o, 14 ilə yaxındır ki, işləyir, hələ də yorulmayıb.
Əslində bu, Azərbaycan xalqına mənsub olan xüsusiyyətdir. Xüsusən bizim neftçilər heç vaxt yorulmurlar.
Ancaq buna baxmayaraq, biz bu qurğunun müasirləşdirilməsi, avadanlığının dəyişdirilməsi üçün lazımi tədbirlər
görməliyik. Biz bunu edəcəyik. Sentyabrın 20-də bağlanacaq müqavilə bunun üçün də müəyyən imkanlar
yaradacaqdır.
KATALİTİK KREKİNQ QURĞUSUNUN
KOLLEKTİVİ İLƏ GÖRÜŞDƏ ÇIXIŞ
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Mənim ən böyük vəzifəm, vaxtımın çox hissəsini sərf etdiyim iş bundan ibarətdir ki, müharibə tezliklə
başa çatsın, torpaqlarımız geri qayıtsın, qaçqınlar öz ev-eşiklərinə dönsünlər. Azərbaycanın ərazisi tamamilə öz
əlində olsun, müstəqil dövlətimiz öz taleyini özü həll etsin və bütün bu sərvətlərdən də səmərəli istifadə etsin.
Vaxtilə ELOU-AVT-6, katalitik riforminq qurğularının hər biri qısa vaxtda – iki il müddətində tikilib
başa çatdırılmışdır. Katalitik krekinq qurğusu nədənsə 12 ilə tikilmişdir. Demək işin təşkilindən çox şey asılıdır,
70- ci illərdə və 80-ci illərin əvvəllərində respublikada belə mühüm obyektlərin tikintisi sürətlə aparılırdı. Əgər
bu qurğu da belə sürətlə inşa olunsaydı, daha çox mənfəət gətirərdi.
Vaxt çox sərf olunsa da, kənardan mütəxəssislər dəvət edilmədən belə bir işin başa çatdırılması mühüm
işdir. Çalışın ki, bu qurğunu da yaxşı işlədin. Güman edirəm ki, neft müqaviləsi bağlandıqdan sonra
görəcəyimiz işlər sırasında bu qurğunun yenidən qurulması, müasirləşdirilməsi problemi də həll olunacaqdır.
[235-236]
Bir sıra xarici səfirlik başçılarının Bakıda diplomatik klub açılması zəruriliyi barədə irəli sürdükləri
təklifləri məmnuniyyətlə qarşılayıram və bildirirəm ki, yaxın gələcəkdə Bakıda belə bir klub fəaliyyətə
başlayacaqdır. Həm də güman edirəm ki, neft müqavilələri bağlandıqdan sonra buraya çox adamlar gələcək və
həmin klub tək sizin üçün yox, həm də onlar üçün lazım olacaqdır.
Katalitik krekinq qurğusu 1993-cü ildə istifadəyə verilib. Bu da Azərbaycan neft emalı sənayesinin
kompleks şəkildə yenidən qurulması barədə 1970-ci illərdə başlanmış işin tərkib hissəsidir. O vaxt biz çalışırdıq
ki, texnologiyanın çoxunu xaricdən gətirək. Məsələn, dediyim kimi, riforminq qurğusunu o vaxt Fransanın
"Litfin" firmasından aldıq. Bizdə iki böyük ELOU-AVT-6 qurğusu var. Bunlar neftin ilkin emalı qurğularıdır.
Onların biri buradadır, digəri başqa zavoddadır. Bunları o vaxt Şərqi Almaniyadan aldıq. Doğrudur, biz bunlara
o vaxt dönərli valyuta vermirdik. 70-ci illərdə biz krekinq qurğusunun tikintisi üçün çox çalışdıq. Bu qurğunun
layihəsi 70-ci ildə hazırlanıb, amma tikintisinə 1981-ci ildə başlanıb. Əvvəlki qurğuları iki il müddətində tikdik.
Amma bu qurğunun tikintisi uzanıb, 12 ilə başa gəlib. Qurğu rəisinin dediyinə görə, bu qurğunun istismara
verilməsi prosesi də çətin olub. Amma onlar bunu müstəqil olaraq öz imkanları, öz mütəxəssislərinin qüvvəsi ilə
istismara veriblər.
Bu qurğu indi bizim üçün çox lazımdır. Amma burada benzin istehsalı üçün xammal çatışmır. Yenə də
belə bir məsələ ortaya çıxır ki, biz gərək neftçıxarmanı artıraq. Əgər çox neft istehsal etsək, bu qurğunun
istehsal gücünü təmin edə bilərik.
ELOU-AVT-6 QURĞUSUNUN ƏMƏKÇILƏRI ILƏ
GÖRÜŞDƏ ÇIXIŞ
Xatırlayıram ki, bu qurğu 1976-cı ilin oktyabrında istifadəyə verilib. O vaxt biz burada böyük bir mitinq
də keçirdik. Demək bu qurğu 18 ildir ki, işləyir.
Mən də sizinlə, Azərbaycanın neftçiləri, zəhmətkeş adamları, vətənpərvər insanları ilə fəxr edirəm.
Doğrudur, belə qurğuların inşası, avadanlıq gətirilməsi, layihələrin hazırlanması üçün mən çalışmışam. Amma
bütün bunlar sizin əllərinizlə yaradılıb. Ona görə mən də sizinlə fəxr edirəm, çünki xalqımız belə böyük işləri
görməyə qadirdir. Xalqımızın içərisində əməksevər, vətəninə sadiq adamlar çoxdur və onlar xalqın böyük
əksəriyyətini təşkil edirlər. Mən sizi görəndə sevinirəm, ürəyim dağa dönür. Düşünürəm ki, çəkdiyim zəhmət
əbəs deyil, xalqımız üçündür?
Qurğuda çalışan və bir qədər əvvəl mənə müraciət edərək xoş arzularını bildirən zəngilanlı qaçqın qadına
cavab olaraq bəyan edirəm ki, mən bütün zəngilanlılara, işğal olunmuş torpaqlardan qaçqın düşən bütün
Azərbaycan vətəndaşlarına, bacılarıma, qardaşlarıma minnətdaram ki, bu ağır, çətin sınaqlara dözürlər.
Xalqımızın başına bəla gəlib. Bunun səbəb[236-237]lərini indi mən demək istəmirəm, amma bunun səbəbləri
var. Siz ki, bütün bu çətinliklərə dözürsünüz və ümidlə yaşayırsınız ki, torpaqlarımız azad olunacaq, öz yerinizə,
yurdunuza qayıdacaqsınız, bunun özü mənə də böyük ruh verir. Ona görə sənə, zəngilanlılara, bütün qaçqınlara
deyirəm ki, mən çalışıram və bundan sonra da çalışacağam ki, sülh olsun, müharibə qurtarsın, torpaqlarımız
azad olunsun, hər bir vətəndaş öz evinə qayıtsın?
Mən sizə bildirdim ki, biz o vaxt bu məsələlərlə məşğul olanda bu qurğular Şərqi Almaniyada istehsal
edilirdi. Bu qurğunu hazırlayan firma indi də fəaliyyətdədir. ELOU-AVT-6 qurğusu 18 ildir ki, fəaliyyət
göstərir və Azərbaycana çox böyük mənfəət verib. Qurğunun istehsal gücü böyükdür. Ancaq indi neft az
olduğuna görə təəssüf ki, o, ildə dörd milyon ton neft emal edir. Ona görə biz gərək neft hasilatını artıraq ki,
qurğunun bütün gücündən istifadə edə bilək. Mənə dedilər ki, burada istehsal olunan kerosin dünya
standartlarına uyğun deyil. Ondan keçmiş Sovetlər İttifaqında buraxılmış təyyarələrdə istifadə edilir, ancaq
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"Boinq" tipli təyyarələr üçün bu məhsul yaramır. Demək, bu yanacağın keyfiyyətini qaldırmaq lazımdır. Burada
dedilər ki, digər keyfiyyət göstəriciləri yüksəkdir?
Mənim xatirimdədir ki, bu qurğunu tikərkən, yaradarkən biz nə qədər sevinirdik. Çünki belə bir qurğunun
tikilməsi o vaxt Azərbaycanda ilk addım idi. Bu qurğunun istifadəyə verilməsi böyük təntənəyə çevrildi. Mən
yenə çox sevinirəm ki, 18 il bundan qabaq yaratdığımız qurğu bu gün də işləyir və mənə buraya yenidən gəlmək
nəsib olub. Hamınıza bir daha uğurlar diləyirəm. Sözsüz ki, biz neft istehsalını artıracağıq, siz də keyfiyyəti
artırın. Sağ olun.
Əliyev, Heydər Əlirza oğlu.
Müstəqilliyimiz əbədidir: 2-ci kitab. Bakı: Azərnəşr, 1997.- S. 153-154.
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AZƏRNEFTYAĞ İSTEHSALAT BİRLİYİNDƏ AVTOMATİK İDARƏETMƏ
MƏRKƏZİNİN KOLLEKTİVİ İLƏ GÖRÜŞDƏ ÇIXIŞ
17 sentyabr 1994-cü il
Hörmətli neftçilər, bacılar, qardaşlar, həmvətənlər! Bu günü mən Azərbaycan neft sənayesinin böyük
hissəsi olan neftayırma, neft emalı zavodlarının vəziyyəti ilə tanış olmağa həsr etmişəm. Bir neçə saatdır ki, biz
neftayırma zavodlarının işi ilə tanış oluruq. Buraya toplandığınıza görə sizinlə də görüşə gəlmişəm.
Mən ELOU-AVT-2 qurğusunda tikilən yeni emal qurğularında çalışan inşaatçılara minnətdarlığımı
bildirirəm, burada işləyən koreyalı mütəxəssislərin işini yüksək qiymətləndirirəm və əmin olduğumu bildirirəm
ki, qarşıda duran işlər də qısa vaxtda, yüksək keyfiyyətlə başa çatdırılacaqdır.
Azərbaycan Respublikasının neft sənayesi iqtisadiyyatımızın əsas sahəsidir. Azərbaycanda neft
sənayesinin böyük tarixi vardır. Azərbaycanda, ümumiyyətlə, sənaye neft sənayesinin əsasında inkişaf edibdir
və bunun əsasında Azərbaycan böyük sənaye ölkəsinə çevrilibdir. Neft sənayesi Azərbaycan xalqına böyük
nemətlər veribdir. Azərbaycan xalqının həm iqtisadi, həm elmi, həm mənəvi inkişafında əvəzsiz rol oynayıbdır.
Bu gün də Azərbaycanın neft sənayesi iqtisadiyyatımızın dayağıdır, Azərbaycan sənayesinin demək olar ki,
onurğa sütunudur. Ona görə də neft sənayesi daim bizim diqqət mərkəzimizdədir və neft sənayesində çalışan
Azərbaycan vətəndaşları həmişə hörmət və ehtirama layiqdirlər. Neftçi sözü Azərbaycanda şöhrətli sözdür,
neftçiyə Azərbaycanda həmişə baş əyilibdir, neftçi sayılmış, tanınmış adamdır. Güman edirəm ki, gələcək
illərdə də neftçi peşəsi, neft istehsalı ilə məşğul olanlar həmin hörmət və ehtiram səviyyəsində olacaqlar.
İndi Azərbaycan müstəqil dövlətdir, müstəqil dövlət kimi öz sərvətlərinin sahibidir, öz taleyinin
sahibidir. Bu gün biz tam qətiyyət və iftixar hissi ilə deyə bilərik ki, Azərbaycanın neft sənayesi indiyədək
inkişaf edib yüksək səviyyələrə qalxıbdır, neft sənayesində böyük sənaye, iqtisadi potensial yaranıbdır.
Dediyim kimi, neft sənayesinin tarixi böyükdür, 150 ildən artıqdır. Bilirsiniz ki, çıxarılan neft əsrimizin
əvvəlindən Bakı şəhərində tikilmiş neft emalı qurğuları vasitəsilə emal olunubdur. Bu qurğular vaxtilə öz işini
görmüş, Azərbaycanda çıxarılan böyük miqdarda neft məhsulunun emalını təmin etmiş və Azərbaycan xalqına
fayda vermişdir. Ancaq zaman keçdikcə bu qurğular öz əhəmiyyətini itirmişdir. Həmin qurğular bir tərəfdən
Azərbaycanın iqtisadiyyatında böyük rol oynamış, eyni zaman [239-240] da Azərbaycanın paytaxtı Bakının bir
hissəsini qara şəhərə çevirmişdir. İndi biz toplaşdığımız yer Qaraşəhərdir. Azərbaycanda, Bakıda "Qaraşəhər"
sözü qəbul olunmuş bir məfhum idi və Qaraşəhər Bakının bir hissəsi idi. Xalq, ictimaiyyət ona görə "Qara
şəhər" deyirdi ki, buradakı neft emal edən zavodlar həm atmosferə, həm də bizi əhatə edən mühitə o qədər
tullantılar buraxırdı ki, həmin tullantılar burada hər şeyi qara rəngə boyayırdı, bəzən burada torpaq da, evlər də
qaraya çalırdı, burada işləyən insanların sifətinə baxanda bəzən onların da qara rəngə bulaşdığını görürdüm.
Ona görə də biz vaxtilə çalışdıq ki, bu Qaraşəhər abadlaşsın. Bunun üçün də bu ərazidə yerləşən
neftayırma zavodlarının tamamilə sökülməsi və onların yerində müasir tipli, həmin dövrün tələbləri
səviyyəsində texnologiyaya malik olan zavodların tikilməsi qarşımızda duran əsas vəzifə idi. Sizə bildirmək
istəyirəm ki, – bəlkə də bəziləriniz bunu dəqiq bilmirlər, – bu, asan bir iş deyildi. On illərlə fəaliyyət göstərən
qurğuları, zavodları dağıtmaq lazım idi. Burada adlarını çəkdilər, onların adları belə idi: Qarayev adına zavod,
həmin bu durduğumuz yerin adına o vaxt Stalin adına zavod deyirdilər, sonra onun adını dəyişdirdilər,
Partiyanın XXII qurultayı adına zavod qoyuldu. Bundan başqa Caparidze adına zavod və digər zavodlar var idi.
Bax bu, Qaraşəhərdə yerləşən zavodlar idi. Yenə deyirəm, bunlar doğrudan da öz tarixi rolunu oynadılar.
Azərbaycanda çıxan neftin emalını təmin etdilər. Azərbaycan iqtisadiyyatının inkişaf etməsi üçün xeyli iş
gördülər. Ancaq eyni zamanda Bakı şəhərinin bir hissəsini qara rəngə boyadılar. Beləliklə, Qaraşəhər meydana
çıxdı. Burada insanların yaşayışı çətinləşdi.
Mənim xatirimdədir, 60-cı illərdə və 70-ci illərin əvvəllərində burada bir bina tikiləndə insanlar həmin
evdə yaşamağa gəlmək istəmirdilər. Əvvəldən burada məskunlaşmış, yaşayan insanlar isə buradakı hisə,
tullantılara, qara rəngə öyrənmişdilər və öz yaşayışlarını ancaq bu cür qəbul edir, bu cür düşünürdülər.
Allaha şükür olsun ki, bunlara son qoyulubdur. Görürsünüz ki, indi burada yaşıllıqlar, ağaclar var.
Həmin bax o qara yer indi təbiətin ən gözəl rəngləri kimi gözümüzün qarşısındadır. Mənim xatirimdədir, bu
zavoda ilk dəfə gələndə, – o vaxt bunun adı Partiyanın XXII qurultayı adına zavod idi, – ərazini gəzən zaman, –
bilirsiniz ki, bu zavod dənizin sahilinə çıxır, – dəhşətə gəldim. Çünki o vaxt burada yer də qara idi, dənizin
sahili də.
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Bax, bunların hamısını görərək, nəzərə alaraq, Azərbaycan sənayesinin yenidən qurulması proqramını
işləyib hazırladıq. Bu işə 70-ci ildən başlanmışdır. Həmin illərdə onun əsası qoyuldu. Sonrakı illərdə biz ardıcıl
olaraq bu proqramı həyata keçirməyə çalışdıq. Nəhayət, 1976-cı ildə Azərbaycan Respublikası sənayesinin
mütərəqqi sahələrini inkişaf etdirmək proqramı qəbul olundu. Həmin proqramın qəbul edilməsində mənim
xidmətlərim var. Bunu ona görə demirəm ki, siz məni təvazökar [240-241] olmayan bir adam kimi qəbul
edəsiniz. Ona görə deyirəm ki, siz həqiqəti bir daha yadınıza salasınız.
Bəli, biz o proqramı hazırladıq, mən həmin proqramı irəli sürdüm. Mən bu barədə məruzə edərkən, –
onu arxivlərdən götürüb baxa bilərsiniz, – Qaraşəhərin vəziyyətini də təsvir etdim və dedim ki, vaxt gələcək, bu
Qaraşəhər qara rəngdən xilas olacaq, burada güllər əkiləcək, yaşıllıq, ağaclar olacaq, yaraşıqlı yaşayış binaları
tikiləcək və insanlar burada yaşamağa can atacaqlar.
O vaxtdan – biz bu işə başlayandan 25 il keçmişdir. Bu, əsrin dörddə birinə bərabər vaxtdır. İndi biz
tamamilə başqa bir şəraitdəyik, başqa bir dövrdəyik. İndi bura "Qaraşəhər" deyən yoxdur. Artıq o söz unudulub,
buralar abadlaşıb və bu iş davam etdirilir. Bunların əsasını qoyan neft emalı zavodlarının tamamilə yenidən
qurulmasıdır.
Bu yenidənqurma Yeni Bakı neftayırma zavodunun ərazisində quraşdırılmış iki böyük qurğu ilə
başlandı. ELOU-AVT-6 neft emalı qurğusunun tikintisi qısa müddətdə başa çatdırıldı və qurğu istismara verildi.
1976-cı ildə biz o qurğunu təntənə ilə açdıq və neft emalı sahəsində yeni bir dövr başlandı. Ondan sonra həmin
zavodun ərazisində xarici ölkələrdən alınmış yeni bir qurğu – yüksək oktanlı benzinlər və digər məhsullar
istehsal etmək üçün katalitik riforminq qurğusu tikildi. Həmin qurğuya o vaxt 40 milyon dollar sərf olunmuşdu.
Burada, Partiyanın XXII qurultayı adına zavodun ərazisində olan köhnə qurğular söküldü və onların yerində
ELOU-AVT-6 qurğusu quruldu. 1981-ci ildə bu qurğunun ikinci növbəsi də istifadəyə verildi.
Beləliklə, Azərbaycanın neft emalı sahəsində yeni bir dövr, yeni bir mərhələ başlandı. O vaxtın
tələbatına, o dövrün texnika və texnologiyasına uyğun səviyyədə qurğular qısa müddətə tikildi. Bununla da
Azərbaycanın neft emalı sənayesində yeni işlər başlandı və indi də davam etdirilir. Mən bu gün Yeni Bakı
neftayırma zavodunda oldum. ELOU-AVT-6 və riforminq qurğularının işi ilə tanış oldum. Tikintisi 1980-ci ildə
başlanmış və 1993-cü ildə başa çatmış katalitik krekinq qurğusunun da işi ilə tanış oldum. O da çox böyük
qurğudur.
Sizə dediyim bu qurğuların – ELOU-AVT-6 və riforminq qurğularının texnologiyası xaricdən
alınmışdır. Ancaq katalitik krekinq qurğusunun texnologiyası o vaxt Sovetlər İttifaqının özünə mənsub olan
texnologiyadır. Təəssüf ki, onun tikintisi uzanmışdır. Həmin qurğu da iki il müddətində tikilib başa çatmalı idi.
Eyni zamanda, mən böyük məmnuniyyət hissi ilə qeyd edirəm ki, tikintisi uzansa da, həmin qurğu artıq inşa
olunub başa çatmışdır, hazırda işləyir, fəaliyyət göstərir və Azərbaycanın neft emalı sənayesinə böyük mənfəət
verir.
Nəhayət, son vaxtlar burada yeni bir neftayırma qurğusu – istehsal gücü 2 milyon ton olan, Amerika
texnologiyasına, ən müasir texnologiyaya uyğun olan bir qurğu tikilibdir. Keçən il oktyabrın sonunda biz bu
qurğunun açılışında iştirak etdik. Bu qurğu sizin Birliyin və onun rəhbəri Rəsul Quliyevin təşəbbüsü ilə
meydana gəlmiş, tikilmiş qurğudur. [241-242] Bu gün həmin qurğunun işi ilə bir daha tanış oldum. Bu
qurğunun texnologiyası, onun idarəetmə sistemi daha yüksək səviyyədədir.
Bu ərazidəki ikinci bir qurğu istehsal gücü 2 milyon ton olan, Koreyanın texnologiyası və həmin ölkə
mütəxəssislərinin iştirakı ilə tikilən qurğudur. Bu qurğuda da inşaat işi ilə tanış oldum. Mənə məlumat verdilər
ki, qısa müddətdən sonra həmin qurğunun da inşası başa çatacaqdır.
Deməli, Azərbaycanın neftayırma, neft emalı sənayesi təxminən son 25 ilin içərisində tamamilə yenidən
yaranıbdır, yenidən qurulubdur. Bu, Azərbaycan xalqının böyük sərvətidir. Bu, Azərbaycan neftçilərinin, neftayıranlarının, Azərbaycan alimlərinin, mühəndis və mütəxəssislərinin, fəhlələrinin böyük əməyinin,
xidmətlərinin nəticəsidir. Onların fədakar əməyinin nailiyyətidir. Mən bütün bu nailiyyətlər münasibətilə sizi və
sizin simanızda Azərbaycan neftçilərini, neftayırma sahəsində çalışan mütəxəssisləri, fəhlələri, kollektivləri
təbrik edirəm, hamınıza gələcək işlərinizdə müvəffəqiyyətlər, həyatınızda səadət və xoşbəxtlik arzu edirəm. Son
25 il ərzində görülən işlər bizim bu gün və gələcəkdə qarşımızda duran böyük işlər üçün yaxşı əsas yaradıbdır.
Bir də qeyd edirəm ki, Azərbaycanın neft sənayesi iqtisadiyyatımızın əsas sahəsidir. Azərbaycanın neft
yataqlarında neft və neft məhsulları hələ çoxdur. Onları çıxarmaq, istifadə etmək, iqtisadiyyatı, xalqımızın sosial
vəziyyətini qaldırmaq, adamlarımızın rifahını yüksəltmək bizim vəzifəmizdir. Biz bu vəzifəni yerinə yetirməyə
çalışırıq. Bunun üçün neft yataqlarının istismar olunması məsələsi qarşımızda böyük problem kimi durur. Sizə
bildirmək istəyirəm ki, indi həmin neft yataqlarının istismar olunması 20-25 il, 50 il bundan əvvəlkinə nisbətən
çətindir. Çünki qurudakı neft yataqlarından təkrar neft çıxarılması çox müasir texnologiya tələb edir. Dənizdəki
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yataqlardan neft çıxarılması isə, suyun dərinliyinin olduqca çox olması ilə əlaqədar, keçən illərə nisbətən
çətindir. Çünki biz indiyədək dayaz yerlərdəki yataqlardan istifadə etmişik. İndi isə Xəzərin dərin yerlərindəki
yataqlardan istifadə etməliyik. Bizim alimlərimiz orada zəngin neft yataqları tapıblar, kəşf ediblər. Ancaq
onların istifadə olunması, istismar olunması böyük işlər tələb edir. Müasir texnika və texnologiyadan,
təcrübədən istifadə etməyi tələb edir.
Ona görə də biz bu işləri Qərb şirkətlərinin köməyi ilə aparmaq qərarına gəlmişik. Bu barədə üç ildir ki,
danışıqlar gedir. Qərb ölkələrinin təcrübəli böyük şirkətləri Azərbaycanda neftçıxarma işi ilə məşğul olmağa
meyl edirlər, səy göstərirlər, bizimlə müştərək iş aparmaq üçün təkliflər veriblər. Biz bu təklifləri üç il
müddətində təhlil etmişik, müzakirə etmişik və nəhayət, belə fikrə gəlmişik ki, bu təklifləri qəbul etmək olar.
Danışıqlarımız sona çatıbdır. Mən dünən artıq bəyan etdim ki, sentyabrın 20-də Bakıda Qərb neft şirkətləri ilə
Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti arasında 30 il müddətinə böyük bir müqavilə imzalanacaqdır. Bu, demək [242243] olar ki, tarixi müqavilədir. Bu müqavilə XX əsrin sonunda imzalanacaq və XXI əsrin birinci hissəsində
Azərbaycan iqtisadiyyatının inkişaf etməsi üçün böyük əsas yaradacaqdır.
Güman edirəm ki, siz neftçilər də bizim belə bir böyük, məsuliyyətli addımımızı bəyənirsiniz,
alqışlayırsınız, çünki siz yaxşı bilirsiniz ki, əgər biz bu üsula əl atmasaq, həmin neft yataqlarından istədiyimiz
səviyyədə istifadə edə bilməyəcəyik. Ona görə də mən bu gün bu məsələləri sizə çatdırıram və əmin olduğumu
bildirmək istəyirəm ki, siz bu məsələlərdə bizimlə həmfikirsiniz, bizimlə birsiniz və sizin iradənizi ifadə edərək,
biz sentyabrın 20-də o müqavilələrin imzalanmasını təmin edəcəyik. Bu müqavilələrin sayəsində Azərbaycanda
neft hasilatı xeyli artacaqdır. 30 il müddətində o yataqlardan – "Azəri", "Çıraq" yataqlarından və "Günəşli"
yatağının da bir hissəsindən 500 milyon tondan artıq neft çıxaracağıq. Bunun demək olar ki, yarısı Azərbaycan
Respublikasına çatacaq və burada emal olunacaq, neft məhsulları alınacaqdır.
Bütün bunlara görə neft emal edən zavodlar, neftayırma zavodları, qurğuları bu gün bizə çox lazımdır,
sabah daha çox lazım olacaqdır. Bu müqavilələrin icrası nəticəsində neftayırma zavodlarımızın, onların
texnologiya və texnikasının səviyyəsi daha da yüksələcək, inkişaf etdiriləcək, müəssisələr yenidən qurulacaq,
modernləşdiriləcək və bütün bunlar məhsulların keyfiyyətini daha da artıracaq və burada, neft sahəsində çalışan
vətəndaşlarımızın həm iş, həm də yaşayış şəraitini daha da yaxşılaşdıracaqdır.
Bütün bunlar bizim qarşımızda duran vəzifələrdir. Bu gün mən bizim zavodların işi ilə tanış olarkən
həmin vəzifələrin nə cür həyata keçiriləcəyinə nəzər salıram, bu barədə düşünürəm. Ona görə də bu zavodlarla
bir daha tanış oluram, bu gün sizinlə görüşürəm və öz fikirlərimi, öz mülahizələrimi sizə çatdırıram. Tam əmin
ola bilərsiniz ki, biz neft sənayesinin inkişafı üçün bundan sonra bütün tədbirləri görəcəyik, sentyabrın 20-də
imzalanacaq müqavilə xalqımız üçün mənfəətli olacaq, Azərbaycanı dünya iqtisadiyyatına bağlayacaq,
Azərbaycanın dünyanın təcrübəli, görkəmli, inkişaf etmiş neft şirkətləri ilə müştərək işini təmin edəcəkdir.
Bütün bunlar Azərbaycanın gələcəyinin daha gözəl olmasına imkan verəcəkdir.
Bizim bu addımımız ümumiyyətlə, gördüyümüz işlər müstəqil Azərbaycanın müstəqilliyini
möhkəmləndirməyə yönəldilmişdir. Bu tədbirlər Azərbaycanda demokratik dövlət qurub-yaratmaq üçün,
ölkəmizi bazar iqtisadiyyatına keçirmək, Azərbaycanda azad iqtisadiyyat normalarını tətbiq etmək, sahibkarlıq
prinsiplərini bərqərar etmək üçün görülür.
Əmin ola bilərsiniz ki, iqtisadi islahatları həyata keçirərək, ümumiyyətlə, demokratik prinsipləri
respublikamızın həm dövlət quruculuğunda, həm də ictimai-siyasi həyatında ardıcıl surətdə tətbiq edərək biz
Azərbaycanı istər ictimai-siyasi cəhətdən, istərsə də iqtisadi cəhətdən inkişaf etmiş, demokratik prinsiplər
əsasında qurulmuş bir dövlət kimi dünyada [243-244] tanıdacağıq və müstəqil Azərbaycan dünya birliyində öz
layiqli yerini tutacaqdır. Bütün görülən tədbirlər yalnız və yalnız bu məqsədə yönəldilmişdir. Biz bu yolla
gedirik və gələcəkdə də bu yolla gedəcəyik.
Respublikamızın ən ağır problemi müharibə ilə bağlıdır. Burada çıxış edənlərin də, zavodlarda
keçirdiyim görüşlərdə, vətəndaşlarla söhbətlərdə də hamının sözü bir olmuşdur: müharibəyə tezliklə son
qoyulsun, Azərbaycan bu bəladan çıxsın, sülh yaransın. İşğal olunmuş torpaqlarımız azad edilsin, balalarımız
bir daha şəhid, əlil olmasınlar, yaralanmasınlar. Bəli, bu, bizim ən böyük problemimiz, qarşımızda duran ən
böyük vəzifədir. Bilməlisiniz ki, biz bu məsələlərlə daim məşğul oluruq. İş vaxtımın xeyli hissəsi məhz bu
məsələlərin həllinə sərf olunur. Əmin ola bilərsiniz ki, bütün biliyimi, bacarığımı, təcrübəmi, şəxsi nüfuzumu
ancaq bu məsələnin həllinə həsr edirəm və bundan sonra da həsr edəcəyəm. Yenə deyirəm, buna tam əmin ola
bilərsiniz.
Eyni zamanda bilməlisiniz ki, bu, asan məsələ deyildir. Azərbaycan torpaqlarının 20 faizi erməni silahlı
qüvvələri tərəfindən işğal edilmişdir. Bu torpaqlardan bir milyon nəfərdən çox vətəndaşımız qaçqın düşmüşdür.
Onlar ağır vəziyyətdə yaşayırlar.
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Dörd aydan artıqdır ki, biz atəşin kəsilməsinə nail olmuşuq. Buna nail olmaq da çox çətin idi.
Ermənistanla bilavasitə aparılan danışıqlar, beynəlxalq təşkilatların, Rusiyanın vasitəçiliyi atəşin kəsilməsinə və
bunun dörd aydan artıq davam etməsinə çox böyük imkan vermişdir.
Biz bu yaxınlarda Moskvada görüşlər keçirdik. Orada da birgə bəyanatlar verdik ki, biz atəşkəsin davam
etməsini təmin edəcəyik. Öz tərəfindən Azərbaycan bunu bəyan etmişdir. Biz öz bəyanatımızı yerinə
yetirəcəyik. Lakin biz atəşkəsin davam etdiyi dövrdən səmərəli istifadə etməyə çalışırıq ki, böyük, uzunsürən və
etibarlı sülh yaradaq. Bu o deməkdir ki, müharibəyə son qoyulmalıdır, işğal edilmiş torpaqlardan erməni silahlı
qüvvələri çıxmalıdır, Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyü, sərhədlərimizin toxunulmazlığı təmin
olunmalıdır. Biz Ermənistan tərəfinin də bəzi şərtlərini qəbul edirik. Yəni Dağlıq Qarabağda yaşayan
ermənilərin təhlükəsizliyinin təmin olunması, Dağlıq Qarabağın statusu məsələlərini və başqa məsələləri də
müzakirə etməyə hazırıq.
Bizim şərtlərimiz ədalətli şərtlərdir. Şərtlərimiz ölkəmizin, xalqımızın sülhsevər olduğunu göstərir.
Müharibəni biz başlamamışıq. Azərbaycan Respublikası müharibəyə cəlb edilib. Biz müharibəyə son qoymaq
istəyirik. Sülh addımlarım da buna görə atırıq. Bilməlisiniz ki, uzunmüddətli və etibarlı sülh yaranması,
müharibənin qurtarması, Azərbaycan xalqının sülh şəraitində yaşaması, qurub-yaratması üçün bütün
imkanlarımdan istifadə etməyə çalışıram. Əminəm ki, biz buna nail olacağıq.
Lakin bunlar çətin məsələlərdir. Bunlarla məşğul olmaq üçün biz gə[244-245]rək gücümüzü
cəmləşdirək, hamımız bir olaq, hamımız bir yolla gedək, bir nöqtəyə vuraq. Yolumuz hansı yoldur? Əlbəttə ki,
yolumuz Azərbaycanın müstəqilliyini qoruyub saxlamaq, Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü, sərhədlərinin
toxunulmazlığını təmin etmək, xalqımızı bu bəlalardan qurtarmaq, onun rifahını yüksəltmək, Azərbaycanda
demokratik dövlət qurmaq, demokratiya prinsiplərini bərqərar etmək, Azərbaycan xalqının malik olduğu böyük
təbii sərvətləri, böyük imkanları iqtisadiyyatımızın inkişafına və xalqımızın güzəranının yaxşılaşdırılmasına
yönəltmək yoludur. Bu yol ilə hamımız birlikdə getməliyik. Hamımız əl-ələ verməli, hamımız bilməliyik ki,
bizim başqa yolumuz yoxdur. Əminəm ki, Azərbaycan xalqının əksəriyyəti bu yolu bəyənir, bu yol ilə getməyə
hazırdır, bu siyasətimizi dəstəkləyir və bizim bundan sonra da bu yol ilə getməyimiz üçün bizə arxa-dayaq
olacaqdır.
Təəssüf ki, indi, Azərbaycanın bu ağır və çətin dövründə bizim bax, bu yolla getməyimizə mane olan
qüvvələr də, bu işləri pozmağa can atan qüvvələr də var. Eşidəndə ki, bəziləri müharibənin qurtarmasını istəmir,
bəziləri də onun davam etməsini istəyirlər, adam dəhşətə gəlir. Eşidirsən, bilirsən, duyursan ki, bəziləri
respublikada yaranmış bu sabit ictimai-siyasi vəziyyəti pozmaq istəyir. Nə üçün? Nəyə görə? Yalnız və yalnız
öz şəxsi məqsədlərini, öz çirkin niyyətlərini həyata keçirmək üçün.
Bəli, aramızda belələri də var. Biz insanlara azadlıq vermişik. Azərbaycan Respublikasının ərazisində
söz azadlığı, vicdan azadlığı, mətbuat azadlığı, bir sözlə, bütün azadlıqlar bərqərar edilmişdir. Amma bu
azadlıqlardan yalnız və yalnız xalqın mənafeyi naminə istifadə olunmalıdır, xalqı daha dərin quyuya salmaq
üçün yox. Xalqı bu bəladan qurtarmaq üçün istifadə etmək lazımdır, xalqı daha da uçuruma aparmaq üçün yox.
Buna görə də mən belə qüvvələrə öz sözümü qəti şəkildə deyirəm və bildirirəm ki, Azərbaycanın daxili
ictimai-siyasi sabitliyini pozanlara, Azərbaycan dövlətçiliyinə xəyanət edənlərə qarşı biz amansız olacağıq.
Azərbaycanın Konstitusiyası, qanunları, dövlətçiliyi qorunacaqdır, Azərbaycan xalqının hüquqları qorunacaqdır.
Azərbaycan xalqının, hər bir Azərbaycan vətəndaşının təhlükəsizliyi təmin ediləcəkdir. Biz bunları pozmağa can
atanlara qətiyyən yol verməyəcəyik. Buna hamınız əmin ola bilərsiniz.
Bizim istər dövlət, istər daxili, istərsə də xarici siyasətimiz çətin şəraitdə həyata keçirilir. Aparılan işlər
asan işlər deyildir. Atılan addımlar ciddiyyət, qətiyyət, məsuliyyət tələb edir. Bütün bunlar bizim üzərimizə,
Azərbaycanın bir prezidenti kimi şəxsən mənim üzərimə böyük vəzifələr və böyük məsuliyyət qoyur. Ancaq
bilin ki, mən 25 il bundan əvvəl ilk dəfə Azərbaycan Respublikasının rəhbəri təyin olunmuşam, seçilmişəm.
İndi, 25 il keçəndən sonra Azərbaycan xalqı mənə bir daha etimad göstərmiş və məni prezident seçmişdir. Mən
Azərbaycan xalqının bu etimadını yüksək qiymətləndirir, ona öz minnətdarlığımı bildirirəm. Bilin ki, mənim
bütün həyatım, ömrümün həmin 25 ili də Azərbay[245-246]can xalqının xoşbəxt həyatına, xoşbəxt gələcəyinə
həsr olunmuşdur və bundan sonrakı fəaliyyətim də, həyatım da yalnız və yalnız buna həsr ediləcəkdir.
Bugünkü görüş üçün sizə təşəkkür edirəm. Hamınıza cansağlığı, səadət arzulayır və sizi əmin edirəm ki,
Azərbaycan xalqının gələcəyi xoşbəxtdir, çox parlaqdır. Müstəqil Azərbaycan Respublikası yaşayacaq, inkişaf
edəcək, dünya birliyində öz layiqli yerini tutacaqdır. Sağ olun, xoşbəxt olun, sizin hamınıza xoş günlər
arzulayıram.
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Əliyev, Heydər Əlirza oğlu.
Müstəqilliyimiz əbədidir: 2-ci kitab. Bakı: Azərnəşr, 1997.- S. 156-159.
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XƏZƏR ŞELFİNDƏ YATAQLARIN BİRGƏ İŞLƏNMƏSİ HAQQINDA BAKIDA
AZƏRBAYCAN DÖVLƏT NEFT ŞİRKƏTİ İLƏ XARİCİ NEFT ŞİRKƏTLƏRİNİN
KONSORSİUMU ARASINDA MÜQAVİLƏ İMZALANMASI NİTQ
20 sentyabr 1994-cü il
"Gülüstan" sarayı
Xanımlar və cənablar, hörmətli qonaqlar!
Bu gün Azərbaycan Respublikasının həyatında tarixi bir hadisə baş verir. Xəzərin Azərbaycan
Respublikasına aid sektorunda "Azəri", "Çıraq" neft yataqlarının və "Günəşli" neft yatağının bir hissəsinin
müştərək işlənməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Şirkəti ilə xarici ölkələrin neft şirkətləri
arasında üç il davam edən danışıqlar sona çatmış və müştərək işlər aparılması üçün müqavilənin layihəsi
hazırlanıb təqdim edilmişdir.
Bu gün biz Azərbaycanın paytaxtında, Bakıda, bu gözəl "Gülüstan" sarayında müqavilənin imzalanması
mərasiminə toplaşmışıq. Müqavilənin imzalanması ilə əlaqədar olaraq Bakıya xarici ölkələrdən dövlət
nümayəndələri, qonaqlar gəlmişlər. Bakıya, bu mərasimdə iştirak etməyə gələn qonaqlarımızın hamısını
ürəkdən salamlayır, onlara "Xoş gəlmisiniz" deyirəm.
Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin xarici ölkələrin neft şirkətləri ilə apardığı danışıqlar bu ölkələrin
dövlət və hökumətlərinin himayəsi altında olmuş və onlar tərəfindən dəstəklənmişdir. Müqavilənin imzalanması
mərasiminə xarici ölkələrin nümayəndə heyətləri gəlmişlər. Bu mərasimdə iştirak edən Amerika Birləşmiş
Ştatlarının, Rusiya Federasiyasının, Böyük Britaniya Krallığının, Türkiyə Cümhuriyyətinin, Norveçin
nümayəndə heyətlərini ürəkdən salamlayır, onlara "Xoş gəlmisiniz!" deyirəm.
Bu tarixi mərasimdə iştirak edən Türkiyə Cümhuriyyətinin dövlət naziri hörmətli Nəcməddin Cövhərini
salamlayıram. Böyük Britaniya Krallığının energetika naziri hörmətli cənab Timoti Eqqarı salamlayıram. ABŞ
energetika nazirinin müavini hörmətli cənab Uilyam Uaytı salamlayıram. Norveç dövləti sənaye və energetika
nazirinin birinci müavini hörmətli cənab Qunnar Mirvantı salamlayıram. Rusiya Federasiyasının Yanacaq və
Energetika Nazirliyi Baş İdarəsinin rəisi hörmətli cənab Stanislav Puqaçı salamlayıram. Bu mərasimdə iştirak
etmək üçün zəhmət çəkib Bakıya gələn və bizim sıralarımızda olan Böyük Britaniya parlamentinin üzvlərini,
İngiltərə-Azərbaycan Dostluğu Cəmiyyətinin nümayəndə heyətini salamlayıram. Bizim mərasimdə iştirak edən
İslam İnkişaf [254-255] Bankının prezidenti hörmətli cənab Osam Cəfər Fakihi salamlayıram. Azərbaycandakı
diplomatik korpusun nümayəndələrini, hörmətli səfirləri, beynəlxalq təşkilatların nümayəndələrini və
rəhbərlərini salamlayıram.
Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti xarici ölkələrin neft şirkətləri ilə və onların sonradan birləşdikləri
konsorsium ilə üç il müddətində danışıqlar aparmış, müqavilənin layihəsini birlikdə hazırlamışlar. Bu böyük
neft şirkətlərinin nümayəndə heyətləri bizim bugünkü mərasimdə iştirak edirlər. Mən onları ürəkdən
salamlayıram. "AMOKO" şirkətinin prezidenti cənab Uilyam Laurini salamlayıram. "Bi-Pi" şirkətinin
nümayəndə heyətini, onun başçısı, şirkətin prezidenti cənab Con Braunu salamlayıram. "Statoyl" şirkətinin
nümayəndə heyətini, onun başçısı cənab Yohan Nik Voldu salamlayıram. "LUKoyl" şirkətinin nümayəndə
heyətini, onun başçısı, şirkətin prezidenti cənab Vahid Ələkbərovu salamlayıram. "Mak Dermott" şirkətinin
nümayəndə heyətini, onun başçısı cənab Uilyam Vitnisi salamlayıram. «Pennzoyl» şirkətinin nümayəndə
heyətini, onun başçısı, şirkətin prezidenti cənab Tomas Hamiltonu salamlayıram. "Remko" şirkətinin
nümayəndə heyətini, onun başçısı, şirkətin prezidenti Stiven Remponu salamlayıram. "Türkiyə Petrolleri"
şirkətinin nümayəndə heyətini, onun başçısı cənab Sidqi Səncəri salamlayıram. «Yunokal» şirkətinin
nümayəndə heyətini, onun başçısı, şirkətin prezidenti cənab Con Ameli salamlayıram. "Delta intənəşnl"
şirkətinin nümayəndə heyətini, onun başçısı, şirkətin prezidenti cənab Fateh əl-Albanı salamlayıram.
Hörmətli xanımlar və cənablar!
Neft Azərbaycan Respublikasının və Azərbaycan xalqının ən böyük milli sərvətidir. Azərbaycan qədim
dövrlərdən neft diyarıdır, neft və qaz kimi təbii sərvətlərə malikdir. Buna görə də Azərbaycanı Odlar diyarı
adlandırırlar. Azərbaycanda neft çıxarılması, ondan istifadə edilməsi, neftin emal olunması böyük tarixə
malikdir. 1847-ci ildə Azərbaycanda-Bakıda, Bibiheybətdə ilk dəfə olaraq neft fontan vurmuşdur. Azərbaycanda
neftin sənaye üsulu ilə çıxarılması prosesi də o vaxtdan başlanmışdır. 1872-ci ildə Nobel qardaşları Bakıda ilk
neft şirkəti yaratmışlar və bununla da Azərbaycan neftindən istifadə etmək üçün, xarici ölkələrin firmaları,
xarici kapital ölkəmizə gəlməyə başlamışdır.
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Beləliklə, XIX əsrin ikinci yarısında bir sıra dünya ölkələri, inkişaf etmiş dövlətlərin firmaları
Azərbaycanda, Bakıda neft çıxarılmasına böyük maraq göstərmişlər. Həmin əsrin sonundan etibarən Bakı
neftinin çıxarılması üçün bir çox xarici ölkələrin şirkətləri fəaliyyətə başlamışlar. 1872-ci ildə Azərbaycanda 26
min ton neft çıxarılmışdır. Cari əsrin əvvəlində, 1900-cü ildə Azərbaycanda artıq 10 milyon ton neft hasil
olunmuşdur ki, bu da Rusiyada çıxarılan neftin 95 faizini, dünyada çıxarılan neftin isə 50 faizini təşkil etmişdir.
XX əsrin birinci 20 ilində də Azərbaycanda xarici ölkələrin neft şirkətləri və yerli sahibkarlar Bakı neftinin
[255-256] çıxarılması, emalı üçün çox böyük fəaliyyət göstərmişlər və Azərbaycanda neft sənayesi inkişaf
etmişdir.
Bu dövrü şərti olaraq Azərbaycanda neft sənayesi tarixinin birinci mərhələsi adlandırmaq olar. Həmin
dövrdə Bakı neftindən bütün dünyada istifadə edilmişdir. Azərbaycan nefti xarici ölkələrin şirkətlərinə böyük
mənfəət gətirmişdir. Azərbaycanda böyük sahibkarlar meydana çıxmış, onlar külli miqdarda mənfəət əldə
etmişlər. Həmin dövrdə Azərbaycan neft sənayesinin inkişafı Bakının, ümumiyyətlə, Azərbaycanın inkişafına
böyük təkan vermişdir. Azərbaycanın paytaxtı Bakı böyük sənaye şəhərinə çevrilmiş və o vaxtlar Rusiya
imperatorluğunun ərazisində ən iri sənaye mərkəzlərindən biri olmuşdur. Qədim tarixə malik olan Bakımız
həmin dövrdə yeni sima kəsb etmiş, genişlənmiş, gözəlləşmişdir və burada o vaxtın tələblərinə uyğun müasir
binalar, istehsal müəssisələri, zavodlar, digər sənaye obyektləri tikilmişdir. Bu gün biz həmin mərhələdə
görülmüş işləri layiqincə qiymətləndirməli və Azərbaycanın, Bakının inkişafında neftimizin böyük rol
oynadığını qeyd etməliyik.
1918-ci ildə ölkəmizdə demokratik dövlət yaradılmış, Azərbaycan öz müstəqilliyini əldə etmiş, iki ilə
yaxın müddətdə müstəqil dövlət kimi yaşamış, bu dövlət xalqımıza mənsub olan sərvətlərdən onun rifahı
naminə istifadə edilməsi üçün səylər göstərmişdir. Lakin təəssüflər olsun ki, bu səylər istənilən nəticəni
verməmişdir. Çünki 1920-ci ildə Azərbaycan demokratik dövləti süquta uğramışdır.
Həmin il Azərbaycanda sovet sosialist hakimiyyəti qurulmuşdur. Bundan sonra 70 il ərzində Azərbaycan
həmin quruluş şəraitində, Sovet İttifaqının tərkibində olmuşdur. Azərbaycan xalqının ən böyük sərvəti olan
neftdən Sovet İttifaqının mənafeyi naminə istifadə edilmişdir. Həmin dövrü neft sənayesinin həyatında ikinci
dövr adlandırmaq olar. Bu dövrdə Azərbaycanın neft sənayesi sürətlə inkişaf etmişdir. Sovet İttifaqının
sənayesinin və iqtisadi qüdrətinin, sənaye potensialının inkişafı üçün Azərbaycanın neft sənayesi çox lazımlı
olduğuna görə buraya böyük səylər yönəldilmişdir. Odur ki, Azərbaycanda neft sənayesinin inkişafında mühüm
nailiyyətlər qazanılmışdır.
O dövrdə Azərbaycan neftçilərinin böyük ordusu yaranmışdır. Azərbaycan neft və qaz sənayesi sürətlə
inkişaf etmiş, böyük müəssisələr inşa olunmuşdur. Neft sahəsində böyük elm ocaqları, elmi-tədqiqat institutları
yaradılmışdır. Neft sənayesi üçün yüksək səviyyəli mütəxəssislər hazırlamaq məqsədi ilə institut, indi Neft
Akademiyası adlandırılan institut açılmışdır. Azərbaycan neftçiləri, mütəxəssisləri, alimləri, bir sözlə neft
sahəsində çalışan bütün adamlar respublikanın neft sənayesinin inkişafı üçün fədakarcasına işləmiş,
Azərbaycanın tarixinə şanlı səhifələr yazmışlar.
Dediyim kimi, Azərbaycan neftindən onun özünün deyil, bütün Sovet İttifaqının inkişaf etməsi üçün
istifadə olunmuşdur. 1941-1945-ci illərin ikinci dünya müharibəsi dövründə Azərbaycan nefti bütün ölkədə
çıxarılan neftin 75 faizini təşkil etmişdir. Həm də Azərbaycanın neft səna[256-257]yesi, bizim neftçilərimiz
bütün dünya üçün təhlükəli olan alman faşizminin məğlubiyyətə uğradılmasında, məhv edilməsində böyük
xidmət göstərmişlər.
Sovet İttifaqının hər yerində yeni neft yataqlarının aşkara çıxarılmasında, onların istismar edilməsində
Azərbaycanın neft sahəsində çalışan alimlərinin, mütəxəssislərinin, neftçilərimizin güclü fəaliyyəti olmuşdur.
Təsadüfi deyildir ki, onların səyləri və əməyi sayəsində Sovet İttifaqı ərazisində aşkara çıxarılan yeni neft
yataqları "İkinci Bakı", "Üçüncü Bakı" və "Dördüncü Bakı" adlandırılmışdır. Rusiyanın ən böyük neft yataqları
olan Sibir, Tümen yataqlarının kəşf və istismar olunmasında, orada böyük neft və qaz komplekslərinin
yaradılmasında Azərbaycan neftçilərinin əvəzsiz xidmətləri var və indiyədək də onlar həmin bölgələrdə çalışan
neftçilərin əksəriyyətini təşkil edirlər.
Bu gün mən bütün bu məlumatları qonaqlarımıza çatdırmağı, Azərbaycan xalqına bir daha xatırlatmağı
lazım bilirəm. Çünki bunların hamısı Azərbaycan xalqının fəxridir, şöhrətidir, xalqımızın, neftçilərimizin dünya
iqtisadiyyatına göstərdikləri böyük xidmətlərdən xəbər verir.
Azərbaycan neftçilərinin böyük nailiyyətlərindən biri də ondan ibarətdir ki, onlar Xəzərdə neft çıxarılması
üçün çox çalışmışlar. Bu sahədə istər 1920-ci illərin əvvəllərində, istərsə də 1930-cu illərdə bir çox addımlar
atılmış, lakin Xəzər dənizində bol neft çıxarılmasına 1949-cu il noyabrın 7-dən başlanmışdır. Həmin gün
Xəzərin indi Neft Daşları adlandırdığımız sahəsində neft quyusu ilk dəfə fontan vurmuşdur.
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Azərbaycanın dəniz neftçilərinin təcrübəsi ötən 45 il ərzində istər keçmiş Sovet İttifaqında, istərsə də
dünyanın bir çox ölkələrində dənizin dərin qatlarından neft çıxarılması üçün örnək olmuşdur. Azərbaycan
alimlərinin, neftçilərinin bu sahədə xidmətləri böyükdür. Bildiyiniz kimi, üç il bundan qabaq xalqımız öz
azadlığını əldə etmiş, Azərbaycan müstəqil respublika olmuşdur. Azərbaycan xalqı öz taleyinin sahibinə
çevrilmişdir. Xalqımız öz təbii sərvətlərindən özü istədiyi kimi istifadə etmək imkanları qazanmışdır. Beləliklə,
Azərbaycanın həyatında yeni dövr başlanmışdır. Neft sənayemizin tarixində də şərti olaraq üçüncü mərhələnin
bünövrəsi qoyulmuşdur. İndi biz yeni mərhələdə müstəqil Azərbaycan Respublikasının iradəsini ifadə edərək,
onun öz təbii sərvətlərindən istifadə etməsi üçün lazımi tədbirlər görürük. Son üç il ərzində xarici ölkələrin neft
şirkətləri ilə danışıqlar aparılmış və sazişlər əldə edilmişdir.
Bu gün, bu tarixi gündə, Azərbaycanda neftin sənaye üsulu ilə hasil və emal edilməsinə başlandığı
dövrdən təxminən 150 il sonra, mən Azərbaycan neftçilərinin bütün nəsillərinə, respublikamızın neft sahəsində
çalışan alimlərinin, mütəxəssislərinin, mühəndislərinin və fəhlələrinin hamısına bu dövrdə təbii sərvətlərimizi
çıxarıb xalqımızın rifahının müəyyən qədər yaxşılaşmasına səy göstərdiklərinə görə, fədakar əməklərinə [257258] görə, böyük elmi kəşflərinə görə təşəkkürümü bildirirəm və onları indiyədək qazandıqları nailiyyətlər
münasibətilə ürəkdən təbrik edirəm.
Azərbaycanda neftin sənaye üsulu ilə istehsalına başlandığı vaxtdan indiyədək ölkəmizin ərazisində yerin
təkindən – quruda və suda 1 milyard 325 milyon ton neft çıxarılmışdır. Xəzərin Azərbaycana aid hissəsində 45
ildə 400 milyon ton neft hasil edilmişdir. Bu müddətdə eyni zamanda 400 milyard kubmetrədək qaz
çıxarılmışdır. Bütün bunlar böyük nailiyyətlərdir və gələcəkdə Azərbaycan Respublikasının iqtisadiyyatının,
neft sənayesinin inkişafı üçün böyük əsas və təməldir.
Biz ötən dövrlərdə nə qədər çox neft çıxarsaq da, nə qədər böyük nailiyyətlər əldə etsək də, bir həqiqəti
nəzərə çarpdırmalıyıq ki, son vaxtlaradək, yəni Azərbaycanın müstəqilliyi əldə olunan dövrədək xalqımız heç
vaxt öz təbii sərvətlərinin sahibi olmamışdır. 1920-ci ilə qədər neftimiz həm xarici neft şirkətləri tərəfindən,
həm də Azərbaycanın öz sahibkarları tərəfindən hasil edilsə də, Azərbaycanın, xüsusən Bakının inkişafı üçün
böyük işlər görülsə də, xalq bu sərvətin sahibi deyildi.
1920-ci ildən başlayaraq, Azərbaycanın həyatında çox böyük dəyişikliklər baş vermişdir. Azərbaycan
iqtisadiyyatı inkişaf etdirilmiş, respublikada nəhəng sənaye potensialı, elmi potensial yaradılmış, neft sənayemiz
böyük tarixi yol keçmişdir. Ancaq yenə də Azərbaycan öz neftinin yeganə və tam sahibi olmamışdır. Bütün bu
sərvətlərimiz özümüzə yox, sovet dövlətinə məxsus olmuşdur. İndi isə biz yeni bir mərhələdə yaşayırıq.
Azərbaycan Respublikası müstəqil dövlətdir. Azərbaycan xalqı öz təbii sərvətlərinin sahibidir. Bu sərvətlərdən
necə istifadə edilməsini xalqımızın özü sərbəst surətdə müəyyənləşdirir.
Neft yataqlarımızın müştərək işlənməsi haqqında Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti ilə xarici ölkələrin
aparıcı neft şirkətləri arasında danışıqlar üç il ərzində məhz bu prinsiplər əsasında aparılmışdır. Şübhəsiz,
danışıqlar hamar yolla getməmişdir. Burada çətinliklər də olmuşdur, enişlər və yoxuşlar da. Lakin danışıqlar,
nəhayət, başa çatdırılmışdır. Xarici ölkələrin zəngin təcrübəli böyük neft şirkətlərinin Azərbaycan neftinə
marağı təbii haldır və biz bunu məmnuniyyətlə qəbul etmişik. Elə özümüz də buna böyük maraq göstərmişik və
göstəririk.
Keçmiş dövrlərdən fərqli olaraq, indi bu məsələlər barədə Azərbaycan Respublikası hər bir ölkə ilə, o
cümlədən bu neft şirkətlərinin mənsub olduqları ölkələrlə, xarici dövlətlərin neft şirkətləri ilə müstəqil surətdə
danışıqlar aparır və danışıqlarda öz prinsiplərinin qəbul edilməsinə çalışır. Xəzərin Azərbaycana aid
sektorundakı "Azəri" və "Çıraq" neft yataqlarının, "Günəşli" neft yatağının bir hissəsinin müştərək işlənməsi
haqqında müqavilə Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti ilə xarici ölkələrin neft şirkətləri arasında danışıqlar
nəticəsində, nəhayət, hazırlanıb başa çatdırılmışdır. Bu müqavilə mənə, Azərbaycan prezidentinə təqdim
edilmişdir. Sizə məlum olduğu kimi, sentyabrın 14-də müqavilənin layihəsi təhlil [258-259] edildikdən sonra
mən onun Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti tərəfindən imzalanması haqqında fərman vermişəm. Xarici ölkələrin
neft şirkətləri də layihənin imzalanması haqqında qərar qəbul etmişlər. Bu şirkətlərin mənsub olduqları ölkələrin
dövlət rəhbərləri də xeyir-dua vermişlər. Bütün bunların nəticəsində indi biz buraya, müqavilənin imzalanması
mərasiminə toplaşmışıq.
Açıq demək istəyirəm, müqavilədə Azərbaycan tərəfinin istək və arzularının heç də hamısı öz əksini
tapmamışdır. Lakin biz başa düşürük ki, hər hansı bir müqavilə hər iki tərəfin mənafelərini təmin etməlidir.
Qərb neft şirkətlərinin konsorsiumu öz mənafelərini təmin etməyə çalışmış, Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti isə
Azərbaycan Respublikasının milli mənafelərini təmin etməyə səy göstərmişdir. Deyə bilərəm ki, görülən böyük
və gərgin işin nəticəsində, tərəflərin məsələyə yüksək məsuliyyətlə yanaşması nəticəsində, nəhayət, hər iki
tərəfin mənafelərinə cavab verən layihə hazırlanmışdır. Ona görə də mən bu gün imzalanacaq müqaviləni
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Azərbaycan Respublikasının indisi və gələcəyi üçün iqtisadi baxımdan mənfəətli hesab edirəm və onun
imzalanmasına qərar vermişəm.
Biz belə bir addım atmaqla Azərbaycanın dünya üçün, dünya iqtisadiyyatı üçün açıq ölkə olduğunu
nümayiş etdiririk. Biz bu müqaviləni imzalamaqla Azərbaycan Respublikasının suveren hüquqlarının bərqərar
olduğunu, Azərbaycanın tam müstəqil dövlət olduğunu, xalqımızın öz sərvətlərinə özünün sahib olduğunu
dünyaya bir daha nümayiş etdiririk. Biz müqaviləni imzalamaqla Azərbaycan Respublikası ilə dünyanın inkişaf
etmiş dövlətləri, onların ən böyük şirkətləri arasında əlaqələr yaradır, Azərbaycan iqtisadiyyatının dünya
iqtisadiyyatına, azad bazar iqtisadiyyatına qoşulması üçün əsas yaradırıq. Biz bu müqaviləni imzalamaqla
dünyaya bir daha nümayiş etdiririk ki, müstəqil Azərbaycan Respublikası demokratik və hüquqi dövlətdir.
Azərbaycanda demokratik prinsiplərin bərqərar olması və inkişaf etməsi üçün geniş meydan açılmışdır.
Azərbaycan Respublikası bazar iqtisadiyyatı yolu ilə getmək əzmindədir. Bu müqavilənin imzalanması bazar
iqtisadiyyatının Azərbaycanda həyata keçirilməsi üçün ilk böyük addımdır. Biz bu müqaviləni imzalamaqla
xarici ölkələrdən Azərbaycana investisiya qoyulması üçün böyük yol açırıq, digər sahələrdə çalışan şirkətlərin
də Azərbaycanda fəaliyyət göstərməsi üçün zəmin yaradırıq, müstəqil Azərbaycan Respublikasının
iqtisadiyyatında və ictimai-siyasi həyatında hökm sürən sabitliyi dünyaya bir daha nümayiş etdiririk. Biz bu
müqaviləni imzalamaqla müqavilədə iştirak edən şirkətlərin mənsub olduqları böyük ölkələrlə – Amerika
Birləşmiş Ştatları, Rusiya, İngiltərə, Türkiyə, Norveç kimi dövlətlərlə dostluq əlaqələrinin, iqtisadi əməkdaşlığın
və ümumiyyətlə, bütün sahələrdə əlaqələrin möhkəmlənəcəyinə ümid bəsləyirik.
Beləliklə, müqavilənin imzalanması üçün gözəl şərait yaranmışdır və biz bu gün böyük bir hadisənin
şahidiyik. Müqavilənin imzalanması [259-260] Azərbaycan Respublikasının həyatında, iqtisadiyyatında və
xüsusən neft sənayesində yeni bir mərhələ açır. Müqavilə 30 il müddətinə bağlanır. Deməli, qarşımızda uzun bir
yol var və böyük işlər, böyük vəzifələr durur. Müqaviləni hazırlayanlar yaxşı bilirlər, lakin mən buraya
toplaşanlara, bütün Azərbaycan xalqına bəyan etmək istəyirəm ki, bu müqavilənin bağlanması nə qədər çətin
idisə, onun həyata keçirilməsi ondan da çətin olacaqdır. Müqavilənin hər iki tərəf üçün, o cümlədən Azərbaycan
xalqı üçün, müstəqil Azərbaycan Respublikası üçün mənfəəti və müsbət nəticələri onun ardıcıl surətdə
icrasından asılıdır. Müqavilə ikitərəfli hərəkət olan yola bənzəyir: gərək hər iki tərəf eyni sürətlə hərəkət etsin.
Şübhəsiz ki, burada xarici neft şirkətlərinin üzərinə çox böyük vəzifələr düşür. Ümidvar olduğumu bildirmək
istəyirəm ki, həmin şirkətlər və onların mənsub olduqları ölkələrin dövlət orqanları bu müqavilənin həyata
keçirilməsi üçün vaxtında lazımi tədbirlər görəcəklər.
Azərbaycan Respublikasının üzərinə düşən vəzifələr daha çətin, daha ağırdır. Bilirsiniz ki, Azərbaycan
iqtisadiyyatı ağır böhran içərisindədir. Neft sənayesində də böyük çətinliklər yaranmışdır. Məhz bu böhrandan
çıxmaq, Azərbaycan iqtisadiyyatını inkişaf etdirmək, xalqımızın rifahını qısa müddətdə lazımi səviyyəyə
qaldırmaq üçün hamı əl-ələ verib müqavilənin həyata keçirilməsinə çalışmalıdır. Ümidvaram ki, Azərbaycanın
qəhrəman və təcrübəli neftçiləri, alimləri, mütəxəssisləri, iqtisadiyyatımızda bu sahə ilə məşğul olan şəxslər, bir
sözlə, hamı bu vəzifəni ən böyük, ən şərəfi vəzifə kimi qəbul edib, onun həyata keçirilməsinə çalışacaqdır. Mən
Azərbaycan prezidenti kimi, bu müqavilənin imzalanmasına qərar verərək öz məsuliyyətimi hiss edirəm, sizə
söz verirəm ki, onun həyata keçirilməsi üçün əlimdən gələni əsirgəməyəcəyəm.
Bu gün bu təntənəli və möhtəşəm mərasimdə mən Azərbaycan neftçilərini, Azərbaycan xalqını, bütün
Azərbaycan vətəndaşlarını bu əlamətdar tarixi hadisə münasibətilə təbrik edirəm. Azərbaycan Dövlət Neft
Şirkətinin bu sahədə çalışan nümayəndə heyətinin əməyini, ümumiyyətlə, şirkətin bu sahədə gördüyü işləri
qiymətləndirirəm və onları nail olduqları müvəffəqiyyətlər münasibətilə təbrik edirəm. Bu müqavilənin
hazırlanıb başa çatdırılması üçün böyük işlər görmüş olan xarici ölkələrin neft şirkətləri konsorsiumunun
rəhbərlərini, həmin şirkətlərin işçilərinin hamısını ürəkdən təbrik edir, onlara xoş arzularımı yetirir və əmin
olduğumu bildirmək istəyirəm ki, əməkdaşlığımız uğurlu olacaqdır.
Xarici neft şirkətlərinin mənsub olduqları ölkələrin – ABŞ-ın, Rusiyanın, Böyük Britaniyanın,
Türkiyənin, Norveçin dövlət və hökumət başçılarını bu hadisə münasibətilə ürəkdən təbrik edirəm.
Biz bu müqavilə əsasında sıx birləşir, böyük əməkdaşlığa başlayırıq və mən şübhə etmirəm ki,
əməkdaşlığımız uğurlu olacaqdır, buna maneçilik törədən bütün qüvvələr dəf ediləcəkdir, müstəqil Azərbaycan
Respubli[260-261]kası öz taleyinin, öz sərvətlərinin sahibi kimi, bu əməkdaşlıq sayəsində dünya birliyində,
dünya iqtisadi birliyində öz layiqli yerini tutacaqdır.
Sizi, bu mərasimə toplaşanları, bütün bu məsələlərə müsbət maraq göstərənlərin hamısını bir daha
ürəkdən təbrik edir, müqavilənin imzalanması uçun xeyir-dua verirəm. Xeyirli olsun, uğurlu olsun. Azərbaycan
xalqının xoşbəxt gələcəyi naminə bu müqavilənin bu gün burada imzalanmasını ürəkdən təbrik edirəm. Sağ
olun.
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MÜQAVİLƏ İMZALANDIQDAN SONRA TƏBRİK SÖZÜ
Hörmətli xanımlar, cənablar, qonaqlar!
Müqaviləyə imza atıldı, müqavilə imzalandı. Müqaviləni bütün şirkətlərin – həm xarici ölkələrin
şirkətlərinin rəhbərləri, həm də Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin rəhbərləri imzaladılar. Eyni zamanda,
müqaviləyə bizim mərasimdə iştirak edən xarici ölkələrin dövlət nümayəndə heyətlərinin başçıları da imza
atdılar.
Artıq yolun çox hissəsini keçdik, bu yolun son nöqtəsinə çatdıq. Müqavilə imzalandı. Bu münasibətlə
mən sizi, Azərbaycan Respublikasının bütün vətəndaşlarmı təbrik edirəm.
MÜQAVİLƏNİN İMZALANMASI MƏRASİMİNDƏ
YEKUN NİTQİ
Hörmətli xanımlar, cənablar!
Hörmətli qonaqlar!
Üç il müddətində hazırlanan müqavilənin imzalanma mərasimi sona çatır. Müqavilə artıq imzalanıbdır.
Mən müqavilə imzalanmamışdan əvvəl çıxış etmişəm. Ona görə də müqavilənin imzalanması münasibətilə sizi,
Azərbaycan xalqını, bu müqavilənin digər tərəfi olan xarici ölkələrin şirkətlərini, bu müqaviləyə qoşulan xarici
ölkələrin dövlət başçılarını, nümayəndə heyətlərini, hamınızı səmimi-qəlbdən təbrik edirəm.
Xarici ölkələrdən gəlmiş nümayəndə heyətlərinin başçıları, şirkətlərin rəhbərləri müqavilə imzalanandan
sonra çıxış etdilər, müqavilənin məzmunu, mahiyyəti və gələcək əhəmiyyəti haqqında gözəl fikirlər söylədilər.
Bütün çıxışlarda eyni fikir bəyan edildi ki, müqavilə həm Azərbaycan Respublikası üçün, həm də sənədə imza
atmış xarici ölkələrin şirkətləri üçün mənfəətlidir.
Çıxışlarda Azərbaycan xalqının, müstəqil Azərbaycan Respublikasının ünvanına xoş sözlər deyildi, xoş
arzular bildirildi. Mən bu sözlərə [261-262] görə minnətdaram və mərasimin sona çatdığı anda bir daha demək
istəyirəm ki, bu müqavilə Azərbaycan Respublikasının Dünya Birliyində layiqli yer tutmasına kömək edəcək,
ölkəmizin iqtisadiyyatını dünya iqtisadiyyatı, sərbəst bazar iqtisadiyyatı ilə sıx bağlayır. Ən ümdəsi isə ondan
ibarətdir ki, bu müqavilə Azərbaycan xalqının bu gününə, gələcəyinə böyük mənfəətlər verəcək, onun rifah
halının yüksəlməsi üçün zəmin yaradacaqdır.
Mən bu müqavilənin hazırlanmasında, imzalanmasında iştirak etdiyimə görə özümü çox xoşbəxt hesab
edirəm. Üzərimə götürdüyüm məsuliyyəti dərk edirəm və ümidvaram ki, gələcək nəsillər bu gün burada baş
verən tarixi hadisəni layiqincə qiymətləndirəcəklər.
Sizi bir daha təbrik edirəm. Bununla da müqavilənin imzalanma mərasiminin birinci hissəsini bitmiş
hesab edirəm. Sizin hamınıza, bütün Azərbaycan xalqına xoşbəxtlik, səadət, bütün işlərinizdə uğurlar
arzulayıram. Sağ olun. Xeyirli, uğurlu olsun.
MÜQAVİLƏNİN İMZALANMASI MƏRASİMİ
BAŞA ÇATDIQDAN SONRA MƏTBUAT
KONFRANSINDA BƏYANAT1
Hörmətli qonaqlar, mətbuat işçiləri!
Bu gün biz sizinlə birlikdə tarixi bir hadisənin şahidiyik. Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti ilə xarici
ölkələrin neft şirkətlərinin uzun müddət birlikdə hazırladıqları müqavilə imzalandı. Bu müqavilənin məzmunu,
mahiyyəti və onun imzalanması üçün əsaslar haqqında bir neçə gün öncə mən mətbuat nümayəndələri
qarşısında məlumat verdim və bu barədə ətraflı danışdım. Müqavilənin imzalanması üçün sentyabrın 14-də
fərman vermişəm. Bu fərmanda da müqavilənin əsas məzmun və mənasını, istər Azərbaycan üçün, istərsə də
xarici neft şirkətləri üçün əhəmiyyətini qeyd etmişəm. Fərman qəzetdə dərc olunmuş və onun rus və ingilis
dillərində mətni bu gün burada paylanmışdır. Mən bu barədə bu gün müqavilənin imzalanması mərasimində də
müəyyən fikirlər söylədim. Buna görə də təkrar etməyə ehtiyac yoxdur.
Mətbuat konfransında ABŞ energetika nazirinin müavini Uilyanı Uayt, Böyük Britaniyanın energetika naziri Timoti
Eqqar, Türkiyənin dövlət naziri Nəcməddin Cövhəri, İslam İnkişaf Bankının prezidenti Osam Cəfər Fakih də iştirak
etmişlər. Burada onların da jurnalistlərin suallarına cavabları dərc edilir.
1
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Xarici ölkələrin nümayəndə heyətlərinin başçıları da buradadırlar. Onlar da mərasimdə çıxış edərək öz
fikirlərini söyləmişlər. Zənnimcə, bütün bunları nəzərə alaraq, yenidən məlumat verməyə ehtiyac yoxdur. [262263] Mətbuat konfransı üçün yarım saat vaxt ayrılmışdır. Bu müddət ərzində mən və mənim qonaqlarım sizin
suallarınıza cavab verməyə hazırıq.
Sual: Bu müqavilənin imzalanması Azərbaycana nə kimi siyasi fayda verəcək?
H. Əliyev: Bilirsinizmi, müqavilə iqtisadi xarakter daşıyır. Mən onun iqtisadi cəhətdən səmərəliliyi
barədə bir neçə dəfə danışmışam. Bunu 14 sentyabr tarixli fərmanımda da qeyd etmişəm. Müqavilədə nəzərdə
tutulan iqtisadi göstəricilər də məlumdur. Mən bugünkü çıxışımda da qeyd etdim ki, müqavilə Azərbaycan
Respublikası ilə xarici şirkətlərin mənsub olduqları dövlətlər arasında əlaqələrin inkişafına, şübhəsiz, xeyli
təkan verəcəkdir. Elə bunun özü böyük bir nailiyyətdir. Lakin bir halda ki, 30 il müddətində müştərək fəaliyyət
göstəriləcək, ölkələrimiz inkişaf edəcəksə, şübhəsiz, bunun siyasi nəticələri də olacaqdır. Hər bir iqtisadi
müqavilə eyni zamanda siyasi nəticələr verir.
Sual: Məlum olduğu kimi Rusiyanın istər xarici işlər naziri, istərsə də yanacaq və energetika
naziri dəfələrlə bildirmişlər ki, Xəzərin statusu müəyyənləşdirilməyincə, buradakı neft yataqlarının birgə
işlənməsi sahəsində xarici şirkətlərin fəaliyyətini Rusiya tanımayacaqdır. Lakin bu gün müqavilə artıq
imzalanmışdır. İndi Rusiyanın müqavilə ilə əlaqədar mövqeyi necə olacaq?
H. Əliyev: Əvvəla, Rusiyanın "LUKoyl" şirkəti konsorsiumun iştirakçısıdır. İkincisi, Rusiya Yanacaq
və Energetika Nazirliyinin nümayəndəsi, bu nazirliyin Baş İdarəsinin rəisi Stanislav Puqaç bizim mərasimdə
iştirak edir. O, sənədin imzalanması mərasimində çıxış etmişdir. Əgər siz cənab Stanislav Puqaçın çıxışına
diqqətlə qulaq assaydınız, öz sualınıza cavab almış olardınız. O bildirdi ki, keçən ilin oktyabrında Azərbaycan
ilə Rusiya arasında bu barədə müqavilə imzalanmışdır.
Sual: Hörmətli prezident, bir neçə gündən sonra Sizin ABŞ-a səfəriniz gözlənilir. Siz bugünkü
tarixi müqavilənin imzalanmasından sonra Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin aradan qaldırılması
məsələsində Qərb ölkələrinin, ən əvvəl, ABŞ və İngiltərənin daha fəal mövqe tutacağına ümid
bəsləyirsinizmi? Ümumiyyətlə, Amerikaya Sizin səfərinizdən nə gözləmək olar?
H. Əliyev: Azərbaycanla Ermənistan arasında münaqişənin, Ermənistanın Azərbaycana etdiyi
təcavüzün qarşısının alınmasında Qərb dövlətlərinin, ən əvvəl beynəlxalq təşkilatlarda böyük nüfuzu olan
ölkələrin səy göstərəcəklərinə mən həmişə ümid bəsləyirəm. Mən indi də bu ümidlə yaşayıram. Bu ümidlər
məndə qarşıdakı səfər ərəfəsində də qalır.
Sual: Heydər bəy, Siz sentyabrın 16-da keçirdiyiniz brifinqdə verdiyiniz bəyanatda bildirdiniz ki,
bağlanan müqavilə Azərbaycanı heç də tam qane edən şəkildə deyildir. Buna baxmayaraq, Siz bu addımı
atır və müqaviləni imzalayırsınız. Lütfən, bu fikrinizi açıqlayın və yeni müqavilənin Elçibəy dövründə
hazırlanmış müqavilədən nə kimi üstün cəhətləri olduğunu göstərin. Heydər bəy, ikinci sualım belədir:
Müxalif [263-264] qüvvələr bu müqavilənin imzalanmasını prinsipcə müsbət qiymətləndirirlər. Sizin bu
xəbərlərə münasibətiniz necədir?
H. Əliyev: Əvvəla, deməliyəm ki, hər bir müqavilə, saziş bağlandıqda tərəflərdən hər biri çalışır ki,
daha çox mənfəət götürsün. Dəfələrlə demişəm ki, neft Azərbaycanın ən böyük milli sərvətidir. Mən də,
Azərbaycanın prezidenti kimi, bu sərvətdən istifadə edərək daha çox mənfəət götürülməsinə çalışmışam.
Danışıqların İstanbulda və Hyustonda aparılmış son mərhələlərində bunun üçün göstərdiyimiz səylər müsbət
nəticə vermişdir. Amma müqavilə hər iki tərəfin razılığı əsasında olmalıdır. Odur ki, hər bir şərtimizi əks tərəf
qəbul etməsə, onda müqavilə də baş tutmaz. Hər halda istədiklərimizin çoxuna nail olmuşuq. Amma hər iki tərəf
üçün bunun da bir həddi var. O həddi keçdikdə müqavilə də pozula bilər. Buna görə də biz bu həddə razılığa
gəlmişik.
O ki qaldı ikinci sualınıza, əvvəlki layihə ilə indiki layihənin fərqi çoxdur. Mənim bu il 4 fevral tarixli
fərmanımdan sonra Bakıda, İstanbulda və Hyustonda aparılan danışıqlar nəticəsində əvvəlki layihədən fərqli
olaraq Azərbaycan üçün çox mənfəətli göstəricilər əldə edilmişdir. Keçən il müqaviləyə dair danışıqlar
dayandırıldıqdan sonra aparılan danışıqlar, zənnimcə, çox uğurlu olmuşdur. Bunu xarici ölkələrin neft
şirkətlərinin nümayəndələri də etiraf edirlər. Əgər konkret məlumat almaq istəyirsinizsə layihəni götürüb
nəzərdən keçirə bilərsiniz.
Mən belə başa düşdüm ki, siz müxalifətin adından çıxış edir və deyirsiniz ki, müxalifət müqaviləni
bəyənir. Mən Azərbaycan xalqının milli mənafeləri mövqeyində duran adamam. Buna görə də Azərbaycan
Respublikası vətəndaşlarının hər bir qrupu, hər bir təbəqəsi mənim üçün Azərbaycan vətəndaşları kimi
qiymətlidir. Əgər sizin dediyiniz müxalifət bunu bəyənirsə, bu, şübhəsiz, onu göstərir ki, bu məsələlərə onlar da
dövlətçilik mövqeyindən yanaşırlar. Bu, müsbət haldır.
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Sual: Cənab prezident, çıxışınızda qeyd etdiniz ki, neft müqaviləsinin imzalanması xarici
dövlətlərə Azərbaycanda ictimai-siyasi vəziyyətin sabit olduğunu nümayiş etdirir. Bilmək istərdim, bu
gün cəbhədə atəşin dayandırılması ilə neft müqaviləsinin imzalanması arasında nə kimi bağlılıq var?
İkinci sualım xarici şirkətlərin nümayəndələrinədir. Əgər gələcəkdə bu müqavilənin taleyi üçün hər hansı
təhlükə yaranarsa, onların mənsub olduqları dövlətlər buna necə münasibət göstərəcəklər?
H. Əliyev: Atəşin dayandırılması ilə bu müqavilənin imzalanması arasında elə bir əlaqə yoxdur. Atəş
bundan dörd ay əvvəl dayandırılmışdır. Atəşkəs indi də davam edir. Bu, Ermənistanla Azərbaycan arasında
gedən müharibəyə son qoymaq, münaqişəni sülh yolu ilə aradan qaldırmaq üçün atdığımız addımdır.
Bildiyiniz kimi, müqavilə ilə əlaqədar üç ildir danışıqlar aparılır. Qeyd etdim ki, mən bu işin daha da
sürətləndirilməsi üçün fevralın 4-də fərman vermişəm. Son 45 gündə Hyustonda danışıqlar getmişdir. Hər iki
[264-265] tərəfi qane edən bu razılaşma sadəcə olaraq indi əldə edilmişdir və buna görə də müqavilə indi
bağlanır. Əgər razılıq altı ay bundan əvvəl əldə edilsəydi, müqavilə də onda imzalanardı.
İkinci sualınıza qonaqlardan birisi cavab verəcəkdir.
Uilyam Uayt (ABŞ energetika nazirinin müavini): Bu müqavilənin həyata keçirilməsini təmin etmək
üçün ABŞ hökuməti ilə Azərbaycan hökuməti birgə çalışacaqlar. Müqavilənin həyata keçirilməsi sayəsində neft
hasilatının artırılması hər iki tərəfin mənafeyinə uyğundur. Təhlükəsizlik və ətraf mühitin çirklənməsi
məsələlərinə də xüsusi diqqət yetiriləcəkdir.
Sual: Müqavilə artıq imzalandı, çox güman ki, hasil ediləcək neftin xarici bazara çıxarılması
məsələsi də tezliklə qarşıda duracaqdır. Bununla əlaqədar olaraq təklif edilən marşrutlardan hansına
üstünlük veriləcəkdir?
H. Əliyev: Bilirsinizmi, müqavilədə üç məsələ qeyd edilmişdir. İlk 18 ayda neft hasilatına başlanacaq.
48 ay müddətində neftin çıxarılması tam şəkildə təmin ediləcək. Çıxarılan neftin xarici şirkətlər tərəfindən ixrac
edİlməsi üçün boru kəməri 54 aydan gec olmayaraq çəkiləcəkdir. Boru kəmərinin çəkilişi haqqında əlavə
danışıqlar aparılacaq. Şübhəsiz ki, bütün mövcud variantlar təhlil ediləcək və hansı daha əlverişli olsa, biz də
onun barəsində razılığa gələcəyik. Nəcməddin bəy, Siz nə deyə bilərsiniz?
Nəcməddin Cövhəri (Türkiyənin dövlət naziri) Mən onu əlavə edə bilərəm ki, Anadoludan keçəcək
boru kəməri yalnız Azərbaycan nefti üçün deyildir. Bu kəmər Qazaxıstan neftinin də Aralıq dənizi sahilinə,
Qərbə nəql edilməsi üçün nəzərdə tutulmuşdur. Çünki 1936-cı il Montrö müqaviləsinə görə boğazlardan
(Türkiyənin Bosfor və Dardanel boğazları nəzərdə tutulur – AzərTAC) keçmək hüququna malik gəmilər
boğazların mənsub olduğu ölkənin təhlükəsizlik və gömrük qaydalarına riayət etməlidir. Montrö müqaviləsinin
imzalandığı dövrdə dünyanın ən böyük tankerlərinin subasımı 20-30 min ton idi. Bu gün 200-300 min tonluq
tankerlərin İstanbuldan keçməsi mümkün deyildir. Çünki boğazların sahilində 12 milyon əhalisi olan bir şəhər
yerləşir. Buna görə də Anadoludan keçəcək neft kəmərlərinə ehtiyac var. İstər Azərbaycandan olsun, istərsə də
Qazaxıstandan – fərqi yoxdur. Hörmətli cümhurbaşkanının bəyanatına əlavə olaraq demək istədiklərim
bunlardır.
Sual: Cənab prezident, çıxışlarda bildirildi ki, həll edilməli olan hələ bir sıra məsələlər,
problemlər, bəzi maneələr aradan qaldırılmalıdır. Xahiş edirəm, bu fikri açıqlayasınız. Maneələri hansı
müddətlərdə aradan qaldırmaq niyyətindəsiniz?
H. Əliyev: Zənnimcə, müqavilənin həyata keçirilməsi üçün elə bir maneə yoxdur. Qarşıya çıxan xırda
və cari məsələləri həll edəcəyik. Qoy heç kəs elə güman etməsin ki, Azərbaycan parlamenti müqavilənin
nəzərdən keçirilməsini uzadacaqdır. Ümidvaram ki, parlament onu təsdiqləyəcək [265-266] və burada
göstərildiyi kimi, müqavilə elə həmin gündən də qüvvəyə minəcəkdir.
Timoti Eqqar (Böyük Britaniyanın energetika naziri): Mənə elə gəlir ki, neft şirkətləri
nümayəndələrinin də çıxışlarında qeyd edildiyi kimi, ən mühüm məsələ odur ki, bu müqavilə Azərbaycanın neft
yataqlarının birgə işlənməsinə, Azərbaycanda neft hasilatının daha da artırılmasına doğru aparan yolun
başlanğıcıdır. İngiltərənin Şimal dənizindəkİ təcrübəsinə əsaslanaraq deyə bilərəm ki, burada qarşıya çıxacaq bir
sıra problemləri aradan qaldırmaq mümkün olacaqdır. Azərbaycan Respublikası ilə konsorsiumdakı neft
şirkətlərinin mənsub olduqları ölkələr arasında yüksək səviyyəli əlaqələr, habelə Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti
ilə xarici neft şirkətlərinin konsorsiumu arasında yaranmış qarşılıqlı anlaşma məndə heç bir şübhə yeri qoymur
ki, ortaya çıxan bütün problemlər tezliklə və asanlıqla həll ediləcəkdir.
H. Əliyev: Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm. Sağ olun.
Əliyev, Heydər Əlirza oğlu.
Müstəqilliyimiz əbədidir: 2-ci kitab. Bakı: Azərnəşr, 1997.- S. 164-170.
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ABŞ-ın NEFT ŞİRKƏTLƏRİ RƏHBƏRLƏRİNİN AZƏRBAYCAN PREZİDENTİ
HEYDƏR ƏLİYEVİN ŞƏRƏFİNƏ VERDİKLƏRİ NAHARDA
ÇIXIŞ
29 sentyabr 1994-cü il
Hörmətli xanımlar, cənablar!
Sentyabrın 20-də Azərbaycanda, onun paytaxtı Bakıda tarixi bir hadisə baş vermişdir. Azərbaycan
Respublikası ilə dünyanın iri neft şirkətləri arasında otuz il müddətinə artıq hamıya məlum olan böyük bir
müqavilə imzalanmışdır.
Bilirsiniz ki, Azərbaycan neft ölkəsidir və ta qədimdən ona "Odlar diyarı" deyirlər. Azərbaycan dünyada
ilk dəfə sənaye üsulu ilə çıxarılan neftin məkanı olub – 1847-ci ildə Bakıda ilk dəfə neft fontan vurmuşdur.
Ondan bir neçə il sonra isə ABŞ-da, Pensilvaniyada neft fontanı olmuşdur. Doğrudur, Azərbaycandakı ilk neft
fontanı dünyada o qədər də məşhur olmayıb. Ona görə də çoxları elə bilir ki, ilk neft fontanı Pensilvaniyaya
məxsusdur. Ancaq sonradan bu tarixi fakt araşdırılıb və mən sentyabrın 20-də Bakıda neft müqaviləsi
imzalanması mərasimində bu faktı tarixi sənədlər əsasında dünyaya bəyan etdim, dedim ki, Bakıda neft
Pensilvaniyadan bir neçə il qabaq fontan vurmuşdur.
1900-cü ildə, əsrin əvvəlində dünyada çıxarılan neftin 50 faizi Azərbaycanda hasil edilirdi. İndi XX əsr
başa çatır və ötən dövrdə Azərbaycan nefti bütün dünyada məşhur olubdur, Azərbaycan neftindən dünyanın hər
yerində istifadə edilib. Ancaq təəssüf ki, Azərbaycanın adı, respublikamızın gördüyü işlər dünya miqyasında, o
cümlədən ABŞ-da o qədər də məlum olmayıb. İndi, XX əsrin sonunda, XXI əsrin astanasında Azərbaycan nefti
yenidən dünyada məşhurlaşır. Üç ildən artıq gedən danışıqlar başa çatıb, tarixi müqavilə imzalanıb. Bu, həm
Azərbaycan üçün, həm də ölkəmizlə müştərək iş görməkdən ötrü müqaviləyə imza atmış neft şirkətləri üçün
böyük tarixi hadisədir.
Bu müqavilənin baş tutması Azərbaycanın müstəqilliyi ilə əlaqədardır. 150 ildir ki, Azərbaycanda sənaye
üsulu ilə neft çıxarılır. Ancaq xalqımız bu sərvətin sahibi olmayıb. Azərbaycan xalqı, respublikamız ilk dəfədir
ki, xarici ölkələrin neft şirkətləri ilə tarixi əhəmiyyətli müqavilə imzalamışdır. Mən çox sevinirəm ki, bu üç il
müddətində müqavilənin hazırlanması ilə əlaqədar Azərbaycan ilə ABŞ arasında çox sıx əlaqələr yaranmışdır.
İndi Azərbaycanın Amerikada çoxlu dostları var. Doğrudur, bu, istədiyimiz qədər çox deyil. Ancaq əvvəlkilərə
nisbətən indi dostlarımızın sayı xeyli çoxdur.
Məni çox sevindirir ki, burada Amerika konqresmeni cənab Qreq Laflin Azərbaycan haqqında gözəl
sözlər dedi. Mən dünən Kolumbiya [323-324] Universitetinin Harriman İnstitutunda – keçmiş Sovet İttifaqını
öyrənən institutda oldum, institutun professorları, elmi işçiləri ilə, Azərbaycanı çox sevən, ölkəmiz haqqında
çoxlu yazılar yazan professor Tadeuş Svyatixovski ilə görüşdüm. Çox sevindim ki, Svyatixovski kimi bir şəxs
var və o, Azərbaycan haqqında həqiqətləri yazır. Ancaq eyni zamanda təəssüflə bildirdim ki, nə üçün
Amerikada Svyatixovskilər azdır və Azərbaycan üçün cəmi bir Svyatixovski var. Orada mənə dedilər ki, indən
sonra burada Svyatixovskilər çox olacaq. İndi cənab Laflin çıxış edəndə fikirləşdim ki, nə üçün Azərbaycanın
Amerikada cəmi bir Laflini var. Mən istərdim ki, Amerikada Azərbaycan üçün Laflinlər yüzlərlə olsun.
Ola bilər, cənab Laflin istəyir ki, tək olsun və Azərbaycanda yalnız onu sevsinlər. Amma güman edirəm
ki, cənab Laflin çox geniş qəlbli adamdır, o heç vaxt qısqanclıq etməyəcək və istəyəcək ki, Azərbaycanı onun
kimi sevən konqresmenlər çox olsunlar. Mən bu gecə burada sizinlə bərabər olarkən sentyabrın 20-də axşam
"Gülüstan" sarayındakı ziyafəti xatırlayıram. "Gülüstan" sarayının salonu 4-5 dəfə bu salondan böyükdür. O
ziyafətdə iştirak edən qonaqların yarısı Amerikadan gəlmiş adamlar idi. Mən o axşam da düşünürdüm, bu gün
də düşünürəm ki, artıq Amerikada Azərbaycanın dostları çoxalıb. Düşünürəm ki, bu gün Laflin tək deyil,
dostlarımızın sayı artıb. Güman edirəm ki, biz hələ bu işin başlanğıcındayıq. Biz günbəgün, aybaay iş dairəmizi
genişləndirəcəyik və dostluq əlaqələrimiz daha da möhkəmlənəcək. Bakıda imzalanmış müqavilənin həm
iqtisadi, həm humanitar, həm də siyasi əhəmiyyəti var. Mən o müqavilənin bağlanması barədə sentyabrın 14-də
fərman imzalayarkən düşündüm ki, Azərbaycanın müstəqilliyini bütün dünyada nümayiş etdirmək üçün ciddi
bir addım atıram. Bu, həqiqətdir. Çünki bu müqavilənin bağlanmasına mane olan qüvvələr çox idi. Bizi hətta
bəzən hədələyirdilər. Ancaq Azərbaycanın müstəqilliyi indi o qədər möhkəmdir ki, heç bir hədədən, maneədən
çəkinmədik və müqaviləni imzaladıq.
Şübhəsiz ki, bu, Azərbaycan üçün cəsarətli bir addımdır. Ancaq mən əminəm ki, bu, Azərbaycanın
gələcəyi üçün çox ümidverici bir addımdır. Bu müqavilədə iştirak edən Qərb ölkələrinin və ABŞ-ın neft
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şirkətləri də belə fikirdədirlər. Müqavilənin iqtisadi cəhəti kimi, digər cəhətləri də bizim üçün çox
əhəmiyyətlidir. Bu müqavilə Azərbaycan ilə ABŞ arasında və digər Qərb ölkələri arasında əlaqələri inkişaf
etdirmək üçün böyük əsas yaradır.
Təsəvvür edin. Müqavilə sentyabrın 20-də imzalanıb, sentyabrın 25-də Azərbaycan Prezidenti ilk dəfə
ABŞ-a gəlib, sentyabrın 26-da ABŞ Prezidenti cənab Bill Klintonla Azərbaycan Prezidenti görüşüb, çox
əhəmiyyətli danışıqlar aparıb. Bu gün biz burada toplaşmışıq və "Gülüstan" sarayında olduğu kimi, burada da
həmin tarixi hadisəni qeyd edirik. Baxın, bir həftə içərisində nə qədər hadisə baş verib. Bunlar hamısı müstəqil
Azərbaycan üçün tarixi hadisələrdir. Bunlar hamısı Azərbaycan xalqının qəlbindən gələn hisslərdir. Bunlar
hamısı Azərbaycan xalqının, Azərbaycan [324-325] Respublikasının Qərbə, ABŞ-a olan hörmət və ehtiramının
əlamətidir. Bunlar hamısı xalqlarımız arasında yaranan dostluğun ilk körpüsüdür. Mən hesab edirəm ki, bu
yolda bizə heç bir qüvvə mane ola bilməz. Biz cəsarətli addım atmışıq və axıra qədər getməyə hazırıq. Mən
Azərbaycanın Prezidenti kimi bu sahədə üzərimə düşən vəzifələri axıradək yerinə yetirəcəyəm. Azərbaycan
xalqı ilə Amerika xalqı arasında dostluq əlaqələrinin genişləndirilməsi üçün bütün səylərimi sərf edəcəyəm.
Əminəm ki, bundan sonra Amerika vətəndaşları, siz, buradakı dostlarımız Azərbaycan ilə daha yaxından tanış
olaraq xalqımızın nə qədər geniş ürəkli, səmimi olduğunu hiss edəcəksiniz.
Sizin hamınızı bu tarixi hadisə münasibətilə təbrik edirəm. Bu günlərdə ABŞ-da, Nyu-Yorkda
olmağımdan çox məmnunam. ABŞ Prezidenti cənab Bill Klintonla görüşlərimi Azərbaycan üçün çox
əhəmiyyətli hesab edirəm. Əminəm ki, bunlar hamısı Azərbaycan ilə ABŞ arasında dostluq əlaqələri üçün çox
yaxşı əsasdır. Cənab Laflin dedi ki, o, Azərbaycanda ilk dəfə olub. Mən onu üçüncü dəfə ölkəmizə dəvət etdim.
Sizin hamınızı Azərbaycana dəvət edirəm. Bəziləriniz mənim dəvətim olmadan da gələcəksiniz, çünki
ölkəmizdə işləriniz var. Ancaq bilin ki, hər birinizi Azərbaycanda əziz qonaq kimi qəbul etməyə hazırıq.
Bugünkü görüş bizim üçün tarixi hadisədir. Hamınıza cansağlığı və xoşbəxtlik arzulayıram. ABŞ kimi
böyük dövlətin qüdrətinin artmasını arzu edirəm. Bütün Amerika xalqına xoş arzularımı bildirirəm.
Əliyev, Heydər Əlirza oğlu.
Müstəqilliyimiz əbədidir: 2-ci kitab. Bakı: Azərnəşr, 1997.- S. 203-204.
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NEFT MÜQAVİLƏSİNİ HƏYATA KEÇİRƏNRƏHBƏR KOMİTƏNİN İLK İCLASININ
AÇILIŞINDA ÇIXIŞ
24 yanvar 1995-ci il
Hörmətli xanımlar və cənablar!
Hörmətli qonaqlar!
Bir neçə il müddətində hazırlanmış və artıq imzalanmış neft müqaviləsinin – əsrin böyük müqaviləsinin
həyata keçirilməsi üçün bu gün əməli iş başlanır. Bu müqavilənin bağlanması üçün aparılan danışıqlar, görülən
hazırlıq işləri və nəhayət, onun imzalanması ərəfəsindəki proseslərin hamısı, bir daha qətiyyətlə deyə bilərik ki,
hamar, asan olmamışdır. Bu tarixi hadisə böyük zəhmətin, əməyin və eyni zamanda inadla həyata keçirilən işin
nəticəsi olmuşdur.
Azərbaycan neft ölkəsidir. Qədim zamanlarda bizim ölkəmizə, Vətənimizə "Odlar diyarı" deyərdilər və
biz bu adla fəxr edirik. Məlumdur ki, XIX əsrin ikinci yarısından başlayaraq bizdə ola bilər ki, dünyada ilk dəfə
olaraq neft istehsalına başlanıb. Azərbaycanın neft sənayesi böyük tarixə malikdir. O, bir çox mühüm
mərhələlərdən keçibdir. Neft sənaye üsulu ilə çıxarılmağa başlananda Qərb ölkələrinin neft şirkətləri
Azərbaycanda fəaliyyət göstərib, burada neft hasilatı və emalı sahəsində müştərək işlər aparıblar. Sonra bu
şirkətlərin Azərbaycanda fəaliyyəti dayandırılıb neft sənayesi sovet dövləti tərəfindən milliləşdirilibdir, istehsal
edilən neft uzun illər Sovetlər İttifaqının ehtiyaclarını təmin etmək üçün istifadə olunubdur.
Xalqımız üç il bundan əvvəl öz müstəqilliyini, milli azadlığını əldə edib. Azərbaycan xalqı, Azərbaycan
dövləti öz sərvətlərinin sahibi olub. Bütün bunlar müstəqil Azərbaycan dövlətinin neft yataqlarından müstəqil,
özü istədiyi kimi istifadə etməsi üçün imkanlar yaradıb. Məlumdur ki, Azərbaycan neftçilərinin neftçıxarma
sahəsində həm elmi, həm texniki, həm də əməli iş aparılmasında böyük təcrübəsi, potensialı vardır. Azərbaycan
alimlərinin, mühəndislərinin, geoloqlarının, [141-142] neftçilərinin, neft ustalarının gərgin əməyi və böyük
fəaliyyəti nəticəsində 45 ildən artıqdır ki, Xəzər dənizində neft hasil olunur.
Bunlar hamısı müstəqil Azərbaycan dövlətinin öz sərvətlərindən, o cümlədən onun zəngin sərvəti olan
neft yataqlarından istifadə etməsi üçün çox gözəl əsas yaratmışdır. Ancaq eyni zamanda, indiki mərhələdə biz
bu neft yataqlarından səmərəli istifadə etmək üçün dünyanın böyük təcrübəyə, böyük potensiala malik olan neft
şirkətləri ilə əməkdaşlıq etməyi də lüzumlu və zəruri hesab edirik. Məhz bunların nəticəsində Xəzər dənizinin
Azərbaycan bölməsindəki neft yataqlarından xarici ölkələrin böyük neft şirkətləri ilə müştərək istifadə olunması
barədə üç ildən çox müddətdə danışıqlar aparılıb. Böyük məmnuniyyət hissi ilə qeyd etməliyəm ki, bu
danışıqlar nə qədər çətin də olsa, müvəffəqiyyətlə başa çatıb və neft yataqlarından birlikdə istifadə olunması
üçün böyük neft müqaviləsi imzalanıbdır.
Neft yataqlarından istifadə olunması üçün dünyanın iri neft şirkətləri ilə üç ildən artıq bir dövrdə aparılan
danışıqlar Azərbaycan və demək olar ki, dünya ictimaiyyətinin daim diqqət mərkəzində olub. Bu müqavilənin
hazırlanmasına və danışıqların aparılmasına çox böyük maraq göstərilibdir. Azərbaycan xalqı, ictimaiyyəti bu
danışıqlara, nəhayət, müqavilənin hazırlanıb imzalanmasına böyük ümidlə baxıblar. Bu işə dünya
ictimaiyyətinin bəzi dairələrində çox qısqanclıqla yanaşan və mənfi münasibət bəsləyən qüvvələr də olub, bu
müqavilənin hazırlanmasına və imzalanmasına cürbəcür istiqamətlərdən maneçilik törədər çox güclü qüvvələr
də olubdur. Ancaq müstəqil Azərbaycan Respublikası dövlətinin iradəsi və xarici ölkələrin neft şirkətləri ilə
bizim sağlam əsasda olan əməkdaşlarımız bütün bu maneçiliklərin aradan götürülməsinə imkan verib. Nəhayət,
1994-cü il sentyabrın 20-də neft müqaviləsi imzalanıbdır. Müqavilə imzalanan kimi xarici ölkələrin ayrı-ayrı
dairələrindən bu sənədi pozmağa cəhdlər də göstərilib, hücumlar da olub. Bunlar artıq məlumdur. Biz bunların
hamısının qarşısını almışıq. Müqavilə hazırlanarkən mən əmin idim ki, bütün bu maneələrin, hücumların,
təzyiqlərin qarşısını biz öz iradəmizlə alıb, onlara layiqli cavab verə biləcəyik və biz bunu etdik. Müqavilə artıq
işləyir, "Əsrin müqaviləsi" kimi dillərə, tarixə düşüb.
İmzalanmış müqavilə Azərbaycan parlamentində müzakirə [142-143] edilib, Milli Məclis tərəfindən
qəbul olunub. 1994-cü il dekabrın 2-də mən bu müqavilənin təsdiq olunması haqqında xüsusi qanun
imzalamışam. Beləliklə, müqavilənin əməli surətdə həyata keçirilməsi üçün siyasi, iqtisadi və hüquqi əsaslar
yaranıbdır. İndi əməli iş getməlidir. Əvvəllər görülmüş işlərin hamısını yüksək qiymətləndirərək, mən bu gün
əmin olduğumu bildirmək istəyirəm ki, artıq bu müqavilə sürətlə həyata keçirilməlidir. Bunun üçün xüsusi işçi
qrupları, müqavilənin rəhbər komitəsi yaradılıb, əməli işlər aparılması üçün başqa təşkilati tədbirlər görülüb.
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Mən bunların hamısını bəyənirəm və əməli işə başlamağınız münasibətilə sizi və bu müqavilədə indən sonra
işləyəcək adamların hamısını təbrik edirəm.
Qeyd etmək lazımdır ki, müqavilənin hazırlanması prosesi nə qədər ağır, çətin yollardan keçmiş olsa da,
onun həyata keçirilməsi bundan da çətin olacaqdır. Qarşıda çox gərgin, çox mühüm işlər durur. Mən əminəm ki,
müqavilədə iştirak edən konsorsiumun, şirkətlərin nümayəndələri və rəhbərləri Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti
ilə bərabər bu məsələlərin ardıcıl surətdə davamlı olaraq, gecikmədən həll olunmasını təmin edəcəklər.
Müqavilə 30 il müddətinə nəzərdə tutulmuşdur. Şübhəsiz ki, birinci illər çətin, ağır olacaq. Bizi –
Azərbaycan tərəfini, Prezident kimi şəxsən məni ilk illərin işi xüsusi maraqlandırır. Hesab edirəm ki, birinci
illər üçün nəzərdə tutulan proqram vaxtından əvvəl yerinə yetirilməlidir. Siz bu gün burada 1995-ci ilin
proqramını, büdcəsini müəyyənləşdirəcək, görüləcək işlər haqqında müzakirələr aparıb qərarlar qəbul
edəcəksiniz. Mən arzu edərdim ki, birinci il – 1995-ci il üçün nəzərdə tutulan işlər yüksək səviyyədə olsun və
onların ardıcıl olaraq günbəgün, aybaay həyata keçirilməsi üçün lazımi tədbirlər görülsün. Bilirsiniz ki, bu
müqavilə haqqında, onun ətrafında indi də müxtəlif dairələrdə, mətbuatda, ayrı-ayrı ölkələrdə danışıqlar davam
edir. Haradasa belə fikirlər yayırlar ki, müqavilə bağlanıbsa da, ancaq guya Qərb şirkətləri onun həyata
keçirilməsinə tələsməyəcəklər. Bəziləri deyirlər ki, müqavilənin həyata keçirilməsi birinci illərdə – 1995-1998ci illərdə Azərbaycan iqtisadiyyatı üçün o qədər də xeyirli olmayacaqdır. Bu qüvvələr müqavilənin
imzalanmasına mane ola bilmədilərsə də, onun həyata keçirilməsinə cürbəcür zərbələr vurmaq istəyirlər. Güman
edirəm ki, Qərb neft şirkətləri, konsorsiuma daxil olan [143-144] neft şirkətlərinin rəhbərləri bütün iftiralara,
yalanlara, bu müqavilənin əleyhinə çıxan qüvvələrin hamısına cavab vermək üçün öz səylərini
əsirgəməyəcəklər. Bunları nəzərə alaraq, sizdən rica edirəm ki, müqavilənin həyata keçirilməsi sayəsində birinci
illərin, 3-4 ilin proqramı çox dəqiq olsun və onun əvvəllər nəzərdə tutulandan da tez yerinə yetirilməsi üçün
lazımi tədbirlər görülsün.
Bu müqavilənin həyata keçirilməsi üçün Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin, neftçilərimizin,
alimlərimizin üzərinə çox böyük və şərəfli vəzifələr düşür. Əmin olduğumu bildirmək istəyirəm ki, Azərbaycan
neftçiləri, Dövlət Neft Şirkətində çalışan məsul şəxslər, alimlərimiz, bu sənədin yerinə yetirilməsinə qoşulmuş
bütün adamlar Azərbaycanın bu günü və gələcəyi üçün müqavilənin nə qədər böyük əhəmiyyətə malik
olduğunu bir daha dərk edəcək və onun həyata keçirilməsinə çalışacaqlar.
Mən bu gün bir daha qeyd etmək istəyirəm ki, biz bu müqaviləni hazırlayarkən, onu imzalayarkən və mən
bir Prezident kimi müqavilənin hüquqi qüvvə alması üçün qanun imzalayarkən Azərbaycanın bu günü və
gələcəyi haqqında düşünmüşük. Hamı da bilməlidir ki, biz bu arzularla, niyyətlərlə müqavilənin işə başlamasını
istəyirik. Müqavilənin həyata keçirilməsi respublikamızın böhran vəziyyətində olan iqtisadiyyatında qarşıdakı
illərdə böyük dəyişikliklər etmək üçün mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Müqavilənin həyata keçirilməsi eyni
zamanda Azərbaycanın gələcək inkişaf perspektivi üçün çox əhəmiyyətlidir. Bu müqaviləni imzalayanda da biz
Azərbaycanın gələcək nəsillərinin həyatı barədə düşünürdük. Müqavilənin həyata keçirilməsi üçün aparılan işlər
Azərbaycan Respublikası neft sənayesinin başqa sahələrinə də təsir edəcəkdir.
Azərbaycan torpaqlarında yerin təkində hələ istifadə olunmamış çox böyük neft və qaz sərvətlərimiz var.
Alimlərimiz, geoloqlarımız tərəfindən Xəzər dənizinin Azərbaycan bölməsində kəşf olunmuş başqa zəngin neft
və qaz yataqları da var. Biz bu müqaviləni həyata keçirərək, təcrübə toplayaraq o yataqların da – həm dənizdə,
həm də quruda olan neft yataqlarının istifadə edilməsi üçün lazımi tədbirlər görəcəyik. Bu məsələlərin həll
olunması üçün xarici ölkələrin neft şirkətləri ilə də əməkdaşlıq etməyə hazırıq. Bu baxımdan, müqavilənin
həyata keçirilməsi təcrübəsi gələcək işlərimiz üçün daha əhəmiyyətli olacaqdır. Hesab edirəm ki, konsorsiuma
da[144-145]xil olan neft şirkətləri, Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti bütün bu perspektivləri nəzərə alaraq işlərini
yaxşı təşkil edəcəklər.
Konsorsiumun iştirakçısı olan xarici ölkələrin neft şirkətlərinin burada iştirak edən nümayəndələrini bu
müqavilənin həyata keçirilməsinə başlanması münasibətilə ürəkdən təbrik edirəm. Onları əmin edirəm ki, dövlət
tərəfindən, Azərbaycan Prezidenti kimi mənim tərəfimdən bu müqavilənin həyata keçirilməsi həm daxili nəzarət
altında olacaqdır, həm də bu işlərin vaxtlı-vaxtında aparılması üçün lazımi tədbirlərin görülməsi təmin
olunacaqdır.
Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətini, onun rəhbərliyini, neftçiləri, xalqımızı bu müqavilənin əməli surətdə
həyata keçirilməsinə başlanması münasibətilə təbrik edirəm.
Hörmətli xanımlar və cənablar!
Hörmətli qonaqlar!
Bu mühüm işdə sizin hamınıza uğurlar arzulayıram! Xeyirli olsun! Uğurlu olsun!
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Əliyev, Heydər Əlirza oğlu.
Müstəqilliyimiz əbədidir: 3-cü kitab. Bakı: Azərnəşr, 1997.- S. 76-77.
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DAVOS (İSVEÇRƏ) İQTİSADİ FORUMUNDA DÜNYANIN ENERGETİKA
PROBLEMLƏRİNƏ HƏSR OLUNMUŞ SESSİYADA ÇIXIŞ
30 yanvar 1995-ci il
Hörmətli cənab sədr, möhtərəm xanımlar və cənablar! Azərbaycan Davos forumunda ilk dəfə iştirak edir.
Ona görə də ən əvvəl dəvət üçün və Davos – 95 kimi maraqlı görüşün təşkili üçün təşəkkürümü bildirirəm.
Bütünlükdə bu forumda, xüsusən də energetika problemlərinin müzakirə olunduğu bugünkü görüşdə iştirak
etməyimizi respublikamız üçün çox faydalı sayıram.
Azərbaycan üç il bundan əvvəl müstəqillik qazanmış respublikadır və öz istiqlaliyyətini
möhkəmləndirmək, demokratik hüquqi dövlət yaratmaq yolu ilə, bazar iqtisadiyyatı yolu ilə, azad sahibkarlığa,
xarici investisiyalara şərait yaratmaq, dünya iqtisadiyyatına sıx bağlanmaq, Azərbaycanla əməkdaşlığa maraq
göstərən bütün ölkələrlə qarşılıqlı surətdə faydalı iqtisadi əlaqələr qurmaq yolu ilə gedir. Azərbaycanın həm
sənaye, həm də kənd təsərrüfatı istehsalı sahəsində böyük iqtisadi potensialı var. Neft sənayesi və neft kimyası
kompleksi bu potensialda mühüm yer tutur.
Sizə məlum olduğu kimi, Azərbaycanda ta qədimlərdən neft və qaz çıxarılır. Ölkəmizdə sənaye üsulu ilə
neft çıxarılmasına hələ ötən əsrin ortalarında – 1848-ci ildə başlanmışdır. Əsrimizin əvvəlində sənayemiz öz
inkişafının yüksək mərhələsinə çatmışdı. Bu zaman dünya neft hasilatının çox hissəsi Azərbaycanın payına
düşürdü. Bütün ötən dövr ərzində Azərbaycanda 1 milyard 400 milyon ton neft çıxarılmışdır. Lakin
Azərbaycanda bu gün də zəngin neft və qaz yataqları var.
Müstəqil dövlət kimi dünya birliyinə daxil olduğumuz indiki dövrdə biz enerji ehtiyatlarımızdan – neft
yataqlarından istifadə etmək üçün tədbirlər görürük.
Bu istiqamətdə xeyli iş görülmüşdür. Bildiyiniz kimi, ötən ilin sentyabrında Azərbaycan ilə xarici neft
şirkətləri konsorsiumu (buraya on şirkət – "Amoko", "Penzoyl", "Makdermott", [155-156] "Yunokal", "Britiş
petroleum", "Statoyl ", "Lukoyl " və başqaları daxildir) arasında böyük müqavilə imzalanmışdır. İndi həmin
müqavilənin praktiki olaraq həyata keçirilməsinə başlanmışdır. Müqavilə 30 il müddətinə imzalanmışdır və bu
vaxt ərzində 500 milyon tondan artıq neft çıxarılması nəzərdə tutulur. Biz bunu Azərbaycanın dünya
iqtisadiyyatına fəal inteqrasiyası yolunda ilk addım sayır, ölkəmizin xarici investisiyalar üçün, biznes üçün,
qarşılıqlı surətdə faydalı əməkdaşlıq üçün açıq olduğunu nümayiş etdiririk.
Neft müqaviləsi Xəzər dənizinin Azərbaycana aid hissəsindəki üç yatağı əhatə edir. Həmin yataqların
ikisi yeni kəşf olunmuşdur, üçüncü yatağı isə biz çoxdan istismar edirik. Sizə məlumdur ki, dənizdə neft
çıxarılması sahəsində Azərbaycanın zəngin təcrübəsi var. Respublikada bu işə 45 il əvvəl başlanmışdır. Neft
sənayesi, neft elmi, geologiya sahəsində böyük təcrübəsi olan Azərbaycan mütəxəssisləri həm də güclü kadr
potensialı yaratmışlar. Azərbaycan keçmiş ittifaqın neft akademiyası sayılırdı. Sovet İttifaqındakı bütün neft
yataqları bizim mütəxəssislərin iştirakı ilə kəşf olunmuş və istismar edilmişdir. Azərbaycanın bu sahədəki elmi
praktiki kadr potensialı indi də mövcuddur və gələcəkdə ondan daha geniş istifadə etmək mümkündür.
Azərbaycanda neft və qaz sənayesinin böyük infrastrukturu yaradılmışdır. Elmi tədqiqat institutlarından,
elmi potensialdan əlavə, güclü neftayırma sənayemiz var. Hazırda respublikada ildə 9 milyon ton neft çıxarılır,
neftayırma zavodlarımızın gücü isə təxminən 23-25 milyon tondur. Azərbaycanda güclü neft kimyası və neft
maşınqayırma kompleksləri var. Keçmiş Sovet İttifaqında buraxılan neft mədəni avadanlığının 70 faizə qədəri
Azərbaycanın neft maşınqayırma zavodlarında istehsal olunurdu.
Təbii ki, indi Azərbaycanda çıxarılacaq neftin respublikadan kənara, xüsusən Qərb ölkələrinə aparılması
məsələsi gündəlikdə durur. Konsorsiumun əsas iştirakçıları da Qərbin neft şirkətləridir. Neft müqaviləsində
nəzərdə tutulan yataqlardan əlavə, Xəzər dənizinin Azərbaycana aid hissəsində çox perspektivli başqa yataqlar
da var. Həmin yataqların neft və qaz ehtiyatları müəyyənləşdirilmişdir. Hazırda biz bu yataqların işlənilməsi
barədə xarici neft şirkətləri ilə danışıqlar aparırıq. Şübhəsiz, həmin yataqlar xarici kapitalı cəlb etməklə, xarici
şirkətlərlə birlikdə, xarici maliyyə təşkilatlarının iştirakı ilə [156-157] işlənilə bilər. Biz buna ümid bəsləyirik.
Müvafiq sazişlər bağlamaq üçün həmin yataqlar yaxın vaxtlarda tender əsasında təqdim olunacaqdır.
Mühüm məsələlərdən biri də çıxarılan neftin ixrac edilməsidir. İki ildən artıqdır ki, alim və
mütəxəssislərimiz xarici şirkətlərlə, beynəlxalq bank təşkilatları ilə birgə neft kəmərinin keçdiyi marşrutun bir
neçə variantını hazırlamışlar, indi bunun üzərində durmaq istəmirəm. Hər halda biz bu variantları bir də
nəzərdən keçirməyi, neft kəmərinin marşrutunun ən məqsədəuyğun variantını müəyyənləşdirməyi zəruri sayırıq.
Eyni zamanda biz bunu əsas tuturuq ki, bu halda neft kəmərinin iqtisadi cəhətdən sərfəliliyi uzunmüddətli
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istifadə baxımından təhlükəsizliyin möhkəmliyi, həmçinin təbii ki, kəmərin marşrutu üzərində olan dövlətlərlə
münasibətlər əsas götürülməlidir. Bununla əlaqədar Qazaxıstan neftinin də Xəzər dənizi və Azərbaycan, İran,
Türkiyə və başqa ölkələrin ərazisi vasitəsilə Cənuba daşınmasının mümkünlüyü barədə cənab Nursultan
Nazarbayevin fikrinə tamamilə şərikəm. Biz bu məsələ ilə bağlı müvafiq söhbətlər, danışıqlar aparmışıq və
zənnimcə, bunlar gələcəkdə də davam etdiriləcəkdir.
Bir sözlə, zəngin neft və qaz yataqları, digər təbii sərvətləri olan Azərbaycan müasir dünyanın istifadə
etdiyi prinsiplər əsasında xarici investisiyalar, xarici şirkətlərlə əməkdaşlıq üçün, dünya üçün açıqdır.
Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm.
Əliyev, Heydər Əlirza oğlu.
Müstəqilliyimiz əbədidir: 3-cü kitab. Bakı: Azərnəşr, 1997.- S. 82-83.
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"AZƏRNEFTYAĞ" İSTEHSALAT BİRLİYİNDƏ ELOU-AVT-2 QURĞUSUNUN AÇILIŞINA
HƏSR OLUNMUŞ MİTİNQDƏ ÇIXIŞ
7 fevral 1995-ci il
Hörmətli bacılar, qardaşlar!
Hörmətli qonaqlar!
Bu gün Azərbaycan Respublikasının və onun paytaxtı Bakı şəhərinin həyatında əlamətdar bir hadisə baş
verir. Müasir tələblərə uyğun yeni böyük sənaye müəssisəsinin tikintisi başa çatıb və o, istismara buraxılır.
Azərbaycanın sənaye potensialı yeni bir müəssisə ilə zənginləşir. Bu münasibətlə mən sizi və sizin simanızda
bütün neftçiləri, emalçıları, neft sahəsində çalışanların hamısını və bütün vətəndaşlarımızı səmimi qəlbdən
təbrik edirəm.
Bu sənaye müəssisəsi – neft məhsulları istehsal edən yeni ELOU-AVT-2 qurğusu Amerikanın "Petrofak"
firmasının layihəsi ilə Koreyanın "Laki injinirinq" firması tərəfindən hazırlanmış, onların layihələri,
texnologiyası əsasında yaranmışdır. Bu qurğunun tikilməsi, başa çatması Azərbaycan Respublikasının xarici
ölkələrlə və xüsusən, sənaye sahəsində, texnologiya, texnika sahəsində inkişaf etmiş Koreya ilə
münasibətlərinin parlaq təzahürüdür. Bu birgə işin nəticəsində Bakıda belə bir yeni sənaye müəssisəsinin
meydana gəlməsi onu göstərir ki, müstəqil Azərbaycan Respublikası xarici ölkələrlə əməkdaşlıqda
müvəffəqiyyətlər, nailiyyətlər əldə edir və bu yol bizim üçün açıqdır, biz bu yolla gedə bilərik.
Bu hadisə münasibətilə, ELOU-AVT-2 qurğusunun tikilib başa çatdırılması və istismara verilməsi
münasibətilə mən Koreyanın "Laki injinirinq" firmasını, onun burada çalışan mütəxəssislərini, mühəndislərini
və Koreyanın bizimlə əməkdaşlıq edən bütün vətəndaşlarını xüsusi təbrik edirəm, onlara öz adımdan,
Azərbaycan dövləti adından təşəkkürümü, minnətdarlığımı bildirirəm.
Ancaq burada əsas işi görən Azərbaycanın mühəndisləri, mütəxəssisləri, fəhlələri, "Azərneftyağ"
İstehsalat Birliyinin və "AzQUR" Səhmdar Şirkətinin kollektivləridir. Azərbaycan [165-166] Respublikası
iqtisadiyyatının belə ağır böhran şəraitində olduğu bir dövrdə müasir səviyyədə, yüksək texnologiya
səviyyəsində olan yeni bir müəssisənin yaradılması, şübhəsiz, çox böyük təqdirəlayiqdir və ona görə də mən bu
qurğunun yaranmasında – onun inşasında, tikilməsində, qurulmasında, bu gün istismara verilməyə
hazırlanmasında iştirak edən bütün həmvətənlərimizə, vətəndaşlarımıza – hamıya ürəkdən təşəkkür edirəm və
sizi bu nailiyyətiniz münasibətilə təbrik edirəm.
Azərbaycan neft diyarıdır. Neft hasilatı və emalı Azərbaycan iqtisadiyyatının, sənayesinin əsas
sahələrindən biridir. Ona görə də Azərbaycanda neft emalı ilə əlaqədar olan müasir tipli belə yeni sənaye
müəssisələrinin yaranması təbii haldır. Bu, eyni zamanda Azərbaycanın iqtisadi potensialının inkişaf
etdirildiyini, zənginləşdirildiyini nümayiş etdirir. Bizim indi toplaşdığımız yer dövri-qədimdən Bakının
Qaraşəhəri adlandırılırdı. Vaxtilə – hələ XIX əsrin sonunda, XX əsrin əvvəlində Bakıda neft sənayesi geniş
miqyasda inkişaf edərkən burada zavodlar tikilmişdi, həmin müəssisələrdə neft emal olunurdu. O vaxt
texnologiya şübhəsiz ki, aşağı səviyyədə olduğuna görə neftin emalı zamanı havaya çoxlu qara toz buraxılırdı.
Ona görə də bu yerə Qaraşəhər deyirdilər.
Biz bu Qaraşəhərdə daim yaşamışıq. Burada insanlar çalışıblar, fədakarlıq göstəriblər, vətənlərinə,
xalqına xidmət ediblər. Ancaq bu gün böyük iftixar hissi ilə deyə bilərik ki, bu yer indi Qaraşəhər deyil. Bura
güllər, çiçəklər şəhəridir. Bura yaşıllıqlar şəhəri, abadlıq şəhəridir. Bu da ondan irəli gəlir ki, vaxtilə – 70-ci
illərdə biz Azərbaycan sənayesinin yenidən qurulması, tamamilə modernləşdirilməsi, müasirləşdirilməsi
sahəsində çox işlər gördük. Bunların nəticəsində Qaraşəhərdə Bakının havasını korlayan, zibilləyən qurğular,
zavodlar söküldü və onların yerində yeni texnologiyalı zavodlar tikildi. Nəinki zavodlar, həm də müasir tipli
yaşayış binaları tikildi, bura zavod şəhərciyindən Bakının böyük yaşayış məntəqəsinə çevrildi. Artıq burada
gözəl ağaclar da var, qızılgüllər də, çiçəklər də var.
Xatirimdədir, indi olduğumuz bu yer vaxtilə XXII partiya qurultayı adına neftayırma zavodu idi. Biz
Xəzər dənizinin sahilindəyik. Mən buraya dəfələrlə gəlmişdim. Burada torpaq da, hava da qara idi. Dənizin
sahilinə gedəndə suyun üzərində böyük bir qara örtük görünürdü. Bunlar hamısı o köhnə qurğuların havaya
buraxdığı çirkli, zəhərli maddələrin nə[166-167]ticəsi idi. Biz bunların hamısını dağıtdıq. O vaxt bu yerdə
həmin dövrə görə yeni texnologiyalı ELOU-AVT-6 qurğusu quruldu. İndi buraya toplaşanların bir çoxu o
zaman orada işləyirdi, həmin qurğunun yaranmasında, inşasında iştirak edirdi. O qurğunun 1981-ci ildə tikilib
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başa çatdırılması, istismara verilməsi Azərbaycanın həyatında mühüm hadisə oldu. Bəli, altı milyon ton və
ondan da çox neft məhsulları istehsal edə bilən yeni bir zavodun istismara verilməsi böyük bir hadisə idi. O vaxt
da biz bura toplaşmışdıq, sevinirdik, bir-birimizi təbrik edirdik.
O vaxtdan on beş il keçib. Mən bu gün böyük məmnuniyyət hissi ilə deyə bilərəm ki, o zaman əsası
qoyulmuş bu mükəmməl, böyük zavod indiyədək işləyir, fəaliyyət göstərir, Azərbaycanın iqtisadiyyatında
böyük rol oynayır, xalqımızın iqtisadi həyatında öz görkəmli yerini tutubdur. Mən o vaxtdan burada işləyənlərin
hamısına xüsusi minnətdaram. Ona görə ki, bu zavodu qoruyublar, saxlayıblar, dağıtmağa qoymayıblar və bu
müəssisədən həm Azərbaycan Respublikası, həm xalqımız, həm də zavodun kollektivi üçün səmərəli istifadə
ediblər.
Bilirsiniz ki, son illər sənayemizdə böhran vəziyyəti yaranıb. Böyük-böyük sənaye müəssisələri istehsal
gücündə çalışmır, bəziləri hətta dayanıb, insanlar işsiz qalıb, vəziyyət ağırlaşıbdır. Neft hasilatı azaldığına görə
mövcud qurğuların gücündən istifadə edə bilməməyinizə baxmayaraq, sizin zavod işləyir, fəaliyyətdədir, öz
mövqeyini saxlayır. Bu, böyük hadisədir. Respublikamızda, keçmiş Sovetlər İttifaqının ərazisində yaranmış bu
böhran vəziyyətində zavodun belə səviyyədə yaşaması çox əlamətdar hadisədir. Ancaq bundan sonra burada
yeni bir qurğu qurulub, siz onu istifadəyə vermisiniz və işlədirsiniz. Nəhayət, bu gün zavodun içərisində demək
olar ki, yeni bir zavod istismara verilir. Bu, elə bir dövrdə baş verir ki, başqa yerlərdə inşaat yox, dağılma gedir,
böyük sənaye müəssisələrimiz lazımi səviyyədə işləmir. Burada isə yeni bir zavod istismara verilir. Bu, çox
gözəl, diqqətəlayiq, təqdirəlayiq bir hadisədir. Mən buna görə sizi təbrik edirəm, sizə çox sağ ol deyirəm ki,
bunu etmisiniz və bu işi axıra çatdırmısınız.
Şübhəsiz ki, neftçilərimiz, neftayırma zavodlarında çalışan mühəndislər, texniklər, mütəxəssislər, fəhlələr
Azərbaycan neftçilərinin ənənələrinə sadiq qalıblar və həmin sədaqəti bu gün də davam etdirirlər. Mən burada
bir faktı da qeyd etmək [167-168] istəyirəm. O vaxt biz ELOU-AVT-6 qurğusunu, əslində isə zavodu tikib
qurtararkən gənc mühəndis Rəsul Quliyev bu zavoda başçılıq edirdi. Rəsul Quliyev o vaxtdan son zamanlara
qədər bu zavoda, sonra birliyə rəhbərlik edib. Onun fəaliyyəti burada xüsusi qeyd olunmalıdır. Çünki məhz
onun fəaliyyəti nəticəsində bu zavodun kollektivi də yaşayır, zavod da yaşayır. Hətta zavod öz daxili
imkanlarından istifadə edərək yeni istehsal müəssisələri yaratmaq, genişlənmək imkanı əldə edib. Bundan əvvəl
tikilmiş iki milyon tonluq qurğunun və bu qurğunun yaranması, xarici ölkələrlə iqtisadi əlaqələrin qurulması,
xarici şirkətlərin buraya cəlb edilməsi şübhəsiz ki, Rəsul Quliyevin məharəti, bacarığı və fəaliyyəti nəticəsində
mümkün olmuşdur. Biz 1981-ci ildə o zavodu istismara verdikdən sonra Rəsul Quliyevin oradakı fəaliyyətini
də, buradakı fəaliyyətini də bu gün qiymətləndirirəm və sizin qarşınızda onun xidmətlərini xüsusi qeyd edirəm.
Bugünkü hadisənin Azərbaycanın indiki və gələcəyi üçün çox böyük əhəmiyyəti var. Bilirsiniz ki, biz
artıq müstəqil bir dövlət kimi öz sərvətlərimizin, öz taleyimizin sahibiyik. Bunlara əsasən biz Azərbaycanın ən
böyük sərvətlərindən biri olan neftdən istifadə məsələsini özümüz həll edirik. Sizə məlum olduğu kimi, keçən
ilin sentyabrında Xəzər dənizinin Azərbaycan Respublikasına aid sektorundakı üç yatağın birgə işlənməsi və
istismarı haqqında dünyanın böyük neft şirkətləri ilə müqavilə imzalamışıq. Bu müqavilə indi "Əsrin
müqaviləsi" adlandırılır. Ona uyğun olaraq Azərbaycan 30 il müddətində müasir texnika və texnologiyalardan
istifadə edərək, bu yataqlardan müştərək surətdə neft çıxaracaq və ölkəmizdə neft hasilatı ildən-ilə artacaqdır.
Şübhəsiz ki, çıxarılan neftin bir hissəsi xarici şirkətlər tərəfindən xaricə nəql ediləcəkdir. Amma bir
hissəsi Azərbaycanın özündə qalacaqdır və onun dünya standartlarına müvafiq yüksək səviyyədə emal olunması
və bu neftdən dünya standartlarına uyğun məhsullar alınması bizim üçün xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Ona görə
də bu qurğunun yaradılması həmin iş üçün yol açır. Söz yox ki, biz bundan sonra da neftin emalı üçün yeni
istehsal qurğuları yaratmalıyıq. Lakin bu qurğu imzaladığımız müqavilə nəticəsində istehsal ediləcək neft[168169]dən yüksək keyfiyyətli məhsullar almaq üçün çox böyük əsas yaradır.
Burada hörmətli Fatma xanım çıxış etdi. O, zavodda uzun müddət ərzində fəaliyyət göstərən işçidir, necə
deyərlər, müəssisənin veteranlarından biridir. Mən onun sözlərini çox məmnuniyyətlə qəbul etdim. Çox
sevinirəm ki, zavodda belə adamlar işləyir, öz xidmətlərini göstərir, bu kollektivin möhkəmlənməsi üçün
çalışmışdır və bu gün də çalışır. O dedi ki, bundan sonra da yüksək keyfiyyətli yağlar istehsal etmək
mümkündür. Böyük təcrübəyə malik olan belə mütəxəssislər üçün, şübhəsiz, yeni texnologiya, yeni texnika,
müvafiq istehsal imkanları da gərəkdir. Şübhə yoxdur ki, belə qurğu bizim mütəxəssislər üçün geniş meydan
açır və biz bu imkanları gələcəkdə də genişləndirəcəyik. Əmin ola bilərsiniz ki, Azərbaycan neft sahəsində
gələcəkdə yüksək səviyyələrə qalxacaqdır.
İmzaladığımız müqavilə, əlbəttə, dərhal nəticə verməyəcəkdir, – siz bunu bilməlisiniz. Müqavilə 30 il
müddətində bağlanıbdır. O, Azərbaycanın bu günü üçün və gələcəyi üçündür, gələcək nəsillər üçündür. Buna
baxmayaraq, biz həmin müqavilənin hər il bəhrəsini görəcəyik. Bu müqavilə Azərbaycanda neft hasilatını, neft
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məhsulları emalım ilbəil artıracaqdır, onların keyfiyyətini yüksəyə qaldıracaqdır. Bütün bunlar isə sizin,
Azərbaycan xalqının, vətəndaşlarımızın rifah halını gündən-günə yaxşılaşdıracaqdır.
Bu gün vəziyyət ağırdır, çətindir. Bunu siz də bilirsiniz, biz də bilirik. Əlimizdən gələni edirik ki,
vəziyyəti müəyyən qədər yüngülləşdirək. Ancaq nə etməli, bir tərəfdən, altı ildir müharibə gedir, ərazimizin 20
faizini erməni silahlı qüvvələri işğal edib, bir milyondan artıq vətəndaşımız qaçqın düşübdür. Torpaqlarımızı
itirmişik, insanlar itirmişik, sevimli adamlarımızı, vətəndaşlarımızı, övladlarımızı itirmişik. Bütün bunlar
Azərbaycana, iqtisadiyyatımıza böyük zərbələr vurubdur. Digər tərəfdən, respublikada gedən proseslər, keçmiş
Sovet İttifaqında gedən proseslər iqtisadiyyatda, sənayedə gərgin vəziyyət, böhran vəziyyəti yaradıbdır.
Azərbaycanın sənayesi, bütün iqtisadiyyatı keçmiş Sovet İttifaqının müxtəlif respublikalarının sənayesi
ilə, iqtisadiyyatı ilə sıx bağlı idi. İndi bu inteqrasiya əlaqələri, bu tellər qırılıbdır. Ona görə də sənaye
müəssisələrimizin çoxunun işləmək imkanları azalıbdır. İstehsal azaldığından şübhəsiz ki, adamların dolanışığı
da çətinləşibdir. [169-170]
Üçüncü tərəfdən, biz bir iqtisadi sistemdən başqa iqtisadi sistemə, bazar iqtisadiyyatına, yeni iqtisadi
qurumlara keçirik. Mülkiyyət formaları dəyişir. Bunların da hamısı əzab-əziyyətli, çətin proseslərdir. Bu
prosesləri keçmək bizim taleyimizə düşübdür. Ancaq bilin ki, biz bu çətin yollardan keçəcəyik. İşıqlı gələcəyə,
– geniş yola çıxacağıq. Azərbaycan iqtisadiyyatı yüksək səviyyəyə qalxacaqdır. Amma ona gəlib çatmaq üçün
biz bu əzab-əziyyətli yolu keçməliyik.
Ola bilər ki, kimsə bizimlə bu yolu axıradək gedə bilməsin. Ancaq biz yolumuzu davam etdirərək,
xalqımızı irəli aparacağıq. Odur ki, indiki vəziyyəti dərk etmək lazımdır, buna dözmək gərəkdir. Amma eyni
zamanda bu vəziyyətdə də imkanlarımızdan daha səmərəli istifadə etməliyik.
Vəziyyətimizi ağırlaşdıran dördüncü amil bundan ibarətdir ki, Şimal dəmir yolu altı aydan artıqdır
bağlıdır. Çeçenistanda baş verən hadisələr nəticəsində nəinki dəmir yolu, avtomobil yolu, hətta Rusiya ilə
sərhədlərimiz də tamamilə bağlanıbdır. Biz heç bir yükü nə o tərəfə apara bilirik, nə də bu tərəfə gətirə bilirik.
Azərbaycan demək olar, blokada şəraitindədir. Buna nə edə bilərik? Bizdən heç nə asılı deyildir. Rusiya kimi
böyük bir dövlət öz daxilindəki Çeçenistan kimi kiçik bir respublikada vəziyyətin öhdəsindən gələ bilmir, orada
normal şərait yaratmağa müvəffəq olmur. Müharibə gedir, qan tökülür, insanlar qırılır. Bunun nəticəsində də
iqtisadi vəziyyətimiz çox çətinləşibdir. Bütün bunlar respublikamızın iqtisadiyyatında yaranmış ağır vəziyyətin
səbəbləridir.
Lakin bununla yanaşı, indiki şəraitdə də mövcud imkanlardan hərə öz sahəsində səmərəli istifadə etsə, biz
çətinliklərin əksəriyyətinin öhdəsindən, şübhəsiz, gələ bilərik.
Əgər hər sahədə bir qrup adam belə təşəbbüskar olsaydı, onda biz çox şeyə nail olardıq. Bəziləri təşəbbüs
göstərir, axtarıb-arayır, tapır və çətin vəziyyətdən də çıxır. Amma bizim bəzi müəssisə, təsərrüfat, fabrik və
zavod rəhbərlərimiz, yaxud nazirlərimiz oturub elə hey fikirləşirlər ki, bu iş də çətindir, o iş də çətindir. Onlar
ancaq başlarını girləyirlər. Nə gizlədəsən, belələri də var. Bu da bizim həqiqətimizdir, həyatımızın reallığıdır.
Mən bunu sizə açıq-aydın deyirəm.
Məsələn, dünən mən müdafiə nazirini vəzifəsindən azad edib, yeni müdafiə naziri təyin etdim. Nə üçün?
Düzdür, 1993-cü ilin payızından bəri ordumuzda çox işlər görülüb. Lakin ordumuzda məqsədlərə istədiyimiz
səviyyədə nail ola bilməmi[170-171]şik. Müdafiə nazirinə göstərdiyimiz etimadı o, tamamilə doğrultmadı. Buna
görə də mən onu işdən azad etdim. Yaxud, təxminən ay yarım bundan qabaq Gömrük Komitəsinin sədri Tahir
Əliyevi nəinki işdən azad etdik, həm də onu ciddi nöqsanlarına, buraxdığı çox ciddi səhvlərə görə tənbeh etdik.
Tahir Əliyev ona göstərilən etimadı nəinki doğrultmayıb, həm də tapşırılan sahəni bərbad hala salmış,
batırmışdır. Bəli, aramızda belə adamlar var, amma əslində bunlar olmamalıdır. Odur ki, biz belə adamlardan
uzaqlaşırıq, onları vəzifələrindən çıxarırıq. Bununla yanaşı, biz birini cəzalandıranda, işdən çıxaranda, Bu, gərək
o birilərinə ibrət olsun, onlar özləri üçün nəticə çıxarsınlar ki, necə işləmək lazımdır.
Mən bunu ona görə deyirəm ki, indi bizim iqtisadiyyatımızda, xüsusən sənayemizdə istifadə edilməmiş
böyük imkanlar var. Mən bütün səbəbləri açıb göstərdim. Bunlar həqiqətdir. Amma bunlarla yanaşı, əgər
istehsalçılarımız, müəssisə rəhbərləri, sənaye və ümumən iqtisadiyyat sahəsində işləyən yüksək vəzifəli adamlar
təşəbbüskar olsalar, bu çətin vəziyyətdə lazımi yollar axtarıb tapa bilsələr, onda işimiz daha səmərəli olar. Ona
görə də mən bu gün sizin qarşınızda və bütün Azərbaycan ictimaiyyəti qarşısında vəziyyəti açıq-aydın şəkildə
deyirəm və eyni zamanda, təşəbbüs göstərməyən adamları bugünkü hadisədən ibrət götürüb təşəbbüskar olmağa
dəvət edirəm. Mən belə hesab edirəm: iqtisadi potensialımız elədir ki, biz bu ağır vəziyyətdən də çıxa biləcəyik,
gələcəkdə böyük nailiyyətlər də qazanacağıq. Amma biz gərək dözümlü olaq, bir-birimizə kömək edək, əl tutaq
və daxili ictimai-siyasi vəziyyəti öz şəxsi məqsədləri naminə pozmaq istəyən adamlara cavab verək, onların
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qarşısını alaq. Həyatımızın ağır dövrüdür. Odur ki, bu dövrdə biz gərək bir-birimizə dayaq olaq, kömək edək,
xalqımızı birləşdirək. Bu, bizim üçün əsas şərtlərdən biridir.
Burada mən yenə də Fatma xanımın sözlərinə istinad edirəm. O arzu etdi ki, Qarabağ məsələsi də həll
olunsun, müharibə də qurtarsın. Bəli, mənim bir prezident kimi əsas məqsədlərimdən biri Azərbaycanı müharibə
vəziyyətindən qurtarmaqdır. Altı ildən artıqdır ki, müharibə gedir. Fatma xanım dedi ki, biz böyük itkilər
vermişik. Ancaq eyni zamanda, fevralın 12-də doqquz ay tamam olacaqdır ki, cəbhədə atəş yoxdur. Müvəqqəti
atəşkəs haqqında Ermənistanla müqavilə bağlamışıq, biz bu atəşkəs rejiminə əməl edirik. Bu, asan məsələ deyil,
altı il gedən müharibədə heç vaxt belə [171-172] uzunmüddətli sülh olmayıbdır. Heç qısamüddətli də sülh
olmayıbdır. Doqquz aya yaxındır ki, şəhid yoxdur, qan tökülmür. Doğrudur, biz məsələni həll etməmişik,
torpaqlarımız işğal altındadır, respublikanın ərazi bütövlüyü pozulubdur. Bununla bərabər bütün dünyaya
nümayiş etdiririk ki, biz sülh tərəfdarıyıq, məsələləri sülh yolu ilə həll etmək istəyirik. Biz istəyirik ki,
regionumuzda əmin-amanlıq olsun. Müharibənin gələcəyi yoxdur. Müharibə heç vaxt heç kəsə müsbət nəticə
verməyibdir. Müharibəni biz başlamamışıq. Bizə qarşı hərbi təcavüz olubdur. Biz hərbi təcavüzə cavab
vermişik. Ancaq təəssüf ki, bu altı il müddətində cavabımız layiqli olmayıbdır. Ona görə də təcavüzkarlar bizə
üstün gəliblər. Bunun nəticəsində də respublikamız belə vəziyyətə düşmüşdür. Bilin ki, atəşi dayandırmaq,
doqquz ay müddətində sülh şəraitində yaşamaq üçün biz çox işlər görmüşük. Beynəlxalq təşkilatların
imkanlarından istifadə etmişik, onlarla nə qədər danışıqlar aparmışıq, bu məsələləri onlarla nə qədər müzakirə
etmişik, Birləşmiş Millətlər Təşkilatına, ATƏT-ə, onların rəhbərlərinə, dünyanın böyük ölkələrinin rəhbərlərinə,
ABŞ prezidentinə, Rusiya prezidentinə, İngiltərənin baş nazirinə, Fransa prezidentinə, Türkiyə prezidentinə və
digər böyük adamlara müraciət etmişik. Onların hamısı Azərbaycanın bu məsələsinə qarışıblar. Bütün bunların
nəticəsində biz bu sülhü əldə etmişik. İndi çalışırıq ki, bu sülh daimi olsun. Dünən Moskvada bu barədə yeni
danışıqlar başlanıbdır. Keçən ilin dekabrında Budapeştdə Azərbaycan üçün çox əhəmiyyətli bir qərar qəbul
olunubdur ki, Azərbaycanda sülh yaratmaq üçün, ölkəmizin ərazi bütövlüyünü təmin etmək üçün çoxmillətli,
beynəlxalq sülhü mühafizə qüvvələri yaradılsın və bunun vasitəsilə uzunmüddətli sülh müqaviləsi imzalansın.
İndi biz bu yolla gedirik və məhz bu yolla da gedəcəyik. Çalışacağıq ki, müharibə bir daha baş verməsin,
daha qan tökülməsin. Amma bir şərtlə, bu da ondan ibarətdir ki, Azərbaycanın ərazi bütövlüyü, suverenliyi
təmin edilməli, işğal olunmuş torpaqlarımızın hamısı geri qaytarılmalıdır, qaçqın düşən vətəndaşlarımız öz
yerlərinə dönməlidirlər, o cümlədən, bizim üçün müqəddəs olan Şuşa şəhəri, habelə Laçın rayonu geri
qaytarılmalıdır. Bir sözlə, bütün rayonlarımız geri qaytarılmalı və bütün qaçqın vətəndaşlarımız oraya
getməlidirlər. Bax, bu sahədə də işlər vaxtımızı alır. Bilin ki, bunlar fəaliyyətimizin daim mərkəzində duran
məsələlərdir. [172-173]
Burada Larisa Kondraşova çıxış etdi. Hörmətli Larisa Kondraşova, mən sizin çıxışınızı da böyük diqqətlə
dinlədim. Şadam ki, Azərbaycanda beynəlmiləl ənənələr qorunub saxlanmışdır. On illər, yüz illər ərzində
təşəkkül tapmış nə varsa, hamısını qoruyub saxlamaq üçün hər şey edirik. Siz burada çalışmısınız, bu gün də
çalışırsınız. Özü də tək siz yox, bizdə olan çoxsaylı bütün rusdilli əhali də. Biz hər şey etmişik və edəcəyik ki,
milliyyətindən, dilindən və dini etiqadından asılı olmayaraq, Azərbaycanın hər bir vətəndaşı ölkəmizin
bərabərhüquqlu vətəndaşı olsun, respublikamızın bütün nemətlərindən istifadə etsin. Elə siz özünüz də bu
sahədə bizim bütün tədbirlərimizi görürsünüz. Buna görə də siz və sizin simanızda Azərbaycanın bütün rusdilli
əhalisi əmin ola bilərsiniz ki, biz bu ənənələri qoruyacaq, artıracaq və möhkəmləndirəcəyik.
O ki qaldı Rusiya ilə münasibətlərimizə, biz iki yüz il birlikdə yaşamışıq. Odur ki, Azərbaycan
Respublikası öz müstəqilliyini və suverenliyini qoruyub saxlayaraq çalışır və çalışacaqdır ki, Rusiya ilə
Azərbaycan arasında, rus xalqı ilə Azərbaycan xalqı arasında dostluq münasibətləri inkişaf etsin və
möhkəmlənsin. Mən bunun üçün hər şey edirəm. Rusiya rəhbərliyi ilə, o cümlədən də Rusiya prezidenti Boris
Yeltsinlə, baş nazir Viktor Çernomırdinlə və digər rəhbərlərlə mənim yaxşı əlaqələrim və qarşılıqlı
münasibətlərim var. Biz bunu həm onların tərəfindən, həm də öz tərəfimizdən, əvvəla, ölkələrimizin,
xalqlarımızın mənafeləri naminə, digər tərəfdən isə on illər, yüz illər ərzində həqiqətən yaranmış olan nə varsa,
hamısının saxlanması və möhkəmlənməsi naminə edirik. Buna görə də siz və rusdilli əhalinin hamısı burada
özünüzü tamamilə azad və arxayın, bərabər hüquqlu hiss edə bilərsiniz.
Düzdür, indi sərhədi bağlamışlar və bu, qohum-əqrəba, tanışlar ilə ünsiyyət saxlamaq imkanını bir az
çətinləşdirmişdir. Mən belə düşünürəm ki, bu, müvəqqəti haldır. Biz bu maneələrin aradan qaldırılması üçün
bütün tədbirləri görəcəyik. Hər halda Azərbaycan neftçilərinin kollektivi, ümumiyyətlə, bütün Azərbaycan
cəmiyyəti həmişə beynəlmiləl, çoxmillətli olmuşdur. Bu, bizim şərəfimizdir, biz bu ənənəni saxlayırıq və
sax[173-174]layacaq, möhkəmləndirəcəyik. Mən sizin çıxışınızı dinləməyə şadam. Şadam ki, siz Azərbaycan
xalqına, respublikamıza belə hörmətlə yanaşırsınız. Sağ olun.
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Hörmətli bacılar və qardaşlar! Bir daha deyirəm ki, bugünkü hadisə əlamətdar hadisədir. Həyatımızın bu
ağır dövründə onun çox böyük əhəmiyyəti var. Belə hadisələr onu göstərir ki, Azərbaycan xalqının imkanları
böyükdür, Azərbaycan Respublikasının imkanları genişdir. Məqsədimiz və vəzifəmiz də ondan ibarət olmalıdır
ki, bu imkanlardan səmərəli istifadə edək. Cəmiyyətimizdə buna mane olmaq, aranı qarışdırmaq istəyən adamlar
da var, gördüyümüz bu işlərə ləkə yaxmaq istəyən adamlar da var. Amma mən əminəm ki, onlar
respublikamızın, xalqımızın ümummilli həmrəyliyinə, vətəndaş həmrəyliyinə, dostluğuna və qardaşlığına heç
bir xələl gətirə bilməzlər. Onlar xırda-xuruş işlər görürlər. Lakin bilməlidirlər ki, onların əməlləri öz şəxsi
məqsədləri üçün heç bir nəticə verməyəcəkdir. Bunlar o adamlardır ki, dövlət çevrilişi etmək istəyirdilər. Onlar
aradan çıxıb qaçdılar. Bəziləri həbs olunub, ədalət məhkəməsi qarşısında cavab verəcəklər. Bunlar o adamlardır
ki, vəzifə davası, hakimiyyət davası edirlər, heç bir şeyə qadir olmadan, heç bir imkanları olmadan gəlib
Azərbaycan xalqmı yeni bəlalara salmaq istəyirlər. Onlar da heç nəyə nail ola bilməyəcəklər.
Şübhəsiz ki, biz azad və demokratik cəmiyyətdə yaşayırıq. Azərbaycanda demokratik prinsiplərin hamısı
bərqərar olubdur, hər bir insana azadlıq verilibdir, adamlar öz sözlərini açıq-aydın deyə bilər, öz istəklərini deyə
bilərlər. Söz azadlığı, din azadlığı, vicdan azadlığı, mətbuat azadlığı – bu azadlıqların hamısı Azərbaycanda var.
Bu, hamıya verilib, bunun üçün hamıya şərait yaradılıbdır. Lakin bunların hamısından mədəni, səviyyəli
şəkildə, həm də Azərbaycan xalqını indiki ağır vəziyyətdən çıxarmaq üçün istifadə etmək lazımdır. Amma o
şəxslər ki, aranı qarışdırmaq, işlərimizə mane olmaq istəyirlər, onlar heç nəyə nail ola bilməyəcəklər. Bu gün
buraya toplaşan adamlar onlara imkan verməyəcəklər. Bizim qanunlarımız onlara imkan verməyəcəkdir. [174175]
Siz çıxışlarınızda dediniz ki, prezident kimi mənim xarici və daxili siyasətimi bəyənirsiniz. Çox sağ olun!
Dediniz ki, siz məni dəstəkləyirsiniz, mənə dayaqsınız. Çox sağ olun! Onu bilin ki, mən də sizə dayağam, sizin
arxanızda durmuşam və həmişə sizinləyəm, həmişə xalqlayam, həmişə sizin mənafeyinizin keşiyində
durmuşam. Mən ancaq və ancaq bu məqsədə, bu vəzifəyə xidmət edirəm. Bundan sonra da xalqıma, Vətənimə,
sizə sadiq olacaq və bu yolla gedəcəyəm. Siz buna tam əmin ola bilərsiniz.
Sizi bir daha ürəkdən təbrik edirəm, sizə cansağlığı arzulayır və əmin olduğumu bildirmək istəyirəm ki,
bu yeni sənaye müəssisəsi uğurla işləyəcək, Azərbaycan iqtisadiyyatına günüdən-günə fayda gətirəcəkdir. Sağ
olun.
Əliyev, Heydər Əlirza oğlu.
Müstəqilliyimiz əbədidir: 3-cü kitab. Bakı: Azərnəşr, 1997.- S. 88-92.
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AZƏRBAYCAN VƏ TÜRKİYƏ RESPUBLİKALARI ARASINDA NEFT SAHƏSİNDƏ
ƏMƏKDAŞLIĞA DAİR SAZİŞİN YÜKSƏK SƏVİYYƏDƏ İMZALANMASI
MƏRASİMİNDƏ ÇIXIŞ
"Gülüstan" sarayı
12 aprel 1995-ci il
Türkiyə Cümhuriyyətinin hörmətli baş naziri, bacımız xanım Tansu Çillər!
Türkiyə Cümhuriyyətinin nazirləri, hörmətli qonaqlar, xanımlar və cənablar!
Türkiyənin baş naziri hörmətli xanım Tansu Çillər bu gün Azərbaycana qısamüddətli işgüzar səfərə
gəlibdir. Bu səfərin məqsədi həm qısa görüşlər keçirib danışılar aparmaq, həm də, xüsusən, Azərbaycan Dövlət
Neft Şirkəti ilə "Türkiyə petrolları anonim ortaqlığı" şirkəti arasında Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorundakı
yataqların istifadə olunması üçün bir sazişin imzalanması ilə əlaqədardır. Mən sizin adınızdan və öz adımdan
Türkiyə Cümhuriyyətinin Azərbaycana ilk dəfə gəlmiş baş naziri, qardaş ölkənin tanınmış dövlət xadimi,
respublikamızın hörmətli və əziz dostu, bacımız xanım Tansu Çilləri səmimi qəlbdən salamlayıram və
Azərbaycana gəlişi münasibətilə ona təşəkkürümü bildirirəm.
Məlumunuzdur ki, 1994-cü il sentyabrın 20-də burada, "Gülüstan" sarayında "Əsrin müqaviləsi" adlanan
bir müqavilə imzalanmışdır. Həmin müqavilə Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda üç neft yatağının –
"Azəri", "Çıraq" və "Günəşli" yataqlarının dünyanın böyük şirkətləri ilə müştərək istifadə olunması ilə
əlaqədardır. Bu müqavilədə Türkiyənin şirkəti də iştirak edir. O vaxt həmin sənəd imzalanarkən Türkiyə şirkəti
bu müqavilənin layihəsinin 1,75 faizinin sahibi olmuşdur. Yəni Türkiyə bu müqavilədə əvvəldən var. Sonradan
isə Azərbaycan Respublikasının öhdəsində qalmış 20 faiz haqqında fikirləşdik. Türkiyənin bu barədə bizə
müraciəti olmuşdur. Türkiyə prezidenti, əziz dostumuz və qardaşımız hörmətli Süleyman Dəmirəl mənə məktub
göndərmiş və xüsusi [327-328] müraciət etmişdir. Baş nazir, hörmətli xanım Tansu Çillərin də mənə bu barədə
müraciəti olmuşdur. Bunları və Türkiyə ilə Azərbaycan arasında dostluq, qardaşlıq əlaqələrini nəzərə alaraq,
onların daha da inkişaf etdirilməsini istəyərək, respublikamız həmin müqavilədə öz payından 5 faizin əlavə
olaraq Türkiyə Cümhuriyyətinə, bu ölkənin şirkətinin sərəncamına keçməsinə razılıq vermişdir. Artıq bu barədə
danışıqlar aparılıb, müəyyən sənədlər hazırlanıb və bu gün bura həmin sənədlərin imzalanması üçün
toplaşmışıq. İndi mən istərdim ki, Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin prezidenti Natiq Əliyev və "Türkiyə
petrolları" şirkətinin prezidenti Sidqi Səncər bu sənədləri imzalasınlar.
Hörmətli baş nazir xanım Tansu Çillər!
Hörmətli nazirlər, qonaqlar, xanımlar və cənablar!
Bu gün burada – Bakının "Gülüstan" sarayında yeni, həm də tam cəsarətlə deyə bilərəm ki, tarixi bir
hadisə baş verir. Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorundakı yataqların işlənməsi haqqında imzalanmış müqavilə
daha da genişlənir, onun dairəsi böyüyür. Dost və qardaş Türkiyənin neft şirkətləri, bütün Türkiyə Cümhuriyyəti
bizim bu böyük işimizə, 30 il müddətinə bağlanmış müqaviləmizə qoşulur. Bu məsələ indi imzalanmış sazişlərlə
həll olundu. Mən sizin hamınızı, xüsusən də Türkiyədən gəlmiş qonaqlarımızı, baş nazir xanım Tansu Çilləri bu
hadisə münasibətilə təbrik edirəm və əmin olduğumu bildirmək istəyirəm ki, bu, Türkiyə ilə Azərbaycan
arasında dostluq və qardaşlıq əlaqələrinin daha da inkişaf etməsi üçün böyük bir addım olacaqdır.
Dostluq və qardaşlıq əlaqələrimizin çoxəsrlik tarixi vardır. Bizim köklərimiz, adət-ənənələrimiz, tarixi
keçmişimiz birdir. Bunların hamısı keçmiş zamanlarda da bizi bərabər yaşamağa, torpaqlarımızı qorumağa
gətirib çıxarmışdır. Son illərdə bu, öz yeni bəhrələrini verir. Doğrudan da, əsrlər boyu bir yerdə, bir kökdən
olmuş xalqlarımız, xanım Tansu Çillərin ifadəsi ilə desək, bir ananın uşaqları 70 ildən sonra bir də qovuşub, ələlə verib birlikdə irəliyə gedirlər. Ayrılıq bizi nə qədər incitmiş, əziyyətlər vermiş, çətinliklər yaratmış olsa da
bizi tamamilə bir-birimizdən ayıra bilməmişdir. Bütün tarixi əlaqələrimiz qısa müddət ərzində bərpa olunmuş,
dostluğumuz, qardaşlığımız göz qabağında, bütün dünyada nümayiş etdirilmiş və etdirilir.
Bu gün bir daha deyə bilərəm ki, Azərbaycan üçün Tür[328-329]kiyə ən yaxın dost, qardaş ölkədir. Eyni
kökdən olmağımız, eyni dinə və mədəniyyətə mənsubluğumuz bizim bu günümüz və gələcəyimiz üçün böyük
əsas və təməldir. Ötən il və bu il biz bütün Şərqin, bütün türk xalqlarının böyük şairi Məhəmməd Füzulinin 500
illik yubileyini qeyd edirik. Təsadüfi deyildir ki, bu yubiley həm Azərbaycanda, həm Türkiyədə, həm də digər
türkdilli ölkələrdə təntənəli şəkildə keçirilir. Bu faktın özü onu göstərir ki, 500 il əvvəl də bir yerdə olmuşuq.
Füzuli kimi böyük şairimiz var. O, böyük mədəni irs qoyub gedib. Həmin mədəni irsdən bugünkü nəsillər həm
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Türkiyədə, həm də Azərbaycanda istifadə edərək mədəniyyətimizi, elmimizi, bütün həyatımızı inkişaf etdirməyə
çalışırlar.
Azərbaycan müstəqil dövlət kimi gənc bir ölkədir. Üç ildən bir az artıqdır ki, biz müstəqil dövlət kimi
yaşayırıq. Ancaq bu gün böyük məmnuniyyət hissi ilə qeyd etmək istəyirəm ki, respublikamız müstəqillik
uğrunda çalışarkən Türkiyə həmişə onu dəstəkləmiş, bizə dayaq olmuş və Azərbaycan öz müstəqilliyini elan
edən kimi dünya ölkələri içərisində Türkiyə birinci olaraq Azərbaycanın müstəqilliyini tanımış, bununla da
respublikamızın dünya dövlətləri tərəfindən tanınmasına yol açmışdır.
Hörmətli xanım Tansu Çillər tamamilə doğru buyurdu ki, Azərbaycanın hələ bir çox ölkələrdə səfirlikləri,
nümayəndəlikləri olmadığına görə biz Türkiyə nümayəndələrinin və səfirlərinin xidmətlərindən istifadə edirik.
Mən minnətdarlıq hissi ilə deyə bilərəm ki, hər yerdə və həmişə Türkiyə Cümhuriyyətinin nümayəndələri,
elçiləri, səfirləri Azərbaycan nümayəndələrinə kömək edirlər və beynəlxalq təşkilatlarda respublikamıza aid
bütün məsələlərin həll olunmasında Türkiyə çox prinsipial mövqe tutur, bizi dəstəkləyir və bizə kömək edir.
Azərbaycan yeddi ildən artıq bir müddətdir ki, Ermənistanın təcavüzünə məruz qalmışdır. Ermənistan
torpaqlarımızı işğal etmək, Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ bölgəsini ələ keçirmək üçün respublikamıza hərbi
təcavüz etmişdir. Ermənistan silahlı qüvvələri bəzi səbəblərdən Azərbaycan torpağının bir qismini işğal edə
bilibdir. Hazırda respublikamızın ərazisinin 20 faizi Ermənistan silahlı qüvvələrinin işğalı altındadır. Bu
torpaqlardan bir milyondan çox vətəndaşımız qaçqın düşübdür. Həmin illərdə Azərbaycanın öz haqq səsini
dünyaya [329-330] yaymaq, Ermənistanın hərbi təcavüzünü dünyanın bütün ölkələrinə, xalqlarına, beynəlxalq
təşkilatlara çatdırmaq üçün çox böyük köməyə, yardıma ehtiyacı olmuşdur. Bu məsələlərdə də və ümumiyyətlə,
Azərbaycana Ermənistanın təcavüzü barədə Türkiyə həmişə çox prinsipial, çox ardıcıl mövqe tutub,
respublikamızı həmişə dəstəkləyib, Ermənistanın təcavüzünü daim pisləyib, Ermənistana bir təcavüzkar ölkə
kimi öz münasibətini bildirib.
Bunların hamısı təbiidir, ona görə ki, biz, bir daha deyirəm, yaxın dost, qardaş ölkələrik, keçmiş və
bugünkü əlaqələrimiz bizi bu cür münasibətlərlə yaşamağa dəvət edir. Türkiyədə də yaxşı bilirlər ki,
Azərbaycanda bu ölkəyə və onun xalqına böyük hörmət və ehtiram var. Bizim bu münasibətlərimiz gündəngünə artır, iqtisadi, təhsil, elmi, mədəni və digər sahələrdə olan əlaqələrimiz daim inkişaf edir. Bu həm
Azərbaycan xalqının, həm də Türkiyə xalqının bu günü və gələcəyi üçün çox gərəklidir.
Bu gün biz bu sazişi imzaladıq. Güman edirəm ki, burada Türkiyə vəsaitinin Azərbaycan neftinin
çıxarılmasına qoyulması və Türkiyənin bu müqavilədə fəal iştirak etməsi iqtisadi cəhətdən həm Azərbaycan,
həm də Türkiyə üçün böyük əhəmiyyətə malikdir. Ancaq bunun mənəvi əhəmiyyəti, ölkələrimizin bu günü və
gələcəyi üçün, dostluq və qardaşlıq əlaqələrimizin möhkəmlənməsi və inkişafı üçün qiyməti əvəzsizdir. Güman
edirəm ki, bu da indi imzaladığımız sazişin əsasını təşkil edir.
Bu saziş əsasında 30 il müddətində Xəzər dənizində "Azəri", "Çıraq" və "Günəşli" yataqlarından neft
çıxarılacaq, ixrac və istifadə olunacaq və Azərbaycanın iqtisadiyyatı üçün çox fayda gətirəcəkdir. Şübhəsiz ki,
bu neftin ixrac olunması məsələsi də var. Bu barədə də müəyyən danışıqlar aparırıq. Bizim fikrimiz belədir ki,
neftin ixracı üçün boru xəttinin Türkiyədən keçməsi hər şeydən üçün və bizim üçün hər şeydən əlverişli ola
bilərdi. Biz bu sahədə də öz fikrimizi demişik və bundan sonra də deyəcəyik.
Beləliklə, ölkələrimiz və xalqlarımız arasında olan əlaqələrin gələcək inkişafı üçün yeni bir addım
atılıbdır. Bu münasibətlə sizin hamınızı bir daha təbrik edirəm.
Hörmətli Tansu xanım, sizi təbrik edirəm və Azərbaycan xalqına göstərdiyiniz hörmət və ehtirama,
köməyə və səmimi münasibətinizə görə sizə öz təşəkkürümü bildirirəm. Əmin ola [330-331] bilərsiniz ki,
Türkiyənin baş naziri, böyük bir alim, ictimai-siyasi xadim kimi sizi Azərbaycanda çox sevirlər və sizin
respublikamıza gəlişinizdən çox məmnundurlar. Güman edirəm ki, siz Azərbaycanda daim böyük hörmət və
ehtirama layiq olacaqsınız.
Bu səfəriniz çox qısamüddətlidir. Mən sizi Azərbaycana rəsmi dəvət etmişəm və səbirsizliklə sizin
respublikamıza böyük rəsmi səfərinizi gözləyəcəyik. Bir daha sizi təbrik edirəm, sizə cansağlığı, xoşbəxtlik arzu
edirəm. Türkiyə xalqına öz hörmət və ehtiramımı bildirirəm. Buradan, Xəzər dənizinin sahilindən, "Gülüstan"
sarayından Ankaraya, İstanbula və bütün Türkiyəyə Azərbaycan xalqının salamlarını çatdırıram.
Əliyev, Heydər Əlirza oğlu.
Müstəqilliyimiz əbədidir: 3-cü kitab. Bakı: Azərnəşr, 1997.- S. 168-169.
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AZƏRBAYCANIN BEYNƏLXALQ NEFT KONSORSİUMUNDAKI PAYININ BİR
HİSSƏSİNİ ABŞ-ın "EKSSON" NEFT ŞİRKƏTİNƏ VERMƏSİ HAQQINDA
SƏNƏDLƏRİN İMZALANMASI MƏRASİMİNDƏ GİRİŞ SÖZÜ
"Gülüstan" sarayı
19 aprel 1995-ci il
Hörmətli cənab Uilyam Uayt!
Hörmətli cənab Qreq Laflin!
Hörmətli qonaqlar, hörmətli xanımlar və cənablar!
Bu gün biz buraya mühüm bir hadisə münasibətilə toplaşmışıq. Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorundakı
neft yataqlarının birgə işlənməsi ilə əlaqədar yaranmış beynəlxalq neft konsorsiumuna, ötən ilin sentyabrında
imzalanmış neft müqaviləsinə ABŞ-ın yeni böyük bir neft şirkəti – "Eksson" şirkəti də daxil olur. "Eksson"
şirkətinin bu konsorsiuma, 1994-cü il sentyabrın 20-də imzalanmış neft müqaviləsinə daxil olması üçün geniş
danışıqlar aparılmışdır. Həmin danışıqlar nəticəsində "Eksson"un digər şirkətlərlə müqayisədə neft yataqlarının
işlənməsində iştirakı lüzumlu sayıldığına görə bu şirkətlə Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti arasında müqavilənin
imzalanmasına dair qərar qəbul olunmuşdur.
"Eksson"un payı konsorsiumda Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinə məxsus olan hissənin 5 faizindən
ibarətdir. 1994-cü il sentyabrın 20-də imzalanmış neft müqaviləsində Azərbaycanın payı 20 faiz idi. Həmin
hissədən 5 faizi Türkiyənin neft şirkətinə verilmiş, bu barədə müqavilə artıq imzalanmışdır. Yerdə qalan
hissədən 5 faizi də ABŞ-ın "Eksson" şirkətinə ayrılıb və biz buraya həmin müqavilənin imzalanması üçün
yığışmışıq. Bu barədə danışıqlar aparılıb, şərtlər müəyyənləşdirilibdir. Bunlar həm Azərbaycan Dövlət Neft
Şirkəti, həm də "Eksson" şirkəti üçün əlverişli şərtlərdir. Bunun əsasında sənədlər hazırlanıbdır. Mən təklif
edirəm ki, ARDNŞ prezidenti Natiq Əliyev, "Eksson Vençers Si-Ay-Es" şirkətinin prezidenti Terri Kunts və
digər rəsmi şəxslər bu sənədləri imzalasınlar. [385-386]
İMZALANMA MƏRASIMINDƏN SONRA
ÇIXIŞ
Hörmətli qonaqlar, xanımlar və cənablar!
Mən "Eksson" neft şirkətini, Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətini, Amerikadan gəlmiş qonaqları və
respublikamızın ictimaiyyətini bu mühüm hadisə – "Eksson" şirkətinin Azərbaycan neft yataqlarının birgə
işlənməsində iştirak etməsi haqqında sazişin imzalanması münasibətilə təbrik edirəm.
"Eksson" şirkəti 1994-cü ilin sentyabrında Bakıda imzalanmış müqaviləyə qoşulduqdan sonra Xəzər
dənizinin Azərbaycan sektorunda üç neft yatağının – "Azəri", "Çıraq" və "Günəşli" yataqlarının işlənməsində
iştirak edən Amerika şirkətlərinin sayı beşə çatmışdır. ABŞ-ın beş böyük neft şirkətinin Azərbaycanla
əməkdaşlığa başlaması və bu əlaqələrin uzunmüddətli olması, şübhəsiz ki, ölkələrimiz arasında iqtisadi
əlaqələrin inkişafına çox kömək edəcəkdir.
Burada deyildiyi kimi, "Eksson" ABŞ-ın ən böyük neft şirkətidir. O, böyüklüyünə görə dünya neft
şirkətləri arasında ikinci yerdə durur. Belə bir nüfuzlu şirkətin Azərbaycan neft yataqlarının işlənməsində
iştirakı həm iqtisadi cəhətdən, həm də Azərbaycanın neft sənayesinin inkişafında, ona müasir texnika və
texnologiyanın tətbiq olunmasında mühüm rol oynayacaqdır. Ayrı-ayrı neft şirkətləri ilə danışıqlar zamanı məhz
bu səbəbdən "Eksson" şirkətinə üstünlük verilmiş və onun təklifləri qəbul olunmuşdur.
Ötən ilin sentyabrında Bakıda imzalanmış neft müqaviləsini "Əsrin müqaviləsi" adlandırırlar. ABŞ
prezidenti, hörmətli cənab Bill Klinton mənə yazdığı məktubunda da həmin müqaviləni "Əsrin müqaviləsi"
adlandırmışdır. "Eksson" kimi məşhur şirkətin "Əsrin müqaviləsi"nə qoşulması bu müqavilənin nüfuzunu daha
da artırır. Ancaq əsas cəhətlər ondan ibarətdir ki, biz bu addımımızla Azərbaycanın dünya iqtisadiyyatı üçün
açıq olduğunu və respublikamızın iqtisadiyyatının dünya iqtisadiyyatına qovuşması üçün bizim qəti mövqedə
olduğumuzu bir daha sübut edir.
Mən bir daha qeyd etmək istəyirəm ki, ABŞ-ın beş böyük neft şirkətinin Azərbaycanda fəaliyyət
göstərməsi Amerika Birləşmiş Ştatları ilə respublikamız arasında olan iqtisadi, ümumiyyətlə, bütün əlaqələrin
bundan sonra daha da sürətlə inkişaf etməsi üçün çox böyük şərait yaradır.
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Suveren Azərbaycan Respublikası öz dövlət müstəqilliyini [386-387] qoruyub saxlayaraq, eyni zamanda
öz sərvətlərindən səmərəli istifadə etmək üçün dünyanın inkişaf etmiş ölkələri ilə əlaqələri genişləndirməyə
çalışır. Bu baxımdan biz respublikamızın ABŞ ilə əlaqələrinə xüsusi fikir veririk.
1994-cü il sentyabrın 20-də burada "Gülüstan" sarayında deyildiyi kimi, mən bir daha bəyan etmək
istəyirəm ki, biz bu müqavilədən Azərbaycanın bu günü və gələcəyi üçün böyük iqtisadi nəticələr gözləyirik.
Əminəm ki, Azərbaycan xalqı bunun bəhrəsini görəcəkdir.
Cənab Uilyam Uayt İkinci dünya müharibəsi dövründə Amerika Birləşmiş Ştatları və Azərbaycan
neftçilərinin fəaliyyətindən danışdı, həmin dəhşətli müharibənin başa çatması və Hitler faşizmi üzərində qələbə
çalınması üçün Azərbaycan və ABŞ neftçilərinin əməyinin nə qədər əhəmiyyətli olduğunu qeyd etdi. Bu, tam
həqiqətdir ki, İkinci dünya müharibəsi zamanı Sovet İttifaqı Hitler faşizminə qarşı mübarizə apararkən
Azərbaycan neftçilərinin xidməti həddindən artıq yüksək olubdur. O illərdə Sovet İttifaqında istehsal olunan
neftin 70 faizindən çoxu respublikamızda, Azərbaycan neftçiləri tərəfindən çıxarılırdı. Cənab Uayt qeyd etdi ki,
"Eksson" şirkəti də İkinci dünya müharibəsi zamanı ABŞ-da ən çox neft çıxaran şirkət olmuşdur. Mən bu fikirlə
tamamilə razıyam ki, əgər "Eksson" şirkətinin çıxardığı neft olmasaydı, Azərbaycan neftçilərinin,
respublikamızın həmin illərdə hasil etdiyi neft olmasaydı, o müharibə bəlkə başqa cür qurtara bilərdi.
Çox səciyyəvidir ki, İkinci dünya müharibəsinin qurtarmasının 50 illik yubileyi ərəfəsində Azərbaycan
neftçiləri ilə "Eksson" neft şirkəti arasında müqavilə bağlanır, Azərbaycan və "Eksson" neftçiləri birgə
fəaliyyətə başlayırlar. Şübhə etmirəm ki, bu fəaliyyət sülh və əmin-amanlıq yaradılmasına, Azərbaycanın və
ABŞ-ın xeyrinə, eyni zamanda Qafqazda, bizim regionda gedən müharibəyə son qoyulmasına yönəldiləcəkdir,
Azərbaycan xalqının öz müstəqil dövlətində, öz vətənində, öz torpağında əmin-amanlıq və sülh şəraitində rahat
yaşaması üçün imkan yaradacaqdır.
Bu istək və arzu ilə mən bu müqavilənin imzalanması mərasiminə toplaşanları bir daha təbrik edirəm,
"Eksson" neft şirkətinə və Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinə bu müqavilənin həyata keçirilməsində uğurlar
arzulayıram.
Sağ olun, xeyirli və uğurlu olsun!
Əliyev, Heydər Əlirza oğlu.
Müstəqilliyimiz əbədidir: 3-cü kitab. Bakı: Azərnəşr, 1997.- S. 195-196.
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AZƏRBAYCAN NEFT-QAZ SƏNAYESİ KOLLEKTİVLƏRİNİN NÜMAYƏNDƏLƏRİ
İLƏ GÖRÜŞDƏ GİRİŞ SÖZÜ
Prezident sarayı
20 sentyabr 1995-ci il
Hörmətli neftçilər!
Bu gün Azərbaycan iqtisadiyyatının əsas sahəsi olan neft-qaz sənayesi kollektivlərinin nümayəndələri
buraya dəvət olunublar. Məqsədimiz neft-qaz sənayesinin bugünkü vəziyyətini sizinlə birlikdə bir daha təhlil
etmək, görülən işləri bir daha nəzərdən keçirmək və qarşıda duran vəzifələr haqqında danışmaqdan ibarətdir.
Neft-qaz sənayesində çalışan mütəxəssislərlə, mühəndislərlə, fəhlələrlə və bu sənayenin müxtəlif
sahələrinə rəhbərlik edən şəxslərlə biz dəfələrlə görüşmüşük, danışıqlar aparmışıq. Ancaq bu gün belə bir
görüşə ehtiyac var. Mən rica etmişdim ki, bu görüşə neft-qaz sənayesi kollektivlərinin hamısından
nümayəndələr dəvət olunsun, bu sahədə olan vəziyyəti birlikdə bir daha təhlil edib nəzərdən keçirə bilək.
Bu gün, eyni zamanda, Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti ilə dünyanın böyük neft şirkətləri konsorsiumu
arasında bağlanan neft müqaviləsinin imzalanması günündən bir il keçir. Biz bu müqavilənin imzalanmasına
çox böyük ümidlər bəsləmişik. O, Azərbaycan neft sənayesinin inkişafında çox böyük rol oynayacaqdır. Artıq
bir il arxada qalmışdır. Bu bir il müddətində nə işlər görülübdür? Müqavilənin həyata keçirilməsi üçün nə
tədbirlər aparılıb və hansı nəticələrə gəlmişik? Bu məsələyə də nəzər salmaq lazımdır. Şübhəsiz ki, bunlar birbiri ilə əlaqədar məsələlərdir. Çünki neft sənayemizin bu günü və gələcəyi mövcud neft quyularından, neft
istehsal edən sahələrdən səmərəli istifadə olunmasında, eyni zamanda, yeni neft yataqlarının işlədilməsindən
asılıdır. Bunlar hamısı da yeni texnologiyadan, texnikadan istifadə olunması ilə bağlıdır. Bunlar hamısı
indiyədək istifadə edilən avadanlığın müasir tələblərə uyğun avadanlıqla əvəz olunmasından asılıdır. [289-290]
Bunlar hamısı dünya təcrübəsində indi artıq məlum olan üsulların, metodların Azərbaycan neft sənayesində
tətbiq olunmasından asılıdır.
Ona görə də bu məsələlər bir-biri ilə sıx bağlıdır. Yəni bu, bir məsələdir. Ancaq neft müqaviləsinin
bağlanmasından bu gün artıq bir il keçdiyinə görə bu sahədə görülən işlər haqqında ayrıca bir məlumat
dinləməyə ehtiyac var.
YEKUN SÖZÜ
Respublikamızın həyatında, o cümlədən onun əsas sahəsi olan iqtisadiyyatda problemlər çoxdur. Bunlar
bu gün yaranmayıb, dünən yaranmayıb, son illər gedən proseslərin nəticəsində yaranan problemlərdir, birbirinin üstünə gələn problemlərdir. Bu problemlər bizim neft-qaz sənayesində də var və onlar həmin sahədə
imkanlarımızdan tam istifadə olunmasına mane olur.
Respublika ümumiyyətlə sosial-iqtisadi böhran içindədir. Bu böhranın səbəbləri də məlumdur, bunu
dəfələrlə demişik. Biz bir iqtisadi-siyasi sistemdən, sosial sistemdən başqasına keçirik, tamamilə ondan fərqli
olan bir sistemə keçirik. Bu keçid dövrü çətindir, ağırdır, əzablıdır, böyük itkilərlə müşayiət olunur. Ancaq bu
dövrü biz yaşamalıyıq, bu dövrü keçməliyik.
Bilirsiniz ki, neft sənayesi ilə mən uzun illər ərzində – 1969-cu ildə Azərbaycan Respublikasına
rəhbərliyə başlayan gündən məşğul olmuşam. Sonralar isə – Moskvada işlədiyim zaman – ümumiyyətlə, böyük
bir dövlətin – Sovetlər İttifaqının neft sənayesi ilə məşğul olmuşam. O vaxtlar da bizim neft sənayesində
problemlər var idi, az deyildi. O vaxt da biz bu problemlərin həll olunmasında bəzi çətinliklərlə rastlaşırdıq.
Ancaq onları həll edirdik. O zaman problemlər başqa xarakter daşıyırdı. Məsələn, o vaxt maaşın vaxtında
verilib-verilməməsi problemi yox idi. Fəhlə, mütəxəssis, neftçi işləyirdi, vaxtında maaşını alırdı. O vaxtlar,
məsələn, uşaq bağçalarının çatışmaması barədə söhbət yox idi. Yaxud da ki, indi Neft daşları haqqında
danışdılar, o vaxtlar Neft daşlarına gedib-gələnlər həmişə deyirdilər ki, bura Neft daşları deyil, bir cənnətdir.
Bu problemlər yox idi, başqa problemlər vardı. Burada qeyd edildi: ildə nə qədər kəşfiyyat qazması
aparmaq lazım idi, nə qədər istehsal qazması aparmaq lazım idi, yeni-yeni buruqlar lazım idi, yeni-yeni qazma
işləri lazım idi. Bu işlərin görülməsi üçün ləvazimat çatışmırdı, bəzən vəsait çatışmırdı, [290-291] bəzən planlar
vaxtında yerinə yetirilmirdi. Bu problemlər var idi. O vaxtlar istehsal fondları yaxşı vəziyyətdə idi, xüsusən
dənizdə neft çıxarılması sahəsində. İstehsal fondlarının dəyişilməsinə, onların təzələnməsinə, təmir olunmasına
biz çox vəsait ayırırdıq. Bunlar hamısı var idi. Ancaq o vaxtlar yenə də problemlər var idi, onları həll edirdik.
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Amma indi o problemlərin üzərinə bir çox başqa problemlər gəlibdir. Bunlar hamısı bizim respublikanın
iqtisadiyyatında gedən proseslərlə əlaqədardır. Burada dedilər ki, 100 milyon dollarlıq, mən belə başa düşdüm,
neft avadanlığı, maşınqayırma zavodlarının məhsulu var, onları sata bilmirlər. Çünki dəmir yolunun tarifləri çox
yüksəkdir. O vaxtlar dəmir yolunun tarifi haqqında heç düşünən var idimi? Yaxud dəmir yolu bir gün işləməsin,
– axı, belə şey yox idi. Amma indi nəinki dəmir yolumuzun işləməsi çətindir, onun yolunu uzun müddət
bağlamışdılar, indi bir balaca açılıbdır. Amma bu, təkcə dəmir yolu məsələsi deyil. Bizim dəmir yolundan
vaqonları keçiririk başqa ölkələrin dəmir yoluna. O dəmir yoluna keçmək üçün, ondan istifadə etmək üçün
onların tariflərinə uyğun haqq verməliyik. Bir bu deyil. Mən sadəcə bir neçə nöqtəyə sizin diqqətinizi cəlb
edərək bildirmək istəyirəm ki, indi vəziyyət tamamilə başqa cürdür.
Biz müstəqil dövlət olmaq istəmişik və indi müstəqil dövlətik. Müstəqillik üçün biz gərək bu əziyyətləri
çəkək, gərək bu əzablara dözək. Çünki müstəqil dövlətin yaranması, qurulması bu çətin yollardan keçəcəkdir,
başqa yollar yoxdur.
Ancaq bu, təkcə Azərbaycana aid olan problemlər deyil. Başqa respublikaların iqtisadiyyatında da
vəziyyət belədir. Ola bilər, birində digərindən biz az yaxşı olsun, başqasında isə o birindən pis olsun. Yəni
fərqlər varsa da, o qədər böyük deyil. Əgər keçmişdə bir dövlətdə olduğumuz vaxtdakı neft sənayesini – indi
ayrı-ayrı müstəqil dövlətlərdə olan neft sənayesini götürsək, əksəriyyətinin vəziyyəti elə bizim neft sənayesinin
vəziyyəti kimidir.
Müstəqilliklə, keçid dövrü ilə əlaqədar olaraq bu çətinliklər obyektiv xarakter daşıyır, təbiidir. Bunları
bilmək lazımdır. Biz bunlara dözməliyik. Ancaq o mənada yox ki, həmişə belə olacaq, buna daim dözəcəyik və
elə həmişə belə yaşayacağıq, – yox. Bunlara dözərək eyni zamanda bu vəziyyətdən çıxmaq [291-292] üçün çox
ciddi tədbirlər görməliyik. Varmı bu vəziyyətdən çıxmaq yolları? Var. Edə bilərikmi biz onları? Edə bilərik.
Ancaq gəlin, bu gün burada həqiqəti etiraf edək ki, bu ağır, çətin yolu keçərkən insanların bir çoxu yalnız öz
şəxsi məqsədlərini, şəxsi mənafelərini güdür, müstəqil Azərbaycan Respublikasının iqtisadiyyatının
sağlamlaşması, onun bu ağır vəziyyətdən çıxması üçün çalışmaq lazım gəldiyini o qədər də bilmir. Hərə özü
üçün nəsə edir – biri zənginləşir, biri kasıblaşır, biri həddindən artıq qeyri-qanuni sərvətlər əldə edir, o birisi
yaşadığı vəziyyətdən də üç-dörd pillə aşağı düşür. Ümumiyyətlə, dövlətimizin iqtisadiyyatında bu ağır vəziyyət
davam edir.
Ona görə də bugünkü görüşümüzdən hamımız bir əsas nəticə çıxarmalıyıq: biz bu ağır iqtisadi-sosial
vəziyyətdən çıxış yollarını müəyyən edib, bu çıxış yollarından istifadə edib iqtisadiyyatımızı bu vəziyyətdən
qurtarmalıyıq. Ümumiyyətlə, iqtisadiyyatın bu vəziyyətdən çıxarılmasının əsas yolunu biz müəyyən etmişik.
Bu, mülkiyyət formasının tədricən dəyişdirilməsi, bazar iqtisadiyyatı yolu ilə gedilməsi, Azərbaycan
iqtisadiyyatının dünya iqtisadiyyatı ilə daha da sıx inteqrasiya olunması və xarici şirkətlərin Azərbaycana
sərmayə qoyması, onların vasitəsilə Azərbaycan iqtisadiyyatının canlandırılması və hərəkətə gətirilməsidir.
Respublikamızın, xalqımızın xoşbəxtliyi ondan ibarətdir ki, zəngin təbii sərvətlərimiz var, böyük iqtisadi
potensialımız var, intellektual potensialımız var. Geofizika sahəsində müştərək müəssisə haqqında indi verilən
məlumat onu göstərir ki, bizim böyük intellektual, texniki və mühəndis potensiallarımız var. Bu potensiallardan
sadəcə olaraq səmərəli istifadə etmək lazımdır. Bu, respublikamızın ümumi sərvətidir. Ola bilər, buna görə biz
ayrı-ayrı respublikalardan bir az da fərqliyik, müsbət mənada fərqliyik. Ancaq bunların hamısını hərəkətə
gətirmək üçün biz gərək yeni iqtisadi yollara gedib, iqtisadiyyatımızı yeni iqtisadi prinsiplər əsasında qurub bu
ağır vəziyyətdən çıxaq.
Biz bu barədə neft sahəsində böyük bir addım atmışıq. Dünyanın böyük neft şirkətləri ilə neft müqaviləsi
imzalamışıq. Neft yataqlarının başqa sahələrində də müştərək iş görmək üçün danışıqlar aparırıq. Ancaq bu,
bütün işlərin həll olunması deyil. Bütün işləri həll etmək üçün daha geniş fəaliyyət göstərmək lazımdır.
Neft sənayesində bizim vəziyyətimiz başqa sahələrə nisbətən, [292-293] demək olar ki, yaxşıdır.
Baxmayaraq ki, problemlər çoxdur, – ağır vəziyyət haqqında burada nə qədər danışıldı, – ancaq sənayemizin
bütün başqa sahələrinə nisbətən neft sənayesinin vəziyyəti fərqlidir. Fərqlidir ona görə ki, biz neft çıxarırıq,
fərqlidir ona görə ki, neft emal edirik. Ölkəmizin, respublikamızın neft məhsullarına olan tələbatını tamamilə
ödəyə bilərik və neftin bir hissəsini ixrac edirik. İqtisadiyyatımızın və xüsusən sənayemizin başqa sahələrində
bu cəhətdən imkanlarımız çox məhduddur. Ancaq eyni zamanda, biz neft sənayesinin potensialının hamısından
istifadə edə bilmirik. Bunlar da bax, bu ağır problemlərin yaranmasına gətirib çıxarmışdır.
Mən bu gün görüşümüzü başlayarkən bildirdim ki, bu görüşümüzün birinci məqsədi, əvvəla, neft
sənayesində olan vəziyyət və lazımi tədbirlər haqqında fikir mübadiləsi aparmaqdan, ikincisi, bir il bundan öncə
imzalanmış neft müqaviləsinin necə həyata keçirilməsi haqqında hesabat, məlumat almaqdan ibarətdir.
Müzakirəmizin birinci məsələsi bugünkü danışıqlardan, verilən məlumatlardan daha da aydın olur. Neft
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sənayesində çox böyük problemlər var, onları həll etmək lazımdır. Bunun üçün də daha fəal işləmək, yeni
tədbirlər görmək lazımdır. Bunların bir qismi bizim Dövlət Neft Şirkəti rəhbərliyinin üzərinə düşür, onların
fəaliyyətindən asılıdır, şirkətin ayrı-ayrı strukturlarının rəhbərlərinin fəaliyyətindən asılıdır. Mən bu gün tələb
edirəm ki, mövcud şəraitdən, mövcud imkanlardan istifadə edərək Dövlət Neft Şirkəti və onun bütün strukturları
öz fəaliyyətlərini gücləndirsinlər. Belə hesab edirəm ki, onların hələ istifadə etmədikləri imkanlar çoxdur və
bunlardan daha səmərəli istifadə etmək lazımdır. Neft şirkətinin prezidenti Natiq Əliyev, onun müavinləri və
bütün strukturların rəhbərləri bundan da yaxşı işləməlidirlər.
Doğrudur, məsələn, bu ilin nəticələrini mən o qədər müsbət qiymətləndirməsəm də, o qədər mənfi də
qiymətləndirə bilmərəm. Bizim əsas göstəricimiz çıxarılan neftin miqdarıdır. 1985-ci ildə biz Azərbaycanda 13
milyon 150 min ton çıxarırdıqsa, bu il 9 milyon 100 min ton gözlənilir. Fərq böyükdür. Ancaq əgər bu on ili
götürüb ilbəil baxsaq, – məndə cədvəl var, bu gün baxmışam, – görərik ki, məsələn, 1985-ci ildən sonra beş il
müddətində neft xeyli azalıbdır. 1990-cı ildən azalma sürəti ilbəil getdikcə çox böyük olubdur. [293-294]
Amma, məsələn, keçən illə bu ili müqayisə etsəniz, azalma sürəti aşağı düşübdür. Bunu müsbət
qiymətləndirmək olar. Əgər keçən il 9 milyon 500 min ton neft hasil olunubsa, bu il 9 milyon 100 min ton
gözlənilir. 400 min ton azalır. Bu, şübhəsiz ki, keçən illərdəki azalmaya nisbətən aşağıdır. Ancaq biz keçən ilə
nisbətən 400 min ton az neft alacağıq. Əgər bu meylin qarşısı alınmasa, gələn il bu səviyyə daha da aşağı
düşəcəkdir.
Şübhəsiz ki, neft müqaviləsi ilə bağlı aparacağımız iş və əldə edəcəyimiz nəticələr buna müsbət təsirini
göstərəcəkdir. Ancaq yalnız buna ümid bağlamaq olmaz. Mövcud quyulardan, mövcud istehsal imkanlarından
daha səmərəli istifadə etmək lazımdır. Ona görə də neft çıxarılması sahəsindəki işi mən bu cür
qiymətləndirirəm. Hesab edirəm ki, Dövlət Neft Şirkəti də öz işindən razı olmamalıdır, biz də onların işindən
razı deyilik. İş daha yaxşı getməlidir, imkanlardan daha çox istifadə olunmalıdır.
Neft sənayesi ağır sahədir. Keçmişdə bizim neft sənayesi lap yüksək səviyyədə olduğu zaman da burada
işlər asan getmirdi. Mənim xatirimdədir, o illər demək olar ki, günümüzün yarısı neft sənayesinin
problemlərinin həllinə sərf olunurdu. Məhz buna görə biz o illərdə neft sənayesini o səviyyədə saxlaya bilirdik.
Amma indi çox yerdə nizam-intizam pozulub, dağıntı da gedir, hərc-mərclik də var, oğurluq da,
məsuliyyətsizlik də var. Bunlar hamısı var. Bu gün Natiq Əliyev deyir ki, Əzizbəyov neftin binasını kim isə
kooperativə vermişdir, kooperativ isə bir şəxsə satmışdır. Bilirsiniz, sərbəst iqtisadiyyat yoluna keçmək,
iqtisadiyyatı sərbəstləşdirmək onu bu cür dağıtmaq demək deyildir. Bazar iqtisadiyyatına keçmək, sərbəst
iqtisadiyyata keçmək illər boyu milyonlarla insanın əlinin qabarı, zəhməti ilə, alın təri ilə yaradılmış bu
sərvətləri ayrı-ayrı quldurlar tərəfindən, ayrı-ayrı oğrular tərəfindən dağıtmaq demək deyildir. Ancaq təəssüflər
olsun ki, 1988-1989-cu illərdən, xüsusən 1990-cı ildən başlayaraq ayrı-ayrı adamlar, – guya ki, bunlar yeni
istehsal formaları yaradırlar, yeni kiçik müəssisələr yaradırlar, Azərbaycanın iqtisadiyyatını yüksəldəcəklər,
onun səmərəliliyini artıracaqlar, – bu yolla iqtisadiyyatın çox hissəsini dağıdıblar. O cümlədən neft sənayesində
də çox dağıdıblar, ona görə də ayrı-ayrı adamlar həddindən artıq zənginləşib, amma ümumiyyətlə neft
sənayemiz bu günə düşübdür.
Məsələn, keçmişdə İliç adına olan Neftçilər sarayı, böyük, [294-295] zəngin bir saraydır, burada doğru
deyildi, – memarlıq abidəsidir. Kim isə onu götürüb bir şəxsə vermişdi, kim isə orada kooperativ düzəltmişdi.
Yaxşı ki, biz bu işə qarışdıq, sarayı bərpa etdik, şirkətin ixtiyarına keçirdik. Şirkət də indi ondan səmərəli
istifadə edir. Amma Azərbaycanın nə qədər belə varı-dövləti dağılıbdır, oğurlanıbdır, ayrı-ayrı adamların əlinə
keçibdir. Təəssüflər olsun ki, bax bu da insanların əxlaqını pozub, mənəviyyatını pozub, nizam-intizamı pozub,
qanun-qaydanı pozubdur, bizim ümumi sərvətimizə, ümumi iqtisadiyyatımıza böyük zərbələr vurubdur.
Bir də deyirəm: bizim yolumuz mülkiyyətin formasını dəyişdirməkdir, bazar iqtisadiyyatını inkişaf
etdirməkdir. Ancaq oğurluqla yox, quldurluqla yox, ayrı-ayrı adamların qeyri-qanuni yollarla bu işləri ələ
keçirməsi ilə yox, qanuni yolla, qanun çərçivəsində də, bir də sosial ədaləti unutmadan, onun prinsiplərini
saxlayaraq inkişaf etdirməkdir. Ona görə də, yenə də deyirəm, nə qədər çox dağılmış olsa da, bizim neft
sənayesinin hələ də çox böyük, zəngin istehsal fondları var. Düzdür, bu fondların bəziləri köhnəlib, əvvəlki
keyfiyyətini itirib, ancaq onlardan səmərəli istifadə etsək – və biz bunu etməliyik, – neft hasilatını nəinki bu
səviyyədə saxlaya bilərik, bundan da çox neft çıxara bilərik.
Sənayedə bizim ikinci əsas sahəmiz qaz istehsalıdır. Təsəvvür edin, 1985-ci ildə 14 milyard kubmetr qaz
çıxarılırdı, bu il isə 6,6 milyard kubmetr gözlənilir. Görün nə qədər aşağı düşmüşdür. Bəli, iki dəfə yarım
azalmışdır. Nə üçün, nəyə görə? Mən hər dəfə soruşanda deyirlər ki, əlavə quyular qazılmalı idi, yeni buruqlar
olmalı idi, yeni-yeni qaz yataqları açılmalı idi. Doğrudur, bu belədir. Xatirimdədir, keçmişdə – təxminən 80-ci

62

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Əsrin müqaviləsi

illərin əvvəlində biz qaz istehsalını 15 milyard kubmetrə çatdırmışdıq. Onda da bu, elə-belə başa gəlmirdi. Hər il
iş görülürdü, yeni quyular qazılırdı, yeni istehsal sahələri açılırdı, qaz çıxarılması da artırdı.
Ancaq indi biz mövcud buruqlarımızdan, mövcud mədənlərimizdən bundan da çox qaz çıxara bilərik.
Doğrudur, burada Natiq Əliyev bir problemi dedi, məsələn, əgər boru kəməri çəkilsə, orada müəyyən qədər qaz
istehsal edib nəql etmək olar. Yaxud, "Pennzoyl" şirkətinin gətirib kompressor stansiyasını qurması ilə qaz
çıxarılması ilə 1 milyard 200 milyon kubmetr artıbdır. Belə imkanlar var, ancaq bunlar vəsait tələb edir. Güman
edirəm ki, gələcəkdə biz bu vəsaiti vaxtlı-vaxtında [295-296] tapıb verməliyik və bu işi təmin etməliyik. Ancaq
mövcud imkanlarımız indikindən də artıq qaz çıxarmağa şərait yaradır. Sadəcə olaraq bu sahədə də daha
səmərəli işləmək lazımdır.
Bir sözlə, hesab edirəm ki, əsas vəzifə bu ilin sonuna qədər işləri daha da yaxşılaşdıraraq neftçıxarma,
qazçıxarma sahəsində əldə olunmuş səviyyədən daha da yüksəyə qalxmaq və Azərbaycanın tələbatını təmin
etməkdir. Eyni zamanda bunu təmin etmək üçün, – burada bu barədə çox deyildi, – neft-qaz sənayesinə kömək
etmək lazımdır, onun problemlərini həll etmək lazımdır. Burada 28 May adına Neft və Qazçıxarma İdarəsindən
gələn nümayəndə sadəcə dedi ki, bizim yeməyimizi verin, içməyimizi verin, məvacibimizi verin, biz də neft
çıxaraq. Bunu etmək lazımdır. Düzdür, bizim maliyyə vəziyyətimiz ağırdır, çətindir. Amma buna baxmayaraq,
neftçilərin maaşları vaxtlı-vaxtında verilməlidir. Mən onu da bildirmək istəyirəm ki, neftçilərin maaşları bütün
başqa sahələrdə işləyən fəhlələrin, mühəndislərin, mütəxəssislərin maaşlarının hamısından yüksəkdir, bunu siz
bilirsiniz. Bizim neft şirkətində orta əmək haqqı 200 min manatdır. Elədir, ya yox? 220 min manatdan artıqdır.
Amma ümumiyyətlə, bizim respublikada orta əmək haqqı 60 min manatdır. 60 minlə 220 min arasında,
görürsünüz, üç dəfədən çox fərq var. Demək, neftçilərin orta əmək haqqı bütün başqa sahələrdə işləyən
adamların orta əmək haqqından üç dəfə artıqdır. Bilirəm ki, bu da bugünkü tələbatı ödəmir. Ancaq nə edək ki,
bundan artıq imkanımız yoxdur. Lakin Maliyyə Nazirliyi, banklarımız neftçilərin maaşlarının vaxtlı-vaxtında
verilməsini təmin etməlidirlər. Neftçilərin maaşı gecikməməlidir, bunu təmin etmək lazımdır.
Neftçilərin səmərəli işləməsi üçün burada bir çox problemlər qaldırıldı. Təkcə onların səmərəli işləməsi
üçün yox, ümumiyyətlə neft sənayesinin daha ahəngdar işləməsi üçün məsələlər qaldırıldı. Məsələn, neft
sənayesinə olan borclar və neft sənayesinin borcları. Azərenerji şirkətinin rəhbəri Müslüm İmanov çıxış etdi –
onların borcları və onlara olan borclar. Kənd təsərrüfatının borcları və kənd təsərrüfatına olan borclar. Eləcə də
başqa sahələri götürək. Bunlar böyük iqtisadi problemlərdir. Mən bunların həll edilməsi barədə dəfələrlə
Nazirlər Kabinetinə göstərişlər vermişəm. Bu gün çox böyük təəssüf hissi ilə demək istəyirəm ki, Nazirlər
Kabineti, İqtisadiyyat Nazirliyi bu məsələlərin həlli ilə layiqincə məşğul [296-297] olmurlar. Demək istəmirəm
ki, bu məsələlərin həll olunması asan bir işdir. Yox, asan iş deyildir. Ancaq eyni zamanda bunu tamamilə
çıxılmaz vəziyyət kimi də qəbul edə bilmərəm. Bunun cürbəcür yolları var. Bu yolları bizim iqtisadçılar da
bilirlər, sənayeçilər də bilirlər və Nazirlər Kabinetinin rəhbərliyi də bilir. Sadəcə olaraq oturub bir neçə variant
haqqında düşünmək lazımdır, lazımi tədbir görülməlidir.
Ancaq təəssüf ki, bu tədbirlər görülmür. Bir tərəfdən biz neft çıxarırıq. Burada İmanov dedi ki, neft
şirkətinin məhsullarının 40 faizini onlar işlədir, elektrik enerjisi istehsal edirlər. Həmin elektrik enerjisi əhaliyə,
xüsusən sənaye müəssisələrinə verilir. Əgər istifadə olunan elektrik enerjisinin qiyməti qayıtmırsa, demək,
insanlar, təşkilatlar, müəssisələr bundan müftə istifadə edirlər. Şübhəsiz ki, onlar da müftə istifadə edəndə hər
şeyi dağıdırlar. Bunların qarşısı alınmalıdır, lazımi tədbirlər görülməlidir. Bu tədbirləri də Nazirlər Kabineti
görməlidir. Təəssüf ki, Nazirlər Kabineti bu işlərlə ciddi məşğul olmamışdır. Mən tələb edirəm ki, bu işlərlə
ümumiyyətlə ciddi məşğul olunsun. Xüsusən neft sənayesinin problemlərinin köklü surətdə həll olunması üçün
ayrıca tədbirlər hazırlanmalı, təsdiq edilməlidir. Lazım gələrsə, bunlar mənim fərmanlarımla qəbul olunmalıdır.
Ona görə mən Nazirlər Kabinetinə tapşırıram. Baş nazir Fuad Quliyev burada yoxdur, ezamiyyətdədir,
iki- üç gündən sonra gələcəkdir, ona tapşırıq verirəm, – neft sənayesinin bütün problemlərinin həll olunması
üçün bir ay müddətində tədbirlər hazırlansın və mənə təqdim edilsin. Şübhəsiz ki, bu tədbirlər Dövlət Neft
Şirkəti ilə birlikdə, müvafiq nazirliklər – İqtisadiyyat Nazirliyi, Maliyyə Nazirliyi ilə, banklarla, başqa əlaqədar
təşkilatlarla birlikdə hazırlanmalıdır.
Burada borclar haqqında söhbət getdi. Bu da böyük bir problemdir. Biz bu məsələnin həll olunmasını
vaxtilə Nazirlər Kabinetinə tapşırmışıq. Nazirlər Kabineti bu məsələlərin həlli üçün komissiya yaradıbdır.
Ancaq bu komissiya indiyə qədər bir iş görə bilməyibdir. Ona görə mən bu gün Nazirlər Kabinetinə və Vahid
Axundova tapşırıram ki, bu, sadəcə şifahi tapşırıq olmasın, bu tapşırıqla əlaqədar və neft sahəsində görüləsi
işlərlə əlaqədar mənim sərəncamımı hazırlayasınız ki, mən onu imzalayım. Bunun üçün ayrı sərəncam.
Borcların ödənilməsi ilə əlaqədar oktyabrın 15-dək müvafiq tədbirlər hazırlanıb təqdim olunmalıdır. Yəni
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Nazirlər Kabinetində [297-298] bunlara baxılmalıdır, lazımi qərarlar qəbul olunmalıdır və bu qərarların qəbul
edilməsi və nəticəsi haqqında Prezidentə məlumat verilməlidir.
Mən yenə də Dövlət Neft Şirkətinin daxili imkanları məsələsinə qayıdıram. Dövlət Neft Şirkəti istehsal
etdiyi neft məhsullarının böyük bir hissəsini ixrac edir, xarici ölkələrə satır, valyuta qazanır. Ancaq ixrac edilən
neftdən gələn gəlirdən necə istifadə olunur? Doğrusu, bu barədə mənim dəqiq məlumatım yoxdur. Mən bunu
Natiq Əliyevə bir neçə dəfə demişəm. Bu gün də görüşdən əvvəl dedim. O mənə deyir ki, biz bunu xərcləyirik,
öz daxili işlərimizə yönəldirik. Ancaq mənim məlumatım yoxdur ki, nə cür xərclənir, nə təhər xərclənir. Hər
halda bizim ixracdan gələn gəlirimizin əsas mənbələrindən biri neft məhsullarıdır. Bu məhsulları biz satırıq.
Amma gələn gəlirdən nə cür, nə təhər istifadə olunur, buna nə qədər nəzarət var, bu pullar hara gedir – mən bir
Prezident kimi bunu bilmirəm.
Tələb edirəm ki, həm 1993-cü ildə, həm 1994-cü ildə, həm də bu ilin doqquz ayında xaricə satılmış bütün
neft məhsullarının haraya, nə qədər, hansı qiymətə satılması, ondan nə qədər gəlir gəlməsi, bu gəlirin haraya
istifadə olunması, nə nəticə verməsi barədə Dövlət Neft Şirkəti mənə yazılı hesabat versin. Mən bunu
bilməliyəm. Nəinki bilməliyəm, həm də bu, bizim müzakirə mövzusuna çevrilməlidir. Biz bunu müzakirə
etməliyik. Çünki bu heç vaxt nə Nazirlər Kabinetində müzakirə olunubdur, nə bir Prezident kimi mən bunu
burada heç vaxt müzakirə etməmişəm və bilmirəm bu pullar haraya gedir. Mən bundan narahatam. Ona görə də
bunu tələb edirəm.
Burada dedilər ki, biz keçən il Türkmənistandan qaz almışıq. Bu ilin əvvəlində də, – mən belə başa
düşdüm, – 500 milyon kubmetr qaz alınıbdır. Son vaxtlar mən oradan-buradan belə təkliflər eşidirdim ki, biz
yenə də Türkmənistanla əlaqə yaratmalıyıq, qaz almalıyıq və respublikanı qazla təmin etməliyik. Əgər belə
olmasa, burada vəziyyət çətinləşəcək, ağır olacaq, hətta bəziləri deyirdi ki, sosial partlayış olacaq və sairə. İndi
burada Səməd Sadıqov dedi ki, bizim qaza olan tələbatımızın 6,6 milyard kubmetri var, 2 milyard kubmetr
çatışmır. Bilirsiniz, bəlkə bizə bundan əlavə 4 milyard kubmetr də qaz lazımdır. Ancaq elə şey var ki, bizim
yoxumuzdur, 6,6 milyard kubmetr qazımız ki var! Bəs Gürcüstan, Ermənistan nə etsin – onların bir kubmetr də
qazı yoxdur. Onlar necə yaşayırlar! [298-299]
Mən bunu niyə deyirəm? Özü də çox böyük hiddətlə deyirəm. Çünki çıxarılan qazın bir çox hissəsi
dağıdılır, ayrı-ayrı yerlərdə satılır. Mənə gələn məlumatlardan görünür ki, bizim Dövlət Qaz Şirkətində çox
hərcmərclik var. Onlar qazı Gürcüstana, oradan da Ermənistana satırlar. Həm də təkcə qazı yox. Məndə olan
məlumatlara görə, buradan neft məhsullarını da xəlvətcə Qazax tərəfdən keçirirlər və Gürcüstan adı ilə
Ermənistana da gedir. Türkmənistandan qazın alınmasında da cürbəcür qanunsuz və iqtisadiyyatımıza zərbə
vuran hərəkətlər olubdur. Bu siqnallar da mənə gəlib çatıbdır. Mən elə bilirəm ki, qaz almaq üçün çox çalışan
adamlar heç də hesab etmirlər ki, doğrudan da biz qışda qazsız yaşaya bilməyəcəyik. Ona görə ki, istəyirlər bu
işdə yenə əllərini qızdırsınlar.
Bilirsiniz, xalqın bu ağır vəziyyətində, insanların kasıb yaşadıqları bir dövrdə xalqın malını oğurlayıb,
mənimsəyib zənginləşməkdən ləyaqətsiz hərəkət ola bilməz. Ayrı-ayrı insanlar ləyaqətini itiriblər, xalq
haqqında düşünmək əvəzinə, millət haqqında düşünmək əvəzinə, respublikanın iqtisadiyyatını normal vəziyyətə
salmaq əvəzinə tutduğu vəzifəyə hərə özü üçün xüsusi bir gəlir götürmək istəyir. Özü də bu gəliri, nə təhər
deyərlər, bir balaca insafla götürsə, yenə deyərsən ki, buna bəlkə dözmək olar. Ancaq bunlar o qədər yırtıcı
olurlar, o qədər gözüac olurlar ki, heç bir şeylə doymurlar. Belələri bizim içərimizdə hələ də var. Həmin bu qazı,
neft məhsullarını bizim qərb zonasında satan adamlar yenə öz çirkin işlərini davam etdirirlər.
Ümumiyyətlə, işlərimizin çətin getməsinin səbəbi nədir? Burada Müslüm İmanov danışdı. Bir məsələni
həll etmək üçün min dənə mərtəbədən keçib hər yerdə nə isə vermək lazımdır. Bizim bu ağır vəziyyətimizdə
belə şeylərə dözmək olarmı?
Dəmir yolunda böyük hərcmərclik var. Şirkətlərin-filanların yüklərinin birini də rüşvətsiz keçirmirlər.
Hətta onun taksası da var: hansı vaqona nə qədər vermək lazımdır.
Bilirsiniz, bu qədər soyğunçuluq, xalqa bu qədər xəyanət hallarına biz artıq dözə bilmərik. Ona görə də
mən hesab edirəm ki, əgər bu il biz 6,6 milyard kubmetr qaz çıxarırıqsa, həmin səviyyəni nəinki saxlamaq, həm
də artırmaq lazımdır. Çünki "Pennzoyl" şirkətinin bizə verdiyi kompressor stansiyasının hesabına o artmalıdır
və bundan savayı özümüz də [299-300] onu artırmalıyıq. Əgər "Pennzoyl" olmasaydı, demək, biz bir milyard
filan qədər aşağıya düşməliydik? Keçən il "Pennzoyl" yox idi, biz 6,4 milyard kubmetr qaz çıxarmışdıq. Bu il
"Pennzoyl" var, 6,6 milyard kubmetr qaz çıxarılacağı gözlənilir.
İndi bir milyard 300 milyon kubmetr qaz gəlir. Əgər "Pennzoyl" olmasaydı, onda qazın həcmi nə qədər
aşağı düşəcəkdi. Belə yaramaz, mən bununla razı ola bilmərəm. Mən Dövlət Neft Şirkətinin rəhbərliyindən və
Natiq Əliyevdən tələb edirəm ki, qazçıxarma sahəsində əlavə tədbirlər görülsün. Biz bu il Türkmənistandan qaz
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almayacağıq, imkanımız yoxdur. Mən bunu elan edirəm. Onsuz da indiyədək alınan qazdan bizim xeyli
borcumuz var.
Bilirsiniz, indi baş qarışıqdır, bəzən mən bunu bilmirəm, amma bu işlə bir balaca ciddi məşğul olanda hər
şey mənə aydın olur. Türkmənistandan ki, qazı almışıq, mən hesab edirəm ki, o qazın hamısı gəlib respublikaya
çatmayıb. Onu oğurlayıblar, Türkmənistanda və burada olan adamlar əlbir olub onu mənimsəyiblər. Mən belə
fikirdəyəm, bu mənim təhlilimin nəticəsidir. Ona görə də biz bu il heç bir yerdən qaz almayacağıq, öz qazımızla
yaşamalıyıq.
Yenə də deyirəm, Ermənistan 1990-cı ildən heç bir yerdən qaz almır. Gedib Türkmənistandan milyard
yarım kubmetr qaz alır, nə cür yaşayır? Yaşayır, hətta müharibə edib bizim torpaqlarımızı da işğal etdi.
Ermənistanın nefti, neft məhsulları yoxdur. Biz respublikamızı neftlə bütünlüklə təchiz etmişik. Nefti, benzini
olmayan Ermənistan isə gəlib torpaqlarımızı işğal etdi. Amma bu qədər neft çıxarırıq, bu qədər neft
məhsullarımız var, bunları isə ora-bura dağıdırıq.
Gürcüstanın da həmçinin, nə nefti var, nə də qazı var. Böyük çətinliklə İrandan, yaxud Türkmənistandan
bir qədər qaz ala bilirlər. Ordan-burdan bir az neft məhsulları alırlar, yaşayırlar. Bizim isə bu qədər neftimiz
olduğu halda və bu qədər qaz çıxardığımız halda hələ gedib Türkmənistandan qaz alıb gətirək? Əlbəttə,
pulumuz olsaydı, alardıq. Ancaq yoxdur axı! Olmayan halda nə üçün bəzi adamlar bizi daha böyük bəlaya
salmaq istəyirlər?
Qazdan istifadə edilməsinə nəzarət olmalıdır. Mən "Azəriqaz" Dövlət Şirkətinin prezidenti Tariyel
Hüseynova xəbərdarlıq edirəm və ondan tələb edirəm ki, şirkətin işində olan nöqsanlar aradan götürülsün.
Cürbəcür yaramaz hallara son qoymaq lazımdır. Dövlət Neft Şirkətindən tələb edirəm ki, [300-301] qaz
istehsalını təmin etsin ki, xüsusən qış dövründə respublikamız öz qazı ilə yaşayıb-işləyə bilsin.
Gəlin bir şeyi də fikirləşək. Sənayenin çox hissəsi işləmir. Respublikamızda qazın və neft məhsullarının
ən böyük istehlakçısı sənayemizdir. Sənayenin çox hissəsi işləmirsə, bəs onda qaz niyə çatmır? Axı, işləmirsə,
demək, ora qaz getmir. Neft məhsulları da həmçinin. Əgər sənayenin çox hissəsi işləmirsə və neft
məhsullarından istifadə etmirsə, onda bu neft məhsulları haradadır?
Bizim İqtisadiyyat Nazirliyi də köhnə qayda ilə işləməməlidir. Siz bu məsələlərə baxmalısınız. Köhnə
Dövlət Plan Komitəsində olduğu kimi, sizin standart cədvəlləriniz var və həmin cədvəllər əsasında da yazırsınız
ki, keçən il bu qədər olmuşdur, gərək bu il bundan beş faiz artıq olsun. Bir bax, gör, hansı zavod, hansı fabrik
işləyir, nə qədər qazdan istifadə edir, nə qədər neft məhsullarından istifadə edir, nə qədər elektrik enerjisi işlədir.
Müslüm İmanov burada deyir ki, mən elektrik enerjisi verirəm, pul vermirlər. Yaxşı, sən elektrik
enerjisini verirsən, əgər bu zavodların, fabriklərin bir çoxu işləmirsə, yaxud da ki, istehsal gücünün cəmi 20-30
faizi səviyyəsində işləyirsə, bu elektrik enerjisi hara gedir? Bunu bir araşdıran varmı? Yoxdur axı!
Bizim İqtisadiyyat Nazirliyi bununla məşğul olmur, Nazirlər Kabineti bununla məşğul olmur. Ayrı-ayrı
müəssisə rəhbərləri, şirkət rəhbərləri axı, vicdanla işləməlidirlər. Bu, yağı malı deyil, dövlətin malıdır. Bu, bizim
xalqın sərvətidir. Əgər sənin zavodun bu il öz istehsal gücünün 20 faizi səviyyəsində işləyirsə, demək, sən 20
faiz elektrik enerjisi alacaqsan, 20 faiz də neft, yaxud qaz məhsulları ala bilərsən. Sənə bundan artıq lazım deyil.
Əgər artıq gəlirsə, demək, harasa havayı gedir, harasa dağıdılır, oğurlanır.
Bu məsələləri həm araşdırmaq lazımdır, həm də qanun-qayda yaratmaq lazımdır. Mən İqtisadiyyat
Nazirliyinə, Nazirlər Kabinetinə tapşırıram ki, bu məsələləri araşdırsınlar, respublikanın istehsal sahələrində –
sənayedə, kənd təsərrüfatında, nəqliyyatda və bütün başqa sahələrdə elektrik enerjisinə, neft məhsullarına olan
tələbat dəqiqləşdirilsin. Kağız üzərində on ildən, on beş ildən qalmış tələbat yox, real tələbat
müəyyənləşdirilsin, onlara tələbatı təmin edən miqdarda bu məhsullar, o cümlədən elektrik enerjisi ayrılsın və
[301-302] məlumat verilsin ki, bu elektrik enerjisinin, neft-qaz məhsullarının qalan hissəsi haradadır, hara gedir
və bundan kim istifadə edir.
Mən Azərbaycan neftçilərinin fəaliyyətini həmişə yüksək qiymətləndirmişəm və qiymətləndirirəm.
Neftçilər Azərbaycan tarixində əvəzsiz xidmətlər göstərmişlər, əsrin əvvəlindən indiyədək Azərbaycanın şanınışöhrətini qaldırmışlar. Respublikanın bütün iqtisadiyyatının inkişafı neft sənayesi ilə bağlıdır. Demək,
Azərbaycan neftçilərinin əməyi ilə bağlıdır.
Azərbaycan neftçiləri 45 ildir ki, dənizdən neft çıxarırlar və onların hər günkü əməyi böyük qəhrəmanlıq
nümunəsidir. 28 May adına Neft və Qazçıxarma İdarəsinin burada çıxış edən nümayəndəsi dedi ki, onlar balaca
bir sahədə, bir özüldə həm işləyirlər, həm də yaşayırlar, lakin xəstələri olanda onlara dərman verən bir həkim də
yoxdur. Belə bir şəraitdə işləməyin, çalışmağın özü bir qəhrəmanlıqdır. Mən həmişə olduğu kimi, bu gün bir
daha neftçilərin əmək fəaliyyətini, Azərbaycan iqtisadiyyatının inkişaf etməsində onların xidmətini yüksək
qiymətləndirirəm və bütün neftçilərə öz təşəkkürümü, hörmət və ehtiramımı bildirirəm.
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28 May adına Neft və Qazçıxarma İdarəsinin buruqlarından, Neft daşlarından, başqa neftçıxarma
idarələrindən, yaxud neft buruqlarından gələrək burada iştirak edən, neft sənayesində, bilavasitə neftin
çıxarılmasında işləyən şəxslərlə bugünkü görüşümdən çox məmnun olduğumu bildirmək istəyirəm. 28 May
adına Neft və Qazçıxarma İdarəsindən burada çıxış edən nümayəndə dedi ki, onun Prezidentlə görüşəcəyini
eşidəndə hamı sevindi. Bilin ki, mən də sizinlə görüşə belə sevinclə gəlmişəm.
İşlər çox olduğuna görə indi mən Neft daşlarına gəlməyə imkan tapmamışam. 28 May adına idarənin
buruqlarına da gəlməyə çox can atıram, amma hələ ki, imkanım yoxdur. Güman edirəm, vaxt gələcək, biz bəzi
işlərimizi qurtarandan sonra mən sizin yanınıza da gələcəyəm, görüşəcəyik. Bilavasitə sizin buruqlarda,
sahələrində söhbət edəcəyik, problemlərinizin həll olunması üçün əlavə tədbirlər görəcəyik. Mən burada olan
nümayəndələrdən xahiş edirəm ki, bütün neftçilərə və xüsusən uzaqda, dənizdə işləyən, ayrı-ayrı buruqlarda
olan neftçilərə mənim salamımı, hörmət və ehtiramımı çatdırasınız.
Biz sözlə, neftçilər Azərbaycan ictimaiyyətinin, xalqının, cəmiyyətinin həmişə aparıcı qüvvəsi olublar,
belə də var. Neftçilər [302-303] Azərbaycan dövlətçiliyinin dayağıdırlar. Mən neftçilərə güvənirəm və
Azərbaycan neftçilərinin dayağı kimi mən onları daim öz yanımda hiss edirəm. Sizin problemlərinizin imkan
daxilində həll olunması üçün lazımi göstərişlər verdim.
Bu gün müzakirə olunan ikinci məsələ neft müqaviləsinin həyata keçirilməsi barədədir. Dövlət Neft
Şirkətinin prezidenti Natiq Əliyevin verdiyi məlumatdan belə görünür ki, neft konsorsiumunun fəaliyyəti ilə
əlaqədar Beynəlxalq Rəhbər komitənin bu il üçün nəzərdə tutduğu işlər normal gedir, planlar vaxtlı-vaxtında
yerinə yetirilir, ayrılmış büdcədən tamamilə istifadə olunur və ilin axırınadək istifadə olunacaqdır. Bu onu
göstərir ki, neft müqaviləsi kağız üzərində olan bir sənəd deyil, artıq fəaliyyətdə olan bir müqavilədir. Bu gün
neft müqaviləsinin birinci ildönümünü qeyd edərkən mən bir daha bildirmək istəyirəm ki, biz bir il bundan
əvvəl Azərbaycanın iqtisadiyyatı üçün, Azərbaycan xalqının rifahı üçün, respublikamızın bu günü və gələcəyi
üçün çox cəsarətli, gərəkli bir addım atmışıq. Biz bu yolla gedəcəyik, imzalanmış neft müqaviləsini ilbəil həyata
keçirəcəyik.
Mən əminəm ki, Azərbaycan xalqı müqavilədə nəzərdə tutulmuş mərhələlərdə bu müqavilənin
əhəmiyyətini və xüsusən onun iqtisadi faydasını görəcək, hiss edəcəkdir. Ancaq onun əhəmiyyəti və faydası
sadəcə olaraq müqavilə əsasında çıxarılan neftdən gələn gəlirdən ibarət deyil. "Geofizika" müştərək
müəssisəsinin rəhbəri Fuad Əliyevin buradakı çıxışı buna nümunədir. Nümunədir ona görə ki, biz bu neft
müqaviləsi ilə artıq dünyanın neft şirkətlərinin, tək neft şirkətlərinin yox, bütün başqa şirkətlərin də
Azərbaycana gəlməsi üçün geniş yol açmışıq. Onlar bu yolla gedəcəklər və öz fəaliyyətləri ilə, elə bu
müqavilənin həyata keçirilməsi üçün qoyduqları vəsaitlə Azərbaycan iqtisadiyyatının bir çox sahələrini inkişaf
etdirəcəklər və Azərbaycanın müasir tələblərə uyğun infrastrukturlarını yaradacaqlar. Mən buna tam əminəm.
Əgər "Geofizika" müştərək müəssisəsində indi 600 nəfər işləyirsə və yüksək əmək haqqı alırsa, onların
hazırladığı, avadanlıqla təmin etdiyi "Geofizika" gəmisi artıq dünya standartlarına cavab verirsə və Xəzər
dənizinin başqa sektorlarında da fəaliyyət göstərə bilirsə, artıq bu, neft müqaviləsinin kiçik, orta bir nəticəsidir.
Ancaq neft müqaviləsindən bilavasitə və dolayısı ilə irəli gələn, bizim üçün iqtisadi cəhətdən belə mənfəətli
[303-304] hallar bu gün də, gələcəkdə də çox olacaqdır. Ona görə də biz bu neft müqaviləsinin həyata
keçirilməsini ardıcıl surətdə təmin edəcəyik.
Düzdür, neft müqaviləsi bir ildir ki, imzalanıbdır. Bir ildir ki, dünyanın demək olar hər yerində bu
müqavilənin ətrafında cürbəcür mülahizələr irəli sürülür. Neft müqaviləsi, demək olar ki, bütün dünya
mətbuatının və bir çox iqtisadi mərkəzlərin, bir çox ölkələrin diqqətini xüsusi cəlb edibdir. Onun həyata
keçirilməsi üçün cürbəcür maneələr törətmək istəyirlər. Onun əleyhinə ayrı-ayrı ölkələrdə, ayrı-ayrı mətbuat
orqanlarında cürbəcür məqalələr yazırlar. Bəzən bizi qorxutmaq istəyirlər. Bəzən bizi bu işlərdən çəkindirmək
istəyirlər. Ancaq bunların hamısı əhəmiyyətsizdir. Çünki biz neft müqaviləsini imzalamaqdan qabaq, baş verə
biləcək bütün bu halları düşünmüşük, onları qabaqcadan görmüşük və neft müqaviləsini tam düşüncəli şəkildə
və tam inamla imzalamışıq.
Ancaq çalışmaq lazımdır ki, neft müqaviləsi Azərbaycan iqtisadiyyatının bütün sahələrinə də qoşulsun.
Məsələn, bizim neft maşınqayırma sahəsi. Mənə deyirlər ki, guya bu barədə – neft maşınqayırma sənayesində
bu neft müqaviləsinin həyata keçirilməsi barədə danışıqlar gedir. Amma güman edirəm ki, danışıqlar hələ zəif
gedir. Çünki bu neft müqaviləsinin həyata keçirilməsində Azərbaycanın neftçıxarma və neft maşınqayırma
potensialından istifadə olunmalıdır. Bu konsern isə çox zəif işləyir. O zavodların rəhbərləri də bu işlə ciddi
məşğul olsunlar. Mən fürsətdən istifadə edib bu gün bunu deyirəm və konsernin rəhbərliyini, zavodların
rəhbərlərini xəbərdar edirəm – onlar bu işlə ciddi məşğul olsunlar.
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Bu yaxınlarda konsorsiumun beynəlxalq rəhbər komitəsinin Azərbaycanda, Bakıda iclası olacaqdır.
Konsorsiumun nümayəndələri yenə də Bakıda toplaşacaqlar. Onlarla sıx əməkdaşlıq etmək lazımdır.
Ümumiyyətlə, sənayemizin bütün sahələri maşınqayırma sahəsi, xüsusən neft maşınqayırma sahəsi bu işə
girişməlidir. Müqavilənin imzalanmasından bir il keçibdir. Ancaq mən burda hələ ki, ciddi bir hərəkət
görmürəm. Təkcə neft maşınqayırmasında deyil, iqtisadiyyatımızın başqa sahələrində də xüsusən sənayemizdə,
maşınqayırmanın başqa sahələrində ciddi bir nəticə müşahidə olunmur.
Şübhəsiz ki, zavodlarımız, istehsal müəssisələrimiz bu neft müqaviləsinin həyata keçirilməsində iştirak
etmək üçün gərək [304-305] müasir texnologiya səviyyəsinə qalxsınlar. Ancaq bu səviyyəyə qalxmaq üçün də
gərək müştərək işə qoşulasınız, bu şirkətləri özünüzə cəlb edəsiniz. Bu müasir texnologiya səviyyəsinə onlarla
birlikdə qalxmaq olar. Siz təkbaşına müasir texnologiya səviyyəsinə qalxa bilməyəcəksiniz. Çünki özünüzün
vəsaitiniz yoxdur və sizə əlavə vəsait verməyə bizim imkanlarımız da yoxdur. Siz bunu bilməlisiniz və
düşünməməlisiniz ki, bir ay da, iki ay da, üç ay da yaşadınız, işlədiniz, başınızı birtəhər dolandırdınız, – bununla
da qurtarmaq olar. Bu cür işləmək olmaz. Bizim böyük iqtisadi potensialımız var, bu potensial şübhəsiz ki, neft
müqaviləsinin həyata keçirilməsinə cəlb olunmalıdır, mütləq!
O ki qaldı, Dərin özüllər zavodu, indi onun adını dəyişiblər, başqa cürdür, – o zavod bu sahədə işin əsas
iştirakçısı olmalıdır. Mən bunu tapşırdım və güman edirəm ki, mənə bu barədə məlumatlar veriləcəkdir. Ancaq
indi bilmirəm o "MakDermott" şirkəti ilə müştərək yaranmış müəssisənin fəaliyyəti necə olacaqdır. Güman
edirəm ki, bunlar düşünülmüş bir şeydir. Mən hesab edirəm ki, bu zavodun istehsal gücü tamamilə konsorsiuma
cəlb olunmalıdır və konsorsium tamamilə bundan istifadə etməlidir.
Zavodun direktoru burada dedi ki, ona şərait yaratsınlar, nəsə çubuqlar istehsal etsin, onlar lazımdır.
Bəlkə sənayemizə, iqtisadiyyatımıza lazımdır, mənim etirazım yoxdur. Amma bu, zavodun əsas iş sahəsi deyil
axı, köməkçi, əlavə sahəsidir. Zavod özünə əlavə iş tapmaq istəyir. Mən bunu başa düşürəm, ona kömək etmək
olar ki, doğrudan da fəhlələrin, mütəxəssislərin müəyyən hissəsi orada işləsin. Ancaq bu, zavodun əsas məqsədi,
əsas profili deyil. Zavodun əsas profilindən istifadə etmək haqqında, bu barədə düşünmək lazımdır. Güman
edirəm, Nazirlər Kabinetinə bir ay müddətinə hazırlamağı tapşırdığım tədbirlərə bunlar hamısı daxil olacaqdır.
Biz sözlə, imzalanmış neft müqaviləsinin bir illiyini bu gün qeyd edərək məmnuniyyət hissi ilə bildirmək
istəyirəm ki, müqavilə işləyir, lazımi işlər görülür. Ancaq bu işlərin daha geniş miqyasda görülməsi üçün
iqtisadiyyatımızın bütün sahələri bu müqavilədə iştirak etməyə maraq göstərməlidirlər, öz təkliflərini
verməlidirlər, təşəbbüslərdə bulunmalıdırlar.
Nəhayət, bu gün iqtisadiyyatdan söhbət getdiyinə görə mən bir də bildirmək istəyirəm ki,
iqtisadiyyatımızın bu ağır vəziy[305-306]yətdən çıxması yolu iqtisadiyyatda islahatların aparılmasıdır,
özəlləşdirmə proqramının həyata keçirilməsidir, bütün islahatların keçirilməsidir və mülkiyyətin formasının
dəyişdirilməsidir. Bunun üçün bütün sahələrdə, o cümlədən neft və qaz sahəsində də ciddi işlər görülməlidir.
Ancaq bu işlər qanun çərçivəsində proqramımız çərçivəsində aparılmalıdır. Bu işləri görərkən heç kəs nə
vəzifəsindən, nə də imkanlarından sui-istifadə etməməlidir.
Bu ağır, çətin prosesdir. Ona görə də bu prosesin həyata keçirilməsində hər bir insan gərək vətəndaşlıq
məsuliyyətini hiss etsin. Hiss etsin ki, bu işdə gərək namusla, insafla iştirak etsin, öz xeyrini də götürsün, ancaq
dövlətə də zərər vurmasın. İqtisadiyyatımız bütün bu özəlləşdirmədən böyük mənfəət götürməlidir. Nədən
mənfəət götürməlidir? Birincisi, bu özəlləşdirmə prosesindən, gəlirdən Azərbaycanın milli gəlirinin, büdcəsinin
inkişaf etməsi təmin olunmalıdır. İkincisi də özəlləşdirilmiş müəssisələr dərhal yeni texnologiya ilə şəxsi
mülkiyyətdə işləyib mallar istehsal etməlidir, nəticələr verməlidir və bu da iqtisadiyyatımızı inkişaf etdirməlidir.
Bunu ancaq ona görə edirik. Başqa məqsəd olsa biz bunu etmərik.
Ona görə də mən bu məsələlərin qarşımızda duran əsas məsələlər olduğunu bir daha bəyan edirəm və
güman edirəm ki, bu tədbirlərin həyata keçirilməsində hər kəs öz məsuliyyətini hiss edəcəkdir.
Gəlin, bununla da bu görüşümüzü qurtaraq. Görüşümüzün sonunda Azərbaycan neftçilərini indiyədək
etdikləri xidmətlərə görə bir daha təbrik edirəm. Onlara təşəkkürümü bildirirəm. Müstəqil Azərbaycan
Respublikasının bu günü, gələcəyi naminə neftçilərimizin böyük fəaliyyət göstərəcəyinə ümidvar olduğumu
bildirmək istəyirəm. Sağ olun.
Əliyev, Heydər Əlirza oğlu.
Müstəqilliyimiz əbədidir: 4-cü kitab. Bakı: Azərnəşr, 1997.- S. 143-150.
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NEFT KONSORSİUMUNA DAXİL OLAN ABŞ ŞİRKƏTLƏRİNİN AZƏRBAYCANIN
DÖVLƏT BAŞÇISININ ŞƏRƏFİNƏ TƏŞKİL ETDİKLƏRİ RƏSMİ QƏBULDA
NİTQ
Nyu-York
24 oktyabr 1995-ci il
Hörmətli cənab konqresmen Qreq Laflin, hörmətli cənab Körtis, hörmətli cənab Kollinz!
Hörmətli xanımlar və cənablar!
Bu gün bu mötəbər məclisdə Azərbaycanı qonaq edənlər, buraya toplaşanlar Amerika Birləşmiş
Ştatlarının çox hörmətli şəxsləridir, ABŞ-ın dövlət nümayəndələri, ölkənizin parlamentini təmsil edən
nümayəndə və eyni zamanda Amerika Birləşmiş Ştatlarının böyük neft şirkətlərinin rəhbərləri və onların
əməkdaşlarıdır. Burada, Nyu-Yorkda, bu möhtəşəm oteldə, çox məşhur binada, məşhur bir yerdə Azərbaycanın
nümayəndələrinə, şəxsən Azərbaycanın prezidentinə göstərdiyiniz diqqət və ehtirama görə sizə səmimi-qəlbdən
təşəkkürümü bildirirəm. Hamınıza, o cümlədən Amerika Birləşmiş Ştatlarının xalqına məsafəcə uzaq olsa da,
sizə qəlbən yaxın olan, dost olan Azərbaycan xalqı adından, Azərbaycan vətəndaşları adından səmimi salamlar
çatdırıram.
Mən buraya Birləşmiş Millətlər Təşkilatının 50 illik yubileyi ilə əlaqədar təntənəli mərasimdə iştirak
etmək üçün gəlmişəm. Bu günlər dünya tarixində böyük bir hadisə baş verir. 1945-ci ildə, İkinci dünya
müharibəsi qurtardıqdan və faşizm üzərində qələbə çalındıqdan sonra Amerika torpağında, San-Fransisko
şəhərində 51 dövlətin nümayəndələri yeni bir beynəlxalq təşkilatın – Birləşmiş Millətlər Təşkilatının
yaradılması haqqında qərar qəbul etmişlər. Tarixdən məlumdur ki, belə bir təşkilatın yaradılması haqqında hələ
İkinci dünya müharibəsi gedərkən, 1942-ci ildə Amerika Birləşmiş Ştatlarında bəyannamə qəbul olunmuşdu.
İkinci dünya müharibəsi qurtaran kimi Birləşmiş Millətlər Təşkilatı məhz burada, ABŞ torpağında yarandı və 50
il ərzində dünyada sülhün, əmin-amanlığın keşiyində durur. [405-406]
Şübhə yoxdur ki, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının yaranmasında ABŞ-ın, onun mütəfəkkir insanlarının
xüsusi rolu olubdur. İki yüz il bundan öncə Amerika torpağında yeni, müstəqil, demokratik bir dövlət yaratmış
Corc Vaşinqton kimi, əlli il öncə də Amerika torpağında dünyada demokratiyanı, sülhü, əmin-amanlığı qorumaq
üçün yeni böyük bir beynəlxalq təşkilatın yaranmasında Amerika xalqının və Amerikanın mütəfəkkir
insanlarının xüsusi xidmətləri var.
Əlli il ərzində BMT böyük fəaliyyət göstərib, inkişaf edib, genişlənibdir. Bu təşkilatı 51 dövlət
yaratmışdırsa, indi bu beynəlxalq təşkilatda 184 dövlət birləşibdir. Bu günlərdə Amerika torpağında, NyuYorkda tarixdə ilk dəfə olaraq 184 dövlətin başçıları bu tarixi hadisəni bayram etmək üçün bir araya gəliblər,
toplaşıblar. Bəşəriyyət tarixində heç vaxt bu qədər dövlətin, hökumətin başçıları – 184 dövlətin başçıları bir yerə
toplaşmamışlar. Amerika Birləşmiş Ştatları BMT-nin yaranmasında böyük rol oynadığı kimi, onun 50 illik
fəaliyyətində də ABŞ-ın böyük rolu var. Bu 50 illik yubileyin burada təşkil olunub gözəl, yüksək səviyyədə
keçirilməsində də ABŞ-ın çox böyük rolu var.
Bayram təntənələri başlanarkən biz dövlət başçılarından ilk olaraq Amerika Birləşmiş Ştatlarının
prezidenti hörmətli cənab Bill Klintonun nitqini çox böyük maraq və diqqətlə dinlədik. BMT-nin bayram
məclisində cənab Bill Klintonun söylədiyi nitqi mən tamamilə bəyənirəm, onun bütün müddəaları ilə
razılaşdığımı bildirirəm.
Amerika Birləşmiş Ştatları yaşadığı tarix ərzində dünyaya demokratiya, insan azadlığı, siyasi plüralizm,
azad sahibkarlıq, bazar iqtisadiyyatı sahəsində böyük təcrübə verdiyi kimi, dövlətlərin, ölkələrin, millətlərin
demokratik prinsiplər əsasında əməkdaşlıq etməsi sahəsində də böyük təcrübə verir və çox böyük xidmətlər
göstərir. Bütün bunlar dünya xalqlarında, o cümlədən Azərbaycan xalqında, Azərbaycan vətəndaşlarında,
Amerika Birləşmiş Ştatlarının dövlət quruluşuna, onun həyat tərzinə, apardığı siyasətə böyük hörmət və rəğbət
hissi oyadır. Azərbaycan xalqının bu hörmət və rəğbət hisslərini sizə bildirərək, Amerika Birləşmiş Ştatlarının
əldə etdiyi nailiyyətlər münasibətilə və dünyaya bəxş etdiyi demokratiya prinsiplərinin inkişafı münasibətilə sizi
və sizin simanızda bütün Amerika xalqını ürəkdən təbrik edirəm. [406-407]
Azərbaycan müstəqil dövlət kimi gənc bir dövlətdir. Biz dörd ildir müstəqil dövlət kimi yaşayırıq. Biz
demokratiya yolu ilə gedirik və bu yolu axıra qədər çatdırmaq istəyirik. Həyatımızın bütün sahələrində – həm
iqtisadiyyatda, həm ictimai-siyasi sahədə, həm insanların hüquqlarının qorunmasında, – bütün sahələrdə
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demokratiyanı bərqərar etmək istəyirik. Bu niyyətlərə nail olmaq üçün sizin təcrübənizdən geniş istifadə edirik
və Amerikanın təcrübəsi bizim üçün böyük örnəkdir.
Biz sərbəst iqtisadiyyat yolu ilə gedərək qapılarımızı xarici investisiyalar üçün açmışıq. Xüsusən ABŞ
şirkətlərinin Azərbaycana gəlməsini çox böyük razılıq hissi ilə qarşılayırıq. Azərbaycanın təbii sərvəti olan neft
yataqlarının bir hissəsindən istifadə edilməsi üçün yaradılmış konsorsiumla bir il bundan öncə böyük neft
müqaviləsi imzaladıq. Bu konsorsiuma daxil olan on neft şirkətindən beşi ABŞ-a məxsusdur. Müqavilədə
onların payı 47 faiz təşkil edir. ABŞ-ın digər konsorsiuma daxil olmayan neft şirkətləri də gəlib bizimlə
əməkdaşlığa başlayıblar.
Konsorsiumda Amerikanın beş şirkəti var: "AMOKO", "Pennzoyl", "YUNokal", "Eksson",
"MakDermott". Bu beş şirkətdən əlavə, biz "Oksidental petroleum" şirkəti ilə də əməkdaşlığa başlamışıq. Dünən
"Mobil" şirkətinin prezidenti mənimlə görüşüb, o da Azərbaycanda işə başlamaq istəyir. "YUNokal" şirkəti ilə
əməkdaşlıq edən "Delta" şirkəti bizim konsorsiuma daxildir. Beləliklə, ABŞ şirkətləri ilə əlaqələrimiz çox
genişlənir. Sizə məlumdur ki, bizim konsorsiumda Böyük Britaniyanın "Bi-Pi" şirkəti, Norveçin "Statoyl"
şirkəti, Türkiyənin "Türk petrolları" şirkəti, Rusiyanın "LUKoyl" şirkəti də iştirak edir. Beləliklə, bizim
konsorsiumumuz çox böyük beynəlxalq bir konsorsiumdur. Amma çoxluq yenə də Amerika Birləşmiş Ştatlarına
məxsusdur.
Mən bu gün burada bu şirkətlərin rəhbərləri ilə görüşməyimdən çox məmnun olduğumu bildirmək
istəyirəm. Müqavilənin imzalanmasından bir il ötmüşdür və böyük iftixar hissi ilə deyə bilərəm ki, müqavilə
əməli surətdə həyata keçirilir. İlkin neftin 1996-cı ilin sonunda çıxarılması nəzərdə tutulubdur və bu yaxınlarda
konsorsium tərəfindən mənə verilən məlumatdan tam əmin oldum ki, ilkin neft həmin vaxtda çıxarılacaqdır.
İlkin neft ixracı üçün biz iki boru kəmərinin çəkilməsi haqqında qərar qəbul etmişik. Bu qərar Amerika
Birləşmiş Ştatlarında və konsorsiumla daxil olan bütün şirkətlərdə, [407-408] onların mənsub olduqları
ölkələrdə çox böyük ruh yüksəkliyi ilə qarşılanmışdır. Biz bu qərarın qəbul olunmasını tarixi bir hadisə kimi
qeyd edirik. Hesab edirik ki, bu bizim gələcək işlərimiz üçün yaxşı əsas yaradır.
Bu gün mən Amerika Birləşmiş Ştatlarının prezidenti cənab Bill Klintonla görüşümdə bu və başqa
məsələlər ətrafında ətraflı söhbət apardım. Bildirmək istəyirəm ki, mən cənab Bill Klintonla bugünkü
görüşümdən çox məmnunam, çünki söhbətimiz çox ətraflı, məzmunlu və hesab edirəm ki, gələcək əməkdaşlıq
üçün çox əhəmiyyətli oldu. Bu fürsətdən istifadə edərək ABŞ prezidenti hörmətli cənab Bill Klintona
Azərbaycan xalqına, Azərbaycan Respublikasına və mənə göstərdiyi diqqətlə əlaqədar olaraq təşəkkürümü,
minnətdarlığımı bildirirəm. Sizi əmin etmək istəyirəm ki, – mən bunu bu gün cənab Bill Klintona da dedim, –
Amerika Birləşmiş Ştatları ilə Azərbaycan arasında olan əlaqələr – dostluq əlaqəsi, əməkdaşlıq günü-gündən
möhkəmlənəcək, inkişaf edəcək və irəliyəcəkdir. Biz bunu ürəkdən istəyirik, bundan ötrü çalışırıq və əmin ola
bilərsiniz ki, Azərbaycanın prezidenti kimi mən bu əlaqələrin inkişaf etdirilməsi üçün əlimdən gələni
əsirgəməyəcəyəm.
Mən Nyu-Yorkda olarkən bir çox dövlət və hökumət başçıları ilə görüşmüş və çox səmərəli danışıqlar
aparmışam. Ancaq Amerika Birləşmiş Ştatlarının prezidenti ilə görüşümü xüsusi bir görüş hesab edirəm və buna
çox yüksək bir qiymət verirəm. ABŞ-ın energetika naziri xanım Heyzel o'Liri ilə və ABŞ hökumətinin üzvü,
Amerika Birləşmiş Ştatlarının BMT-dəki təmsilçisi xanım Olbrayt ilə görüşlərimə və danışıqlarıma da çox
yüksək qiymət verirəm.
Əziz dostlar, sizinlə, Amerikanın neft şirkətlərinin başçıları ilə mən dəfələrlə görüşmüşəm. Ancaq
bugünkü görüşümü də çox yüksək qiymətləndirirəm və mənə göstərdiyiniz qonaqpərvərliyə görə, Azərbaycana
bəslədiyiniz xoş münasibətə görə sizə təşəkkür edirəm. Məclisinizə rəhbərlik edən qeyd etdi ki, burada
konqresmen cənab Laflin iştirak edir. Mən hesab edirəm ki, cənab Laflin bir konqresmen deyil, bəlkə də onlarca
konqresmenə bərabər konqresmendir.
Əmin ola bilərsiniz ki, bizim əməkdaşlığımız müvəqqəti xarakter daşımır. Azərbaycan Amerika Birləşmiş
Ştatları ilə daimi əlaqələr qurmaq fikrindədir və bu əlaqələri qurur. İqtisadi əlaqələr sahəsində əldə etdiyimiz
nailiyyətlər bunun üçün bö[408-409]yük əsasdır. Ancaq bu, işin başlanğıcıdır. Hesab edirəm ki, əməkdaşlığımız
üçün hələ çox böyük imkanlar var və biz bu imkanlardan istifadə etməyə çalışacağıq. Burada AzərbaycanAmerika Ticarət-Sənaye Palatasının yaradılması haqqında verilən bəyanatı mən böyük məmnuniyyətlə qəbul
edirəm. Çalışacağıq ki, bu təşkilat iqtisadi əlaqələrimizin inkişafında özünəməxsus rol oynaya bilsin.
Bütün bu rəsmi ifadələrlə yanaşı, mən Amerika xalqına və Amerika dövlətinə şəxsi hörmət və ehtiramımı
da bildirmək istəyirəm. Hörmətli dostlar, siz böyük ölkədə yaşayırsınız, xoşbəxt bir ölkədə yaşayırsınız. Sizin
xoşbəxt həyatınız dünya xalqları üçün çox böyük təcrübə mənbəyidir, böyük örnəkdir. Hər bir dövlət çalışır ki,
onun ölkəsi Amerika Birləşmiş Ştatları kimi olsun. Azərbaycan da çalışır ki, biz də sizin getdiyiniz yolla gedə
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bilək. Əminəm ki, biz çalışacağıq və siz də qayğınızı və köməyinizi bizdən əsirgəməyəcəksiniz. Dostluğumuz
əbədi olacaqdır. Biz dostluğa sadiq xalqıq. Bunu gələcək göstərəcəkdir.
Mən bu fürsətdən istifadə edərək Amerika xalqına, Amerika dövlətinə Azərbaycan xalqının hörmət və
ehtiramını bir daha bildirirəm. Amerika xalqına səadət və xoşbəxtlik diləyirəm. Amerika dövlətinə, Amerika
ölkəsinə tarixin onun üzərinə, çiyinlərinə qoyduğu məsuliyyəti, vəzifələri müvəffəqiyyətlə yerinə yetirməsini
arzu edirəm.
Çıxışımı bitirərək mən Amerika Birləşmiş Ştatlarının şərəfinə, Amerika xalqının şərəfinə, Amerikanın
prezidenti cənab Bill Klintonun şərəfinə badə qaldırıram.
Əliyev, Heydər Əlirza oğlu.
Müstəqilliyimiz əbədidir: 4-cü kitab. Bakı: Azərnəşr, 1997.- S. 199-200.
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Sİ-EN-EN TELEŞİRKƏTİNİN MÜXBİRİNƏ
MÜSAHİBƏ
Nyu-York
25 oktyabr 1995-ci il
Sual: Cənab prezident, sizin həyatınız çox maraqlı olub. Siz Azərbaycanın tarixində müxtəlif
hadisələrlə dolu olan və böyük dəyişikliklər gedən onilliklər dövrünü yaşamısınız. Azərbaycanın tam
müstəqilliyinin və iqtisadiyyatının uğurla inkişaf etdirilməsi üçün daha hansı dəyişikliklərin həyata
keçirilməsini arzu edərdiniz ?
Cavab: Birinci onu demək istəyirəm ki, Azərbaycanın müstəqilliyini qoruyub saxlamaq mənim indi
əsas vəzifəmdir. Bu sahədə çox iş görmək lazımdır. Çünki müstəqilliyi əldə etmək, ola bilər, çətindir, amma onu
qoruyub saxlamaq və inkişaf etdirmək bundan da çətindir. Mən Azərbaycanın XX əsrdə keçdiyi tarixi yaxşı
bildiyimə görə və onun bir çox hissəsində Azərbaycanda gedən proseslərin iştirakçısı olduğuma görə bunun nə
qədər məsuliyyətli olduğunu dərk edirəm. Mənim məqsədim Azərbaycanı hüquqi, demokratik, sivilizasiyalı bir
dövlətə çevirmək, Azərbaycanda bütün demokratik prinsiplərin inkişaf etməsi üçün imkanlar yaratmaqdır.
Bunlar çoxsahəli işdir. Ancaq bunları etmək üçün Azərbaycan gərək öz müstəqilliyini qoruyub saxlasın.
Lakin bu məsələnin həll olunmasını mürəkkəbləşdirən ən böyük təsiredici cəhət Ermənistan tərəfindən
Azərbaycana olan hərbi təcavüzdür. Bu təcavüz nəticəsində Azərbaycanın ərazisinin iyirmi faizi Ermənistan
silahlı qüvvələri tərəfindən işğal olunubdur. Həmin torpaqlardan bir milyon vətəndaşımız zorla çıxarılmışdır və
onlar qaçqın vəziyyətində çadırlarda yaşayırlar. Biz indi hərbi əməliyyatları dayandırmışıq. Ermənistan ilə
Azərbaycan arasında əldə olunmuş saziş əsasında on yeddi aydır ki, atəşkəs rejimində yaşayırıq. Ancaq mənim
məqsədim böyük sülhə nail olmaqdan, Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü təmin etməkdən ibarətdir. Məqsədimiz
işğal olunmuş torpaqlarımızı azad etmək, oranın vətəndaşlarını öz yerlərinə-yurdlarına qaytarmaqdır. [410-411]
Bununla yanaşı, Azərbaycanda iqtisadi islahatlar keçirmək ölkənin demokratiya yolu ilə getməsi üçün
əsas şərtdir. Biz özəlləşdirmə proqramı qəbul etmişik və onu həyata keçiririk, mülkiyyətin özəlləşdirilməsi ilə
məşğuluq.
Sual: Bazar iqtisadiyyatı münasibətlərinin qurulması çox çətindir. Ona görə ki, inzibati-amirlik
sistemindən bazar iqtisadiyyatına keçid dövrünü yaşayırsınız. Burada qarşıya çıxan ən böyük çətinliklər,
ən böyük vəzifələr nədən ibarətdir?
Cavab: Ən böyük çətinlik ondan ibarətdir ki, insanlar yetmiş il dövlət mülkiyyəti, inzibati-amirlik üsulidarəsi şəraitində yaşayıblar. İnsanların psixologiyasında dəyişiklik etmək lazımdır. Özəlləşdirmə aparmaq
üçün gərək dövlət mülkiyyətində olan bütün müəssisələr özəlləşdirilsin. Amma bunu kim özəlləşdirəcək, kim öz
vəsaiti ilə alacaq? Bu da böyük bir problemdir. Çünki qanun çərçivəsində vəsaiti olan insanlar indi azdır.
Demək, burada bəzi qanun pozuntuları da olacaqdır. Bunların qarşısını almaq lazımdır. Bir də sosial ədaləti
təmin etmək lazımdır. Ona görə də özəlləşdirmə iqtisadi islahatların keçirilməsində bizim ən çətin
problemimizdir.
Sual: Ölkənizdə özəlləşdirmədə və digər dəyişikliklərin həyata keçirilməsində xarici dövlətlərin,
Qərb dövlətləri və şirkətlərinin iştirakının təmin olunması nə qədər əhəmiyyət daşıyır?
Cavab: Buna imkan veriləcəkdir. Amma xarici şirkətlər gəlib burada nə qədər iştirak edəcəklər, – bunu
hələ proqnozlaşdıra bilmərəm. Biz bu barədə böyük bir addım atmışıq. Bilirsiniz ki, Azərbaycanın neft
yataqlarından müştərək istifadə olunması üçün Qərbin iri neft şirkətləri ilə böyük bir müqavilə imzalamışıq.
Onlardan beşi – "AMOKO", "Eksson", "Pennzoyl", "YUNokal", "MakDermott" Amerikanın iri neft
şirkətləridir. Başqa neft şirkətləri də var: "Bi-Pi", "Statoyl", "Delta", "LUKoyl", Türkiyə neft şirkəti.
Azərbaycan iqtisadiyyatının əsasını neft təşkil edir. Biz otuz il müddətinə müqavilə imzalamışıq, müştərək iş
görəcəyik. Bu, bazar iqtisadiyyatına, sərbəst iqtisadiyyata keçməyimiz üçün çox böyük bir addımdır.
Siz eşitdiniz ki, biz bu günlərdə tarixi əhəmiyyət kəsb edən böyük bir qərar, yəni neftin ixracı ilə
əlaqədar iki boru kəmərinin çəkilməsi haqqında qərar qəbul etdik. Qərb neft şirkətlərinin marağına tamamilə
müvafiq olaraq bir neft kəmərini [411-412] Şimaldan – Rusiyadan, ikincisini isə Gürcüstandan keçirmək
haqqında qərar qəbul etdik.
Sual: Bildiyimə görə, prezident Klinton da sizinlə əlaqə saxlayaraq iki kəmərin çəkilməsi ideyasını
dəstəkləyibdir?
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Cavab: Bəli, o, mənimlə telefonla danışmışdı. Bizim bir neçə məsələyə dair danışığımız oldu. O
cümlədən, prezident cənab Bill Klinton iki neft kəmərinin çəkilməsinin məqsədə müvafiq olması haqqında öz
fikrini bildirdi. Mən isə bu fikri həyata keçirdim. Yəni bu məsələdə bizim fikirlərimiz üst-üstə düşdü.
Sual: Əgər bu kəmərlərdən biri müəyyən səbəblər üzündən dayandırılarsa, ikinci kəmərin olması
Azərbaycanın müstəqilliyinin qorunub saxlanması üçün strateji əhəmiyyətə malik bir məsələdirmi?
Cavab: Bəli, bu, həm Azərbaycanın strateji maraqlarının qorunması üçün əhəmiyyətli bir məsələdir,
eyni zamanda Qərb neft şirkətlərinin mənafeyinin təhlükəsizliyini təmin etməkdən ötrü əhəmiyyətli məsələdir.
Sual: Xarici şirkətlər bu birgə neft layihəsindən nə zaman gəlir götürməyə başlayacaqlar? Yoxsa
bu barədə danışmaq hələ tezdir?
Cavab: Yox, tez deyil. İlkin neft 1996-cı ilin axırında hasil olunacaqdır. Bu iki neft kəməri də 1996-cı
ilin sonunadək çəkilib qurtarmalıdır. 1996-cı ilin sonu – 1997-ci ildə neft artıq ixrac ediləcəkdir. Ancaq böyük
neftin çıxarılması və ixracı təxminən dörd ildən sonra olacaqdır.
Sual: Əsas neftin çıxarılması üçün əlavə investisiyalara ehtiyac duyulacaqmı, bu neftin hasil
edilməsi çətin olacaqmı?
Cavab: Yox, nə qədər vəsait sərf olunacağı müqavilədə göstərilmişdir. Oraya təqribən 8 milyard dollar
vəsait qoyulmalıdır.
Sual: Qərb şirkətləri bu nefti azad bazarda sata biləcəklərmi?
Cavab: Bəli, bu neft onlarındır, harada istəsələr, orada da satacaqlar. Neft bölünəcəkdir, bir hissəsi
Qərb şirkətlərinin, bir hissəsi isə Azərbaycanındır. Neft kəmərləri ona görə çəkilir ki, Qərb şirkətləri nefti ixrac
edib istədikləri ölkəyə sata bilsinlər. Azərbaycan da öz payını ixrac edib satacaqdır. [412-413]
Sual: Cənab prezident, sizin regionda daha bir neft yatağı var ki, onun birgə istismarında Qərb
şirkətləri iştirak edirlər. Mən "Tengiz" yatağını nəzərdə tuturam. Bu yataq ətrafında danışıqlar uzun
müddət davam etməkdədir və hələlik nəzərəçarpacaq nəticələr əldə olunmayıb. Sizdə Azərbaycan
neftinin çıxarılması və ixracında hər hansı problemlər gözlənilirmi? Yəni neftdən götürüləcək gəlirin
bölüşdürülməsində, yaxud neftin ixracında hər hansı çətinliklər, problemlər ola bilərmi?
Cavab: Elə bir problem yoxdur. Ancaq “Tengiz” yatağından çıxarılacaq neftin ixracı üçün
Gürcüstandan keçəcək neft kəmərindən istifadə oluna bilər. Neft kəmərləri, xüsusən Gürcüstandan keçəcək neft
kəməri haqqında qərarımız təkcə özümüz üçün yox, eyni zamanda Qazaxıstan neftinin – "Şevron" şirkətinin
“Tengiz” yatağından çıxaracağı neftin ixracı üçün çox yararlı olacaqdır.
Müxbir: Cənab prezident, biz sizə bu neft işini uğurlu başa çatdırmağı və ölkənizin
müstəqilliyinin qorunub saxlanılmasında böyük müvəffəqiyyətlər arzulayırıq.
Cavab: Təşəkkür edirəm. Ancaq sizinlə görüşümdən istifadə edib onu da demək istəyirəm ki, biz
noyabrın 12-də müstəqil Azərbaycanın ilk parlamentinə seçkilər keçirəcəyik. Sizin vasitənizlə dünyaya
bildirmək istəyirəm ki, bu seçkilər tam demokratik şəraitdə keçiriləcəkdir. Bütün partiyaların, bütün
vətəndaşların bu seçkilərdə iştirak etmələri üçün imkanlar yaradılıbdır, hər bir vətəndaşın, hər bir partiyanın
hüququ qorunacaqdır. Bu da demokratiya yolunda bizim atdığımız böyük bir addımdır. Noyabrın 12-də biz
ümumxalq referendumu vasitəsilə Azərbaycanın yeni, demokratik konstitusiyasını qəbul edəcəyik. Güman
edirəm, bunlar hamısı Azərbaycan Respublikasında demokratiyanın nə cür inkişaf etməsi haqqında sizin
dinləyicilərdə yaxşı təəssürat yarada bilər.
Müxbir: Cənab prezident, mən əminəm ki, sizdə keçiriləcək parlament seçkilərini dünya çox
maraqla, diqqətlə izləyir. Sizə bir daha müvəffəqiyyət arzulayıram. Sağ olun.
H. Əliyev: Təşəkkür edirəm.
Əliyev, Heydər Əlirza oğlu.
Müstəqilliyimiz əbədidir: 4-cü kitab. Bakı: Azərnəşr, 1997.- S. 201-202.
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"QARABAĞ" NEFT STRUKTURUNDA ARDNŞ İLƏ BİR QRUP XARİCİ
NEFT ŞİRKƏTİ – "LUKOYL" (RUSİYA), ACİP (İTALİYA), "PENNZOYL KƏSPİƏN
DEVELOPMENT KORPOREYŞN" (ABŞ), LUKACİP (RUSİYA-İTALİYA) ARASINDA
BİRGƏ İŞ HAQQINDA SAZİŞİN TƏNTƏNƏLİ İMZALANMA MƏRASİMİNDƏ
ÇIXIŞ
"Gülüstan" Sarayı

10 noyabr 1995-ci il
Hörmətli xanımlar və cənablar, hörmətli qonaqlar!
Bu gün Azərbaycanda, Bakıda, bu möhtəşəm "Gülüstan" sarayında yeni bir əlamətdar hadisə baş verir.
Azərbaycan Respublikasının Xəzər dənizindəki sektorunda yerləşən neft yataqlarından birinin – "Qarabağ" neft
yatağının bir neçə xarici ölkənin neft şirkətləri ilə müştərək istifadə olunması üçün müqavilənin imzalanması
mərasiminə toplaşmışıq. Bu münasibətlə Azərbaycana qonaqlar gəlibdir. Xarici şırkətlərin mənsub olduğu
ölkələrin yüksək səviyyəli hökumət nümayəndə heyətləri, xarici şirkətlərin nümayəndə heyətləri və digər
qonaqlar bura toplaşıblar. Bu təntənəli mərasimdə hazırda Azərbaycanda fəaliyyət göstərən xarici şirkətlərin
rəhbərləri, səfirlər də iştirak edirlər. Mən bu mərasimdə iştirak edən qonaqları və bura toplaşanların hamısını
ürəkdən salamlayıram və deyirəm: Siz Azərbaycan Respublikasına xoş gəlmisiniz!
Bu müqaviləni hazırlayıb imzalanmağa təqdim edən şirkətlər Rusiyanın "LUKoyl", ABŞ-ın "Pennzoyl",
İtaliyanın "ACİP" və Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətidir. Bu müqavilənin imzalanması üçün təşkil olunmuş
təntənəli mərasimdə iştirak etmək üçün respublikamıza gəlmiş Rusiya Federasiyası hökumətinin nümayəndə
heyətini və nümayəndə heyətinin başçısı, Rusiyanın energetika naziri Yuri Şafraniki ürəkdən salamla[499500]yıram.
Amerika Birləşmiş Ştatlarının hökumət nümayəndə heyətini və nümayəndə heyətinin başçısı, ABŞ-ın
energetika nazirinin müavini Çarlz Körtisi ürəkdən salamlayıram.
İtaliyanın hökumət nümayəndə heyətini və nümayəndə heyətinin başçısı, İtaliyanın sənaye naziri Alberto
Klonu ürəkdən salamlayıram.
Bu müqavilənin hazırlanmasında xüsusi fəaliyyət göstərmiş Rusiyanın "LUKoyl" şirkətini və onun
prezidenti Vahid Ələkbərovu salamlayıram.
İtaliyanın "ACİP" şirkətini və onun prezidenti Qumleylo Moskatonu salamlayıram. Azərbaycanda bir
neçə ildir ki, fəaliyyət göstərən və hazırda öz işinin nəticələrini nümayiş etdirən ABŞ-ın "Pennzoyl" şirkətinin
prezidenti Tom Hamiltonu salamlayıram.
Sizin hamınızı, Azərbaycana gəlmiş bütün qonaqları bir daha salamlayıram və əmin olduğumu bildirmək
istəyirəm ki, bugünkü mərasimimiz – çox tarixi əhəmiyyət kəsb edən bir müqavilənin imzalanması mərasimi
müvəffəqiyyətlə başa çatacaqdır.
Bu gün burada görülən iş müstəqil Azərbaycan Respublikasında həyata keçırdiyimiz tədbirlərin
davamıdır. Müstəqil Azərbaycan Respublikası öz təbii sərvətlərinin sahibidir və bu sərvətlərdən istədiyi kimi
istifadə etmək imkanına malik olaraq, onlardan Azərbaycan xalqının iqtisadi inkişafı və xalqımızın rifahı
naminə xarici ölkələrin şirkətləri ilə müştərək istifadə etməyi lazımlı yol hesab edir və bu yol ilə də gedir. Bu
yol Azərbaycan Respublikasının iqtisadiyyatının dünyaya açıq olduğunu göstərir, eyni zamanda respublikamızın
demokratiya, bazar iqtisadiyyatı yolu ilə getdiyini göstərir.
Müstəqil Azərbaycan Respublikası həyatının bütün sahələrində demokratiyanın inkişaf etdirilməsinə
çalışır. Biz dövlət quruculuğunda, ölkənin ictimai-siyasi həyatında, həm də iqtisadi sahədə demokratiyanın
inkişaf etdirilməsi istiqamətində fəaliyyət göstəririk. Biz bu prinsiplərə söykənərək respublikamızın
iqtisadiyyatını dünya iqtisadiyyatı ilə daha sıx əlaqələndirməyə və müştərək işlər görməyə çalışırıq. Biz bunu
Azərbaycan Respublikası iqtisadiyyatının inkişaf etdirilməsi üçün ən səmərəli yol hesab edirik.
Bu sahədə görülən işlər artıq öz nəticəsini verir. Bir il bundan öncə respublikamızda, Bakıda
Azərbaycanın Xəzər dənizindəki sektorunda üç neft yatağının – "Azəri", "Çıraq" və "Gü[500-501]nəşli"
yataqlarının dünyanın böyük neft şirkətləri ilə müştərək istifadə edilməsi üçün böyük müqavilə imzalanıbdır.
Həmin müqaviləni imzalamış 11 şirkət dünyanın altı ölkəsinə mənsubdur. Bu, müqavilənin beynəlxalq xarakter
daşımasının əyani sübutudur.
Məlumdur ki, bu müqavilənin imzalanması yolu asan olmamışdır. Biz çox böyük maneələrlə
rastlaşmışdıq, çoxlu çətinliklərlə üzləşmişdik. Ancaq bütün bunlar bizim tutduğumuz yolla irəli getməyimizin
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qarşısını ala bilmədi. Biz bu maneələrin hamısının öhdəsindən gələrək nəhayət, keçən ilin sentyabrında indi
"Əsrin müqaviləsi" adlandırılan müqaviləni imzalamağa nail olduq. Bu müqavilənin imzalanmasından sonra
keçən bir il Azərbaycan Respublikasının həyatında o qədər də asan bir mərhələ olmayıbdır. Biz böyük
sınaqlardan keçdik. İşimizi pozmağa cəhd edən daxili və xarici qüvvələrin qarşısını ala bildik.
Bu bir il müddətində Azərbaycanın həyatında çox faciəli, qorxulu, təhlükəli hadisələr baş vermişdir. Biz
dövlət çevrilişi cəhdləri ilə rastlaşdıq – onların qarşısı alındı, terror aktları ilə rastlaşdıq – onların qarşısı alındı,
təxribat aktları ilə rastlaşdıq – onların qarşısı alındı, xaricdən bizim ölkəmizə təzyiq göstərən qüvvələrin güclü
hərəkətləri ilə rastlaşdıq – onların qarşısı alındı. Bu gün Azərbaycan öz müstəqil siyasətini müvəffəqiyyətlə
həyata keçirir.
Müqavilə imzalandıqdan sonra bunun həyata keçirilməsinə şübhə edənlər də vardı, ona bədbin əhvalruhiyyə ilə yanaşanlar da vardı və bu müqavilənin yerinə yetirilməsinə birbaşa maneçilik edənlər də vardı.
Ancaq bunlar da müqavilənin həyata keçirilməsinə mane ola bilmədilər. Mən bu gün məmnuniyyət hissi ilə
deyə bilərəm ki, bu il oktyabrın 9-da konsorsiumun beynəlxalq əməliyyat komitəsinin iclasında aparılan
müzakirə və qəbul edilmiş qərar sübut edir ki, ötən il bağladığımız müqavilə əməli surətdə həyata keçirilir və öz
nəticələrini verir. Müqavilənin həyata keçirilməsi üçün bu il 100 milyon ABŞ dollarına qədər vəsaitdən istifadə
edilib və gələn il üçün 600 milyon dollar həcmində büdcə təsdiq olunubdur. Müqavilədə nəzərdə tutulmuş iş
qrafiki də vaxtında yerinə yetirilir. 1996-cı ilin sonunda layihəyə əsasən "Çıraq" neft yatağından ilkin neft hasil
olunacaqdır. Bu neftin ixracı üçün neft kəmərlərinin çəkilib başa çatdırılması haqqında da qərarlar qəbul
edilibdir. [501-502]
Konsorsium ilkin neftin ixracı üçün iki neft kəmərinin çəkilməsini lüzumlu hesab edibdir. Onlardan biri
Rusiyanın ərazisindən Qara dənizə – Novorossiysk limanına, digəri isə Gürcüstan ərazi-sindən Qara dənizə –
Supsa limanına çəkiləcəkdir. Qeyd etmək istəyirəm ki, bu qərar respublikamızda və digər ölkələrdə – Rusiyada,
Gürcüstanda, Amerika Birləşmiş Ştatlarında, bu şirkətlərin mənsub olduğu Qərb ölkələrində çox bəyənilibdir və
ən müvafiq qərar kimi yüksək qiymətləndirilibdir.
Ötən bir il müddətində görülən işlər və onların nəticələri əyani surətdə nümayiş etdirir ki, biz doğrudan da
bu işləri görməyə qadirik və xarici ölkələrin neft şirkətləri ilə birlikdə, onları təmsil edən dövlətlərlə birlikdə biz
Azərbaycanın təbii sərvətlərindən səmərəli istifadə edə bilərik. Şübhəsiz ki, bütün bunlar həm bu müqavilədə,
konsorsiumda iştirak edən şirkətlərin, həm də onların mənsub olduğu ölkələrin respublikamızla, Azərbaycan
Dövlət Neft Şirkəti ilə qarşılıqlı fayda prinsipləri əsasında qurulubdur. Bütün bunlar, nəhayət, bu gün yeni bir
yatağın – "Qarabağ" neft yatağının müştərək istifadə olunması üçün imzalanacaq müqavilənin həyata
keçirilməsinə əlverişli şərait yaradır. Qeyd etdiyim kimi, "Qarabağ" neft yatağının müştərək istifadə
olunmasında Rusiyanın "LUKoyl", İtaliyanın "ACIP", Amerika Birləşmiş Ştatlarının "Pennzoyl" şirkətləri
müştərək surətdə iştirak edirlər. Dünyanın bu böyük ölkələrinin tanınmış neft şirkətlərinin burada,
Azərbaycanda müştərək iş görmək üçün bir araya gəlməsi, bir müqavilə ətrafında toplaşması iqtisadi
əhəmiyyətdən əlavə çox böyük siyasi əhəmiyyət də daşıyır. Bu onu göstərir ki, Rusiya, Amerika Birləşmiş
Ştatları, İtaliya və Azərbaycan doğrudan da iqtisadi sahədə səmərəli əməkdaşlıq edə bilərlər və bu gün bu
sahədə böyük bir addım atırlar.
"Qarabağ" neft yatağı zəngin yataqdır. Qnun gözəl gələcəyi var. Müqavilənin əsas prinsipləri ondan
ibarətdir ki, bu neft yatağından müştərək istifadə olunmasından müqavilədə iştirak edən şirkətlərin hamısı
istənilən səviyyədə fayda götürəcəkdir.
Proqnozlara görə, "Qarabağ" neft yatağından 85 milyon tondan 150 milyon tona qədər neft hasil olunması
gözlənilir. Bu müqavilənin iqtisadi səmərəliliyi 18 faizdir və hətta ondan da yüksəkdir.
Qeyd etdiyim kimi, hər bir şirkət bu müqavilədən fayda götürəcəkdir. Nəzərdə tutulmuş proqnozlar
həyata keçərsə, mü[502-503]qavilədən əldə olunan daxili gəlirin təxminən 65 faizdən 80 faizə qədər hissəsi
Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinə çatacaqdır.
Bu müqavilə "Qarabağ" neft yatağının 25 il müddətində işlənməsini nəzərdə tutur. Bu yataqdan ilkin neft
2003-cü ildə hasil edilməyə başlanacaqdır.
Beləliklə, bu müqavilə gələcəyə yönəldilibdir. Biz bu gün Azərbaycanın cari məsələlərini,
respublikamızın ağır böhran vəziyyətindən çıxarılması məsələlərini həll edərkən üzümüzü irəliyə tuturuq,
gələcəyə baxırıq, ölkəmizin gələcəyi haqqında düşünürük, Müstəqil Azərbaycanın gələcəkdə daha qüdrətli,
böyük iqtisadi potensiala malik dövlət olması haqqında fikirləşirik. Eyni zamanda bu müqavilənin imzalanması
və onun 25 il müddətində həyata keçirilməsi Azərbaycan Respublikasının, ölkəmizin iqtisadiyyatını Amerika
Birləşmiş Ştatlarının, Rusiyanın, İtaliyanın iqtisadiyyatı ilə sıx bağlayır, bu böyük ölkələrlə Azərbaycan
arasında olan əməkdaşlıq və dostluq əlaqələrinin inkişaf etdirilməsi üçün yaxşı zəmin yaradır.
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Bu müqavilənin layihəsi bir neçə aydır ki, mütəxəssislər, alimlər və ekspertlər tərəfindən işlənib
hazırlanır. Həmin məsələ mənim şəxsi nəzarətim altında olubdur. Bu ilin avqustunda mən təqdim olunan
materiallar əsasında, nəhayət, bu müqavilənin imzalanması üçün sərəncam vermişəm. Mən çox məmnunam ki,
görülən işlər artıq öz nəticəsini veribdır və bu gün biz bu müqavilənin imzalanması mərasiminə toplaşmışıq.
Hörmətli xanımlar və cənablar, mən sizin hamınızı bu əlamətdar hadisə münasibətilə təbrik edirəm. Bu
müqavilənin uğurlu, xeyirli olmasına əmin olduğumu bildirmək istəyirəm. Müqaviləni imzalamaq üçün
hazırlamış şəxsləri öz qələmlərini götürüb onu imzalamağa dəvət edirəm.
Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm.
Əliyev, Heydər Əlirza oğlu.
Müstəqilliyimiz əbədidir: 4-cü kitab. Bakı: Azərnəşr, 1997.- S. 243-245.

75

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Əsrin müqaviləsi

"AZƏRBAYCANDA İNVESTİSİYA İMKANLARI" BEYNƏLXALQ KONFRANSINA
HƏSR OLUNMUŞ MƏTBUAT KONFRANSI
London
29 noyabr 1995-ci il
Sual: Mən Londonda çıxan "Yurpien" qəzetinin müxbiriyəm. Sualım sizə xeyli mürəkkəb
görünəcəkdir. Avropada Əməkdaşlıq və Kooperasiya Təşkilatı Azərbaycanda seçkilərə dair özünün son
hesabatını dərc etmiş və bu seçkiləri ədalətsiz elan etmişdir. Mən bilirəm ki, bu hesabat Xarici İşlər
Nazirliyinə verilmişdir. Hesabatda deyilir ki, Azərbaycanla işgüzar əlaqələri inkişaf etdirmək qorxulu ola
bilər, çünki seçkilərlə bağlı problemlər ortaya çıxır. Seçkilərin yalan elan edildiyini nəzərə alaraq, bu
məsələ barədə sizin fikrinizi bilmək istərdim.
Cavab: Sizin sualınız təəccüb doğurur, çünki adını çəkdiyiniz bəyanat barədə bizə heç nə məlum deyildir.
Azərbaycanda seçkilər baş tutub, parlament seçilib, öz fəaliyyətinə başlayıbdır. Noyabrın 24-də onun ilk iclası
olubdur. Seçkilər zamanı bir çox ölkələrdən, o cümlədən beynəlxalq təşkilatlardan müşahidəçilər ayrı-ayrı
qüsurların, qanun pozuntularının olmasını qeyd edibdir, ayrı-ayrı şikayətlər də olubdur. Lakin sizin dediyiniz
kimi bəyanat olmayıbdır. Biz bu barədə heç nə bilmirik.
Bizdə Avropa Parlamentinin, Fransanın parlament nümayəndə heyətinin bəyanatları var, ATƏT və
Birləşmiş Millətlər Təşkilatı nümayəndələrinin də bəyanatı var. Bunların hamısında seçkilər zamanı olan
qüsurlar qeyd edilibdir. Bir də ki, bu müstəqil Azərbaycan Respublikasında çoxpartiyalılıq əsasında, demokratik
prinsiplər üzrə keçirilən ilk seçkilər idi. Şübhəsiz ki, qanun pozuntuları da, nöqsanlar da olubdur. Ancaq bütün
bəyanatlarda qeyd olunan bir müddəa bizim üçün çox mühümdür, yəni müşahidəçilər bu seçkiləri
demokratiyaya [33-34] doğru, demokratiya yolunda atılmış addım hesab edirlər. Biz bunu normal hesab edirik.
Sizə deyə biləcəyim yalnız bunlardır.
Sual: Mən başqa bir məsələyə – Azərbaycanın gələcək tərəqqisi məsələsinə toxunmaq istərdim.
Necə bilirsiniz, əsas boru kəmərinin marşrutu barədə qərar nə vaxt qəbul olunacaq. Siz hansı marşruta
üstünlük verirsiniz və bu barədə qərar tez qəbul ediləcək ki, sizi özünüzün neft ehtiyatlarınızdan mənfəət
götürəsiniz? Çox sağ olun.
Cavab: Boru kəmərinin, yəni neftin ixracının marşrutları haqqında qərar oktyabrın 9-da Bakıda
konsorsiumun rəhbər əməliyyat komitəsinin iclasında qəbul olunubdur. İlkin neftin ixracı üçün neft kəmərinin
iki marşrutu seçilmişdir. Marşrutlardan biri Rusiya ərazisi ilə Qara dəniz sahilindəki Novorossiysk limanına,
digər marşrut isə Gürcüstan ərazisi ilə yenə Qara dənizə çıxır. Bu marşrutların hər ikisi bizim üçün eyni
dərəcədə əhəmiyyətlidir və əslində də bu barədə qərar qəbul olunubdur. Hesab edirəm ki, artıq bu qərar geniş
məlumdur və mən bugünkü çıxışımda da bu barədə danışdım. Neft müqaviləsinin proqramına uyğun olaraq
Azərbaycanda ilkin neft 1996-cı ilin sonunda çıxarılacaq, 1997-ci, 1998-ci illərdə onun həcmi artacaqdır. Həmin
iki neft kəməri o vaxtadək hazır olacaq və şübhəsiz ki, çıxarılan neft ixrac ediləcək və buna müvafiq olaraq biz
mənfəət götürəcəyik.
Budur, baş nazir mənə deyir ki, konsorsiumun əməliyyat komitəsinin rəhbəri cənab Terri Adams sabah bu
konfransda bu məsələ barədə çıxış edəcəkdir.
Sual: "Plats" şirkəti İranla sizin münasibətlərinizin vəziyyətini öyrənmək istərdi. Sizcə, İran
"Şahdəniz" layihəsində iştirak etməyi qərara alacaqmı?
Cavab: Azərbaycanın İranla mehriban qonşuluq , dostluq münasibətləri var, normal münasibətləri var.
Azərbaycan ilə İran arasında uzun sərhəd var, bizim tarixi əlaqələrimiz var. Azərbaycanın keçmişi bir çox
cəhətdən İranla bağlı olubdur. Bütün bunlar bizim bugünkü münasibətlərimizin əsasını təşkil edir. Şübhəsiz ki,
bu münasibətlər iki müstəqil dövlət – İran ilə Azərbaycan Respublikası arasında olan münasibətlərdir. Biz
iqtisadi əməkdaşlığı, ancaq qarşılıqlı surətdə faydalı, həm İranın, həm də Azərbaycanın mənafelərinə cavab
verən əməkdaşlığı inkişaf etdirmək üçün tədbirlər görürük. O ki [34-35] qaldı "Şahdəniz" yatağının neft və qaz
ehtiyatlarından istifadə etmək üçün yaradılacaq konsorsiumda İranın iştirakı məsələsinə, bu, İranın özündən
asılıdır. İrana belə bir təklif edilibdir.
Sual: "Azadlıq radiosu" – Axundova. Hörmətli cənab prezident, Azərbaycanın iqtisadi inkişafı,
geniş miqyasda özəlləşdirmə ərəfəsində siz Qərbə – Böyük Britaniya və Fransaya səfər edirsiniz. Bu o
deməkdirmi ki, siz Azərbaycanda əsaslı bazar islahatları keçirilməsində məhz Qərbə üstün əhəmiyyət
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verirsiniz və bu konfransda iştirak etməkdən əlavə, Böyük Britaniya və Fransaya səfərinizdə sizdən ötrü
konkret olaraq üstün cəhət nədir? Sağ olun.
Cavab: Bəli, mənim indiki səfərim əvvəlki bütün səfərlərimdən fərqlənir. Bu səfərlər məhz iqtisadi
problemlərə həsr olunubdur və indiki halda Adam Smit İnstitutunun dəvəti ilə bağlıdır. Mən buna çox böyük
əhəmiyyət verirəm. Mən konfrans iştirakçılarının siyahısı ilə, yəni onun işində iştirak etmək üçün buraya
kimlərin gəlməsi ilə tanış oldum, görürəm ki, bu, çox mötəbər konfransdır. Burada dünyanın bir çox ölkəsinin
nümayəndələri var, özü də təkcə Avropa və Asiya ölkələrindən yox. Doğrudur, mən bu konfransın belə nüfuzlu
xarakter daşıyacağını hiss edirdim, ancaq açığını deyim ki, onun bu qədər mötəbər və maraqlı olacağını təsəvvür
etmirdim.
Ona görə də indiki halda mənim Londona səfərim məhz bununla bağlıdır. Sonra Parisə səfərim də
iqtisadiyyat problemləri ilə bağlı olacaqdır, çünki Ümumdünya Bankı Parisdə işgüzar adamların, biznes
adamlarının Azərbaycanda xüsusi biznesin inkişafı problemlərinə həsr edilmiş görüşünü keçirir. Biz bu
məsələləri həqiqətən də indi özümüz üçün üstün məsələlər hesab edirik. Çünki biz dövlət mülkiyyətinin
özəlləşdirilməsi proqramının geniş miqyasda həyata keçirilməsinə başlamaq üçün uzun müddətdir ki, işləyirik.
Şübhəsiz ki, bundan ötrü də bizə, xarici şirkətlərlə, investorlarla, ölkəmizdə özəlləşdirmə prosesində iştirak
etmək istəyənlərlə bilavasitə əlaqələr yaratmağımız gərəkdir. Onu da qeyd edim ki, qəbul olunmuş və mətbuatda
çoxdan dərc edilmiş özəlləşdirmə haqqında qanun Azərbaycanda mülkiyyət əldə etməkdə xarici şirkətlərin
iştirakının mümkünlüyünü, özü də kifayət qədər güzəştli şərtlərlə mümkünlüyünü nəzərdə tutur.
Deməli, bununla əlaqədar indiki konfrans da, Ümum[35-36]dünya Bankı çərçivəsində Parisdə keçiriləcək
görüş də bizim üçün üstün əhəmiyyət kəsb edir. Ancaq bunu Qərbə meyl adlandırmaq dəqiq olmazdı. Biz
dünyanın bütün ölkələri ilə qarşılıqlı fayda əsasında əməkdaşlıq etmək istəyirik. Məsələn, konfrans
iştirakçılarının siyahısında mən Yaponiyadan, Hindistandan olan şirkətləri də gördüm. Ona görə də, əgər
nümayəndələri bu konfransa gələn Yaponiya şirkətləri Azərbaycanda da hansısa layihələrin həyata
keçirilməsində iştirak etsələr, biz buna şad olarıq.
Mən bugünkü çıxışımda hamıya müraciət etdim. Bir halda ki, indi burada mətbuat, kütləvi informasiya
orqanlarının nümayəndələri iştirak edirlər, sizə də müraciət edirəm. Öz imkanlarınızdan istifadə edin, xəbər
verin ki, biz hamını dəvət edirik və iqtisadi islahatlar proqramımızı həyata keçirmək, bazar iqtisadiyyatına
uyğun dəyişikliklər, özəlləşdirmə aparmaq üçün hamı ilə əməkdaşlıq etməyə hazırıq.
Sual: Bi-Bi-Si şirkətinin jurnalisti. Prezident Rusiyadan olan təhlükəni necə qiymətləndirir? Mən
onu nəzərdə tuturam ki, Rusiya birdən təkid edər ki, Xəzər dənizinin bütün təbii ehtiyatları Xəzəryanı
ölkələrin hamısının arasında bölüşdürülsün. Sizcə Rusiyada seçkilərdən sonra bu problemə münasibət
daha mühafizəkar, daha millətçi xarakter ala bilərmi?
Cavab: Əvvəlcə Xəzər dənizi barəsindəki sualınıza cavab verim. Biz özümüz də Xəzər dənizinin
bölüşdürülməsinin, sektorlara bölünməsinin tərəfdarıyıq. Əslində o, Xəzəryanı dövlətlərin sektorlarına
bölünmüşdür. Bu bölgü çoxdan, hələ Sovetlər İttifaqı mövcud olan zaman aparılmışdır. Biz indi Xəzər dənizinin
özümüzə, Azərbaycana aid olan sektorundan istifadə edirik.
O ki, qaldı hansısa təhlükənin, yaxud daha nəyin isə ola biləcəyinə... Bilirsiniz, belə götürdükdə Xəzər
dənizi bir dövlətə deyil, Xəzəryanı dövlətlərin hamısına məxsusdur və hər bir dövlətin, o cümlədən də
Azərbaycanın ona eyni dərəcədə, bərabər hüququ var. Mənəvi hüquq baxımından yanaşdıqda isə, Azərbaycan
artıq çoxdandır ki, Xəzər dənizindən neft çıxarır, digərləri bu işə təzəcə hazırlaşırlar. Əgər sənaye miqyasında
neft hasilatından danışsaq, demək lazımdır ki, biz 45 il bundan öncə Azərbaycanda dənizdən neft çıxarılmasına
başlamışıq. Bu. bütün dünyaya məlum olan məşhur "Neft Daşları"dır. [36-37]
Ona görə də əslində bu məsələdə bizim narahatçılığımız yoxdur. Xəzər dənizi haqqında danışmaq, bu
problemi müzakirə etmək olar. Ancaq bununla yanaşı, hər kəs öz işini görməlidir və biz də öz işimizi görürük.
Sizin sualınızın ikinci hissəsi Rusiyadakı vəziyyətə aiddir, yəni seçkilərdən sonra nə olacaq? Bilirsiniz ki,
mən ümumiyyətlə, proqnozlarla məşğul olmuram, münəccim deyiləm, seçkilərdən sonra Rusiyada nə olacağını
bilmirəm. Lakin nə olur-olsun, bir siyasətçi kimi mən hesab edirəm ki, Rusiya həm demokratik dəyişikliklər
yolu ilə, həm də bazar iqtisadiyyatını inkişaf etdirmək yolu ilə gedəcəkdir. Bu isə bizdən ötrü çox mühümdür.
Sual: "Faynenşl tayms". İki ay bundan əvvəl azərbaycanlıların bir çoxu deyirdi ki, Çeçenistandakı
hadisələrlə əlaqədar onların Rusiyaya gedib-gəlmələri çox çətinləşmişdir. Mən istərdim biləm, indi
vəziyyət necədir, azərbaycanlıların Rusiyaya gediş-gəlişi asanlaşıbmı?
Cavab: Yox, deyə bilərəm ki, asanlaşmayıb. Bilirsiniz ki, Çeçenistanda hərbi əməliyyatlar, döyüş
əməliyyatları başlayandan bəri Azərbaycan ilə Rusiya arasındakı sərhəd – bu, bizim şimal sərhədimizdir –
əslində bağlanmışdır. Azərbaycan sakinlərinin sərhəddən Rusiyaya keçmələri son dərəcə çətinləşmişdi. Təəssüf
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ki, bu rejim indi də qalmaqdadır. Bu, təkcə adamların gediş-gəlişinə deyil, həm də yüklərin daşınmasına mane
olur və bu, bizdən ötrü böyük çətinliklər yaradır. Sərhəddəki rejimi müəyyən qədər asanlaşdırmaq üçün biz
Rusiya Federasiyasının hökuməti ilə danışıqlar aparmışıq və aparırıq. Lakin vəziyyət hələ əvvəlki kimi
qalmaqdadır.
Sual: Bağışlayın, mən verdiyim suala qayıtmaq istərdim. Mən Azərbaycandan neft ixrac edəcək iki
boru kəməri haqqında soruşurdum. Azərbaycandan sonradan neftin ixrac ediləcəyi kəməri, əsas boru
kəmərini nəzərdə tuturam. Haqqında danışdığınız iki boru kəmərinin yox, əsas neft kəmərinin marşrutu
barədə hansısa bir ideyanız varmı?
Cavab: Neft müqaviləsinin proqramına və əslində elə müqavilənin özünə uyğun olaraq həmin boru
kəməri, yəni sizin dediyiniz böyük, əsas kəmər müqavilə imzalandıqdan sonra 54 ay ərzində çəkilməlidir. İlkin
neftin ixracı üçün nəzərdə tutulan kəmər isə müqavilə imzalandıqdan sonra 18 ay ərzin[37-38]də hazır
olmalıdır. Deməli, əslində biz məsələni mərhələ-mərhələ həll edirik. Biz ilkin neftin ixracı üçün boru kəmərinin
çəkilməsi haqqında qərar qəbul etmişik, lakin şübhəsiz ki, müəyyən olunmuş müddətdə, 54 ay ərzində əsas
kəmərin çəkilməsi məsələsi üzərində də işləyirik. Boru kəmərini neftin əsas hissəsi çıxarılana qədər çəkməyin
mənası yoxdur, bu iş ahəngdar getməlidir. Hesab edirəm ki, böyük neft kəməri o vaxtadək hazır olacaqdır.
Marşruta gəldikdə isə, variantlar çoxdur, onlar nəzərdən keçirilir. İqtisadi baxımdan, habelə başqa
mülahizələrə görə hansı marşrut konsorsiumun bütün iştirakçıları üçün münasib olarsa, həmin marşrut da qəbul
ediləcəkdir.
Sual: Biz bu gün konfransın keçirildiyi salonda deyil, kənarda gedən söhbətlərdən eşitdik ki, neft
şirkətinin prezidenti cənab Əliyev Azərbaycan prezidentinin oğludur. Siz bu şayiələri təsdiq edə
bilərsinizmi, əgər təsdiq edərsinizsə, onda Qərbdə deyildiyi kimi, bu naqolay vəziyyətdir. Bu barədə sizin
şərhiniz varmı?
Cavab: Neft şirkətinin prezidenti Əliyevlə mənim familiyam eynidir, – yeri gəlmişkən deyim ki,
Azərbaycanda Əliyev familiyası çox geniş yayılmışdır, – onun mənə heç bir qohumluğu yoxdur. Ancaq oğlum
neft şirkətinin xarici iqtisadi məsələlər üzrə vitse-prezidentidir. Hesab edirəm ki, burada qanuna, yaxud etikaya
zidd heç nə yoxdur.
Sual: Oktyabrın 9-da bildirilmişdir ki, neft kəmərinin marşrutu məsələsi barədə noyabrın 1-dək
Rusiya ilə saziş əldə olunacaqdır. Siz nə baş verdiyini aydınlaşdıra bilərsinizmi, saziş nə üçün noyabrın 1dək imzalanmadı və nə vaxt imzalanacaq?
Cavab: Həqiqətən də nəzərdə tutulurdu ki, daha doğrusu, konsorsium istəyirdi ki, Rusiyanın ərazisindən
keçəcək neft kəməri haqqında noyabrın 1-dək Rusiya ilə saziş imzalansın. Bu, oktyabrın 9-da qərar alınmışdı.
Bununla əlaqədar əməliyyat komitəsinin rəhbəri cənab Terri Adams və Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin
nümayəndələri Rusiyanın rəhbərləri ilə, o cümlədən baş nazir cənab Çernomırdinlə, yanacaq-energetika
sənayesi naziri cənab Şafranniklə və digər şəxslərlə görüşərək sazişin layihəsini müzakirə etmişlər.
Ancaq bilirsiniz ki, müvafiq qaydalarla, tərəflərin hər biri ekspertiza keçirməli, hüquqşünaslar,
mütəxəssislər məsələni [38-39] araşdırmalıdırlar, bu da vaxt apardı. Moskvada ikinci görüş keçirilibdir. Mənə
məlum olduğuna görə, razılıq əldə edilibdir, yəni saziş tezliklə imzalanacaqdır.
Sağ olun. Yenə sualı olan varmı?
Sual: Hörmətli cənab prezident, sizə belə bir sual vermək istərdim. Birləşmiş Ştatların və digər
Qərb dövlətlərinin hökumətləri əsas boru kəmərinin marşrutunun seçilməsinə necə təsir göstərmişlər və
sizcə, bu marşrutun seçilməsində Qərbin mövqeyi, Birləşmiş Ştatların və Qərbin təsiri nədən ibarət idi?
Cavab: Bilirsiniz ki, konsorsiuma 11 neft şirkəti daxildir və onlardan 5-i Amerika Birləşmiş Ştatlarının
neft şirkətləridir. Ancaq konsorsiuma "Britiş petroleum", "Statoyl" şirkətləri, Rusiya Federasiyasının "LUKoyl"
şirkəti, Səudiyyə Ərəbistanının "Delta" şirkəti, Türkiyənin "Türk petrolları" şirkəti də daxildir. Ona görə də,
şübhəsiz, belə vəziyyətdə, yəni konsorsiumdakı 11 şirkət 7 ölkəni, 7 dövləti təmsil edirsə, deməli hər bir dövlət
və ona məxsus olan şirkət öz mövqeyini bildirir və qərarların qəbul olunmasına müəyyən təsir göstərir. Son
nəticədə isə konsorsium bu qərarı yekdilliklə qəbul edibdir.
Sağ olun. Yenə sual varmı?
Sual: Cənab prezident, siz dediniz ki, konfrans iştirakçılarının siyahısından çox razısınız. Mən
demək istəyirəm ki, bizim institut yalnız iştirakçıları cəlb edə, konfransı təşkil edə bilmişdir. Lakin
məsələ, cənab prezident, məhz sizin iştirak etməyinizdə, sizin ölkənizin rolundadır, bu qədər iştirakçını
cəlb edən də budur. Suallara cavab verdiyinizə görə sizə təşəkkür etmək istəyirik. Bəlkə konfrans barədə
sizin hansısa qeydləriniz var.
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Cavab: Mənim heç bir qeydim yoxdur. Bu konfransı belə yaxşı səviyyədə təşkil etdiyinizə görə sizə
təşəkkür etmək istəyirəm. Doğrudur, bu, Azərbaycana olan diqqətdir, ancaq bütün bu işi iqtisadiyyat, biznes
aləmində yaxşı adı və böyük nüfuzu olan Adam Smit İnstitutu təşkil edibdir. Ona görə də mən konfransın belə
yaxşı təşkili üçün son dərəcə minnətdaram. Ümidvaram ki, konfrans sabah da öz işini bu səviyyədə davam
etdirəcəkdir. Mətbuat konfransının iştirakçılarına, buraya gəlmiş mətbuat orqanlarının, informasiya orqanlarının
nümayəndələrinə çətin fəaliyyətlərində uğurlar diləmək istəyirəm. Bu bəyanatımı nəzərə alın ki, mən
informasiya orqanlarına, mətbuata və özlərini bu çətin peşəyə həsr edən şəxslərə böyük hörmət və ehtiram
bəsləyirəm. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm.
Əliyev, Heydər Əlirza oğlu.
Müstəqilliyimiz əbədidir: 5-ci kitab. Bakı: Azərnəşr, 1998.- S. 22-24.
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"AZƏRBAYCANDA İNVESTİSİYA İMKANLARI" BEYNƏLXALQ KONFRANSININ
AÇILIŞI MƏRASİMİNDƏ
ÇIXIŞ
London
29 noyabr 1995-ci il
Hörmətli cənab sədr!
Hörmətli cənab Lanq!
Hörmətli cənablar!
Öncə Azərbaycanın problemlərinə həsr olunmuş belə bir geniş konfransı təşkil etdiyinə görə Adam Smit
İnstitutuna səmimi minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm. Mən həmçinin bu mühüm konfransın hazırlanmasında
iştirak edən bütün təşkilatlara təşəkkürümü bildirirəm. Bu konfrans Azərbaycana həsr olunub, daha konkret
desək, Azərbaycan qlobal biznesdə, dünya iqtisadiyyatında, Azərbaycanda investisiya imkanları mövzusuna
həsr olunubdur. Adam Smit İnstitutu kimi mühüm və dünyada məşhur olan elm və iqtisadi mərkəzin
Azərbaycan Respublikasının problemlərinə, Azərbaycanın iqtisadi inkişafına bu qədər böyük diqqət yetirməsi
bizi hədsiz dərəcədə sevindirir. Biz bunu yüksək qiymətləndiririk və indiki keçid dövründə iqtisadiyyatımızın
dünya iqtisadiyyatına qoşulması üçün respublikamıza konkret kömək, konkret yardım hesab edirik.
Konfransın bütün iştirakçılarını ürəkdən təbrik edirəm. Mən çox şadam ki, Adam Smit İnstitutunun dəvətinə
müxtəlif şirkətlərin maliyyə mərkəzlərini, maliyyə qruplarını təmsil edən və şübhəsiz ki, Azərbaycanın
problemlərinə, bizim respublikamızla iqtisadi əlaqələr yaratmağa maraq göstərən çoxlu insanlar səmimi
yanaşmış və onu qəbul etmişlər.
Mən konfransa bu qədər böyük sayda və belə geniş tərkibdə iştirakçıların gəlməsini bir tərəfdən, Adam Smit
İnstitutunun məşğul olduğu məsələlərə onların hamısının xeyirxah, həssas münasibət bəsləməsi kimi
qiymətləndirirəm, digər tərəfdən isə Azərbaycana böyük diqqət göstərilməsi, Azərbaycan Respublikası ilə sıx
əlaqələr yaratmaq arzusu kimi qəbul edirəm. [21-22]
Mən belə hesab edirəm ki, – hörmətli sədr də bunu qeyd etdi, buraya gələnlərin hamısı istəyir ki,
Azərbaycanın bugünkü günü, dünya birliyində, dünya iqtisadi sistemində onun tutduğu yer haqqında, bu gün və
gələcəkdə onunla nə kimi münasibətlər yaratmağın mümkün olması barədə məlumatı bilavasitə bizim
özümüzdən alsınlar. Hesab edirəm ki, Azərbaycandan gəlmiş nümayəndə heyəti üzvlərinin çıxışları konfrans
iştirakçılarında bu barədə kifayət qədər təsəvvür yaradacaqdır. Mən isə öz çıxışımda başlıca, ümumi məsələlərə
toxunacağam və təbii ki, bu, sizdə yarana biləcək bir çox suallara cavab olacaqdır.
Azərbaycan yeni, gənc müstəqil dövlətdir, müstəqil inkişaf yoluna qədəm qoymuş ölkədir, dünya birliyində
öz layiqli yerini tutan, hamı tərəfindən qəbul olunmuş dünya standartları əsasında dünya iqtisadiyyatına sıx bir
şəkildə qoşulmağa çalışan ölkədir. Bildiyiniz kimi, Azərbaycan Qafqazda, Avropa və Asiyanın qovuşuğunda
yerləşir. Onun qədim və zəngin mədəniyyəti var. Azərbaycan bütün dövrlərdə dünya mədəniyyətinə layiqli
töhfələr vermişdir. Məhz bu zəmində də indi Azərbaycan böyük potensiala malikdir.
Azərbaycan özünün coğrafi mövqeyi sayəsində keçmiş zamanlardan diqqəti cəlb etmiş, mühüm beynəlxalq
ticarət mərkəzi olmuşdur. Neft yataqlarının sənaye miqyasında işlənməsinə başlanması ilə əlaqədar, XIX əsrin
ikinci yarısında Azərbaycana maraq artmışdır. Bu, Azərbaycana iri xarici kapitalın, Avropa kapitalının axınına
səbəb oldu, XIX əsrin ikinci yarısı və XX əsrin başlanğıcı Azərbaycana xarici, Avropa kapitalının böyük
miqyasda investisiya edilməsi ilə əlamətdar olmuşdur. Bu, Azərbaycanda neft sənayesinin və ümumiyyətlə
bütün sənayenin inkişafına şərait yaratdı. Təbii ki, bütün bunlar öz izlərini qoymuşdur.
Bu gün ölkəmizə gələn insanlar Azərbaycanda orta əsr abidələrini, həmin o uzaq dövrlərdə Azərbaycanın
Asiya ilə Avropa arasında beynəlxalq ticarət mərkəzi olmasından xəbər verən karvansaraları görə bilərlər. Bu
tarixi abidələr məhz ticarət əlaqələrindən xəbər verir. Həmin abidələrlə yanaşı, XIX əsrin sonu – XX əsrin
əvvəllərində Azərbaycanda investisiya, sənaye inkişafı dövründə tikilmiş böyük sarayları və iri binaları görmək
mümkündür.
Azərbaycan sonralar, Sovetlər İttifaqının tərkibində olarkən, xüsusən İkinci dünya müharibəsindən sonrakı
illərdə [22-23] bütün sahələrdə böyük inkişafa nail olubdur. Bütün bu dövrdə – sona çatmaqda olan XX əsr
ərzində Azərbaycanın iqtisadi inkişafı neft ilə, neft sənayesi və neftin çıxarılması, emalı ilə bağlı digər sənaye
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sahələri ilə əlaqədar olubdur. Ancaq eyni zamanda İkinci dünya müharibəsindən sonra Azərbaycanda sənayenin
və bütünlükdə iqtisadiyyatın bir çox başqa sahələri də inkişaf edibdir.
70-ci illərdə Azərbaycanda dəqiq cihazqayırma, mikroelektronika, elektrotexnika, cihazqayırma sənayesi də
inkişaf edibdir. Neft və neft emalı sənayesi, iri neft maşınqayırma kompleksi, kimya, neft kimyası müəssisələri
və maşınqayırmanın müxtəlif sahələrini əhatə edən müəssisələr hesabına genişlənibdir.
Beləliklə, Azərbaycanda iri sənaye potensialı yaranıbdır. Azərbaycanın bioiqlim şəraiti burada kənd
təsərrüfatının, kənd təsərrüfatı sahələrinin geniş inkişaf etməsinə imkan veribdir. Ona görə də Azərbaycan
tarazlaşmış iqtisadiyyata malikdir – onun özünün xammal imkanları, emal bazası, sənaye müəssisələri var və
bunlar hamısı birlikdə vahid iri iqtisadi potensial təşkil edir.
Ancaq bütün bunlarla yanaşı, 80-ci illərdə sosialist idarəetmə sisteminin tənəzzülə uğraması nəticəsində
Azərbaycanda iqtisadiyyatın inkişafında nəinki durğunluq yarandı, həm də iqtisadiyyat geriləməyə başladı. Bu
da təbiidir. Sonra Sovetlər İttifaqının dağılması ilə Azərbaycan öz dövlət müstəqilliyini əldə etdi və yeni
prinsiplərə əsaslanan inkişaf yoluna çıxdı. Respublikamızın həyatının indi yaşadığımız bu mərhələsi, şübhəsiz
ki, bir tərəfdən iqtisadi, sosial böhranla, digər tərəfdən isə iqtisadiyyatımızı tamamilə yeni prinsiplər üzərində
qurmaq üçün göstərdiyimiz səylərlə səciyyələnir.
Azərbaycan dörd il bundan öncə dövlət müstəqilliyi əldə edibdir. Azərbaycan demokratik, hüquqi dövlət
quruculuğu yoluna, bazar iqtisadiyyatına, bazar münasibətlərinə əsaslanan demokratik vətəndaş cəmiyyəti
formalaşdırmaq yoluna qədəm qoyubdur və mövcud beynəlxalq standartlara uyğun olaraq dünya iqtisadiyyatına
sıx bir şəkildə qovuşmaq istiqamətində strateji xətt götürübdür.
Şübhəsiz ki, bütün bunlar asan məsələ deyildir və böyük çətinliklər yaradır. İdarəetmənin sosialist inzibatiamirlik sistemindən, sosialist iqtisadiyyatından bazar münasibətlərinə, inki[23-24]şafın bazar qanunlarına, azad
sahibkarlığa əsaslanan iqtisadiyyata keçməyin nə demək olduğunu siz yaxşı təsəvvür edirsiniz. Ancaq bütün bu
mürəkkəbliklərinə, çətinliklərinə baxmayaraq, dünya üçün təbii proses olduğuna görə bu yol labüddür, onu
keçməliyik. Eyni zamanda bu yol xalqımızın da, dövlətimizin də mənafeyinə və istəyinə tamamilə uyğundur.
Yəni müstəqil dövlət kimi Azərbaycan gələcəkdə də bərabərhüquqlu, qarşılıqlı surətdə faydalı iqtisadi və siyasi
münasibətlər əsasında dünya birliyinin fəal iştirakçısı olmağı nəzərdə tutaraq, özünün müstəqilliyini daha da
möhkəmləndirmək və inkişaf etdirmək yolu ilə gedir, eyni zamanda xarici investorların, dünya maliyyə
mərkəzlərinin, transmilli korporasiyaların, xarici şirkətlərin imkanlarından istifadə etməklə iqtisadiyyatı bazar
prinsipləri zəminində yenidən quraraq iqtisadi yüksəlişə böyük təkan vermək üçün tədbirlər görülür.
Bundan ötrü Azərbaycanda böyük imkanlar var. Azərbaycanın təbii ehtiyatları, ilk növbədə iri neft və qaz
yataqları, digər yeraltı sərvətləri və artıq qeyd etdiyim kimi, formalaşmış sənaye potensialı, kənd təsərrüfatının
inkişafı üçün zəngin təbii ehtiyatları qarşıya qoyduğumuz vəzifələrin həyata keçirilməsindən ötrü əlverişli şərait
yaradır və biz bu vəzifələrin həllinə dair tədbirlər görürük.
Artıq tarixə qovuşmuş illər ərzində Azərbaycanda böyük ziyalı potensialı, elmi potensial da yaranıbdır.
İqtisadiyyatımızı qısa bir müddətdə yenidən qura bilməyimiz üçün ölkəmizdə iri ali təhsil müəssisələri, elmi
tədqiqat idarələri, layihə institutları, yüksək ixtisaslı elmi, texniki kadrlar, kifayət qədər işçi qüvvəsi var.
Şübhəsiz ki, iqtisadiyyatımızı yenidən qurarkən biz xarici investorların imkanlarından da səmərəli istifadə
etməli, birgə layihələr həyata keçirməliyik.
Bu baxımdan Adam Smit İnstitutunun təşkil etdiyi belə bir görüşün bizim üçün əhəmiyyəti böyükdür.
Burada qeyd olunduğu kimi, bir il bundan öncə Azərbaycanda belə bir görüş keçirilibdir. Ancaq mən bu gün
belə hesab edirəm ki, həmin görüş indiki böyük görüş üçün hazırlıq, başlanğıc idi. Ona görə hörmətli dostlar,
xanımlar və cənablar, biz buraya böyük bir arzu ilə gəlmişik ki, bu gün Azərbaycan necə varsa, onu sizə elə də
təqdim edək, siz və xarici investorlar, xarici şirkətlər [24-25] bizimlə fəal əməkdaşlıq etmək, bizimlə birgə
işləmək üçün Azərbaycana qətiyyətlə üz tuta biləsiniz.
Təbiidir ki, mən indi hər şeydən öncə iqtisadiyyatdan, bu sahədə gördüyümüz tədbirlərdən, iqtisadi sahədə
götürdüyümüz xətdən danışıram, ancaq bütün bunlar həm də Azərbaycanda mövcud olan dövlət quruluşu ilə və
ictimai-siyasi mühitlə bağlıdır. Son illərdə, yəni dövlət müstəqilliyimizi əldə etdikdən sonra Azərbaycan özünün
milli dövlət quruculuğunda kifayət qədər mürəkkəb yol keçibdir. Biz problemlərlə qarşılaşmışıq, daxili
çətinliklərimiz olubdur. Ancaq biz bunları aradan qaldırmışıq və qaldırırıq.
Bütün dünyaya məlumdur və sız də yaxşı bilirsiniz ki, Azərbaycanda, həm də təkcə burada deyil, bütün
Qafqazda vəziyyəti mürəkkəbləşdirən amil hərbi münaqişələrdir və bunlar təəssüf ki, Qafqazın müxtəlif
regionlarında mövcuddur. Belə münaqişələrdən biri artıq yeddi ildir ki, Ermənistan ilə Azərbaycan arasında
davam edir. Bu hərbi münaqişə Ermənistan Respublikasının Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ bölgəsini təcavüz
yolu ilə ilhaq etmək cəhdləri nəticəsində başlanmışdır.
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Artıq yeddi il davam edən bu təcavüz nəticəsində Ermənistan silahlı birləşmələri Azərbaycan ərazisinin 20
faizindən çoxunu işğal edibdir, həmin ərazilərdən Azərbaycanın bir milyondan çox vətəndaşı zorla qovulubdur
və indi onlar respublikanın müxtəlif bölgələrində, əksəriyyəti çadır şəhərciklərində son dərəcə ağır, dözülməz
şəraitdə yaşayırlar.
Şübhəsiz ki, bu təkcə respublikamızda deyil, həm də bütün regionda ictimai-siyasi vəziyyəti
mürəkkəbləşdirir. Böyük itkilər verməyimizə, Azərbaycana vurulmuş iqtisadi zərərə baxmayaraq, biz sülhsevər
mövqe tuturuq, bu məsələni sülh yolu ilə, ATƏT-in Minsk qrupu çərçivəsində, digər beynəlxalq təşkilatların
imkanlarından istifadə etməklə həll etməyə alışırıq, bu istiqamətdə intensiv danışıqlar aparırıq. Bu problemi
məhz sülh yolu ilə həll etmək istədiyimizi belə bir fakt da sübut edir ki, il yarım bundan öncə biz münaqişənin
mövcud olduğu bütün dövr ərzində ilk dəfə olaraq atəşkəs haqqında Ermənistanla sazişə nail ola bilmişik və il
yarımdır ki, heç bir xarici vasitəçi olmadan atəşkəs rejimini qoruyub saxlayırıq. Yəni indi atəş yoxdur, hərbi
əməliyyatlar aparılmır, ancaq tam sülh də yoxdur.
Biz isə tam sülhə nail olmağa çalışırıq. Əminəm ki, bizim [25-26] səylərimiz və şübhəsiz ki, beynəlxalq
təşkilatların və dünyanın böyük ölkələrinin, dövlətlərinin dəstəyi Azərbaycanın tam ərazi bütövlüyünün,
sərhədlərimizin toxunulmazlığının təmin edilməsi, işğalçı qoşunların Azərbaycan ərazisindən çıxarılması,
qaçqınların öz yaşayış yerlərinə qaytarılması şərtilə bu məsələnin sülh yolu ilə həllinə nail olmaqda və bunun
nəticəsində Ermənistanla dinc, mehriban qonşuluq münasibətləri yaratmaqda bizə kömək edəcəkdir.
Mən belə hesab edirəm ki, məsələnin həllinin qəti yolu, son mərhələsi məhz bu cür olmalıdır. Başqa yol
yoxdur, bu məsələnin hərbi yolla həlli ola bilməz və şübhəsiz ki, biz heç vaxt razılaşa bilmərik ki, ölkəmizin
ərazisinin hansısa bir hissəsi digər bir ölkənin tərkibinə keçsin.
Şübhəsiz ki, Azərbaycanın dünya iqtisadi birliyində öz yerini tuta bilməsi üçün hər bir investor ilk növbədə
onunla maraqlanır ki, bu və ya digər ölkədə ictimai-siyasi vəziyyət necədir. Mən artıq qeyd etdim, bütün bu
dörd il ərzində Azərbaycanda çox mürəkkəb daxili siyasi proseslər də gedibdir. Bunlar sizə məlumdur, vaxtınızı
almaq istəmirəm. Ancaq onu demək istəyirəm ki, artıq son iki ildə biz ölkədə ictimai-siyasi vəziyyəti tam
sabitləşdirməyə nail ola bilmişik. İndi bu sabitlik uzunmüddətli xarakter, cəsarətlə deyə bilərəm ki, daimi və
əbədi xarakter daşıyır.
Bunu hər şeydən öncə sübut edən odur ki, Azərbaycanda daxili siyasi həyat bütünlüklə demokratik əsaslar
üzərində qurulur, vətəndaşların hüquq və azadlıqlarının qorunması, siyasi plüralizm, şəxsiyyət azadlığı təmin
edilir. Ölkəmizdə 30-dan çox siyasi partiya sərbəst fəaliyyət göstərir, külli miqdarda qəzet, informasiya
agentlikləri, mətbuat, söz azadlığından istifadə edərək fəaliyyətlərini həyata keçirirlər. Nəhayət, bu il noyabrın
12-də Azərbaycanda, mən deyərdim ki, tarixi əhəmiyyətə malik hadisə baş veribdir. Ümumxalq səsverməsi –
referendum nəticəsində müstəqil Azərbaycan Respublikasının ilk konstitusiyası qəbul olunubdur. Azad,
demokratik seçkilər əsasında müstəqil Azərbaycan Respublikasının ilk demokratik parlamenti seçilibdir.
Qəbul olunmuş konstitusiya nəinki daxili siyasi sabitliyi təmin edir, həm də götürdüyümüz strateji xəttin
həyata keçirilməsi üçün bütün şəraitin və imkanların yaradılmasını nəzərdə tutur, buna hər cür təminat verir.
Təkrar edirəm, demokratik hüquqi dövlət qurulması, demokratik vətəndaş cəmiyyəti yara[26-27]dılması, bazar
iqtisadiyyatına uyğun dəyişikliklərin, iqtisadi islahatların həyata keçirilməsi, xarici investisiyalar, azad
sahibkarlıq üçün şərait yaradılması və onun mənafelərinin qorunması, xüsusi mülkiyyətin inkişafının təmin
olunması, habelə şəxsiyyətin, vətəndaşların hüquq və azadlıqlarının təmin edilməsi – bütün bunlar
konstitusiyamızın müvafiq maddələrində kifayət qədər dolğun və konkret təcəssümünü tapıbdır.
Bununla yanaşı konstitusiya sahibkarlıq üçün, xarici investisiyalar üçün, xüsusi mülkiyyətin inkişafı üçün
tam təminat verir, xüsusi sahibkarlığın mənafelərinin qorunmasını təmin edir.
Buna uyğun olaraq biz iqtisadi islahatların həyata keçirilməsinə dair tədbirlər görürük, mülkiyyətin
özəlləşdirilməsi haqqında qanun və proqram qəbul olunub və həyata keçirilir. Əslində bu, ticarət sahəsində,
xidmət sahəsində artıq həyata keçirilibdir və hesab edirəm ki, qarşıdakı illərdə Azərbaycanda mülkiyyət
tamamilə özəlləşdiriləcəkdir. İndi aqrar bölmədə islahatlar uğurla aparılır və ümidvaram ki, bu, konkret praktiki
nəticələr verəcəkdir. Bütün bunların hamısı bizim bazar iqtisadiyyatına uyğun dəyişikliklər yolu ilə, dünya
iqtisadiyyatına qovuşmaq yolu ilə getmək istəyimizi konkret şəkildə nümayiş etdirir.
Bu sahədə bizim kifayət qədər böyük nailiyyətlərimiz də var. Bilirsiniz ki, çox mürəkkəb danışıqlar
nəticəsində bir il bundan öncə, keçən ilin sentyabrında respublikamızda Xəzər dənizinin Azərbaycan
sektorundakı neft yataqlarının birgə işlənməsinə dair dünyanın ən iri neft şirkətləri ilə müqavilə imzalanıbdır.
Onu "Əsrin müqaviləsi" adlandırırlar. Bu da tamamilə doğrudur, çünki həmin müqavilə Azərbaycan neft şirkəti
ilə dünyanın tanınmış 11 şirkətinin – "Britiş Petroleum", "Statoyl", Amerikanın "AMOKO", "Pennzoyl",
"Yunokal", "Mak Dermott", "Eksson" şirkətlərinin, Səudiyyə Ərəbistanının "Delta" şirkətinin, Türkiyənin "Türk
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petrolları" şirkətinin, Rusiyanın "LUKoyl" şirkətinin daxil olduğu konsorsium arasında imzalanıbdır. Bu
şirkətlərin hamısı bir konsorsiumda birləşiblər. 30 il müddətinə imzalanmış bu müqavilənin böyük iqtisadi
imkanları var.
Həmin müqavilənin imzalanmasına nail olmaq asan olmayıbdır. İstər daxili, istərsə də xarici xarakterli
çoxlu əngəllər var idi. Biz bütün bunları aradan qaldırdıq, müqavilə imzalan[27-28]dı. Onu imzalayanda bəziləri
bu müqavilənin imkanlarına şübhə ilə yanaşırdılar, hesab edirdilər ki, o kağız üzərində qalacaqdır. Lakın bu gün
mən dərin məmnuniyyət hissi ilə sizə bildirmək istəyirəm ki, müqavilə yaşayır və fəaliyyət göstərir. Keçən bir il
ərzində çox iş görülübdür. Ötən dövrün mühüm qərarı isə budur ki, oktyabrın 9-da konsorsium həmin müqavilə
üzrə çıxarılacaq ilkin neftin ixracı üçün iki marşrutla neft kəmərlərinin çəkilməsi haqqında qərar qəbul edibdir.
Bu kəmərlərdən biri Rusiya ərazisi ilə Qara dənizə, digəri Gürcüstan ərazisi ilə yenə Qara dənizə çıxacaqdır.
İlkin neftin ixracı üçün iki neft kəmərinin çəkilməsi haqqında qərar mühüm addım, bir il bundan öncə
imzalanmış böyük neft müqaviləsinin praktiki surətdə həyata keçirilməsi deməkdir. Bundan əlavə, gələn il üçün
də konkret tədbirlər nəzərdə tutulubdur. Təkcə onu demək kifayətdir ki, müqavilənin proqramının həyata
keçirilməsinə konsorsiumun 1995-1996-cı illər üçün kapital qoyuluşu təqribən 700 milyon dollara çatır. Ancaq
biz bununla kifayətlənmirik. Bu il noyabrın 10-da biz "Qarabağ" adlanan iri neft yatağının kəşfiyyatı və
işlənməsinə dair daha bir mühüm müqavilə imzalamışıq. Həmin müqavilədə də konsorsium – Amerikanın
"Pennzoyl", İtaliyanın "ACİP", Rusiyanm "LUKoyl" şirkətlərindən və Azərbaycan Neft Şirkətindən ibarət olan
konsorsium iştirak edir. Burada da böyük proqram və müqavilə nəzərdə tutulur və onun praktiki nəticələr
verəcəyi gözlənilir.
Bu müqavilələrin imzalanması və bunlarla bağlı tədbirlərin həyata keçirilməsi çox inandırıcı şəkildə göstərir
ki, Azərbaycan xarici investorlar üçün, investisiyalar üçün açıqdır. Azərbaycan qarşılıqlı surətdə faydalı
əməkdaşlıq, fəal əməkdaşlıq üçün açıqdır. Ancaq bunlar iri tədbirlərdir. Bununla bərabər, biz respublikamızda
həm kiçik, həm də orta bizneslə əməkdaşlığı təmin etməkdən ötrü bütün imkanlardan istifadə edirik.
İndi Azərbaycanda mindən çox xarici firma, xarici şirkət, yaxud xarici tərəfdaşlarla yaradılmış birgə
müəssisə var və onlar müxtəlif sahələrdə, o cümlədən ticarət sahəsində, bütün başqa sahələrdə fəaliyyət
göstərirlər. Azərbaycanda infrastruktur yaradılmasına da kapital qoyulur. Yeri gəlmişkən deyim ki, bu da xarici
investorlar üçün çox maraq doğuran sahədir. Ona görə ki, həm neft müqavilələri, həm də yaxın vaxtlarda həyata
keçirəcəyimiz digər layihələr, şübhəsiz ki, Azərbaycanda çox [28-29] güclü, dünya standartlarına uyğun gələn
infrastruktur yaradılmasını tələb edir.
Ona görə Azərbaycanda xidmət sahəsinə, infrastruktur yaradılması sahəsinə investisiyalar qoyulması da çox
faydalıdır və güman edirəm ki, xarici investorlar buna diqqət yetirəcəklər. Biz iqtisadiyyatımızı dünya
iqtisadiyyatına qovuşdurmaq üçün başqa formalardan da istifadə edirik. BMT-nin Sənaye İnkişafı Təşkilatı ilə
birlikdə hazırda Sumqayıt şəhərində azad iqtisadi zona yaradılması üçün fəal iş görürük. Sumqayıt
Azərbaycanın iri sənaye mərkəzidir, burada kimya, neft kimyası məhsulları, qazma boruları, alüminium istehsal
edən müəssisələr, yüngül sənaye müəssisələri yerləşir. Burada azad iqtisadi zona yaradılması xarici
investorlarda böyük maraq oyadıbdır. Biz hesab edirik ki, bu iş çox perspektivlidir.
Biz iri müəssisələrimizdən bəzilərinin idarə olunmasını xarici şirkətlərə vermək qərarına gəlmişik və bu
qərarı həyata keçirmək niyyətindəyik, hesab edirəm ki, bu, indi burada iştirak edənləri maraqlandıracaqdır. Bəzi
başqa ölkələrdə keçmişdə Sovetlər İttifaqının tərkibində olan müstəqil dövlətlərdə artıq belə bir təcrübə var. Biz
müvafiq tədbirlər hazırlamışıq və bunlar da həyata keçiriləcəkdir. Yəni biz müxtəlif istiqamətlərdə iş görürük və
hesab edirik ki, bunun müqabilində müvafiq cavab addımları olacaqdır. Biz başa düşürük ki, yalnız öz
imkanlarımız hesabına və sadəcə olaraq, xarici investorları cəlb etməklə bazar iqtisadiyyatına uyğun
dəyişiklikləri, özəlləşdirməni həyata keçirmək, iqtisadiyyatda struktur dəyişikliklərinə nail olmaq mümkün
deyildir. Ona görə də biz dünya maliyyə mərkəzləri ilə fəal əməkdaşlıq edirik.
Məhz buna görə də son vaxtlar dünyanın maliyyə mərkəzləri Azərbaycanda bazar iqtisadiyyatı
prinsiplərinin real surətdə həyata keçirildiyinə, bizim özəlləşdirmə, iqtisadi islahatlar aparmağa səy
göstərdiyimizə əmin olublar. Avropa Yenidənqurma və İnkişaf Bankı, Avropa Şurası bizə maraq göstərirlər. Bu
əməkdaşlıq nəticəsində Ümumdünya Bankı da, Beynəlxalq Valyuta Fondu da, Avropa Yenidənqurma və İnkişaf
Bankı da həm iqtisadiyyatımızda struktur dəyişiklikləri etmək üçün reabilitasiya kreditləri, həm də
respublikamızda su və enerji təchizatı sahələrində nəzərdə tutduğumuz tədbirlərin [29-30] həyata keçirilməsi
üçün kreditlər ayırıblar. Ümumən bu il və gələn il üçün bizə ayrılmış kreditlərin həcmi təqribən 400 milyon
dollardır.
Ancaq mən hesab edirəm ki, bu, yalnız başlanğıcdır, bizim ilk addımlarımızdır, Azərbaycanda iqtisadi
islahatların dəstəklənməsi yolunda dünya maliyyə mərkəzlərinin atdığı ilk addımlardır və ümidvaram ki, bu,
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gələcəkdə davam edəcəkdir. Biz iqtisadiyyatımızı bazar prinsipləri əsasında yenidən qurmaq üçün hər şeyi
edirik. Bu, valyuta-kredit sisteminə, bank sistemimizin yenidən qurulmasına da aiddir. Biz bu istiqamətdə bir
sıra tədbirlər görmüşük və kifayət qədər yaxşı nəticələrə nail olmuşuq. Mənim fərmanlarıma uyğun olaraq
qiymətlərin sərbəstləşdirilməsinə, xarici ticarətin sərbəstləşdirilməsinə dair tədbirlər həyata keçirilmiş və
ölkəmizə xarici kapitalın cəlb olunması üçün, Azərbaycan ilə xarici firmalar arasında sərbəst mal mübadiləsinin
həyata keçirilməsi üçün bir sıra başqa tədbirlər də görülmüşdür.
Biz bu əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsi üçün əlverişli iqtisadi imkanlar yaradırıq və bundan sonra da
yaradacağıq. Qeyd etdiyim kimi, bu konstitusiyada da təsbit olunmuşdur. Biz öz əməli tədbirlərimizlə xüsusi
sahibkarlığı və təbii ki, müvafiq xarici tərəfdaşlarımızla birgə xüsusi sahibkarlığı da təşviq edir və bundan ötrü
əlverişli imkanlar yaradırıq. Maliyyə, valyuta-kredit sistemimizdə, vergi sistemimizdə həyata keçirdiyimiz
tədbirlər də buna kömək edir və bütün bunlar qəbul etdiyimiz konstitusiyada öz əksini tapdığına görə daha çox
kömək edəcəkdir.
Gördüyümüz bu tədbirlər nəticəsində ölkəmizdə maliyyə vəziyyəti də sabitləşibdir. Artıq bir ildir ki, bizim
milli valyutamızın – manatın mübadilə məzənnəsi sabit qalır. İnflyasiyanın səviyyəsini də xeyli aşağı salmışıq.
Əgər 1995-ci ilin əvvəlində inflyasiya 60 faizə çatırdısa, indi, axırıncı yarım ildə 2 faizdən yuxarı qalxmır. Həm
də bu göstərici sabitdir. Yəni demək istəyirəm ki, inflyasiyanın səviyyəsinin belə aşağı olması və milli
valyutamızın, onun mübadilə məzənnəsinin dəyişməməsi, mənim fikrimcə, kifayət qədər sübut edir ki, xarici
investorları cəlb edən layiqli tərəfdaş olmaq üçün biz bundan sonra da maliyyə sahəsində, bank sistemi, valyuta
sistemi sahəsində tədbirlər görməyə qadirik.
Hesab edirəm, bütün bunlar hamısı birlikdə sizdə kifayət qədər təsəvvür yaradır ki, bugünkü Azərbaycan
böyük poten[30-31]sial imkanlara malik olan, inkişaf edən ölkədir. Azərbaycan ictimai-siyasi həyatda, həm
dövlət quruculuğunda, həm də iqtisadiyyatda demokratikləşmə yolu ilə inamla irəliləyir. Azərbaycan
özəlləşdirmə, xüsusi sahibkarlığın inkişafı və xüsusilə biznes üçün daha geniş şərait yaradılması yolu ilə inamla
gedir. Azərbaycan iqtisadiyyatın bütün kompleksinin yeni sima alması və dünya standartlarına uyğun olması
üçün müxtəlif iqtisadi islahatlar, o cümlədən aqrar bölmədə islahatlar keçirməsi yolu ilə inamla irəliləyir.
Aydındır ki, hər hansı xarici investor üçün ən mühüm cəhət bu və ya digər ölkədə ictimai-siyasi şəraitin
necə olmasıdır. Azərbaycanda ictimai-siyasi sabitlik təmin olunmuşdur, möhkəm təmin olunmuşdur, müvafiq
təminatlar yaradılmışdır, qanunlar hökm sürür və respublika həyatının bütün sahələrinə nəzarət etməyə və məhz
götürdüyümüz, gələcəkdə də inkişaf edəcək həmin iqtisadi xətti təmin etməyə qadir olan dövlət var.
Ona görə də mən sizin hamınızı bizimlə fəal əməkdaşlıq etmək üçün Azərbaycana dəvət edirəm. Ölkəmizə
gələn hər bir investor özünün təkliflərinə müvafiq olan dəstək və yardım ala bilər, ən başlıcası isə – mehriban
münasibətlə qarşılanacaqdır. Çünki biz belə əməkdaşlığı istəyirik, arzu edirik ona maraq göstəririk. Biz
Azərbaycana xarici kapital axınını istəyirik, öz iqtisadiyyatımızı dünya iqtisadiyyatına qovuşdurmaq istəyirik.
Ona görə də mən sizi dəvət edirəm.
Mən Adam Smit İnstitutunun dəvətini böyük məmnuniyyətlə qəbul etdim və xüsusi olaraq buraya gəldim
ki, sizinlə şəxsən görüşüm və sizə, bu konfransın iştirakçılarına respublikamız haqqında, onun bugünkü
vəziyyəti, ölkəmizdəki ictimai-siyasi mühit haqqında, bizim imkanlarımız və əməkdaşlıq etmək istəyimiz
barədə danışım. Ona görə də mən sizi əməkdaşlığa dəvət edirəm. Hesab edirəm ki, Adam Smit İnstitutu bundan
sonra da Azərbaycana diqqət göstərəcək və bizə, necə deyərlər, ayağa qalxmaqda, seçdiyimiz demokratik yolda
iqtisadi cəhətdən inkişaf etmiş ölkələrlə birlikdə addımlamaqda kömək edəcəkdir. Bir neçə gündən sonra
Parisdə Ümumdünya Bankının təşəbbüsü ilə təxminən elə bu mövzuya həsr olunmuş görüş keçiriləcəkdir. Lakin
həmin görüş daha çox iqtisadiyyatın xüsusi bölməsi ilə bağlı olacaqdır. Təbiidir ki, indi bizdə hər şey
özəlləşdirməyə doğru gedir, ona doğru gedir ki, Azərbaycanda xü[31-32]susi bölmə üstün yer tutsun. Biz
Ümumdünya Bankının dəvətini qəbul etmişik və həmin görüşdə də iştirak edəcəyik.
Mən ev sahiblərinə, – təkcə Adam Smit İnstitutuna deyil, Böyük Britaniya hökumətindən bu konfransın
hazırlanmasında iştirak edən və bu gün bizimlə burada olan şəxslərə təşəkkür etmək istəyirəm. Konfransımızın
müvəffəqiyyətlə işləməsi üçün gözəl şərait yaratdıqlarına, bizə göstərdikləri və dünən buraya gəldiyimiz andan
hiss etdiyimiz mehribanlığa, qonaqpərvərliyə görə londonlulara təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Konfransın
bütün iştirakçılarına bir daha müraciət edərək onları Azərbaycanla əməkdaşlığa çağırıram.
Sizə bir daha təşəkkür etmək istəyirəm ki, Adam Smit İnstitutunun dəvətini qəbul edərək bu konfransa
gəlmisiniz. Hamınıza gələcək fəaliyyətinizdə uğurlar, firavanlıq, konkret əməli nəticələr, xüsusən Azərbaycan
Respublikası ilə əməkdaşlıqda konkret əməli nəticələr diləmək istəyirəm.
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Əliyev, Heydər Əlirza oğlu.
Müstəqilliyimiz əbədidir: 5-ci kitab. Bakı: Azərnəşr, 1998.- S. 17-21.
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"AZƏRBAYCANDA İNVESTİSİYA İMKANLARI" BEYNƏLXALQ
KONFRANSINDA YEKUN NİTQİ
London
30 noyabr 1995-ci il
Hörmətli xanımlar və cənablar!
Mən çox böyük məmnunluq hissi keçirirəm ki, Londonda Adam Smit İnstitutunun təşəbbüsü ilə belə
mötəbər konfrans – Azərbaycanın problemlərinə, iqtisadi inkişaf problemlərinə, müstəqil Azərbaycan
Respublikasının gələcəyinə həsr edilmiş konfrans keçirilmişdir.
Biz dünya birliyində bərqərar olmaq, öz layiqli yerimizi tapmaq üçün, təbii ki, bütün bunlardan
respublikamızın inkişafı, xalqımızın rifahı naminə istifadə etmək üçün öz tariximizin – müstəqillik tariximizin
qısa dövründə çox tədbirlər həyata keçirmişik. Bu tədbirlər öz nəticələrini verir. Biz dünya birliyinin tam
hüquqlu üzvüyük. Biz, demək olar, bütün beynəlxalq təşkilatlarda iştirak edirik. Biz dünyanın bir çox ölkələri
ilə, xüsusən iqtisadiyyatı və demokratik ənənələri inkişaf etmiş olan ölkələrlə səmimi münasibətlər yaratmışıq.
Lakin biz hələ daha böyük yol keçməliyik ki, dünya birliyində öz yerimizi daha da möhkəmlədək,
bugünkü Azərbaycanı həm dövlət quruluşu, həm ictimai-siyasi həyat, həm iqtisadi baxımdan yenidən quraq və
xüsusən iqtisadiyyatın intensiv inkişafını beynəlxalq standartlara müvafiq surətdə təmin edək, – bu isə bütün
həmin məqsədlərə çatmaq üçün ən mühüm amildir, – yəni bazar iqtisadiyyatının inkişaf et-dirilməsinə, bazar
iqtisadiyyatı islahatlarının həyata keçirilməsinə yönəldilmiş strateji xəttin yeridilməsinə ardıcıl surətdə
çalışmalıyıq.
Biz aydın təsəvvür edirik ki, biz bu yolun başlanğıcındayıq. Aydın başa düşürük ki, qarşıda hələ çox
işlər və təbii olaraq, çox çətinliklər durur. Lakin bununla yanaşı biz bu yolu kifayət qədər aydın, onun bizim
üçün kifayət qədər əlverişli olduğunu görürük. Odur ki, ikinci gündür burada, Londonda, Adam [49-50] Smit
İnstitutu çərçivəsində keçirilən məhz bu konfrans bizdə inam yaradır.
İki gündür ki, bir çox ölkələrin, işgüzar dairələrin, maliyyə mərkəzlərinin, dünyanın ən iri şirkətlərinin
nümayəndələri burada, bu salonda Azərbaycanın imkanlarını səbirlə, eyni zamanda böyük maraq və qətiyyətlə
öyrənməyə çalışırlar. Bu iki gündə Azərbaycan nümayəndələri əzmlə çalışırlar ki, sərmayələr qoymaq üçün,
müştərək layihələr həyata keçirmək üçün, sıx iqtisadi inteqrasiya üçün Azərbaycanda olan imkanları, şəraiti bu
məclisə gələnlərə, burada toplaşanlara izah etsinlər. İndi, konfrans işini başa çatdırdığı və biz ona yekun
vurduğumuz bir vaxtda tam inamla demək olar ki, qarşıya qoyulmuş məqsədə çatılmışdır. Tam inamla demək
olar ki, konfrans baş tutmuş, uğurlu olmuşdur.
Sözün düzü, mən buraya, bir tərəfdən, böyük ümidlə və təbii olaraq, inamla, digər. tərəfdən isə,
müəyyən şübhə hissi ilə gəlmişdim: Adam Smit İnstitutu belə mötəbər konfrans keçirir, dünyanın hər yerindən
işgüzar adamları, maliyyə mərkəzlərinin nümayəndələrini dəvət etmişdir. Bəs konfrans necə olacaq, baş
tutacaqmı? Biz uzun illər ərzində sosialist cəmiyyəti sistemində yaşamışıq, mən tarixdən də, öz keçmişimizdən
də bilirəm ki, belə konfranslar, belə böyük tədbirlər adətən cidd-cəhdlə, səylə hazırlanır, – mən onu nəzərdə
tuturam ki, bizim keçmiş zamanlarımızda məhz belə olmuşdur, – adamlar müəyyənləşdirilir. Bu tədbirə, hər
hansı digər konfransa gəlmək onlar üçün icbari səciyyə daşıyır. Həyatımızın əsas hissəsini yaşadığımız keçmiş
Sovet İttifaqında, sosialist cəmiyyətində belə olmuşdur.
Buna görə də onu və keçmişdə məndə olmuş təəssüratları əsas tutaraq güman edirdim ki, konfrans necə
olacaqdır.
Nəhayət, yenə də keçmişi əsas tutaraq deyim ki, konfransın başlanğıcı adətən çox fəal olur, amma sonra
iştirakçıların sıraları tədricən seyrəlir, adamların sayı azalır və nəhayət məclisin sonuna yaxın əslində ancaq ən
fəallar qalırlar. Təkrar edirəm, əgər bu, icbari xarakter. daşımırsa. Düzdür hətta o dövrlərdə, bizim keçmiş Sovet
İttifaqında yuxarıdan aşağıyadək ciddi nizam-intizam olmasına baxmayaraq, müxtəlif bəhanələrlə belə
konfransların yarısından çıxıb getməyə müvəffəq olurdular. Halbuki konfransın sonu başlanğıcından əməllibaşlı fərqlənirdi.
Şübhələnmək üçün mənə müəyyən dərəcədə əsas verən də [50-51] məhz keçmişdəki müşahidələrim
olmuşdur, necə olacaq, nə olacaq. Sizə açığını deyim, mən belə mötəbər beynəlxalq konfransda ilk dəfə iştirak
edirəm. Təbii ki, əvvəllər böyük hökumət nümayəndə heyətlərinin başçısı kimi hansısa bir ölkə tərəfindən təşkil
olunan qurultaylarda, konfranslarda iştirak edirdim. Amma çox nüfuzlu, əlbəttə, hörmətli institut tərəfindən
hazırlanmış və keçirilən belə konfrans, açığını deyim, bizim üçün hadisədir, ən yüksək qiymətə layiq hadisədir.
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Bu elə bir konfransdır ki, sponsorlar tərəfindən himayə edilir və buraya marağı olan çoxlu adam gəlmişdir. İki
gün ərzində onlar bütün çıxışları diqqətlə və səbirlə dinləmişlər. Elə biz də konfransa hansı heyətlə
başlamışdıqsa, onu təxminən həmin heyətlə də başa çatdırırıq.
Buna görə də mən bu konfransın keçirilməsi təşəbbüsü Üçün, onun hazırlanması sahəsində göstərilmiş
səylər üçün ən əvvəl Adam Smit İnstitutuna təşəkkür etmək istəyirəm. Şübhəsiz ki, konfransa aylarla ciddi,
əsaslı hazırlıq görülmüşdür. Mən bu konfransla bağlı məsələlərlə daha konkret surətdə maraqlandıqda mənə
bütöv bir sıra sənədlər, prospektlər, proqramlar təqdim etdilər. Onlar bir neçə ay bundan əvvəl Adam Smit
İnstitutu tərəfindən hazırlanmış və marağı olan bütün orqanlara, şirkətlərə, firmalara, banklara, işgüzar dairələrə
göndərilmişdir. Buna görə də mən Adam Smit İnstitutuna bir daha çox sağ olun deyirəm, təşəbbüs üçün, böyük
hazırlıq işi üçün və bu konfransın müvəffəqiyyətlə keçirilməsi üçün təşəkkür etmək istəyirəm. Çox sağ olun.
Adam Smit İnstitutu görkəmli alimin, görkəmli iqtisadçının, elə bir iqtisadi sistemin banisinin adını
daşıyır ki, bu sistem planetimizdə bir çox dəyişikliklər baş verməsinə baxmayaraq, zamanın sınağından
çıxmışdır və bu gün də dünyanın bütün ölkələri üçün, bütün qitələr üçün ən üstün sistemdir. Bu institut elə bir
iqtisadi sistemin banisinin adını daşıyır ki, biz hamımız bu sistemi mənimsəməyə çalışırıq. Elə institutun özü də
onun üzərinə qoyulmuş vəzifəni hazırda layiqincə həyata keçirir. Biz instituta, onun rəhbərlərinə, bütün
əməkdaşlarına, konfransı bu institutla birlikdə hazırlamış və belə uğurla keçirmiş olan bütün təşkilatlara çox sağ
olun deyirik. Biz sizə çox sağ olun deyirik və belə konfransların keçirilməsində və qarşınıza qoyulmuş böyük və
nəcib bir vəzifənin yerinə yetirilməsində sizə yeni-yeni uğurlar arzulayırıq. Çox sağ olun. [51-52]
Mən bu konfransın hazırlanmasının və keçirilməsinin sponsorlarına təşəkkürümü bildirmək istəyirəm.
Sözün düzü, sponsor anlayışı, sponsor rolu bizim üçün, bu sistemə ümumiyyətlə, yenicə qoşulan adamlar üçün o
qədər də yaxşı anlaşıqlı və tanış deyildir. Mən sizinlə çox açıq, səmimi danışıram və sözün düzünü deyirəm.
Düşünürdük ki, sponsor sponsordur. Əvvəllər biz bilirdik ki, sponsor olur və o, hər hansı bir aktyorun, yaxud
hər hansı bır bədii tamaşanın işinə sponsorluq edir və sair. Bizim üçün bütün bunlar yeni anlayışlardır. Lakin
indi biz sponsorun kim olduğunu, nə kimi rol oynadığını, necə bir həqiqətən nəcib rol oynadığını yavaş-yavaş
başa düşürük.
Buna görə də bu konfransın sponsorunun konkret surətdə kim olduğunun, – bu Adam Smit İnstitutuna
məlumdur, təfsilatına varmadan, bütün sponsorlara və bütün o kəslərə təşəkkürümü bildirirəm ki, onlar Adam
Smit İnstitutu ilə birlikdə bu konfransın və dünən, bu gün burada olmuş görüşlərimizin hazırlanması və
keçirilməsi üçün səy göstərmişlər. Sizə çox sağ olun deyirik.
Biz hesab edirik ki, konfrans Azərbaycan üçün, respublikamızın gələcəyi üçün artıq öz rolunu
oynamışdır və onun respublikamız üçün bəhrələri də, konkret əməli nəticələri də, şübhəsiz, olacaqdır. Özü də
yaxın gələcəkdə! Bizim üçün vacib olan budur ki, biz bu gün Azərbaycanın siyasi baxımdan, sosial baxımdan,
ictimai baxımdan, iqtisadi baxımdan nə demək olduğunu bu konfrans vasitəsilə bütün dünyaya, dünya
biznesinə, dünya iqtisadiyyatına, dünyanın işgüzar dairələrinə nümayiş etdirdik. Onların bizimlə fəal
əməkdaşlığı üçün Azərbaycanın nə kimi potensiala malik olduğunu nümayiş etdirə bildik. Biz qarşılıqlı surətdə
fayda, gəlir götürmək üçün respublikamıza fəal surətdə sərmayələr qoymaqdan ötrü imkanlarımızı nümayiş
etdirə bildik.
Mən belə düşünürəm ki, biz bunu edə bildik. Doğrudur, bəlkə də istədiyimiz dərəcədə olmadı, lakin
bizim üçün bu da ilk təcrübədir. Hər halda biz çalışdıq. Elə burada çıxış edən bütün Azərbaycan nümayəndələri
də konfrans iştirakçılarına bacardıqca daha çox informasiya verməyə çalışdılar ki, sonra bu öz səmərəsini versin,
yəni bunun ardınca bizimlə iqtisadi əlaqələr yaradılması sahəsində konkret addımlar atılsın. Zənnimcə, biz
konfrans iştirakçılarını və onların vasitəsilə, təbii olaraq, bizim üçün maraq doğuran dairələri inandıra bildik ki,
Azərbaycan bazar iqtisadiyyatı yolu ilə, bazar [52-53] islahatları aparılması, iqtisadiyyatda struktur
dəyişiklikləri həyata keçirilməsi, bank sistemində, maliyyə sistemində islahatlar edilməsi, aqrar sektorda
islahatlar keçirilməsi yolu ilə qətiyyətlə gedir. Azərbaycan mülkiyyətin özəlləşdirilməsi yolu ilə dönmədən
irəliləyir, özəl mülkiyyətin yaradılması, möhkəmləndirilməsi və inkişafı üçün imkan açır, bu mülkiyyət üçün
təminat verir, yəni Azərbaycan böyük dəyişikliklər yolundadır və şərait yaradırıq ki, Azərbaycana maraq
göstərən hər bir kəs bizə arxayınca və inamla gələ bilsin.
Bizə elə gəlir ki, bütün bunlar gələcəkdə yaxşı əməkdaşlıq üçün əsas yaradır. Buna görə də hesab
edirəm ki, bu konfrans öz faydasını verəcəkdir. Biz bu faydanı konfransın iştirakçılarından, əcnəbi
sərmayədarlardan gözləyirik. Əlbəttə, o mənada yox ki, kimsə bizə nəsə gətirəcək, bağışlayacaqdır. Məhz o
mənada ki, biz yeni əlaqələrə, yeni müqavilələrə, yeni sazişlərə malik olacağıq və bunlar da iqtisadiyyatımızı
dünya iqtisadiyyatına birləşdirməyə imkan verəcəkdir. Biz sərmayələrə malik olacağıq. Görəcəyik ki, xarici
şirkətlər, sərmayədarlar mülkiyyət əldə etmək üçün Azərbaycanda özəlləşdirmə prosesinə necə fəal qoşulur,
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digər bütün iqtisadi dəyişikliklərdə necə iştirak edirlər. Biz buna ümid bəsləyirik və konkret əməli nəticələr
gözləyəcəyik.
Mənə məlum oldu ki, burada, konfransda ortaqlarımız, xarici şirkətlər, əcnəbi sərmayədarlar üçün
böyük əhəmiyyət kəsb edən bəzi məsələlərə maraq göstərilir. Bu məsələlərdən biri sərmayələrin qorunması ilə
bağlıdır. Çıxışlarımızda deyildiyi kimi, Azərbaycanda sərmayələrin müdafiəsi haqqında qanun var. Lakin bu
gün biz bildiririk, mən sizi əmin edirəm ki, sərmayələrin müdafiəsinin bütün sistemini təkmilləşdirmək üçün
bütün işləri görəcəyik. Əgər bu qanuna hər hansı dəyişikliklər, əlavələr etmək lazım gələrsə, biz bunun
qarşısında da dayanmayacağıq, yəni sərmayələrin, xarici sərmayələrin müdafiəsi üçün möhkəm, sabit,
uzunmüddətli qanunverici əsas və təminat yaradan əlavə tədbirlər görəcəyik. Əmin ola bilərsiniz ki, respublika
prezidenti kimi mən sizə verdiyim vədlərin həyata keçirilməsinin gedişinə şəxsən nəzarət edəcəyəm.
Burada deyilən və mən bilən, həmçinin müəyyən narahatlıq doğuran ikinci məsələ Azərbaycanda xarici
sərmayələrin təşkili və idarə edilməsi məsələsidir. Mən bir daha demək istəyirəm ki, biz bu problem üzərində
işləmişik.
Bu yaxınlarda mən sərmayələrin idarə edilməsi üçün xüsusi [53-54] milli agentlik yaradılması haqqında
fərman vermişəm. Bu milli agentlik Azərbaycanda sərmayə qoyuluşu prosesini təşkil və idarə etmək üçün
kifayət qədər tam səlahiyyətlərə malikdir.
Bu, inzibati xarakterli təşkilat deyil, məhz agentlikdir. O, Azərbaycanda səhmlərin təşkilinə və
səhmdarlara kömək edəcəkdir ki, onlar öz səhmlərini qoymaq üçün yerləri bacardıqca tez bir zamanda tapa
bilsin və özlərinə müvafiq ortaqlar tapsın, müvafiq razılaşmalar bağlasınlar. Yəni Azərbaycana səhmlər axınının
təşkilinə və hər bir sərmayədara, Azərbaycanla əməkdaşlıq edən hər bir kəsə kömək etməli olan bu agentlik
qarşısında qoyduğu bütün tədbirləri tezliklə həyata keçirmək istəyir.
Bir sözlə, mən belə düşünürəm ki, bu da sizin üçün mühüm amildir. Bizim imkanlarımızdan istifadə
etməyiniz Üçün siz gərək əmin olasınız ki, əgər kimsə buraya gəlmək istəyirsə, o, bunu cəsarətlə edə bilər. Siz
gərək əmin olasınız ki, Azərbaycanda bütün bu sistem həqiqətən getdikcə sahmanlanıb təkmilləşdirilir.
Daha sonra vergilər barəsində. Əlbəttə, mən deyə bilmərəm ki, vergilər də bir əngəldir. Təbii ki,
vergitutma sistemi səhmdarlar üçün, Azərbaycanda bizneslə məşğul olmaq və ya Azərbaycanın müvafiq
firmaları ilə iş görmək istəyən adamlar üçün çox böyük əhəmiyyətə malikdir. Biz, əvvəla vergi
qanunvericiliyini, vergi sistemini qaydaya salmaq üçün, ikincisi, səhmdarlara maksimum faydalı, güzəştli vergi
şəraiti yaratmaq üçün hər şey edəcəyik.
Mən konkretləşdirmək istəmirəm, sizə təkcə onu demək istəyirəm ki, əgər bugünkü vergi sistemi kimin
üçünsə əngəldirsə, o, əmin ola bilər ki, vergitutmaya dair, vergi sisteminə dair qanunvericiliyi təkmilləşdirmək
üçün, bir daha təkrar edirəm, Azərbaycana sərmayələr qoyulmasını stimullaşdıra biləcək daha sərfəli, güzəştli
vergi dərəcələri və ya vergi həcmləri yaratmaq üçün köklü tədbirlər görəcəyik.
Burada çox çıxışlar edildi. Daim burada olan nümayəndələrimizin dediklərinə görə, onların hamısı çox
maraqlı, çox faydalı olmuşdur. Buna görə də mən Azərbaycanla iqtisadi münasibətlərin daha da inkişaf
etdirilməsinə və Azərbaycanda biznesin inkişafına tərəfdar olanların hamısına təşəkkürümü bildirmək istəyirəm.
Təbii ki, öz təşəkkürümü müxtəlif ölkələrdən bu konfransa gələnlərin hamısına yönəldirəm. [54-55] Burada
çıxış etmiş Azərbaycan nümayəndələri isə konfransımıza rəhbərlik edən hörmətli dostumuzdan, zənnimcə,
müvafiq təşəkkür aldılar. Mən bu fikirdəyəm ki, onlar Azərbaycanın bundan sonra da belə etibar, hörmət
qazanması üçün bu işlə daha fəal məşğul olmalıdırlar.
Çıxış edənlərin, öz təkliflərini irəli sürənlərin hamısına təşəkkür edirəm. Bir daha deyirəm, bütün
çıxışlar bizim üçün maraqlı və faydalı oldu. Lakin mənə məlumdur ki, neft konsorsiumunun əməliyyat
komitəsinə rəhbərlik edən cənab Terri Adamsın ötən ilin sentyabrında imzalanmış müqavilə barədə çıxışı çox
məzmunlu olmuşdur. Mənə məlum olduğuna görə, burada o, sizə həmin müqavilənin necə hazırlandığı və bu bir
ildə işlərin necə getdiyi, müqavilənin işləməsi, həyata keçirilməsi üçün nə kimi işlər görmək mümkün olduğu
barədə kifayət qədər inandırıcı şəkildə danışmışdır. Amma, bildiyiniz kimi, biznesdə hər bir işin öz əhəmiyyəti,
öz yeri var. Təbiidir ki, dünya iqtisadiyyatında, dünya biznesində çoxlu əla, dünya iqtisadiyyatının inkişafı
tarixində öz layiqli yerini tutmuş nümunələr çoxdur. Lakin dərhal "Əsrin müqaviləsi" adlandırılan belə iri neft
müqaviləsinin imzalanması bizim üçün, Azərbaycan üçün, zənnimcə, Azərbaycanla bağlı olanlar üçün çox
böyük tarixi əhəmiyyətə malikdir.
Lakin bununla yanaşı, bu müqavilənin proqramının əməli surətdə həyata keçirilməsinin daha böyük
əhəmiyyəti var. Cənab Terri Adams da sizə Azərbaycanda mövcud ab-havadan, Azərbaycanda xarici şirkətlərin,
onların nümayəndələrinin, ofislərinin işlədikləri şəraitdən, sazişin proqramının uğurla yerinə yetirilməsini təmin
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edən gözəl əməkdaşlıqdan, eyni zamanda neft müqaviləsinin əməli surətdə həyata keçirilməsi prosesində nəzərə
çarpan potensial imkanlarımızdan kifayət qədər inandırıcı şəkildə danışmışdır.
Söhbət kadrlarımızın, alimlərimizin hazırlıq səviyyəsindən də gedir. Söhbət bu müqavilənin həyata
keçirilməsinə cəlb edilmiş mütəxəssislərimizdən də gedir, söhbət Azərbaycanın yüksək intellektual
potensialından gedir. Söhbət hər hansı avropalı üçün, iqtisadi cəhətdən inkişaf etmiş bir çox ölkələrdə biznes
sahəsində böyük yol keçmiş olan hər hansı adam üçün Azərbaycanda mövcud mədəni ab-havadan gedir. Buna
görə də neft müqaviləsinin imzalanması, onun əməli surətdə həyata keçirilməsi və cənab Terri Adamsın sizə
verdiyi məlumat Azərbaycanda nə kimi işlər görülməsinin mümkünlüyünə, fik[55-56]rimcə, kifayət qədər
sübutdur. Özü də təkcə energetika sahəsində deyil, təkcə neft və qaz hasilatında deyil, həm də digər bütün
sahələrdə.
Mən belə başa düşdüm ki, burada cənab Terri Adamsa Azərbaycandan ilkin neftin ixracı üçün boru
kəmərləri barədə suallar verilmişdir. İşin necə olduğu barədə birmənalı danışa bilərəm. Oktyabrın 9-da biz iki
marşrut üzrə neft kəməri çəkilməsi haqqında qərar qəbul etdik. Neft kəmərlərindən biri Rusiya ərazisindən
keçərək Novorossiyskə, digəri isə Gürcüstan ərazisindən keçərək, həmçinin Qara dəniz sahilində olan Supsa
limanına gedəcəkdir. Əmin ola bilərsiniz ki, bu proqram həyata keçiriləcəkdir. Rusiya ərazisi ilə şimal marşrutu
üzrə boru kəmərinin çəkilməsi sahəsində artıq əməli işə başlamaq üçün müvafiq sənədlər imzalanması haqqında
Moskvada Rusiya Federasiyasının Energetika Nazirliyi və Nazirlər Kabineti ilə iki dövrədə danışıqlar
aparılmışdır və bizim konsorsiumun nümayəndə heyəti, Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin nümayəndə heyəti
yaxın günlərdə yenidən Moskvaya yola düşəcəkdir. Mənə deyildiyinə görə, bu sənədlərin imzalanması üçün
artıq bütün layihələr hazırdır. Daha bundan sonra neft kəmərinin çəkilişi sahəsində əməli işə başlamaq olar.
İkinci marşrut Gürcüstandan keçəcəkdir. Burada da hazırlıq işləri aparılır, heç bir problem yoxdur. Odur
ki, biz hər iki marşrut üzrə neft kəmərlərinin çəkilişi ilə eyni zamanda məşğul olmaq niyyətindəyik. Yəni ilkin
neft çıxarılan vaxtadək şərait yaradılacaqdır ki, bu neft müqavilənin proqramına müvafiq surətdə ixrac edilsin.
Qoy heç kəs bununla əlaqədar narahat olmasın.
Burada Avropa Yenidənqurma və İnkişaf Bankının vitse-prezidenti cənab Rom Friman çox parlaq çıxış
etdi. Biz cənab Frimana dünya bank sistemində layiqli yer tutan bu məşhur, çox nüfuzlu bankın Azərbaycan
Respublikası ilə birgə işi barədə verdiyi məlumata görə təşəkkür edirik. Ümidvarıq ki, bu da Avropa
Yenidənqurma və İnkişaf Bankı kimi iri bankların Azərbaycanla əməkdaşlıq etdiyinə kifayət qədər inandırıcı
sübutdur.
Mən belə düşünürəm ki, Avropa Yenidənqurma və İnkişaf Bankının Azərbaycana göstərdiyi diqqəti
doğrultmaq üçün, oraya təqdim olunmuş layihələrə baxmaq üçün biz özümüz də hər şeyi edəcəyik. Bu
layihələrin siyahısı böyükdür. Bu layihə[56-57]lərin Avropa Yenidənqurma və İnkişaf Bankı tərəfindən
kreditləşdirilməsi haqqında son danışıqların aparılması Üçün biz özümüz onları yaxın vaxtlarda, əgər belə
demək mümkünsə, öz daxili ekspertizamızdan bir daha keçirəcəyik. Biz cənab Frimana belə xeyirxahlıqla,
ehtiramla çıxışına görə çox sağ olun deyirik. Onun çıxışı bizə Azərbaycanın imkanlarını digər maliyyə
dairələrinə nümayiş etdirməyə imkan verir.
Məncə, başqa suallar olmamışdır. Yoxsa olmuşdur? Mənə dedilər ki, daha bir məsələni əlavə olaraq
aydınlaşdırmaq lazımdır. Bu, xarici səhmləri sığortalamaq məsələsidir. Bilirsiniz, ümumiyyətlə, sığorta işi bizim
üçün də yeni bir işdir. Biz köhnə sosialist sistemində yaşayarkən orada dövlət sığortası var idi. Mən
Azərbaycanda da, Sovet İttifaqında da bir çox rəhbər vəzifələrdə işləmişəm. Amma, sözün düzü, bir əməlli-başlı
təsəvvür edə bilmədim ki, bu dövlət sığortası nəyi sığortalayır. Axı hər şey dövlətin sərəncamında idi. Deyəsən,
hansısa bir təşkilat bu işlə bir növ məşğul olurdu.
Buna görə də bu iş bizim üçün iqtisadi həyatın yeni, amma mühüm cəhətidir. Elə biz hamımız da
respublikamızda səhmlərin sığortalanmasının vacibliyini və ümumiyyətlə, hər hansı biznesin sığortalanmasının
əhəmiyyətini başa düşürük. Mən sizə bildirmək istəyirəm ki, Azərbaycanda xarici səhmləri sığortalamaq üçün
təminatlı şərait yaradılması sahəsində tədbirlər görürük. Əmin ola bilərsiniz ki, bizim tərəfimizdən
qanunvericilik qaydasında, sərəncam qaydasında bütün tədbirlər həyata keçiriləcəkdir. Mən sizi əmin edirəm ki,
biz bu məsələ ilə ayrıca məşğul olacağıq. Çünki bu məsələ burada bəzi konfrans iştirakçılarının çıxışlarında üzə
çıxarıldı və xatırladıldı. Bu, bir tərəfdən. Digər tərəfdən isə, biz özümüz bazar münasibətlərinin həyata
keçirilməsi prosesinə, xarici səhmlərin cəlb edilməsi prosesinə başlayaraq, artıq hiss edirik ki, sığorta məsələsi
bizim zəif yerimizdir. Həqiqətən, çox etibarlı, möhkəm təminatlı sığorta xidməti, sığorta sistemi yaratmaq
lazımdır. Xüsusən xarici səhmlərin sığortalanması sahəsində. Buna görə də qoy bu da heç kəsi narahat etməsin.
Beləliklə, mən aldığım məlumata görə, bəzi konfrans iştirakçılarını müəyyən dərəcədə narahat edən bir
sıra məsələlərə toxunmağa çalışdım. Deyilənlərin hamısına yekun vuraraq bir daha qeyd etmək istəyirəm;
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əcnəbi sərmayədarlar üçün ölkədə siyasi, ictimai-siyasi sabitlik gərəkdir. Azərbaycanda sabitlik var. Ölkəyə,
respublikaya təminatlı rəhbərlik gərəkdir [57-58] – Azərbaycanda bu da var. Parlament, qanunverici orqan
gərəkdir. Elə parlament ki, o, iqtisadi islahatların uğurla həyata keçirilməsini və təbii olaraq, xarici səhmlərin
cəlb olunmasını təmin edən yeni-yeni qanunlar yaratsın. Azərbaycanda belə parlament də var.
Biz seçkilər keçirdik, yeni parlamenti formalaşdırdıq. Dünən bəyan etdiyim kimi, bu parlament iqtisadi
islahatlar aparılmasına, siyasi islahatlar keçirilməsinə, müxtəsəri, həyata keçirdiyimiz və gələcəkdə həyata
keçirəcəyimiz bütün dəyişikliklərə yönəldilmiş prezident xəttini, dövlət xəttini böyük əksəriyyətlə dəstəkləyir,
özü də tamamilə dəstəkləyir. Müstəqil Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası var. Konstitusiyada
mülkiyyət azadlığına, sahibkarlıq azadlığına, xüsusi mülkiyyətçi azadlığına, insan azadlığına, vətəndaş
azadlığına təminat verən, insan hüquqlarını, insanın vətəndaş hüquqlarını təmin edən çox mühüm müddəalar
nəzərdə tutulur. Əlbəttə, Azərbaycanda bütün dövlət-hakimiyyət təsisatlarının müvəffəqiyyətlə fəaliyyət
göstərməsini təmin edən konstitusiya da var. Azərbaycanda etibarlı dövlət sistemi yaradılmışdır. Bu sistem
ölkədə ictimai-siyasi vəziyyətə tam nəzarət edir və azad sahibkarlıq üçün, azad iqtisadi inkişaf üçün şərait
yaradır. Bütün bu şəraitlər var, bütün bu təminatlar var. Nəhayət, Azərbaycan Respublikasının prezidenti bütün
sərmayədarlar üçün təminatdır. Onun özü xüsusi olaraq buraya gəlmiş və bilavasitə bildirir ki, qoy heç kəs
narahat olmasın və Azərbaycan ilə fəal əməkdaşlıq etsin.
Mən ümidvar olduğumu bildirmək istəyirəm ki, bu konfrans konkret əməli nəticələrə, bizim qarşılıqlı
surətdə faydalı əməkdaşlığımıza gətirib çıxaracaqdır. Bütün konfrans iştirakçılarına uğurlar və tərəqqi
arzulamaq istəyirəm. Hörmətli dostlar, sizin hamınıza həyatınızda xoşbəxtlik və firavanlıq arzulayıram. Salamat
qalın.
Əliyev, Heydər Əlirza oğlu.
Müstəqilliyimiz əbədidir: 5-ci kitab. Bakı: Azərnəşr, 1998.- S. 29-33.
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"AZƏRBAYCANDA İNVESTİSİYA İMKANLARI" BEYNƏLXALQKONFRANSINDA
İŞTİRAK EDƏN İŞGÜZAR DAİRƏLƏRİN NÜMAYƏNDƏLƏRİ
İLƏ GÖRÜŞDƏ ÇIXIŞ
London
30 noyabr 1995-ci il
Mən çox məmnunam ki, siz burada olduğunuz vaxtdan səmərəli istifadə edirsiniz. Respublikanın
mənimlə birlikdə buraya gəlmiş rəhbər vəzifəli şəxsləri işlərimiz haqqında yaxşı məlumata malikdirlər. Əgər
onlar sizin suallarınıza cavab veriblərsə, deməli, mənim işimi yüngülləşdirmişlər. Əlbəttə, mən də buraya
səfərimizin məqsədləri barədə və sizinlə görüşlərdən nəyi gözlədiyimiz barədə məlumat verəcəyəm.
Müstəqil bir dövlət kimi, Azərbaycan Respublikası dünya birliyində, dünya iqtisadiyyatında özünə layiq yer
tutmaq istəyir. Şübhəsiz ki, biz dünyada artıq mövcud olan, iqtisadiyyatı inkişaf etmiş ölkələrdə yaranmış
üsullardan, metodlardan, iqtisadiyyatın idarə olunması formalarından istifadə etmək, iqtisadiyyatımızı bu
formalar, bu üsullar əsasında qurmaq istəyirik. Siz iqtisadiyyatı inkişaf etmiş ölkələrin nümayəndələrisiniz və
hər birinizin rəhbərlik, yaxud təmsil etdiyiniz şirkət, firma iqtisadiyyat sahəsində böyük mərhələlərdən keçmiş
və yüksək bir səviyyəyə qalxmışdır. Siz nə qədər yüksək səviyyəyə qalxmış olsanız da, daim fəaliyyətdəsiniz və
onu genişləndirmək üçün, şübhəsiz, həmişə imkanlar axtarırsınız, iqtisadiyyatımızın miqyasını genişləndirmək
üçün yeni regionlar axtarırsınız. Azərbaycan isə müstəqilliyini yenicə əldə etmiş gənc bir ölkədir və on illər
ərzində mövcud olmuş sosialist iqtisadi sistemindən yeni iqtisadi sistemə keçmək mərhələsindədir. Buna görə
də sizin Azərbaycana marağınızı daha da artırmaq üçün, daha da aydınlaşdırmaq üçün mən bir ölkə kimi
Azərbaycanın bir neçə ümumi prinsipi barədə sizə öz fikrimi söyləmək istəyirəm.
Birincisi, Azərbaycan müstəqil dövlətdir və öz müstəqilliyini qoruyub saxlamağa qadirdir, müstəqil siyasət
aparır və müstəqil dövlət olaraq öz iqtisadiyyatını inkişaf etdirmək, dünya[59-60]nın digər ölkələri ilə qarşılıqlı
surətdə faydalı əlaqələr yaratmaq istəyir. Azərbaycan keçmiş sovet, kommunist ideologiyasından tamamilə
ayrılıbdır və bu ideologiyanın həm ictimai-siyasi sahədə, həm də iqtisadi sahədə Azərbaycana yenidən
qayıtması daha mümkün deyildir. Azərbaycanın milli dövlət ideologiyası ölkəmizin müstəqilliyini təmin
etməkdən və Azərbaycanda demokratik dövlət qurmaqdan ibarətdir. Dövlət quruculuğu sahəsində strateji
yolumuz demokratik hüquqi dövlət qurmaqdır, demokratik cəmiyyət yaratmaqdır, insan hüquqlarını
qorumaqdır, demokratiyanı qorumaqdır, siyasi plüralizmə geniş imkanlar verməkdir, insan azadlığını, vətəndaş
azadlığını, insan hüquqlarının qorunmasını təmin etməkdir.
İqtisadi sahədə strateji yolumuz respublikada bazar iqtisadiyyatına keçmək üçün iqtisadi islahatlar
aparmaqdan və tədricən Azərbaycanda bütün sahələrdə sərbəst iqtisadiyyat, bazar iqtisadiyyatı formalarını
tətbiq etməkdən ibarətdir. Bu sahədə xeyli iş görülübdür. İqtisadi islahatların həyata keçirilməsi üçün bir çox
danışıqlar qəbul olunubdur. Ən böyük qanun və proqramımız mülkiyyətin özəlləşdirilməsidir. Bizim
özəlləşdirmə proqramımız artıq qəbul olunub, bu barədə parlament qanun qəbul edib. İndi həmin proqram
həyata keçirilir. Biz özəlləşdirməni üç il müddətində başa çatdırmaq istəyirik. Ticarət, xidmət sahələrində, kiçik
müəssisələrdə özəlləşdirmə həyata keçirilməkdədir. O ki, qaldı böyük müəssisələrə, onların özəlləşdirilməsi
proqram əsasında aparılır. Bizim özəlləşdirmə proqramında xarici şirkətlərin, xarici ölkə vətəndaşlarının da bu
özəlləşdirmə prosesində iştirak etmək imkanı var, bunun üçün güzəştli şərtlər nəzərdə tutulur.
Aqrar sektorda islahatlar artıq başlanıbdır. Yəni burada da mülkiyyət formasının dəyişdirilməsi və şəxsi
mülkiyyət yaranması nəzərdə tutulub. Bunu da ardıcıl surətdə həyata keçirib sona çatdıracağıq. Biz cürbəcür
formalardan istifadə edirik. Məsələn, özəlləşdirməklə yanaşı, bəzi böyük sənaye müəssisələrimizin xarici ölkə
şirkətləri tərəfindən idarə olunmasına dair təklif də irəli sürmüşük. Mən sizə bu barədə də bəyanat verirəm və
bildirirəm ki, əgər bizim təkliflərimiz ayrı-ayrı şirkətlər tərəfindən qəbul edilsə, onda biz həmin təklifləri həyata
keçirəcəyik.
Bazar iqtisadiyyatı sahəsində inkişaf etmiş ölkələrin təcrübəsindən Azərbaycanın xüsusiyyətlərinə uyğun
olaraq geniş is[60-61]tifadə etməyə çalışırıq. Bütün bu islahatların, köklü dəyişikliklərin həyata keçirilməsi
üçün lazımi qanunlar qəbul olunub və əsası budur ki, bunların hamısı noyabrın 12-də ümumxalq səsverməsi,
referendumu ilə qəbul edilmiş Azərbaycan Respublikasının ilk Konstitusiyasında öz əksini tapıbdır. Bu il
noyabrın 12-də müstəqil Azərbaycan Respublikasının ilk parlamenti seçilib, həm də bu parlament demokratik
prinsiplər əsasında seçilibdir. Parlament artıq öz işinə başlayıb. Mən sizə bildirmək istəyirəm ki, parlamentə
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seçilən deputatların tam əksəriyyəti Azərbaycan Respublikasının, dövlətinin və prezidentin həm iqtisadi sahədə,
həm də dövlət quruculuğu sahəsində, həm də siyasi sahədə, o cümlədən xarici siyasət sahəsində bütün strateji
xəttini müdafiə edir.
Dediyim kimi, demokratik iqtisadi islahatları həyata keçirmək üçün bizim bir çox qanunlarımız, normativ
aktlar qəbul olunub və yeni qəbul edilmiş konstitusiyanın əsasında bundan sonra da bir çox qanunlar qəbul
ediləcəkdir.
Xarici sərmayənin Azərbaycana gəlməsi üçün, ölkəmizdə müştərək işlər görülməsi üçün və Azərbaycan
iqtisadiyyatının dünya iqtisadiyyatına bağlanması üçün biz bütün tədbirləri görməyə hazırıq və bildirmək
istəyirəm ki, bu sahədə bir çox güzəştli şərtlər də yaradacağıq. Əlbəttə, hər bir xarici sərmayədar sərmayə
qoyduğu ölkənin imkanlarını bilməlidir. Demək istəyirəm ki, imkanlar böyükdür. Azərbaycanın zəngin təbii
sərvətləri var, böyük sənaye potensialı var, güclü intellektual potensialı var, bir çox sahələrdə bacarıqlı
mütəxəssislərimiz var. Bizdə lazımi qədər işçi qüvvəsi var.
Sərmayə qoymaq istəyən hər bir təşkilat, hər bir şirkət üçün, şübhəsiz ölkənin daxili ictimai-siyasi vəziyyəti
də çox əhəmiyyətlidir. Bildirmək istəyirəm ki, Azərbaycanda daxili ictimai-siyasi vəziyyət tam sabitdir.
Prezident başda olmaqla Azərbaycanın dövlət orqanları bütün sahələrə tam nəzarət edirlər. Azərbaycan mədəni
cəhətdən inkişaf etmiş bir ölkədir. Siz, Azərbaycanda həm Avropanı görəcəksiniz, həm də Asiyanı, Avropa ilə
Asiyanın ən gözəl inteqrasiyası, sintezi məhz Azərbaycandadır. Buna görə də mən sizi Azərbaycana dəvət
edirəm və hər birinizə zəmanət verirəm ki, bizim əməkdaşlığımız səmərəli olacaqdır.
Diqqətinizə görə çox sağ olun.
Sual: Bir ay bundan əvvəl Azərbaycanda olmuş Britaniya biznesmenlərindən öyrəndim ki, sizin
ölkə[61-62]nizə sərmayə qoymaq üçün əlverişli şərait var. Bununla əlaqədar sizə iki sual vermək
istəyirəm. Birincisi, Azərbaycandan neftin ixracı üçün boru kəmərlərinin haradan keçəcəyi barədə
oktyabrın 9-da qəbul olunmuş qərar onu sübut edirmi ki, Rusiya Xəzər dənizinin Azərbaycana aid
hissəsindəki neft ehtiyatlarının Azərbaycan və xarici şirkətlər tərəfindən müştərək işlənməsini qəbul edir
və sizcə, gələcəkdə buradakı neft və qaz ehtiyatlarının istismarı zamanı Rusiya ilə hər hansı münaqişə
yarana bilərmi? İkinci sualım da bununla bağlıdır. Rusiya Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin tez bir
zamanda aradan qaldırılmasını öz strateji siyasətində nəzərdə tuturmu və bunu istəyirmi?
Cavab: Əvvəla, Xəzərin Azərbaycan sektorunda neft yataqlarının istismarı və ilkin neftin ixracı ilə əlaqədar
neft kəmərlərinin marşrutları haqqında qərarlarımız var. Bir il bundan öncə, daha doğrusu, 1994-cü ilin
sentyabrında böyük neft müqaviləsi imzalandı. Bu da Xəzərin Azərbaycan sektorundakı üç neft yatağından 30 il
müddətində neft çıxarılması və ondan istifadə edilməsi haqqında müqavilədir. Müqavilənin imzalandığı vaxtdan
bəri bu bir ildə çox iş görülüb. Müqaviləyə uyğun olaraq hazırlanmış proqram nəzərdə tutulmuş vaxtda yerinə
yetirilir. Bunun nəticəsi olaraq bu ilin oktyabr ayında 1996-cı ildə çıxarılacaq ilkin neftin ixracı üçün neft
kəmərlərinin çəkilməsi haqqında da qərar qəbul edilib. Onların biri Rusiya ərazisindən keçib Qara dəniz sahilinə
gedəcək, digəri isə Gürcüstandan keçib həmçinin Qara dənizə çıxacaqdır. Konsorsium 1996-cı il üçün təxminən
600 milyon dollar məbləğində büdcə nəzərdə tutubdur. Deməli, müqavilə həyata keçirilir. Rusiya onun
iştirakçısıdır. Müqavilənin layihəsində payların 10 faizi Rusiyanın "LUKoyl" şirkətinə məxsusdur. Dediyim
kimi, ilkin neftin ixracı üçün neft kəmərinin biri də Rusiyadan keçəcəkdir. Odur ki, biz öz işimizi görür və
Rusiya ilə əməkdaşlıq edirik. İndi siz fikirləşirsiniz ki, Rusiya buna gələcəkdə imkan verəcək, yoxsa
verməyəcək. Bu sual bir az müəmmalıdır, yəni bir az aydın sual deyildir. Xəzərin ehtiyatlarından istifadə
edilməsində Rusiya da, Azərbaycan da və başqa Xəzəryanı dövlətlər də eyni hüquqa malikdirlər. Biz isə belə
hesab edirik ki, bütün münasibətlər beynəlxalq hüquq normaları çərçivəsində qurulmalıdır. Əlbəttə, beynəlxalq
hü[62-63]quq normalarına Rusiya da riayət etməlidir. Buna görə də biz burada elə bir böyük problem görmürük.
Dağlıq Qarabağ haqqında verdiyiniz suala gəldikdə isə bu, bizim üçün ən böyük problemdir. Ermənistanla
Azərbaycan arasında münaqişənin sülh yolu ilə aradan qaldırılması üçün indi mən burada olduğum günlərdə
Almaniyanın Bonn şəhərində böyük bir toplantı keçirilir. Orada ATƏT-in Minsk qrupu çərçivəsində
Ermənistanla Azərbaycan arasında danışıqlar aparılır. Danışıqlarda Minsk qrupunun həmsədrləri də iştirak
edirlər. Sizə deyə bilərəm ki, dünən axşam da, bu gün gecə də danışıqlar davam etmişdir. Mən səhər tezdən
danışıqların gedişi barədə telefonla məlumat aldım. Bu danışıqlarda Rusiya da iştirak edir. Çünki Rusiya Minsk
qrupunun həmsədrlərindən biridir. Minsk qrupunun indi iki sədri var. Sədrlərdən biri Rusiyanın, digəri isə
Finlandiyanın nümayəndələridir. Ona görə də Rusiya bu işin bilavasitə içərisindədir. Biz istəyirik ki, bu məsələ
sülh yolu ilə həll olunsun. Amma bizim əsas şərtlərimiz budur ki, Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyü,
onun sərhədlərinin toxunulmazlığı tamamilə təmin edilsin, Azərbaycan Respublikasının Ermənistan tərəfindən
işğal olunmuş torpaqları azad edilsin, işğalçı silahlı qüvvələr Azərbaycan torpağından çıxsınlar. Bunlar ədalətli

92

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Əsrin müqaviləsi

şərtlərdir. Biz bu şərtləri beynəlxalq hüquq normalarına əsasən irəli sürmüşük və Rusiya da çalışmalıdır ki, bu
məsələ bizim şərtlərimiz əsasında sülh yolu ilə həll olunsun. Lakin bunun həll edilib-edilməyəcəyi məsələsi, ola
bilsin, geciksin. Bunun isə Azərbaycana sərmayə qoyulmasına heç bir maneçiliyi ola bilməz. Odur ki, bunun
üçün siz narahat olmayın.
Sual: Cənab prezident, mən dünyanın ən böyük sığorta şirkətlərindən biri olan Amerika Beynəlxalq
İnkişaf Şirkətini təmsil edirəm. Keçmiş sovet respublikalarından bir çoxu öz dövlətlərinin sərhədlərindən
kənarda, yəni xaricdə sığorta şirkətləri yaradıblar. Bu şirkətlərin də məqsədi ondan ibarətdir ki, ölkəyə
qoyulan xarici sərmayələri bir növ sığortalasınlar. Məsələn, Rusiya Baham adalarında belə bir şirkət
yaradıb. Özbəkistan belə bir şirkəti mənim şirkətimlə birlikdə Londonda yaradıb. Daha iki keçmiş sovet
respublikası bu təcrübədən faydalanmaq niyyətindədir. Bilmək istərdik ki, indiyədək gördüyünüz
tədbirlərə əlavə ola[63-64]raq Azərbaycan hökuməti də bu təcrübədən istifadə etməyi planlaşdırırmı?
Cavab: Bilirsinizmi, biz iqtisadiyyatımızda dəyişikliklər aparmaq üçün bütün təcrübələrdən istifadə etməyə
çalışırıq və çalışacağıq. Sizin verdiyiniz məlumat çox maraqlıdır. Zənnimcə, biz bu təcrübədən istifadə
etməliyik.
Mən elə bu dəqiqə iqtisadi siyasət üzrə dövlət müşavirim Vahid Axundova göstəriş verirəm ki, sizin
Özbəkistanla yaratdığınız əlaqələrlə maraqlansın. Əgər bu, doğrudan da faydalı təcrübədirsə, biz ondan mütləq
istifadə edəcəyik.
Sual: Azərbaycan hökuməti vergiləri azaltmaq və güzəştli vergilər tətbiq etməklə xarici
sərmayədarları ruhlandırmaq və ölkəyə sərmayə cəlb etmək niyyətindədirmi?
Cavab: Bəli, biz bu niyyətdəyik. Bu sahədə görmüş olduğumuz və görəcəyimiz işlərdə xarici sərmayədarlar
üçün əlverişli şərait yaradılması mühüm yer tutur. Hazırda fiziki şəxslər üçün vergilərin yeni dərəcələri
nəzərdən keçirilir. Bu məqsədlə biz ölkəmizdə işləyən bütün firma və şirkətlərin təklif və rəylərindən istifadə
etmək niyyətindəyik.
H. Əliyev: Mən də öz adımdan və mənimlə birlikdə bu görüşə gələnlər adından sizə Azərbaycana
göstərdiyiniz diqqətə görə təşəkkür edirəm və əmin olduğumu bildirmək istəyirəm ki, bizim bu görüşümüz
əməkdaşlıq sahəsində yeni işlərin bünövrəsini qoyacaqdır. Hamınıza təşəkkür edir və işlərinizdə uğurlar
arzulayıram.
Əliyev, Heydər Əlirza oğlu.
Müstəqilliyimiz əbədidir: 5-ci kitab. Bakı: Azərnəşr, 1998.- S. 34-36.

93

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Əsrin müqaviləsi

Bİ-Bİ-Sİ KORPORASİYASINDAKI GÖRÜŞDƏ Bİ-Bİ-Sİ-nin MÜXBİRİ İLƏ
MÜSAHİBƏ
London
30 noyabr 1995-ci il
Sual: Neft müqaviləsi imzalanıb, respublikada seçkilər keçirilib. Hər iki tədbirdən əvvəl
Azərbaycan xalqına xoş vədlər edilib. Sizcə sadə camaat vəziyyətin müsbət istiqamətdə dəyişməsini nə
zaman hiss edəcək?
Cavab: Hiss edəcək. Vəziyyətin müsbət istiqamətdə dəyişməsi bir günlük, yaxud bir dəqiqəlik iş deyil.
Sual: Nə qədər çəkəcək?
Cavab: Nə qədər çəkəcəyini indi demək mümkün deyil. Amma vəziyyət günü-gündən müsbət istiqamətdə
dəyişir. Bilirsiniz, insanları bir tərəfdən iqtisadi vəziyyət, onların maddi vəziyyəti maraqlandırır. Digər tərəfdən,
insanları daxili sabitlik, rahatlıq, təhlükəsizlik də maraqlandırır. Ona görə də "dəyişiklik" deyəndə, sadəcə,
insanların əmək haqqı çox olacaq, yağ, ət olacaq, malların qiyməti ucuz olacaq – tək bu deyil. İnsanları hər şey
maraqlandırır. Azərbaycan vətəndaşları elə dözümlü insanlardır ki, onlar bəzən deyirlər ki, biz bu çətinliyə də
dözərik, çadırda yaşayırıq, – buna da dözərik, ancaq müharibə olmasın. İşğal olunmuş torpaqlarımız azad
edilsin, qaçqınlar öz yerlərinə qayıtsınlar, ölkənin daxilində cinayətkarlıq olmasın. Siz bilirsiniz ki, son illərdə
Azərbaycanda nə qədər cinayətkar qruplar yaranmışdı, onlar nə qədər cinayət etmişdilər – həm dövlətə qarşı,
həm də ayrı-ayrı vətəndaşlara qarşı. İndi son iki ildə bu cinayətkarlar aradan götürülür, ifşa olunur – yaxalanır,
bu böyük cinayətlərin üstü açılır. Bununla da təkcə dövlətin təhlükəsizliyi təmin olunmur, şübhəsiz, bu da olur,
– amma ikinci tərəfdən, vətəndaşların təhlükəsizliyi təmin olunur, cəmiyyətdə əmin-amanlıq, sakitlik, rahatlıq
yaranır. Ona görə də bütün bu tədbirlərin nəticəsi hər gün meydana çıxacaqdır. Amma belə bir gün olmayacaq
ki, bu gün yatdın, sabah durub gördün ki, qiy[65-66]mətlər də ucuzdur, ət də, yağ da çoxdur və hər yerdə əminamanlıqdır, cinayətkar da yoxdur, torpaqlarımız da azad olunub. Bu, bir gündə olunası iş deyil.
Sual: Sız müharibə haqqında danışdınız. Sizin rəyinizə görə, Azərbaycanın yeni konstitusiyasında
Qarabağ münaqişəsinin həll olunması üçün əsas yaradılıb. Siz bunu deyəndə nəyi nəzərdə tutursunuz?
Cavab: Birincisi, orada Azərbaycanın ərazi bütövlüyü haqqında maddələr var. İkincisi, Azərbaycanın
ərazisi bölünməzdir.
Sual: Sizcə, münaqişənin həllində bu, bir kömək edəcəkmi?
Cavab: Şübhəsiz. Yəni biz xalqın iradəsini bildiririk ki, Azərbaycanın ərazisi bölünməzdir və Azərbaycanın
sərhədləri yalnız ümumi səsvermə yolu ilə dəyişdirilə bilər. Yəni heç bir kəs, vəzifədə olan şəxs, o cümlədən
prezident də özbaşına, xalqın iradəsi olmadan Azərbaycanın sərhədlərini dəyişdirə bilməz, Azərbaycanın
ərazisini dəyişdirə bilməz. Bu, xalqın iradəsinə bağlıdır. Bunlar hamısı çox böyük zəmanət verir.
Sual: Bəs o biri tərəf?
Cavab: Əlbəttə ki, o biri tərəf – işğalçı tərəf olan Ermənistan, Azərbaycanı işğal edənlər – onlar öz
işğalçılıq niyyətlərini həyata keçirmək istəyirlər. Onların məqsədi Azərbaycanın işğal etdikləri bütün
torpaqlarını əllərində saxlamaq deyil, onların məqsədi yalnız Qarabağı özlərinə bağlamaqdır.
Sual: Demək, söhbət məsələni güc ilə həll etməkdən gedir, yoxsa siyasi yolla?
Cavab: Yox, biz söhbəti məsələnin siyasi yolla, sülh yolu ilə həll edilməsi barədə aparırıq.
Sual: Cənab prezident, seçkilər prosesi Qərb müşahidəçiləri tərəfindən tənqidə məruz qalmışdır. Siz
də demişdiniz ki, seçkilər uğurla, demokratik yolla gedib. Siz bunu nə ilə əsaslandırırsınız? Ümumiyyətlə,
xarici müşahidəçilərin rəyinə necə baxırsınız?
Cavab: Bilirsiniz, bu, tamamilə təbii bir şeydir. Dünyada nə var ki, onu tənqid etmək olmasın? Elə bir şey
varmı? Elə Bi-Bi-Si-ni də tənqid etmək olar. Elədirmi? Dünyada heç bir şey yoxdur ki, onu tənqid etmək
olmasın. Dünyada heç bir hakimiyyət yoxdur ki, onu tənqid etmək mümkün olmasın. Heç bir tədbir yoxdur ki,
onu tənqid etmək mümkün olmasın. Ona görə də seçkilərin aparılmasında buraxılan səhvlərin xari[66-67]ci
müşahidəçilər tərəfindən göstərilməsi, ayrı-ayrı yerlərdə qanun pozuntularının göstərilməsi, yaxud da ki, tənqid
o demək deyil ki, seçkilər normal keçməyib. Seçkilər normal keçib. Heç vaxt ola bilməzdi ki, bütün xarici
müşahidəçilər gəlib desin ki, hamısına əla qiymət verirəm. Bu, qeyri-təbii bir şey ola bilərdi. Keçmiş Sovetlər
İttifaqında belə bir vəziyyət var idi ki, deyirdilər ki, hər bir şey əladır. Ona görə də müşahidəçilərin tənqidlərini
də təbii hesab edirəm, bəzi hallarda onların, bəlkə də qeyri-obyektiv fikirləri də var. Bunu da demək istəyirəm.
Onların dediyi də Allahın hökmü, Quran ayəsi deyil. Hərə öz müşahidəsini özü bildiyi kimi edir, öz fikrini özü
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bildiyi kimi deyir. Biz onları da qəbul edirik – obyektiv olsa da, obyektiv olmasa da. Amma eyni zamanda hesab
edirik ki, bizim seçkilər əsasən demokratik gedibdir və deputatlar əsasən demokratik şəraitdə seçiliblər.
Sual: Çox sağ olun, hörmətli prezident, icazənizlə, mən bir neçə sualı rusca soruşum və cavabları da
rus dilində verəsiniz. Cənab prezident, belə bir fikirlə razısınızmı ki, sizin regionda hadisələrin gedişinə
Rusiyanın təsiri var? Sizcə, bu təsir nədən ibarət ola bilər?
Cavab: Şübhəsiz ki, regionda hadisələrin gedişinə Rusiyanın təsiri var. Region deyərkən biz Qafqazı, o
cümlədən Zaqafqaziyanı nəzərdə tuturuq, hər iki halda Rusiyanın təsiri var. Bu da təbiidir. Çünki, necə deyərlər,
Yer kürəsinin bu hissəsi, – indi Zaqafqaziyada müstəqil dövlətlər var, – bir çox illər, onilliklər ərzində, hətta
əsrlərlə Rusiyanın, keçmiş Sovetlər İttifaqının tərkibində olmuşdur. Ona görə Rusiyanın burada təsirinin olması,
yenə deyirəm, təbiidir, qoy bundan heç kim təəccüblənməsin.
Sual: Xarici ekspertlərin fikrincə, Azərbaycan İran arasındakı münasibətlərdə soyuqluq müşahidə
olunur. Belə hesab edirlər ki, İran Zaqafqaziya regionunda Azərbaycanın Qərbin dayağına
çevrilməsindən narahatdır. Siz bu cür mülahizələrlə razısınızmı?
Cavab: Bilirsiniz, münasibətlərdə müəyyən bir sərinlik, narahatlıq var. Ancaq mənə belə gəlir ki, bu,
Azərbaycan ilə İran arasında olan münasibətləri səciyyələndirmir. Azərbaycana münasibətdə İranın öz
mülahizələri var, bu baxımdan bizim də öz mülahizələrimiz var. Məsələn, Qərbin neft şirkətlə[67-68]ri, xüsusən
İranın özünün münasibətlərinin çox mürəkkəb olduğu Amerika Birləşmiş Ştatlarının neft şirkətləri ilə bizim
müqavilə imzalamağımızdan İran narazıdır. Lakin biz də ondan narazıyıq ki, İran Ermənistana fəal kömək
göstərir, onu strateji mallarla, məhsullarla təchiz edir və Ermənistan İranın bu köməyindən, dəstəyindən istifadə
edərək bizimlə sülh danışıqlarında öz mövqeyini. daha da sərtləşdirir. Yəni bizim İrana qarşı narazılığımız,
İranın da bizə qarşı narazılığı var. Ancaq mən belə hesab edirəm ki, bu, İran və Azərbaycan arasında qarşılıqlı
münasibətlərin strateji istiqamətinin müəyyənləşdirilməsinə təsir göstərməməlidir. Biz İranla dostluq
münasibətləri saxlamağa, bütün sahələrdə, xüsusən iqtisadiyyat, ticarət, elm, mədəniyyət, insani münasibətlər
sahəsində əlaqələri möhkəmləndirməyə çalışırıq.
Sual: Cənab prezident, Orta Asiya respublikaları və Qazaxıstan ilə Azərbaycan arasında mədəniyyət,
din, etnik və tarixi baxımdan yaxınlıq olmasına baxmayaraq, ümumən götürdükdə bu ölkələr arasında
pərakəndəlik müşahidə edilir. Azərbaycan da daxil olmaqla yaxın gələcəkdə bu ölkələr arasında hansısa
bir siyasi qurumun yaradılmasını mümkün sayırsınızmı?
Cavab: Bilirsiniz, şübhəsiz ki, yaxınlaşma olacağını mən görürəm, bu proses getməlidir. Bu ölkələr
arasında müəyyən qədər sıx əlaqənin olmaması barədə fikrinizlə şərikəm. Görünür, bu keçid dövrünün
prosesləri ilə bağlıdır. İndi hər bir ölkəni daha çox öz problemləri, daxili işləri, iqtisadi vəziyyəti narahat edir və
hər bir ölkə öz problemlərinin həlli üçün daha əlverişli yollar axtarır. Bu, təbiidir. Lakin mən hesab edirəm ki,
bunlar aradan qaldırılacaq. Tarixi əlaqələr, mədəni, dini yaxınlıq, dil yaxınlığı Azərbaycan da daxil olmaqla bu
ölkələr arasında münasibətlərin daha fəal xarakter almasına kömək edəcəkdir. Hansısa bir regional qurum
yaradılmasına gəldikdə isə, mən bunu zəruri, gərəkli saymıram.
Sual: Nə üçün, axı bu, respublikaları siyasi cəhətdən yaxınlaşdıra bilər?
Cavab: Bu, nəyə lazımdır? İndi dünyada o qədər qurumlar yaranmışdır ki, daha birisinə də ehtiyac
görmürəm. Sadəcə olaraq mehriban münasibətlər saxlamaq, hansısa məsələləri razılaşdırmaq lazımdır. [68-69]
Sual: Sizə elə gəlmirmi ki, belə bir qurumun yaradılması Orta Asiya və Qafqaz rayonunda strateji
qüvvələri, strateji mənafeləri tarazlamağa kömək edərdi?
Cavab: Bilirsiniz, dövlətlər arasında hər hansı belə regional qurumun yaradılması əks hərəkətlər doğurur.
Mən hesab edirəm ki, belə bir qurumun yaradılmasına ehtiyac yoxdur.
Müxbir: Müsahibəyə görə təşəkkür edirəm.
Əliyev, Heydər Əlirza oğlu.
Müstəqilliyimiz əbədidir: 5-ci kitab. Bakı: Azərnəşr, 1998.- S. 37-38.
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BÖYÜK BRİTANİYANIN "EKONOMİST" JURNALININ MÜXBİRİNƏ
MÜSAHİBƏ
London
1 dekabr 1995-ci il
Sual: Sizcə, neft ehtiyatlarını ixrac etməyə başladıqdan sonra Azərbaycan nə qədər
zənginləşəcək? Deyirlər ki, Azərbaycan dönüb Küveyt olacaqdır.
Cavab: Mən şübhə etmirəm ki, Azərbaycan öz neft yataqlarının hamısından səmərəli istifadə etsə və onların
ixracını yaxşı təşkil edə bilsə zəngin olacaqdır. Küveyt Küveytdir, Azərbaycan isə Azərbaycandır. Nə üçün
hamı özünü Küveytə bənzətməyə çalışmalıdır? Bəlkə gələcəkdə elə bir şərait yaranacaqdır ki, başqa ölkələr
özlərini Azərbaycana bənzətməyə çalışacaqlar.
Sual: Razılaşıram ki, Azərbaycan öz neft ehtiyatlarından səmərəli istifadə edərsə və onu ixrac edərsə,
doğrudan da zəngin bir dövlətə çevrilər. Amma bəs bu, indiyədək niyə baş verməyib?
Cavab: Bilirsiniz, Azərbaycan indiyə qədər də çox neft istehsal edibdir. Azərbaycan dünyada sənaye üsulu
ilə neft çıxaran, istehsal edən ilk ölkədir. Siz dediniz ki, bu sahə ilə məşğul olursunuz. Güman edirəm, sizin
üçün maraqlı olar ki, Azərbaycanda ilk neft fontanı 1848-ci ildə olmuşdur. O vaxt dünyanın heç bir yerində neft
çıxmırdı. Amerika Birləşmiş Ştatlarının Pensilvaniya ştatında neft 1858-ci ildə fontan vurubdur. XIX əsrin
ikinci yarısında bizdə neft istehsalı o vaxtın ölçülərinə görə o qədər böyük olubdur ki, dünyanın çox böyük
şirkətləri Azərbaycana gəliblər, işləyiblər. Nobel qardaşları 1870-ci illərdə Azərbaycanda öz fəaliyyətlərinə
başlayıblar. Onların o vaxt tikdikləri binalar, yaratdıqları bəzi obyektlər indiyədək durur.
XX əsrin əvvəlində Azərbaycan neft istehsalını daha da çoxaldıbdır. Ancaq Sovet hakimiyyəti qurulandan
sonra və Azərbaycan Sovetlər İttifaqının tərkibinə keçəndən sonra şüb[70-71]həsiz ki, Azərbaycanın bütün neft
sənayesi Sovetlər İttifaqının iqtisadiyyatına, onun sənayesinə xidmət edibdir. Bu fakt da sizin üçün yəqin
maraqlı olar ki, İkinci dünya müharibəsində Sovetlər İttifaqı Almaniya ilə müharibə edəndə, faşist Almaniyası
SSRİ-yə hücum edəndə və sonrakı dövrdə gedən müharibədə (bu müharibə isə motorlar – tanklar, təyyarələr
müharibəsi idi) Sovetlər İttifaqının neftə və neft məhsullarına olan tələbatının 70-80 faizini Azərbaycan verirdi.
Çoxları belə fikirdədir ki, əgər Azərbaycan nefti olmasaydı, İkinci dünya müharibəsində bəlkə də Sovetlər
İttifaqı alman faşizminə qalib gələ bilməzdi. Dənizdən, suyun altından da neftin çıxarılması ilk dəfə
Azərbaycanda olmuşdur. 1949-cu ildə Xəzər dənizində ilk böyük neft fontanı olmuşdur. O vaxt indi Böyük
Britaniyanın ətrafında dənizdən neft çıxarılan buruqların heç biri yox idi. Norveçin "Statoyl" şirkəti də indi
dənizdən bu qədər ki, neft çıxarır, bunlar da o vaxt yox idi. Ancaq iş burasındadır ki, Azərbaycan SSRİ-nin
tərkibində olanda bu neft bütün Sovetlər İttifaqına məxsus idi. O vaxt Azərbaycan müstəqil dövlət deyildi. Ona
görə də respublikamızda istehsal olunan neft Sovetlər İttifaqının ehtiyaclarının ödənilməsinə sərf edilirdi.
İndi Azərbaycan müstəqil dövlətdir. Özü öz sərvətlərinin sahibidir. Azərbaycan yeni bir iqtisadi sistem
əsasında özünün neft yataqlarında xarici neft şirkətləri ilə müştərək iş aparır, neft hasilatını artırmaq istəyir.
Sual: Cənab prezident, Qərb neft şirkətlərinin Azərbaycanda neft istehsal etməsi üçün ekoloji
baxımdan texniki problemlər, çətinliklər yoxdur. Lakin Qərb şirkətlərində bir narahatlıq var. Bu
narahatlıq isə siyasi risklə bağlıdır. Siyasi risk deyən zaman mən bir sıra dövlətlərin regiona, sizin
bölgənizə, Azərbaycan neftinə olan marağını nəzərdə tuturam. Siz Qərb neft şirkətlərinin bu
narahatlığına necə cavab verərdiniz?
Cavab: Bilirsiniz, başqa ölkədə sərmayə qoymaq istəyən hər bir şirkət müəyyən qədər riskə gedir. Ancaq
bu riskin həcmi, onun böyüklüyü-kiçikliyi əsas əhəmiyyət kəsb edir. Bu siyasi riskdən heç kəs azad deyil. Bəzən
bir təbii fəlakət də hər bir şeyi dağıda bilir. Doğrudur, bu, siyasi risk məsələsi ilə əlaqədar deyil. Amma hər
yerdə iş görülərkən bunun özü də nəzərə alınmalıdır. O ki, qaldı xarici neft şirkətlərinin Azər[71-72]baycanda iş
görməklə əlaqədar siyasi riskinə, bu, çox minimaldır.
Birincisi, siyasi risk hər bir ölkənin daxili ictimai-siyasi vəziyyəti ilə əlaqədardır. Mən bunu deyə bilərəm,
Adam Smit İnstitutunun keçirdiyi konfransda da bəyan etdim ki, indi Azərbaycanda daxili ictimai-siyasi
vəziyyət sabitdir. Bu, bizim noyabrın 12-də ilk dəfə qəbul etdiyimiz konstitusiya ilə qorunur, qanunlarla, hüquq
normaları ilə, demokratiya prinsiplərinin həyata keçirilməsi ilə qorunur. Bu ictimai-siyasi sabitlik eyni zamanda
hakimiyyətin gücü, səlahiyyətləri ilə qorunur. Konfransda çıxış edərkən mən bir prezident kimi hamıya zəmanət
vermişəm ki, gəlib Azərbaycanda rahat iş görmək olar. Biz bunun üçün bütün şəraiti yaradırıq.
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Şübhəsiz, narahat edən cəhət bir də ondan ibarətdir ki, Ermənistan ilə Azərbaycan arasında yeddi ildir hərbi
münaqişə mövcuddur. Biz bu hərbi münaqişəni sülh yolu ilə həll etmək istəyirik. Güman edirəm artıq dünya
ictimaiyyəti inanır ki, biz bu münaqişəni sülh yolu ilə həll edə bilərik. Çünki yeddi il davam edən bu
müharibədə bir il yarım bundan öncə, 1994-cü ilin mayın 12-də atəşin dayandırılması haqqında, yəni müvəqqəti
sülh yaranması barədə saziş əldə etmişik. Bu, bilavasitə Azərbaycan ilə Ermənistan arasında bağlanmış sazişdir.
Bu sazişin bağlanmasında heç bir vasitəçi qüvvənin iştirakı olmayıb. Artıq 19 aydır ki, atəş yoxdur, qan
tökülmür, insanlar rahat yaşayırlar. Bu, əsas verir ki, biz bundan sonra da məsələnin sülh yolu ilə həll olunması
üçün səylərimizi artıraq.
Beləliklə, bu amilə görə də siyasi risk tamamilə minimal səviyyədədir. Azərbaycanda dövlət
respublikamızın bütün sahələrinə çox etibarlı nəzarət edir. Bu da Azərbaycana sərmayə qoymaq istəyən hər bir
şirkət üçün, mənə elə gəlir ki, böyük zəmanətdir.
Sual: Cənab prezident, xarici şirkətləri Azərbaycanda narahat edən məsələ heç də Azərbaycanda
daxili sabitlik deyil. Onlar bu sabitliyin olduğuna əmindirlər. Xarici şirkətləri daha çox Azərbaycanın
xarici ölkələrlə münasibətləri narahat edir. Başqa sözlə desək, bir çox Qərb şirkətləri bilmək istəyirlər ki,
Azərbaycanın inkişafı yolunda Rusiyanın niyyətləri nədən ibarətdir, bu müqavilələrin həyata
keçirilməsinə Rusiya imkan verəcəkdirmi? Bəziləri deyirlər ki, [72-73] Rusiya bu imkanın qarşısını
almağa, ona mane olmağa çalışır. Neft müqavilələrinin həyata keçirilməsinə mane olmağa çalışır.
Digərləri isə deyirlər ki, Rusiya bu müqavilələrin irəli getməsini istəyir və bu işdə Azərbaycanı
ruhlandırır. Siz bunlara bir şərh verərdinizmi?
Cavab: Bilirsiniz, bu fikirlər qarmaqarışıqdır. Bunların bəzisi əsaslı, bəzisi əsassızdır. Ancaq dəqiq vəziyyət
bundan ibarətdir. Şübhəsiz ki, indi ölkələr arasında rəqabət var. İqtisadi cəhətdən böyük, güclü ölkələr istəyirlər
ki, başqa ölkələri öz iqtisadi, bəzən isə siyasi təsir dairəsinə salsınlar. Bu, tək Rusiyaya aid deyil. Ancaq sizin
sualınıza konkret cavab olaraq onu demək istəyirəm ki, birincisi, Rusiya bizim bu neft müqaviləsində iştirak
edir. Yəni keçən ilin sentyabr ayında neft müqaviləsi imzalanarkən Rusiyanın energetika nazirinin müavini bu
müqaviləyə imza atıbdır. Həmin o müqavilədə nəzərdə tutulan payın on faizi Rusiyanın "LUKoyl" şirkətinə
məxsusdur.
Noyabrın 10-da biz Azərbaycanda yeni bir müqavilə imzaladıq, yeni bir konsorsium yaratdıq. Həmin
konsorsiuma Rusiyanın "LUKoyl" şirkəti də daxil olub. Bu konsorsiuma həmçinin Amerikanın "Pennzoyl",
İtaliyanın "Acip" şirkətləri və Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti daxildirlər. Bu müqavilədə Rusiyanın payı daha
da çoxdur. Müqavilənin imzalanmasında Rusiyanın yanacaq və energetika naziri Yuri Şafranik iştirak edib və
bu müqaviləni imzalayıb.
Nəhayət, böyük neft müqaviləsi proqramını həyata keçirməkdən ötrü ilkin neftin ixracı üçün iki neft
kəmərinin tikilməsi haqqında bu ilin oktyabr ayında qərar qəbul etmişik. Bu iki neft kəmərindən biri şimalda,
Rusiyanın ərazisindən keçib Qara dənizə gedəcək. İkinci kəmər isə qərb istiqamətində, Gürcüstanın ərazisindən
keçərək o da Qara dənizə çıxacaqdır.
Şimaldan, Rusiyanın ərazisindən keçəcək neft kəmərinin tikilməsi haqqında yaxın günlərdə Moskvada
lazımi sənədlər, müqavilələr imzalanacaqdır.
Beləliklə, siz görürsünüz ki, Rusiya artıq bizim müqavilələrin üzvüdür, onların iştirakçısıdır. Biz Rusiya ilə
əməkdaşlıq edirik. Ona görə də güman etmirəm ki, Rusiya bu işlərin həyata keçməsinə maneçilik törətsin.
Qərb şirkətlərinin bundan narahat olmasına və Rusiyanı [73-74] təhlükə kimi qəbul etməsinə heç bir əsas
yoxdur. Ona görə də burada siyasi risk heç yoxdur.
Sual: Moskvada baş verənləri diqqətlə izləyənlər indi Rusiyanın siyasətində iki elementin mövcud
olduğunu bariz şəkildə görə bilərlər. Bu iki meyldən biri "LUKoyl"u dəstəkləyən qrupdur. Həmin
qrupda olanlar düşünürlər ki, Azərbaycanın bağladığı neft müqavilələrinin həyata keçirilməsində,
inkişaf etdirilməsində Rusiya iştirak etməli və buna yardımçı olmalıdır. Çünki bu müqavilələrdə
"LUKoyl" şirkətinin də payı vardır. Digər bir siyasi qrup isə Rusiyanın xarici siyasət aləminə məxsusdur.
Bu qrupu təmsil edənlər əsasən millətçilik mövqeyindən çıxış edərək Azərbaycanın neft ehtiyatlarının
birgə istismar olunmasını istəmirlər və bu işə mane olmaq istəyirlər. Sizcə, Rusiyanın regiona olan
marağını birinci qrup, başqa sözlə desək, Rusiyanın enerji lobbisi müəyyənləşdirir, yoxsa ikinci qrup?
Cavab: Birincisi, mənə elə gəlir ki, sizin təhliliniz ümumiyyətlə əsaslıdır. İkincisi, doğrudan da orada iki
qrup, dəstə var. Mən bir daha demək istəyirəm ki, sizin təhliliniz və əldə etdiyiniz nəticələr əsaslıdır. Ancaq mən
hesab edirəm ki, sağlam məntiq hər şeydən üstün olacaqdır. Rusiyanın iqtisadi mənfəətləri üstün gələcəkdir.
Millətçi, imperiya əhval-ruhiyyəli qüvvələr güman edirəm ki, bizim bu işlərimizə mane ola bilməzlər.
Doğrudur, onlar müəyyən bir zərər gətirə bilərlər. Ümumiyyətlə, bizim işlərimiz çətinliklərin aradan
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götürülməsi yolu ilə gedir. Bizim bu işlərimiz hamar yol ilə, yaxud tamamilə düz asfalt yolla getməyib. Eniş də,
yoxuş da var, qarşımıza daş da, qaya da çıxır. Ancaq biz bunları yarıb keçirik. Güman edirəm ki, bu məsələdə
olan maneələri də biz yarıb keçə biləcəyik.
Müxbir: Cənab prezident, etiraz etməsəydiniz, ilkin neftin ixracı ilə bağlı daha konkret suallara
keçərdim. Çünki bu məsələ neft sənayesi ilə məşğul olan hər bir şəxsdə böyük maraq doğurur.
Heydər Əliyev: Buyurun, mən sizi dinləyirəm.
Sual: İlkin neftin ixracı ilə əlaqədar iki kəmər barədə çoxlu söz-söhbətləri var. Bəziləri belə bir iddia
irəli sürürlər ki, neft kəmərinin Gürcüstandan kəsi Gürcüstanın Rusiyadan müstəqilliyinə kömək edir,
[74-75] yardımçı olur. Digər qüvvələr isə belə hesab edirlər ki, Gürcüstandan keçən kəməri də məhz
Rusiya nəzarətdə saxlayır. Siz bu fikirlərin hansına üstünlük verirsiniz?
Cavab: Bilirsiniz, ümumiyyətlə, bu tədqiqatçılar, iqtisadçılar, jurnalistlər ayrı-ayrı mülahizələr ortaya atırlar
və bu mülahizələr də sonra bəzən çox böyük vətəndaşlıq hüququ alır, bunun ətrafında cürbəcür söhbətlər,
müzakirələr getməyə başlayır. Belə mülahizələr ətrafında fikir mübadiləsi aparmaq istəməzdim. Şübhəsiz ki, hər
bir iqtisadi addımın nəyəsə xeyri var, bu nə iləsə əlaqədardır və hansı məsələlərləsə bağlıdır. Qısaca olaraq mən
o cavabı verə bilərəm ki, iki neft kəmərinin eyni zamanda çəkilməsini biz düşünülmüş surətdə etmişik. Birincisi,
bu, iqtisadi prinsiplərə, əsaslara uyğundur. İkincisi, bəzi siyasi məsələləri də həll edir.
Sual: Sizcə, əsas neft kəməri haradan keçəcəkdir? Başqa sözlə desək, bir neçə ildən sonra qərar qəbul
edilməli olan bu kəmərin haradan keçəcəyi barədə bir fikir varmı?
Cavab: Bir neçə fikir var. Hətta beynəlxalq iqtisadi dairələr özlərinin bu barədə layihələrini də
hazırlayıblar. Bu layihələrin həm üstünlüyü, həm də çatışmazlığı var. Biz bu məsələni ölçüb-biçəcəyik və bütün
prinsipləri nəzərə alaraq qərar qəbul edəcəyik. Hələ vaxtımız var, düşünməliyik. Yaşayarıq, görərik.
Sual: İlkin neftin ixracı ilə əlaqədar Türkiyənin irəli sürdüyü bir iddia var. Türkiyə bəyan edir ki,
əgər Qara dənizdən çoxlu neft ixrac olunarsa, o zaman ekoloji problemlərlə əlaqədar Bosfor boğazında
təhlükə yarana bilər. Bu fikirlərə siz necə baxırsınız?
Cavab: Əgər Türkiyə bunu deyirsə, demək Türkiyə doğru deyir. Bu boğazın hakimi onlardır. Mən onların
fikri ilə razıyam.
Sual: Əvvəllər biz deyirdik ki, Azərbaycanın zəngin potensialı, sərvətləri vardır. Sizcə, bu zəngin
sərvətlərdən istifadə etməklə Azərbaycan nə vaxt zənginləşə bilər? Beş iləmi, on iləmi, on beş iləmi, yoxsa
bu proses uzun çəkər?
Cavab: Bilirsiniz, bir var istək, arzu, bir də var ki, imkanlar. Mən istəyirəm ki, gələn ildən Azərbaycan
zəngin olsun. Ancaq bu məsələyə real yanaşsaq, bizə bir neçə il la[75-76]zımdır ki, bu iqtisadi islahatları,
özəlləşdirməni həyata keçirək və xarici investisiyaların Azərbaycana gəlməsini gücləndirək. Bunlar hamısı
Azərbaycanın iqtisadiyyatını qaldıracaq, bu da özü-özlüyündə insanların yaşayış tərzini yaxşılaşdıracaq,
Azərbaycanı iqtisadi cəhətdən zənginləşdirəcəkdir.
Enerji sektorunda isə bizim bu müqavilənin konkret proqramı, yəni qrafiki var. Məsələn, ilkin neft 1996-cı
ilin sonunda alınmalıdır. Ancaq ilkin neftin beş milyon ton həcminə çatması üçün iki il də lazım olacaqdır. Biz
böyük nefti təxminən 2000-ci ildən sonra geniş miqyasda alacağıq. Böyük neftin ixracı üçün gərək böyük neft
kəməri tikilsin. Bunların həyata keçirilməsi prosesində də Azərbaycanda iqtisadi vəziyyət tədricən
yaxşılaşacaqdır. Ancaq real nəticə alınandan sonra, şübhəsiz ki, Azərbaycanın siz dediyiniz o zənginlik
mərhələsi olacaqdır. Mən hesab edirəm ki, biz Azərbaycanın zənginliyini nəzərdə tutduğumuzdan da əvvəl
görəcəyik.
Müxbir: Hörmətli prezident, vaxtınızı çox aldım. Təşəkkür edirəm. [76-77]
Söhbəti Daniel Litvin aparmışdır.
Əliyev, Heydər Əlirza oğlu.
Müstəqilliyimiz əbədidir: 5-ci kitab. Bakı: Azərnəşr, 1998.- S. 39-41.
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AZƏRBAYCANDA ÇIXARILACAQ İLKİN NEFTİN RUSİYA FEDERASİYASININ
ƏRAZİSİ VASİTƏSİLƏ NƏQLİNƏ DAİR SƏNƏDLƏRİN İMZALANMASI
MƏRASİMİNDƏ ÇIXIŞ
Prezident Sarayı
16 fevral 1996-cı il
Hörmətli xanımlar və cənablar, möhtərəm qonaqlar!
1994-cü il sentyabrın 20-də Azərbaycan Respublikasının Xəzər dənizindəki sektorunda olan neft
yataqlarından müştərək istifadə edilməsi üçün dünyanın böyük neft şirkətləri ilə Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti
arasında məlum müqavilə imzalanıbdır. Bu müqavilə imzalandığı andan artıq həyata keçirilir. O vaxtdan indiyə
qədər onun əməli surətdə həyata keçirilməsi üçün çox işlər görülübdür. Bilirsiniz ki, müqavilələrin həyata
keçirilməsi üçün konsorsiumun rəhbər əməliyyat komitəsi yaradılıbdır. Bu rəhbər əməliyyat komitəsi
müqavilənin həyata keçirilməsi üçün müvafiq proqram tərtib edibdir. Həmin proqrama görə müqavilənin həyata
keçirilməsi nəticəsində "Çıraq" neft yatağının birinci platformasından ilkin neft 1996-cı ilin sonunda hasil
edilməlidir. Müqavilədə nəzərdə tutulur ki, ilkin neftin ixracı üçün xüsusi neft kəməri çəkilməlidir və ilkin neft
hasil edilən kimi onun ixracı təmin olunmalıdır.
Bu proqramı həyata keçirərkən konsorsiumun rəhbər əməliyyat komitəsi bir çox tədbirlər görübdür və
həmin tədbirlərin nəticəsində, o cümlədən Azərbaycan Respublikası rəhbərliyinin bu sahədə irəli sürdüyü
təkliflərlə əlaqədar ilkin neftin ixracı üçün iki neft kəmərinin tikilməsi haqqında qərar qəbul edilibdir. 1995-ci il
oktyabrın 9-da qəbul olunan qərara əsasən neft kəmərlərinin biri Rusiya ərazisindən Novorossiysk limanına,
ikincisi isə Gürcüstan ərazisi ilə Qara dənizdəki Supsa limanına çəkilməlidir.
İlkin neftin ixracı üçün neft kəmərinin çəkilməsi barəsində Azərbaycan Respublikası ilə Rusiya
Federasiyası arasında danışıqlar, məsləhətləşmələr aparılmışdır və şübhəsiz ki, bu danışıqlarda konsorsiumun
rəhbər əməliyyat komitəsi də iştirak [336-337] etmişdir. Danışıqlar nəticəsində yanvarın 18-də Moskvada
Rusiya Federasiyası hökuməti ilə Azərbaycan Respublikası hökuməti arasında müvafiq saziş imzalanmışdır. Bu
saziş Rusiya Federasiyasının baş naziri hörmətli cənab Viktor Çernomırdin tərəfindən imzalanmışdır və
Azərbaycan tərəfindən onu mən imzalamışam. İmzalanmış sazişə görə hər iki tərəf – Rusiya Federasiyasının
hökuməti və Azərbaycan hökuməti müvafiq qərarlar qəbul etməlidir və bu qərarlar bizim tərəfimizdən qəbul
olunubdur. Mən, Azərbaycanın prezidenti müvafiq fərman imzalamışam və Rusiya hökuməti də bu sazişin
həyata keçirilməsi üçün müvafiq qərar qəbul etmişdir, bundan sonra sazişin həyata keçirilməsi və saziş əsasında
müqavilənin imzalanması üçün şərait yaradılıbdır.
Azərbaycan neftinin Rusiya ərazisi ilə Qara dənizin Novorossiysk limanına ixrac edilməsi üçün çəkiləcək
neft kəmərinin tikilməsi barədə sazişin imzalanması ilə əlaqədar olaraq bu gün biz bu mərasimə toplaşmışıq. Bu
münasibətlə Rusiya Federasiyası hökumətinin səlahiyyəti ilə bu sazişi imzalamaq üçün Rusiyanın "Transneft"
şirkətinin prezidenti Valeri Dmitriyeviç Çernyayev, bizim konsorsiumun üzvü və Rusiya ilə Azərbaycan
arasında neft kəmərinin tikilməsi üçün çox fəaliyyət göstərən Rusiya Federasiyasının "LUKoyl" şirkətinin
prezidenti Vahid Ələkbərov Bakıya gəlmişdir. Bu gün bu mərasimə konsorsiumun rəhbər əməliyyat komitəsinə
başçılıq edən cənab Terri Adams dəvət olunubdur, konsorsiumun bütün nümayəndələri və Azərbaycanda
fəaliyyət göstərən xarici neft şirkətlərinin nümayəndələri də buraya dəvət ediliblər.
Bu gün burada bu sazişin imzalanması böyük və əlamətdar hadisədir. Bu, 1994-cü ilin sentyabr ayında
imzalanmış neft müqaviləsinin əməli surətdə həyata keçirilməsi üçün atılan böyük addımdır. Biz buna çox
yüksək qiymət veririk və ona görə də bu sazişin imzalanmasını belə mərasimdə aparırıq.
Əliyev, Heydər Əlirza oğlu.
Müstəqilliyimiz əbədidir: 5-ci kitab. Bakı: Azərnəşr, 1998.- S. 170.
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"STATOYL" ŞİRKƏTİNİN PREZİDENTİ HARL NORVİNQ İLƏ GÖRÜŞDƏ
ÇIXIŞ
Stavanger
25 aprel 1996-cı il
Hörmətli cənab Harl Norvinq!
Mən təmsil etdiyim Azərbaycan Respublikasının və şəxsən mənim ünvanıma deyilmiş xoş sözlərə görə
ürəkdən təşəkkür edirəm. Bunu qeyd etmək çox xoşdur ki, Azərbaycan müstəqillik qazandığı vaxt ölkəmizdə iş
görməyə gələn ilk xarici şirkətlərdən biri məhz "Statoyl" olmuşdur və biz bunu yüksək qiymətləndiririk. "Əsrin
müqaviləsi"ndə "Statoyl"un iştirakından razılıqla söhbət açmaq istəyirəm və əmin olduğumu bildirirəm ki, bu
şirkət digər sahələrdə də ölkəmizlə əlaqələri möhkəmləndirəcək və xarici sərmayədarların respublikamıza cəlb
olunmasında da səylərini artıracaqdır.
Norveç-Azərbaycan iqtisadi əlaqələrinin daha da sıxlaşdırılmasının hər iki tərəf üçün böyük əhəmiyyəti
vardır. Xüsusilə də "Statoyl"un istifadə etdiyi ən qabaqcıl texnika və texnologiyanın respublikamızda da tətbiqi
vacibdir. Yaxşı olardı ki, "Statoyl" bütün sahələrdə gənc müstəqil respublikamıza yaxından kömək etsin,
Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi ilə bağlı məsələlərdə Azərbaycanın haqq işinin geniş təbliğinə diqqəti
artırsın, Ermənistanın təcavüzünə məruz qalmış Azərbaycanın ədalətli mövqeyinin dünya ictimaiyyətinə
çatdırılmasında səylərini gücləndirsin.
Biz Xəzərin Azərbaycan sektorundakı digər yataqlarının da birgə istismarında "Statoyl"un iştirak etməsini
istərdik. Bir daha bildirirəm ki, biz ölkəmizə sərmayə qoyan hər bir şirkətlə əlaqələri daha da sıxlaşdırmaq
istəyirik və əməkdaşlığın genişləndirilməsi üçün ölkəmizdə imkanlar çoxdur.
Mən, həmçinin "Statoyl"un və "Britiş Petroleum"un respublikamıza laboratoriya hədiyyə etmək niyyətini
razılıqla qarşılayır və minnətdarlığımı bildirirəm. [190-191]
Əliyev, Heydər Əlirza oğlu.
Müstəqilliyimiz əbədidir: 6-cı kitab. Bakı: Azərnəşr, 1998.- S. 105.
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"STATOYL" ŞİRKƏTİNİN AZƏRBAYCAN PREZİDENTİNİN ŞƏRƏFİNƏ VERDİYİ
RƏSMİ ZİYAFƏTDƏ NİTQ
Stavanger
25 aprel 1996-cı il
Hörmətli nazir, hörmətli prezident, möhtərəm xanımlar və cənablar!
Mən sizi – "Statoyl"un bütün əməkdaşlarını, Stavanger şəhərinin sakinlərini Azərbaycan xalqı adından
səmimi qəlbdən salamlayıram. Qafqaz diyarından, Azərbaycan diyarından Yer kürəsinin ən şimalında yerləşən
Notveç dövlətinin sakinlərinə və "Statoyl" şirkətinin əməkdaşlarına hərarətli dostluq salamı yetirirəm.
İkinci gündür ki, mən Norveçin baş naziri hörmətli xanım Brundtlandın dəvəti ilə sizin ölkənizdə rəsmi
səfərdəyəm. Hesab edirəm ki, bu iki gündə çox səmərəli işlər görülüb və Norveç-Azərbaycan əlaqələrinin
inkişafı üçün yeni mərhələ açılıbdır. Norveçin kralı, baş naziri, parlament sədri və başqa rəsmi şəxsləri ilə
görüşlərimiz və danışıqlarımız, nəhayət, baş nazir xanım Brundtland ilə imzaladığımız sənədlər NorveçAzərbaycan əlaqələrinin inkişaf etdirilməsi üçün çox yaxşı əsaslar yaradır.
Norveç-Azərbaycan əlaqələrinin yaranmasında və inkişaf etməsində "Statoyl" şirkətinin xüsusi xidmətləri
var. Norveç Azərbaycan Respublikasının dövlət müstəqilliyini tanıyan ilk ölkələrdən biridir. "Statoyl" şirkəti
Azərbaycan dövlət müstəqilliyinə nail olduqdan sonra ölkəmizlə iqtisadi əməkdaşlıq etmək istəyən dünyanın
böyük şirkətlərindən respublikamıza birincilər sırasında gələn şirkətidir. Bunların hamısı Norveç-Azərbaycan
əlaqələrinin, Norveç-Azərbaycan dostluğunun yaranması üçün çox böyük kömək olmuşdur və bizim bugünkü
görüşlərimiz də məhz dörd il öncə Norveçin Azərbaycana göstərdiyi münasibət və marağın əyani, məntiqi
nəticəsidir.
Biz Norveçə, Oslo şəhərinə gəldiyimiz ilk anlardan indiyədək Norveç hökuməti və dövlətinin böyük
qonaqpərvərliyini hiss edirik. Görüşlərimiz çox mehriban mühitdə keçibdir. Bütün bunlarda "Statoyl" şirkəti də
fəal iştirak edibdir. [191-192]
Biz Norveçə gəldiyimiz vaxtdan sizin xalqınızın dövlət müstəqilliyi yolunda indiyədək əldə etdiyi uğurların,
öz iqtisadiyyatını inkişaf etdirmək, öz rifahını yaxşılaşdırmaq üçün gördüyü böyük işlərin və qazandığı
nailiyyətlərin şahidiyik. Norveç xalqının və hökumətinin XX əsrdə əldə etdiyi nailiyyətlər doğrudan da
heyranedicidir. Şübhə yoxdur ki, bunlar Norveç xalqının istedadı və fədakarlığı sayəsində qazanılmışdır. Bu
nailiyyətlərin əldə edilməsində "Statoyl" şirkətinin də böyük xidmətləri var.
Biz bir dost xalq kimi, dost ölkə kimi sizin bu yüksək nailiyyətlərinizə sevinirik və bu nailiyyətlər
münasibətilə mən sizi ürəkdən təbrik edirəm, öz hörmət və ehtiramımızı bildirirəm.
Norveç neft istehsalı sahəsində gənc ölkədir. Norveçin dəniz sektorunda neft istehsalının tarixi cəmi 30 ilə
bərabərdir. Azərbaycan isə qədim neft ölkəsidir. Azərbaycanda neft istehsalının tarixi 150 ildir, dənizdə neft
hasilatının tarixi isə 50 ildir. Azərbaycanda neft istehsalı sahəsində əldə olunmuş nailiyyətlərdən və təcrübədən
keçmişdə dünyanın bir çox ölkələrində istifadə edilmişdir. İndi isə Azərbaycan öz neft sənayesini inkişaf
etdirmək üçün dünyanın neft sənayesi sahəsində qabaqcıl ölkələrinin təcrübəsindən bəhrələnmək istəyir. Bu
baxımdan Norveçin və "Statoyl"un qazandığı nailiyyətlər və təcrübə bizim üçün çox maraqlıdır, çox
əhəmiyyətlidir.
Qısa bir müddətdə – 30 ildə Norveçdə "Statoyl" şirkətinin belə yüksək nailiyyətlər qazanması müasir
texnologiyadan istifadə olunması ilə bağlıdır. Bu texnologiya sayəsində əldə olunmuş nailiyyətlər bizim üçün də
çox maraqlıdır. Ona görə də burada sizin təcrübənizlə yaxından tanış olmaq və ondan faydalanmaq istəyirik.
Norveç ilə Azərbaycan arasında neft sənayesi və neft istehsalı sahəsində əməkdaşlıq sürətlə inkişaf edir.
"Statoyl" şirkəti Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda neft yataqlarının işlənməsində və istismarında çox fəal
iştirak edir. 1994-cü il sentyabrın 20-də imzalanmış böyük neft müqaviləsində – "Əsrin müqaviləsi"ndə
"Statoyl" şirkətinin çox böyük və görkəmli yeri var. Bu, ölkələrimiz arasında əlaqələrin daha da inkişaf etməsi
üçün çox yaxşı əsaslar yaradır. "Statoyl" ilə əməkdaşlığımız sayəsində indiyədək əldə olunmuş nəticələri mən
müsbət qiymətləndirirəm və gələcəkdə daha geniş əməkdaşlıq edəcəyimizə inanıram. Bu əməkdaşlıq üçün
konkret addımlar atıldığını da görürəm. [192-193]
Güman edirəm ki, bu gün və sabah burada keçirəcəyimiz vaxt gələcək əməkdaşlığımız üçün çox faydalı
olacaqdır. Sizin Azərbaycan nümayəndə heyətinə, Azərbaycan prezidentinə göstərdiyiniz qonaqpərvərliyə görə,
böyük diqqətinizə görə təşəkkürümü bildirirəm. Mən Norveç-Azərbaycan əməkdaşlığının böyük gələcəyi
olduğuna inanıram. Mən o gələcəyi görürəm.
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"Statoyl" ilə imzaladığımız müqavilənin azı 30 il müddəti var. Güman edirəm ki, əməkdaşlığımız 30 ildən
də artıq davam edəcəkdir. Başqa müqavilələrin də müddəti çox olacaqdır. Buna görə də deyə bilərik ki, XXI əsr
Norveç-Azərbaycan əməkdaşlığı əsri olacaqdır.
Hörmətli nazir, siz qeyd etdiniz ki, Norveç demokratik bir ölkədir. Doğrudan da, demokratiya sahəsində
Norveç xalqının, Norveç dövlətinin qazandığı nailiyyətlər dünyada özünəməxsus və görkəmli yer tutmuşdur.
Bu, bizim üçün çox gözəl örnəkdir və gözəl təcrübə mənbəyidir. Azərbaycan Respublikası da demokratiya yolu
ilə gedir. Biz dünya demokratiyasının nailiyyətlərini Azərbaycanda tətbiq etmək istəyirik. Bu sahədə bizim
müəyyən nailiyyətlərimiz də var və demokratiyanın inkişaf etdirilməsi üçün böyük gələcəyimiz də var.
Azərbaycanın Norveçlə əməkdaşlığı və xüsusən "Statoyl" ilə Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin müştərək iş
görməsi Azərbaycanın məhz demokratiya yolu ilə, azad iqtisadiyyat yolu ilə getdiyini, dünya iqtisadiyyatına
daha sıx bağlandığını nümayiş etdirir. Buna görə də bu gün Norveçdə restoran və hotel işçilərinin tətil etməsi
bizi təəccübləndirmir. Biz bunu adi bir hal kimi qəbul edirik və bu, bizim buradakı işlərimizə mane ola bilməz.
Siz qeyd etdiniz və mən də təsdiqləyirəm ki, tətil günləri "Statoyl" şirkətinin neft və qaz istehsalı ilə yanaşı,
daha geniş imkanlara və qabiliyyətə malik olduğunu bir daha göstərdi. Mən "Statoyl" şirkətini və onun
prezidentini bu nailiyyət münasibətilə də təbrik edirəm.
O ki qaldı ziyafəti böyük bir restoranda keçirmək istəyinizə və bunun mümkün olmamasına, buna görə
darıxmayın. Bizim üçün bura da xoşdur, ziyafətin yeri bizim üçün o qədər də önəmli deyildir. Sizin bizə
göstərdiyiniz qonaqpərvərlik, mehribanlıq və xüsusən səmimi duyğular bizim üçün daha önəmlidir.
Beləliklə, mən Norveç xalqının gələcək xoşbəxtliyi və səa[193-194]dəti şərəfinə badə qaldırıram. Norveç
dövlətinin şərəfinə badə qaldırıram. Norveç kralının, Norveç hökumətinin, baş nazirin şərəfinə, energetika və
sənaye nazirinin şərəfinə, "Statoyl" şirkətinin və onun gələcək uğurlarının şərəfinə, "Statoyl" şirkəti
prezidentinin şərəfinə, bu salondakı norveçli dostlarımızın şərəfinə, Norveç-Azərbaycan dostluğu şərəfinə badə
qaldırıram. Sizin şərəfinizə. Sağ olun.
Əliyev, Heydər Əlirza oğlu.
Müstəqilliyimiz əbədidir: 6-cı kitab. Bakı: Azərnəşr, 1998.- S. 106-107.
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NORVEÇİN İŞ ADAMLARI İLƏ GÖRÜŞDƏ
ÇIXIŞ
Stavanger
26 aprel 1996-cı il
Hörmətli xanımlar və cənablar!
Sizin və sizin simanızda Stavanger şəhərinin sakinlərini, norveçliləri səmimi qəlbdən salamlayır, xoş
arzularımı bildirirəm.
Üçüncü gündür ki, mən Norveçdəyəm. Buraya Norveçin baş naziri, hörmətli xanım Brundtlandın rəsmi
dəvəti ilə gəlmişəm. Mənimlə birlikdə nümayəndə heyəti də gəlibdir. Bu rəsmi səfərimizin məqsədi NorveçAzərbaycan əlaqələrinin inkişaf etdirilməsi üçün yeni yollar açmaqdan ibarətdir. Səfərimin üçüncü günü başa
çatarkən qeyd etmək istəyirəm ki, bu səfərimdən xeyli məmnunam və Norveçdə – Osloda da, Stavangerdə də
mənə və məni müşayiət edən Azərbaycan nümayəndələrinə Norveç hökuməti tərəfindən göstərilən
qonaqpərvərlik, qayğı və diqqət bizi heyran edibdir.
Ölkələrimiz məsafəcə bir-birindən uzaqdır. Ancaq Azərbaycan Respublikası dövlət müstəqilliyini əldə
edəndən sonra xarici ölkələrlə müstəqil əlaqələr qurduğu bir zamanda Norveç ilə Azərbaycan arasında qısa
vaxtda əlaqələr yaradılıb və bu gün çox müvəffəqiyyətlə inkişaf edir. Bu əlaqələrin əsasını təşkil edən iqtisadi
əməkdaşlıqdır və bu sahədə xeyli nailiyyətlər əldə etmişik.
Bildiyiniz kimi, Azərbaycan qədim neft ölkəsidir və neft istehsalı sahəsində dünyada məşhur olan bir
diyardır. Norveç neftçıxarma sahəsində gənc ölkədir, ancaq çox qısa bir zamanda – 25-30 il müddətində neft və
qaz sənayesi sahəsində çox böyük nailiyyətlər əldə edibdir. Ölkələrimizin iqtisadiyyatının bu sahəsi bizi çox tez
bir-birimizə yaxınlaşdırır, bağlayır və məhz bu sahə ümumi əməkdaşlığımızın, o cümlədən iqtisadi
əməkdaşlığımızın əsasını təşkil edir.
Bildiyiniz kimi, Azərbaycan uzun illər Sovetlər İttifaqının tərkibində olubdur və əldə etdiyi bütün
nailiyyətlər, o cümlədən neft sənayesi sahəsindəki uğurlar Sovetlər İttifaqının ümumi nailiyyətlərinin tərkib
hissəsi olmuşdur. Ona görə ki, [195-196] Azərbaycanın öz iqtisadiyyatını inkişaf etdirmək üçün başqa
dövlətlərlə bilavasitə əlaqə yaratmaq imkanı yox idi.
Norveç ilə Azərbaycan arasında çox qısa müddətdə yaranmış geniş iqtisadi əməkdaşlıq respublikamızın
dövlət müstəqilliyi əldə etməsinin nəticəsidir və məhz buna görə öz imkanlarımızı başqa ölkələrin imkanları ilə
sərbəst surətdə bağlaya bilirik. Azərbaycan öz iqtisadiyyatını geniş inkişaf etdirmək, onun potensialını hərəkətə
gətirmək üçün müstəqilliyin imkanlarından istifadə edərək bütün dünya dövlətləri ilə ikitərəfli, qarşılıqlı surətdə
faydalı əlaqələr yaratmaq prinsipi əsasında bir çox addımlar atmışdır.
Müstəqil demokratik respublika kimi Azərbaycan öz iqtisadiyyatını bazar iqtisadiyyatı prinsipləri
əsasında qurur və onu bu zəmində inkişaf etdirmək üçün islahatlar aparır. Azərbaycanda geniş özəlləşdirmə
proqramı qəbul olunubdur və həyata keçirilir. İqtisadiyyat sahəsindəki bütün islahatlar Azərbaycanı dünyada
üstün yer tutan bazar iqtisadiyyatı yolu ilə aparmağa yönəldibdir. Bu prinsiplərə söykənərək Azərbaycan iqtisadi
əlaqələrində dünyanın hər bir ölkəsi, özəl şirkəti ilə müştərək iş görmək əzmindədir və bu sahədə bir çox
nailiyyətlər əldə etmişik.
Azərbaycanın zəngin təbii sərvətləri var, ölkəmiz böyük iqtisadi potensiala, xüsusən sənaye potensialına
malikdir. Azərbaycanın böyük intellektual potensialı, kifayət qədər işçi qüvvəsi, yüksək ixtisaslı kadrları var.
Bütün bunlardan istifadə edərək Azərbaycanın iqtisadiyyatını inkişaf etdirmək məqsədi ilə respublikamıza xarici
investisiyaların gəlməsini iqtisadiyyatımızın əsas istiqamətlərindən biri sayırıq. Bu sahədə görülən işlərin əyani
nəticəsi 1994-cü ilin sentyabrında Bakıda imzalanmış böyük neft müqaviləsidir. Ona təkcə mən yox, dünyanın
bir çox yerlərində "Əsrin müqaviləsi" deyirlər. Bu müqavilə Xəzərin Azərbaycan sektorundakı neft yataqlarının
dünyanın böyük neft şirkətləri ilə birgə işlənməsi üçün bağlanıbdır. Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti ilə həmin
müqaviləni bağlayan konsorsium dünyanın 11 məşhur neft şirkətindən ibarətdir. Müqavilənin müddəti otuz
ildir, amma hesab edirəm ki, o, həyata keçirilərkən üç yataqdan – "Azəri", "Çıraq", "Günəşli" yataqlarından
hasil olunacaq neft və qazın miqdarı artacaq və güman edirəm ki, müqavilənin də vaxtı uzanacaqdır. Yəni mən
hesab edirəm ki, həmin yataqlardan [196-197] müqavilədə nəzərdə tutulandan daha çox neft çıxarmaq mümkün
olacaqdır.
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Müqavilənin məşhur üzvlərindən biri Norveçin "Statoyl" şirkətidir. Bu neft şirkəti həmin müqavilənin
hazırlanmasında, imzalanmasında səy göstəribdir və indi də həyata keçirilməsində çox fəal rol oynayır.
"Statoyl" dünyanın Azərbaycana maraq göstərən, demək olar, ilk böyük neft şirkətlərindəndir və bizim
əməkdaşlığımız çox normal, sağlam əsaslar üzərində qurulubdur. Güman edirəm ki, "Statoyl" şirkəti ilə
əməkdaşlığımızın bundan da geniş perspektivləri var. Böyük Britaniyanın "Britiş Petrolium" şirkəti ilə bərabər,
"Statoyl" hələ bir müddət bundan əvvəl Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorundakı "Şahdəniz" neft-qaz yatağına
da maraq göstərmişdir. Biz bu sahədə xeyli müştərək iş görmüşük. Yatağın işlənməsinə dair müqavilənin
hazırlanması sahəsində işlər başa çatır. Güman edirəm ki, həmin müqavilə də imzalanacaq və "Statoyl" şirkəti
burada da görkəmli yer tutacaqdır. Bu sahədə əməkdaşlıq etməyimiz üçün həm Norveçdə – "Statoyl"da, həm də
Azərbaycanda – Dövlət Neft Şirkətində neft sahəsində əldə olunmuş nailiyyətlər bizə çox kömək edəcəkdir.
Mən sizə bildirim ki, Azərbaycan qədim neft ölkəsidir. Ölkəmizdə 150 il ərzində neftçilərin bir çox nəsli
yetişib, böyük alimlər, geoloqlar yaşayıb-yaradıblar və bu gün də fəaliyyət göstərirlər. Ona görə də neft-qaz
sənayesi sahəsində, neft yataqlarının kəşfi sahəsində Azərbaycanın böyük nailiyyətləri və imkanları var. Xəzər
dənizinin Azərbaycan sektorunda indi mövcud olan neft yataqlarının, neft-qaz yataqlarının hamısı
respublikamızın neftçiləri, alimləri, geoloqları tərəfindən kəşf olunubdur. Ümumiyyətlə, Xəzər dənizinin başqa
sektorlarında da, o cümlədən indi Türkmənistanın, Rusiyanın istifadə etdiyi sektorlardakı neft yataqlarını da
azərbaycanlılar kəşf ediblər. Ona görə də biz bu nailiyyətləri həm yüksək qiymətləndirir, bunlarla fəxr edir, həm
də gələcək müştərək işimiz üçün yaxşı baza hesab edirik. Sizə bildirmək istəyirəm ki, Azərbaycan neftçiləri
dünyada dəniz neft yataqlarının kəşfi və neft hasilatı sahəsində də pionerdirlər. Azərbaycan neftçiləri hələ 20-ci
illərdə Xəzər dənizində neft yataqları kəşf etmişdilər. Ancaq burada geniş miqyasda neft çıxarılmasına 1949-cu
ildə başlanmışdır. Bunun da artıq əlli illik tarixi var.
Norveçin "Statoyl" şirkətinin qısa bir zamanda dənizdə neft hasilatı sahəsində əldə etdiyi nailiyyətlər çox
yüksək qiymətə [197-198] layiqdir. Bu qısa müddət ərzində "Statoyl" şirkəti, Norveçin neft sahəsində məşğul
olan təşkilatları həqiqətən həddindən artıq böyük işlər görmüşlər və az bir vaxtda böyük miqdarda neft-qaz
hasilatının təmin edilməsinə nail olmuşlar. Biz bunu bilirdik və bugünkü səfərimizdə mən bir daha dərk etdim
ki, bunların hamısı dənizdən neft və qaz çıxarmaq üçün müasir, yüksək səviyyəli texnika və texnologiyanın,
şübhəsiz ki, insan beyninin gücündən səmərəli istifadənin nəticəsidir. Neft sənayesi sahəsində Azərbaycanın
böyük tarixi, zəngin təcrübəsi və neft sənayesində yüksək texnika və texnologiyanın tətbiqində Norveçin
qazandığı nailiyyətlər və böyük təcrübə ölkələrimiz arasında, "Statoyl" ilə Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti
arasında əməkdaşlığın çox səmərəli olması üçün əsasdır. Hesab edirəm ki, bu sahədə əməkdaşlığımızın böyük
gələcəyi var. Biz bu əməkdaşlığın başlanğıcındayıq, uzun illər bərabər çalışacaq, əməkdaşlıq edəcəyik.
Ümidvaram ki, həm Norveç, həm də Azərbaycan böyük faydalar götürəcəkdir.
"Statoyl" ilə Azərbaycan arasında əməkdaşlığın ilkin nəticələri onu göstərir ki, Azərbaycan ilə çox
səmərəli əməkdaşlıq etmək olar və mən bu gün buraya toplaşanlara bildirmək istəyirəm ki, müştərək iş görmək,
sərmayə qoymaq, iqtisadi əməkdaşlıq üçün Azərbaycanın qapıları bütün ölkələrə, şirkətlərə açıqdır.
Azərbaycana gələn hər bir şirkət şübhəsiz ki, bu əməkdaşlıqdan xeyir götürə bilər. Bunun üçün ən əsaslı şərt
Azərbaycan iqtisadiyyatının bazar iqtisadiyyatı prinsipləri əsasında qurulmasıdır. Biz bu yolla gedirik və
iqtisadiyyatımızı dünya iqtisadiyyatına daha sıx bağlamaq istəyirik. Belə bir şəraitdə hər bir xarici şirkətin
Azərbaycan ilə müştərək iş görməsi üçün bütün şərait yaranıbdır. Azərbaycan iqtisadiyyatının başqa sahələri də
xarici şirkətləri cəlb edir. Güman edirəm ki, siz də buna daha çox maraq göstərə bilərsiniz.
Mən qeyd etdim ki, Azərbaycan böyük sənaye potensialına malikdir. Respublikamızda iri və müasir
tələblərə uyğun sənaye müəssisələri var: kimya, maşınqayırma sənayesi, kənd təsərrüfatı məhsullarının emalı və
başqa sahələr. Azərbaycanın zəngin təbiəti, münbit torpaqları var. Yəni kənd təsərrüfatında da çox böyük
potensialı var. Bu sahənin inkişaf etdirilməsi və kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı üçün də biz xarici
şirkətlərlə müştərək iş görməyə hazırıq.
Bilirsiniz ki, "Statoyl" şirkətindən əlavə, Norveçin başqa şirkətləri də Azərbaycana maraq göstərirlər.
Dünən biz "Kverner [198-199] injiniring" şirkətinin poldinqində olduq və çox ətraflı fikir mübadiləsi apardıq.
Onlar artıq Azərbaycana gəliblər, ofislərini açıblar və neft müqaviləsinin həyata keçirilməsində, Azərbaycan
iqtisadiyyatının başqa sahələrində şübhəsiz ki, onlarla müvəffəqiyyətli iş görə biləcəyik.
Mən qeyd etdim ki, Azərbaycanda genişmiqyaslı özəlləşdirmə proqramı qəbul olunub həyata keçirilir.
Yəni biz Azərbaycanın bütün dövlət mülkiyyətini özəlləşdirmək fikrindəyik, bu barədə qanun qəbul etmişik,
proqram tərtib olunub və artıq özəlləşdirmə prosesi gedir. Özəlləşdirmədə xarici ölkələrin şirkətləri, ayrı-ayrı
vətəndaşları da iştirak edə bilərlər və bildirmək istəyirəm ki, bu sahədə də lazım olan şəraiti yaradırıq. Bəzi
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böyük sənaye müəssisələrini xarici şirkətlərin idarəsinə verməyi qərara almışıq. Bizim böyük metallurgiya
kombinatının bir xarici şirkətin idarəsinə verilməsi haqqında danışıqlar aparılır və saziş hazırlanır.
Bazar iqtisadiyyatını təmin etmək, xarici şirkətlərə Azərbaycanda lazımi şərait yaratmaq üçün müvafiq
qanunlar qəbul etmişik və bundan sonra da qəbul edəcəyik. Azərbaycana maraq göstərən xarici şirkətlər əmin
ola bilərlər ki, Azərbaycanda onların rahat, səmərəli iş görməsi üçün bundan sonra da imkan yaradılacaqdır.
Mən iqtisadi sahədəki şərait haqqında məlumat verdim. Eyni zamanda demək istəyirəm ki, əməkdaşlıq
üçün şərtlərdən biri də ölkənin daxilində sabitliyin olmasıdır. Bildirmək istəyirəm ki, Azərbaycanda ictimaisiyasi vəziyyət tam sabitdir və bu sabitlik müvəqqəti deyil, daimi xarakter daşıyır. Ona görə də sərmayəçilər bu
barədə də narahat olmamalıdırlar.
Sizə məlumdur ki, Azərbaycan qonşusu Ermənistan ilə hərbi münaqişə vəziyyətindədir. Bu münaqişə
səkkiz il öncə Ermənistan tərəfindən, Azərbaycana qarşı torpaq iddiası ilə başlanıbdır. Münaqişə nəticəsində
Azərbaycana böyük zərbələr dəyib, ərazimizin bir qismi Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən işğal olunubdur.
Ancaq biz münaqişənin sülh yolu ilə aradan qaldırılması üçün çox cəhdlər göstəririk. İki ildir ki, atəş
dayandırılıb, atəşkəs rejimi haqqında saziş imzalanıbdır. Biz bu iki il müddətində məsələnin sülh yolu ilə həll
olunması üçün cürbəcür vasitələrdən istifadə edib danışıqlar aparırıq. Biz sülh tərəfdarıyıq, yaşadığımız
regionda, dünyada sülh olmasını istəyirik. Ona görə də hərbi əməliyyatların yenidən başlanmasına yol
verməyəcəyik və Ermənistan ilə Azərbaycan [199-200] arasında olan münaqişəyə sülh yolu ilə son qoyulması
üçün bundan sonra da çalışacağıq və ümidvaram ki, buna nail olacağıq.
Nəhayət, hər bir ölkə ilə əməkdaşlıq etmək istəyən ölkə, yaxud hansısa şirkət həmin ölkənin ictimai-siyasi
sistemi ilə maraqlanır. Müstəqil Azərbaycan Respublikasında hüquqi, demokratik, dünyəvi dövlət qurulur.
Azərbaycan demokratiya yolu ilə gedir, biz həyatımızın bütün sahələrində demokratiyanı tətbiq və inkişaf
etdiririk. Ölkəmizdə demokratiyanı əks etdirən bütün amillər mövcuddur.
Keçən il ümumxalq səsverməsi – referendum yolu ilə Azərbaycan Respublikasının ilk demokratik
konstitusiyası qəbul olunub, həmin vaxt parlamentə ilk demokratik seçkilər keçirilib və parlament artıq fəaliyyət
göstərir. Azərbaycanda demokratiya daimidir, insan hüquqlarının qorunması, söz azadlığı, siyasi plüralizm,
insan azadlığı prinsipləri, demokratik prinsiplər bərqərar olub və bundan sonra da möhkəmlənəcək, inkişaf
edəcəkdir. Azərbaycan dünyanın demokratiya prinsipləri ilə yaşayan ölkələrinin ailəsinə daxil olubdur. Şübhəsiz
ki, bu da Azərbaycanla əməkdaşlıq etmək, ölkəmizə sərmayə qoymaq istəyənlər üçün çox mühüm amildir. Ona
görə sizə bu barədə də məlumat verdim.
Bu gün mən Norveçin ən böyük nailiyyətlərindən biri olan, Stavanger şəhərindən 240 kilometr məsafədə
dənizdə yerləşən neft yatağında oldum. Orada yaradılmış həqiqi möcüzə məni heyran etdi. Məni dənizdəki
neftçıxarma platformaları ilə təəccübləndirmək mümkün deyil, çünki Azərbaycanda bu işləri uzun müddət
görmüşük, bunların hamısının şahidiyəm. Dünyanın başqa ölkələrində, o cümlədən Amerika qitəsində –
Meksika körfəzində və başqa yerlərdə dənizdə neft çıxarılan platformalarda da olmuşam. Ancaq dəniz neft
yatağında sizin yaratdığınız platformalar və çox yüksək səviyyəli texnologiya, elektronikanın nailiyyətlərindən
məharətlə istifadə etməyiniz məni çox heyran etdi.
Bugünkü ziyarətimdən çox məmnunam. Ziyarət çox maraqlı keçdi. Maraqlı cəhətlərdən biri də bundan
ibarətdir ki, vertolyota minməzdən əvvəl mənə və məni müşayiət edən şəxslərə xüsusi kostyumlar geyindirərkən
bizimkilərdən bəziləri bir az qorxdular, çəkindilər, belə hesab etdilər ki, bəlkə başlarına bir iş gələ bilər. Ancaq
heç bir şey olmadı, sağ-salamat gedib qayıtdıq. Azərbaycanda vertolyotla ayrı-ayrı platformalara uç[200201]maq yeni bir şey deyil, biz bunların hamısını etmişik. Amma biz dənizin lap uzaq yerlərindəki
platformalara gedəndə də belə kostyumlar geyməmişdik. Bu, bizim üçün qeyri-adi bir şey idi. Bəziləri də hesab
edirdilər ki, onlar artıq kosmonavtlara oxşayırlar. Ona görə də bu, bir az təəccüblü oldu. Ancaq mən bunu da
yüksək qiymətləndirirəm ki, siz dəniz neft mədənlərində işləyənlərin qayğısına qalır, onların təhlükəsizliyini
təmin etmək üçün çox işlər görürsünüz, çox vəsait sərf edirsiniz. Bu da ölkənizin yüksək mədəniyyətə malik
olduğunu, insanpərvərliyinizi göstərir.
Məni ən çox heyran edən və sevindirən norveçlilərin mehribanlığı, açıqürəkli olmaları, sadəliyi,
səmimiliyi və qonaqpərvərliyidir. Biz buraya gəldiyimiz dəqiqələrdən indiyədək ölkənin başçılarından tutmuş
sadə adamlara qədər mehribanlığınızı və qonaqpərvərliyinizi hiss edirik. Ona görə də mən nümayəndə
heyətimizin bütün üzvləri adından, öz adımdan sizə təşəkkür edirəm.
Norveç-Azərbaycan iqtisadi əməkdaşlığının artıq yaxşı nəticələri var, biz bunlarla fəxr edirik. Eyni
zamanda çox böyük imkanlar və perspektivlər də var. Norveçin iş adamlarını, şirkətlərini Azərbaycana dəvət
edirəm. Azərbaycana sərmayə qoyan hər bir şirkət onun faydasını mütləq görəcəkdir, buna əmin ola bilərsiniz.
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Bizə göstərdikləri qonaqpərvərliyə görə "Statoyl" şirkətinə, onun bütün rəhbərliyinə təşəkkürümü
bildirirəm. Stavanger şəhərinin merinə, vilayətin qubernatoruna təşəkkür edirəm. Stavanger şəhərinin bütün
sakinlərinə, Norveç xalqına hörmət və ehtiramımı bildirirəm. Sağ olun.
Əliyev, Heydər Əlirza oğlu.
Müstəqilliyimiz əbədidir: 6-cı kitab. Bakı: Azərnəşr, 1998.- S. 108-110.
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NORVEÇDƏ DƏNİZ NEFT PLATFORMASIİLƏ TANIŞLIQDAN SONRA RESPUBLİKA
TELEVİZİYASINA MÜSAHİBƏ
26 aprel 1996-cı il
Sual: Cənab prezident, platforma ilə tanışlıq səfər içində bir səfərdir. İstəyirik təəssüratlarınızı
öyrənək.
Cavab: Çox gözəl təəssüratlarımız var. Şimal dənizindəki bu platforma müasir texnologiya ilə təmin
edilmiş çox mükəmməl bir qurğudur. Mən Azərbaycanda, Xəzər dənizində, başqa ölkələrdə də platformalar
görmüşəm. Ancaq bu platforma həm texnikasına, həm də texnologiyasına, avadanlığına görə ən müasir
platformadır. Bu platformalardan neft, qaz çıxarırlar. Onları görmək, tanış olmaq maraqlı idi. Biz orada
işləyənlərlə söhbət etdik. Onlar öz işləri barədə ətraflı məlumat verdilər. Bu, bizim üçün çox əhəmiyyətlidir.
Çünki "Əsrin müqaviləsi"nin həyata keçirilməsi ilə əlaqədar biz də belə platformalar tikəcəyik.
Sual: Bu platformada öyrəniləsi və tətbiq olunası çox şey var?
Cavab: Bəli. Ümumiyyətlə görünür ki, "Statoyl" şirkəti həqiqətən çox qısa bir müddətdə böyük
nailiyyətlər əldə etmişdir. Buraya gələn gündən onların işi ilə tanış oluram və bu gün Şimal dənizindəki
platforma ilə tanışlıq da məni bu qənaətə gətirdi.
Əliyev, Heydər Əlirza oğlu.
Müstəqilliyimiz əbədidir: 6-cı kitab. Bakı: Azərnəşr, 1998.- S. 111.
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"STATOYL" ŞİRKƏTİNİN AZƏRBAYCAN PREZİDENTİNİN ŞƏRƏFİNƏ VERDİYİ
RƏSMİ ZİYAFƏTDƏ NİTQ
Stavanger
26 aprel 1996-cı il
Hörmətli xanımlar və cənablar!
Mən bu gün artıq sizin qarşınızda nitq söyləmişəm. Ona görə də vaxtınızı almaq istəmirəm. Mərasim qaydaqanununa uyğun olaraq bizi buraya qonaq çağıran tərəfin nümayəndəsi çıxış etdiyinə görə mən də bir neçə söz
demək istəyirəm. Bu gün biz sizinlə burada axırıncı dəfə nahar edirik. Yəqin ki, növbəti dəfə bu mərasim
Bakıda olacaqdır. Sabah səhər biz Vətənə qayıdacağıq. Mən bu gün buradakı təəssüratlarım haqqında
danışacağam.
Norveç böyük ərazisi olan bir ölkədir, əhalisi isə ərazisinə nisbətən o qədər də çox deyil. Norveçlilərin
istedadı və ən böyük üstünlüyü ondan ibarətdir ki, ərazisi böyük olan ölkəni az-saylı əhali ilə yüksək səviyyələrə
qaldırmışlar. Biz bu günlər Norveçin tarixi ilə bir daha yaxından tanışlıq zamanı xalqınızın nə qədər zəngin
tarixi və bu tarixin nə qədər parlaq səhifələri olduğunu gördük. Ancaq bütün bunlarla bərabər, Norveç xalqının
ən böyük nailiyyəti demokratiyanın, iqtisadiyyatın və xalqın rifah halının ən yüksək səviyyədə olmasıdır. Siz
buna öz istedadınız, fədakar əməyinizlə nail olmusunuz. Bu nailiyyətlər münasibətilə mən sizi təbrik edirəm.
Belə bir xalq ilə, dövlət ilə dostluq, əməkdaşlıq yaratmaq Azərbaycan üçün çox əlverişlidir və mən bunu
ürəkdən istəyirəm.
Hesab edirəm ki, belə bir dostluq, əməkdaşlıq yaranıbdır. Bu günlər bizim burada keçirdiyimiz görüşlər və
xüsusən Norveçin iş adamları, şirkət rəhbərləri ilə bu axşamkı görüşüm mənə bir daha əsas verir deyim ki, biz
doğrudan da artıq çox yaxınlaşmışıq.
Norveçin bir sıra şirkətlərinin Azərbaycanda işləməsi barədə həmin şirkətlərin başçıları bu gün mənə çox
maraqlı məlumatlar verdilər. Doğrusunu deyim ki, mən əməkdaşlığımızın bu qədər geniş olduğunu bilmirdim.
Xüsusən bu axşam sizinlə, [203-204] yəni iş adamları, ayrı-ayrı şirkətlərin rəhbərləri, nümayəndələri ilə
söhbətlərim məni daha da sevindirdi. Mən sizi Azərbaycana dəvət edirəm. Amma gördüm ki, sizin çoxunuz
artıq Azərbaycanda möhkəm yer tutmusunuz. Mən də sizə deyirəm: Azərbaycanda daha möhkəm yer tutun. Sizə
kim mane olsa, mən sizin tərəfinizdəyəm və sizə kömək edəcəyəm. Buna arxayın ola bilərsiniz.
Bu görüşlər məni bir daha əmin edir ki, bizim əməkdaşlıq imkanlarımız çox böyükdür. Bu imkanları
yaradan bizimlə bərabər "Statoyl" şirkətidir. Bir çox şirkətlər Azərbaycana məhz "Statoyl" şirkətindən sonra
gəliblər və artıq respublikamızda iş görürlər. Gəlin bundan sonra da belə işləyək.
Biz buradan çox gözəl təəssüratlarla gedirik. Mən səmimi deyirəm, hər şey xoşumuza gəlir. Məni də, məni
müşayiət edənləri də ən çox sevindirən odur ki, siz ürəyi çox açıq, sadə adamlarsınız, təkəbbürlü deyilsiniz.
Bunlar çox yüksək keyfiyyətlərdir.
Məlumdur ki, siz öz müstəqilliyinizi 90 il bundan əvvəl əldə etmisiniz. Ondan əvvəlki dövrdə uzun illər
sizin xalqınız müstəqil olmayıb, başqa xalqların tabeliyində olub. Siz müstəqilliyin dadını yaxşı bilirsiniz və
ötən 90 ildə çox işlər görmüsünüz. Ona görə də mənim ən birinci təəssüratım ondan ibarətdir ki, siz öz
müstəqilliyinizi möhkəm qorumusunuz. Bu, məni çox sevindirir.
Azərbaycan öz müstəqilliyinin beşinci ilini yaşayır. Təsəvvür edin, bu müstəqillikdən ötrü biz nə qədər
həsrət çəkmişik, nə qədər həsrətlə, intizarla bunu gözləmişik. Fəxr edirik ki, nəhayət, buna nail olmuşuq və
müstəqilliyimizi hər şeydən üstün tuturuq, hər şeydən yüksək qiymətləndiririk. Ola bilər ki, gələcəkdə biz
müxtəlif çətinliklərlə qarşılaşaq, nəyi isə itirək, nəyi isə əldə edək. Amma müstəqilliyimizi heç vaxt əldən
verməyəcəyik. Biz müstəqilliyimizi sizin kimi, bəlkə sizdən də çox əzmlə qoruyub saxlayacağıq. Bu amil də
bizi çox doğmalaşdırır və bu, bütün sahələrdə – həm iqtisadiyyat, həm də digər sahələrdə bərabərhüquqlu
əməkdaşlıq etməyimiz üçün çox gözəl əsasdır.
Burada biz özümüzü çox sərbəst hiss edirik. Sizin qonaqpərvər münasibətiniz özümüzü belə sərbəst hiss
etməyimizə şərait yaradır. Biz buradan çox gözəl hissiyyatlarla Azərbaycana dönürük. Ölkənizi tərk edərkən
mən sizin xalqınıza, ölkənizə, şəxsən sizlərə səadət və xoşbəxtlik arzu edirəm. Norveç xalqının xoşbəxt gələcəyi
naminə badə qaldırmağınızı rica edirəm.
Əliyev, Heydər Əlirza oğlu.
Müstəqilliyimiz əbədidir: 6-cı kitab. Bakı: Azərnəşr, 1998.- S. 112.

108

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Əsrin müqaviləsi

"ŞAHDƏNİZ" YATAĞININ BİRGƏ İŞLƏNMƏSİ HAQQINDA AZƏRBAYCAN
RESPUBLİKASI DÖVLƏT NEFT ŞİRKƏTİ İLƏ XARİCİ NEFT ŞİRKƏTLƏRİ
ARASINDA MÜQAVİLƏ İMZALANMASI MƏRASİMİNDƏ
ÇIXIŞ
″Gülüstan″ Sarayı

4 iyun 1996-cı il
Hörmətli xanımlar və cənablar!
Hörmətli qonaqlar!
Bu gün 1996-cı il iyunun 4-ü Azərbaycan Respublikasının həyatında neft və qaz istehsalına, neft və qaz
sənayesinə həsr olunmuşdur. Azərbaycanda, Bakıda biz bu gün səhər böyük beynəlxalq neft-qaz sərgisi açdıq.
Ardıcıl olaraq, dalbadal üç ildir ki, Azərbaycanda belə böyük neft-qaz sərgisi təşkil olunur, açılır və bu sərginin
iştirakçılarının sayı ilbəil artır, sərginin miqyası genişlənir.
Biz hamımız bu gün eyni fikrə gəldik ki, beynəlxalq neft-qaz sərgisi bundan sonra Azərbaycanda hər il
açılacaq, fəaliyyət göstərəcək və bu, bir ənənəyə çevriləcəkdir. Bu, Azərbaycan Respublikasında zəngin neft-qaz
yataqlarının bundan sonra da işlənməsi üçün respublikamıza göstərilən maraqdır, eyni zamanda neft ölkəsi kimi
Azərbaycana verilən yüksək qiymətdir. Eyni zamanda bu, müstəqil Azərbaycan Respublikasının dünya ölkələri,
şirkətləri ilə müstəqil əlaqə qurmasını nümayiş etdirən əlamətdar bir hadisədir.
Azərbaycanda neft qədim zamanlardan hasil olunur. Azərbaycan hələ ötən əsrdən dünyada neft ölkəsi
kimi məşhurlaşıbdır. Ancaq son illərə qədər ölkəmizin həyatında belə sərgi heç vaxt olmamışdır. [412-413]
Bu gün bu möhtəşəm "Gülüstan" sarayına biz eyni zamanda, yeni bir əlamətdar hadisə münasibətilə
yığışmışıq. Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorundakı "Şahdəniz" neft-qaz yatağının müştərək işlənməsi barədə
Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Şirkəti ilə dünyanın bir neçə böyük neft şirkəti arasında müqavilənin
imzalanması mərasiminə toplaşmışıq.
Son iki il ərzində üçüncü dəfədir ki, biz böyük neft müqaviləsi imzalayırıq. Üçüncü dəfədir ki, bu
əlamətdar hadisə münasibətilə buraya – "Gülüstan" sarayına toplaşırıq. 1994-cü il sentyabrın 20-də Bakıda
imzalanmış böyük neft müqaviləsi – Azərbaycan Respublikası ilə dünyanın nüfuzlu neft şirkətləri arasında
müqavilə artıq yaşayır, işləyir və öz nəticələrini verir. "Əsrin müqaviləsi" adlandırılan bu müqavilə Xəzər
dənizinin Azərbaycana məxsus olan sektorundakı "Azəri", "Çıraq" və "Günəşli" yataqlarının müştərək işlənməsi
ilə əlaqədardır.
Xəzər dənizinin Azərbaycana aid sektorundakı "Qarabağ" neft yatağının müştərək işlənməsi ilə istifadə
olunması üçün keçən ilin noyabrında ARDNŞ dünyanın bir neçə böyük neft şirkəti ilə ikinci neft müqaviləsini
imzalamışdır. Bu müqavilə də işləyir, yaşayır və ümidvaram ki, öz nəticələrini verəcəkdir.
Bu gün imzalanmaq üçün hazırlanmış müqavilə Xəzər dənizinin Azərbaycana məxsus sektorundakı
"Şahdəniz" neft-qaz yatağının müştərək işlənməsinə, istifadə edilməsinə həsr olunubdur. "Şahdəniz" yatağı
Azərbaycanın geoloqları, alimləri, neftçiləri tərəfindən açılmış, kəşf edilmiş çox zəngin yataqlardan biridir. Bu
yataq geoloqlarımıza, alimlərimizə hələ on illər bundan əvvəl məlum olmuş, 80-ci illərdə açılmışdır. Nəhayət,
biz bu yataqdan əməli surətdə istifadə edilməsi üçün böyük bir addım atırıq.
Deyilənlərə görə, təxminən 1990-cı ildə Dövlət Neft Şirkəti tərəfindən Azərbaycanın qaz ilə təchizatını
təmin etmək üçün "Şahdəniz" yatağında bu quyunun qazılmasına başlanmış, verilən məlumata görə təxminən 2
min metr dərinliyə qədər qazılmış, ancaq vəsaitin, imkanların olmamasından bu iş davam etdirilməmiş və başlıbaşına buraxılmışdır. 1992-ci ilin sentyabrında Azərbaycan hökuməti "Şahdəniz" yatağının işlənməsi ilə
əlaqədar Böyük Britaniya Krallığının "Britiş Petroleum" və Norveçin "Statoyl" şirkətləri ilə müqavilə
imzalamışdır. Bu müqavilədə həmin yatağın birgə işlənməsi üçün danışıqlar aparılması və yatağın işlənməyə
hazırlanması barədə [413-414] "Britiş Petroleum" və "Statoyl" şirkətlərinə xüsusi səlahiyyətlər verilmişdir. Bu
iki şirkət alyans yaradaraq işə başlamış, sonra həmin alyansa Türkiyənin "Türkiyə Petrolları Anonim Ortaqlığı"
şirkəti də qoşulmuş, onlar bu işləri öz imkanları çərçivəsində aparmışlar.
Son illərdə ARDNŞ ölkəmizin iqtisadiyyatını inkişaf etdirmək məqsədi ilə Azərbaycan Respublikasının
neft-qaz ehtiyatlarından, mövcud yataqlardan səmərəli istifadə edilməsi üçün lazımi işlər görmüşdür.
Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti, alimlərimiz, geoloqlarımız, neftçilərimiz "Şahdəniz" yatağında son illər
müəyyən tədqiqatlar aparmış, işlər görmüşlər. Bunların nəticəsində, 1995-ci ilin oktyabrında ARDNŞ
"Şahdəniz" yatağının dünyanın böyük neft şirkətləri ilə birlikdə, müştərək işlənməsini zəruri hesab etmiş və bu
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barədə təklif irəliyə sürmüşdür. Həmin təklif əsasında bu sahədə iş görülməsi üçün mən onlara həm səlahiyyət,
həm də lazımi tapşırıqlar vermişəm. Aparılan işlər nəticəsində Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti "Şahdəniz"
yatağının dünyanın bir sıra neft şirkətləri ilə birgə işlənməsi, istifadə olunması haqqında müqavilə layihəsi
hazırlayıb mənə təqdim etmişdir.
Bu müqavilə layihəsini hazırlayarkən, "Şahdəniz" yatağından əməli surətdə istifadə edilməsi üçün
tədbirlər görərkən ARDNŞ "Britiş Petroleum", "Statoyl", "Türkiyə Petrolları Anonim Ortaqlığı" şirkətləri ilə
bərabər, dünyanın başqa neft şirkətlərinin bu neft yatağının işlənməsinə cəlb edilməsi haqqında təkliflər irəli
sürmüş və bu təkliflərin həyata keçirilməsinə nail olmuşdur. Beləliklə, bu neft-qaz yatağının işlənməsinə Rusiya
Federasiyasının "LUKoyl", Fransanın "Elf Akiten" şirkətləri və İran İslam Respublikasının neft şirkəti də
qoşulmuşdur. Hazırlanmış müqavilə Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti ilə Böyük Britaniyanın "Britiş Petroleum",
Norveçin "Statoyl", Türkiyənin "Türkiyə Petrolları Anonim Ortaqlığı", Rusiyanın "LUKoyl", Fransanın "Elf
Akiten" şirkətləri və İranın neft şirkəti arasında müştərək iş görmək barədə müqavilədir.
Mən bu neft-qaz yatağının və eyni zamanda bu müqavilənin bir neçə göstəriciləri haqqında da söhbət
açmaq istəyirəm. Verilən məlumatlara görə, "Şahdəniz" yatağından 400 milyard kubmetr qaz çıxarılması, 200
milyon ton qaz-kondensat əldə olunması və 100 milyon ton neft hasil edilməsi gözlənilir. Beləliklə, bu, çox
böyük bir sərvətə malik olan neft-qaz yatağıdır və belə bir yatağın işlənməsi və istifadə edilməsi, şübhəsiz ki,
həm Azərbaycan Respublikasına, həm də bu mü[414-415]qavilənin iştirakçısı olan şirkətlərə, həmin şirkətlərin
mənsub olduğu ölkələrə çox böyük faydalar verəcəkdir.
Müqavilədə nəzərdə tutulmuş layihəni həyata keçirmək üçün dörd milyard ABŞ dolları məbləğində vəsait
qoyulması planlaşdırılmışdır və müqavilə 30 il müddətinə yerinə yetiriləcəkdir. Beləliklə, bu müqavilə həm
Azərbaycan Respublikası üçün, həm də müqavilənin həyata keçirilməsində iştirak edəcək şirkətlər və onların
mənsub olduğu ölkələr üçün iqtisadi cəhətdən çox səmərəlidir.
Bütün bu göstəriciləri nəzərə alaraq mən bu müqaviləni bəyənmişəm və həmin layihə əsasında
müqavilənin imzalanması haqqında fərman vermişəm. Məhz bunların da nəticəsində biz bu gün buraya bu
müqavilənin imzalanması mərasiminə toplaşmışıq.
Mən məmnuniyyət hissi ilə qeyd etmək istəyirəm ki, Azərbaycanın yeni neft-qaz yatağının istifadə
olunmasında bizimlə artıq bir neçə il əməkdaşlıq edən Böyük Britaniya Krallığının hökuməti və bu ölkənin
"Britiş Petroleum" şirkəti yenə də bizimlə bir yerdədir. Bu baxımdan mən Böyük Britaniya Krallığının
energetika və sənaye naziri cənab Tim Eqqarı xüsusi salamlayıram və onun bu işlərdə xidmətlərini qeyd edirəm.
Mən bunu xüsusi qeyd edirəm ki, biz bu işlərə başlayarkən – ilk müqaviləni imzaladıqdan indiyədək cənab Tim
Eqqar bizimlə birlikdədir və bu gün də bu tədbirdə iştirak edir.
Azərbaycan ilə Norveç arasında əməkdaşlıq da çox sabit xarakter daşıyır. Norveçin "Statoyl" şirkəti
bizim birinci böyük müqavilənin iştirakçısıdır və bu gün də yenidən bu müqavilənin fəal iştirakçısıdır. Bu
münasibətlə mən Norveç hökumətinin Azərbaycana olan diqqətini, marağını və Norveç dövlətinin, hökumətinin
sənaye və energetika naziri cənab Stoltenberqin burada olmasını xüsusi qeyd edirəm. O, sərgidə iştirak etdi və
vacib məsələ olduğu üçün indi öz ölkəsinə qayıtmalı oldu. Ancaq o, bizimlə bərabərdir. "Statoyl" şirkətinin
rəhbərləri və Norveçin Sənaye və Energetika Nazirliyinin nümayəndələri də indi burada bizimlə birlikdədirlər,
bu müqavilənin imzalanmasında iştirak edirlər. Mən onları salamlayıram.
Xəzər dənizinin Azərbaycana məxsus neft-qaz yataqlarının dünya şirkətləri ilə müştərək işlənməsi
prosesinə başlayarkən biz ilk əvvəldən indiyədək Rusiya Federasiyası ilə əməkdaşlıq edirik. 1993-cü ilin
oktyabrında Rusiya Federasiyasının yanacaq və energetika naziri cənab Yuri Şafrannik böyük nüma[415416]yəndə heyəti ilə Azərbaycanda olmuşdur. Xəzər dənizinin Azərbaycana məxsus olan sektorundakı neft
yataqlarının müştərək işlənməsi haqqında o vaxt biz Azərbaycan Respublikasının hökuməti ilə Rusiya
Federasiyasının hökuməti arasında saziş imzalamışıq. Rusiya Federasiyası və onun böyük neft şirkəti "LUKoyl"
bizim indiyədək imzaladığımız müqavilələrin hamısının – 1994-cü ilin sentyabrında imzalanmış müqavilənin,
1995-ci ilin noyabrında "Qarabağ" neft yatağının birgə işlənməsi ilə əlaqədar imzalanmış müqavilənin üzvüdür.
Rusiya Federasiyasının "LUKoyl" şirkəti bu gün "Şahdəniz" yatağının müştərək işlənməsi barədə hazırlanmış
müqavilənin də üzvüdür. Mən bunu çox müsbət hal hesab edirəm. Mən bunu Azərbaycan ilə Rusiya arasında
olan iqtisadi əməkdaşlığın nümayişi kimi qeyd edirəm. Bu münasibətlə Azərbaycana gəlmiş nümayəndə
heyətini və xüsusən Rusiyanın yanacaq və energetika nazirinin birinci müavini cənab Vladimir Kostyunini
xüsusi salamlayıram.
Bu gün imzalanan müqavilənin xüsusiyyətlərindən biri də odur ki, neft-qaz sənayesi sahəsində biz yeni
ölkələrlə əməkdaşlığa başlayırıq. Həmin ölkələrdən biri Fransadır, bu ölkənin məşhur "Elf akiten" şirkətidir.
Mən Fransa ilə bu sahədəki əməkdaşlığımızı müsbət qiymətləndirirəm və bundan məmnun olduğumu bildirmək
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istəyirəm. Bu münasibətlə Fransadan Azərbaycana gəlmiş nümayəndə heyətinin başçısı, Fransa Respublikasının
sənaye və energetika nazirinin müavini cənab Gi Arleti və "Elf Akiten" şirkətinin prezidenti cənab Filip Jofreni
xüsusi salamlayıram.
Mən qeyd etdim və bir daha bildirmək istəyirəm ki, Türkiyə Cümhuriyyətinin "Türk petrolları" şirkəti
neft- qaz sənayesi sahəsində bizimlə sıx əməkdaşlıq edir. Onlar "Şahdəniz" yatağı barədə müqavilənin işlənib
hazırlanmasında "Britiş Petroleum" və "Statoyl" şirkətləri ilə birgə bir neçə ildir ki, məşğuldurlar. Məhz
bunların nəticəsində "Türkiyə Petrolları Anonim Ortaqlığı" şirkəti indi imzalanan müqavilənin fəal iştirakçısıdır.
Türkiyədən bizə daim yüksək səviyyəli nümayəndələr gəlir. Hörmətli səfir bu gün bildirdi ki, Türkiyənin daxili
vəziyyəti ilə əlaqədar enerji naziri bu gün buraya gələ bilməyibdir. Ancaq biz onu da burada hesab edirik. Bu
gün mən Türkiyə Cümhuriyyətinin və onun "Türkiyə Petrolları Anonim Ortaqlığı" şirkətinin müqavilədə iştirak
etməsini xüsusi qeyd edirəm. Türkiyə Cümhuriyyətindən Azərbaycana gəlmiş nü[416-417]mayəndə heyətini,
"Türkiyə Petrolları Anonim Ortaqlığı" şirkətinin prezidenti cənab Sidqi Səncəri və Türkiyədən gəlmiş
qonaqlarımızın hamısını salamlayıram.
İran Azərbaycanın yaxın qonşusu, dostudur, Azərbaycan ilə İran arasında əməkdaşlıq gündən-günə
inkişaf edir. İndi biz İran ilə neft-qaz sənayesi sahəsində də əməkdaşlığımızı gücləndiririk. Qeyd etmək
istəyirəm ki, bizim bu əməkdaşlığımız var. Xəzər dənizinin İran sektorunda Azərbaycan neftçiləri iki quyu
qazma barədə sifariş alıblar və orada işləyirlər. Biz bunu İran ilə əməkdaşlığımızın bir nümunəsi hesab edirik.
Xəzər dənizində İranın öz sektoru var. Amma eyni zamanda, Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda olan –
"Şahdəniz" yatağının işlənməsinə İranın da cəlb edilməsini mən müsbət hadisə kimi qeyd edirəm. Güman
edirəm ki, bu, əməkdaşlığımızı daha da inkişaf etdirəcəkdir. Bu gün imzalanan müqavilədə İran İslam
Cümhuriyyətinin OİEK şirkəti də iştirak edir. Mən İran İslam Cümhuriyyətindən gələn qonaqlarımızı
salamlayıram, milli neft şirkətinin birinci vitse-prezidenti cənab Seyid Əli Əkbər Haşimini salamlayıram.
İmzalanmaq üçün təqdim olunan müqavilə Azərbaycanın neft yatağında yeddi ölkənin şirkətlərinin
müştərək işi üzərində qurulubdur: Azərbaycan Respublikası, Böyük Britaniya Krallığı, Norveç, Rusiya,
Türkiyə, Fransa, İran. Bu, çox əlamətdar bir haldır.
Mən sizi, bütün Azərbaycan xalqını bu əlamətdar hadisə münasibətilə, yeni neft müqaviləsinin
imzalanması münasibətilə ürəkdən təbrik edirəm və ümidvar olduğumu bildirmək istəyirəm ki, iqtisadi
əməkdaşlıq, iqtisadiyyatın inkişaf etdirilməsi sahəsində atdığımız bu böyük addım Azərbaycan xalqının rifahı
naminə yeni uğurlar gətirəcəkdir.
Bu müqavilənin imzalanması münasibətilə bu salona toplaşanları – xarici ölkələrdən gəlmiş
qonaqlarımızı, xarici ölkələrin Azərbaycandakı səfirlərini, beynəlxalq təşkilatların ölkəmizdəki
nümayəndələrini, bütün qonaqlarımızı ürəkdən salamlayıram, ümidvar olduğumu bildirmək istəyirəm ki, biz
gələcəkdə belə böyük hadisələrin yenə də şahidi olacağıq.
Hamınızı bir daha təbrik edirəm. Hesab edirəm ki, müqavilənin imzalanmasına başlamaq olar. [417-418]
YEKUN ÇIXIŞI
Hörmətli xanımlar və cənablar!
Azərbaycanda, Bakıda üçüncü böyük neft müqaviləsi imzalandı. Bugünkü mərasimin iştirakçıları bu
müqavilə haqqında, əvvəllər imzalanmış müqavilələr haqqında dəyərli sözlər dedilər. Heç şübhə yoxdur ki, bu
müqavilələr əməli surətdə həyata keçiriləcək, öz bəhrəsini, nəticələrini verəcək və Azərbaycan xalqının rifah
halının yüksəlməsi üçün böyük xidmətlər göstərəcəkdir.
Mən bir daha qeyd etmək istəyirəm ki, biz bu gün dünyanın məşhur və çox güclü neft şirkətləri ilə bu neft
müqaviləsini imzalayarkən Azərbaycan Respublikasının iqtisadiyyatım inkişaf etdirmək, xalqımızın,
vətəndaşlarımızın rifah halını yaxşılaşdırmaq məqsədi daşıyırıq.
Allah Azərbaycan xalqına zəngin sərvətlər bəxş etmişdir. Bizim borcumuz, vəzifəmiz bu sərvətlərdən
ehtiyatla istifadə etmək, eyni zamanda bu yataqları ardıcıl olaraq aşkara çıxarıb hərəkətə gətirmək, onlardan
müstəqil respublikamızın inkişafı, xalqımızın rifahı naminə istifadə etməkdən ibarətdir. Hamı bilməlidir ki, belə
müqavilələrin hazırlanması və onları imzalamaq haqqında qərarlar qəbul edilməsi çox böyük əmək, eyni
zamanda böyük iradə tələb edir.
Mən bu gün bildirmək istəyirəm ki, biz bu müqavilələri hazırlayarkən bütün məsələlərə çox diqqətlə,
məsuliyyətlə yanaşırıq. Həm bugünkü, həm də gələcək nəsillər qarşısında məsuliyyətimizi dərk edirik, Yalnız
dərin və geniş təhlildən, tədqiqatdan, müzakirədən, onların birinci növbədə Azərbaycan üçün gərəkli, faydalı
olduğunu hiss edəndən sonra biz bu müqavilələrin imzalanması haqqında qərar qəbul edirik. Bu müqavilələrin
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imzalanması haqqında qərar qəbul edərkən Azərbaycan Respublikasının prezidenti kimi mən üzərimə böyük
məsuliyyət götürürəm, bu məsuliyyəti dərk edirəm. Əmin ola bilərsiniz ki, bu müqavilələr yalnız və yalnız
Azərbaycan üçün çox zəruri olduğuna, ölkəmizin gələcəyi üçün çox xeyirli olduğuna, gələcək nəsillərimiz üçün
lazım olduğuna görə mən bu məsuliyyətli qərarları qəbul edirəm.
Bu müqavilələr, onların imzalanması Azərbaycan Respublikasının dövlət müstəqilliyini və suverenliyini
dünyaya ,bir daha nümayiş etdirir. Azərbaycan qədim və böyük neft ölkəsidir. Azərbaycanın təbii
sərvətlərindən on illərlə, əsrlərlə istifadə [418-419] olunubdur. Ancaq Azərbaycan xalqı heç vaxt indiki kimi öz
sərvətlərinin sahibi olmayıb və heç vaxt da özü, yalnız özü belə iri, cəsarətli, iradəli addımlar atmaq imkanına
malik olmayıbdır. Bunlar hamısı dövlət müstəqilliyimizin, suverenliyimizin bəhrəsidir və bizim də borcumuz bu
müstəqilliyi, suverenliyi göz bəbəyi kimi qoruyub saxlamaqdan ibarətdir.
Bu müqavilələrin imzalanması Azərbaycanda hüquqi, demokratik dövlətin mövcud olmasını, ölkəmizdə
demokratik proseslərin bərqərar olub inkişaf etməsini, respublikamızda siyasi, iqtisadi islahatların həyata
keçirilməsini nümayiş etdirir. Azərbaycanın sərbəst bazar iqtisadiyyatı yolu ilə getməsini və dünya
iqtisadiyyatına sıx bağlanmasını nümayiş etdirir. Mən bu gün bir daha bəyan edirəm ki, Azərbaycan
Respublikasının konstitusiyasında əks edilmiş bu prinsiplər bu gün də, gələcəkdə də həyatımızın qanunu, bütün
sahələrdə işlərimizin əsası olacaqdır.
Təsəvvür edin, Azərbaycan bu müqavilələr üzrə 13 ölkə ilə əməkdaşlıq edir. Bunlar hələ işin
başlanğıcıdır. Bizim təbii sərvətlərimiz zəngindir, imkanlarımız böyükdür. Biz gələcəkdə də bu yolla gedəcəyik
və Azərbaycan Respublikasının təbii sərvətlərindən xalqımızın rifah halını yaxşılaşdırmaq, ölkəmizin iqtisadi
potensialmı yüksəltmək üçün səmərəli istifadə edəcəyik.
Bu gün iyunun 4-dür. Düz üç il bundan əvvəl, məhz iyunun 4-də Azərbaycan xalqı, respublikamız böyük
təhlükə qarşısında idi. Azərbaycanda #qardaş qanı tökülmüşdü, vətəndaş müharibəsi başlanmışdı. Üç il bundan
əvvəli xatirinizə salın, o vaxt Azərbaycan necə ağır vəziyyətdə idi. Azərbaycan qarma-qarışıq vəziyyətdə idi,
insanlar gələcəyə ümidini itirmişdilər. Azərbaycan xalqı, dövlətimiz bu üç il müddətində çox ağır, böyük uğurlu
bir yol keçib. Azərbaycanda demokratiya bərqərar olub, ilk konstitusiya qəbul edilib, ölkəmizdə demokratik
prinsiplər əsasında Azərbaycanın ilk parlamenti seçilibdir. Bu ağır, çətin illərdə xalqımız yenə də öz
müdrikliyini göstərdi. Məhz Azərbaycan xalqının müdrikliyinə, mənəviyyatına görə biz ölkəmizi, xalqımızı bu
fəlakətlərdən xilas edə bildik, vətəndaş müharibəsinin qarşısını aldıq, Azərbaycanın daxilində olan
qarmaqarışıqlığı aradan götürdük, cinayətkar qüvvələri zərərsizləşdirdik və respublikamızda daxili ictimai-siyasi
sabitlik yaratdıq. [419-420]
İndi Azərbaycanın daxili həyatı sabitdir. İnsanlar rahat yaşayır və məhz ictimai-siyasi sabitliyin bərqərar
olunması nəticəsində xarici ölkələr Azərbaycana sərmayə qoymaq səylərini günü-gündən artırırlar. Məhz
bunların nəticəsində 1994-cü ildə birinci neft müqaviləsini imzaladıq və bu gün üçüncü böyük neft müqaviləsini
imzalayırıq.
Təsəvvür edin, üç il bundan əvvəl, iyunun 4-də respublikamız, xalqımız çapalayırdı, təhlükə qarşısında,
qan içində, vətəndaş müharibəsi içində idi. Amma üç ildən sonra biz məhz bu gün – iyunun 4-də artıq üçüncü
böyük neft müqaviləsini imzalayırıq.
Qonaqlarımız əmin ola bilərlər ki, Azərbaycanda ictimai-siyasi sabitlik möhkəmdir və günü-gündən
möhkəmlənəcəkdir. Azərbaycanda demokratik proseslər gedir və bundan sonra daha da sürətlə gedəcəkdir.
Azərbaycan demokratik, hüquqi, sivilizasiyalı dövlət kimi dünya birliyində öz yerini bundan sonra da
tutacaqdır.
Hörmətli dostlar, qonaqlar!
Sizi və bütün Azərbaycan xalqını, vətəndaşlarım bu gün, yəni 1996-cı il 4 iyun günü münasibətilə,
üçüncü neft müqaviləsinin imzalanması münasibətilə təbrik edirəm. Sizə cansağlığı, xoşbəxtlik və uğurlar
arzulayıram.
Müqavilə uğurlu olsun! Gələn görüşlərə, müqavilələrə qədər.
Əliyev, Heydər Əlirza oğlu.
Müstəqilliyimiz əbədidir: 6-cı kitab. Bakı: Azərnəşr, 1998.- S. 212-215.
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"DƏDƏ QORQUD" QAZMA QURĞUSUNUN FƏALİYYƏTƏ BAŞLAMASINA HƏSR
OLUNMUŞ MİTİNQDƏ NİTQ
24 avqust 1996-cı il
Hörmətli xanımlar və cənablar!
Hörmətli qonaqlar, əziz neftçilər!
Hörmətli dostlar!
Sizi, Azərbaycanın bütün vətəndaşlarını, xalqımızı bugünkü əlamətdar hadisə – "Dədə Qorqud" qazma
qurğusunun işə başlaması münasibətilə ürəkdən təbrik edirəm. Bu gün biz tarixi hadisənin şahidiyik. 1994-cü
ilin sentyabrında Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti ilə bir çox xarici ölkələrin böyük neft şirkətləri arasında
imzalanmış müqavilənin – "Əsrin müqaviləsi"nin əməli surətdə həyata keçirilməsinin yeni və çox mühüm bir
mərhələsini qeyd edirik. Bu gün "Dədə Qorqud" adı verilmiş Yarımdalma qazma qurğusu müqavilənin əsasında
qazma, gələcəkdə isə Azərbaycanda suyun çox böyük dərinliyində və yerin dərinliyində olan yataqlardan neft
çıxarılması işinin başlanmasını təmin edəcəkdir.
Gördüyünüz kimi, "Dədə Qorqud" qazma qurğusu nəhəng, həddindən artıq mürəkkəb və çox müasir
texnologiyaya malik olan, Azərbaycan neft sənayesində görkəmli yer tutan böyük bir istehsal müəssisəsidir.
Azərbaycan neftçiləri Xəzər dənizindən neft çıxarmaqla, hasil etməklə 1949-cu ildən məşğuldurlar. Onlar
dəniz neftçiləri kimi, dünyada dənizin dərinliyindən neft çıxarmaq sahəsində yüksək nailiyyətlər əldə etmiş
neftçilər kimi böyük şöhrət qazanmışdır. Azərbaycan neftçilərinin, alimlərinin, geoloqlarının, mühəndislərinin,
texniklərinin, mütəxəssislərinin 1949-cu ildən indiyədək gördükləri iş, əldə etdikləri nailiyyətlər Azərbaycan
xalqına xidmət etmiş, respublikamızın sərvətlərini zənginləşdirmiş və ölkəmizin neftçilərinə, xalqımıza dünyada
böyük şöhrət gətirmişdir.
Azərbaycanın dəniz neftçilərinin fəaliyyəti tarixinə nəzər salsanız görəcəksiniz ki, onlar 1949-cu ildən
başlayaraq ilbəil öz təcrübələrini artırmış, ilbəil sahildən dənizin ortalarına get[242-243]mişlər. Əvvəl suyun
dərinliyi 20-30 metr olan yerlərindən neft çıxarılırdısa, 1970-ci illərdə artıq suyun 150 metr dərinliyindən neft
çıxarmağa nail ola bilmişlər. Azərbaycan neftçilərinin keçmiş illərdə əldə etdiyi nailiyyətlər, iş təcrübəsi, elmi
ixtiraları dünyanın bir çox ölkələrində tətbiq edilmiş, onlardan istifadə olunmuşdur. Beləliklə, Azərbaycan
neftçiləri, alimləri dənizin dərinliyindən neft hasil etmək sahəsində dünya təcrübəsinə öz böyük töhfələrini
vermişlər. Məhz Azərbaycan neftçilərinin gərgin fəaliyyəti, elmi axtarışları nəticəsində Xəzər dənizində böyük
neft yataqları kəşf edilmiş, onların neft potensialı ilbəil öyrənilmiş, dəqiqləşdirilmişdir. İndi biz onlardan geniş
miqyasda istifadə etmək imkanı əldə etmişik.
1994-cü ilin sentyabrında imzalanmış böyük neft müqaviləsində Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda
olan "Azəri", "Çıraq" yataqlarından və "Günəşli" yatağının dərinlikdə yerləşən hissəsindən 30 il müddətində
neft hasil edilməsi nəzərdə tutulubdur. Xatırlatmaq istəyirəm ki, bu yataqlar Azərbaycan neftçiləri, geoloqları
tərəfindən 1970-ci illərdə kəşf olunmuşdur. Neft potensialı müəyyən edilmiş və həmin neft yataqları bundan
sonra daha da dərindən öyrənilmiş və Azərbaycan xalqının böyük sərvətinə çevrilmişdir. Məhz bunlar mövcud
olduğuna görə də 1994-cü ildə "Əsrin müqaviləsi" imzalanmışdır.
İndi biz ətrafına toplaşdığımız və bu gün təntənə ilə yeni həyat verəcəyimiz qazma qurğusu da məhz 1970-ci
illərdə görülən işlərin nəticəsində 1981-ci ildə fəaliyyətə başlamış, Xəzər dənizinin bir çox yerlərində qazma işi
aparmış, neft çıxarmış, Azərbaycanda neft hasilatını artırmışdır.
Bu gün biz Azərbaycanın, Bakının gözəl bir guşəsində toplaşmışıq. Xəzər dənizinin sahilindəki bu gözəl
mənzərə Azərbaycanın təbiətinin nə qədər gözəl olduğunu əyani surətdə nümayiş etdirir. Bu gün bu mərasimə
gələn qonaqlar və Azərbaycan Respublikasının dövlət orqanlarının, neft sənayesinin nümayəndələri görürlər ki,
bu yerlər cəmi 15-20 il içərisində nə qədər dəyişilibdir. Burada Azərbaycanın sənayesini, neft sənayesini
nümayiş etdirən nəhəng bir şəhərcik yaranıbdır.
Respublikamızın neft sənayesini inkişaf etdirmək, Xəzərin Azərbaycan sektorundakı neft yataqlarından
səmərəli istifadə etmək üçün 1970-ci illərdə burada, durduğumuz bu yerdə dərin özüllər zavodunun, yəni belə
böyük, nəhəng qurğular qurub yaratmaq üçün iri bir zavodun tikilməsi haqqında qərar [243-244] qəbul etdik.
Belə bir zavodun tikilməsi üçün biz çox axtarışlar apardıq, çox layihələrə baxdıq. Nəhayət, 70-ci illərin sonunda
Amerika Birləşmiş Ştatlarının bir şirkətindən bu zavodun texnologiyasını, qurğularını almaq üçün 400 milyon
ABŞ dolları məbləğində vəsaitdən istifadə edərək məhz burada, Xəzərin sahilində belə bir zavodu tikməyə
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başladıq. İndi biz bu nəhəng zavodun binalarını, burada yaranmış istehsal sahələrini böyük iftixar hissi ilə
görürük.
Mən bu gün buraya gələrkən, Xəzərin sahilində, vaxtilə tamamilə boş olan bir yerdə böyük zavod
korpuslarını və nəhəng qurğuları, sahili və bu sahənin ətrafında artıq yüksəklərə qalxmış yaşıl ağacları görüb bir
daha iftixar hissi keçirdim. Mən bu gün çox xoşbəxtəm, çox sevinirəm. Xoşbəxtəm, sevinirəm ona görə ki,
bütün burada gördüklərimizin əsasını qoyanlardan biriyəm, onun təməlini qoyanlardan biriyəm, onun
təşəbbüskarıyam. Vaxtilə bu işlərin görülməsi üçün illərlə zəhmət çəkmişəm, illərlə fəaliyyət göstərmişəm,
bunların reallığa çevrilməsi üçün illərlə çox çətin yollardan keçmişəm. Azərbaycan neftçiləri ilə, öz
həmkarlarımla birlikdə xalqımız, millətimiz üçün, respublikamızın böyük sənayesini qurmaq üçün, neft
sənayesini gələcəkdə inkişaf etdirmək üçün bunları yaratmağa çalışmışam. Nəhayət, bunlar yaranıb. Mən
bunları görməkdən, bunları seyr etməkdən özümü həddindən artıq xoşbəxt hiss edirəm.
Beləliklə, 1994-cü ilin sentyabrında böyük neft müqaviləsini imzalayarkən biz böyük təmələ əsaslanırdıq.
Yəni biz bu müqaviləni boş yerdə imzalamamışdıq. Bizim əlimizdə böyük sərvətlər var. Həm Xəzər dənizində
olan böyük neft yataqları, həm burada yaranmış bu böyük sənaye kompleksi, həm də bu gün üzərində
durduğumuz, ətrafına toplaşdığımız bu qazma qurğusu Azərbaycan xalqının sərvətidir. Məhz bu sərvətlərimizi
hiss edərək, bu sərvətlərimizin sahibi olaraq biz xarici ölkələrin neft şirkətləri ilə danışığa getmişik və onlarla
neft müqaviləsi imzalamışıq. Bu müqaviləni imzalayarkən həmişə onu dərk etmişik ki, bizim sərvətimiz var, bu
sərvətimizin sahibiyik və bu sərvətimizdən xarici ölkələrin neft şirkətləri ilə müştərək istifadə etmək üçün bu
addımları atmağa bizim haqqımız var.
Xarici ölkələrin neft şirkətləri də Azərbaycan ilə böyük neft müqaviləsini bağlamaq istəyərkən və bu
müqaviləni imzalayarkən çox yaxşı bilirdilər ki, Azərbaycanın böyük imkanları var. Əgər onlar xalqımızın,
Azərbaycan Respublikası[244-245]nın bu imkanlarının mövcud olduğunu dərk etməsəydilər, tək bir yataqlara
görə gəlib bizimlə bu böyük müqaviləni bağlamazdılar, yaxud buna çox ehtiyat edərdilər. Məhz Azərbaycanın
belə təbii sərvətləri olduğuna görə, respublikamızın bu böyüklükdə sənaye potensialı, ölkəmizin yüksək
səviyyəli mütəxəssisləri, neftçiləri olduğuna görə və burada sərbəst şərait yarandığına görə xarici ölkələrin neft
şirkətləri Azərbaycan ilə bu böyük və tarixi əhəmiyyətə malik müqaviləni imzaladılar.
Hörmətli dostlar, bu gün bu cəsarətli addımları atmaq üçün görürsünüz, keçmiş illərdə nə qədər böyük işlər
aparılıbdır. Eyni zamanda, o işlər həmin vaxtlarda görülməsəydi biz bu gün bu addımları da ata bilməzdik,
şübhəsiz ki, böyük işləri də başlaya bilməzdik. Bu da onu göstərir ki, 1970-ci illərdə görülən işlər, yaranan bu
böyük iqtisadi, sənaye potensialı və neft sənayesi sahəsində görülən işlər, yaranmış potensial Azərbaycan
Respublikasının dövlət müstəqilliyinin əsasıdır. Əgər onlar olmasaydı biz bu gün dövlət müstəqilliyini əlimizdə
bu qədər möhkəm saxlaya bilməzdik. Əgər onlar olmasaydı biz bu gün dövlət müstəqilliyimizə nail ola
bilməzdik. Demək, o illərdə görülən işlər həmin bu illər üçün, Azərbaycanın müstəqil yaşaması üçün yaranan
əsasdır. Bu gün sizə bəyan etmək istəyirəm ki, o illərdə bu işləri görərkən mən məhz Azərbaycanın gələcəyini,
bugünkü müstəqilliyini düşünürdüm. O işləri görərkən mən əmin idim ki, onlar Azərbaycanın sərbəst, müstəqil
yaşaması üçün əsas yaradır.
Məmnuniyyət hissi ilə qeyd edirəm ki, konsorsiumun yaratdığı əməliyyat şirkəti qəbul olunmuş proqramı
ardıcıl surətdə həyata keçirir. Müqavilə yaşayır, öz bəhrələrini verir və əməli surətdə yerinə yetirilir. Bugünkü
gün, bu mərasim müqaviləyə görə opponentlərimizə, xarici ölkələrdə və respublikamızın daxilində bizə müxalif
olan qüvvələrə, hesab edirəm ki, çox kəsərli cavabdır. Məlumdur ki, bu müqaviləni imzalamaq üçün biz nə
qədər çətin yollardan keçdik. Məlumdur ki, bu müqaviləni imzalamaq üçün bizə çox maneçiliklər oldu.
Müqavilə imzalanandan sonra biz cürbəcür təzyiqlər aldıq. Bəyanatlar verildi ki, bu müqavilənin işləməsinə yol
verilməyəcəkdir. Ayrı-ayrı qüvvələr müxtəlif ölkələrdə indiyədək də bu müqavilənin həyata keçirilməsinə mane
olurlar. Məlumdur ki, respublikamızın daxilində də bəziləri – o bədxah insanlar, qüvvələr bu müqavilənin kağız
üzərində qalacağı haqqında sözlər deyirdilər və çox çalışırdılar ki, onların fikirləri doğru [245-246] olsun. Bu
gün onların hamısına cavab verilir. Müqavilə işləyir, öz proqramını yerinə yetirir. Bir daha deyirəm, müxalif
olan bütün qüvvələrin hamısına bugünkü mərasim çox əyani cavab verir.
Konsorsiuma daxil olan şirkətlərin nümayəndələri Beynəlxalq Əməliyyat Şirkətində təmsil olunublar.
Hesab edirəm ki, onlar cənab Terri Adamsın başçılığı ilə çox işlər görüblər və onların qarşısında çox böyük
vəzifələr durubdur. Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti Beynəlxalq Əməliyyatlar Şirkəti ilə birlikdə çox ahəngdar
çalışır. Onların hamısının birlikdə gördükləri işlərin nəticəsində biz bu gün bu mərasimə toplaşmışıq. Əmin
olduğumu bildirmək istəyirəm ki, nəzərdə tutulmuş proqram bundan sonra da vaxtında, ardıcıl surətdə həyata
keçiriləcəkdir.
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"Dədə Qorqud" qazma qurğusu bu gün işə başlayır. Biz bu gün onun ayrı-ayrı bölmələri, cihazları ilə tanış
olduq və ondan sonra buraya sizinlə görüşə gəlmişik. Tanış olduğumuz bu qurğunun müasir vəziyyəti onu
göstərir ki, əvvəlki qurğunun üzərində çox işlər görülübdür. Doğrudan da qurğu müasir texnologiya
prinsiplərinə əsasən modernləşdirilibdir, müasir səviyyəyə çatdırılıbdır. Verilən məlumatdan mən belə görürəm
ki, bu qurğu bu gündən sonra sahili tərk edib, sahildən uzaq neft yataqlarımıza yola düşəcək və nəzərdə
tutulmuş proqram əsasında orada qazma işlərinə başlayacaqdır.
Bu qurğunu modernləşdirib "Dədə Qorqud" adına layiq səviyyəyə çatdırdıqlarına görə konsorsiumun
Beynəlxalq Əməliyyat Şirkətinə, onun modernləşdirilməsi ilə məşğul olan "Sante-Fe" şirkətinə və Azərbaycan
Dövlət Neft Şirkətinə, bu qurğunun müasir vəziyyətə gətirilməsi üçün çalışmış bütün mütəxəssislərə, fəhlələrə
və bu sahədə fəaliyyət göstərən insanların hamısına mən səmimi təşəkkürümü bildirirəm.
"Sante-Fe" şirkətinə və onun başçısına xüsusi təşəkkür edirəm. Onlar çox işlər görüblər. Bu işin bir nəticəsi
də ondan ibarətdir ki, burada xarici ölkələrdən dəvət olunmuş mütəxəssislərlə yanaşı, yerli, azərbaycanlı
mütəxəssislər də çalışıb, hazırlaşıblar və burada birgə işləyirlər. Mən bu gün bu qurğunu gəzərkən, seyr edərkən,
onun ayrı-ayrı hissələrinə baxarkən hər yerdə iki nəfəri gördüm. Onlardan biri xarici ölkədən gəlmiş
mütəxəssisdir, şübhəsiz ki, o, xarici dildə danışır; o biri isə bizim yerli mütəxəssisdir, Azərbaycan dilində
danışır. Bunun özü də gözəl bir haldır. [246-247]
Bu qurğudakı işlər bir də onu göstərir ki, Azərbaycan Respublikasının mütəxəssisləri – neftçiləri,
mühəndisləri, fəhlələri xarici neft şirkətlərinin mütəxəssisləri ilə yanbayan, bərabər işləməyə qadirdirlər və
müştərək iş görməyə hazırdırlar. Bizim bundan sonra da görəcəyimiz müştərək işlərimiz çox müvəffəqiyyətli
olacaqdır. Müsbət hal bir də ondan ibarətdir ki, bu müştərək işlərin nəticəsində xaricdən gələn mütəxəssislər
Azərbaycan dilini, dövlət dilimizi öyrəniblər, mənimsəyiblər.
Cənab Terri Adamsın tərcüməçisi bir il bundan əvvəl tərcümə zamanı ancaq ingilis dilindən rus dilinə
tərcümə edirdi və rus dilində danışırdı. Amma bu gün o, Azərbaycan dilində danışır və cənab Terri Adamsın
nitqini Azərbaycan dilinə çox gözəl tərcümə edib bizə çatdırdı.
"Sante-Fe" şirkətinin başçısının da öz çıxışının ilk cümlələrini Azərbaycan dilində söyləməsi məni çox
sevindirdi. Bunlar hamısı onu göstərir ki, dövlət dilimiz, ana dilimiz – Azərbaycan dili ölkəmizdə hakim dildir.
Nəinki azərbaycanlılar, respublikamıza xaricdən gələn qonaqlarımız, dostlarımız, həmkarlarımız da bu dilə
hörmət edirlər, bu dili öyrənmək, bu dildə danışmaq istəyirlər. Bu, çox sevindirici haldır. Bu, eyni zamanda,
müstəqil respublikamızın əsas atributlarından biri olan Azərbaycan dilinin inkişaf etməsini göstərir.
Bu qazma qurğusuna "Dədə Qorqud" adı verildi. Bu adın verilməsi haqqında da biz müzakirə aparmışdıq.
Bu mərasimə hazırlaşarkən cənab Terri Adams və Natiq Əliyev bu tədbir və görülən işlər haqqında mənə ətraflı
məruzə etdilər. Biz bir çox məsələləri müzakirə etdik. Xüsusən, bundan sonra görüləcək işlər haqqında, nəhayət,
bu qurğunun adı haqqında da geniş müzakirə apardıq. Bilirsiniz ki, bu qurğunun adı indiyədək "Kaspmorneft"
olubdur. Şübhəsiz ki, bu da bizim bugünkü həyatımıza uyğun olmayan bir addır. Eyni zamanda, bu qurğu
yenidən doğulubdur. Ona görə də onun yeni adı olmalıdır. Deyə bilərəm ki, mənə Azərbaycan xalqının tarixinə,
ənənələrinə və ayrı-ayrı tarixi yerlərə məxsus 10-a qədər cürbəcür adlar təqdim olundu. Təqdim olunan adların
hamısı doğrudan da dəyərli idi. Ancaq mən bu qurğuya "Dədə Qorqud" adı verilməsi barədə qərar qəbul etdim.
Hesab edirəm ki, hər bir azərbaycanlı üçün bu, müqəddəs və əziz ad, bu qurğu üçün ən dəyərli, görkəmli addır.
"Dədə Qorqud" qurğusuna böyük uğurlu yol arzulayıram!
"Dədə Qorqud" qurğusunun əmək kollektivinə, bu qurğuda [247-248] çalışanlara – Azərbaycan
vətəndaşlarına, xaricdən gəlmiş mütəxəssislərə müştərək, müvəffəqiyyətli iş arzu edirəm!
Bu qurğuda çalışanların hamısına cansağlığı və yeni-yeni uğurlar arzulayıram!
Yaşasın "Dədə Qorqud" qurğusu!
"Dədə Qorqud" qurğusunun açılması, işə başlaması münasibətilə sizi təbrik edirəm.
"DƏDƏ QORQUD" QAZMA QURĞUSU İLƏ
TANIŞLIQDAN SONRA FƏXRİ QONAQLAR
KİTABINA YAZILMIŞ ÜRƏK SÖZLƏRİ:
"Bu gün Azərbaycan neft sənayesinin həyatında əlamətdar hadisə baş verir. "Əsrin müqaviləsi"nin
həyata keçirilməsinin nəticəsi olaraq Birinci Yarımdalma qazma qurğusu fəaliyyətə başlayır. Bu qurğuya bu
gün xalqımız üçün əziz və müqəddəs olan "Dədə Qorqud" adı verilir. Qurğuya uzun ömür, uğurlu yol
arzulayıram. Bu qurğunu bərpa edib müasir səviyyəyə çatdıranlara təşəkkür edirəm. Böyük neft müqaviləsini
icra edən beynəlxalq konsorsiuma müvəffəqiyyətlər arzulayıram. Təbrik edirəm.
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HEYDƏR ƏLİYEV
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
24 avqust 1996-cı il [248-249]
Əliyev, Heydər Əlirza oğlu.
Müstəqilliyimiz əbədidir: 7-ci kitab. Bakı: Azərnəşr, 1998.- S. 119-121.
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AZƏRBAYCAN BEYNƏLXALQ ƏMƏLİYYAT ŞİRKƏTİNİN (ABƏŞ) OFİSİNİN
AÇILIŞI MƏRASİMİNDƏ NİTQ
24 avqust 1996-cı il
Hörmətli cənab Terri Adams, hörmətli xanımlar, cənablar!
Bu gün biz səhər tezdən Azərbaycan Respublikasının xarici ölkələrlə neft hasilatı sahəsində əməkdaşlığı
üçün yaranmış konsorsium Beynəlxalq Əməliyyat Şirkəti ilə bərabər, onların indiyə qədər gördükləri işlərlə
tanış oluruq və bu münasibətlə də buraya toplaşmışıq.
1994-cü ildə imzalanmış böyük neft müqaviləsinin həyata keçirilməsinin əyani nəticələrindən biri bu gün
"Dədə Qorqud" adı daşıyan qazma qurğusunun işə başlaması oldu. Beynəlxalq Əməliyyat Şirkəti, konsorsiumun
nümayəndələri imzalanmış müqaviləni həyata keçirmək üçün, şübhəsiz ki, layiqli iş yerinə də malik
olmalıdırlar. Ona görə də Azərbaycanın gözəl binalarından biri, indi önündə toplaşdığımız bu bina
konsorsiumun Beynəlxalq Əməliyyat Şirkətinin sərəncamına verilibdir. Cənab Terri Adams mənə bildirdi ki,
onlar bu binanı təmir ediblər, modernləşdiriblər, dediyi kimi, Azərbaycan rəssamlarının əsərləri ilə bəzəyiblər və
bu gün bizi binanın açılışına dəvət ediblər. Bu binanın adını "II villa petrolea" qoyublar və mənə verilən
izahatdan belə başa düşdüm ki, "II villa petrolea" vaxtilə Nobel qardaşlarının Azərbaycanda neft sənayesi ilə
məşğul olduqları zaman keçmişdə Qaraşəhər adlanan yerdə özləri üçün yaratdıqları ofisin adı olubdur.
Azərbaycanın neft sənayesində Nobel qardaşlarının gördükləri işlər ölkəmizin tarixinə həkk olubdur və
bunu biz bu gün də xatırlayırıq. O işlər XIX əsrin son dövründə başlanmışdısa, indi müstəqil Azərbaycan
Respublikasının dünyanın böyük neft şirkətləri ilə əməkdaşlığı XX əsrin sonunda başlayıbdır. Şübhəsiz ki,
bugünkü işlər bir əsr bundan öncə görülən işlərdən bütün xüsusiyyətlərinə görə qat-qat fərqli olmalıdır.
Vaxtilə Nobel qardaşlarının yaratdıqları ofis keçmiş zamanlarda Qaraşəhər adlanan bir yerdədir. O yerə
Bakıda ona [249-250] görə "Qaraşəhər" deyiblər ki, orada neft sənayesi ilə əlaqədar yaranmış neft emalı
zavodları havaya o qədər his buraxırdı ki, şəhərin həmin hissəsi – ərazi də, divarlar da, hər yer tamamilə
qaralmışdı.
Ancaq bu əsrin 70-ci illərində apardığımız böyük işlər nəticəsində Qaraşəhər tamamilə təmizləndi. Bakının
Qaraşəhərində yerləşən köhnə, çox geridə qalmış texnologiyaya malik olan zavodlar dağıdıldı, aradan götürüldü
və onların yerində müasir tələblərə uyğun yeni bir neftayırma zavodu tikildi. Xatırlayıram, 1976-cı ildə
Azərbaycanda ümumiyyətlə sənayenin, o cümlədən neft sənayesinin inkişafı, neft emalı sənayesinin tamamilə
yenidən qurulması üçün proqram irəli sürərkən mən bəyan etdim ki, Qaraşəhərdə olan, bütün şəhəri, ətraf
mühiti, şəhərin ekologiyasını çirkləndirən qurğuların hamısı dağılacaq, "Qaraşəhər" sözü tamamilə aradan
götürüləcək. Qaraşəhər adlanan yerdə ağaclar, güllər-çiçəklər əkiləcək, yeni binalar tikiləcək, ora şəhərimizin
gözəl bir guşəsinə çevriləcəkdir. Biz buna nail olduq. İndi hamı görür ki, hazırda ora şəhərin ən gözəl
hissələrindən biridir və Bakıda "Qaraşəhər" sözü işlənmir, artıq aradan götürülübdür. Orada geniş prospekt
salınıbdır, adına da Fəhlə prospekti deyirlər, gözəl binalar tikilibdir. İnsanlar orada və ora ilə bağlı olan,
Əhmədli adlandırılan yeni yaranmış qəsəbədə çox gözəl evlərdə yaşayırlar. Mən bunları cənab Terri Adams
Nobel qardaşlarının villası haqqında danışarkən Qaraşəhərin adını çəkdiyinə görə xatirimə saldım. İndi
Qaraşəhər yoxdur.
Bu gün toplaşdığımız bina isə vaxtilə neftçilər üçün tikilmişdir. Mən bu binada dəfələrlə olmuşam. Bura
keçmişdə gözəl bina olub, neftçilərin mədəniyyət sarayı idi. Təəssüflər olsun ki, bu gözəl bina Azərbaycanda
özbaşınalıq hökm sürdüyü zaman – 80-ci illərin axırı, 90-cı illərin əvvəlində respublikada hakimiyyətin ölkənin
bu cür sərvətləri ilə nəinki maraqlanmadığı, hətta bunlara çox mənfi münasibət göstərdiyi bir zamanda –
tamamilə sıradan çıxmış, dağıdılmış, bərbad vəziyyətə salınmışdı.
Bu binanı Beynəlxalq Əməliyyat Şirkətinə, konsorsiuma verərkən mən əmin idim ki, Beynəlxalq Əməliyyat
Şirkəti buranı müasir tələblərə uyğun vəziyyətə salacaq, səmərəli istifadə edəcəkdir. Bizim müqavilənin 30 il
müddəti var. Şübhəsiz ki, bu bina 30 il müddətində istifadə olunacaqdır. Mövcud binanı təmin etmək,
gözəlləşdirmək, modernləşdirmək, şübhəsiz, yaxşı [250-251] haldır. Amma yeni, müasir tipli bir bina tikmək və
tarixə yaddaş qoymaq bundan da yaxşı olardı. Əgər keçən əsrdə Nobel qardaşları Bakıda gözəl binalar
tikiblərsə, hesab edirəm ki, Beynəlxalq Əməliyyat Şirkəti, əsrin müqaviləsi ilə məşğul olan beynəlxalq
konsorsium da Azərbaycanda öz işinin çox izlərini qoyacaq, o cümlədən yeni, gözəl binalar tikiləcək, özləri də
istifadə edəcəklər və Azərbaycan xalqına da yadigar qoyacaqlar. Şübhə etmirəm ki, biz belə bir yeni binanın
açılışında da bərabər iştirak edəcəyik.
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İndi isə Beynəlxalq Əməliyyat Şirkətinin, cənab Terri Adamsın yeni ofisinin açılması münasibətilə sizi
təbrik edir və bu gün bu mərasimdə iştirak etməkdən məmnun olduğumu bildirmək istəyirəm. Beynəlxalq
Əməliyyat Şirkətinə bu binada rahat yerləşib səmərəli işləməyi arzulayıram. Sağ olun.
Əliyev, Heydər Əlirza oğlu.
Müstəqilliyimiz əbədidir: 7-ci kitab. Bakı: Azərnəşr, 1998.- S. 122-123.
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"ƏSRİN MÜQAVİLƏSİ"Nİ HƏYATA KEÇİRMƏK ÜÇÜN YARADILMIŞ
AZƏRBAYCAN BEYNƏLXALQ ƏMƏLİYYAT ŞİRKƏTİNİN İKİ İLLİK FƏALİYYƏTİNİN
YEKUNLARINA HƏSR OLUNMUŞ MÜŞAVİRƏDƏ
GİRİŞ SÖZÜ
Prezident sarayı
10 oktyabr 1996-cı il
Bugünkü müşavirədə 1994-cü ilin sentyabrında Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti ilə dünyanın böyük
şirkətlərinin təşkil etdiyi konsorsium arasında imzalanmış neft müqaviləsinin həyata keçirilməsinin iki illik
yekunlarına həsr olunubdur.
Müqavilə imzalandıqdan sonra konsorsiumun işini təşkil etmək və müqaviləni həyata keçirmək üçün
konsorsium tərəfindən Beynəlxalq Əməliyyat Şirkəti yaradılıbdır. Beynəlxalq Əməliyyat Şirkəti Azərbaycanda
yerləşir və bu müqavilənin həyata keçirilməsi üçün fəaliyyət göstərir.
Müqavilə qüvvəyə mindikdən sonra – müqavilə Azərbaycan parlamenti tərəfindən ratifikasiya olunub və
ratifikasiya sənədi Azərbaycan dövlətinin qanunu kimi 1994-cü ilin dekabrında Azərbaycan prezidenti
tərəfindən imzalanıb – iş başlayıbdır. Bu müddətdə görülən işlər daim şəxsən mənim nəzarətim altında olub.
Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti, Beynəlxalq Əməliyyat Şirkətinin prezidenti cənab Terri Adams və başqa
şəxslər müqavilənin həyata keçirilməsi haqqında vaxtaşırı məlumat veriblər.
Son günlər Bakıda Beynəlxalq Əməliyyat Şirkətinin bir neçə toplantısı keçirilibdir. Konsorsiuma daxil olan
neft şirkətlərinin yüksək səviyyəli nümayəndələri bu toplantıda iştirak ediblər, öz işlərini təhlil ediblər və 1997ci il üçün iş planı tərtib ediblər, büdcə müəyyənləşdiriblər. Bunların nəticəsində mən dünən Beynəlxalq
Əməliyyat Şirkətinin və konsorsiumun iştirakçısı olan şirkətlərin nümayəndələri ilə görüş keçirmişəm. [386387]
Eyni zamanda hələ bir neçə ay bundan öncə mənim iş planımda Beynəlxalq Əməliyyat Şirkətinin,
Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin hesabatını dinləmək nəzərdə tutulmuşdu. Biz "Dədə Qorqud" qazma
qurğusunu istismara verərkən və Beynəlxalq Əməliyyat Şirkətinin Azərbaycandakı nümayəndəliyini açarkən
mən bu məsələni irəli sürmüşdüm və nəhayət, bu planı yerinə yetirmək üçün bugünkü müşavirəni çağırmışam.
Müşavirənin məqsədi indiyə qədər görülən işləri təhlil etmək, onlara qiymət vermək və qarşıda duran vəzifələri
müəyyən etməkdir. Bu vəzifələr Beynəlxalq Əməliyyat Şirkəti və Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti tərəfindən
müəyyən olunubdur, ancaq mən bu barədə məruzələri dinləmək, vəziyyətlə ətraflı tanış olmaq istəyirəm. Eyni
zamanda qarşıda duran məsələlərin həlli üçün respublikanın hakimiyyət, dövlət orqanlarının nümayəndələri ilə
birlikdə müəyyən işlərin görülməsi nəzərdə tutulur.
YEKUN SÖZÜ
Hörmətli xanımlar və cənablar! Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti ilə, Azərbaycan Respublikası ilə dünyanın
böyük neft şirkətlərinin təşkil etdiyi konsorsium arasında iki il bundan öncə imzalanmış müqavilənin həyata
keçirilməsi haqqında bugünkü müzakirə çox məzmunlu və çox əhəmiyyətlidir.
Hesab edirəm ki, biz müqavilədə nəzərdə tutulmuş proqramın həyata keçirilməsi haqqında, əldə olunan
nailiyyətlər haqqında və gələcək planlar haqqında çox ətraflı məlumat aldıq. Mən bu müzakirədən, verilən
məlumatlardan, edilən məruzələrdən çox məmnunam.
İki il bundan öncə müqaviləni imzalamaq haqqında fərman verərkən və sonra müqaviləni imzalayarkən mən
şəxsən inanırdım ki, bu müqavilə uğurlu olacaqdır, həyata keçiriləcəkdir və öz müsbət nəticələrini verəcəkdir.
Ancaq eyni zamanda bu müqavilənin həyata keçirilməsi ilə əlaqədar proqramın yerinə yetirilməsi məsələsi
ilə mən bu keçən iki ildə daim maraqlanmışam, ona nəzarət etmişəm. Bir çox məlumat və məruzələrə əsasən, bu
müqavilənin ümumiyyətlə uğurla həyata keçirilməsinə arxayın idim. Ancaq buna baxmayaraq bu gün çox
təfsilatlı, ətraflı, geniş və hərtərəfli məlumatlar məni daha da rahatlandırır və daha çox məmnun edir. [387-388]
Dörd saatdan artıq davam edən bugünkü müzakirədən və verilən geniş məlumatlardan sonra biz tam
qətiyyətlə deyə bilərik ki, müqavilə həyata keçirilir və öz bəhrələrini verir.
Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin prezidenti Natiq Əliyev, Azərbaycan Beynəlxalq Əməliyyat Şirkətinin
prezidenti cənab Terri Adams və Beynəlxalq Əməliyyat Şirkəti prezidentinin müavinləri burada çox geniş,
maraqlı, əhəmiyyətli məlumatlar verdilər.
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Mən bu məlumatları dinləyərkən belə fikrə gəlirəm ki, əgər iki il bundan öncə müqaviləni imzalayanda biz
böyük ruh yüksəkliyi içərisində idiksə, indi iki il keçəndən sonra onun həyata keçirilməsi haqqında verilən
məlumatlar bizi daha çox sevindirməlidir və hesab edirəm ki, biz daha böyük ruh yüksəkliyi içində ola bilərik.
Bu müzakirəyə Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin və xüsusən Azərbaycan Beynəlxalq Əməliyyat Şirkətinin
çox məsuliyyətlə hazırlıq aparmasını və bugünkü müzakirəyə çox əsaslı sənədlər və məlumatlar təqdim etməsini
xüsusi qeyd edirəm.
Azərbaycan Beynəlxalq Əməliyyat Şirkəti konsorsiumun tərkibini əks etdirərək, konsorsiuma daxil olan
şirkətlərin nümayəndələrindən ibarət olaraq çox mürəkkəb bir orqandır. Mən bunu ona görə deyirəm ki, bu
konsorsiuma on bir şirkət daxildir. Hər şirkətin özünəməxsus dəst-xətti var, özünəməxsus maraqları var,
özünəməxsus da iş üslubu var. Bu şirkətlərin nümayəndələrinin bir yerdə belə ahəngdar işləməsi və müştərək iş
sahəsində bu qədər nailiyyətlər əldə etməsi çox sevindirici haldır.
Bu baxımdan mən hesab edirəm ki, Azərbaycan Beynəlxalq Əməliyyat Şirkətinin iş təcrübəsindən biz
hamımız istifadə etməliyik.
Mən bugünkü müzakirə haqqında cənab Terri Adamsa müraciət edərkən, şübhəsiz, düşünürdüm ki, o, geniş
bir məlumat hazırlayacaq. Ancaq təsəvvür etmirdim ki, bu məlumat bu qədər təfsilatlı olacaqdır və təkcə cənab
Terri Adams yox, onun hər bir sahə üzrə müavinləri də məsələləri çox konkret izah edəcəklər, konkret
işıqlandıracaqlar və ümumiyyətlə həm müqavilə haqqında, həm də onun həyata keçirilməsi haqqında bizim
təəssüratlarımızı bu qədər genişləndirəcəklər.
İşin bu cür təşkil olunması çox təqdirəlayiqdir. Mən bunu çox yüksək qiymətləndirirəm və geniş
məlumatlara görə, iza[388-389]hatlara görə, burada nümayiş etdirilən diaqramlara, ayrı-ayrı sxemlərə, ayrı-ayrı
cədvəllərə görə təşəkkür edirəm.
İndi mən görülən işlər haqqında bir neçə kəlmə öz fikrimi demək istəyirəm.
Öncə onu demək istəyirəm ki, müqavilədə nəzərdə tutulmuş proqram ardıcıl surətdə və demək olar ki,
əsasən vaxtlı-vaxtında yerinə yetirilir. Bəzi məsələlərdə müəyyən gecikmələr olubdur. Amma onlar səbəbsiz
deyil, onların obyektiv səbəbləri var. Ona görə də bunlar ümumi işin nəticələrinin qiymətinə heç bir mənfi təsir
göstərə bilməz.
Xarici şirkətlərin nümayəndələrinin nəzərinə çatdırmaq istəyirəm ki, biz keçmiş illərdə ümumiyyətlə planla
yaşamışıq. Sovet iqtisadi sistemində beşillik planlar olubdur, illik planlar olubdur, ayrı-ayrı məsələlərin həyata
keçirilməsi üçün ayrı-ayrı planlar olubdur və biz bu planları tərtib etməyi, həyata keçirməyi öyrənmişik və bu
barədə müəyyən təcrübəmiz var. Məhz buna görə də sosialist iqtisadi sisteminə "planlı iqtisadi sistem" adı
verilmişdir. Hesab edilirdi ki, kapitalist iqtisadiyyatında plan yoxdur. Belə fikir var idi ki, bu plan ancaq
sosialist sistemində var.
Ancaq görünür ki, hər yerdə plan var imiş və indi də var, yəqin ki, gələcəkdə də olacaqdır. İş ondadır ki,
planlar nə cür tərtib olunur, nə cür qurulur və nə cür həyata keçirilir.
Keçmiş zamanlarda, məsələn, Azərbaycanda planların yerinə yetirilməsində, xüsusən 70-ci illərdə biz çox
böyük nailiyyətlər əldə etmişdik. Məsələn, beşillik planları – xalq təsərrüfatının, iqtisadiyyatın inkişafına aid
beşillik planları biz vaxtından qabaq yerinə yetirirdik. Bu da həqiqət idi. Bunu bu gün mən bir daha bir həqiqət
kimi qeyd etmək istəyirəm. Ona görə də o sistem çərçivəsində Azərbaycanın iqtisadiyyatı o illərdə çox yüksək
sürətlə inkişaf etmişdi.
Ancaq eyni zamanda elə hallar olurdu ki, Azərbaycanda da və başqa respublikalarda da, ümumiyyətlə,
Sovet İttifaqında nəzərdə tutulan planlar yerinə yetirilmirdi və buna cürbəcür bəhanələr, cürbəcür səbəblər
göstərilirdi. Yəni bizim planları müvəffəqiyyətlə yerinə yetirmək təcrübəmiz də var və planları yerinə
yetirməmək təcrübəmiz də var.
İndi, iqtisadiyyatımızın bu keçid dövründə ümumiyyətlə, dövlətimizin bu keçid dövründə, şübhəsiz ki, biz
nəzərdə tutulmuş planların bir çoxunu vaxtında yerinə yetirə bilmirik. Bu[389-390]nun obyektiv səbəbləri də
var, amma subyektiv səbəblər də var.
Hesab edirəm ki, müəyyən bir dövrdən sonra biz bu sahədə də lazımi səviyyəyə qalxa biləcəyik. Neft
müqaviləsi proqramının yerinə yetirilməsi bizim üçün çox yaxşı nümunədir.
Doğrusu, mən bu iki il müddətində bu işlərə nəzarət edirdim və bəzən məndə narahatlıq hissi əmələ gəlirdi.
Ancaq bugünkü müzakirə məni çox məmnun etdi və tam qətiyyətlə deyirəm ki, Azərbaycan Beynəlxalq
Əməliyyat Şirkəti bu iki il müddətində çox müvəffəqiyyətlə işləyibdir və onların işini yüksək qiymətləndirmək
lazımdır.
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Görülən işlər haqqında burada deyildi, mən artıq bu barədə konkret fikirlər söyləmək istəmirəm. Ancaq
"Dədə Qorqud" qazma qurğusunun hazırlanması, onun işə salınması, "Çıraq" neft yatağında quyunun qazılması
və 1200 metr dərinliyə çatması – bu, artıq işin konkret nəticəsidir.
Mən bu gün burada verilən məlumatları və vədləri nəzərə alıram. Nəzərə alıram ki, 1996-cı ilin sonunda
şimal marşrutu ilə neft kəməri hazır olacaqdır. Mən nəzərə alıram ki, 1997-ci il avqust ayının 28-də "Çıraq"
yatağından konsorsiumun proqramı əsasında ilk neft hasil olunacaqdır. Mən nəzərə alıram ki, gecikməsinə
baxmayaraq, 1997-ci ilin mart ayında Qərb marşrutu ilə neft kəmərinin tikilməsinə başlanacaqdır və 1998-ci ilin
sonunda bu neft kəməri hazır olub istismara veriləcəkdir.
Bunların hamısını, bu məlumatları bu gün mən qəbul edirəm və yenə də deyirəm, nəzərə alıram. Şübhəsiz,
əmin olduğumu bildirmək istəyirəm ki, bu verilən sözlər, vədlər vaxtında yerinə yetiriləcəkdir.
Şimal marşrutu ilə neft kəmərinin başa çatması barədə mən sual verdim. Azərbaycan ərazisində bu neft
kəməri hazır olub başa çatacaqdır. Amma biz gərək bu neft kəmərinin Rusiya ərazisində bu ilin sonuna qədər
hazır olması məsələsinə tam arxayın olaq, yəni inanaq ki, bu olacaqdır.
Ona görə də Artur Rasizadəyə, Natiq Əliyevə göstəriş verirəm ki, onlar dərhal Rusiya hökuməti ilə və
"Transneft" şirkəti ilə əlaqəyə girsinlər, – bu barədə mən dedim, bir daha təkrar edirəm, – bu məsələnin
müzakirə olunmasını təşkil etsinlər. Biz bu məsələnin məhz Azərbaycanda müzakirə olunmasını təklif edirik.
Onları buraya dəvət etmək, müzakirə etmək lazımdır. Mən özüm bu işə nəzarət etməliyəm. Biz tam [390-391]
proqramı almalıyıq ki, bizim sərhəddən o tərəfə – Novorossiysk limanına qədər neft kəməri bu ilin axırına qədər
hazır olsun.
Bildirmək istəyirəm ki, Şimal neft kəməri ilə 1997-ci ilin əvvəlində biz Azərbaycan neftini, yəni özümüz
hasil etdiyimiz neftin bir hissəsini ixrac etmək istəyirik. Ona görə də bu neft kəmərinin hazır olması bizim üçün
xüsusi əhəmiyyət kəsb edir.
Hesab edirəm ki, 1997-ci ilin avqust ayında konsorsium neft hasil edərkən artıq bu neft kəməri
yoxlanılmalıdır, tamamilə sınaqdan keçirilməlidir və hazır olmalıdır ki, konsorsiumun planı ilə hasil olunan neft
dərhal ixrac edilə bilsin. Ona görə də mən bu məsələyə xüsusi əhəmiyyət verirəm və bu barədə artıq öz
tapşırıqlarımı verdim.
Bu gün bütün bu məlumatları dinləyərkən bu iki il müddətində müqavilənin həyata keçirilməsi nəticəsində
Azərbaycanın həyatında baş vermiş dəyişiklikləri bir kino lenti kimi gözümün qabağından keçirirəm. Güman
edirəm ki, siz də belə təəssürat altındasınız və böyük məmnuniyyət hissi ilə qeyd edirəm ki, bu iki il müddətində
qısa bir zamanda nə qədər çox iş görülüb, nə qədər dəyişikliklər meydana çıxıbdır. Şübhə yoxdur ki, neft hasil
olunmağa başlayandan sonra Azərbaycanın iqtisadiyyatı bunun müsbət nəticələrini görəcək və bu da həm
iqtisadiyyatın inkişafına, həm də Azərbaycan vətəndaşlarının rifah halının, həyat tərzinin yaxşılaşmasına çox
böyük müsbət təsir göstərəcəkdir.
İndi görün, Azərbaycanın neft sənayesinə nə qədər xarici sərmayə qoyulubdur. Bu sərmayə qoyuluşu davam
etdirilir və ilbəil artacaqdır. Şübhəsiz ki, bu, həm Azərbaycana, həm də konsorsiumda iştirak edən şirkətlərə
mənfəət gətirəcəkdir. Amma eyni zamanda bu, Azərbaycanın neft sənayesinin simasını tamamilə dəyişdirir.
Azərbaycana yeni texnologiya gəlir, müasir texnologiya gəlir. Təkcə neft hasilatı sahəsinə yox, qazma
sahəsinə yox, neft sənayesi ilə bağlı olan bütün sənaye sahələrinə yeni texnologiya, müasir texnologiya gəlir.
Bunun özü də bizim üçün böyük nailiyyətdir.
Konsorsiumun sayəsində nə qədər Azərbaycan vətəndaşları işə cəlb olunublar. Onlar xarici ölkələrdə
hazırlıq keçiblər, ixtisaslarını artırıblar, dil öyrəniblər, yeni, müasir texnologiyaya, müasir tələblərə uyğun iş
öyrəniblər. Bunun özü də xalqımız üçün çox böyük sərvətdir. Nə qədər gəmilərimiz təmir olunur, [391-392] nə
qədər istehsal müəssisələri modernləşdirilir, şübhəsiz, istehsal imkanları artır. Bunların özü də çox
əhəmiyyətlidir.
Yeni neft kəmərləri tikilir, daxildə, yəni dənizdə qaz kəmərləri çəkilir, terminallar tikilir. Bütün bunlar
Azərbaycan Respublikasının sənayesinin, xüsusən neft sənayesinin istehsal fondlarıdır, bunlar bizimdir.
Bakının, Azərbaycanın infrastrukturunda nə qədər dəyişikliklər baş verir. Əgər biz iki il müddətində bu
qədər dəyişikliklərin şahidiyiksə, təsəvvür edin, gələcək illərdə dəyişikliklər bir neçə qat artıq sürətlə
genişlənəcək və inkişaf edəcəkdir.
Burada məni sevindirən cəhətlərdən biri də odur ki, cənab Terri Adams və onun müavinləri öz
məruzələrində dünyanın inkişaf etmiş ölkələri tərəfindən bu müqaviləyə görə, onun həyata keçirilməsinə görə
Azərbaycana sərmayə gətirmək meyllərinin nə qədər artdığını qeyd etdilər. Bu da bizim üçün çox əhəmiyyətli
faktdır.
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Birinci neft müqaviləsindən sonra daha iki neft müqaviləsi imzalanıbdır. Ancaq indi yeni neft yataqları
üzərində nə qədər işlər gedir və bizə müraciətlər var. Məsələn, cənab Terri Adams dedi ki, Amerikanın ən böyük
neft şirkəti olan "Ekson" şirkəti müqavilə imzalanandan sonra – 1995-ci ilin yayında bu konsorsiuma daxil oldu.
Ancaq mən yenidən bu şirkətin prezidentindən məktub almışam. Onlar Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda
yeni yataqlar üzərində işləyirlər və burada müştərək iş görmək üçün bizim razılığımızı almaq istəyirlər.
Yaponiyanın "İtoçu" şirkəti artıq konsorsiuma daxil olub, burada öz nümayəndəliyini açıb və bizim neft
sənayemizdə və sənayemizin başqa sahələrində iş görmək üçün bir çox təkliflər irəli sürübdür.
Dünən mən Böyük Britaniyanın baş naziri cənab Meycordan məktub almışam. O, məktubda yazır ki, Böyük
Britaniyanın "Remko" şirkətinin, Fransanın "Total" şirkətinin və Amerikanın "Mobil" şirkətinin nümayəndələri
bu günlərdə buraya gələcəklər. Müştərək iş görmək üçün onların təklifləri var. Cənab Con Meycor mənə
müraciət edir ki, onların təkliflərinə diqqətlə baxılıb, bu təkliflərin həyata keçirilməsinə kömək edilsin.
Fransanın "Elf-akiten" şirkətinin bu müqavilədə yer alması mümkün olmasa da o, "Şahdəniz"
müqaviləsində yer alıbdır, [392-393] onun hissəsi var və həmin şirkət bundan sonra da bir neçə neft yatağında
müştərək iş görmək üçün müraciət edir.
Bunlar hamısı bizim iki il bundan öncə imzaladığımız müqavilədən bəhrələnən, yəni onun nəticəsi olan, baş
verən hadisələrdir. Amma eyni zamanda əgər bu müqavilə əməli surətdə həyata keçirilməsəydi, Azərbaycan
Respublikasında indi mövcud olan ictimai-siyasi sabitlik əldə olunmasaydı, Azərbaycanda demokratik
dəyişikliklər, dövlətimizin, iqtisadiyyatımızın, cəmiyyətimizin demokratikləşməsi prosesi getməsəydi, dünyanın
belə böyük, çox mötəbər, çox hörmətli neft şirkətləri və başqa şirkətlər Azərbaycana bu qədər maraq
göstərməzdilər.
Hesab edirəm ki, bizim bu müştərək işimizin, iki il ərzində gördüyümüz işin gözəl əlamətlərindən biri də
odur ki, biz bu gün dörd saatdan artıqdır ki, müştərək işimizi bir yerdə müzakirə edirik.
Biz Azərbaycanda bir çox müxtəlif müzakirələr, müşavirələr, beynəlxalq görüşlər keçirmişik. Amma bu
tərkibdə, bu şəkildə müştərək işi müzakirə etməyimiz birinci dəfədir. Bu, çox sevindirici haldır. Mən bugünkü
tərkibdə, bu məzmunda görüşdən və müzakirədən xeyli məmnun olduğumu bildirmək istəyirəm.
Mən çox tərifli sözlər dedim, güman edirəm ki, bunlar hamısı əsaslıdır. Amma eyni zamanda bunlar bizi heç
də işimizdən soyutmamalıdır, əksinə, əldə olunan nailiyyətlər əsasında biz işimizi bundan sonra daha da
sürətləndirməliyik. Bu, çox vacibdir. Çünki əldə olunan nailiyyətlərlə bərabər, işdə nöqsanlar da var,
çatışmazlıqlar da var və məruzələr zamanı mən bu barədə öz fikrimi dedim. Bəzi məsələlərin yerinə yetirilməsi
gecikdirilibdir, nəzərdə tutulan vaxtda olmayıbdır. Ona görə də biz bundan sonra çalışmalıyıq ki, bu nöqsanlar
artıq olmasın.
Məsələn, verilən izahatlara baxmayaraq mən hesab edirəm ki, Qərb marşrutu ilə neft kəmərlərinin çəkilməsi
gecikir. Çünki biz bu məsələ ilə çoxdan məşğuluq. Doğrudur, bu barədə qərar bu ilin əvvəlində qəbul
olunubdur, ancaq bu marşrutun olması və mütləq ikinci bir marşrutun olması haqqında hələ keçən il müzakirələr
aparılmışdır və bu barədə müəyyən hazırlıq işləri də görülmüşdür. Ona görə də bunun 1998-ci ilin axırına qədər
uzadılması, mən hesab edirəm ki, məqsədə uyğun deyil. Doğrudur, mən indi bir şey edə bilmərəm, öz [393-394]
fikrimi deyirəm, – bu, gərək daha tez olaydı və hesab edirəm ki, bunu daha tez etmək olardı. Çünki buna
konsorsiumun da marağı var idi, Gürcüstan hökumətinin də marağı var idi, bizim də marağımız var idi. Bunu
daha tez yerinə yetirmək olardı. Ancaq indi belə görünür ki, deyilən vaxtdan tez yerinə yetirmək mümkün deyil.
Mən bunu ona görə deyirəm ki, artıq ondan da o tərəfə, yəni 1998-ci ilin sonundan o tərəfə keçməsin, burada
gecikmə olmasın.
"Çıraq-2" platformasının yaranması haqqında burada deyilən fikirlər də çox maraqlıdır və mən hesab edirəm
ki, bu işlə ciddi məşğul olmaq lazımdır. Mən Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Şirkətinə tapşırıram və
Azərbaycan Beynəlxalq Əməliyyat Şirkətindən rica edirəm ki, bu məsələyə konkret baxılsın və bu məsələnin
necə həll olunması haqqında mənə məlumatlar verilsin.
Biz dünən görüşən zaman fikir mübadiləsində belə bir fikir də meydana çıxdı, – bu, konsorsium tərəfindən
deyildi, – mən bunu çox sevinclə qəbul etdim ki, müqavilədə nəzərdə tutulmuş həcmdən də artıq neft hasil
etmək, – yəni bu konsorsiumun çərçivəsində – imkanı var. Elədirmi? Dünən belə bir fikir söyləndi. Bu fikri mən
tutdum, bunu çox əhəmiyyətli hesab edirəm və güman edirəm ki, bu fikrin, bu təklifin üzərində də işləmək
lazımdır.
Mən bu gün böyük neft kəmərinin tikilməsi haqqında suallar verirdim. Nəhayət, cənab Terri Adams belə
cavab verdi ki, bu, kommersiyadan asılı olacaq. Yəni əgər çox neft olsa, bu neft kəməri tikiləcəkdir, amma çox
neft olmasa tikilməyəcəkdir.
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Birincisi, hesab edirəm ki, müqavilədə nəzərdə tutulmuş həcmdə neft olacaqdır. Məhz onu əsas tutaraq,
müqavilədə böyük neft kəmərinin tikilməsi və onun 54 aya hazır olması yazılıbdır.
İkincisi də, onu nəzərə almaq lazımdır ki, bu müqavilədən sonra biz daha iki müqavilə imzalamışdıq:
"Qarabağ" neft yatağı ilə əlaqədar müqavilə, sonra da "Şahdəniz" neft yatağı ilə əlaqədar müqavilə. Başqa neft
yataqları da var, biz onların üzərində işləyirik və bizim konsorsiumun üzvləri də yaxşı bilirlər – onların
şirkətlərinin bir çoxu o yataqlara böyük maraq göstərir. Orada bizim ehtiyatlarımız var və nəhayət, bilirsiniz
[394-395] ki, "Şevron" şirkəti Qazaxıstanda çıxarılan neftin bir hissəsini Azərbaycan ərazisindən nəql etmək
istəyir. Mən səhv etmirəmsə, sabah "Şevron" şirkətinin prezidenti buraya gələcək və bizimlə görüşəcəkdir.
Bunlar hamısı böyük neft kəmərinin tikilməsi üçün əvvəlki illərdə, məsələn, iki il bundan öncə nəzərdə
tutulduğundan da çox əsas yaradır. Ona görə də bu barədə əməli iş görmək lazımdır.
Cənab Terri Adams dedi ki, böyük neft kəməri üçün bir neçə marşrutun variantı var. Bu, həqiqətdir, bu
variantlar çoxdan mövcuddur və dəfələrlə müzakirə olunub. Heç bizim özümüzdən asılı olmayaraq, onlar
dünyanın bəzi beynəlxalq maliyyə mərkəzlərində, ayrı-ayrı ölkələrdə müzakirə olunur. Məsələn, Avropa
Birliyinin nümayəndə heyəti bir neçə gün bundan öncə buraya gəlmişdi. Onlar bu məsələni müzakirə edirlər. Bu
məsələ Vaşinqtonda, Dünya Bankında da müzakirə olunur. Avropa Birliyi Azərbaycanın Xəzər dənizində olan
neft yataqlarına və bu kəmərin tikilməsinə böyük maraq göstərir, başqa Qərb ölkələri də maraq göstərirlər. Odur
ki, bu barədə artıq əməli tədbirlər görməliyik.
Ona görə də mən cənab Terri Adamsdan rica edirəm, – bu barədə tədbirlərimizi konkretləşdirməliyik və
müəyyənləşdirməliyik ki, nə vaxt təkliflər alacağıq. Natiq Əliyevə göstəriş verirəm ki, bu məsələ ilə məşğul
olsun və mənə bildirsin ki, nə vaxt bu konkret təklifləri ala biləcəyik ki, müzakirə edək.
Mən şəxsən belə fikirdəyəm ki, belə bir neft kəmərinin tikilməsinə ehtiyac var. Bu ehtiyac gün-gündən artır
və biz bu məsələni gecikdirməməliyik. Şübhəsiz ki, bütün görülən işlər kommersiya prinsiplərindən asılıdır.
Burada kommersiya prinsiplərinə uyğun olmayan heç bir iş görülə bilməz. Bu, şübhəsizdir.
Cənab Makhafinin sözündən mən belə başa düşdüm ki, konsorsium, yəni Beynəlxalq Əməliyyat Şirkəti
işlədiyi binaya artıq yerləşmir. Görürəm ki, onlar yeni bina gözaltı eləyiblər, almaq istəyirlər. Mən əvvəlcədən
deyirəm, Beynəlxalq Əməliyyat Şirkətinin bu barədə bütün təkliflərini dəstəkləyirəm və bundan sonra da kömək
edəcəyəm ki, siz yaxşı iş şəraiti qura biləsiniz. [395-396]
Ümumiyyətlə, bu gün bilmək lazımdır ki, müqavilə 30 üçün il nəzərdə tutulubdur. Biz 30 il bir yerdə
olacağıq. Buna heç kəsin şübhəsi olmasın. Keçən iki il onu göstərdi ki, işlər çox uğurla gedir. Demək, get-gedə
bizim işlərimiz genişlənəcəkdir. Amma mən hesab edirəm ki, 30 il birinci müqavilənin vaxtıdır. Biz 30 ildən
sonrakı on illərdə də bir yerdə olacağıq. Mən buna əminəm.
Mən bu gün bir daha bildirirəm ki, Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda olan neft yataqlarının dünyanın
inkişaf etmiş şirkətləri ilə müştərək işlənməsi prinsipini Azərbaycan üçün, Azərbaycanın iqtisadiyyatı üçün çox
uğurlu hesab edirəm və bundan sonra da məhz bu prinsiplər əsasında müştərək işimizi davam etdirməyə
çalışacağıq.
Mən bunu dəfələrlə demişəm və bu gün bir daha Azərbaycan ictimaiyyəti üçün deyirəm ki, bunlar həm
Azərbaycanın iqtisadiyyatı üçün, həm Azərbaycanın coğrafi-siyasi vəziyyəti üçün, həm Azərbaycanın dövlət
müstəqilliyini möhkəmləndirmək və gücləndirmək üçün düzgün yoldur və biz bundan sonra da bu yolla
gedəcəyik.
Bu gün burada meydana çıxan bəzi məsələlərin həyata keçirilməsi üçün və şübhəsiz ki, müzakirənin
yekunları üçün bir sənəd əldə etmək lazımdır. Mən belə fikirdəyəm ki, bu müzakirənin yekunu ilə əlaqədar bir
qərar, sərəncam imzalayacağam və Artur Rasizadəyə, Vahid Axundova, Natiq Əliyevə və bizim şöbə müdiri
Şahin Əliyevə tapşırıram: burada bir çox məsələlər var, mən göstərişlər vermişəm, – onların hamısını və mən
indi demədim, ancaq müzakirə vaxtı bir neçə məsələ meydana çıxdı, o barədə mən göstərişlər verdim, –
bunların hamısını cəmləyib, sabaha bir sərəncam layihəsi hazırlayasınız, bunu mən imzalayacağam. Burada
müəyyən təkliflərimi də əks etdirəcəyəm.
Azərbaycan Beynəlxalq Əməliyyat Şirkətinə bu iki il müddətində görülən işlərə görə bir daha təşəkkür
edirəm. Bu işlərin daha da sürətlə aparılması üçün həm Beynəlxalq Əməliyyat Şirkətinə, həm də Azərbaycan
Dövlət Neft Şirkətinə uğurlar arzulayıram.
Respublikanın bütün orqanları – nazirliklər, komitələr, ayrı-ayrı konsernlər, Nazirlər Kabineti, Prezidentin
İcra Aparatı bu məsələlərin həyata keçirilməsi üçün lazımi kömək göstərməlidirlər.
Sağ olun. Gələn görüşlərədək.
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Əliyev, Heydər Əlirza oğlu.
Müstəqilliyimiz əbədidir: 7-ci kitab. Bakı: Azərnəşr, 1998.- S. 191-195.
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BAKIDA AMERİKANIN "PENNZOYL KASPİAN KORPOREYŞN" ŞİRKƏTİ OFİSİNİN
YENİ BİNASININ AÇILIŞI MƏRASİMİNDƏ
ÇIXIŞ
7 dekabr 1996-cı il
Möhtərəm prezident cənab Hamilton,
hörmətli xanımlar və cənablar!
Mən sizi bu gün Amerikanın "Pennzoyl" şirkətinin Azərbaycanda, Bakıda ofisinin açılması münasibətilə
təbrik edirəm. Amerika Birləşmiş Ştatlarının "Pennzoyl" şirkəti Azərbaycana, ölkəmizin neft sənayesində
Azərbaycanla müştərək iş görmək üçün respublikamıza gəlmiş ilk şirkətlərdən biridir. "Pennzoyl" şirkəti başqa
şirkətlərə nisbətən, Azərbaycanın neft və qaz yataqlarının nə qədər zəngin və perspektivli olmasını hiss etmişdir,
Azərbaycan Respublikası ilə əvvəldən indiyədək sağlam əməkdaşlıq edir. Məhz ona görə də "Pennzoyl" şirkəti
1994-cü ilin sentyabrında, 1995-ci ilin noyabrında imzalanmış iki böyük müqavilənin iştirakçısıdır, yəni o
müqavilələrin Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti ilə bağlanması üçün təşkil olunmuş konsorsiumun üzvüdür.
Bununla yanaşı, "Pennzoyl" şirkəti Azərbaycanın dənizdəki qədim neft mədəni olan Neft Daşlarında qazdan
istifadə edilməsi ilə əlaqədar böyük bir kompressor stansiyasının tikilib istifadəyə verilməsi ilə də məşğul olmuş
və bununla da Azərbaycanda qaz istehsalının artırılmasına öz xidmətini göstərmişdir. Mən bütün bunları çox
yüksək qiymətləndirirəm və ona görə də "Pennzoyl" şirkəti ilə Azərbaycan Respublikası arasında əməkdaşlığın
böyük gələcəyini bir daha qeyd edirəm.
Burada "Pennzoyl" şirkəti ofisinin yeni binasının tikilməsi və yaradılması da onu göstərir ki, "Pennzoyl"
şirkəti Azərbaycanda uzunmüddətli iş görmək proqramına malikdir və buna görə də Azərbaycanla daim
əməkdaşlıq etmək üçün belə bir gözəl, zənnimcə, yaraşıqlı binanı tikib özlərinin istifadəsinə veriblər. [154-155]
"Pennzoyl" şirkətinin indiyədək Azərbaycanda gördüyü işlərdə, Azərbaycanla etdiyi əməkdaşlıqda, əldə
olunan nəticələrdə "Pennzoyl"un prezidenti hörmətli cənab Hamiltonun xüsusi xidmətləri var. Ona görə də bu
gün mən Azərbaycan dövləti adından "Pennzoyl" şirkətinə hörmət və ehtiramımı bildirir və bəyan edirəm ki, biz
bundan sonra "Pennzoyl" şirkəti ilə əməkdaşlığımızı daha da gücləndirəcəyik, genişləndirəcəyik. Bunların
hamısı Amerika Birləşmiş Ştatları ilə Azərbaycan arasında yaranmış sağlam dostluq və əməkdaşlıq əlaqələrinin
inkişafına xidmət edir.
Mən "Pennzoyl" şirkətinin Amerika Birləşmiş Ştatlarında, xüsusən ABŞ Konqresində Azərbaycanın
mövqelərinin müdafiə edilməsində xidmətlərini xüsusi qiymətləndirirəm. Mən şirkətin buradakı ofis binasının
tikilib başa çatdırılması və istifadəyə verilməsi münasibətilə "Pennzoyl" şirkətini və eyni zamanda Azərbaycan
Dövlət Neft Şirkətini təbrik edirəm. Bu bina Azərbaycanın, Bakının qədim hissəsi olan İçərişəhərin
abadlaşmasında, buranın keçmiş bina və abidələrinin bərpa olunmasında da çox mühüm rol oynayır.
Ümidvar olduğumu bildirmək istəyirəm ki, bu bina "Pennzoyl" şirkətinin burada fəaliyyətinin daha səmərəli
olmasına kömək edəcəkdir. Bu bina eyni zamanda Amerika-Azərbaycan dostluğu mərkəzi rolunu da
oynayacaqdır. Güman edirəm ki, bu binada həm yaxşı iş görmək üçün şərait yaradılıbdır, həm də Amerika ilə
Azərbaycan arasında əlaqələri daha da inkişaf etdirmək üçün, Amerika vətəndaşları ilə Azərbaycan
vətəndaşlarının görüşlərinin keçirilməsi, danışıqların aparılması və onların müəyyən məsələləri birlikdə
müzakirə etməsi üçün yaxşı şərait yaranıbdır.
Bütün bunlara görə mən bugünkü hadisəni əlamətdar hadisə kimi qiymətləndirirəm. Sizi bir daha təbrik
edirəm. "Pennzoyl" şirkətinə onun bütün gələcək işlərində uğurlar arzulayıram. Cənab Hamilton, sizi xüsusilə
təbrik edir, sizə cansağlığı, xoşbəxtlik və gələcək işlərinizdə müvəffəqiyyətlər arzulayıram. Sağ olun. [155-156]
Əliyev, Heydər Əlirza oğlu.
Müstəqilliyimiz əbədidir: 8-ci kitab. Bakı: Azərnəşr, 1998.- S. 83.
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XƏZƏRİN AZƏRBAYCAN SEKTORUNDA "DAN ULDUZU" VƏ "ƏŞRƏFİ" NEFT
YATAQLARININ BİRGƏ İŞLƏNMƏSİ HAQQINDA AZƏRBAYCAN DÖVLƏT NEFT
ŞİRKƏTİ İLƏ XARİCİ NEFT ŞİRKƏTLƏRİ ARASINDA MÜQAVİLƏ İMZALANMASI
MƏRASİMİNDƏ NİTQ
Gülüstan Sarayı
14 dekabr 1996-cı il
Hörmətli xanımlar və cənablar!
Hörmətli qonaqlar!
Bu gün Azərbaycan Respublikasının həyatında yeni əlamətdar bir hadisə baş verir. Azərbaycanın neft
yataqlarının xarici ölkələrin neft şirkətləri ilə müştərək işlənməsi və istifadə olunması ilə əlaqədar yeni bir neft
müqaviləsi imzalanır.
Bu hadisə Azərbaycan Respublikasının neft yataqlarının, təbii sərvətlərinin birgə işlənməsi və ölkəmizin
iqtisadiyyatını inkişaf etdirmək, xalqımızın rifah halını yüksəltmək üçün atılan daha bir dəyərli addımdır. Bu
hadisə Azərbaycan Respublikasının iqtisadiyyatını inkişaf etdirmək üçün aparılan kompleks tədbirlərin,
ölkəmizdə bazar iqtisadiyyatı prinsiplərinin həyata keçirilməsinin yeni bir təzahürüdür. Bu hadisə Azərbaycan
Respublikasının dünya iqtisadiyyatı üçün açıq olduğunu və dünya iqtisadiyyatı ilə bağlılığa daim cəhd
göstərdiyini bir daha nümayiş etdirir. Bunlar hamısı birlikdə Azərbaycan Respublikasını inkişaf etdirmək,
xalqımızın rifah halını yaxşılaşdırmaq üçün atılan addımlardır. Eyni zamanda bu, Azərbaycan Respublikasının
iqtisadi siyasət sahəsində tutduğu strateji yolun davamıdır və ölkəmizin təbii sərvətlərindən, dünyanın qabaqcıl
texnologiyasından səmərəli istifadə olunması üçün dünyanın böyük şirkətləri ilə sıx əməkdaşlıq etməyimizin
yeni bir təzahürüdür.
Biz bu sahədə tutduğumuz yola sadiqik. 1994-cü ilin sentya[167-168]brında Xəzərin Azərbaycan
sektorundakı neft və qaz yataqlarının müştərək istifadə olunması barədə dünyanın çox iri və ən nüfuzlu neft
şirkətləri ilə böyük bir müqavilə imzalanmışdır. Bu gün məmnuniyyət hissi ilə qeyd etmək istəyirəm ki, iki il
bundan əvvəl imzalanmış müqavilə həyata keçirilir, artıq o öz müsbət nəticələrini verir. Həmin müqavilənin
həyata keçirilməsi üçün yaradılmış Azərbaycan Beynəlxalq Əməliyyat Şirkəti bu müddətdə xeyli iş görübdür və
yaxşı nəticələr əldə edibdir.
Bu ilin sentyabrında Azərbaycan Beynəlxalq Əməliyyat Şirkətinin hesabatını dinləyərkən məlum oldu ki,
nəzərdə tutulan proqram vaxtlı-vaxtında və ardıcıl surətdə həyata keçirilir. Beynəlxalq Əməliyyat Şirkəti
tərəfindən hazırlanmış, modernləşdirilmiş, bərpa edilmiş "Dədə Qorqud" yarımdalma qazma qurğusu bu ilin
avqust ayında istifadəyə verilmiş və bu qurğu vasitəsilə "Çıraq" neft yatağında qısa müddətdə – 69 gün ərzində
böyük bir quyu qazılmış, yaxşı nəticələr əldə olunmuşdur. Verilən məlumatlar onu göstərir ki, qazılan quyudan
alınan nəticələr bizim nəzərdə tutduğumuz, gözlədiyimiz proqnozlardan da yüksəkdir. İndi orada ikinci quyunun
qazılmasına başlanır və bu gün daha qətiyyətlə demək olar ki, o da öz müsbət nəticəsini verəcəkdir. Azərbaycan
Beynəlxalq Əməliyyat Şirkəti qazma işləri ilə bərabər, hasil olunan neftin ixracı ilə bağlı tədbirlər də həyata
keçirir.
Bildiyiniz kimi, ilkin neftin ixracı üçün iki neft kəmərinin tikilməsi barədə qərar qəbul olunmuşdur. Bu
kəmərlərin biri şimal istiqaməti ilə Rusiya ərazisindən Qara dənizdəki Novorossiysk limanına, ikincisi isə Qərb
istiqamətində – Gürcüstan ərazisindən Qara dənizin Supsa limanına gedən kəmərdir.
Bu ilin sonunda – 1997-ci ilin ilk günlərində birinci neft kəməri, yəni Rusiya ərazisindən şimala,
Novorossiysk limanına gedən neft kəməri tamamilə hazır olacaqdır və Azərbaycandan bu kəmər vasitəsilə neft
nəql etmək mümkün olacaqdır. Qərb istiqamətində neft kəmərinin inşasına 1997-ci ilin əvvəlində başlanacaq və
Beynəlxalq Əməliyyat Şirkətinin verdiyi məlumata görə, bu iş 1998-ci ilin sonunda başa çatacaqdır. Beləliklə,
1994-cü ildə imzalanmış neft müqaviləsi əsasında hasil olan ilkin neftin ixracı məsələləri tamamilə həll
edilibdir.
Bu ilin sentyabrında biz Beynəlxalq Əməliyyat Şirkətinin məlumatı əsasında geniş müzakirə aparmışıq,
mən onların he[168-169]sabatını dinləmişəm. Beynəlxalq Əməliyyat Şirkəti məlumat veribdir ki, "Əsrin
müqaviləsi"nin proqramı əsasında 1997-ci ilin avqustunda "Çıraq" yatağından neft hasil ediləcək və bu məhsul
ixrac üçün hazır olacaqdır.
Beləliklə, 1994-cü ildə imzaladığımız neft müqaviləsinin son iki il müddətində yüksək səmərəli
olduğunun şahidiyik və bunlar indən sonra da bu istiqamətlə hərəkət etməyə bizdə daha da çox inam yaradır.
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Bildiyiniz kimi, 1995-ci ilin noyabrında Azərbaycan Respublikasının Xəzər dənizindəki sektorunda olan
"Qarabağ" neft yatağının müştərək istifadə edilməsi üçün ikinci bir müqavilə imzalanmışdır. İndi bu müqavilə
də işləyir, həyata keçirilir. Xəzərin Azərbaycan sektorunda olan "Şahdəniz" neft və qaz yatağının müştərək
işlənməsi üçün bu il iyunun 4-də üçüncü müqavilə imzalanıbdır.
Bu gün isə biz bu istiqamətdə hərəkətimizi davam etdirərək dördüncü neft müqaviləsinin imzalanmasına
toplaşmışıq. Bu müqavilə Xəzərin Azərbaycan sektorundakı "Dan ulduzu" və "Əşrəfi" yataqlarının müştərək
istifadə edilməsinə həsr olunubdur. Bu zəngin neft yataqları Azərbaycan Respublikasının alimləri, geoloqları,
neftçiləri, mütəxəssisləri tərəfindən hələ 1970-ci illərdə kəşf olunmuş, açılmışdır. Bundan sonra həmin
yataqların istifadə olunması üçün bəzi cəhdlər göstərilmişdir. 1982-1985-ci illərdə bu yataqlardan istifadə etmək
üçün müəyyən addımlar atılmış, ancaq bu məsələ o vaxt başa çatdırıla bilməmişdir.
"Dan ulduzu" və "Əşrəfi" neft yataqlarının istifadə olunması üçün 1992-ci ildə Amerika Birləşmiş
Ştatlarının "AMOKO" və "Yunokal" şirkətləri ilə danışıqlar başlanmışdır. O vaxtdan indiyədək həm danışıqlar,
həm də bu yataqların istifadə olunmasına hazırlıq aparılmışdır. 1996-cı ildə bu işlər son mərhələyə çatmışdır. Bu
yataqlardan müştərək istifadə olunması bu məsələnin konkret həll edilməsi üçün 1996-cı ildə həm Azərbaycan
Dövlət Neft Şirkəti, həm də Amerika Birləşmiş Ştatlarının "AMOKO" və "Yunokal" neft şirkətləri tərəfindən
təkliflə irəli sürülmüşdür. Bu təkliflərin səmərəliliyi, Azərbaycan Respublikası üçün faydası, əhəmiyyəti və
bütün iqtisadi, texniki göstəriciləri bir neçə dəfə müzakirə edilmiş, təhlil olunmuşdur.
Bütün bunlardan sonra mən bu təklifləri bəyənmişəm, "Dan ulduzu" və "Əşrəfi" neft yataqlarında bundan
sonra iş [169-170] görmək, bu yataqların istifadəsinə əməli surətdə başlamaq barədə Azərbaycan Dövlət Neft
Şirkətinin verdiyi təklif əsasında müvafiq sərəncam imzalamışam, danışıqların son mərhələsinin həyata
keçirilməsi üçün respublika Dövlət Neft Şirkətinə səlahiyyətlər vermişəm.
Bütün bunların nəticəsində Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti Amerika Birləşmiş Ştatlarının "AMOKO" və
"Yunokal" şirkətləri ilə birlikdə "Dan ulduzu" və "Əşrəfi" neft yataqlarının istifadə olunması üçün müqavilənin
layihəsini hazırlayıb təqdim etmişdir. Bu layihəyə baxıldıqdan sonra, yenə də deyirəm, bütün göstəricilərinə
görə onun respublikamız üçün səmərəli olduğunu nəzərə alaraq mən bu müqavilənin imzalanması barədə lazımi
qərar qəbul etmişəm.
Qeyd etdiyim kimi, 1992-ci ildən indiyə qədər "Dan ulduzu" və "Əşrəfi" neft yataqlarının istifadə
olunması üçün Amerika Birləşmiş Ştatlarının "AMOKO" və "Yunokal" şirkətləri ilə birgə iş, danışıqlar
aparılıbdır. Son mərhələdə bu yataqlara başqa neft şirkətləri də maraq göstəriblər.
Mən məmnuniyyətlə qeyd edirəm ki, Yaponiya Azərbaycan iqtisadiyyatına son illər günü-gündən daha
çox maraq göstərir. Yaponiyanın şirkətləri Azərbaycana gəlib respublikamızın imkanlarını öyrənirlər və
ölkəmizlə müştərək iş görmək haqqında bir neçə təklif irəli sürüblər. O cümlədən, Yaponiyanın böyük "İtoçu"
şirkəti Azərbaycan Respublikasının neft və qaz yataqlarına maraq göstərmiş və bu barədə ciddi addımlar
atmışdır.
Yaponiyanın "İtoçu" şirkətinin ABŞ-ın "Pennzoyl" və "MakDermott" şirkətləri ilə apardığı danışıqlar
nəticəsində o, 1996-cı ildə bizim əvvəl imzaladığımız neft müqavilələrinə daxil olmuşdur. Biz bunu bəyənmişik
və buna razılıq vermişik. İndi "Dan ulduzu" və "Əşrəfi" neft yataqlarının işlənməsi ilə əlaqədar aparılan
danışıqlar prosesində Yaponiyanın "İtoçu" şirkəti bu neft yataqlarında müəyyən hissə almaq və bu müqavilənin
iştirakçısı olmaq barədə bizə müraciət etmişdir. Biz bu müraciəti qəbul etmişik və Yaponiyanın "İtoçu" şirkəti
də indi bu müqavilənin üzvüdür.
Bildiyiniz kimi, Səudiyyə Ərəbistanının "Delta" şirkəti Amerika Birləşmiş Ştatlarının "Yunokal" şirkəti
ilə daim əməkdaşlıq edir. 1994-cü ildə imzalanmış neft müqaviləsində "Delta" şirkətinin də özünün müvafiq
hissəsi var. Səudiyyə Ərəbistanının "Delta" şirkəti "Dan ulduzu" və "Əşrəfi" neft yataqlarının istifadə olunması
üçün hazırlanan neft müqaviləsində də iştirak [170-171] edir və onun da burada özünəməxsus hissəsi var.
Beləliklə, "Dan ulduzu" və "Əşrəfi" neft yataqlarının müştərək işlənməsi, istifadə olunması və neft hasil
edilməsi üçün hazırlanmış müqavilə Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti ilə Amerika Birləşmiş Ştatlarının
"AMOKO", "Yunokal", Yaponiyanın "İtoçu" və Səudiyyə Ərəbistanının "Delta" şirkətləri tərəfindən yaradılmış
konsorsium ilə bağlanır.
Xəzərin Azərbaycan sektorunda olan "Dan ulduzu" və "Əşrəfi" neft yataqları bizim neft
yataqlarımızdandır. Proqnozlara görə bu yataqlardan 150 milyon ton neft hasil etmək mümkün olacaqdır. Bu
müqaviləni həyata keçirmək üçün hazırlanmış layihənin yerinə yetirilməsi üçün təxminən iki milyard Amerika
dolları sərmayə qoyulması nəzərdə tutulur. Bütün bu sərmayə Azərbaycan ilə neft müqaviləsi imzalayan
şirkətlər tərəfindən qoyulacaqdır. Müqavilənin müddəti 25 ildir.
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Şübhəsiz ki, bu göstəricilərin hamısı ilkin xarakter daşıyır, bunlar müəyyən qədər dəyişilə bilər. Amma
mən hesab edirəm ki, onların dəyişilməsi bu göstəricilərin artması istiqamətində olacaqdır. Beləliklə, mən qeyd
etdiyim kimi, bu müqavilə hər cəhətdən səmərəli bir müqavilədir. Azərbaycan Respublikasının milli
mənafelərinə, ölkəmizin iqtisadiyyatına çox faydalı olan bir müqavilədir. Eyni zamanda o, Azərbaycan
Respublikası ilə müştərək iş görmək istəyən və bu müqaviləni imzalayan xarici ölkələrin neft şirkətləri üçün
faydalı və səmərəli olan bir müqavilədir.
Bu müqavilə bir daha onu nümayiş etdirir ki, Azərbaycan dünyanın bütün ölkələri, respublikamıza maraq
göstərən şirkətləri, korporasiyaları ilə əməkdaşlıq etmək yolu ilə gedir. Bu gün mən qeyd etmək istəyirəm ki, biz
bundan sonra da bu yolla gedəcəyik.
Mən əməkdaşlıq sayəsində Azərbaycan Respublikası ilə Amerika Birləşmiş Ştatları arasında yaranmış
dostluq əlaqələrinin xüsusi əhəmiyyətini qeyd edirəm.
Bilirsiniz ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarının neft şirkətləri Azərbaycan Respublikasının təbii sərvətlərinə, o
cümlədən neft və qaz yataqlarına maraq göstərən ilk şirkətlərdir. Amerika Birləşmiş Ştatlarının xüsusən
"AMOKO" şirkəti hələ 1990-cı illərin əvvəllərində Azərbaycana gələn ilk şirkətdir. Bu gün məmnuniyyət hissi
ilə qeyd etmək istəyirəm ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarının "AMOKO" və digər şirkətləri Azərbaycanın bu
sahədə gördüyü işlərin təşəbbüskarlarındandır. Artıq [171-172] bu əməkdaşlıq geniş miqyas alıbdır. Bu
əməkdaşlığı nəinki Amerika Birləşmiş Ştatlarının özəl şirkətləri, həm də bu ölkənin hökuməti, Prezident cənab
Bill Klinton və digər yüksək vəzifəli şəxslər daim dəstəkləyirlər və bu əməkdaşlığın indən sonra da daim inkişaf
etməsi üçün səylər göstərirlər.
Bildirmək istəyirəm ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarının prezidenti cənab Bill Klinton ilə, vitse-prezident
cənab Albert Qor ilə mənim görüşlərimdə və danışıqlarımda və bütün başqa məsələlərlə yanaşı, AmerikaAzərbaycan iqtisadi əməkdaşlığının inkişaf etdirilməsi və xüsusən Xəzərin Azərbaycan sektorunun enerji
ehtiyatlarından müştərək istifadə edilməsi məsələsi həmişə diqqət mərkəzində olmuşdur. Məhz bunların
nəticəsidir ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarında Azərbaycan Ticarət Palatası və Azərbaycanda Amerika Birləşmiş
Ştatlarının Ticarət Palatası yaradılmışdır. Dünən biz Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycanda Ticarət
Palatasının işə başlaması mərasimində birlikdə iştirak etdik.
Mən bu əməkdaşlığı yüksək qiymətləndirirəm və ümidvar olduğumu bildirmək istəyirəm ki, bizim
əməkdaşlığımız bundan sonra günü-gündən genişlənəcək və inkişaf edəcəkdir. Mən bununla yanaşı, bütün
başqa ölkələrlə də iqtisadi əməkdaşlığın Azərbaycan üçün çox əhəmiyyətli olduğunu qeyd etmək istəyirəm.
Azərbaycandan çox uzaqda yerləşən, iqtisadi cəhətdən inkişaf etmiş və böyük imkanlara malik olan
Yaponiyanın və onun iri şirkətlərinin Azərbaycana marağını mən bir daha xüsusi qeyd edirəm. Hesab edirəm ki,
bizim bu sahədə əməkdaşlığımız səmərəli ola bilər və mən onun çox müsbət gələcəyinə inanıram.
Mən qeyd etmək istəyirəm ki, özəl şirkətlərlə birbaşa əməkdaşlığımız eyni zamanda dövlətlərin bu
əməkdaşlığa böyük maraq göstərməsi, yardım etməsi beləliklə bizim dövlətlərarası əməkdaşlığımızın inkişaf
etməsinin əsasını yaradır. Məhz buna görə də həmişə – artıq dördüncü dəfədir ki, bu müqavilələrin imzalanması
mərasimində şirkətlərin rəhbərləri ilə yanaşı, ölkələrin hökumət nümayəndələri də iştirak edirlər.
Bu gün bu müqavilənin imzalanması mərasimi münasibətilə Azərbaycana Amerika Birləşmiş
Ştatlarından, Yaponiyadan, başqa ölkələrdən qonaqlar gəliblər. Mən bütün qonaqları səmimi qəlbdən
salamlayıram və onların hamısına "Xoş gəlmisiniz!" deyirəm.
Mən Amerika Birləşmiş Ştatlarının hökumət nümayəndə [172-173] heyətinin rəhbəri cənab Yan
Kalitskini salamlayıram. Amerika Birləşmiş Ştatlarının böyük neft şirkətlərinin başçıları – "AMOKO"nun
prezidenti cənab Don Steysini, "Yunokal"ın vitse-prezidenti cənab Marti Milleri salamlayıram.
Mən Yaponiya hökuməti nümayəndə heyətinin rəhbəri cənab Toşiro Tzunozakini və "İtoçu"
korporasiyasının "Enerji kemikl" qrupunun prezidenti cənab Koçu Nocimanı salamlayıram.
Mən Səudiyyə Ərəbistanının "Delta" şirkətinin prezidenti, yaxın dostumuz cənab Bədr əl-Əybanı
salamlayıram.
Böyük bir neft müqaviləsinin imzalanması Azərbaycan ictimaiyyətində, respublikamızda fəaliyyət
göstərən xarici ölkələrin nümayəndəliklərində geniş maraq doğurur. Bu, xarici ölkələrdən Azərbaycana gəlmiş
qonaqlarda da böyük maraq doğurur. Onların bir çoxu bizim bu mərasimdə, bu gün "Gülüstan" sarayında iştirak
edir.
Bu mərasimdə iştirak edən xarici ölkələrin Azərbaycandakı səfirlərini, beynəlxalq təşkilatların
respublikamızdakı nümayəndəliklərinin başçılarını, Azərbaycana gəlmiş bütün xarici qonaqları və Azərbaycan
ictimaiyyətinin bu mərasimdə iştirak edən nümayəndələrinin hamısını ürəkdən salamlayıram.
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Azərbaycanda dördüncü neft müqaviləsinin imzalanması çox sevindirici haldır, əlamətdar bir hadisədir.
Bu hadisə münasibətilə "Gülüstan" sarayına toplaşanları və Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlarını,
xalqımızı ürəkdən təbrik edirəm.
Hörmətli dostlar, beləliklə, "Əşrəfi" və "Dan ulduzu" neft yataqlarının istifadə olunması üçün son illər
aparılan böyük və gərgin iş başa çatıb, bu yataqların istifadə olunması üçün hazırlanmış neft müqaviləsi bizə
təqdim edilibdir. Hesab edirəm ki, onu bu təntənəli mərasimdə imzalamaq artıq mümkündür. Mən şirkət
rəhbərlərini və müqaviləni imzalayacaq şəxsləri bu mərasimə başlamağa dəvət edirəm.
İmzalama mərasimi başlanmazdan əvvəl bir məlumatı da sizə çatdırmaq istəyirəm. Amerika Birləşmiş
Ştatlarının vitse-prezidenti cənab Albert Qor ilə mənim dünən telefon danışığım olmuşdur. Bizim telefon
danışığımızda Amerika Birləşmiş Ştatları ilə Azərbaycanın əlaqələri haqqında bir çox məsələlər müzakirə
edilmişdir. Vitse-prezident cənab Albert Qor dünən Azərbaycanda Amerika Birləşmiş Ştatlarının Ticarət
Palatasının açılmasından məmnun olduğunu bildirmişdir. [173-174]
Cənab Albert Qor bu gün Amerika Birləşmiş Ştatlarının "AMOKO" və "Yunokal" şirkətləri ilə və başqa
şirkətlərlə Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti arasında imzalanacaq müqavilə haqqında xoş arzularını bildirmiş və
bu münasibətlə öz təbrikini çatdırmışdır. Amerika Birləşmiş Ştatlarının vitse-prezidenti cənab Albert Qorun bu
müqavilənin imzalanması münasibətilə bu mərasimə göndərdiyi təbriki və salamları məmnuniyyətlə sizə
çatdırıram.
Bir daha təbrik edirəm və sizi müqaviləni imzalamağa dəvət edirəm. Sağ olun.
YEKUN NİTQİ
Hörmətli xanımlar və cənablar!
Hörmətli qonaqlar, dostlar!
Bu gün biz böyük və tarixi əhəmiyyət kəsb edən bir hadisənin iştirakçısıyıq. Bakıda dünyanın böyük neft
şirkətləri ilə Azərbaycan arasında dördüncü neft müqaviləsi imzalandı. Müqavilə hazırlanarkən biz bu işə çox
səylər qoymuşuq, onun lazım olub-olmadığını çox müzakirə etmişik. Bu gün müqavilənin imzalanması
mərasimində bu konsorsiumun üzvü olan ölkələrin nümayəndələrinin çıxışları, onların fikirləri, mülahizələri və
gətirilən konkret rəqəmlər, dəlillər onu göstərir ki, bu müqavilə həqiqətən çox xeyirlidir, faydalıdır.
Amerika Birləşmiş Ştatları, Yaponiya nümayəndə heyətlərinin başçıları, "AMOKO", "Yunokal", "İtoçu",
"Delta" şirkətlərinin rəhbərləri öz çıxışlarında bu müqavilənin mənası, əhəmiyyəti haqqında çox faydalı sözlər
söylədilər. Bizim qonaqlarımız eyni zamanda Azərbaycan Respublikasının bu günü, gələcəyi haqqında,
dövlətimizin gördüyü işlər barədə və Azərbaycanda hazırkı vəziyyət haqqında çox xoş sözlər dedilər.
Hörmətli qonaqlar, bu fikirlərinizə və xoş münasibətinizə görə mən sizə təşəkkür edirəm. Eyni zamanda
sizin fikirləriniz, mülahizələriniz bir daha inandırır ki, tutduğumuz yolla biz bundan sonra da inamla gedə
bilərik. [174-175]
Azərbaycanın enerji ehtiyatlarından istifadə edilməsi üçün bu gün dünyanın böyük neft şirkətləri, bir çox
ölkələri ilə əməkdaşlığa həsr olunmuş dördüncü müqavilə imzalandı. İki il müddətində biz dörd müqaviləni
hazırlayıb imzalamışıq. Hesab edirəm ki, bu, böyük nailiyyətdir.
Məlumdur ki, bu müqavilələr Azərbaycan Respublikasının müstəqilliyinin möhkəmlənməsi və xalqımızın
rifah halının yaxşılaşdırılması üçün çox dəyərli sənədlərdir. Bu müqavilələr sosial-iqtisadi sahədə bizim gələcək
illər üçün uzunmüddətli proqramımızın böyük bir hissəsidir. Son iki il müddətində, birinci müqavilə
imzalanandan indiyədək Azərbaycanın iqtisadi vəziyyətində xeyli dəyişikliklər baş vermişdir. Mən əminəm ki,
gələcək illərdə bu müqavilələrin əməli surətdə həyata keçirilməsi nəticəsində müsbət dəyişikliklər gündən-günə
artacaq və bu müqavilələr Azərbaycanın iqtisadiyyatına ilbəil, ardıcıl surətdə öz müsbət təsirini göstərəcəkdir.
Həmin müqavilələr bu gün də bizim üçün həm iqtisadi, həm də mənəvi əhəmiyyət kəsb edir. Ancaq onlar
Azərbaycanın gələcəyi üçün daha çox əhəmiyyətlidir. Bu müqavilələrin müddətləri 25-30-40 ildir. Demək, biz
nəinki bu günümüz üçün, həm də Azərbaycanın gələcək nəsillərinin rifahı üçün çalışırıq, bundan ötrü yaxşı əsas
yaradırıq. Eyni zamanda bu müqavilələr Azərbaycanda gedən böyük iqtisadi islahatların tərkib hissəsidir,
respublikamızın iqtisadiyyatım bazar iqtisadiyyatı yolu ilə aparmaq, dünyanın inkişaf etmiş ölkələrinin
iqtisadiyyatı səviyyəsinə qaldırmaq işində çox dəyərli addımlardır.
Bu müqavilələr Azərbaycanda demokratik, hüquqi, sivilizasiyalı dövlət quruculuğunun, iqtisadi
strategiyamızın böyük bir hissəsidir. Bu müqavilələr Azərbaycanı dünya iqtisadiyyatı ilə daha sıx bağlamağa
kömək edir və hesab edirəm ki, onların həyata keçirilməsi bu əlaqələri daha da genişləndirəcəkdir.
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Bilirsiniz ki, bu müqavilələrin hazırlanması və imzalanması çox gərgin bir vəziyyətdə həyata
keçirilmişdir. Bu müqavilələr Azərbaycanın bütün ictimaiyyəti tərəfindən böyük məmnuniyyətlə, iftixar hissi ilə
qəbul olunduğu halda, ölkəmiz onların həyata keçirilməsində bəzi qüvvələrin maneçilikləri ilə rastlaşır. Bizim
bu cəsarətli addımlarımız Azərbaycandan kənarda [175-176] da bəzən qısqanclıqla, ayrı-ayrı mənfi
münasibətlərlə qarşılaşır. Ancaq bunların heç biri bizim iradəmizi pozmayıbdır. Biz tutduğumuz yolun
düzgünlüyünə inanırıq. Ona görə də tutduğumuz bu yolla cəsarətlə, inamla gedirik.
Mən məmnuniyyət hissi ilə qeyd edirəm ki, qonaqlarımız bugünkü çıxışlarında Azərbaycan
Respublikasının daxilində yaranmış ictimai-siyasi sabitliyi xüsusi qeyd etdilər. Bu həqiqətdir. Eyni zamanda bu,
belə böyük iqtisadi addımların atılması, xarici şirkətlərin Azərbaycanla müştərək iş görməsi üçün əsas şərtdir.
Azərbaycanda ictimai-siyasi sabitliyə nail olmaq, ölkəmizin iqtisadiyyatında çox dəyərli dəyişikliklər aparmaq,
iqtisadi islahatlar keçirmək respublikamızın simasını tamamilə dəyişdirmiş və Azərbaycana xarici ölkələr
tərəfindən marağı, müştərək iş görmək istəyini artırmışdır.
Məhz bunların nəticəsində biz Azərbaycanda iqtisadi sahədə xeyli nailiyyətlər, belə müqavilələrin
imzalanmasına imkan əldə etmişik və bundan sonra da bu cür addımların atılması üçün yaxşı zəmin yaratmışıq.
Azərbaycanın enerji ehtiyatları çox zəngindir və bunlardan gələcəkdə də müştərək istifadə etmək üçün
bizim imkanlarımız böyükdür. Bizim bu sahədə bir çox əhəmiyyətli, maraqlı planlarımız vardır. Ümidvaram ki,
biz gələcək illərdə bu planları da həyata keçirəcəyik. Azərbaycan iqtisadiyyatının başqa sahələrində də xarici
ölkələrin şirkətləri ilə əməkdaşlıq etmək üçün böyük imkanlar vardır. Güman edirəm ki, qarşıdakı illərdə biz bu
imkanlardan da səmərəli istifadə etməyə nail olacağıq.
Bir sözlə, bu gün biz Azərbaycanın gələcək inkişafının yeni bir mərhələsindəyik. İmzaladığımız
müqavilənin, yəni neft yatağının adı "Dan ulduzu"dur. Dan ulduzu böyük işıq verən bir ulduzdur. Güman
edirəm ki, "Dan ulduzu" neft yatağı üzrə müqavilə Azərbaycanın gələcək işlərinə çox böyük və nurlu işıq
verəcəkdir.
Mən sizi bir daha təbrik edirəm. Ümidvaram ki, bu gün imzaladığımız müqavilə əməli surətdə, dərhal
həyata keçiriləcək və biz onun müsbət nəticələrini görəcəyik. Gələcək nəsillər üçün isə biz daha müsbət
nəticələr hazırlayırıq.
Bugünkü mərasimdə iştirak etdiyinizə görə mən sizin hamınıza təşəkkür edirəm. Müqavilə uğurlu olsun!
Əminəm ki, uğurlu olacaqdır. Ümidvaram ki, biz gələn illərdə yeni müqavilələrin imzalanmasına bir də
toplaşacağıq. Sağ olun. [176-177]
ARDNŞ İLƏ XARİCİ NEFT ŞİRKƏTLƏRİ ARASINDA MÜQAVİLƏNİN İMZALANMA
MƏRASİMİ BAŞA ÇATDIQDAN SONRA BİRGƏ
MƏTBUAT KONFRANSI
Sual: Cənab prezident, bir sıra mütəxəssislər imzalanmış ikinci müqavilənin şərtlərini birinci
müqavilənin şərtlərindən, üçüncü müqavilənin şərtlərini isə ikinci müqavilənin şərtlərindən daha əlverişli
hesab edirlər. Bu məntiqi inkişaf etdirsək, deyə bilərikmi ki, bu gün imzalanan müqavilənin şərtləri
əvvəlkilərdən daha əlverişlidir?
Heydər Əliyev: Bəli, hesab edirəm ki, daha əlverişlidir.
Sual: Bu əlverişliliyin komponentləri barədə bir neçə kəlmə demək istəməzdinizmi?
Heydər Əliyev: Bunların haqqında Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin prezidenti Natiq Əliyev öz
çıxışında dedi. Əgər onun gətirdiyi rəqəmlər sizi qane etmirsə, ona müraciət edin və o sizə daha geniş məlumat
verər.
Sual: Azərbaycanın neftlə bağlı siyasətinin strateji xətti necə olacaq? Yenə "Prodakşn Şerinq" tipli
xəttə üstünlük veriləcək, yoxsa yeni bir xətt olacaq?
Heydər Əliyev: Bilirsinizmi, bu barədə qəti bir fikir söyləmək mümkün deyildir. Hər bir konkret məsələ
konkret vaxtda həll edilir. Gələcəkdə hansı üsuldan istifadə edəcəyimizi gələcək göstərəcəkdir.
Sual: Cənab prezident, Xəzərin sektorlara bölünməsi prinsipinin dəstəkləndiyi barədə. ABŞ-ın açıq
bəyan olunmuş mövqeyi Xəzərin hüquqi statusunun müəyyən edilməsinə müsbət təsir göstərəcəkmi və
bu, Sizcə, Rusiya və İranın mövqelərinin sərtləşməsinə gətirib çıxarmayacaqmı?
Heydər Əliyev: Sualınızı tam anlamadım, amma belə başa düşdüm ki, söhbət Xəzər dənizinin
statusundan gedir və bununla əlaqədar Rusiya, digər ölkələr öz mövqelərini sərtləşdirməyəcəkmi? Bilirsiniz,
Xəzər dənizinin statusu məsə[177-178]ləsi çox vaxt tələb edən, olduqca böyük məsələdir. Biz status barədə
lazım olan yerlərdə müvafiq danışıqlar aparır, öz mülahizələrimizi, öz mövqeyimizi bildiririk. Lakin bu
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müqavilənin imzalanması Xəzər dənizinin statusu ilə qətiyyən bağlı deyildir. Biz artıq dördüncü müqaviləni
imzalayırıq, Xəzər dənizinin statusu məsələsini isə hələ çox müzakirə etmək lazımdır.
Sual: Cənab Heydər Əliyev, neft layihələrində Amerikanın sanballı firmalarının iştirakının
fəallaşdığını nəzərə alaraq, Azərbaycan neft diplomatiyasından nə kimi dividentlər əldə etmək
ümidindədir? Daha bir sual: Müqavilənin təsdiqlənməsi müddətini bir gün bildirmək mümkündürmü?
Heydər Əliyev: Mən dərhal cavab verəcəyəm – texniki məsələlər qurtardıqdan, yəni müqavilə texniki
cəhətdən hazırlanıb bizim parlamentə təqdim edildikdən sonra, zənnimcə, parlament müzakirəyə dərhal
başlayacaq və əminəm ki, onu təsdiq edəcəkdir. O ki qaldı dividentlərə, sizi başa düşdüyüm kimi, ABŞ-dan
gözlənilən dividentlərə, siz hansı dividentlərdən danışırsınız?
Sual: Mənim sualım Don Steysiyədir. Əgər mümkünsə, yeni yaradılmış konsorsiumun gələcək üçün
yaxın planlarından danışın. Konsorsiumun ilkin proqramına nələr daxildir?
Don Steysi: Biz ən əvvəl təşkilati məsələləri həll etmək istərdik. Biz işçilər götürülməsi məsələsinə
baxacaq, özümüz üçün ofis axtaracağıq. Biz konsorsiuma daxil olan bütün şirkətlərin nümayəndələrindən ibarət
kollegial bir orqan yaratmalıyıq. Təbii ki, bütün bunlar Milli Məclis tərəfindən bəyənilməyincə edilməyəcəkdir.
Sual: Mənim sualım Yaponiya hökumətinin nümayəndəsinədir. Yaponiya hökuməti Xəzərin
statusu məsələsinin həllində hansı prinsiplərə üstünlük verir?
Toşiro Tzunozaki: Cənab prezident Heydər Əliyevin dediyi kimi, bu barədə danışıqlar davam edir və biz
də öz tərəfimizdən bu prosesi diqqətlə izləyirik.
Sual: Cənab Kalitski, Xəzərin statusu ilə əlaqədar ABŞ-ın mövqeyi bəllidir: ABŞ Xəzərin
sektorlara bölünməsi prinsipini müdafiə edir. Bu prinsipin reallaşması üçün Amerika dövləti öz
tərəfindən Azərbaycana, eləcə də bu mövqedə dayanan ölkələrə nə kimi əməli dəstək verə bilər? [178-179]
Yan Kalitski: Bu məsələdə Amerikanın mövqeyi tam aydın şəkildə bəyan edilmişdir. Bu məsələ məhz
Xəzəryanı dövlətlərin maraqları ilə bağlıdır. Prezident Bill Klinton həmin məsələ barəsində bəyanatlarla
dəfələrlə çıxış etmişdir, mən də öz bəyanatlarımda bu barədə dəfələrlə danışmışam.
Sual: Cənab Kalitski, Xəzərin Azərbaycan sektorundakı neft yataqlarının istismarı ilə bağlı
Amerika hökumətinin siyasəti müəyyənləşibmi? Əgər müəyyənləşibsə, bu siyasət nədən ibarətdir?
Azərbaycan neftinin ixracı sahəsində təhlükəsizliyin təmin edilməsində Amerika Azərbaycana necə
yardımçı ola bilər?
Yan Kalitski: Mənə elə gəlir ki, cənab prezident Heydər Əliyev bir az öncə çox aydın şəkildə bildirdi ki,
bu mətbuat konfransı dördüncü konsorsiumun yaradılması haqqında müqavilə imzalanmasına həsr edilmişdir.
Ona görə də, icazənizlə, bu məsələlər barəsində qısaca olaraq cavab verim ki, biz konsorsiumun yaradılmasını
çox güclü şəkildə dəstəkləyirik.
Sual: Cənab prezident, ABŞ vitse-prezidentinin Sizə yazdığı məktubda xahiş olunur ki, Lissabon
sammitindən sonra Azərbaycanın dövlət başçısı Ermənistan prezidentinə Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin
həlli ilə bağlı öz təkliflərini göndərsin. Bu münaqişənin həlli üçün Azərbaycanın təklifləri məlumdur. Ola
bilərmi ki, yeni təkliflər meydana çıxsın? Yəni Albert Qor "təkliflər" dedikdə nəyi nəzərdə tutur?
Heydər Əliyev: Bilirsinizmi, cənab vitse-prezident Albert Qorun məktubundakı "təkliflər" ifadəsi, mən
belə hesab edirəm ki, ümumi xarakter daşıyır. Yəni bu o deməkdir ki, danışıqlar davam etməlidir və o üç prinsip
–Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün təmin olunması, Azərbaycanın tərkibində Dağlıq Qarabağa status verilməsi
və Dağlıq Qarabağın bütün əhalisi üçün təhlükəsizliyin təmin olunması prinsipləri əsasında konkret işlər
görülməlidir. Bu işləri görmək üçün də lazımi addımlar atmaq gərəkdir. Təkliflər bundan ibarət olmalıdır.
Sual: Cənab prezident, neft yataqlarının işlənməsində Azərbaycanın gələcək strategiyası necə
olacaq? Əgər belə bir strategiya yoxdursa, onu işləyib hazırlamaq planlaşdırılırmı? [179-180]
Heydər Əliyev: Azərbaycanın neft yataqlarından istifadə olunması üçün Azərbaycan dövlətinin,
Azərbaycan hökumətinin çox açıq-aydın strategiyası var. Məhz bu strategiyanın nəticəsidir ki, biz 1994-cü ildən
indiyə qədər ardıcıl surətdə dörd böyük neft müqaviləsi imzalamışıq. Bu strategiya məlum və aydındır. Gələcək
işlərimizi də bu strategiya əsasında davam etdirəcəyik.
Bugünkü mərasimdə iştirak etmiş bütün mətbuat işçilərinə, kütləvi informasiya vasitələrinin
nümayəndələrinə təşəkkür edirəm. Sağ olun.
Əliyev, Heydər Əlirza oğlu.
Müstəqilliyimiz əbədidir: 8-ci kitab. Bakı: Azərnəşr, 1998.- S. 90-95.
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AZƏRBAYCAN DÖVLƏT NEFT ŞİRKƏTİ İLƏ FRANSANIN "ELF AKİTEN" VƏ
"TOTAL" ŞİRKƏTLƏRİ ARASINDA NEFT MÜQAVİLƏSİNİN İMZALANMASI
MƏRASİMİNDƏ BƏYANAT
Paris, Yelisey Sarayı
13 yanvar 1997-ci il
Hörmətli cənab prezident Jak Şirak! Hörmətli xanımlar və cənablar!
Mən Fransa prezidentinin dəvəti ilə Fransada, Parisdə rəsmi səfərdə olmağımdan böyük məmnunluq hissi
keçirirəm.
Mənim burada olmağımdan, elə bu salonda mərhum prezident Fransua Mitteranla Fransa ilə Azərbaycan
arasında dostluq və əməkdaşlıq haqqında saziş imzalamağımızdan ötən üç il ərzində ölkələrimizin
münasibətlərində müəyyən uğurlar əldə edilmişdir. Lakin hesab edirəm ki, bu, azdır. Bu imkandan, cənab
prezident Jak Şirak ilə olan söhbətimizdən istifadə edərək mən Fransa ilə Azərbaycan arasında əlaqələrin daha
da yaxşılaşdırılmasına və genişləndirilməsinə səy göstərdiyimizi şərh etdim. Sevinirəm ki, bu barədə rəyimiz
yekdildir və ümidvaram ki, bu görüş, söhbətlərimiz və danışıqlarımız Fransa-Azərbaycan münasibətlərinin
sürətlə inkişafı üçün dönüş nöqtəsi olacaqdır.
Dağlıq Qarabağ üstündə Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi probleminə dair Fransa prezidenti ilə mənim
fikir mübadiləmiz çox faydalı və hesab edirəm, gərəkli oldu. Biz regionumuzda sülhün bərqərar olmasını,
Ermənistan ilə Azərbaycan arasında sülh yaranmasını, Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpa edilməsi,
Ermənistan silahlı birləşmələrinin işğal etdikləri Azərbaycan ərazilərinin azad olunması və Ermənistan silahlı
birləşmələri tərəfindən öz yerlərindən zorla qovulmuş bir milyondan artıq Azərbaycan vətəndaşının yurdlarına
qayıtması şərti ilə münaqişənin tamamilə aradan qaldırılmasını istəyirik. Biz ümid edirik ki, bu baxımdan
ATƏT-in üzvü olan ölkələrlə, Minsk qrupuna, Minsk konfransına daxil olan ölkə[243-244]lərlə əməkdaşlıq,
Fransa ilə əməkdaşlıq həmin silahlı münaqişəyə tamamilə son qoyulması üçün mühüm amildir.
Azərbaycanın "Lənkəran-dəniz" və 'Talış-dəniz" neft yataqlarının birgə işlənməsi və istifadəsi haqqında
Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti ilə Fransanın ən iri "Elf Akiten" və "Total" şirkətləri arasında bu gün 25 il
müddətində imzalanmış müqavilə Azərbaycanın Fransa ilə öz əlaqələrini dərinləşdirmək və genişləndirmək
səyini sübut edir. Yeri gəlmişkən deyim ki, "Elf Akiten" şirkəti 1996-cı ilin iyununda beynəlxalq neft
şirkətlərinin imzaladıqları bir müqavilədə də iştirak edir. İndiki müqavilə Fransanın "Elf Akiten" şirkətinin
iştirak etdiyi ikinci müqavilədir.
Mən sevinirəm ki, bu müqavilə Parisdə Yelisey sarayında, prezidentin, mənim dostum cənab Jak Şirakın
iştirakı ilə imzalanmışdır və əminəm ki, bu müqavilə həm Fransanın, həm də Azərbaycanın iqtisadiyyatına
böyük fayda gətirəcəkdir.
Bu müqavilənin imzalanması münasibətilə sizi təbrik edirəm. Fransa xalqına, Fransa Respublikasına,
onun prezidentinə səadət və xoşbəxtlik diləyirəm! Mersi boku.
Əliyev, Heydər Əlirza oğlu.
Müstəqilliyimiz əbədidir: 8-ci kitab. Bakı: Azərnəşr, 1998.- S. 128.
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"ƏSRİN MÜQAVİLƏSİ" ÜZRƏ LAYİHƏNİN RƏHBƏR KOMİTƏSİNİN ÜZVLƏRİ VƏ
ABƏŞ-in RƏHBƏRLƏRİ İLƏ GÖRÜŞDƏ
GİRİŞ SÖZÜ
Prezident sarayı
28 fevral 1997-ci il
Azərbaycan Beynəlxalq Əməliyyat Şirkəti və rəhbər komitəsi bu gün növbəti toplantısını keçiribdir. Mənə
məlumat verildi ki, bəzi məsələlərimizi müzakirə etmisiniz və xüsusən keçən il görülən iş və qarşıda duran
planlar haqqında müzakirələr aparmısınız, müəyyən qərarlar qəbul etmisiniz. Sizin də, mənim də arzum olubdur
ki, görüşək. Biz bu barədə ümumi fikrə gəlmişik ki, gördüyünüz işlər haqqında siz vaxtaşırı olaraq Azərbaycan
prezidentinə məlumat verməlisiniz.
Hesab edirəm ki, biz əvvəlcə Terri Adamsı dinləyək, onun məlumatından sonra başqa məlumatlar da
dinlənilsin.
YEKUN NİTQİ
Mən birinci növbədə çox məmnunam ki, bu gün sizinlə bir daha görüşürəm. Bizim bu görüşlərimiz ənənəvi
xarakter alıbdır. Hesab edirəm ki, belə də davam edəcəkdir. Əvvəllər də demişəm, bu gün də deyirəm ki,
Beynəlxalq Əməliyyat Şirkətinin gördüyü işlər mənim şəxsi nəzarətim altındadır. Mən bir tərəfdən işlərin
gedişinə nəzarət etmək, ikinci tərəfdən isə bu işlərin müvəffəqiyyətlə getməsinə kömək etmək məqsədi
daşıyıram.
Cənab Terri Adams, sizin və Beynəlxalq Əməliyyat Şirkətinin, rəhbər komitənin başqa nümayəndələrinin
verdiyi məlumatlardan mən məmnunam. Verdiyiniz məlumatlar onu göstərir ki, 1994-cü il sentyabrın 20-də
imzalanmış müqavilə ardıcıl surətdə, müvəffəqiyyətlə həyata keçirilir. 1995-1996-cı illərdə görülən işləri
müsbət qiymətləndirmək lazımdır. Mən çox şadam ki, siz nəzərdə tutulan bütün əməliyyatların, tədbir[467468]lərin hamısının həyata keçirilməsinə nail ola bilmisiniz. Bu, çox yaxşıdır.
Bilirsiniz, keçmişdə və bizim bugünkü təcrübəmizdə belə hal nadir bir hal kimi qeyd olunur. Amma
bilmirəm, bəlkə siz belə işləməyə öyrənmisiniz? Yəqin hər yerdə belə işləyirsiniz, elə deyilmi? Əgər belə
deyilsə, onda sizin burada gördüyünüz iş nadir xarakter daşıyır. Bu, onu göstərir ki, konsorsiumun, xüsusən
Beynəlxalq Əməliyyat Şirkətinin, rəhbər komitənin tərkibi həqiqətən dəyərli, işgüzar bir tərkibdir. Onlar işə çox
məsuliyyətlə yanaşaraq belə nailiyyətlər əldə ediblər.
Bu nailiyyətlər münasibətilə mən sizi təbrik edirəm və sizə təşəkkürümü bildirirəm. Sizin bugünkü
məruzəniz və indiyədək gördüyünüz işlər, əldə etdiyiniz nailiyyətlər "Əsrin müqaviləsi" adlanan müqaviləmizə
mənfi münasibət göstərənlərə, ona xor baxanlara, yaxud ona inanmayanlara tutarlı cavabdır.
Rusiyanın ərazisində Şimal istiqamətində neft kəmərinin vaxtında hazırlanıb istismara verilməsi çox böyük
qiymətə layiq olan bir haldır. "Əsrin müqaviləsi"ni imzalayandan sonra Rusiyanın bəzi dairələrində bizim bu
müqaviləmizə mənfi münasibət göstərirdilər. Ancaq biz isə Şimal istiqamətində neft kəmərinin çəkilməsi
haqqında 1996-cı ilin yanvar ayında Moskvada saziş imzaladıq, yəni Rusiya hökuməti ilə Azərbaycan hökuməti
arasında saziş imzalandı. Bu sazişi Rusiyanın baş naziri Viktor Çernomırdin və mən imzalamışıq. Çox
məmnunam ki, artıq biz öz payımıza düşən hissəni vaxtında yerinə yetirmişik və həmin saziş əməli surətdə
həyata keçirilir.
Mən çox məmnunam ki, bizim tərəfdən nəinki neft kəməri hazırdır, indicə burada məlumat verildi ki, hətta
bu neft borusunun Rusiyanın sərhədinə qədər hissəsi Azərbaycan nefti ilə doludur.
Azərbaycan Neft Şirkəti Rusiyanın "Transneft" şirkəti ilə gərək ciddi iş aparsın. Cənab Terri Adams burada
elan etdi ki, mart ayının ortalarında görüş keçiriləcəkdir. Bunu mən də bilirəm, həmin görüşü keçirib Rusiya
ərazisindəki həll olunmamış problemləri həll etmək lazımdır. Rusiya ilə Azərbaycan arasında imzalanmış
sazişdə nəzərdə tutulduğu kimi, Azərbaycan nefti bu il həmin neft kəməri ilə dünya bazarına ixrac edilməlidir.
Rusiya tərəfi, "Transneft" bunu may ayınadək hazırlamağa söz verir. Biz çalışmalıyıq ki, onlar bu sözün
üstündə dursunlar və görülməmiş işləri may ayınadək yerinə yetirsinlər. Mən [468-469] Azərbaycan Dövlət
Neft Şirkətinə tapşırıram ki, bu işlə çox ardıcıl surətdə məşğul olsun. Əgər çətinlikləri olsa, mənə müraciət
etsinlər ki, Rusiyanın rəhbərləri vasitəsilə mən bu məsələnin vaxtında həll edilməsinə nail olum.
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Quyuların qazılması, "Çıraq" neft yatağında ikinci quyunun qazılıb başa çatdırılması və üçüncü quyunun
qazılmasına başlanması haqqında cənab Terri Adamsın verdiyi məlumat və quyuların qazılmasından sonra
nəzərdə tutulmuş göstəricilərdən də üstün göstəricilərin əldə edilməsi çox sevindirici haldır.
Ümidvaram ki, siz üçüncü quyunu da müvəffəqiyyətlə qazıb başa çatdıracaqsınız. Artıq qazılmış iki
quyudan əldə olunan nəticələr göstərir ki, siz üçüncü quyuda da çox müsbət nəticələr alacaqsınız və beləliklə də,
"Çıraq" neft yatağından bu il avqustun 28-dən neftin çıxarılıb Sanqaçal terminalına çatdırılması barədə
verdiyiniz öhdəlik yerinə yetiriləcəkdir.
Mən 28 avqust gününü səbirsizliklə gözləyirəm. Güman edirəm ki, biz həmin günü yüksək səviyyədə qeyd
edəcəyik. Şübhəm yoxdur ki, burada nümayiş etdirdiyiniz, artıq izolə olunmuş borular da vaxtında yerinə
qoyulacaqdır və "Çıraq" neft yatağından Sanqaçaladək neft borusu da çəkilib qurtaracaqdır.
Cənab Terri Adamsın bu gün verdiyi məlumatlarda məni sevindirən cəhət bir də ondan ibarətdir ki, bu
müqavilənin həyata keçirilməsində Azərbaycanın müəssisələri, şirkətləri fəal iştirak edirlər və onlar bu işlərə
cəlb olunurlar. Məni sevindirən xüsusən odur ki, Azərbaycanın bu işlərə cəlb olunmuş, bu işlərdə iştirak edən
müəssisələri, şirkətləri işi yüksək səviyyədə görürlər. Məsələn, siz dediniz, mən də onu təkrar edirəm – Zığ
zavodunda boruların izolə edilməsi və onların beynəlxalq standartlar səviyyəsində olması haqqında məlumatınız
məni çox sevindirir. Mən sevinirəm ki, Azərbaycanın şirkətləri, müəssisələri tərəfindən görülən başqa işlər də –
bunu sizin burada verdiyiniz məlumatlara görə deyirəm – beynəlxalq standartlara cavab verir, həmin
standartlara uyğundur. Bu da "Əsrin müqaviləsi"nin Azərbaycan sənayesinə, xüsusən neft sənayesinə verdiyi
mənfəətlərdən biridir.
Cənab Terri Adamsın burada nümayiş etdirdiyi diaqramlar da məndə məmnuniyyət hissi doğurur. Ümidvar
olduğumu bildirmək istəyirəm ki, bundan sonra – 1997-ci ildə, gələcək illərdə nəzərdə tutulmuş işlərdə
Azərbaycanın müəssisələri, şirkətləri, təşkilatları bu müqavilənin icrasına daha fəal cəlb olu[469-470]nacaqlar.
Hesab edirəm ki, o cümlədən Qərb marşrutu üzrə inşa ediləcək neft boru kəmərinin tikilməsində də
Azərbaycanın şirkətləri fəal iştirak etməlidirlər. Hələ bir neçə vaxt bundan əvvəl mən bu barədə öz fikrimi Abid
Şərifov vasitəsilə cənab Terri Adamsa çatdırmışdım. Bu gün bunu bir daha deyirəm və xahiş edirəm ki, buna
əməl olunsun.
Terri Adams: Hazırda bu barədə təkliflər nəzərdən keçirilir.
Heydər Əliyev: Bu işdə Azərbaycan təşkilatlarının, şirkətlərinin fəal iştirakının zəruriliyi hökmən nəzərə
alınmalıdır.
Bu gün verilən məlumatların hamısı sevindiricidir. O cümlədən Azərbaycan Beynəlxalq Əməliyyat
Şirkətində Azərbaycan vətəndaşlarının işləməsi və onların sayının çox olması yaxşı haldır. Amma mən arzu
edirəm ki, onların sayı daha da artırılsın. Siz dediniz ki, bu müqavilənin icrası ilə əlaqədar 3 min iş yeri
açılıbdır. Yəni bu müqavilənin həyata keçirilməsində 3 min nəfər azərbaycanlı işləyir. Bu da çox yaxşıdır.
Güman edirəm ki, işlər bu rəqəmin daha da artırılması istiqamətində gedəcəkdir. Yəni artıq görülən bu işlər
zamanı Azərbaycanın həm mütəxəssisləri, həm mühəndisləri, həm də fəhlələri yeni təcrübə toplayırlar və sizin –
Beynəlxalq Əməliyyat Şirkətinin tələblərinə uyğun işləmək qabiliyyəti əldə edirlər. Bunun özü də çox yaxşı,
sevindirici haldır. Məsələn, eşidəndə ki, azərbaycanlı fəhlələr yüksək keyfiyyətli işlər görürlər – siz bunu bu gün
dediniz – bilirsiniz, mən çox sevindim. Bir daha qeyd edirəm – bu, bizim müştərək işimizin, bir yerdə
işləməyimizin və Azərbaycana yüksək səviyyəli Qərb texnologiyasının gəlməsinin nəticəsidir.
Verdiyiniz məlumatı mən nəzərə alaram, əsas neft boru kəməri barədə fikirlərinizi aprelin axırında müzakirə
edib cəmləyəndən sonra biz bu məsələnin müzakirəsini bir yerdə aparıb son qərar çıxarmaq üçün lazımi
tədbirlər görə bilərik.
"Əsrin müqaviləsi"ni imzaladığımız vaxtdan iki ildən bir neçə ay çox vaxt keçir. Bu dövrdə bir çox işlər
görülübdür. Həmin müqavilədən sonra dörd müqavilə də imzalanıbdır. Azərbaycan Beynəlxalq Əməliyyat
Şirkətinin gördüyü işlər və əldə etdiyi nəticələr imzalanmış sonrakı müqavilələrin həyata keçirilməsi üçün də
örnəkdir və çox gözəl təcrübədir. Güman edirəm ki, hamımız bu təcrübədən səmərəli istifadə etməyə
çalışacağıq. [470-471]
Azərbaycan Beynəlxalq Əməliyyat Şirkəti isə bizim bütün bu müqavilələrimizin bayraqdarıdır, irəlidə
gedənidir. Siz əlinizdə böyük bayraq irəliyə gedirsiniz. O biri müqavilələri həyata keçirənlər də arxanızca
gedəcəklər, sizin qazandığınız təcrübədən istifadə edərək yaxşı nəticələr əldə edəcəklər.
Mən sizi bir daha təbrik edirəm. Sizə təşəkkür edirəm. Əmin ola bilərsiniz ki, bu işlərin normal həyata
keçirilməsi üçün mənim tərəfimdən bütün tədbirlər görüləcəkdir.
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Əliyev, Heydər Əlirza oğlu.
Müstəqilliyimiz əbədidir: 8-ci kitab. Bakı: Azərnəşr, 1998.- S. 237-238.
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"ŞAHDƏNİZ" NEFT YATAĞI ÜZRƏ MÜQAVİLƏ LAYİHƏSİNİN
İDARƏETMƏ KOMİTƏSİ ÜZVLƏRİ İLƏ GÖRÜŞDƏ GİRİŞ
SÖZÜ
Prezident sarayı
5 mart 1997-ci il
Hörmətli xanımlar və cənablar!
Bu gün "Şahdəniz" neft müqaviləsi layihəsinin idarəetmə komitəsinin iclası keçirilmişdir. Bu iclasda
"Şahdəniz" neft müqaviləsi layihəsinin həyata keçirilməsi məsələləri müzakirə olunmuşdur. Bu barədə mənə
vaxtilə məruzə edilmişdir. Mən idarəetmə komitəsinin üzvlərini bu gün buraya dəvət etmişəm ki, gördükləri
işlər və nəzərdə tutduqları proqram haqqında məlumat versinlər.
Fevralın 28-də biz 1994-cü il sentyabrın 20-də imzalanmış ilk neft müqaviləsinin – "Azəri", "Çıraq"
yataqlarının və "Günəşli" yatağının dərinlikdə yerləşən hissəsinin birgə işlənməsi üzrə layihənin rəhbər
komitəsinin üzvləri və ABƏŞ-in rəhbərləri ilə görüşdük. Həmin görüşdə son iki ildə görülən işlər, 1997-ci və
1998-ci illərdə görüləcək işlər haqqında məruzələr dinlənildi.
Bu gün "Şahdəniz" neft yatağının birgə işlənməsi üzrə müqavilə layihəsinin həyata keçirilməsi məsələləri
bizi maraqlandırır. Güman edirəm ki, biz imzalanmış digər müqavilələrin layihələrinin həyata keçirilməsini
nəzarət altında saxlayaraq, onlarla da belə görüşlər keçirəcəyik. Mən məmnuniyyətlə qeyd etmək istəyirəm ki,
"Şahdəniz" müqaviləsi layihəsinin idarəetmə komitəsi bu məsələlərlə vaxtında məşğul olubdur. Onlar bu
məsələləri bu gün müzakirə ediblər. Mən məmnuniyyətlə onları dinləmək istəyirəm. [5-6]
YEKUN NİTQİ
Birincisi, mən çox məmnunam ki, "Şahdəniz" neft-qaz yatağının (onun neft və ya qaz yatağı olması sonra
məlum olacaqdır) müştərək işlənməsi haqqında keçən ilin iyun ayında imzalanmış müqavilə qısa bir müddətdə
əməli surətdə həyata keçirilir. Müqavilə keçən ilin oktyabr ayında təsdiq edildi. Beləliklə, o vaxtdan 5 ay keçir.
Hesab edirəm ki, bu müddətdə görülən işləri müsbət qiymətləndirmək lazımdır.
Cənab Şerman öz məruzəsində bu qısa müddətdə görülən işlər barədə məlumatı bizə çatdırdı, həm də
gələcək planları, proqramları haqqında danışdı. Bu məlumatlardan aydın görünür ki, "Şahdəniz" neft-qaz yatağı
Xəzərin Azərbaycan sektorunda çox zəngin və perspektivli bir yataqdır və onun müştərək işlənməsi haqqında
imzalanmış müqavilə çox böyük əhəmiyyət kəsb edir. Mən bu gün bu məlumatları dinləyəndən sonra daha da
çox ümidlə deyə bilərəm ki, bu müqavilə çox gözəl nəticələr verəcəkdir.
Bu müqaviləni həyata keçirən şirkətlər böyük və zəngin təcrübəyə malikdirlər. "Britiş Petroleum",
"Statoyl", "Elf Akiten", "LUKoyl", İranın "OİEK", Türkiyənin "Türk petrolları" şirkətləri çox təcrübəli, yenə də
deyirəm, böyük, zəngin təcrübəyə malik olan şirkətlərdir. Onların bir yerdə, müştərək iş görməsi və işin bu qısa
müddətdə lazımi səviyyədə təşkil olunması şübhəsiz ki, yaxşı qiymətə layiqdir.
Təbiidir ki, bu konsorsium, yəni bu layihəyə daxil olan şirkətlər – buraya Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti
də daxildir – bütün işləri bilavasitə Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti ilə birgə görürlər. Mən məmnunam ki,
görülən işlərin əksəriyyəti Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti, respublikamızın sənaye müəssisələri, şirkətləri ilə
müştərək şəkildə həyata keçirilməklə planlaşdırılır. [6-7]
"Şahdəniz" neft-qaz yatağı çox mürəkkəb yataqdır. Bu yatağın yerləşdiyi sahədə suyun dərinliyi 400-500
metrə çatır. Burada deyildi ki, orada qazılacaq quyunun dərinliyi 6 min metr olacaqdır. Bunlar onu göstərir ki,
biz Xəzər dənizində hələ indiyə qədər belə bir sahədə işləməmişik.
Mən əminəm ki, bu layihəni həyata keçirən şirkətlərin imkanları, təcrübəsi və eyni zamanda, Azərbaycan
mütəxəssislərinin, neftçilərinin biliyi, bacarığı, təcrübəsi, dünyanın qabaqcıl texnologiyasından, təcrübəsindən
istifadə edərək bu yataqda müvəffəqiyyətlə iş görüb, yaxşı nəticə almaqda bizə kömək edəcəkdir. Amma Xəzər
dənizində hələ bundan da dərin yerlərdə bizim yataqlarımız var. Ona görə də "Şahdəniz" yatağında gördüyümüz
işlər və əldə edəcəyimiz nəticələr bizə bundan da dərin yerlərdə iş görməyə imkan yaradacaqdır.
Mən bizim dostlarımıza demək istəyirəm ki, onların artıq rəqibləri də vardır. Məsələn, ABŞ-ın "Eksson"
şirkətinin prezidenti bu yaxın vaxtlarda Azərbaycana gəlmişdi, mənim onunla görüşüm olmuşdur. O mənə
bildirdi ki, onlar suyun dərinliyi 700 metrə çatan sahədə işləyirlər və bu sahədə çox böyük təcrübələri vardır.
Ona görə də onlar bizim belə sahələrimizdə olan yataqlarımıza çox böyük maraq göstərirlər və bu münasibətlə
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mənə müraciət ediblər. Güman edirəm ki, onlar da burada işləmək imkanı qazanacaqlar və "Şahdəniz" yatağında
əldə etdiyimiz təcrübə bizə də bu sahədə işlər görməyə imkan verəcəkdir.
Cənab Şerman layihənin həyata keçirilməsi proqramı barədə burada məlumat verərkən onun müddətlərini
də bildirdi. Bu müqavilə imzalananda da bəzi müddətlər göstərilmişdi. Qeyd edilmişdi ki, 3 il yalnız kəşfiyyat
işləri üçün ayrılır və həmin kəşfiyyat işləri müddətində bu yatağın bütün göstəriciləri tam müəyyən olunmalıdır.
Güman edirəm, bizim bu gözəl təşkilatımız, bu layihənin idarəetmə komitəsi işləri elə quracaqdır ki,
nailiyyətlər bəlkə də üç ildən də tez əldə ediləcəkdir. Mən belə düşünürəm. Siz bildirdiniz ki, neftin alınmasına
doqquz il müddətində nail olacaqsınız. Ancaq eyni zamanda, dediniz ki, siz bunu dörd il müddətində edə
biləcəksiniz. Ümidvaram ki, siz həvəslə işləyib, yaxşı nəticələr əldə edərək, bu proqramı daha da sıxlaş[78]dıracaqsınız və bu müddətləri qısaldacaqsınız. Çünki bu, sizin üçün də, bizim üçün də lazımdır. Bu işləri
sürətlə aparmaq və son nəticəni əldə etmək hamımız üçün lazımdır.
Eyni zamanda sizin bu məlumatınızı dinləyərkən mən bir daha düşündüm – nə qədər düzgün iş gördük ki,
"Şahdəniz" yatağının müştərək işlənməsi haqqında müqaviləni biz keçən ilin iyun ayında imzaladıq. Bunu ona
görə deyirəm ki, o vaxt bu məsələni müzakirə edərkən ətrafımızda olan, bizimlə bərabər işləyən, o cümlədən
kənardakı adamlardan bəziləri hesab edirdilər ki, bu müqaviləni imzalamaq lazım deyil. Onlar deyirdilər ki, biz
gözləyək, "Şahdəniz" yatağının işlənməsinə gələcəkdə – bağlanmış birinci müqavilədən alacağımız vəsait
vasitəsilə başlayarıq. İndi təsəvvür edin, birinci müqavilədən neft almaq, gəlir əldə etmək, müəyyən texnika,
texnologiya yaratmaq və bundan sonra "Şahdəniz" yatağının işlənməsinə başlamaq üçün bizə nə qədər vaxt
lazım idi? İşə bu cür başlayandan sonra onun gələcəkdə nə qədər vaxt alacağı göz qabağındadır.
Bu müqavilələrin əleyhinə çıxanlar, yaxud ona şübhə edən adamlar belə hərəkətləri bir tərəfdən, bu
məsələləri dərk edə bilmədiklərinə görə edirlər, digər tərəfdən isə Azərbaycanın irəli getməsinə, bizim
işlərimizə mane olmaq istəyirdilər. Bugünkü müzakirə onu açıq-aydın göstərir ki, həm "Şahdəniz" müqaviləsini,
həm "Qarabağ" müqaviləsini, həm "Əşrəfi-Dan Ulduzu" müqaviləsini, həm də "Lənkərandəniz – Talışdəniz"
müqaviləsini imzaladığımıza görə biz çox doğru yoldayıq. Onların hamısı bir vaxtda işə düşməlidir. Onların hər
birinin icrası, son nəticənin əldə olunması, respublikamız üçün fayda verməsi böyük vaxt tələb edir.
"Dədə Qorqud" yarımdalma qazma qurğusunun bərpa olunması, modernləşdirilməsi üçün əvvəlcə 37
milyon dollar deyirdilər, indi isə bildirirlər ki, 40 milyon dollar vəsait xərclənibdir. Burada deyildi ki, "Şelf-5"
qurğusunun hazırlanması və modernləşdirilməsi, – verilən məlumata görə, onun əsas hissəsindən az bir şey
qalacaq, – həmin qurğunun tamamilə yeni texnika və texnologiya ilə quraşdırılması üçün 115 milyon dollar
vəsait lazımdır. Təsəvvür edin, bu işləri görmək, [8-9] müəyyən texnika, texnologiya yaratmaq üçün nə qədər
böyük xərclər lazımdır.
Bu faktlar bir daha sübut edir ki, biz bu problemlərin həllində düzgün yoldayıq və bundan sonra da bu
yolla gedəcəyik. Dünyanın böyük neft şirkətləri ilə bundan sonra da əməkdaşlıq edəcəyik. Azərbaycanın
sərvətlərindən səmərəli istifadə etməyə nail olacağıq.
Cənab Şermanın verdiyi vədlərin hamısını mən nəzərə alıram. Bu vədlərin yerinə yetirilməsini gələcəkdə
də izləyəcəyəm. Güman edirəm ki, onlar bu işləri nəinki vaxtında, hətta vaxtından qabaq yerinə yetirə
biləcəklər. Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti bu barədə öz vəzifələrini bilir və üzərinə düşən bu vəzifələri vaxtlıvaxtında yerinə yetirməlidir. Ancaq mən bir daha qeyd etmək istəyirəm ki, bu proqramın yerinə yetirilməsinə
çalışmalısınız. Mən sizdən rica edirəm ki, Azərbaycanın sənaye müəssisələrinin, mütəxəssislərinin
ümumiyyətlə, respublikamızın işçi qüvvəsinin imkanlarından maksimum istifadə edəsiniz
Mən sizin bu barədə verdiyiniz vədləri nəzərə alıram. Ümidvaram ki, siz onları yerinə yetirəcəksiniz.
Eyni zamanda belə anladım və mən belə də istəyirəm ki, Azərbaycanın sənaye müəssisələri, mütəxəssisləri,
respublikamızın işçi qüvvəsi, fəhlələri bu işlərə get-gedə daha da çox cəlb olunacaqlar. Mən baş nazir Artur
Rasizadəyə tapşırıram ki, o, bu məsələlərə nəzarət etsin və bu layihənin həyata keçirilməsi üçün Azərbaycanın
sənaye müəssisələrindən, şirkətlərindən, zavodlarından istifadə edilməsində əgər bir problem yaranarsa, bunlara
vaxtında baxıb, lazımi ölçü götürsün.
Cənab Şerman, sizdən və idarəetmə komitəsinin üzvlərindən xahiş edirəm ki, belə çətinliklərlə rastlaşan
zaman siz utanmayın, çəkinməyin, mənə, xüsusən baş nazirə müraciət edin. Mən bu məsələləri ona həvalə
edirəm. Siz burada dediniz, əgər sifarişinizi Azərbaycanda icra etmək mümkün deyilsə, onu Leninqrad
vilayətində hazırladırsınızsa, edin, yaxud başqa bir iş Qərb ölkələrində görülməlidirsə, edin. Amma eyni
zamanda, o cihazları, texnikanı, o şeyləri ki, Azərbaycanın müəssisələrində də hazırlamaq olar, xahiş edirəm,
buna xüsusi fikir verin. [9-10]
Cənab Şerman qeyd etdi, indi respublikamızın neft sənayesində dünyanın bir çox ölkələrinin nüfuzlu neft
şirkətləri ilə imzalanmış beş müqavilə, hər bir müqavilənin layihəsini həyata keçirmək üçün orqan var – birinci
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müqavilə üzrə idarəetmə orqanı konsorsiumdur, Beynəlxalq Əməliyyat Şirkətidir, ondan sonra imzalanan
müqavilələrin hər biri üzrə idarəetmə komitəsi vardır. Mən bu fikirdəyəm ki, məsələnin sürətlə və səmərəli həll
edilməsi üçün bu təşkilatlar, kollektivlər arasında sıx əlaqə olmalıdır. Gərək bu kollektivlər bir-biri ilə çox sıx
əlaqədə işləsinlər. Onu siz də, biz də nəzərə alırıq ki, bir çox işlərin görülməsi, yəni infrastrukturların yaranması,
neft kəmərlərinin, terminalların tikilməsi, yaxud bütün müqavilələrin həyata keçirilməsində gələcəkdə səmərəli
istifadə olunacaq müəssisələrin yaradılması bu müştərək işi daha da çox tələb edir. Ona görə də sizin birbirinizlə sıx əlaqədə işləməyiniz lazımdır.
Mən bir-birinizlə fikir, təcrübə mübadiləsi aparmaq barədə cənab Şermanın verdiyi məlumatlardan çox
məmnunam. Amma hesab edirəm ki, bu əlaqələr bundan sonra daha da sıx olmalıdır. İndi bizim imzalanmış beş
müqaviləmiz vardır. Düşünürəm ki, işlər qaydaya düşəndən sonra bu müqavilələrin hər birinin layihələrini
həyata keçirən təşkilatların bir yerdə toplantısını, görüşünü keçirib, qarşılıqlı əlaqələr məsələlərini müzakirə
etmək olar. Mən belə bir vəzifəni öz üzərimə götürürəm.
Nəhayət, görüşümüzə yekun vuraraq demək istəyirəm ki, qısa bir müddətdə, cəmisi beş ay içərisində siz
çox iş görmüsünüz. Mən gördüyünüz bu işlər münasibətilə sizi təbrik edirəm. 1997-ci ildə nəzərdə tutulmuş
proqramın vaxtından əvvəl yerinə yetirilməsini arzu edirəm. İş prosesində nə vaxt ehtiyacınız olsa, siz mənə
müraciət edə bilərsiniz. Mən sizi həmişə dinləməyə hazıram.
Bilməlisiniz ki, həm bu layihənin, həm də bütün başqa müqavilələrin həyata keçirilməsi Azərbaycan
dövlətinin ən mühüm bir vəzifəsidir. Bu məsələlər mənim şəxsi nəzarətimdədir.
Bu gün elan etdiyiniz proqramın həyata keçirilməsində sizə uğurlar arzulayıram. Sağ olun, gələn
görüşlərədək.
Əliyev, Heydər Əlirza oğlu.
Müstəqilliyimiz əbədidir: 9-cu kitab. Bakı: Azərnəşr, 1998.- S. 11-13.

138

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Əsrin müqaviləsi

XƏZƏRİN AZƏRBAYCAN SEKTORUNDA“QARABAĞ” PERSPEKTİVLİ
STRUKTURUNUN MÜŞTƏRƏK İŞLƏNMƏSİ İLƏ ƏLAQƏDAR
1995-ci İLİN NOYABRINDA ARDNŞ-lə BİR SIRA TRANSMİLLİ NEFT ŞİRKƏTLƏRİ
ARASINDA İMZALANMIŞ MÜQAVİLƏNİ HƏYATA KEÇİRƏN "XƏZƏR" BEYNƏLXALQ
NEFT ŞİRKƏTİNİN RƏHBƏR HEYƏTİ İLƏ GÖRÜŞDƏ GİRİŞ
SÖZÜ
Prezident Sarayı
5 aprel 1997-ci il
Hörmətli xanımlar və cənablar!
Hörmətli dostlar!
Mən Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorundakı "Qarabağ" neft yatağının müştərək işlənməsi ilə əlaqədar
1995-ci ilin noyabrında imzalanmış neft müqaviləsinin həyata keçirilməsi barədə sizin gördüyünüz işlərlə tanış
olmaq üçün sizi bu gün buraya dəvət etmişəm. Bu, bizim, yeni Azərbaycan Respublikasının dünyanın trans milli
şirkətləri ilə imzaladığı ikinci böyük müqavilədir.
Bildiyiniz kimi, bu müqaviləni Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti ABŞ-ın "Pennzoyl", Rusiyanın "LUKoyl"
şirkətləri, İtaliyanın "Acip" və "LUKAcip" birgə şirkəti ilə imzalamışdır. Müqavilə imzalanandan sonra
Azərbaycan parlamenti tərəfindən təsdiq edilibdir. Müqavilənin qüvvəyə mindiyi gündən bir ildən çox vaxt
keçibdir. Güman edirəm, siz özünüz də bu müddətdə görülən işləri müzakirə etmisiniz, onlara yekun
vurmusunuz. Mənə verilən məlumatlara görə, siz bu gün də toplaşıb müzakirələr aparmısınız. İstərdim ki, siz bu
barədə qısa məlumat verəsiniz. [128-129]
Belə görüşlər, iş üslubu artıq müəyyən ənənəyə çevrilibdir. 1994-cü ilin sentyabrında imzalanmış ilk
müqavilə ilə əlaqədar yaradılmış Azərbaycan Beynəlxalq Əməliyyat Şirkətinin rəhbərləri ilə mən bir neçə dəfə
görüşmüşəm. Onlar gördükləri işlər barədə mənə məlumatlar, hesabatlar veriblər. Bu gün "Xəzər" Beynəlxalq
Neft Şirkətinin rəhbər heyəti buraya toplaşmışdır. Sizin şirkətin rəhbər heyəti var, bunu siz özünüz müəyyən
etmisiniz. Güman edirəm ki, ilk məlumatı bu beynəlxalq şirkətin prezidenti verəcəkdir.
YEKUN SÖZÜ
Mən sizin məlumatınızı çox böyük maraqla, həvəslə dinlədim. Mən belə bir məlumatı çoxdan dinləmək
istəyirdim. Qeyd etdiyim kimi, "Qarabağ" neft yatağının işlənməsi ilə əlaqədar müqavilə 1995-ci ilin
noyabrında imzalanıbdır. Sizi də, bizi də maraqlandıran məsələ bu müqavilədə imzalanandan sonra görülən
işlər, bu işlərin sürəti və nəticələridir. Ona görə də belə müzakirəyə, görüşə ehtiyac var idi. Bu məsələ ilə
əlaqədar mən öz arzumu həm "LUKoyl", həm də "Pennzoyl" şirkətlərinin rəhbərlərinə bildirmişdim, "Xəzər"
Beynəlxalq Neft Şirkətinin rəhbər heyətinin burada, Bakıda toplanıb görülən işləri müzakirə etməsi və bunlara
yekun vurmağımız çox əhəmiyyətli bir haldır.
Sizin verdiyiniz məlumatlar onu göstərir ki, müqavilə əməli surətdə həyata keçirilir. İndiyə qədər
gördüyünüz işlər, qarşıda nəzərdə tutduğunuz planlar onu göstərir ki, müqavilə üzrə müəyyən edilmiş proqram
artıq əməli surətdə həyata keçirilir. Mən qeyd etdim, müqavilənin imzalanmasından bir ildən çox vaxt keçir.
Müqavilənin Azərbaycan parlamenti tərəfindən təsdiq olunmasından və qüvvəyə minməsindən də bir ildən çox
vaxt keçir. Əlbəttə, biz istəyirik ki, bu müddətdə daha da çox iş görülmüş olsun. Hesab edirəm ki, görülən işləri
müsbət qiymətləndirmək lazımdır.
Sizin verdiyiniz məlumatdan aydın oldu ki, 1996-cı il əsasən təşkilati məsələlərin həllinə həsr edilibdir.
Məsələn, siz dediniz ki, 1996-cı ilin may, yaxud iyun ayında "Xəzər" Beynəlxalq Neft Şirkətini bizim Ədliyyə
Nazirliyində qeydiyyatdan keçirmisiniz. Mən hesab edirəm ki, bunu ondan da tez etmək olardı. Yaxud, siz
1996- cı ilin sentyabrında "Xəzər" Bey[129-130]nəlxalq Neft Şirkətinin toplantısını keçirib, bu məsələni
müzakirə etmisiniz. Hesab edirəm ki, bu da gecdir.
Siz dediniz ki, kəşfiyyat quyusunun qazılmasının yerini 1997-ci ilin fevralında müəyyən etmisiniz. Mən
belə hesab etdim ki, sizdə qazma qurğusu yoxdur. Bu, bizim ikinci müqaviləmizdir. Bizim beş müqaviləmiz
vardır. Əgər bu müqavilənin həyata keçirilməsi iki qurğu ilə olsa, hələ ki, bir qazma qurğumuz vardır, – onda nə
qədər gec vaxt keçəcəkdir.
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Ceyms A. Tilli: Əslində bu problemlərin hamısı qazma qurğusu ilə əlaqədar meydana çıxır. Plana görə
iyun- iyulda biz artıq qazma işlərinə başlaya bilərdik. Ancaq Beynəlxalq Əməliyyat Şirkəti və Şimali Abşeron
Şirkəti qazma qurğusu ilə işləmək üçün növbədə bizdən əvvəldirlər.
Biz birinci quyunun qazılmasını başa çatdıracağıq, sonra testlər keçirəcəyik və ikinci quyunun yerini
müəyyən edəcəyik.
Heydər Əliyev: Bu, bizim üçün mühüm bir məsələdir. Əgər siz bu barədə ciddi düşünmürsünüzsə, biz
ciddi düşünməliyik. Amma siz də düşünməlisiniz. Çünki bütün quyular təkcə "Dədə Qorqud" yarımdamla və
"Şelf-5" qazma qurğularının hesabına qazıla bilməz. "Şelf-5" qurğusu nə vaxt hazır olacaqdır?
Natiq Əliyev: 1996-cı ilin oktyabrında hazır olacaqdır.
Heydər Əliyev: Onda bizim bütün bu işlərimiz gecikəcəkdir ki.
Natiq Əliyev: Cənab Prezident, biz əvvəlcə tutduğumuz plana görə, "Dədə Qorqud", "Azəri", "Çıraq"
yataqlarında qazma işlərini qurtarandan sonra, – bu il üç quyu qazılacaqdır, – avqustda "Əşrəfi", "Dan ulduzu"
yataqlarına keçiriləcək və yenidən "Azəri" və "Çıraq" yataqlarına qayıdacaqdır. Biz işi elə planlaşdırmışıq ki,
"Şelf-5" 1998-ci ilin oktyabrında bərpa edildikdən sonra gəlib "Şahdəniz"də işləyəcəkdir.
Cənab Prezident, Siz düz deyirsiniz, hazırda iki qazma qurğusu bu gün bizim üçün azdır. Biz fikirləşirik
ki, "Elf Agiten" [130-131] və "Total" şirkətləri ilə müqavilə bağlandıqdan sonra daha bir qazma qurğusunu
bərpa etməliyik. Bu barədə söhbətlər gedir.
Heydər Əliyev: Siz çox gec fikirləşirsiniz. Mən hesab edirəm ki, sən burada günahkarsan. Sən bizim neft
şirkətinin prezidentisən, gərək sən bu barədə təkliflərini verəsən. Milyonlarla dollar ora-bura xərclənir. Bir, iki,
üç qurğunu təcili bərpa etməyə, yaxud da başqa yerdən alıb gətirməyə müəyyən qədər vəsait lazımdır, vəsait də
bunlarda vardır. İndi biz bu qədər müqavilə imzalamışıq, gözləyək ki, "Dədə Qorqud" burada qazsın, sonra
keçib orda, bundan başqa yerdə qazsın? Onda biz işimizi 15-20 il uzadacağıq? Sən burada günahkarsan. Gərək
sən gəlib bu barədə deyəydin. Mən bu məsələni indi özüm üçün aşkar edirəm. Bunlar bağışlasınlar, tək bunlar
yox, ümumiyyətlə, birinci müqavilə ilə bağlı neft şirkətləri və başqaları, görünür, bu məsələlər barədə lazımi
səviyyədə düşünə bilmirlər. Sənin borcun, vəzifən o idi ki, bu məsələni bizim qarşımızda qaldırasan. Şübhəsiz
ki, biz də bunun həll edilməsi yollarını axtarıb tapa bilərdik. Sən bunun yollarını da təklif edə bilərdin. Ona görə
də mən bu işdən narazıyam.
Mən bu məsələni respublikanın Baş naziri Artur Rasizadəyə tapşırıram. Biz beş müqavilə imzalamışıq.
Həmin müqavilələrin hamısının icra edilməsi, həyata keçirilməsi bu qazma qurğuları ilə bağlıdır. Biz bundan
sonra da bir neçə müqavilə imzalayacağıq. Belə təkliflər, layihələr vardır. Ona görə də bu müqavilələrin həyata
keçirilməsi proqramı və onların həyata keçirilməsi üçün lazım olan vasitələrin vaxtında hazırlanması lazımdır.
Təkcə qazma qurğusu deyil. Başqa texniki vasitələr də lazımdır. Ona görə də mən Baş nazir Artur Rasizadəyə
tapşırıram: Azərbaycan Beynəlxalq Əməliyyat Şirkətinin, "Xəzər" Beynəlxalq Neft Şirkətinin – "Şahdəniz",
"Dan ulduzu", – "Əşrəfi", "Lənkərandəniz və "Talışdəniz" müqavilələri ilə əlaqədar yaradılmış konsorsiumların
rəhbərlərini sən dəvət etməlisən və onlarla birgə proqram tərtib etməlisiniz. Bu qazma işlərinin və ümumiyyətlə,
həmin layihələrin həyata keçirilməsi üçün lazımi texniki vasitələrin haradan, nə cür, hansı vaxtlarda alınıb
gətirilməsi, quraşdırılması, yaradılması proqramını müəyyən etməlisiniz. [131-132]
Bizdə bu "Şelf-5"dən savayı başqa qazma qurğuları vardır, yoxsa yox?
Natiq Əliyev: Bəli vardır.
Heydər Əliyev: Bərpa edib onlardan istifadə etmək olar?
Natiq Əliyev: Bəzilərindən istifadə etmək olar. Ancaq bunlara hər qurğu yaramır.
Heydər Əliyev: Mən yarayan qurğuları soruşuram.
Natiq Əliyev: Bəli "Şelf-3" də bu iş üçün yarayır. Qalanlarının üzərində isə işləyirik.
Heydər Əliyev: İşləyirsiniz, amma çox gec işləyirsiniz.
Natiq Əliyev: Bunun üçün xeyli vəsait lazımdır. Şirkətlər hələlik bu işə getmirlər. Onlar qazma
qurğusunun ardıcıllıqla işləməsinə tərəfdardırlar.
Heydər Əliyev: Necə getmirlər, əgər onlar burada iş görmək istəyirlərsə, bunu etməlidirlər.
Natiq Əliyev: Cənab Prezident, biz bunların hamısını hesablamışıq. Mövcud iki qazma qurğusu hələlik
bu işlər üçün bəs edir.
Heydər Əliyev: Axı necə bəs edir? Bunlar qazma aparmalıdırlar, amma gözləyirlər ki, ona iyun ayında
qazma qurğusu versinlər, əgər qurğunu buna versələr, onda başqa yerdə iş dayanacaq. Həm də bu şirkət artıq
qazmanın yerini müəyyən edib.
Natiq Əliyev: Cənab Prezident, onlar qazmanın yerini müəyyən ediblər, amma bu qazma seysmik
işlərdən sonra aparılacaqdır. Məsələn, biz bir yerdə qazma işləri görmək istəyirdik, amma seysmik vəziyyətə
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görə onun yerini dəyişdik. Məsələ belədir ki, quyunu qazmaq, onu yenidən öyrənmək lazımdır. Sonra ikinci
quyunun qazılmasına başlanmalıdır.
Heydər Əliyev: Mən sənin bu fikirlərinlə razı deyiləm. Çünki "Xəzər" Beynəlxalq Neft Şirkətinin
prezidenti deyir ki, birinci quyu 60 günə qazılacaqdır. Ondan sonra 9 ay gözləyəcəkdir ki, ikinci quyunu qazsın.
Niyə gözləyəcəkdir? Demək, qazma qurğusu yoxdur. Əgər qazma qurğusu olsaydı, ikinci quyunu da qazar. Mən
onun verdiyi məlumatı deyirəm. [132-133]
Sən düz demirsən. Biz buna vaxt itirməyəcəyik. Artıq Baş nazirə bu barədə tapşırıq verdim. Baş nazir
bütün bu müqavilələrin icrası ilə məşğul olan şirkətlərin rəhbərləri ilə danışar. Lazımi tədbirlər görmək, işləri
sürətləndirmək lazımdır. Yenə də deyirəm, gəlib respublikamızla müqavilə imzalayan şirkət buraya sərmayə
qoyur və bu sərmayənin də tezliklə nəticəsini almaq istəyir. Azərbaycan Respublikası da bu müqavilələri
imzalayarkən bunların əməli nəticəsini almaq istəyir. Bunların əməli nəticəsinin alınması üçün də işlər sürətlə
getməlidir.
Məsələn, cənab prezident Tilli məlumat verdi ki, 2001-ci ildə artıq neft hasil edəcəkdir. Doğrudurmu?
Ceyms A. Tilli: Bəli.
Heydər Əliyev: Amma bu cür işləsəniz, 2001-ci ildə neft ala bilməyəcəksiniz. 2001-ci ilə nə qalıb? 1997ci il yarıya çatdı. 1998, 1999, 2000, 2001-ci il. Bir şey qalmayıbdır.
Mən bir daha deyirəm, işləri sürətləndirmək lazımdır. İndiyədək görülən işlərə yüksək qiymət verirəm.
"Qarabağ" neft yatağının müştərək işlənməsi ilə əlaqədar respublikamızla əməkdaşlığa qoşulmuş və artıq
bizimlə birlikdə işləyən şirkətlərə təşəkkürümü bildirirəm. Amma eyni zamanda, bundan sonra işlərin daha da
sürətlə aparılmasını arzu edirəm.
Bir daha qeyd edirəm, 1996-cı il sizin üçün əsasən təşkilati işlərə həsr olunub. Artıq təşkilati işlərin
hamısı görülübdür. Ona görə də 1997-1998-ci illərdə əməli nəticələr almaq lazımdır.
Sizin burada gördüyünüz işlərə Azərbaycan Respublikası mütəxəssislərinin və işçi qüvvəsinin cəlb
olunması haqqında dediyiniz rəqəmlər müsbət fikir doğurur. Bu fikri mən bir daha təsdiqləyirəm ki, bu
müqavilələrin icrasında xarici ölkələrin şirkətlərindən gələn yüksək səviyyəli mütəxəssislər və menecerlərdən,
yaxud başqa işçilərdən əlavə, qalan bütün işlərin hamısına Azərbaycanın vətəndaşları cəlb olunmalıdır. Siz
dediniz ki, bu işlərdə çalışanların 79 faizi Azərbaycan vətəndaşlarıdır, düzdürmü?
Ceyms A. Tilli: Bəli.
Heydər Əliyev: Bu 79 faiz yaxşıdır, amma 85 faiz olsa daha yaxşıdır. [133-134]
Mən bəzən eşidirəm ki, guya bu şirkətlər xarici ölkələrdən hətta ayrı-ayrı fəhlələr də gətirmək istəyirlər.
Mən əvvəlcədən xəbərdarlıq edirəm və Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin rəhbərinə göstəriş verirəm, nəzarət
etsin ki, biz bunlarla razı ola bilmərik. Bilirsiniz ki, Azərbaycanın neftçiləri çox yüksək ixtisasa malikdirlər.
Neft sahəsində Azərbaycanın çox dəyərli alimləri, mühəndisləri, yüksək ixtisaslı fəhlələri vardır. Bunlar hamısı
mövcuddur. Neft müqavilələri imzaladığımız yataqların hamısını Azərbaycanın mütəxəssisləri, alimləri kəşf
ediblər. Azərbaycan artıq 50 ildən çoxdur ki, dənizin dərin yerlərindən neft hasil edir. Azərbaycanın neftçiləri
nəinki öz ölkəmizdə, vaxtilə gedib Vyetnamda da dənizdə neft çıxarmaqla məşğul olublar. Bilirsiniz,
Vyetnamın cənubunda dənizdə Vunqtau deyilən bir yer vardır. Orada neftin kəşf olunmasına və çıxarılmasına
ilk dəfə Azərbaycan neftçiləri başlayıblar. Mən 1983-cü ildə Vyetnama, Azərbaycan neftçilərinin işlədiyi həmin
yerə də getmişəm və bunları görmüşəm. İndi Vyetnam oradan çox böyük miqdarda neft hasil edir.
Azərbaycan neftçiləri Kubada da, Hindistanda da, Rumıniyada da neft axtarmaqla çox məşğul olublar.
Ona görə də Azərbaycan neftçiləri çox yüksək ixtisasa malik olan neftçilərdir. Hesab edirəm ki, Azərbaycanın
həm mühəndisləri, həm də texnikləri, fəhlələri bu işlərə geniş cəlb olunmalıdırlar.
Məsələn, "Dədə Qorqud" yarımdalma qazma qurğusunu ziyarət edəndə gördüm ki, orada Qərb
ölkələrindən gəlmiş yüksək ixtisaslı mütəxəssislərlə Azərbaycan Respublikasının yüksək ixtisaslı mütəxəssisləri
bir yerdə işləyirlər və çox da yaxşı işləyirlər. Ona görə də rica edirəm ki, mənim bu fikrimi bütün gələcək
işlərdə, ştatların təşkil olunmasında da nəzərə alasınız. Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinə və onun prezidentinə
tapşırıram ki, bu məsələlərə bizim tərəfimizdən nəzarəti təmin etsin.
Biz imzaladığımız bu müqavilələrin hamısının müvəffəqiyyətlə həyata keçirilməsi üçün çalışırıq və
bundan sonra da çalışacağıq, mən məmnunam, – Siz bəyan etdiniz, – burada Sizin işiniz üçün yaranmış
şəraitdən razısınız. Biz xaricdən gələn şirkətlər, mütəxəssislər üçün bundan sonra da yaxşı şərait yaratmaqdan
ötrü lazımi tədbirlər görəcəyik. [134-135]
Dünyanın böyük neft şirkətləri ilə bizim əməkdaşlığımız uzunmüddətli xarakter daşıyır. İmzaladığımız
müqavilələrin hamısının müddəti 30 ildir. Amma güman edirəm ki, iş nəticə verəndən sonra 30 ilin üstünə daha
da çox illər gələcəkdir.
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Cənab prezident Tilli, əgər hesab edirsiniz ki, 30 ildən sonra Sizin 82 yaşınız olacaqdır, mənim yaşım
100- dən çox olacaqdır. Amma elə işləməliyik ki, bizdən sonra gələnlər bizdən də yaxşı işləsinlər. Biz burada
Azərbaycan üçün və gəlib respublikamızda iş görməyə başlamış dünyanın iri neft şirkətləri üçün böyük və yaxşı
gələcəyi olan yol açırıq. Bu, bizim şərəfli vəzifəmizdir ki, biz bu yolu açırıq. Yəni biz ilk yol açanlarıq. Amma
bu yolu elə açmalıyıq ki, bizdən sonra gələnlər çətinlik çəkməsinlər, bu yolla rahatlıqla getsinlər.
İndi bu işlərin hamısının təməli, əsası qoyulur. Biz çalışmalıyıq ki, bu təməl, əsas, bünövrə möhkəm
olsun. Onda gələcək işlər də etibarlı olacaqdır. Mən əminəm ki, biz belə əməkdaşlıq edə biləcəyik.
Mən arzu edirəm ki, 1997-ci ildə nəzərdə tutduğunuz proqramı vaxtında yerinə yetirə biləsiniz, 1998-ci il
üçün olan proqramın üzərində işləyəsiniz ki, o proqramı daha da genişləndirərsiniz və burada Sizin bəyan
etdiyiniz kimi, 2001-ci ildə bu şirkət ilk neft hasil edə bilsin. Mən bu ümidlərlə də sizin hamınıza cansağlığı və
uğurlar arzulayıram. Sağ olun.
Əliyev, Heydər Əlirza oğlu.
Müstəqilliyimiz əbədidir: 9-cu kitab. Bakı: Azərnəşr, 2000.- S. 73-75.
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AZƏRBAYCANDA ÇIXARILACAQ İLKİN NEFTİN RUSİYA FEDERASİYASININ
ƏRAZİSİ VASİTƏSİLƏ NƏQLİNƏ DAİR SƏNƏDLƏRİN İMZALANMASI
MƏRASİMİNDƏ ÇIXIŞ
Prezident Sarayı
16 fevral 1996-cı il
Hörmətli xanımlar və cənablar, möhtərəm qonaqlar!
1994-cü il sentyabrın 20-də Azərbaycan Respublikasının Xəzər dənizindəki sektorunda olan neft
yataqlarından müştərək istifadə edilməsi üçün dünyanın böyük neft şirkətləri ilə Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti
arasında məlum müqavilə imzalanıbdır. Bu müqavilə imzalandığı andan artıq həyata keçirilir. O vaxtdan indiyə
qədər onun əməli surətdə həyata keçirilməsi üçün çox işlər görülübdür. Bilirsiniz ki, müqavilələrin həyata
keçirilməsi üçün konsorsiumun rəhbər əməliyyat komitəsi yaradılıbdır. Bu rəhbər əməliyyat komitəsi
müqavilənin həyata keçirilməsi üçün müvafiq proqram tərtib edibdir. Həmin proqrama görə müqavilənin həyata
keçirilməsi nəticəsində "Çıraq" neft yatağının birinci platformasından ilkin neft 1996-cı ilin sonunda hasil
edilməlidir. Müqavilədə nəzərdə tutulur ki, ilkin neftin ixracı üçün xüsusi neft kəməri çəkilməlidir və ilkin neft
hasil edilən kimi onun ixracı təmin olunmalıdır.
Bu proqramı həyata keçirərkən konsorsiumun rəhbər əməliyyat komitəsi bir çox tədbirlər görübdür və
həmin tədbirlərin nəticəsində, o cümlədən Azərbaycan Respublikası rəhbərliyinin bu sahədə irəli sürdüyü
təkliflərlə əlaqədar ilkin neftin ixracı üçün iki neft kəmərinin tikilməsi haqqında qərar qəbul edilibdir. 1995-ci il
oktyabrın 9-da qəbul olunan qərara əsasən neft kəmərlərinin biri Rusiya ərazisindən Novorossiysk limanına,
ikincisi isə Gürcüstan ərazisi ilə Qara dənizdəki Supsa limanına çəkilməlidir.
İlkin neftin ixracı üçün neft kəmərinin çəkilməsi barəsində Azərbaycan Respublikası ilə Rusiya
Federasiyası arasında danışıqlar, məsləhətləşmələr aparılmışdır və şübhəsiz ki, bu danışıqlarda konsorsiumun
rəhbər əməliyyat komitəsi də iştirak [336-337] etmişdir. Danışıqlar nəticəsində yanvarın 18-də Moskvada
Rusiya Federasiyası hökuməti ilə Azərbaycan Respublikası hökuməti arasında müvafiq saziş imzalanmışdır. Bu
saziş Rusiya Federasiyasının baş naziri hörmətli cənab Viktor Çernomırdin tərəfindən imzalanmışdır və
Azərbaycan tərəfindən onu mən imzalamışam. İmzalanmış sazişə görə hər iki tərəf – Rusiya Federasiyasının
hökuməti və Azərbaycan hökuməti müvafiq qərarlar qəbul etməlidir və bu qərarlar bizim tərəfimizdən qəbul
olunubdur. Mən, Azərbaycanın prezidenti müvafiq fərman imzalamışam və Rusiya hökuməti də bu sazişin
həyata keçirilməsi üçün müvafiq qərar qəbul etmişdir, bundan sonra sazişin həyata keçirilməsi və saziş əsasında
müqavilənin imzalanması üçün şərait yaradılıbdır.
Azərbaycan neftinin Rusiya ərazisi ilə Qara dənizin Novorossiysk limanına ixrac edilməsi üçün çəkiləcək
neft kəmərinin tikilməsi barədə sazişin imzalanması ilə əlaqədar olaraq bu gün biz bu mərasimə toplaşmışıq. Bu
münasibətlə Rusiya Federasiyası hökumətinin səlahiyyəti ilə bu sazişi imzalamaq üçün Rusiyanın "Transneft"
şirkətinin prezidenti Valeri Dmitriyeviç Çernyayev, bizim konsorsiumun üzvü və Rusiya ilə Azərbaycan
arasında neft kəmərinin tikilməsi üçün çox fəaliyyət göstərən Rusiya Federasiyasının "LUKoyl" şirkətinin
prezidenti Vahid Ələkbərov Bakıya gəlmişdir. Bu gün bu mərasimə konsorsiumun rəhbər əməliyyat komitəsinə
başçılıq edən cənab Terri Adams dəvət olunubdur, konsorsiumun bütün nümayəndələri və Azərbaycanda
fəaliyyət göstərən xarici neft şirkətlərinin nümayəndələri də buraya dəvət ediliblər.
Bu gün burada bu sazişin imzalanması böyük və əlamətdar hadisədir. Bu, 1994-cü ilin sentyabr ayında
imzalanmış neft müqaviləsinin əməli surətdə həyata keçirilməsi üçün atılan böyük addımdır. Biz buna çox
yüksək qiymət veririk və ona görə də bu sazişin imzalanmasını belə mərasimdə aparırıq.
Əliyev, Heydər Əlirza oğlu.
Müstəqilliyimiz əbədidir: 5-ci kitab. Bakı: Azərnəşr, 1998.- S. 170.
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ABŞ-ın "AMOKO" ŞİRKƏTİNİN BAKIDA YENİ OFİSİNİN
AÇILIŞI MƏRASİMİNDƏ ÇIXIŞ
11 aprel 1997-ci il
Hörmətli cənab Riçard Fleri!
Hörmətli cənab Don Steysi!
Hörmətli səfir Riçard Kozlariç!
Hörmətli qonaqlar, xanımlar və cənablar!
Azərbaycanın həyatında bu gün yeni bir əlamətdar hadisə baş verir: Amerika Birləşmiş Ştatlarının
böyük neft şirkəti olan "AMOKO"-nun Azərbaycanda, Bakıda daimi ofisi açılır. "AMOKO"-nun Bakıda ofisi
çoxdan açılıbdır, bu ofis indi yeni binaya keçir və şirkət burada öz işini daha da yaxşı qurmağa çalışır.
"AMOKO" Azərbaycanın neft yataqlarından müştərək istifadə olunması üçün respublikamıza gəlmiş ilk
xarici şirkətlərdən biridir. "AMOKO" şirkəti 1994-cü ilin sentyabrında Azərbaycanda imzalanmış və "Əsrin
müqaviləsi" adlanan ilk müqavilənin hazırlanmasında çox xidmətlər göstərmişdir və bu müqavilənin həyata
keçirilməsində aparıcı şirkətlərdən biridir. "AMOKO" şirkəti 1996-cı ildə respublikamızda imzalanmış başqa bir
müqavilənin də iştirakçısıdır. Mən bilirəm ki, cənab Steysinin gələcək işlər haqqında da çox böyük planları
vardır. Güman edirəm ki, bu planların həyata keçirilməsi mümkün olacaqdır. Hər halda biz uzunmüddətli
əməkdaşlığa başlamışıq. İlk müqavilə 30 il müddətinə imzalanıbdır. Həmin müqavilə imzalananda da demişəm
və bu gün daha qətiyyətlə deyirəm ki, bu 30 ilin üstünə bir neçə onilliklər də gəlmək lazımdır. Yəni XXI əsr
Amerika Birləşmiş Ştatlarının şirkətləri ilə və xüsusən "AMOKO" şirkəti ilə Azərbaycan arasında əməkdaşlıq
əsri olacaqdır. [149-150]
Güman edirəm, bilirsiniz, mən də bilirəm – aparılan qazma işləri, alınan nəticələr onu göstərir ki, biz
müqavilədə nəzərdə tutulmuş göstəricilərdən daha da yüksək səviyyələrə gəlib çata biləcəyik. Yəni bizim
əməkdaşlığımız çox əsaslı və etibarlıdır. İndiyə qədər görülən işlər bu nəticəyə gətirir ki, biz burada həqiqətən
böyük neft sahibi olacağıq. Ona görə də əməkdaşlığımız uzunmüddətli olacaqdır.
Mən bütün bu işlərdə "AMOKO" şirkətinin xidmətlərini xüsusi qeyd edirəm, o cümlədən cənab Don
Steysinin Azərbaycanla qurduğu əlaqələrdə səmimi, çox fədakar olduğunu xüsusi qeyd edirəm. Belə
münasibətlər məni çox sevindirir. Azərbaycanın prezidenti kimi mən yaratdığımız bütün əlaqələrin, xüsusən
ABŞ şirkətləri ilə və ümumiyyətlə, Amerika Birləşmiş Ştatları ilə yaratdığımız əlaqələrin daha da
genişlənməsini və səmimi olmasını istəyirik.
"AMOKO" şirkəti ilə bizim yaratdığımız əlaqələr, cənab Don Steysi ilə olan əlaqələrimiz məhz bu sahədə
nümunədir. Ona görə də bu gün mən bu dəvəti məmnuniyyətlə qəbul edirəm. Ümidvar olduğumu bildirmək
istəyirəm ki, bu binada sizin, "AMOKO" şirkətinin Azərbaycanda olan nümayəndələrinin işi daha da
müvəffəqiyyətli olacaqdır və daha da sürətlə gedəcəkdir. Biz isə indiyədək olduğu kimi, bundan sonra da
əməkdaşlıq edəcəyik və "AMOKO" şirkətinin burada fəaliyyət göstərməsi üçün lazımi imkanları yaradacağıq.
Mən sizi bir daha təbrik edirəm, bu ofisdə sizə uzun ömür arzulayıram. Bütün işlərinizdə sizə uğurlar
arzulayıram. Arzu edirəm ki, "AMOKO" şirkəti Amerika Birləşmiş Ştatlarının ən böyük şirkətləri səviyyəsinə
gəlib çata bilsin. Mən buna kömək edəcəyəm. Sizi təbrik edirəm. [150-151]
Əliyev, Heydər Əlirza oğlu.
Müstəqilliyimiz əbədidir: 9-cu kitab. Bakı: Azərnəşr, 2000.- S. 84.
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AZƏRBAYCAN NEFTİNİN BAKI-QROZNI-TİXORETSK-NOVOROSSİYSK
KƏMƏRİ İLƏ NƏQL OLUNMASI HAQQINDA AZƏRBAYCAN-RUSİYA-İÇKERİYA
ÇEÇEN RESPUBLİKASI ARASINDA SAZİŞ İMZALANDIQDAN SONRA
RUSİYA FEDERASİYASININ NÜMAYƏNDƏ HEYƏTİNİ QƏBUL EDƏRKƏN
ÇIXIŞ
Prezident sarayı
11 iyul 1997-ci il
Xanımlar və cənablar, hesab edirəm ki, biz indi çox mühüm iş gördük. Məlumdur ki, Azərbaycan öz
neftini və fövqəlmilli neft şirkətləri konsorsiumunun çıxaracağı nefti ixrac etməkdən ötrü bu neftin şimal
marşrutu ilə Qara dəniz sahilindəki Novorossiysk limanınadək nəqli haqqında Rusiya ilə razılaşma əldə edibdir.
Bu marşrut İçkeriya Çeçen Respublikasının ərazisindən keçir. Bununla əlaqədar son vaxtlar danışıqlar
aparılmış, İçkeriya Çeçen Respublikasının prezidenti cənab Aslan Məshədov Bakıya gəlmişdi. Biz bu məsələni
onunla müzakirə etmişik. Mənim Rusiyaya rəsmi səfərim zamanı bu məsələ barəsində Rusiya prezidenti cənab
Boris Yeltsin ilə, bu ölkənin digər dövlət və hökumət rəhbərləri ilə danışıqlarımız oldu. Neftin nəqlinə dair əldə
etdiyimiz razılaşmaların əməli surətdə reallaşdırılmasına başlaya bilmək üçün Rusiya, Azər[373-374]baycan və
İçkeriya Çeçen Respublikası arasında üçtərəfli saziş imzalanmasının zəruriliyi haqqında razılığa gəldik.
Bu gün, nəhayət, bu, həyata keçdi. Doğrudur, çox geniş danışıqlar aparmaq lazım gəldi, siz özünüz
burada olduğunuz müddətdə bunun şahidisiniz. Amma mən şadam ki, bunlar hamısı arxada qaldı, saziş
imzalandı. Mən burada iştirak edənlərin hamısını – Rusiya Federasiyasının nümayəndə heyətini, İçkeriya Çeçen
Respublikasının nümayəndə heyətini və şübhəsiz ki, Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətini təbrik edirəm.
Ümidvaram ki, indən belə maneələr olmayacaq, Rusiyanın «Transneft» şirkəti İçkeriya Çeçen Respublikası
ərazisində boru kəmərinin dərhal qaydaya salınmasına başlayacaq və özlərinin bəyan etdikləri kimi, bu işi 20
gün ərzində görəcəklər. Bundan sonra biz neft nəql edə bilərik.
Məlum olduğu kimi, Azərbaycan ərazisində boru kəməri Rusiya sərhədinədək hazırdır və ona neft
vurulmuşdur. Biz bu kəmərlə günü sabah neft nəql etməyə hazırıq. Ümidvaram ki, bütün bunlar bir ay ərzində
mümkün olacaqdır. Hamınızı təbrik edirəm. [374-375]
Əliyev, Heydər Əlirza oğlu.
Müstəqilliyimiz əbədidir: 10-cu kitab. Bakı: Azərnəşr, 2002.- S. 150.
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“Bi-Pi AMERİKA” NEFT ŞİRKƏTİNİN RƏHBƏRLƏRİ İLƏ
GÖRÜŞDƏ SÖHBƏTDƏN
Nyu-York
28 iyul 1997-ci il
Hörmətli cənablar!
İlk əvvəl, Azərbaycan prezidenti kimi sizin gözəl ölkənizə ilk rəsmi səfərim zamanı Amerikanın iri neft
şirkətlərindən biri olan “Bi-Pi Amerika” şirkətinin rəhbərləri ilə görüşməyimə şad olduğumu bildirir və sizin
verdiyiniz məlumatdan, ölkəmiz haqqında söylədiyiniz xoş sözlərdən, respublikamızla əməkdaşlıq etmək
istəyinizdən məmnun qaldığımı vurğulayır və ürəkdən təşəkkür edirəm.
Nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm ki, müstəqillik yolu ilə inamla irəliləyən Azərbaycanda biz dünyanın
müxtəlif dövlətlərinin, eləcə də Amerika Birləşmiş Ştatlarının şirkətlərinin, o cümlədən neft sahəsində fəaliyyət
göstərən şirkətlərin geniş müştərək iş görməsi üçün hər cür şərait yaratmışıq. Xarici şirkətlərin ölkəmizə
qoyduqları sərmayələrin qorunması qanunvericiliklə təsbit olunmuşdur. Azərbaycan öz iqtisadiyyatını
bazar münasibətləri prinsipləri əsasında qurur və qapılarını dünyaya açmışdır. Ölkəmiz təbii sərvətlərlə
[76-77] zəngindir, həm də bunlar təkcə neft və qazdan ibarət deyildir. Azərbaycanın bir çox başqa
təbii sərvətləri və güclü iqtisadi potensialı var və biz bunlardan dövlətimizin möhkəmlənməsi, xalqımızın rifah
halının yaxşılaşdırılması üçün səmərəli istifadə etməyə çalışırıq.
Ümidvaram ki, ölkələrimiz arasında yaranmış yaxşı münasibətlər əməkdaşlığımızın daha da
genişlənməsinə səbəb olacaq və hər iki tərəfə böyük fayda gətirəcəkdir. Sizin, şirkətinizin Azərbaycana
uzunmüddətli əməkdaşlığa hazır olması barədə söylədiklərinizi yalnız alqışlamaq olar və qətiyyətlə bildirirəm
ki, Azərbaycan belə qarşılıqlı faydalı əməkdaşlığa həmişə hazırdır. Sizə faydalı fəaliyyətinizdə uğurlar
arzulayıram. [77]
Əliyev, Heydər Əlirza oğlu.
Müstəqilliyimiz əbədidir: 11-ci kitab. Bakı: Azərnəşr, 2003.- S. 40.



Görüşdə “Bi-Pi Amerika” neft şirkətinin nümayəndələri Stif Persi,
Ed Uoyhet və Maykl Taunshet iştirak etmişlər.
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ENERGETİKA SAHƏSİNDƏ AMERİKA–AZƏRBAYCAN DÖVLƏTLƏRARASI
DİALOQUNUN YARADILMASINA DAİR SAZİŞİN VƏ ABŞ-ın NEFT ŞİRKƏTLƏRİ İLƏ
ARDNŞ ARASINDA DÖRD MÜQAVİLƏNİN İMZALANMASI
MƏRASİMİNDƏ ÇIXIŞ
Vaşinqton, Ağ ev, Ruzvelt otağı
1 avqust 1997-ci il
Hörmətli cənab vitse-prezident!
Hörmətli nazirlər, hörmətli dostlar!
Bu gün Amerika–Azərbaycan əlaqələrində tarixi hadisə baş verir. Azərbaycan prezidenti ilk dəfə Amerika
Birləşmiş Ştatlarına rəsmi səfərə gəlibdir. Bizim çox səmərəli danışıqlarımız olubdur və bu gün səhərdən prezident
cənab Bill Klinton ilə və onun ətrafında olan şəxslərlə mehriban şəraitdə çox səmərəli danışıqlar aparmışıq. Bu
danışıqlarımızda eyni zamanda Amerika–Azərbaycan iqtisadi əlaqələrinin daha da genişləndirilməsini müzakirə
etmişik. Bu sahədə böyük imkanlar var və bunlardan daha da səmərəli istifadə etmək lazımdır. Biz indiyə qədər bu
imkanları yaratmışıq, çünki 1994-cü ilin sentyabrında ilk böyük müqavilə – “Əsrin müqaviləsi” adlanan müqavilə
imzalamışıq və bu müqavilədə Amerika Birləşmiş Ştatlarının beş böyük şirkəti iştirak edir. Məmnuniyyət hissi ilə
qeyd edirəm ki, bu müqavilə əməli surətdə həyata keçirilir və konsorsiumun fəaliyyəti nəticəsində bu ilin
sentyabrında ilkin neft əldə olunacaqdır.
Nefti xaricə – Qərbə, dünya bazarına çıxarmaq üçün iki neft kəməri tikilir. Üçüncü böyük neft kəmərinin
tikilməsinə də bu yaxınlarda başlanacaqdır. [233-234]
Mən bu gün burada, Vaşinqtonda, Ağ evdə iftixar hissi ilə deyirəm ki, Azərbaycan neftçiləri əlli il bundan
öncə Xəzər dənizində ilk neft yataqlarını açıb istismar etməyə başlayıblar. XX əsrin sonunda Azərbaycan Xəzər
dənizinin böyük, zəngin neft yataqlarını bütün dünyaya təqdim edibdir. Çox məmnuniyyət hissi ilə qeyd edirəm
ki, bu işlərdə Amerika Birləşmiş Ştatlarının böyük şirkətləri fəal iştirak edirlər. Biz dərk edirik ki, xarici
investisiyanın Azərbaycana gəlməsi, iqtisadiyyatımızın dünya iqtisadiyyatı ilə bağlanması və xüsusən Amerika
Birləşmiş Ştatları ilə güclü iqtisadi əlaqələr qurulması Azərbaycan xalqının gözəl gələcəyinə xidmət edir. Eyni
zamanda bu iqtisadi əlaqələr, Amerikanın böyük neft şirkətlərinin və digər şirkətlərinin Azərbaycanda indi geniş
fəaliyyət göstərməsi Amerika –Azərbaycan əlaqələrinin bütün sahələrdə genişlənməsinə, inkişafına kömək edir.
Məmnuniyyət hissi ilə qeyd edirəm ki, ABŞ prezidenti cənab Bill Klinton bu problemlərə xüsusi əhəmiyyət
verir və bu məsələlərin həlli üçün çox ciddi tədbirlər görür. Biz bu məsələlərdə vitse-prezident cənab Albert Qor
ilə də çox sıx əməkdaşlıq edirik və bu işlərin həyata keçirilməsində onun da çox böyük xidmətləri var.
ABŞ-ın Energetika Nazirliyi ilə bizim əlaqələrimiz yaxşıdır və mən məmnunam ki, həmin əlaqələrin
inkişaf etdirilməsi üçün bu gün müqavilə imzalanacaqdır. Amerika Birləşmiş Ştatlarının dövlət katibi xanım
Olbrayt bizim əlaqələrimizin inkişaf etməsində xüsusi xidmətlər göstərmişdir. Ümidvaram ki, Amerikanın
Ticarət Nazirliyi ilə də yaranan əlaqələr bütün iqtisadiyyatımızın inkişafına xidmət edəcəkdir.
Çox böyük neft müqavilələrinin burada, Ağ evdə Amerikanın rəhbərlərinin iştirakı ilə imzalanması tarixi
hadisədir. Biz bunu yüksək qiymətləndirir və hesab edirik ki, Ağ evdə imzalanan müqavilələr uğurlu olacaqdır. Mən
Sizi bu münasibətlə təbrik edirəm və imzalanan müqavilələrin uğurlu olmasını arzulayıram. Sağ olun. [234]
Əliyev, Heydər Əlirza oğlu.
Müstəqilliyimiz əbədidir: 11-ci kitab. Bakı: Azərnəşr, 2003.- S. 108.
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AMERİKANIN “OYL ƏND QAZ” (“NEFT VƏ QAZ”) XƏBƏRLƏR REDAKSİYASINA
MÜSAHİBƏ
Hyüston
2 avqust 1997-ci il
J u r n a l i s t: Cənab prezident, mənə vaxt ayırdığınıza görə təşəkkür edirəm və Sizinlə
görüşümdən şərəf duyuram. Amerikaya ilk rəsmi səfəriniz münasibətilə Sizi təbrik edirəm və Sizə böyük
uğurlar arzulayıram.
H e y d ə r Ə l i y e v: Səmimi sözlərə görə çox sağ olun. Bəli, mənim Amerikaya rəsmi səfərim uğurlu
keçir.
J u r n a l i s t: Cənab prezident, xahiş edirəm üstündə jurnalımızın adı həkk olunmuş bu hədiyyəni
məndən qəbul edəsiniz. Mən jurnalımızın redaktoru cənab Kennedinin salamını Sizə çatdırıram.
H e y d ə r Ə l i y e v: Çox sağ olun.
J u r n a l i s t: Cənab prezident, şəklinizi çəkməyə icazə verirsinizmi?
H e y d ə r Ə l i y e v: Buyurun, mən heç bir şeyə məhdudiyyət qoymuram. Mənim mətbuatla əlaqəm
çox yaxşıdır.
S u a l: Cənab prezident, Xəzər dənizinin enerji ehtiyatlarından istifadə olunmasından əldə
etdiyiniz tərəqqi barədə fikirlərinizi mənimlə bölüşərsinizmi?
C a v a b: Bəli, bizim nailiyyətlərimiz vardır. 1994-cü ilin sentyabrında biz dünyanın nüfuzlu neft
şirkətlərinin böyük bir qrupu ilə tarixi əhəmiyyətli bir müqavilə imzalamışıq. Bu müqaviləyə “Əsrin
müqaviləsi” adı verilibdir. Doğrudan da bu, çox böyük bir müqavilədir. [254-255]
Bu gün deyə bilərəm ki, həmin müqavilə artıq həyata keçirilir. Müqavilə üzrə birgə işlənən yataqlardan
bu ilin sentyabr ayında neft hasil ediləcəkdir. Biz bu neftin dünya bazarına ixrac olunması üçün boru
kəmərlərinin tikilməsi işinə başlamışıq. İlk neft kəməri tikilibdir. Digər boru kəməri də tikilir. Birinci boru
kəməri Rusiyanın ərazisindən Qara dənizin Novorossiysk limanına, ikinci neft kəməri isə Qərb istiqamətində –
Gürcüstan ərazisindən Qara dənizin Supsa limanına gedəcəkdir. Böyük neft kəmərinin tikilməsi üçün də hazırlıq
işləri görülübdür. Hesab edirik bu neft kəməri Türkiyənin ərazisindən keçib Aralıq dənizindəki Ceyhan limanına
getməlidir.
1994-cü ildə imzaladığımız müqavilədən sonra biz bir neçə müqavilələr də imzalamışıq. Mən Amerikaya
rəsmi səfərə gələnədək biz altı müqavilə imzalamışdıq. Biz Vaşinqtonda “Şevron”, “Eksson”, “Mobil” şirkətləri
ilə üç müqavilə imzaladıq. Bu müqavilələr Ağ evdə imzalandı. İndi doqquz böyük müqavilə vardır. Vaşinqtonda
bu üç müqavilədən əlavə biz “AMOKO” şirkəti ilə bir neft yatağımızın birgə işlənməsi üçün onlara müstəsna
hüquq verilməsi haqqında saziş imzaladıq. Yəqin ki, onuncu müqavilə də “AMOKO” şirkəti ilə imzalanacaqdır.
S u a l: Cənab prezident, bu məsələ ilə bağlı bir sualım da var. “Azəri”, “Çıraq” və “Günəşli”
yataqları barədə həddindən çox yazılıbdır. Bu yataqların istismarı ilə bağlı çoxlu fikirlər irəli sürülübdür.
Azərbaycanda digər neft yataqları, məsələn, Neft Daşları kimi köhnə yataqlar vardır. Bu yataqların
istismar edilməsi üçün hansı addımlar atılır?
C a v a b: Bilirsiniz, biz Neft Daşlarını 50 ildir istismar edirik və bu yatağı bundan sonra da işlədəcəyik.
Biz keçmişdən istismar etdiyimiz digər yataqlardan da hazırda istifadə edirik və bundan sonra da edəcəyik.
Amma sizin adını çəkdiyiniz yataqlar yeni yataqlardır. Məsələn, zəngin “Günəşli” yatağının bir hissəsindən biz
çoxdan neft çıxarırıq. Onun suyun çox dərinliyində olan digər hissəsi isə “Azəri”, “Çıraq” neft yataqları [255256] ilə bərabər ilk müqaviləyə daxil edilibdir. “Azəri”, “Çıraq”, “Günəşli” yataqlarından sonra “Qarabağ”
yatağı vardır. Biz ABŞ-ın “Pennzoyl” şirkəti və digər şirkətlər ilə o yatağın istismar olunması barədə müqavilə
imzalamışıq. “Şahdəniz”, “Dan Ulduzu”, “Əşrəfi”, “Lənkəran-Dəniz”, “Talış-Dəniz”, “Yalama-Samur”
yataqları üzrə də bir sıra ölkələrin şirkətləri ilə müxtəlif müqavilələr imzalanıbdır.
Dünən Ağ evdə biz “Abşeron”, “Naxçıvan”, “Oğuz” yataqlarının birgə işlənməsi üçün “Şevron”,
“Eksson”, “Mobil” şirkətləri ilə müqavilələr imzalamışıq. Müqavilə imzalayacağımız yataqların sayı gələcəkdə
daha da artacaqdır.
S u a l: Cənab prezident, “Kəpəz” yatağının istismarından “Rosneft” şirkətinin geri çəkilməsi nə ilə
əlaqədardır?
C a v a b: Bilirsiniz, “Kəpəz” yatağı Xəzərdə Azərbaycan və Türkmənistan sektorlarının sərhədində
yerləşir. Rusiyanın “LUKoyl”, “Rosneft” şirkətləri bir neçə dəfə danışıqlar aparmışdılar. Biz bildirmişdik ki, bu
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yataq həm Azərbaycana, həm də Türkmənistana məxsusdur. Mən Rusiyada rəsmi səfərdə olarkən “LUKoyl”,
“Rosneft” şirkətləri və Rusiya hökuməti bizə təklif etdilər ki, bu yatağın birgə işlənməsi ilə əlaqədar biz saziş
imzalayaq. Yəni bu, müqavilə deyildir. O, sadəcə, bu yatağın birgə işlənməsi barədə bir protokoldur. Biz bunu
imzaladıq. Amma sonra Türkmənistan bundan narazı oldu. Biz bildirdik ki, Türkmənistanın bu yataqdakı
haqqını danmırıq. Yəni bu yataq sərhəddə yerləşir, – onun bir hissəsi Türkmənistan sektorunda, digər hissəsi
Azərbaycan sektorundadır. Ona görə də biz nəzərdə tuturuq ki, orada müştərək iş görməliyik. Türkmənistan isə
iddia edir ki, bu yataq onun sektorundadır.
Ümumiyyətlə, Türkmənistanın mövqeyini anlamaq mümkün deyildir. Türkmənistan bir tərəfdən Xəzərin
sektorlara bölünməsi prinsipinin əleyhinədir. Biz isə Xəzərin sektorlara bölünməsi prinsipi əsasında işləyirik və
bunu ədalətli hesab edirik. [256-257]
S u a l: Bəs kondominiuma necə baxırsınız?
C a v a b: Türkmənistan kondominiumun tərəfdarıdır. Əgər kondominium olsa, Türkmənistanın haqqı
yoxdur desin ki, biz “Kəpəz” neft yatağı üzrə nə üçün protokol imzalamışıq. “Kəpəz” neft yatağı Xəzər
dənizinin düz ortasındadır. Kondominiuma görə orada iş görməyə bizim ixtiyarımız vardır. Türkmənistan da
kondominium prinsipinə tərəfdardır. Amma biz “Kəpəz” yatağı üzrə sənəd imzalayandan sonra Türkmənistan
sektor prinsipi əsasında deyir ki, bu yataq onların sektorunda yerləşir.
Biz hesab edirik ki, sektor prinsipinə görə “Kəpəz” sərhəddə yerləşir, onun yarısı Türkmənistanın, yarısı
Azərbaycanındır. Kondominiuma görə isə “Kəpəz” yatağını vaxtilə Azərbaycan mütəxəssisləri açdığına və
orada quyu qazdığına görə həmin yatağı tamamilə götürüb istifadə etməyə bizim ixtiyarımız vardır.
S u a l: Siz Xəzərin dəniz olması barədə beynəlxalq prinsipin tərəfdarısınız, onun göl
adlandırılmasının tərəfdarı deyilsiniz, doğrudur?
C a v a b: Bilirsiniz, Xəzərin dəniz, ya göl olmasını gərək araşdıraq. Mən bu barədə indi bir söz demək
istəmirəm. Biz bir şeyi əsas götürürük: Xəzər dənizində bütün neft yataqlarını Azərbaycan açıbdır. Sovet
İttifaqının hakimiyyəti dövründə Xəzərdə bütün neft hasilatı işləri ilə Azərbaycan məşğul olurdu. Ona görə də
Xəzərdəki bütün neft yataqlarında bizim haqqımız vardır. Bundan əlavə, 1970-ci ildə Sovet hökuməti Xəzər
dənizinin sektorlara bölünməsi haqqında qərar qəbul edibdir. Biz Xəzər dənizində hasil olunan nefti həmişə o
qərar əsasında bölmüşük. Sovet hakimiyyəti dövründə Xəzərdə neft istehsalı ilə Azərbaycanın neft idarəsinin
məşğul olmasına baxmayaraq, sektorlar prinsipi əsasında Azərbaycan sektorunda hasil edilən neft Azərbaycanın
hesabına gəlirdi, Türkmənistan sektorunda neft Azərbaycanın Neft İdarəsi tərəfindən çıxarılsa da, [257-258]
Türkmənistanın hesabına gedirdi. Biz bu prinsip əsasında işləyirdik.
Yeni prinsip yaratmaq üçün danışıqlar aparmaq lazımdır. Amma biz hesab edirik ki, bu, ədalətli
prinsipdir.
S u a l: Cənab prezident, Siz indicə “danışıqlar” sözünü işlətdiniz. Bilmək istərdim ki,
Azərbaycanın Rusiya ilə münasibətləri sahəsində danışıqlar aparılırmı? Siz ümumiyyətlə, bu
münasibətləri necə xarakterizə edirsiniz? Eyni zamanda, İranda yeni prezident seçilmiş Xatəminin
hakimiyyətə gəlməsi ilə əlaqədar İran–Azərbaycan münasibətlərində hansı dəyişikliklər gözlənilir?
Ümumiyyətlə, Rusiyanın Xəzəryanı dövlətlərə münasibətləri barədə nə deyə bilərsiniz və Azərbaycanın
bu barədə mövqeyi nədən ibarətdir?
C a v a b: Azərbaycanın Rusiya ilə əlaqələri normaldır. Rusiya Azərbaycanın qonşusudur və böyük bir
ölkədir. Azərbaycan vaxtilə 200 il Rusiyanın tərkibində olubdur. Bizim ölkələrimizin iqtisadiyyatı bir-birinə çox
bağlıdır. Biz bu iqtisadi əlaqələrimizi davam etdirmək və başqa sahələrdə də əməkdaşlıq etmək istəyirik.
Rusiyada çoxlu azərbaycanlılar, Azərbaycanda da ruslar yaşayırlar. Ona görə də biz istəyirik ki, sıx
dostluq əlaqələrimizi daha da inkişaf etdirək.
Mən prezident Boris Yeltsinin dəvəti ilə bu il iyulun 3-4-də Rusiyada rəsmi səfərdə olmuşam.
Azərbaycan prezidenti kimi bu, mənim Rusiyaya ilk rəsmi səfərim idi. Görürsünüz, bu qısa müddətdə mən həm
Rusiyaya, həm də Amerikaya ilk rəsmi səfər etmişəm.
Mən Moskvada rəsmi səfərdə olarkən Boris Yeltsinlə və başqa şəxslərlə çox ətraflı danışıqlar aparmışam.
Biz ölkələrimiz arasında əməkdaşlığı inkişaf etdirmək üçün bir neçə mühüm sənədlər imzalamışıq. Biz bu
əlaqələri davam etdirmək istəyirik. Ancaq bu əlaqələr Azərbaycanın müstəqilliyinə toxunmamalı[258-259]dır,
bərabərhüquqlu əlaqələr, həm də Azərbaycanın daxili işlərinə qarışmamaq şərti ilə olmalıdır.
Biz Azərbaycanın müstəqilliyini çox qoruyuruq. Biz müstəqilliyimizə zidd olan heç bir şeyə yol vermirik.
Bilirsiniz ki, keçmiş Sovetlər İttifaqına mənsub olmuş, indi müstəqil dövlətlər olan ölkələrin bəzilərinin
ərazisində Rusiyanın hərbi bazaları, qoşunları vardır. O cümlədən Ermənistanda Rusiyanın böyük hərbi bazası
var. Ermənistanın İran və Türkiyə ilə olan sərhədlərini Rusiyanın sərhəd qoşunları qoruyurlar. Ancaq bizdə
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bunların heç birisi yoxdur. Biz buna heç vaxt imkan verməyəcəyik. Biz Rusiya ilə yaxşı əlaqələr saxlayırıq,
ancaq öz suverenliyimizi, müstəqiliyimizi qorumaq və təmin etmək şərti ilə əlaqələrimizi inkişaf etdirmək
istəyirik.
S u a l: Ermənistan–Azərbaycan münaqişəsini həll etmək üçün Ter-Petrosyanla Sizin
danışıqlarınızda bir tərəqqi əldə edilibmi?
C a v a b: Siz imkan verin mən sizin əvvəlki sualınızın ikinci hissəsinə cavab verim. Siz İran haqqında
soruşdunuz. İran Azərbaycanın cənubda yerləşən böyük qonşusudur. Biz İran ilə də dostluq əlaqələri saxlamaq
istəyirik. İranda 30 milyon azərbaycanlı yaşayır. Bu, İranın əhalisinin təxminən yarısını təşkil edir. Ona görə də İranla
normal əlaqələr saxlamaq istəyirik. Amma bizim dövlət quruluşlarımız bir-birindən fərqlənir. Biz onların daxili
işlərinə qarışmırıq, onlar bizim daxili işlərimizə qarışmamalıdır. Biz bu prinsip əsasında əlaqələrimizi saxlayırıq.
İranda yeni seçilmiş prezident Xatəmi sabah öz fəaliyyətinə başlayacaqdır. Biz keçmiş prezidentlə də,
yeni prezidentlə də normal əlaqələr saxlamaq istəyirik. Əgər yeni prezident İran– Azərbaycan əlaqələrinin
inkişaf etdirilməsində bir müsbət təşəbbüs irəli sürsə, biz onun tərəfdarı olacağıq.
Siz Ermənistan haqqında soruşdunuz. Bilirsiniz ki, Ermənistan ilə Azərbaycan arasında hərbi münaqişə
mövcuddur. Bu münaqişə Ermənistanın Azərbaycana hərbi təcavüzü nəticəsində baş veribdir. Ermənistan
Azərbaycanın tərkibində olan Dağlıq [259-260] Qarabağ vilayətini silah gücü ilə, müharibə ilə ələ keçirmək və
Ermənistana bağlamaq niyyəti ilə bu münaqişəni başlayıbdır. Azərbaycan ərazisinin 20 faizi bəzi səbəblərdən
Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən işğal olunubdur. İşğal edilmiş torpaqlardan bir milyondan çox
Azərbaycan vətəndaşı zorla çıxarılıbdır. Onlar çadırlarda ağır vəziyyətdə yaşayırlar. Biz müharibə istəmirik.
Ermənistan ilə Azərbaycan arasında üç il bundan əvvəl atəşkəs haqqında saziş imzalanıbdır. Biz bu sazişi
qoruyub saxlayırıq. Amma biz daimi sülh əldə etmək istəyirik. Bunun üçün də danışıqlar aparırıq.
Biz bu danışıqları ATƏT-in Minsk qrupu vasitəsilə aparırıq. Bu ilin əvvəlindən Minsk qrupunun üç
həmsədri təyin edilibdir. ABŞ həmsədr olmaq vəzifəsini öz üzərinə götürübdür. Onunla bərabər Fransa və
Rusiya da Minsk qrupunun həmsədrləridir. Biz ümid edirik ki, bu üç böyük ölkə Minsk qrupuna rəhbərlik
etdikləri dövrdə Ermənistan–Azərbaycan münaqişəsinin sülh yolu ilə həllinə nail olacaqlar.
ATƏT-in üzvü olan ölkələrin dövlət və hökumət başçılarının keçən ilin dekabrında Lissabonda keçirilən
zirvə görüşündə bu münaqişənin sülh yolu ilə həll olunması üçün əsas prinsiplər müəyyən edilibdir. Bu
prinsiplər üç maddədən ibarətdir: Azərbaycanın və Ermənistanın ərazi bütövlüyünün tanınması, Azərbaycan
Respublikası tərkibində Dağlıq Qarabağa yüksək dərəcəli özünüidarəetmə hüququ verilməsi, Dağlıq Qarabağın
bütün əhalisinin – azərbaycanlı və erməni əhalisinin təhlükəsizliyinin təmin olunması. Biz bu prinsipləri qəbul
etmişik, Ermənistan isə bunu qəbul etmir. Ermənistan Dağlıq Qarabağa müstəqillik statusu almaq istəyir.
Beynəlxalq ictimaiyyət, beynəlxalq təşkilatlar da bununla razı ola bilməz. Çünki bu iddia beynəlxalq hüquq
normalarına ziddir. Çünki biz Azərbaycan ərazisində ikinci erməni dövlətinin yaranmasına yol verə bilmərik.
Biz kompromislərə getmişik. Gərək Ermənistan da kompromislərə getsin. Mən Ermənistanın prezidenti
ilə dəfələrlə görüşmüşəm və gələcəkdə də görüşəcəyəm. [260-261]
Biz prezident cənab Bill Klintonla dünənki görüşümüzdə bu münaqişənin sülh yolu ilə həll olunması
məsələsini geniş müzakirə etdik. Prezident Bill Klinton bəyan etdi ki, ABŞ və onun prezidenti bu münaqişənin sülh
yolu ilə həll olunmasına çalışacaqlar və bu sahədə bu il nailiyyət əldə etmək nəzərdə tutulubdur.
S u a l: Cənab prezident, Sizcə, 907-ci maddə ləğv ediləcəkmi?
C a v a b: Mən çox istəyirəm ki, 907-ci maddə ləğv edilsin. ABŞ Konqresində, o cümlədən
Nümayəndələr Palatasında və Senatda keçirdiyim görüşlərim zamanı mən bu barədə geniş danışıqlar apardım.
Eyni zamanda, Konqresin spikeri cənab Qinqriçlə, Beynəlxalq Əlaqələr Komitəsinin sədri cənab Gilmanla və
prezident Bill Klintonla görüşlərimdə bu məsələni geniş müzakirə etdik. Bu danışıqlarda mənə söz verdilər ki,
907-ci maddənin ləğv olunmasına çalışacaqlar və bunu təmin edəcəklər. Bu maddə mütləq ləğv olunmalıdır.
Bir halda ki, siz Ermənistan–Azərbaycan münaqişəsi ilə maraqlanırsınız, mən bir məsələyə də
toxunmalıyam. Bilirsiniz ki, son vaxtlar aşkar edilibdir ki, Rusiya Müdafiə Nazirliyinin bəzi vəzifəli şəxsləri
Ermənistan–Azərbaycan münaqişəsində atəşkəs davam etdiyi bir vaxtda Ermənistana bir milyard dollar
dəyərində çoxlu silahlar vermişlər. Bu bizi çox ciddi narahat edir. Biz bu barədə etiraz vermişik. Mən Rusiyanın
prezidenti ilə danışıqlar aparmışam. Biz tələb etmişik ki, onlar bu silahları geriyə qaytarsınlar, cinayət etmiş
insanları cəzalandırsınlar. O silahların içərisində təhlükəli raketlər, hətta nüvə başlıqlı raketlər də vardır. Ona
görə də bunlar çox təhlükəlidir.
S u a l: Cənab prezident, bilirəm ki, vaxtınız azdır. Amma iki sualım qalıbdır. Birinci sualım
belədir: Çeçenistandan keçən boru kəməri təhlükəsizdirmi?
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C a v a b: İndi təhlükəsizdir. Çünki keçən ay biz – Rusiya, Azərbaycan və Çeçenistan nümayəndələri bu
neft kəməri barədə Bakıda saziş imzaladıq. Çeçenistanın prezidenti Aslan Məshədov Azərbaycana gəldi, mənə
müraciət etdi. Onların [261-262] xahişi ondan ibarət oldu ki, bu neft kəmərinin Çeçenistandan keçməsi üçün
üçtərəfli saziş imzalansın. Mən buna razı oldum. Rusiyanın prezidenti Boris Yeltsin də buna razı oldu. Nəticədə
iyulun 10-da Bakıda üçtərəfli saziş imzalandı. Hesab edirəm ki, indi bu məsələdə heç bir maneə yoxdur.
S u a l: Cənab prezident, Bakı keçmiş Sovetlər İttifaqının elm və texnika mərkəzlərindən biri
olubdur. Siz Azərbaycana rəhbərlik edərkən və sonra Sovetlər Birliyində yüksək vəzifədə çalışarkən həm
Azərbaycan, həm keçmiş Sovetlər Birliyi elminin inkişafı üçün böyük xidmətlər göstərmisiniz. Sizcə
Azərbaycan, Bakı yenidən elmi tədqiqat mərkəzinə çevriləcəkmi? Bakıda bu elmi işlərin gedişi necə
olacaqdır?
C a v a b: Bakı yenidən elm mərkəzinə çevrilir və çevriləcəkdir. İndi biz bunun üçün daha böyük, geniş
imkanlar əldə etmişik. Çünki biz müstəqil dövlətik. O vaxtlar biz Sovetlər İttifaqının çərçivəsində hərəkət edə
bilirdik. Amma indi görün, Amerika Birləşmiş Ştatlarının elm, tədqiqat mərkəzləri ilə Azərbaycanın elm,
tədqiqat mərkəzləri arasında nə qədər böyük əlaqələr yaranıbdır. Bakıda beynəlxalq elmi simpoziumlar keçirilir,
dünyanın bütün ölkələrindən oraya nümayəndələr gəlirlər. Artıq dördüncü ildir ki, Bakıda beynəlxalq “Xəzərneftqaz” sərgisi keçirilir. Bu sərgidə bu il dünyanın 60 ölkəsindən 250 şirkət iştirak edirdi.
J u r n a l i s t: Cənab prezident, müsahibə üçün çox sağ olun. Vaxtınızı çox aldığıma görə üzr
istəyirəm.
H e y d ə r Ə l i y e v: Mən sizdən xahiş edirəm ki, öz jurnalınızda Azərbaycan haqqında daha geniş
məlumatlar verəsiniz. Mən neft boru kəmərləri barədə bu xəritəni sizə verirəm. Azərbaycan haqqında olan bu
kitabları da sizə bağışlayıram. Kitablarda neft haqqında da geniş məlumatlar vardır. Sağ olun.
J u r n a l i s t: Cənab prezident, çox sağ olun.
Müsahibəni redaksiyanın baş redaktoru
Riçard Uitli aparmışdır.
Əliyev, Heydər Əlirza oğlu.
Müstəqilliyimiz əbədidir: 11-ci kitab. Bakı: Azərnəşr, 2003.- S. 118-121.
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“ŞEVRON” ŞİRKƏTİNİN PREZİDENTİ RİÇARD MATSKE İLƏ
GÖRÜŞDƏ SÖHBƏTDƏN
Hyüston, “Vinham Varvik” oteli
2 avqust 1997-ci il
Hörmətli cənab Matske!
İlk əvvəl Azərbaycan Respublikasına, onun prezidenti kimi mənim ünvanıma söylədiyiniz xoş sözlərə görə
minnətdarlığımı və görüşümüzdən məmnun qaldığımı bildirirəm. Ağ evdə Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti ilə
“Şevron” arasında müqavilə imzalanması münasibətiilə Sizi təbrik edirəm.
Ağ evdə ilk dəfə olmağımızı və burada birinci dəfədir ki, belə bir müqavilə imzalandığını, bunda mənim
rolumu nəzərə çarpdırdığınızı xüsusi vurğulayaraq deyirəm: bəli, mən Sizi Ağ evə apardım. Müqavilənin
imzalanması mərasimində ABŞ-ın vitse-prezidenti Albert Qor, dövlət katibi xanım Olbrayt, energetika naziri
Penya, ticarət naziri Deyli və yüksək vəzifəli digər şəxslər iştirak etdilər.
Cənab Bill Klintonla görüşüm zamanı “Şevron” şirkətinin Qazaxıstanın “Tengiz” yatağından hasil etdiyi
neftin Xəzər dənizi vasitəsilə tankerlərlə Bakıya gətirilib buradan dünya bazarına çıxarılması barədə geniş
söhbət açdım və bildirdim ki, bu ilin iyun ayında Qazaxıstana rəsmi səfərim zamanı cənab Nazarbayev ilə mən
Tengiz neftinin Azərbaycana gətirilməsi üçün Xəzər dənizinin dibindən boru kəməri çəkilməsi barədə saziş
imzalamışıq. [267-268]
Onu da vurğulayım ki, “Şevron”un “Tengiz”dən hasil etdiyi 300 min ton neftin Bakıdan dəmir yolu ilə
Batumiyə yola salındığı barədə də prezident Bill Klintona məlumat verdim və ABŞ prezidenti bu məsələlərə
böyük maraq göstərdi.
Cənab Matske, “Şevron” şirkətinin prezidenti kimi mən Sizin nəzərinizə çatdırmaq istərdim ki, Xəzərin
dibindən çəkiləcək boru kəmərinin tikintisini sürətləndirmək çox vacibdir. Mən əminəm ki, Siz həmçinin
Azərbaycanın qarşılaşdığı problemlərin həll olunmasında, o cümlədən ABŞ Konqresinin vaxtilə Azərbaycana
qarşı qəbul etdiyi ədalətsiz 907-ci düzəlişin ləğv edilməsində öz köməyinizi əsirgəməyəcəksiniz. Konqresmen
Piter Kinqin 907-ci düzəlişin ləğv olunması barədə irəli sürdüyü layihəni yüksək qiymətləndirməyiniz və onun
həyata keçirilməsinə əməli kömək göstərəcəyinizə dair söylədikləriniz məndə olan bu inamı daha da artırdı.
Bütün bunlara görə mən minnətdarlığımı bildirirəm və xatırladıram ki, ölkələrimizin əməkdaşlığının ABŞ-a bu
rəsmi səfərimdə əsası qoyulmuş yeni mərhələsində Amerika şirkətlərinin daha fəal iştirak etməsi böyük
əhəmiyyət daşıyır.
Bir daha nəzərə çatdırıram ki, bazar münasibətləri yolunu seçmiş respublikamızda sıx əlaqələr üçün geniş
imkanlar vardır. Biz xarici ölkələrin bütün işgüzar dairələri ilə əməkdaşlığımızın inkişaf etdirilməsinə xüsusi
əhəmiyyət veririk, Azərbaycana qoyulan sərmayələrin hər iki tərəf üçün çox faydalı olacağına əminik. [268]
Əliyev, Heydər Əlirza oğlu.
Müstəqilliyimiz əbədidir: 11-ci kitab. Bakı: Azərnəşr, 2003.- S. 124.
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“PENNZOYL” ŞİRKƏTİNİN PREZİDENTİ CEYMS PEYT İLƏ
GÖRÜŞDƏ SÖHBƏTDƏN
Hyüston, “Vinham Varvik” oteli
2 avqust 1997-ci il
Hörmətli cənab Peyt!
Amerika Birləşmiş Ştatlarına ilk rəsmi səfərin, xüsusən Ağ evdə yüksək səviyyədə keçirilmiş görüş və
danışıqların çox uğurlu olması barədə söylədiyiniz xoş sözlərə görə təşəkkürümü bildirirəm. Xatırladıram ki,
prezident Bill Klinton ilə görüşlərimiz və danışıqlarımız çox uğurlu keçdi və dövlətlərimiz arasında siyasi–
iqtisadi təhlükəsizlik sahəsində vacib, dəyərli sənədlər, o cümlədən Amerika ilə Azərbaycanın tərəfdaşlıq
əlaqələri barədə çox mühüm bəyannamə imzalandı. Biz Ağ evdə bir çox sənədlər imzaladıq. Amma ən əsas
sənəd Amerika –Azərbaycan əlaqələrinin inkişaf etdirilməsi haqqında prezident Bill Klintonla mənim
imzaladığımız Birgə bəyanatdır. Mən ABŞ-ın bir neçə neft şirkətlərinin rəhbərlərini Ağ evə apardım və biz
orada yeni neft müqavilələri imzaladıq. Onlar indiyədək Ağ evdə olmayıblar. Mən Sizdən qabaq “Şevron”
şirkətinin prezidenti ilə görüşdüm. O dedi ki, indiyədək heç vaxt Ağ evə getməmişdim. Məni oraya ilk dəfə Siz
apardınız.
... Azərbaycan ilə “Pennzoyl” şirkəti arasındakı əlaqələrdən razı qaldığımı bildirərək deyirəm: “Pennzoyl”
Azərbaycana gələn ilk xarici şirkətlərdən biridir. Mən ölkəmizdəki qaz-kompressor stansiyasının yaranmasında
və Azərbaycanda qaz [272-273] istehsalının artırılması sahəsində “Pennzoyl”un xidmətlərini yüksək
qiymətləndirirəm.
“Əsrin müqaviləsi”ndə “Pennzoyl”un payı vardır. “Qarabağ” yatağının birgə işlənməsi barədə imzalanmış
müqavilənin həyata keçirilməsində isə Sizin şirkət aparıcı rol oynayır. Mən bilirəm ki, Amerika Birləşmiş
Ştatlarında Azərbaycanın mənafelərini təmsil və təbliğ etmək üçün Siz çox işlər görürsünüz. Bu barədə
məlumatlarım var. Güman edirəm ki, biz bu əməkdaşlığı davam etdirməliyik. Buna görə də “Qarabağ”
yatağında işləri gərək daha da sürətləndirəsiniz. Çünki biz o müqaviləni 1995-ci ilin noyabrında imzalamışıq.
Mən “Pennzoyl” ilə Azərbaycan arasında əlaqələrin daha da sıxlaşdırılması haqqında Sizin təkliflərinizi
razılıqla qarşılayıram və bununla əlaqədar ARDNŞ-in rəhbərliyinə lazımi göstərişlər verirəm.
... General Skoukroftla dünən görüşmüşəm və onu yaxşı tanıyıram. ABŞ-a ilk rəsmi səfərim günlərində mənə
göstərilən qonaqpərvərlikdən razılıqla bəhs edərək deyirəm: Mən bu qonaqpərvərliyi hər yerdə hiss edirəm.
Xüsusən prezident Bill Klintonun mənə göstərdiyi qayğı, diqqət və qonaqpərvərliyi yüksək qiymətləndirirəm.
ABŞ Konqresinin vaxtilə qəbul etdiyi “Azadlığı müdafiə aktı”na 907-ci düzəlişin aradan qaldırılması
sahəsində gördükləri işə görə “Pennzoyl”un rəhbərliyinə təşəkkürümü bildirirəm və nəzərə çatdırıram ki,
“Bleyer haus” iqamətgahında general Skoukroft və Amerikanın digər görkəmli siyasi xadimləri ilə görüşlərimdə
də bu barədə ətraflı söhbət aparmışam.
Amerika Birləşmiş Ştatlarının prezidenti cənab Bill Klintonla Ağ evdəki görüşümdə də 907-ci düzəlişin ləğv
edilməsi barədə fikir mübadiləsi aparmışam. Cənab Klinton Ağ evdə keçirdiyimiz danışıqlarda tam bəyan etdi
və bizim imzaladığımız sənəddə də qeyd olunubdur ki, ABŞ prezidenti Bill Klinton 907-ci düzəlişin aradan
qaldırılması üçün öz səylərini göstərəcəkdir. [273-274] Mən parlamentdə 40-dan çox görüş keçirdim.
Konqresmenlərlə, senatorlarla, xarici əlaqələr komitəsinin sədri Gilman, Nümayəndələr Palatasının spikeri
Qinqriç ilə görüşdüm. Siz bilirsiniz ki, konqresmen Kinq 907-ci düzəlişin ləğv olunması barədə çox yaxşı bir
layihə təqdim edibdir. Konqresdə mənə söz verdilər ki, sentyabr ayında onlar bu məsələnin həll olunmasına
çalışacaqlar. Mən belə hesab edirəm ki, bütün bunların, o cümlədən də, Sizin və bizim səylərimizlə bu
məsələnin həllinə nail olacağıq.
... Cənab Peyt, Sizdən rica edirəm ki, cənab Skoukrofta, senator Beykerə və cənab Brauna mənim
salamlarımı yetirəsiniz və onları Azərbaycana dəvət edirəm.
... Vurğulayıram ki, ABŞ-ın keçmiş prezidenti cənab Buşun mənimlə görüşmək istəməsi barədə məktubunu
almışam və elə mən özüm də onunla görüşmək istəyirəm. Xatırladım ki, keçmiş prezidentin yaşadığı yer uzaq
olduğuna görə bu görüş baş tutmamışdır. Mənim Hyüstona gəlməyim çox vacib idi. Düşünürdüm ki, cənab Buş
burada olacaq və biz onunla görüşəcəyik. Ancaq bu, mümkün olmadı. Mənim salamımı ona çatdırın və deyin ki,
mən onu Azərbaycana dəvət edirəm. Gələ bilsə, orada görüşərik. Gələ bilməsə, mən yenidən Amerikaya
gələrkən mütləq onunla görüşəcəyəm.

153

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Əsrin müqaviləsi

Mən Sizin, cənab Buşun general Skoukroftla birlikdə “Pennzoyl”un təyyarəsində Bakıya səfər etməsi barədə
təklifinizi məmnunluqla qəbul edirəm. [274]
Əliyev, Heydər Əlirza oğlu.
Müstəqilliyimiz əbədidir: 11-ci kitab. Bakı: Azərnəşr, 2003.- S. 126.
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“EKSSON” ŞİRKƏTİNİN PREZİDENTİ TERRİ KUNS İLƏ
GÖRÜŞDƏ SÖHBƏTDƏN
Hyüston, “Vinham Varvik” oteli
3 avqust 1997-ci il
Hörmətli cənab Terri Kuns!
Azərbaycan Respublikasının və şəxsən mənim ünvanıma söylədiyiniz xoş sözlərə, fəxri texaslı seçildiyimə,
yeni nəvəmin dünyaya gəlməsi münasibətilə səmimi təbrikinizə görə minnətdarlığımı bildirirəm. Nəvənizin
dünyaya gəlməsi münasibətilə mən də sizi ürəkdən təbrik edirəm.
Vaşinqtonda ARDNŞ ilə “Eksson” arasında “Naxçıvan” yatağı üzrə müqavilə imzalanmasından yadigar
olaraq mənə hədiyyə etdiyiniz qartal fiquru həqiqətən mənim ürəyimə yatan hədiyyədir. Siz doğru deyirsiniz,
Azərbaycan özü böyük bir qartala bənzəyir. Xalqımız azadlıq uğrunda uzun müddət, bir çox on illər, əsrlərlə
mübarizə aparıbdır. Azadlığa məhz ona görə nail olub ki, xalqımız qartala məxsus xüsusiyyətlərə malik xalqdır.
Mən bilirəm ki, qartal Amerika Birləşmiş Ştatlarının azadlıq simvoludur. Azadlıq simvolu olan qartalın birini
– Dövlət gerbinizdəki qartalın əksini beşinci gün prezident cənab Bill Klinton da bağışlayıbdır. Bu, mənim üçün
çox böyük hədiyyədir. Sizin hədiyyənizi də çox məmnuniyyətlə qəbul edirəm.
“Naxçıvan” yatağına dair “Eksson” ilə Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti arasında birbaşa müqavilə
imzalanmasından məmnun qaldığımı vurğulayaraq, həm də onu bildirmək [297-298] istəyirəm ki, Amerikanın
bu şirkəti respublikamıza gələndən bəri mən ona xüsusi münasibət göstərmişəm.
Hörmətli cənab Terri Kuns!
1994-cü ildə ilk müqavilə, “Əsrin müqaviləsi” imzalanandan sonra qalmış kiçik hissənin paylanması çox
böyük çətinlik yaratmışdı. Xatırlayırsınız, o vaxt sizin kimi bir çox böyük şirkətlər həmin hissəni almaq
istəyirdilər. Belə şirkətlər həm sizin ölkədən, həm Avropadan, həm də bizim qonşulardan var idi. Siz bilirsiniz,
mən də bilirəm, adlarını çəkmək istəmirəm, – bu, artıq tarixdə qalıbdır.
O vaxt qərar qəbul etmək mənim üçün də çətin idi, çünki sizinlə bərabər həmin şirkətlərin hamısı da mötəbər
şirkətlər idi və həqiqətən bizimlə yaxşı əlaqələr yaratmaq istəyirdilər. Çox düşündüm və son qərarı qəbul etdim.
O qərar da “Əsrin müqaviləsi” imzalanandan sonra “Eksson” şirkətinin müqaviləyə daxil olmasına imkan
yaratdı. Ondan sonra da sizinlə dəfələrlə görüşümüz olub və istəmişəm ki, müstəqil yataqda işləyəsiniz.
Nəhayət, yaxşı ki, bu da baş verdi. Yatağın da adı “Naxçıvan”dır, mənim doğulduğum yerin adıdır. Ona görə
bunun daha da çox məsuliyyəti var.
Gərək elə edəsiniz ki, oradan hasil olan neft, ümumiyyətlə yataqdakı işlər o birilərin hamısından yaxşı olsun.
Mən doğulduğum yeri bir də ona görə sevirəm ki, 1990-cı ildə Moskvada yaşayarkən həyatım böyük təhlükə
altında olduğu zaman, – o vaxt məni çox təqib edirdilər və qarşımda çox böyük məhrumiyyətlər dururdu, –
Azərbaycana döndüm və Bakıda da yaşamaq mümkün olmadığına görə doğulduğum yerə, Naxçıvana getdim.
Mən orada ağır, çox çətin illər keçirdim, amma Naxçıvan məni bağrına basdı, qoynuna aldı. Mən də onları
yaşatdım, bəlkə də mən oraya getməsəydim, onları da böyük təhlükə gözləyirdi. Ona görə də mən Vətənimi,
doğulduğum yeri çox sevirəm. O ağır gündə mənə əl uzatdı, mən bunu xüsusi qiymətləndirirəm. [298-299]
“Eksson” şirkətinin “Naxçıvan” yatağı ilə birgə fəaliyyətinə inamla baxıram və hesab edirəm ki, bu işlərə
əməli surətdə başlayacaqsınız. Bilirəm ki, “Eksson” Amerikanın böyük neft şirkətidir. Ancaq bilmirəm, siz
indiyə qədər Ağ evdə müqavilə imzalamısınızmı? (Cənab Kuns bildirir ki, xeyr, birinci dəfədir.) Görürsünüz,
biz nəinki sizinlə müqavilə imzaladıq, həm də onu Ağ evdə imzalamağa nail olduq. Mən sizinlə Bakıda
dəfələrlə görüşmüşdüm, Amerika Birləşmiş Ştatlarında görüşmüşdüm. Amma indi Ağ evdə və Sizin hökumətin
başçıları ilə birlikdə, onların iştirakı ilə müqavilə imzalandı, – bunun özü tarixi hadisədir, – müqaviləni də siz
imzaladınız.
... Cənab Kuns, sizin ARDNŞ ilə birlikdə suyun dərin qatlarında yerləşən B-9 adlı blok üzərində də
işlədiyiniz, həmin struktur barədə də tezliklə müqavilə bağlanması, B-9 yatağına ad verilməsinin
məqsədəuyğunluğuna dair söylədiklərinizlə bağlı bildirirəm ki, bu müvəqqəti addır, müqavilə imzalananda
bunun da adı olacaqdır. Natiq Əliyevə tapşıraram, mənə məlumat versin.
... Xəzərdəki qaz yataqlarının ehtiyatı istismarı və mavi yanacağın həcmi barədə “Eksson” şirkətinin
Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti ilə birlikdə təkliflər hazırlayacağı və yaxın bir neçə həftə ərzində bunların son
təklif halına salınacağı fikri ilə əlaqədar bildirirəm ki, əgər məsələ hazırlanıbsa, Natiq Əliyevə göstəriş verərəm
və danışıqlar aparıb son layihəni təqdim edərsiniz. Mən sizin dediklərinizlə razıyam. Bizim regionda da qaza
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böyük ehtiyac var. Türkiyədə, başqa ölkələrdə də ehtiyac var. Ona görə bu işə tezliklə əməli surətdə başlasaq,
çox yaxşı olar. Yeri gəlmişkən, “AMOKO” şirkəti prezidentinin söylədiyinə görə onlar daha dərin qatlarda
işləyirlər. Deyilənə görə, 3 min metr dərinlikdə işləmək üçün müqavilə bağlayıblar.
Görüşümüzün sonunda qeyd etmək istəyirəm ki, bizim dostluğumuz çox etibarlıdır və verdiyiniz təkliflərin
də hamısına baxacağıq. Qaz yataqlarına dair təklifləri tezləşdirmək haqqında fikirlərinizlə tamamilə razıyam.
[299]
Əliyev, Heydər Əlirza oğlu.
Müstəqilliyimiz əbədidir: 11-ci kitab. Bakı: Azərnəşr, 2003.- S. 136-137.
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“ARKO” NEFT ŞİRKƏTİNİN PREZİDENTİ MAYK BOBLİN İLƏ
GÖRÜŞDƏ SÖHBƏTDƏN
Hyüston, “Vinham Varvik” oteli
3 avqust 1997-ci il
Hörmətli cənab Mayk Boblin!
ABŞ prezidenti cənab Bill Klintonun dəvəti ilə ölkənizə ilk rəsmi səfərim, prezident Bill Klintonla, ABŞ
hökumətinin yüksək vəzifəli digər şəxsləri ilə apardığım danışıqlar barədə söylədiyiniz xoş sözlərə görə sizə
minnətdarlığımı bidirirəm. Əminəm ki, uğurla davam edən bu səfər Amerika–Azərbaycan əlaqələrinin, ilk öncə
isə iki ölkə arasında iqtisadi əməkdaşlığın güclənməsinə kömək edəcəkdir.
... Yeni nəvəmin dünyaya gəlməsi münasibətilə səmimi qəlbdən gələn təbrikinizi məmnunluqla qəbul edirəm.
Mənə üzərində dünyanın ən qədim xəritəsi əks olunan çini vaza hədiyyə etməyinizə və həmin xəritədə Azərbaycanın
indi olduğu kimi, qədim zamanlarda da dünyada mühüm yer tutmasının əks edildiyi barədə söylədiklərinizə görə
ürəkdən təşəkkür edirəm.
Mənim ABŞ-dakı Yəhudi Təşkilatları Prezidentlərinin Konfransı Təşkilatı başçıları ilə görüşümün böyük
rəğbətlə qarşılanması barədə dediyiniz sözlərlə ürəkdən şərikəm və bildirirəm ki, həmin tədbirin həqiqətən çox
böyük əhəmiyyəti olmuşdur. Onlar mənə çox böyük diqqət göstərdilər və bizim aramızda daha da sıx dostluq
əlaqələri yaranıbdır. [301-302]
... Sizin Azərbaycanla əlaqələri daha da sıxlaşdırmaq və canlandırmaq barədə təklifləriniz olduqca
maraqlıdır və diqqətlə nəzərdən keçiriləcəkdir.
“Arko” Şirkətinin Azərbaycanın qarşılaşdığı problemlərin həllinə – Ermənistan–Azərbaycan
münaqişəsinin sülh yolu ilə aradan qaldırılmasına və ABŞ Konqresinin vaxtilə qəbul etdiyi 907-ci düzəlişin ləğv
edilməsinə hər cür kömək göstəriləcəyinə dair söylədiyiniz fikirlərə görə sizə təşəkkürümü bildirirəm. Bir daha
bəyan edirəm ki, bazar münasibətləri yolunu seçmiş, hüquqi demokratik dövlət quran respublikamız xarici ölkələrin
iş adamları ilə əlaqələrin möhkəmləndirilməsinə daim xüsusi diqqət yetirir və “Arko” şirkəti ilə də əməkdaşlığa
maraq göstərir.
Əliyev, Heydər Əlirza oğlu.
Müstəqilliyimiz əbədidir: 11-ci kitab. Bakı: Azərnəşr, 2003.- S. 139.
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POLŞANIN “NAFTA POLSKA” NEFT ŞİRKƏTİNİN PREZİDENTİ YEJİ KAMİNSKİNİN
AZƏRBAYCAN PREZİDENTİNİN ŞƏRƏFİNƏ TƏŞKİL ETDİYİ QƏBULDA
SÖHBƏTDƏN
Varşava
27 avqust 1997-ci il
Hörmətli cənab Kaminski!
Hörmətli cənablar!
İlk öncə dəvət üçün, köhnə Varşavanın mərkəzində mənim şərəfimə təşkil olunmuş qəbula görə buraya
toplaşanlara minnətdarlığımı bildirirəm və deyirəm ki, hər bir xalqın öz tarixi ilə fəxr etməyə haqqı olduğu kimi,
polyak xalqının da öz qədim mədəniyyəti, dövləti, özünün azadlığını və müstəqilliyini təmin etmiş qəhrəmanlığı
ilə fəxr etməyə haqqı var. Mən polyak xalqının azadlıq və müstəqillik əzminə heyran qaldığımı və dərin hörmət
bəslədiyimi xüsusi vurğulayaraq bildirirəm ki, yalnız vətənə olan böyük məhəbbət İkinci dünya müharibəsi
zamanı dağılmış Varşavanı qısa müddətdə bərpa etməyə imkan vermişdir. Polşa prezidenti Aleksandr
Kvasnevskinin dəvəti ilə ölkənizə rəsmi səfərim günlərində bir daha əmin oldum ki, polyak xalqı müstəqillik və
azadlıq mövqe[100-101]yində möhkəm dayanır, burada öz ölkəsinin istiqlaliyyətini ardıcıl qoruyacaq və bütün
demokratik dəyişiklikləri həyata keçirəcək insanlar nəsli var, eyni zamanda Polşada layiqli və etibarlı rəhbərlik
var. Əlbəttə, Aleksandr Kvasnevski kimi ağıllı, istedadlı və layiqli rəhbərin Polşa prezidenti olmasını bu
baxımdan mühüm amil kimi qiymətləndirirəm.
Mən bizi səmimi qarşıladığına və qonaqpərvərliyinə görə, Polşa – Azərbaycan münasibətlərini
genişləndirməyə və inkişaf etdirməyə hazır olduğuna görə Polşa xalqına bir daha təşəkkür edirəm və bildirirəm
ki, əlaqələrimizi inkişaf etdirmək üçün çox böyük imkanlar var və xalqlarımızın rifahı naminə bunlardan
hərtərəfli istifadə etmək lazımdır.
Sözümü bitirərkən bir daha polyak xalqına və Polşa rəhbərliyinə uğurlar, xoş həyat və tərəqqi
arzulayıram. [101]
Əliyev, Heydər Əlirza oğlu.
Müstəqilliyimiz əbədidir: 12-ci kitab. Bakı: Azərnəşr, 2004.- S. 49.
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«ÇIRAQ - I» PLATFORMASINDA İŞƏ BAŞLANILMASI, NEFTİN ALINMASI
MÜNASİBƏTİLƏ KEÇİRİLƏN TƏNTƏNƏLİ MƏRASİMDƏ
NİTQ
12 noyabr 1997-ci il
Bu gün burada gördüyüm «Çıraq» platforması mənə və güman edirəm, burada toplaşanların
hamısına çox böyük təsir bağışlayıbdır. Biz üç il müddətində görülən gərgin işin gözəl nəticələrini
müşahidə edirik. Azərbaycan neftçiləri hələ 50 il bundan öncə Xəzər dənizində platformalar yaradıb və
neft çıxarmağa başlayıblar. «Çıraq» neft yatağında olan platformanı da vaxtilə Azərbaycan neftçiləri
yaratmışlar. Ancaq üç il bundan öncə, «Əsrin müqaviləsi» imzalanandan sonra bir konsorsiumun
iştirakçısı olan şirkətlərlə birlikdə bu platformanı yenidən qurmuşuq və o, bugünkü müasir vəziyyətə
gədib çatıbdır.
Mən bu gün böyük iftixar hissi keçirirəm. Xəzərin ortasında, açıq dənizdə belə gözəl platforma
yaranıb və o, dünyada dənizdən neft çıxarılması sahəsində ən yüksək standartlara uyğun platformadır.
Bu platformanı tikən, quran və yaradanların hamısına, burada işləyənlərin hamısına, burada toplaşmış,
bir çox ölkələrdən olan mütəxəssislərə - mühəndislərə, texniklərə, fəhlələrə, hamıya təşəkkür edirəm
və «Çıraq - I» platformasının işə başlaması, neftin alınması münasibətilə hamınızı ürəkdən təbrik
edirəm. Biz böyük bir işin əsasını qoymuşuq. Heç şübhə yoxdur ki, Xəzər dənizində həm «Əsrin
müqaviləsi» ətrafında toplaşmış şirkətlərin yaratdığı konsorsiumun fəaliyyətinin nəticəsində, [178179] həm də imzalanmış başqa müqavilələrin həyata keçirilməsi nəticəsində bir çox belə gözəl
platformalar yaranacaq, Xəzərin neft və qaz ehtiyatları dünya iqtisadiyyatına böyük kömək edəcəkdir.
Bu gün bizim ölkəmizdə bayram günüdür, - müstəqil Azərbaycan Respublikasının ilk demokratik
Konstitusiyasının qəbul olunmasının ikinci ildönümüdür.
Bu gün eyni zamanda qədim neft diyarı olan Azərbaycan neft sənayesinin inkişafında yeni bir
mərhələnin açılması günüdür. Bu iki bayram bir-birinə qarışmışdır. Ancaq bunlar bir-birilə sıx əlaqədə
olan bayramlardır. Sizi bu bayramlar münasibətilə təbrik edir və zəhmət çəkib «Çıraq - I»
platformasına gəlmiş xarici ölkələrdən olan qonaqlarımıza təşəkkür edirəm. Hamınıza səadət,
xoşbəxtlik, əmin-amanlıq arzulayıram. Xeyirli olsun, uğurlu olsun! Yeni-yeni uğurlar arzulayıram!.
Sağ olun.
***
Yaşayış modulunun qonaq salonunda qoyulmuş xatirə lövhəsinin açılış mərasimi.
T e r r i A d a m s: - Cənab Prezident, Sizi bu gün burada, aramızda görməkdən böyük şərəf
duyuruq. Bu gün işlərimizin zirvə nöqtəsidir. Yəqin xatırlayırsınız, mən ictimai yerlərdə çıxış edərkən
həmişə cənab Çörçilldən sitatlar gətirirəm. Cənab Çörçillin məhz bu günə uyğun olan çox gözəl bir
kəlamı var. Çörçill İkinci dünya müharibəsi zamanı döyüşdə ilk qələbədən sonra demişdir: bu, bizim
işlərimizin sonu deyil, hətta sonun başlanğıcı da deyildir, başlanğıcın sonudur. Cənab Prezident, xahiş
edirik bu xatirə lövhəsini açasınız. [179-180]
H e y d ə r Ə l i y e v: Mən sizin sözlərinizi və cənab Çörçillin sözlərini təsdiq edirəm və xatirə
lövhəsini məmnuniyyətlə açıram.
Xatirə lövhəsində yazılmış sözlər: «Zati-aliləri Prezident Heydər Əliyevin ilk neftin çıxarılması
münasibətilə «Çıraq-I» platformasına rəsmi səfərindən xatirə. 12 noyabr 1997-ci il». ∗ [180]
Əliyev, Heydər Əlirza oğlu.
Müstəqilliyimiz əbədidir: 13-cü kitab. Bakı: Azərnəşr, 2004.- S. 74.
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XƏZƏR DƏNİZİNİN AZƏRBAYCAN SEKTORUNDA XARİCİ ŞİRKƏTLƏRLƏ
MÜŞTƏRƏK İŞLƏNİLƏN NEFT YATAQLARINDAN İLKİN NEFTİN ÇIXARILMASI
MÜNASİBƏTİLƏ TƏNTƏNƏLİ MƏRASİMDƏ
NİTQ
Respublika sarayı
12 noyabr 1997-ci il
Hörmətli xanımlar və cənablar!
Hörmətli qonaqlar, əziz dostlar!
1994-cü il sentyabrın 20-də Azərbaycanda tarixi bir hadisə baş vermişdir. Dünyanın 7 ölkəsinə
mənsub olan 11 böyük neft şirkəti bir araya gələrək konsorsium yaratmış və Azərbaycan Respublikası,
Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti ilə Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda olan «Azəri», «Çıraq»
yataqlarının və «Günəşli» yatağının dərinlikdə yerləşən hissəsinin müştərək işlənməsi haqqında
müqavilə imzalamışlar. Bu müqavilə «Əsrin müqaviləsi» adlandırılmış, dünyaya geniş səs yaymış və
böyük əks-səda vermişdir. Bu müqavilənin həyata keçirilməsi üçün Azərbaycan Beynəlxalq Əməliyyat
Şirkəti yaradılmışdır.
Bu müqaviləyə, konsorsiuma daxil olan şirkətlər və ölkələr məlumdur. Həmin ölkələrin
bayraqları burada asılıbdır və o şirkətlərin də bayraqları burada nümayiş etdirilir. Bunlar Amerika
Birləşmiş Ştatlarının «Amoko», «Yunokal», «Pennzoyl», «Eksson», Böyük Britaniyanın «Britiş
Petro[181-182]leum», «Remko», Rusiyanın «LUKoyl», Norveçin «Statoyl», Türkiyənin «Türk
petrolları», Səudiyyə Ərəbistanının «Delta», Yaponiyanın «İtoçu» şirkətləridir. Onlar Azərbaycan
Dövlət Neft Şirkəti ilə birlikdə Azərbaycan Beynəlxalq Əməliyyat Şirkəti yaratmışlar. Azərbaycan
Beynəlxalq Əməliyyat Şirkəti müqavilədə nəzərdə tutulmuş layihəni həyata keçirməyə başlamış, üç il
müddətində proqram əsasında nəzərdə tutulmuş işlərin hamısı yerinə yetirilmişdir. Bütün icbari işlər
görülmüş və onların nəticəsində «Çıraq» neft yatağında yaradılmış nəhəng platforma vasitəsilə ilkin
neft hasil olunmuşdur. ∗
XIX əsrin sonunda, XX əsrin əvvəlində Azərbaycan dünyanın neft hasil edən ən böyük ölkəsi
olubdur. XX əsrin əvvəlində dünyada hasil edilən neftin 50 faizindən çoxu Azərbaycanda, Bakıda
çıxarılmışdır. Azərbaycan XX əsrdə neft ölkəsi kimi çox inkişaf etmişdir. Azərbaycanın neft sənayesi
mənsub olduğu Sovetlər İttifaqının, xüsusən Rusiyanın ərazisində yeni neft yataqlarının kəşf
olunmasında böyük xidmətlər göstərmişdir. Təsadüfi deyil ki, Rusiyanın ərazisində olan böyük neft
yataqlarına sonralar «ikinci Bakı»,«üçüncü Bakı», «dördüncü Bakı» adları verilmişdir. İkinci dünya
müharibəsi zamanı alman faşizmi ilə mübarizədə Sovetlər İttifaqının istifadə etdiyi neftin 75 faizi
Azərbaycanda hasil olunmuşdur. Bu gün biz böyük iftixar hissi ilə deyə bilərik ki, Azərbaycan,
Azərbaycanın xalqı, [182-183] neftçiləri alman faşizmi üzərində çalınmış qələbədə öz layiqli
xidmətlərini göstərmişlər. Azərbaycan dünyada neftin sənaye üsulu ilə hasil edilməsində irəlidə gedən
ölkə olduğu kimi, suda, dənizdə də, suyun dərinliklərində də neft yataqlarının kəşf olunması və
onlardan istifadə edilməsində də ilk addımlar atan bir ölkə olmuşdur. Xəzər dənizində, «Neft Daşları»
adlandırılan əfsanəvi bir yerdə məhz 1949-cu ilin noyabrında - bu ayda, 48 il bundan əvvəl ilk neft
quyusu fontan vurmuş və bununla da Xəzər dənizində neft istehsalı sənayesi yaranmış və inkişaf
etmişdir. Azərbaycan alimləri, neftçiləri, mütəxəssisləri Xəzər dənizinin mineral ehtiyatlarının
öyrənilməsində və neft-qaz yataqlarının kəşf edilməsində böyük xidmətlər göstərmiş və həmişə irəlidə
getmişlər. Mən bu gün cəsarətlə deyə bilərəm ki, Xəzər dənizində neft yataqlarının tam əksəriyyəti
Azərbaycan neftçiləri, alimləri tərəfindən kəşf olunubdur. Azərbaycan neftçiləri Xəzər dənizində neft
çıxarmaq sahəsində böyük nailiyyətlər əldə etmişlər. 1949-cu ildən indiyə qədər Azərbaycanda Xəzər
dənizindən 420 milyon ton neft çıxarılmışdır, 320 milyard kubmetr qaz hasil olunmuşdur. «Neft
Daşları» adlanan yerdə on kilometrlərlə uzanan estakadalar qurulmuş, ayrı-ayrı neft yataqlarında neft
çıxarmaq üçün platformalar yaradılmışdır. Çox sərt və çətin şəraiti olan Xəzər dənizində Azərbaycan
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neftçiləri qəhrəmanlıq nümunələri göstərmişlər və Xəzər dənizindən daim neft hasil etmək üçün çox
görkəmli işlər görmüşlər. Bunlar hamısı - ötən illərdə Azərbaycanda neft sənayesi sahəsində yaranmış
elmi-texniki, maddi-texniki baza və böyük texniki qurğular müstəqil Azərbaycanın neft sənayesində
yeni mərhələdə böyük işlər görülməsi üçün yaxşı əsas yaratmışdır. Məhz bunlara - əlimizdə olan
böyük təcrübəyə, sərəncamımızda olan böyük maddi-texniki bazaya görə Xəzər dəni[183-184]zində,
suyun dərinliyində yerləşən yataqlardan neft istehsal etmək üçün Azərbaycan yeni addımlar atmağa
başlamışdır. İndi Azərbaycan bu mərhələdə bu işləri dünyanın bir çox ölkələrinin böyük neft şirkətləri
ilə birlikdə görür. Məhz bunun nəticəsində 1994-cü ilin sentyabr ayında ilk neft müqaviləsi imzalandı.
Məhz bunun nəticəsində ondan sonrakı dövrdə, ötən üç il müddətində Xəzərin Azərbaycan sektorunda
yerləşən bir çox başqa neft və qaz yataqlarında dünyanın böyük neft şirkətləri ilə müştərək iş görmək
üçün yeni müqavilələr imzalanıbdır.
Birinci müqavilədən sonra əlavə 8 neft -qaz yatağında müştərək iş görmək üçün müqavilələr
imzalanıb. İndi Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda imzalanmış müqavilələrdə 12 ölkəyə mənsub
olan 20 böyük neft şirkəti iştirak edir. Beləliklə, Azərbaycan Xəzər dənizində neft yataqlarının
kəşfində və istismar olunmasında ilk addımlarını atan bir ölkə kimi indi - XX əsrin sonunda, XXI əsrin
astanasında Xəzər dənizinin böyük enerji ehtiyatlarından həm Azərbaycan, həm bütün Xəzəryanı
ölkələr, həm də dünya iqtisadiyyatı üçün istifadə olunması sahəsində görkəmli təşəbbüslər
göstərmişdir və bunların nəticəsində də son üç ildə böyük işlər görülmüşdür.
Mən məmnuniyyətlə deyə bilərəm ki, artıq Xəzər dənizinə dünyanın hər yerində böyük maraq
bəslənilir. Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda olan neft-qaz yataqlarında müştərək işləmək üçün
bizə çox saylı şirkətlər müraciət edirlər. Böyük məmnuniyyət hissi ilə demək istəyirəm ki, Xəzəryanı
digər ölkələr də - Rusiya, Qazaxıstan, Türkmənistan, İran da Xəzər dənizinin onlara mənsub olan
sektorlarında artıq iş görməyə başlayıblar. Ümidvaram ki, bu işlər də uğurlu olacaqdır. Xəzər dənizinin
enerji entiyatları bəşəriyyət üçün çox əhəmiyyətli olduğu üçün, bəşəriyyətin də inkişafına sərf
ediləcəkdir. [184-185] Bu gün bizi buraya toplayan hadisə ilkin neftin alınması ilə əlaqədardır. Ancaq
bu gün eyni zamanda Azərbaycan Respublikası üçün böyük bayram günüdür - müstəqil Azərbaycan
Respublikasının ilk demokratik Konstitusiyasının qəbul olunmasının ikinci ildönümüdür. Mən bu
bayram münasibətilə, Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının qəbul olunması günü bayramı
münasibətilə sizi, bütün Azərbaycan vətəndaşlarını təbrik edirəm və Konstitusiyanın əsasında
Azərbaycanda demokratik, hüquqi, dünyəvi dövlət quruculuğunda hamınıza uğurlar arzulayıram. Bu
gün - Azərbaycan üçün əziz olan Konstitusiya günü, eyni zamanda Xəzər dənizindəki yataqlarda üç il
görülən işlər nəticəsində ilkin neftin hasilatının qeyd olunması mərasimi bir-biri ilə üzvü surətdə
bağlıdır. Çünki məhz Azərbaycan dövlət müstəqilliyi əldə edəndən, xalqımız öz sərvətlərinin sahibi
olandan, öz sərvətlərindən istədiyi kimi istifadə etmək imkanı əldə edəndən sonra Azərbaycan
müstəqil olaraq dünyanın bir çox ölkələri, şirkətləri ilə «Əsrin müqaviləsi» kimi müqavilə imzalamağa
nail ola bildi. Məhz müstəqil Azərbaycan özünün ilk demokratik Konstitusiyasını qəbul edibdir.
Azərbaycanda demokratik dövlət quruculuğu prosesi gedir. Bunlar bir-biri ilə bağlı, bir-birini
tamamlayan hadisələrdir. Bu gün bizi buraya toplayan «Çıraq» neft yatağından ilkin neftin alınması
bayramıdır. Biz «Çıraq» neft yatağında qurulmuş platformaya bu gün səhər erkən vertolyotla getdik,
onun işləri ilə tanış olduq və platformanı seyr etdik.
Dənizin ortasında həqiqətən bir möcüzə yaranıbdır. Azərbaycanlıları dənizdə olan estakadalarla,
platformalarla təəccübləndirmək mümkün deyil. Güman edirəm ki, vertolyotla «Çıraq» yatağına uçan
qonaqlarımız bunu təsdiq edərlər. Çünki sahildən «Çıraq» platformasına qədər uçarkən biz
vertolyotdan Xəzər dənizində saysız-hesabsız platfor[185-186]- maları və «Neft Daşları»nda
yaradılmış, çox kilometrləri olan estakadaları və orada olan yaşayış binalarını gördük. Bunların
hamısını Azərbaycan xalqı yaradıbdır. Ona görə bunlar bizi o qədər də təəccübləndirmir. Ancaq
bununla yanaşı, «Çıraq» neft yatağında üç il müddətində yaradılmış platforma həqiqətən möcüzədir,
insanı həqiqətən təəccübləndirir. Çünki o, Xəzər dənizində olan başqa platformalardan, estakadalardan
öz müasir texnikası, texnologiyası, müasir imkanları ilə fərqlənir. O platformanı görən adam heyran
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olur. Çünki bu, böyük bir kombinatdır, zavoddur, demək olar ki, böyük bir şəhərdir. Orada insanlar
yaşayır da, işləyir də. Orada insanlar neft istehsal etməyə, neft çıxarmağa başlayıblar. Bu işin həm
iqtisadi, həm siyasi, həm də mənəvi cəhəti var.
Bunun iqtisadi cəhəti ondan ibarətdir ki, bizim başladığımız iş bu il də, gələcək illərdə də həm
Azərbaycana, həm də Xəzər dənizində Azərbaycanla bərabər, müştərək iş görən şirkətlərə və ölkələrə
böyük iqtisadi fayda gətirəcəkdir. Ancaq bunun mənəvi, siyasi cəhəti ondan ibarətdir ki, biz dünyada
mövcud olan müasir texnikanı, texnologiyanı orada bir yerdə tətbiq edirik və dünyanın bir çox
ölkələrindən yüksək səviyyəli mütəxəssislər, mühəndislər, fəhlələr gəlib burada Azərbaycan neftçiləri,
mütəxəssisləri ilə yan-yana birgə iş görürlər. Bu, çox çevindirici haldır. Bu, bizim gələcək işlərimizin
başlanğıcıdır və çox gözəl başlanğıcdır.
Üç il müddətində görülmüş işlər yüksək qiymətə layiqdir. Çünki «Çıraq» neft yatağında böyük
bir platforma yaranıbdır. Orada, suyun dərinliyi 120 metr olan yerdə 3 min metr dərinlikdə bir quyu
qazılıbdır. O quyudan neft alınıbdır. Plana görə gələcəkdə həmin platformadan ikinci quyu qazılacaq,
sonra daha 8 quyu qazılacaq, ümumiyyətlə isə orada 24 quyu qazılacaqdır. Bu platformadan ildə 6
milyon tona qədər neft çıxarılacaqdır. [186-187] 76 Ancaq bu platforma ilə yanaşı, bu üç il
müddətində görülən işlər çıxarılan neftin dərhal ixrac olunması üçün bütün maddi-texniki bazanı
yaradıbdır. Platformadan sahilə 176 kilometr məsafədə neft borusu tikilib istismara verilibdir. Artıq
«Çıraq» platformasından çıxan neft bu boru ilə sahilə gəlir. Quyulardan neft ilə bərabər səmt qazı
çıxır. Həmin səmt qazından istifadə etmək üçün «Çıraq» platformasından «Neft Daşları»na 48
kilometr məsafədə qaz borusu çəkilibdir. Səmt qazı oraya gedəcək, oradan sahilə gətirilib istifadə
ediləcəkdir.
Çıxarılan neftin toplanması və xarici bazara göndərilməsi üçün Bakının yaxınlığında, dənizin
sahilində - Səngəçalda böyük bir terminal, kompleks tikilibdir. Demək, çıxan neftin sahilə gəlməsi və
yerləşdirilməsi təmin olunubdur. Onun dünya bazarına, xaricə ixrac edilməsi üçün də neft kəməri artıq
tikilibdir. Bilirsiniz ki, vaxtilə biz Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda, ümumiyyətlə
Azərbaycanda çıxan neftin ixracı üçün iki neft kəmərinin tikilməsini planlaşdırmışıq. Birinci neft boru
kəməri Rusiya ərazisindən Qara dənizin Novorossiysk limanına, ikinci neft boru kəməri isə Gürcüstan
ərazisindən Qara dənizin Supsa limanına çıxacaqdır. Birinci neft kəməri böyük çətinliklərdən sonra
artıq işə başlayıbdır. Azərbaycanın ərazisində bu neft kəmərinin uzunluğu 230 kilometrdir, amma onun
Novorossiyskə qədər uzunluğu 1400 kilometrdir. Rusiyanın ərazisində görülən işlər nəticəsində Şimali
Qafqazda baş vermiş çətinliklər aradan götürülmüşdür. Həmin neft borusunda olan Azərbaycan nefti
bu il oktyabrın 25-də Azərbaycan-Rusiya sərhədini keçmişdir. Bu gün səhər bizə verilən məlumata
görə bu boru xətti ilə neft artıq Qroznı şəhərini də keçmişdir. Güman edirəm ki, neft yaxın vaxtlarda
Novorossiysk limanına çatacaqdır. Ancaq bu gün bizə məlumat verdilər ki, «Çıraq» yatağından çıxan
neft həmin boru ilə gələn ilin fevral ayında[187-188] Novorossiysk limanına çatacaqdır. Yəni bu işlər
hamısı eyni səviyyədə yaranıbdır, tənzimlənibdir.
Mən keçən illərin, keçən dövrlərin təcrübəsini bilirəm. Bəzən işin bir hissəsi görülürdü, o biri
hissəsi görülmədiyinə görə bütün bu işlər də öz nəticəsini verə bilmirdi. Amma burada iş kompleks
şəklində görülübdür. İkinci neft boru kəməri Gürcüstan ərazisində tikilməkdədir. Azərbaycan
Beynəlxalq Əməliyyat Şirkətinin rəhbərliyi məlumat verir ki, bu neft boru kəməri gələn ilin sentyabr
ayında hazır olacaqdır. Beləliklə, təkcə «Çıraq» yatağından yox, digər yataqlardan hasil olunan neft də
iki müxtəlif istiqamətdə neft boru kəmərləri ilə dünya bazarlarına çıxarıla biləcəkdir. Şübhəsiz ki,
bütün bu görülən işlər konsorsiuma daxil olan şirkətlərin böyük fəaliyyəti və onların qoyduqları
kapitalın nəticəsindədir. Beynəlxalq Əməliyyat Şirkətinin rəhbərliyi altında bu üç il müddətində
görülən işlərə konsorsiumun səhmdarları tərəfindən hamısı birlikdə bir milyard dollar məbləğində
kapital qoyulubdur. Bu özü çox əlamətdar hadisədir. Bir milyard dollar bəlkə də hansısa dövlət üçün
xırda bir məbləğ hesab olunur. Ancaq bizim region üçün, Azərbaycan üçün bu üç il müddətində burada
bir milyard dollar məbləğində müştərək iş görülməsi çox böyük və sevindirici bir hadisədir. Bildirmək
istəyirəm ki, görülən bu işlər dünyanın bir çox şirkətlərini Azərbaycana gətirib çıxarıbdır, onlar burada
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fəaliyyət göstərirlər. Məhz bu birinci müqavilənin proqramını həyata keçirmək üçün görülən işlərdə
dünyanın ayrı-ayrı ölkələrindən cəlb olunmuş 400-dən artıq şirkət iştirak edir. Bu şirkətlər bir milyard
dollar həcmində olan həmin sərmayədən, investisiyadan istifadə ediblər və hər biri mənfəət götürüb.
Burada Amerika Birləşmiş Ştatlarının, Böyük Britaniyanın,
Avropanın bir sıra ölkələrinin şirkətləri də [188-189] çoxdur. Məmnuniyyət hissi ilə deyə
bilərəm ki, müştərək iş görən bu şirkətlərin içərisində 72 müəssisə Azərbaycan Respublikasının sənaye
və yaxud tikinti müəssisələridir. Azərbaycan Respublikası müəssisələrinin gördükləri işin dəyəri 163
milyon dollardır. Beləliklə, bu müqavilənin həyata keçirilməsinə həm dünyanın bir çox ölkələri,
şirkətləri, həm də Azərbaycanın neft sənayesində işləyən şirkətlər, müəssisələr, alimlər, mütəxəssislər,
yüksək professional səviyyədə olan fəhlələr cəlb ediliblər. Bizi sevindirən hal odur ki, bu işlərin həyata
keçirilməsində xaricdən cəlb olunan yüksək dərəcəli mütəxəssislərin sayı get-gedə azalır, Azərbaycan
Respublikasının özündən olan mütəxəssislərin sayı artır. Bu da təbiidir. Çünki Azərbaycan neft
sənayesi sahəsində böyük elmitexniki potensiala malikdir. Azərbaycanın bu potensialından istifadə
etmək lazımdır.
Bu, iqtisadi nöqteyinəzərdən daha da səmərəlidir. Bir daha qeyd etmək istəyirəm, - görülən
bütün bu işlər Xəzər dənizinin enerji ehtiyatlarını dünyaya nümayiş etdiribdir. Mən sizə bildirdim ki,
artıq Azərbaycan sektorunda olan yataqlar üzrə 9 müqavilə imzalanıbdır. Birinci müqavilənin
sərmayəsi 8 milyard dollar həcmində nəzərdə tutulubdur. İmzalanmış bütün müqavilələrin hamısının
nəzərdə tutulmuş investisiyası 30 milyard dollar həcmindədir. Bunlar hamısı Xəzərin Azərbaycan
sektorunda olan yataqlar üçün nəzərdə tutulmuş investisiyalardır. Ancaq Xəzəryanı digər ölkələrə
mənsub olan sektorlarda da çox zəngin neft-qaz yataqları var. Hesab edirəm ki, Azərbaycan
sektorunda görülən bu işlər, əldə olunmuş təcrübə onların hərəkətə gəlməsi üçün çox əhəmiyyətli ola
bilər. Biz bu təcrübəni bütün Xəzəryanı ölkələrlə bölüşdürməyə, Xəzər dənizinin enerji ehtiyatlarından
istifadə edilməsində öz xidmətlərimizi göstərməyə hazırıq. [189-190]
Mən bütün bu işlərin haqqında danışarkən ilk müqaviləyə daxil olan bütün şirkətlərə imzalanmış
müqavilələrin həyata keçirilməsində onların göstərdiyi xidmətlərə görə təşəkkür edirəm. Beynəlxalq
Əmə77 liyyat Şirkətində çalışan bütün mütəxəssislərə, neftçilərə, həm xarici ölkələrdən gəlmiş, həm
də Azərbaycandan olan bütün insanlara təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Azərbaycan Beynəlxalq
Əməliyyat Şirkətinin rəhbərliyinə və xüsusən onun başçısı, «Britiş Petroleum» şirkətinin nümayəndəsi
olan cənab Terri Adamsa təşəkkür edirəm. Hesab edirəm ki, bizim bu üç il müddətində gördüyümüz
müştərək iş gələcəyə böyük, geniş bir yol açmışdır. Biz Azərbaycana gəlmiş bütün şirkətlərlə, bütün
bu işlərdə iştirak edən ölkələrlə gələcəkdə də müştərək iş görməyə hazırıq. Biz arzu edirik ki,
Xəzəryanı ölkələr öz sektorlarındakı imkanlardan istədikləri qədər istifadə edə bilsinlər. Biz bu işlərdə
də qonşu, dost ölkələrlə həmişə bir yerdəyik və onlarla müştərək iş görməyə, öz təcrübəmizi onlara
öyrətməyə hazırıq. Dediyim kimi, Xəzər dənizi dünyanın ən zəngin enerji ehtiyatları olan bir su
hövzəsi kimi məşhurlaşıbdır. Eyni zamanda, Xəzər dənizinin digər sahilində, Mərkəzi Asiya
ölkələrinin ərazisində də çox zəngin neft yataqları vardır. Bu yataqların - həm quruda, həm də dənizdə
olan neft yataqlarının işlənməsi, istifadə edilməsi gələcəkdə qarşımızda duran böyük vəzifələrdir. Biz
bu vəzifələrin həyata keçirilməsində öz xidmətlərimizi göstərmək istəyirik. Bu işlər XXI əsrin iqtisadi
strategiyasını yaratmaq üçün çox əhəmiyyətlidir.
Bizim imzaladığımız müqavilələrin hamısı təxminən 30 il müddətinə bağlanıbdır. Ancaq mən
güman edirəm ki, bu müqavilələr 30 il yox, ondan da çox illər işləyəcəkdir. Mən hesab edirəm ki,
Azərbaycan Respublikasının dünyanın böyük neft şirkətləri ilə imzaladığı müqavilələr XXI əsrdə həm
[190- 191] Azərbaycan üçün, həm də Azərbaycanla müştərək iş görən şirkətlər, ölkələr üçün çox
əhəmiyyətli sənədlərdir. Biz böyük, xoşbəxt gələcəyin astanasında durmuşuq. Biz bunun təməl daşını,
əsasını qoymuşuq. Bugünkü təntənəli mərasim də məhz buna həsr olunmuşdur. Ona görə də mən həm
Azərbaycan xalqına, həm də Xəzəryanı bütün ölkələrin xalqlarına, Xəzərin ehtiyatlarından istifadə
etmək istəyən bütün ölkələrə, şirkətlərə bu böyük işlərin XXI əsrdə də uğurla getməsini arzulayıram.
Bir mühüm məsələ də meydana çıxır. O da gələcəkdə hasil ediləcək neftin ixrac olunmasıdır. Mən
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dediyim kimi, ilk müqavilə üzrə hasil edilən neftin ixrac olunması üçün artıq iki neft boru kəmərinin
tikilməsi məlumdur. Ancaq bizim ilk müqaviləmizdə nəzərdə tutulubdur ki, əsas, böyük boru kəməri
də tikilsin. Bu, bir müqavilədə nəzərdə tutulubdur. Ancaq nəzərə alsaq ki, bundan sonra 8 müqavilə
imzalanıbdır və 9-cu müqavilə - «Kürdaşı» neft yatağının birgə işlənilməsi barədə müqavilə
imzalanmaq ərəfəsindədir, demək, 9 müqavilə imzalanır və bu müqavilələrin əsasında böyük işlər
görüləcək, on milyon tonlarla neft çıxarılacaqdır.
Məsələn, bizim ilkin hesablamalarımıza görə 5-6 ildən sonra bu müqavilələr üzrə Azərbaycanda
təxminən 50-60 milyon ton neft hasil olunacaqdır. Bunların ixrac olunması üçün əsas neft kəməri və
bir neçə istiqamətdə gedən alternativ boru kəmərlərinin tikilməsi lazımdır. Bu, indi qarşıda duran əsas
vəzifələrdən biridir. Demək istəyirəm, - təəssüf ki, bu, indi beynəlxalq aləmdə müxtəlif fikirlər,
mübahisə doğuran məsələlərdən biridir. İndi çox ölçüb-biçirlər ki, Azərbaycan, Xəzər nefti haradan,
hansı istiqamətdən, hansı ölkələrin ərazisindən gedəcəkdir. Şübhəsiz ki, bu məsələlərin əsasını təşkil
edən onun iqtisadi səmərəliliyidir. Məsələn, mən bu ilk müqavilənin səhmdarları ilə bir neçə dəfə
danışmışam. Onlar bu məsələnin kommer[191-192]siya, yəni iqtisadi tərəfinə çox ciddi fikir verirlər.
Çünki bu əsas neft kəmərini şimala da, cənuba da, qərbə də aparmaq olar.
Yəqin ki, şərqə aparmaq mümkün deyil. Ancaq bunların hansı iqtisadi nöqteyi-nəzərdən daha
səmərəlidir, hansı etibarlıdır və hansının təhlükəsizliyi tamamilə təmin olunur? Şübhəsiz ki, bu
məsələlər ölçülməlidir - biçilməlidir. Birinci növbədə neft şirkətləri, konsorsiumlar bu barədə öz
sözlərini deməlidir. Şübhəsiz ki, biz də öz fikirlərimizi bildirməliyik. İndi iki neft kəməri var. Əsas
neft kəmərinin marşrutu haqqında bir çox söhbətlər gedir ki, o, cənubamı, ya qərb tərəfdən Qara dənizə
getsin, yaxud Türkiyənin ərazisindən, yaxud şimal tərəfdən Rusiya ərazisindən keçsin. Mən yenə də
deyirəm, - bunların hamısı ölçülüb-biçilməlidir. Bir məsələ də var. Qazaxıstanda böyük neft yataqları
vardır, oradan neft çıxarılır. Amerikanın «Şevron» neft şirkəti «Tengiz» yatağından neft hasil edir və
onu ixrac etmək üçün yollar axtarır. «Şevron» neft şirkəti bizə müraciət etdi. Biz «Şevron» neftinin
Qazaxıstanın Xəzər dənizində olan Aktau limanından tankerlərlə Bakıya gətirilib, buradan isə dəmir
yolu vasitəsilə Gürcüstan ərazisindən Qara dənizin Batumi limanına qədər aparılmasına razılıq
vermişik. Mart ayından indiyədək bu yolla 500 min ton, yəni yarım milyon ton «Şevron» - «Tengiz»
nefti nəql olunub və Batumi limanına çatdırılıbdır. Hesab edirəm ki, bu rəqəm get-gedə artacaq, gələn
il bu yolla 2 milyon ton neft ixrac etmək mümkün olacaqdır. Ancaq bu yol da çox ağır yoldur. Ona
görə də bu ilin yayında Qazaxıstan prezidenti ilə Azərbaycan prezidenti - mən Aktau limanından Xəzər
dənizinin dibi ilə Bakıya qədər neft boru kəməri tikilməsi haqqında saziş imzalamışıq. Biz buna razılıq
vermişik. Bu, Qazaxıstanın nefti üçün lazımdır. Bizim Azərbaycandakı terminallarımız və indi
Azərbaycandan şimal, qərb istiqamətlərində gedən boru [192-193] kəmərlərimiz neftin ixrac
olunmasına imkan verir.
Ona görə də guman edirəm ki, bu məsələnin həll edilməsi gələcəkdə çıxarılacaq neftin dünya
bazarlarına çatdırılması üçün əsas məsələlərdən biri olardı. 78 Bundan əlavə, məsələn,
Türkmənistandan Azərbaycana qaz kəmərinin çəkilməsi haqqında da danışıqlar aparılmışdır. Bu ilin
may ayında Aşqabadda hətta bir saziş də imzalanmışdır. Əgər bu məsələ də həll oluna bilsə, bunlar da
Qərbə çox böyük fayda verər. Qara dəniz hövzəsində olan ölkələr, məsələn, Gürcüstandan əlavə,
Ukrayna, Bolqarıstan, Rumıniya, oradan o tərəfə - Yunanıstan və ondan da o tərəfə - Avropanın digər
ölkələri Xəzər dənizindən çıxan neftdən istifadə etmək istəyirlər. Beləliklə, əgər biz nefti bu
kəmərlərlə Türkiyəyə, Qara dəniz sahilinə - Gürcüstanın, yaxud Türkiyənin sahilinə çıxara bilsək, bu
neft Türkiyənin ərazisindən gedə bilsə, şübhəsiz ki, bu ölkələr də təmin oluna bilər. Bu ölkələr Xəzər
dənizindəki yataqlardan çıxarılan neftə böyük maraq göstərirlər. Bütün bunları ölçüb - biçmək
lazımdır. Bizim ilkin layihəmizdə əsas, böyük neft kəmərinin BakıCeyhan istiqamətində getməsi
nəzərdə tutulubdur. Doğrudur, investorlar, səhmdarlar bu boru xəttinin baha olduğunu deyirlər. Bunun
iqtisadi tərəfini onlar aydınlaşdırmalıdırlar. Biz hesab edirik ki, bu marşrut, xətt Azərbaycan neftinin,
Xəzər dənizi neftinin ixrac edilməsi üçün əsas xətlərdən biri ola bilər. Ona görə də biz bu neft
kəmərinin tikilməsini əvvəl də dəstəkləmişik, bu gün də dəstəkləyirik. Amma məsələnin son həlli,
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şübhəsiz ki, şirkətlərdən, konsorsiumdan və səhmdarlardan asılıdır. Bu gün Rusiya Baş nazirinin
birinci müavini Boris Nemtsov şimal istiqamətində yeni bir neft kəmərinin Rusiya Federasiyasının
ərazisindən keçməsi barədə məsələ qoy[193-194]muşdur. Bu məsələyə də baxmaq, onu müzakirə
etmək olar. Başqa istiqamətlərdə də çox işlər görülə bilər. Hər halda mən hesab edirəm ki, həm Xəzər
dənizinin Azərbaycan sektorundan, başqa sektorlardan, həm də Mərkəzi Asiyadan, xüsusən
Qazaxıstandan çıxan neftin ixracı, xüsusən Qərbə ixracı üçün çox işlər görülməlidir, bir çox neft
kəmərləri tikilməlidir. Biz bu işlərdə fəal iştirak edəcəyik. Bizim gördüyümüz bütün bu işlər Asiya ilə
Avropa arasında yeni bir nəqliyyat xəttinin də yaranmasına gətirib çıxarıbdır.
Qədim «İpək Yolu»nun bərpa olunması məsələsi artıq reallaşıbdır. Biz keçən il bir saziş
imzalamışıq, bu saziş əsasında Mərkəzi Asiyadan, Xəzər dənizi üzərindən, Azərbaycandan
Gürcüstana, Qara dənizdən Avropaya bir nəqliyyat dəhlizi açmışıq. Bu nəqliyyat dəhlizi artıq işləyir.
Həm Mərkəzi Asiyadan Avropaya, həm də Avropadan Mərkəzi Asiyaya yüklər gedir. Bu da iqtisadi
cəhətdən çox səmərəlidir. Bu yükləri Xəzər dənizi üzərindən Azərbaycana məxsus olan bərələr gətirir.
Azərbaycan, Gürcüstan ərazisindən yüklər dəmir yolu ilə gedir. Sonra bunlar Qara dənizdən gəmilərlə
Avropaya çatdırılır. Bu nəqliyyat dəhlizinin çox böyük əhəmiyyəti, gələcəyi var. Biz bunu da
dəstəkləmişik və bu nəqliyyat dəhlizinə qoşulan ölkələrlə birlikdə əməkdaşlıq edirik və bu əməklaşlığı
bundan sonra da edəcəyik. Hesab edirəm ki, həm neft boru kəmərləri, həm Asiya-Avropa, AvropaAsiya nəqliyyat dəhlizi bu ölkələrin iqtisadiyyatını bir-birinə daha da bağlayacaq, onların əlaqələrini
daha da möhkəmləndirəcəkdir. Hörmətli xanımlar və cənablar! Bugünkü təntənə, əldə edilən
nailiyyətlər yalnız və yalnız Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin qazanılmasından sonra mümkün
olmuşdur. Biz bu gün Azərbaycanın müstəqil dövlət olmasının bəhrələrini görürük. [194-195] 1994-cü
ilin sentyabr ayında biz ilk böyük neft müqaviləsini imzalayarkən dünyaya nümayiş etdirdik ki,
Azərbaycan müstəqil dövlətdir və müstəqil dövlət kimi öz təbii sərvətlərinin sahibi olaraq onlardan
istifadə edilməsi haqqında qərarlar qəbul edir. Üç il keçəndən sonra biz bir daha təsdiq edirik ki,
Azərbaycan müstəqil dövlətdir, Azərbaycanın dövlət müstəqilliyi dönməzdir, əbədidir və biz artıq bu
müstəqilliyimizin gözəl bəhrələrini görürük. Bizim bu gün gördüyümüz işlər XXI əsr, gələcək nəsillər
üçün görülən işlərdir. Biz bu gün ilkin neftin alınmasını bayram edirik. Gələn il «Çıraq» neft
yatağından 2 milyon ton neft çıxarılacaqdır.
Ancaq bir neçə ildən sonra 5-6 milyon ton, 5-6 ildən sonra 40-50 milyon ton neft hasil
olunacaqdır. Ondan sonra daha da çox neft çıxarılacaqdır. Demək, XXI əsrdə Azərbaycanın
iqtisadiyyatı bu neft sənayesi vasitəsilə yüksələcək və dirçələcəkdir. Biz belə hesab edirik ki, bu, təkcə
neft sənayesi üçün deyil, Azərbaycan iqtisadiyyatının bütün sahələrini, müstəqil dövlət kimi
Azərbaycanı inkişaf etdirmək, ölkəmizdə bazar iqtisadiyyatını inkişaf etdirmək üçün çox gözəl bir
imkandır. Biz bu imkanlardan istifadə edəcəyik. Bugünkü mərasim, bu görüşlər bir daha onu göstərir
ki, Azərbaycanın qapısı dünya iqtisadiyyatına açıqdır. Azərbaycan dünya iqtisadiyyatı ilə gündən-günə
daha da sıx bağlanır. Azərbaycan öz iqtisadiyyatını bazar iqtisadiyyatı yolu ilə qurur. Azərbaycan öz
iqtisadiyyatını bundan sonra da bazar iqtisadiyyatı yolu ilə inkişaf etdirəcəkdir. Biz artıq bunun gözəl
nəticələrini görürük. Sizə bir neçə məlumat vermək istəyirəm. Məhz son illərdə respublikamızın
iqtisadiyyatında aparılan islahatlar və demokratik dövlət quruculuğu Azərbaycanın iqtisadiyyatında 56 il əvvəl olmuş tənəzzülü aradan qaldırdı. İndi Azərbaycanın iqtisadiyyatında artım başlayıbdır.
Ölkəmizdə [195-196] keçən il ümumi daxili məhsul 1,3 faiz artıbdır, bu il isə 5 faiz artıbdır. Sənaye
istehsalı hər il 20-25 faiz aşağıya düşürdü. İndi aşağıdüşmə dayanıbdır. Bu ilin 9 ayında təxminən 1
faiz artım olmuşdur. 79 Azərbaycanda 1994-cü ildə inflyasiya il ərzində 1600 faiz idi. Keçən il bu, 6
faiz olmuşdur. Bu ilin 9 ayında inflyasiya yoxdur, sıfıra endirilibdir. Azərbaycanda iqtisadi islahatlar
gedir. Torpaq haqqında qəbul olunmuş qanun torpağın xüsusi mülkiyyətə verilməsini təmin edibdir.
İndi torpaq xüsusi mülkiyyətə verilir. Mülkiyyət özəlləşdirilir və biz bu özəlləşdirmənin bəhrəsini
görürük. Xarici ticarət liberallaşdırılıbdır, xarici ticarətin dövriyyəsi 9 ayda 30 faiz artıbdır. Biz bu il
bütün iqtisadiyyatımıza ümumən 1 milyard 500 milyon dollar dəyərində kapital qoyuluşu nəzərdə
tuturuq. Bunun bir milyard dolları xarici investisiya olacaqdır. Bunlar hamısı Azərbaycanda gedən
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demokratik proseslərin, dəyişikliklərin, bazar iqtisadiyyatı tətbiq edilməsinin nəticəsidir. Azərbaycan
iqtisadiyyatının dünya iqtisadiyyatı ilə bağlılığının ahəngdar surətdə inkişaf etməsinin nəticəsidir.
Bunlar bizi sevindirir. Təbiidir ki, mən bu sevinc hisslərimi bu gün sizə və bizim mərasimdə iştirak
edən qonaqlara çatdırmağı özümə borc bilirəm.
Mən bu əlamətdar tarixi hadisə münasibətilə sizi bir daha təbrik edirəm. Azərbaycan neftçilərinə
və Azərbaycanda indi bizimlə müştərək iş görən bütün şirkətlərə, neftçilərə, mütəxəssislərə,
iqtisadçılara - hamıya gələcək işlərində uğurlar arzulayıram. Sağ olun. [196]
YEKUN SÖZÜ
Hörmətli xanımlar və cənablar! Hörmətli qonaqlar, dostlar! Bugünkü təntənəli mərasim «Çıraq»
neft yatağından ilkin neftin alınmasının nə qədər əlamətdar, qiymətli və tarixi hadisə olduğunu parlaq
şəkildə nümayiş etdirdi. Bu mərasimdə iştirak edən qonaqlarımızın nitqləri, bu münasibətlə
Azərbaycana gəlmiş təbrik məktubları və bu sarayda hökm sürən böyük ruh yüksəkliyi bir daha onu
göstərir ki, müstəqil Azərbaycan öz iqtisadiyyatını, həyatını, öz dövlətini qurmaqda doğru yoldadır.
Biz bu yolla inamla gedəcəyik, müstəqil Azərbaycanın dövlət müstəqilliyini günügündən
möhkəmləndirəcəyik. Biz Azərbaycana məxsus olan bütün sərvətlərdən, bütün potensialımızdan
xalqımızın rifah halının yaxşılaşdırılması naminə səmərəli istifadə etməyə, xalqımızın gələcəkdə
firavan, xoşbəxt yaşamasına çalışacağıq.
Mən bizim hörmətli qonaqlarımıza onların çox gözəl, mənalı nitqlərinə, Azərbaycan
Respublikasının ünvanına deyilən xoş sözlərinə, təbriklərinə görə təşəkkür edirəm. Bütün ölkələrə,
xalqlara, millətlərə sülh, əmin-amanlıq və səadət arzulayıram. Azərbaycan Beynəlxalq Əməliyyat
Şirkətinə, onun prezidenti cənab Terri Adamsa bu münasibətlə yaratdıqları qızılgülə görə
minnətdarlığımı bildirirəm və arzu edirəm ki, bütün xalqların gələcək yolları, o cümlədən Azərbaycan
xalqının gələcək yolları daim qızılgüllər olan bağların içindən keçsin. Azərbaycanın nefti bəşər
tarixində öz görkəmli yerini tutubdur. Azərbaycanın nefti bəşəriyyətə böyük xidmətlər edibdir.
Azərbaycanın nefti bu gün respublikamızın iqtisadiyyatının inkişafında və dünya ölkələri ilə iqtisadi
[197-198] əlaqələrinin yaranmasında həm xalqımıza, həm də dünyanın bir çox ölkələrinə böyük
xidmətlər göstərir.
Azərbaycanın nefti gələcəkdə də bəşəriyyətə, sülhə və əmin-amanlığa xidmət edəcəkdir.
Sizi bu tarixi hadisə münasibətilə bir daha təbrik edirəm! Hamınıza cansağlığı, xoşbəxtlik arzu
edirəm! Sağ olun. [198]
Əliyev, Heydər Əlirza oğlu.
Müstəqilliyimiz əbədidir: 13-cü kitab. Bakı: Azərnəşr, 2004.- S. 75-81.
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AZƏRBAYCAN PREZİDENTİ ADINDAN XƏZƏR DƏNİZİNİN AZƏRBAYCAN
SEKTORUNDA XARİCİ ŞİRKƏTLƏRLƏ BİRGƏ İŞLƏNİLƏN NEFT YATAQLARINDAN
İLKİN NEFTİN ÇIXARILMASI MÜNASİBƏTİLƏ KEÇİRİLƏN TƏNTƏNƏLİ
MƏRASİMDƏ İŞTİRAK ETMƏK ÜÇÜN AZƏRBAYCANA GƏLMİŞ QONAQLARIN
ŞƏRƏFİNƏ RƏSMİ QƏBULDA ÇIXIŞ
«Gülüstan» sarayı
12 noyabr 1997-ci il
Hörmətli qonaqlar!
Hörmətli xanımlar, cənablar və dostlar!
Bu gün bizim üçün çox sevincli bir gündür. Bu gün çox böyük bayram günüdür və xalqımız,
millətimiz, Azərbaycanın bütün vətəndaşları bayram edirlər. Çünki bu, müstəqil Azərbaycan
Respublikasının ilk demokratik Konstitusiyasının qəbul olunmasının ikinci ildönümü münasibətilə və
eyni zamanda bizim çoxdan gözlədiyimiz, üç il gərgin işimizin nəticəsi kimi, ilkin neftin alınması
münasibətilə keçirdiyimiz bayramdır. Artıq gün sona çatır. Güman edirəm, qətiyyətlə demək olar ki,
bayram çox yaxşı keçibdir və bu bayramın yaxşı keçməsinin əsasını təşkil edən, əlbəttə ki, əldə olunan
nailiyyətin çox yüksək əhəmiyyətli nəticəsidir.
Eyni zamanda bayramın çox gözəl keçməsinə səbəb, yəni onun gözəlliyini təşkil edən, bu
bayram münasibətilə Azərbaycana yüksək səviyyəli qonaqların gəlməsidir. Mən bizim bu bayram
şənliklərində iştirak [199-200] edən və bu gün səhərdən axşama qədər çox gərgin iş rejimində olan
qonaqlarımıza bir daha dərin təşəkkür edirəm. Azərbaycanın ictimaiyyəti respublikamıza bayram günü
yüksək səviyyəli qonaqların gəlməsini çox yüksək qiymətləndirir. Mən çox məmnunam ki, bizim
bayram şənliklərində Gürcüstan Respublikasının prezidenti, bizim dostumuz Eduard Şevardnadze
iştirak edir, Türkiyə Cümhuriyyətinin Baş naziri, bizim dostumuz Məsud Yılmaz iştirak edir, Rusiya
Federasiyası Baş nazirinin birinci müavini, bizim dostumuz Boris Nemtsov iştirak edir, Amerika
Birləşmiş Ştatlarından, okeanın o tərəfindən əziyyət çəkib Azərbaycana - bizim bölgəyə gəlmiş ABŞın energetika naziri, bizim dostumuz Federiko Penya iştirak edir, Ukrayna Respublikası Baş nazirinin
birinci müavini, Özbəkistan Respublikası Baş nazirinin müavini, bir çox nazirlər və yüksək səviyyəli
dövlət, hökumət numayəndələri iştirak edirlər.
Bir çox ölkələrdən yüksək səviyyəli qonaqların bu əlamətdar gündə Azərbaycanda olması bizim
bayramımıza xüsusi bir əhəmiyyət veribdir və onun səviyyəsini daha da yüksəklərə qaldırıbdır.
Mən bütün qonaqlara təşəkkür edirəm və badələri Azərbaycan neftçilərinin şərəfinə, Xəzər
dənizinin Azərbaycan sektorunda yerləşən «Azəri», «Çıraq» və «Günəşli» neft yataqlarında və bütün
başqa neft yataqlarında birgə işləmək üçün Azərbaycanla müştərək iş qurmuş və fəaliyyət göstərən
şirkətlərin şərəfinə, Azərbaycan Beynəlxalq Əməliyyat Şirkətinin şərəfinə, «Çıraq» neft yatağı və
orada qurulmuş platformanın şərəfinə, Xəzər dənizində «Çıraq» neft yatağından alınmış ilkin neftin
şərəfinə, Azərbaycan Respublikasının ilk demokratik Konstitusiyasının şərəfinə, bütün ölkələrin
sülhsevər insanlarının şərəfinə, dünyada sülhün, əminamanlığın şərəfinə, dostluğun, əməkdaşlığın,
mehribanlığın şərəfinə, əziz dostlar, sizin şərəfinizə qaldırmaq istəyirəm. Sağ olun. [200]
Əliyev, Heydər Əlirza oğlu.
Müstəqilliyimiz əbədidir: 13-cü kitab. Bakı: Azərnəşr, 2004.- S. 82.

167

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Əsrin müqaviləsi

YAPONİYA MİLLİ NEFT KORPORASİYASININ PREZİDENTİ KUNİO KOMATSU VƏ
BİR SIRA ŞİRKƏTLƏRİN RƏHBƏRLƏRİ İLƏ GÖRÜŞDƏKİ SÖHBƏTDƏN
Tokio,
Azərbaycan Prezidentinin iqamətgahı
25 fevral 1998-ci il
Mənimlə görüşə gəldiyinizə görə sizə öz təşəkkürümü və səmimi minnətdarlığımı bildirirəm.
Azərbaycanda aparılan iqtisadi sahədə islahatlara verdiyiniz yüksək qiymət və bununla bağlı xoş
arzularınız məndə məmnunluq hissi oyatdı. Nail olduğumuz böyük nailiyyətlər münasitbətilə təbrikinizə görə
çox sağ olun.
Yaponiyaya ilk rəsmi səfərim böyük uğurla davam edir. Tokioda keçirdiyim görüşlər, apardığım
danışıqlar Azərbaycan ilə Yaponiya arasında qarşılıqlı surətdə faydalı əməkdaşlığın daha da inkişaf
etdirilməsində və möhkəmləndirilməsində böyük əhəmiyyət daşıyacaqdır.
Yaponiya şirkətlərinin Azərbaycanla neft və qaz sənayesi ilə yanaşı, energetika, kommunikasiya,
infrastruktur, ekologiya üzrə əlaqələr qurmağa maraq göstərməsini yüksək qiymətləndirirəm. Belə çoxsahəli
əməkdaşlığın hər iki tərəf üçün böyük faydalar gətirəcəyinə əmin olduğumu bildirirəm.
Zəngin təbii ehtiyatlara malik olan Azərbaycanın çox əlverişli coğrafi-siyasi ərazidə yerləşməsi
ölkələrimiz arasında münasibətlərin daha da canlandırılması üçün geniş imkanlar açır. Biz AzərbaycanYaponiya tərəfdaşlığına xüsusi əhəmiyyət veririk. [350]
Əliyev, Heydər Əlirza oğlu.
Müstəqilliyimiz əbədidir: 14-cü kitab. Bakı: Azərnəşr, 2005.- S. 154.
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YAPONİYA MİLLİ NEFT KORPORASİYASININ RƏHBƏRLƏRİ ADINDAN
AZƏRBAYCAN PREZİDENTİNİN ŞƏRƏFİNƏTƏŞKİL EDİLMİŞ QƏBULDA
NİTQ
25 fevral 1998-ci il
Möhtərəm cənab prezident!
Yaponiyanın iri neft şirkətlərinin hörmətli rəhbərləri!
Hörmətli səfir, hörmətli dostlar!
Sizi ürəkdən salamlayıram və Yaponiyaya rəsmi səfərimin həyata keçirilməsi, ölkənizdə olmağımız və
sizinlə görüşlərdən çox məmnun qaldığımı bildirirəm.
Bu gün biz sizinlə görüşərək əməkdaşlığımızın daha da genişləndirilməsi məsələlərini müzakirə etdik,
açıq, dostcasına söhbət apardıq və düşünürəm ki, biz öz əməkdaşlığımızda necə irəliləmək barədə çox yaxşı
razılığa gəldik.
Yaponiyanın neft şirkətləri Yaponiya-Azərbaycan iqtisadi əlaqələrinin həyata keçirilməsində ilk cığır
açanlardır. Yaponiya ilə Azərbaycanı nəinki iqtisadi sahədə, həm də həyatın başqa sahələrində birləşdirən
körpünü məhz siz salmısınız.
1991-ci ildə Azərbaycan öz dövlət müstəqilliyini əldə etdikdən sonra Yaponiyadan Azərbaycana birinci
olaraq Yaponiyanın nefi şirkətləri gəldilər. Onlar yaxşı əlaqələr və əməkdaşlıq yaratmışlar. İllər, onilliklər
ötəcək, Yaponiya-[351-352]Azərbaycan münasibətləri daha böyük inkişaf tapacaqdır, biz çox geniş miqyasda
əməkdaşlıq edəcəyik, adamlarımız bir-birinə çox tez-tez qonaq gedib gələcəklər. O vaxt bunu başa düşəcək və
qiymətləndirəcəklər ki, bu əlaqələrin, dostluğun, əməkdaşlığın bünövrəsini Yaponiyanın məhz neft şirkətləri
qoymuşlar.
Mən sizin Azərbaycana gəlişinizi salamladım, əmək-daşlığımızın başlanması və inkişaf etməsi üçün
mümkün olan bütün işləri gördüm. Əmin ola bilərsiniz ki, mən buna gələcəkdə də fəal kömək göstərəcəyəm.
Azərbaycan qədim neft məmləkətidir, onu həm də odlar yurdu adlandırırlar. Dünyada ilk dəfə olaraq
1848-ci ildə Azərbaycanda sənaye üsulu ilə neft çıxarılmağa başlandı, o vaxt ilk iri neft quyusu fontan vurdu.
Azərbaycan bütün dünyada neft sənayesinin inkişafı işinə böyük töhfə vermişdir. XX əsrin əvvəllərində bütün
dünyada neft hasilatının 90 faizi Azərbaycanın payına düşürdü. Azərbaycan nefti Rusiyanın və keçmişdə onun
tərkibinə daxil olmuş bütün ölkələrin sənayecə inkişafında çox böyük rol oynamışdır. İndi Azərbaycanın neft
sənayesinin inkişafında yeni mərhələ başlanmışdır. Bu mərhələ biz azadlıq, dövlət müstəqilliyi əldə etdikdən və
öz təbii ehtiyatlarımızın, yeraltı sərvətlərimizin, öz ölkəmizin, öz taleyimizin sahibi olduqdan sonra
başlanmışdır.
Böyük neft və qaz ehtiyatlarına malik olduğumuza görə biz qısa bir müddətdə, zənnimcə, dünyanın bir
çox ölkələri ilə çox möhkəm, yaxşı əməkdaşlıq münasibətləri yaratdıq, bir sıra müqavilələr bağladıq və nəhayət,
Yaponiya ilə, Yaponiyanın neft şirkətləri ilə yaxşı əməkdaşlıq yaratdıq. Hər hansı iqtisadi əməkdaşlıq kimi,
bizim əməkdaşlığın da əsasını qarşılıqlı faydalılıq prinsipi təşkil edir. Bu əsasda biz sizinlə bəzi müqavilələr
bağlamışıq və əməkdaşlığımızı davam etdirəcəyik. [352-353]
Yaponiya öz neftinə malik deyil, amma onda bir çox elə şeylər var ki, bunlar başqa ölkələrdə, o cümlədən
Azərbaycanda yoxdur. Yaponiya iqtisadi, maliyyə, texniki və texnoloji cəhətdən yüksək inkişaf etmiş ölkədir.
Bütün dünyada, xüsusən 50-ci illərdən etibarən insanlar Yaponiyanın iqtisadi inkişafının yüksək sürətini çox
diqqətlə izləyirlər. Azərbaycanda biz də sizə səmimi münasibət hissləri bəsləyirik və Yaponiyanın necə inkişaf
etdiyini, onun bütün dünyada elmi-texniki tərəqqini necə inkişaf etdirdiyini böyük məmnunluqla izləmişik və
izləyirik.Yaponiyanın elmi-texniki kəşfləri və elmi-texniki tərəqqisi bütün dünyada tərəqqi və iqtisadiyyatın
inkişafına olduqca böyük müsbət təsir göstərmişdir və göstərir. Hörmətli prezident, siz bütün bunlarla haqlı
olaraq fəxr edirsiniz. Sizin dostlarınız kimi, biz də sizin uğurlarınıza şadıq. Sizə ürəkdən yeni-yeni uğurlar
arzulayıram.
Biz Yaponiyanın tarixinə yaxşı bələdik və Yaponiyanın, yaponların çox böyük əməksevərliyi və yüksək
intellekti hamını heyran qoyur, heyrətləndirir və sevindirir. Sizin təcrübənizdən, indiyədək etmiş olduğunuz və
bu gün etdiyiniz nə varsa, onların hamısından bütün dünyada fəal istifadə edilir, sizin təcrubənizdən biz də fəal
bəhrələnməyə çalışırıq.


Qəbulda Yaponiya Milli Neft Korporasiyasının prezidenti Kunio Komatsu Heydər Əliyevi salamlayaraq nitq söyləmişdir.
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Azərbaycan qədim və çox zəngin tarixə malikdir. Çoxəsrlik tarixi ərzində Azərbaycan xalqı dünya
sivilizasiyasına olduqca böyük töhfə vermişdir. Lakin bir çox onilliklər, yüzilliklər ərzində Azərbaycanın
iqtisadi və intellektual imkanlarından xalqımız istifadə etməmişdir. Mən onu nəzərdə tuturam ki, biz azadlığa,
müstəqilliyə malik deyildik. İndi biz belə inkişaf üçün imkan əldə etmişik və dünyanın bir çox ölkələri ilə son
dərəcə yaxşı, sıx, mehriban əlaqələr yaratmışıq. Bununla bağlı biz Yaponiya ilə münasibətlərimizə böyük
əhəmiyyət veririk. Biz Yaponiya ilə bütün sahələrdə əməkdaşlığı inkişaf etdirmək istəyirik, xalqlarımız arasında
dostluğu möhkəmlətmək istəyirik. Biz sizin təcrübənizdən fəal bəhrələnmək [353-354] istəyirik, bununla yanaşı,
Azərbaycanda sizi maraqlandıra biləcək dəyərli hər bir şeyi sizin sərəncamınıza verməyə hazırıq.
Dediyim kimi, əlaqələrimizin əsasını neft sənayesi sahəsində başlanmış olan əməkdaşlıq təşkil edir.
Əminəm ki, bu əməkdaşlığın böyük gələcəyi var. Əmin ola bilərsiniz ki, biz etibarlı tərəfdaşlarıq. Biz inanırıq
ki, Yaponiya Azərbaycan üçün də etibarlı və səmimi tərəfdaşdır. Biz ümumi səylərlə irəliləyəcəyik.
Dünən də, bu gün də mənim çoxsaylı görüşlərim, ən əvvəl Yaponiyanın işgüzar dairələri ilə görüşlərim
oldu. Bu gün mən əlahəzrət Yaponiya imperatoru ilə görüşüb onunla çox maraqlı söhbət etdim. Qarşıda
görüşlər, Yaponiya ilə Azərbaycan arasında danışıqlar və mühüm sənədlərin imzalanması durur. Arxada qalan
iki gün onu göstərir ki, səfər uğurla keçir. Hörmətli dostlar, siz də maksimum şərait yaradırsınız ki, səfər
həqiqətən uğurlu keçsin.
Sizlərdən bir çoxu ilə mən Azərbaycanda, Bakıda görüşmüşəm. İndi isə Yaponiyada, Tokioda görüşürəm.
Ümidvaram ki, bu görüşlər Azərbaycanda da, Yaponiyada da davam etdiriləcəkdir. Sizlərdən hər birinizi
Azərbaycanda yenidən görməyimə şad olaram. Ümidvaram ki, siz bu imkandan istifadə edəcəksiniz.
Yaponiya xalqına səmimi qəlbdən xoşbəxtlik, firavanlıq, sülh və uğurlar arzulamaq istəyirəm. Sizə,
Yaponiyanın iri neft şirkətlərinə yeni müvəffəqiyyətlər arzulayıram. Əminəm ki, siz Yaponiyanı mühüm neft
dövlətinə çevirəcəksiniz.
Sizin sağlığınıza, Yaponiyanın şərəfinə, ölkənizin, xalqınızın tərəqqisi şərəfinə, Yaponiya ilə Azərbaycan
arasında dostluğun və əməkdaşlığın daha da genişlənməsi şərəfinə badə qaldırıram! [354]
Əliyev, Heydər Əlirza oğlu.
Müstəqilliyimiz əbədidir: 14-cü kitab. Bakı: Azərnəşr, 2005.- S. 155.
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“Bİ-Pİ / STATOYL” ALYANSININ BAKIDA YENİ OFİSİNİN AÇILIŞI
MƏRASİMİNDƏ ÇIXIŞ
31 mart 1998-ci il
Hörmətli dostlar, qonaqlar!
Hörmətli xanımlar və cənablar!
Mən bu gün burada artıq Azərbaycanda özünə çox dəyərli yer tutmuş dünyanın iki böyük neft şirkətinin –
“Bi–Pi” və “Statoyl” şirkətlərinin yeni ofisinin, binasının açılması münasibətilə sizi təbrik edirəm.
Mən bu gün burada sizinlə birlikdə bu hadisəni təkcə bir binanın inşa edilib, avadanlıqla təmin olunub
yüksək səviyyəyə gətirilməsi kimi qeyd etmək fikrində deyiləm. “Bi-Pi” və “Statoyl”un Azərbaycanda işlədiyi
zaman gördükləri işlərə müəyyən qədər yekun vurmaq məqsədi ilə sizinlə görüşə gəlmişəm. Şübhəsiz ki, sizin
təmir etdiyiniz, yaratdığınız və indi artıq istifadə etməyə başladığınız bu bina Azərbaycanda, Bakıda olan gözəl
binaların sırasında özünəməxsus yer tutur. Təbiidir ki, bu, bizim qədim İçərişəhərin abadlaşdırılması sahəsində
də atılan bir addımdır.
Xarici ölkələrin şirkətlərinin, o cümlədən neft şirkətlərinin və maliyyə mərkəzlərinin Azərbaycandakı
ofislərinin İçərişəhərə daha çox meyl etmələri təsadüfi hal deyildir. Bu təbiidir. Çünki İçərişəhər Azərbaycanın,
Bakının qədim tarixini əks et[133-134]dirən gözəl bir muzeydir. Siz də çalışırsınız ki, özünüzə məhz bu
muzeydə yer tutasınız və buna da nail olursunuz. Mən bunu müsbət qiymətləndirirəm və təqdir edirəm. Hesab
edirəm ki, bu, yaxşı meyldir. Bu münasibətlə sizi təbrik edirəm.
Ancaq bugünkü görüşdə məni daha çox sevindirən və bu günə məna verən odur ki, siz Azərbaycanda
gördüyünüz işlərin yeni mərhələsinə gəlib çatmısınız. Biz dünən sizinlə görüşərkən 1994-cü ilin sentyabr ayında
birlikdə imzaladığımız ilk müqavilənin həyata keçirilməsi barəsində ətraflı fikir mübadiləsi apardıq və hamımız
birlikdə məmnunuq ki, bu müqavilə müvəffəqiyyətlə həyata keçirilir, nəzərdə tutulmuş proqramın yerinə
yetirilməsi təmin olunur.
“Bi-Pi” və “Statoyl” şirkətlərinin ilk müqavilədə böyük payı, hissəsi var və bu müqavilənin həyata
keçirilməsində siz çox dəyərli işlər görürsünüz. Ancaq siz ondan sonra – 1996-cı ilin iyun ayında “Şahdəniz”
qaz və neft yatağının işlənilməsi ilə əlaqədar yeni bir müqaviləni bizimlə imzaladınız. “Şahdəniz” yatağının
işlənilməsi ilə əlaqədar gördüyünüz işlər haqqında sizin bu gün burada mənə verdiyiniz məlumat məni məmnun
edir. Binanın böyük bir hissəsinin məhz “Şahdəniz” layihəsinin həyata keçirilməsi üçün ayrılması da bu
layihənin sizin üçün nə qədər əhəmiyyətli olduğunu göstərir. Mən çox məmnunam ki, “Şahdəniz” layihəsi ilə siz
ciddi məşğul olursunuz. Ümidvar olduğumu bildirmək istəyirəm ki, bu gün mənə verilən vədlər, sözlər vaxtında
yerinə yetiriləcəkdir. Biz “Şahdəniz” yatağına böyük əhəmiyyət veririk, ümidlər bəsləyirik və sizinlə birlikdə
apardığımız işlər, güman edirəm ki, qısa bir zamanda bu yatağın neft və qaz məhsullarının istifadə olunması
üçün bizə imkan yaradacaqdır.
“Şelf-5” qazma qurğusunun modernləşdirilməsi, onun müasir tələblərə uyğun olaraq hazırlanması və bu ilin
sentyabr ayında işə başlaması ilə əlaqədar sizin verdiyiniz məlumatları da mən çox diqqətlə dinlədim. Mən bunu
məm[134-135]nuniyyətlə qəbul edirəm. Çox sevindirici haldır ki, siz bu qazma qurğusunu yaxşı düzəldirsiniz.
Bu gün mənə dedilər ki, “Şelf-5” qazma qurğusu hətta “Dədə Qorqud” qurğusundan daha da yüksək səviyyədə
olacaqdır. Belə qazma qurğularının hazırlanması və istifadəyə verilməsi nəticəsində onlardan bir yataqda yox,
Xəzər dənizinin digər yerlərində də istifadə olunacaqdır. Beləliklə, bu işlər çox geniş miqyas alır.
Bugünkü görüşdə məni məmnun edən cəhətlərdən biri də ondan ibarətdir ki, burada, sizin bu ofisinizdə çoxlu
Azərbaycan gəncləri də işləyir. Güman edirəm ki, bu ənənə get-gedə daha da genişlənəcəkdir. Bu da təbiidir.
Çünki siz, böyük təcrübəyə malik olan şirkətlər burada öz işlərinizi yaxşı qurmaq üçün yerli kadrlardan istifadə
etməlisiniz. Siz də yaxşı bilirsiniz ki, Azərbaycanda neft və qaz sahəsində, ümumiyyətlə, elmin və texnikanın
başqa sahələrində çox hazırlıqlı kadrlar və çox istedadlı gənclər vardır.
Mən xatırlayıram, “Dədə Qorqud” qazma qurğusu ilə tanış olarkən orada işləyən adamların əksəriyyətinin
azərbaycanlı mütəxəssislərdən, mühəndislərdən, texniklərdən, fəhlələrdən ibarət olduğunu gördüm. Şübhə etmirəm
ki, indi hazırlanan yeni qazma qurğusunda da vəziyyət belə olacaqdır və bəlkə bundan da yaxşı olacaqdır.
Ümumiyyətlə, bunlar bizim imzaladığımız müqavilələrin əsas istiqamətindən biridir. Yəni şirkətlərin özlərinin



Mərasimdə Böyük Britaniyanın “Britiş Petroleum” şirkətinin baş icraçı direktoru Con Braun və Norveçin “Statoyl” şirkətinin
vitse-prezidenti Yohan Nik Vold çıxış edərək Heydər Əliyevi salamladılar.
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yüksək səviyyəli mütəxəssisləri ilə Azərbaycan Respublikasının yerli kadrlarının bir yerdə işləməsi məsələsidir. Mən
şadam ki, biz bu məqsədimizə də nail oluruq.
Məni daha çox sevindirən məsələlərdən biri də ondan ibarətdir ki, “Şahdəniz” yatağının əməli surətdə
işlənilməsi üçün və orada nəzərdə tutulmuş proqramın yerinə yetirilməsi üçün siz indiyə qədər xeyli iş
görmüsünüz. Ümidvaram ki, siz gələcəkdə də öz işlərinizdə uğurlar əldə edəcəksiniz. Mən sizi bu hadisə
münasibətilə bir daha təbrik edirəm. [135-136]
“Bi-Pi” və “Statoyl” şirkətləri neft sahəsində əməkdaşlıq etmək üçün Azərbaycana gələn ilk şirkətlərdir. Mən
“Bi-Pi” və “Statoyl” şirkətləri ilə əlaqələrimizi xüsusi qiymətləndirirəm və bu gün bəyan edirəm ki, biz
gələcəkdə də bu əlaqələri inkişaf etdirəcəyik və genişləndirəcəyik. Sizə Azərbaycanda gördüyünüz işlərdə
uğurlar arzulayıram, bütün işlərinizdə uğurlar arzulayıram. Sağ olun. [136]
Əliyev, Heydər Əlirza oğlu.
Müstəqilliyimiz əbədidir: 15-ci kitab. Bakı: Azərnəşr, 2005.- S. 60-61.
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«KÜRDAŞI» DƏNİZ BLOKUNUN VƏ «CƏNUB-QƏRBİ QOBUSTAN»,
«KÜRSƏNGİ – QARABAĞLI» BLOKLARININ BİRGƏ İŞLƏNİLMƏSİ HAQQINDA
AZƏRBAYCAN DÖVLƏT NEFT ŞİRKƏTİ İLƏ XARİCİ NEFT ŞİRKƏTLƏRİ
ARASINDA MÜQAVİLƏLƏRİN İMZALANMASI MƏRASİMİNDƏ
NİTQ
«Gülüstan» sarayı
2 iyun 1998-ci il
Hörmətli xanımlar və cənablar!
Hörmətli qonaqlar!
Bu gün Azərbaycanda böyük bir gündür. Azərbaycanda, Bakıda dalbadal beşinci ildir ki, Beynəlxalq
«Xəzərneftqaz» sərgisi keçirilir. Bu gün biz bu sərginin açılışında sizinlə birlikdə iştirak etmişik, ötən beş il
müddətində sərginin nə qədər inkişaf etməsinin şahidi olmuşuq. Beş il müddətində sərginin iştirakçıları 1994-cü
ildəki 120 şirkətdən 1998-ci ildə 400 şirkətə çatmışdır. Bu gün açılan sərgidə 29 ölkənin şirkətləri təmsil olunur.
Ancaq məsələ təkcə şirkətlərin sayının artması ilə əlaqədar deyildir. Bu gün biz sərginin eksponatları ilə tanışlıq
zamanı gördük ki, ötən bu illər [424-425] ərzində dünyanın neft şirkətləri, xüsusən bu sərgidə təmsil olunan və
neft, qaz sənayesi ilə əlaqədar şirkətlər texnika, texnologiya sahəsində nə qədər inkişaf ediblər.
Bu işlərin əsası 1994-cü ilin mayında qoyulubdur. Həmin o il - 1994-cü il, dörd il bundan əvvəl
Azərbaycan öz təbii sərvətlərindən səmərəli istifadə etmək, dünyanın iqtisadi cəhətdən inkişaf etmiş ölkələri ilə
əlaqələr qurmaq üçün, respublikamıza məxsus neft və qaz yataqlarından dünyanın böyük neft şirkətləri ilə
birlikdə səmərəli istifadə etmək məqsədi ilə çox böyük və cəsarətli addım atmışdır.
Dörd il bundan əvvəl sentyabrın 20-də Azərbaycanda, Bakıda, bu möhtəşəm «Gülüstan» sarayında
Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti dünyanın 11 neft şirkətinin yaratdığı konsorsiumla böyük bir müqavilə
imzalamışdır. O vaxt bu müqaviləyə «Əsrin müqaviləsi» adı verilmişdir.
Bu müqavilə əsasında Xəzərin Azərbaycan sektorunda «Azəri», «Çıraq» neft yataqlarında və «Günəşli»
yatağının dərin hissəsində müştərək iş görülməyə başlandı. Ötən illərdə müştərək işlər sayəsində yaxşı nəticələr
əldə olunmuşdur. Azərbaycan Beynəlxalq Əməliyyat Şirkəti çox səmərəli fəaliyyət göstərir və bunun
nəticəsində «Çıraq» neft yatağında müasir texnikaya və texnologiyaya əsaslanan çox gözəl bir platforma
yaranıbdır. Aparılan qazma işləri nəticəsində keçən ilin noyabr ayında ilkin neft hasil olunubdur. Ancaq bu
platformanı qurmaq, quyular qazmaq və neft əldə etməklə bərabər, hasil ediləcək neftin istifadə olunması üçün
neft və qaz kəmərləri çəkilibdir, Səngəçalda böyük bir neft terminalı tikilibdir, böyük infrastruktur yaranıbdır.
«Çıraq» yatağından hasil olunan neft borular vasitəsilə Səngəçal terminalına çatdırılır, oradan isə tikilmiş və
istifadəyə verilmiş Bakı - Novorossiysk neft kəməri vasitəsilə dünya bazarlarına ixrac olunur. [425-426]
Bizim gördüyümüz işlər əvvəlcədən nəzərdə tutulduğundan da çox yaxşı nəticələr veribdir. «Çıraq» neft
yatağında bu günədək beş quyu qazılıbdır. Həmin beş quyudan gündə 9 min ton neft hasil olunur.
Bu gün səhər sərginin açılışı zamanı mən bəyan etdim ki, dörd quyu qazılıbdır və gündə 7 min ton neft
hasil olunur. Amma indi deyirəm ki, beş quyu qazılıbdır və gündə 9 min ton neft hasil edilir. Mən səhv etmirəm.
Səhər də düz demişəm, indi də düz deyirəm. Səhər dediyim sözlər məndə olan dünənki məlumatlara əsaslanırdı.
Bu gün isə sərgini gəzərkən, Beynəlxalq Əməliyyat Şirkətinin rəhbərləri ilə görüşərkən onlar böyük sevinclə
bildirdilər ki, beşinci quyu da qazılıb istismara verilibdir və həmin quyudan gündə 2 min ton neft alınır. Mən
ona görə deyirəm ki, gündə 9 min ton neft hasil edilir. Görürsünüz, quyular nə qədər sürətlə qazılır ki, hətta mən
onların qazılıb istifadəyə verilməsi haqqında vaxtında məlumat ala bilmirəm. Bu, sevindirici haldır.
Xatirinizdədir, 1994-cü ildə biz müqaviləni imzalayanda ayrı-ayrı ölkələrdən, yerlərdən bu işin əleyhinə
çıxanlar çox oldu. Bəziləri də hesab edirdilər ki, bu müqavilə imzalanıbsa da, işləməyəcək, nəticə
verməyəcəkdir. Çünki hansı ölkələrsə, kimsə bu müqavilələrin mövcud olmasını istəmirdilər. Bəziləri isə bizə
deyirdilər ki, siz bu yolla nahaq gedirsiniz, çünki Qərb şirkətlərinin, o cümlədən Amerika şirkətlərinin xasiyyəti
belədir ki, onlar gəlib müqaviləni bağlayırlar, yatağı ələ keçirirlər, amma ondan sonra işləmirlər. Onlar onu
saxlayırlar, nə vaxt lazım olsa, onda da işlədirlər.


Müqavilələr İtaliyanın «ACİP», Yaponiyanın «Mutsui», Türkiyənin «Türk Petrolları», ABŞ-ın «Yunion Teksas»,
Böyük Britaniya və Kanadanın «Komonvels Oyl Ənd Qaz», ABŞ-ın «Frontera Resouses», «Aşirada Hess», Səudiyyə
Ərəbistanının «Delta» şirkətləri arasında imzalanmışdır.
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Ancaq bu gün sevinc hissi ilə demək olar ki, bütün bu bədxah fikirlərin hamısı bədxah fikirlər kimi də
qaldı. Biz müqaviləni cəsarətlə imzaladıq və onun həyata keçirilməsinə səmərəli işlə nail olduq. Biz bu gün
bunun nəticələrini gördük. Müqavilə imzalanarkən həmin neft yataqlarından 510 milyon ton neft gözlənilirdi.
Bu, müqavilədə də öz əksini [426-427] tapıbdır. İndi isə məlumat verirlər ki, həmin yataqlardan 630 milyon ton
neft gözlənilir. Güman edirəm ki, bir ildən sonra bu rəqəm dəyişiləcək və daha da artacaqdır.
Ancaq biz bu müqaviləni yerinə yetirərək, eyni zamanda bu təcrübədən istifadə edərək Xəzərin
Azərbaycan sektorunda olan başqa neft yataqlarında da dünyanın böyük neft şirkətləri ilə müştərək iş görmək
üçün lazımi tədbirlər həyata keçiririk. Bunların nəticəsində biz ötən illər ərzində - birinci müqavilədən sonra
əlavə 8 böyük müqavilə imzaladıq. Bu müqavilələrin hər birinin çox böyük perspektivi vardır. Onların
əksəriyyəti üzrə artıq əməli iş aparılır. Məsələn, bu gün sərgidəki görüşlərim zamanı «Şahdəniz», «Qarabağ»
«Lənkəran-dəniz», «Talış-dəniz» yataqlarında görülən işlər barədə mənə məlumat verdilər.
Xəzərin Azərbaycan sektorundakı yataqlardan gözlənilən neftin miqdarı daha da artır. Məhz buna görə də
biz qərb istiqamətində Bakı - Supsa marşrutunun, ikinci neft kəmərinin tikilməsi ilə məşğuluq. Əminəm ki,
1999-cu ilin əvvəlində bu neft kəməri hazır olacaqdır. Bu müddətdə biz əsas neft kəmərinin - böyük neft
borusunun tikilməsi məsələləri ilə ciddi məşğuluq. Hesab edirəm ki, bu ilin sentyabr ayında bu barədə son
qərar qəbul olunacaqdır. Azərbaycan dövləti, hökuməti bütün mümkün marşrutların hamısını təhlil edərək
hesab edir ki, Bakı - Ceyhan ən əlverişli marşrutdur. Güman edirəm ki, biz bu ilin sonunadək bu sahədə də
əməli işə başlayacağıq.
Ancaq Xəzərin Azərbaycan sektorundakı yataqların çoxu hələ işlənilməyibdir. Bu neft yataqlarında
Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti ilə müştərək iş görmək üçün dünyanın bir çox ölkələrindən xeyli neft şirkətləri
respublikamıza fəal surətdə müraciət edirlər. Yenə də bildirmək istəyirəm ki, belə müraciətlər çoxdur. Ona görə
də Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti indi tender keçirmək, müsabiqə aparmaq imkanına malikdir. [427-428]
Nəticədə ən yüksək iqtisadi göstəricilər təklif edən şirkətlər Xəzərin Azərbaycan sektorunda və ölkəmizin
quruda olan yataqlarında müştərək iş görmək hüququ qazanırlar.
Mən tam əsasla deyə bilərəm ki, Azərbaycan Respublikasının son illər bu sahədə apardığı işlər Xəzər
dənizinin dünya iqtisadiyyatı üçün nə qədər əhəmiyyətli, Xəzər dənizi hövzəsinin neft və qaz yataqları ilə nə
qədər zəngin olduğunu açıq göstərmişdir. Mən hesab edirəm ki, bu, müstəqil Azərbaycan Respublikasının ən
böyük nailiyyətidir.
Azərbaycan qədim neft diyarıdır və dünyada ilk dəfə neft fontanı bizim ölkəmizdə olubdur. Dənizdə,
suyun dibində olan neft yataqlarının istifadə edilməsində, neft hasilatında da Azərbaycan birinci yerdədir. 50 il
bundan əvvəl - 1949-cu ildə Xəzərdə, Neft Daşları adlanan yerdə böyük neft yataqları açılıb istifadəyə
verilmişdir və bununla da bütün dünyaya bəyan edilmişdir ki, dənizdə, suyun dibindən neft və qaz hasil etmək
mümkündür. Bir daha qeyd edirəm ki, indi - XX əsrin sonunda Azərbaycan Xəzər dənizinin böyük potensialını,
yəni mineral ehtiyatlar, neft və qaz potensialını aşkara çıxararaq dünyaya bəyan edibdir.
Bizə yaxşı məlumdur ki, Xəzərin digər sektorlarında da zəngin neft və qaz yataqları vardır. Xəzəryanı hər
bir ölkə özünə məxsus olan sektorlarda bu neft və qaz yataqlarını istifadə edib işlədə bilər. Məmnuniyyətlə qeyd
edirəm ki, artıq bu işlərə başlanıbdır. Azərbaycan isə Xəzərin ona məxsus olan sektorunda öz iş dairəsini
genişləndirir və vaxtilə kəşf olunmuş yataqlarından indi müştərək istifadə edilməsi üçün əməli tədbirlər görür.
Bununla bərabər, Azərbaycanın ərazisinin quru yerlərində də ölkəmizin hələ çox zəngin neft yataqları
vardır. Hesab edirəm ki, Azərbaycanın yer altında olan neft və qaz məhsulunun hələ tam əksəriyyəti
çıxarılmayıbdır. Ona görə də Azərbaycanın quru yerlərdə olan yataqlarından da dünyanın [428-429] neft
şirkətləri ilə müştərək istifadə edilməsi indi böyük əhəmiyyətə malikdir. Biz bu sahədə də təkliflər alırıq və
onların əsasında da müəyyən işlər görürük.
Bütün bu işlərin nəticəsində bu gün biz buraya, üç neft yatağı ilə əlaqədar müqavilələrin, sənədlərin
imzalanması mərasiminə toplaşmışıq. Onlardan biri Xəzərin Azərbaycan sektorunda olan «Kürdaşı» neft
yatağıdır. Bu, çox zəngin neft yatağıdır. İlkin məlumatlara görə, buradan 100 milyon tondan artıq neft
çıxarılması proqnozlaşdırılır. Şübhəsiz ki, orada qaz da vardır. Azərbaycan neftçiləri, alimləri, geoloqları
tərəfindən bu neft yatağı təxminən 1940-1950-ci illərdə kəşf olunubdur. Vaxtilə orada müəyyən işlər aparılıbdır.
Sonra həmin işləri davam etdirməyə imkan olmayıbdır. Bu yatağa dünyanın bir çox böyük neft şirkətləri maraq
göstəriblər. Verilən təkliflərin təhlili nəticəsində Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti bu yataq üzrə müqavilənin
layihəsini hazırlayıbdır. Bu yataqda işlər Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti ilə bərabər İtaliyanın «ACİP»,
Yaponiyanın «Mitsui» və Türkiyənin «Türk Petrolları» şirkətləri ilə yaranan konsersium vasitəsilə
aparılacaqdır. Bunun üçün müəyyən müqavilə layihəsi hazırlanıbdır və bu gün burada bu müqavilə imzalanacaqdır.
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Mən qeyd etdim ki, Azərbaycanın quru ərazisində olan neft yataqlarına da çox böyük maraq vardır.
Bunlardan biri Cənub-Qərbi Qobustan ərazisində yerləşən yataqlardır. Verilən təkliflər əsasında «Cənub-Qərbi
Qobustan» yatağının müştərək işlənilməsi üçün də müqavilə layihəsi hazırlanıbdır. Burada Azərbaycan Dövlət
Neft Şirkəti ilə Amerika Birləşmiş Ştatlarının «Yunion Teksas», Böyük Britaniyanın və Kanadanın «Komonvels
Oyl ənd Qaz» şirkətləri birlikdə iş görmək haqqında qərar qəbul ediblər.
Azərbaycanın quruda yerləşən çox zəngin yataqlarından biri də «Kürsəngi-Qarabağlı»dır. Bu yataqda da
Azərbaycan [429-430] Dövlət Neft Şirkəti Amerika Birləşmiş Ştatlarının «Frontera Resourses», «Amirada
Hess» və Səudiyyə Ərəbistanının «Delta» şirkətləri ilə birlikdə konsorsium yaradıb müştərək iş görmək üçün
lazımi sənəd hazırlamışlar.
Məlumdur ki, ölkəmizin bütün neft yataqları Azərbaycan xalqına, dövlətinə mənsubdur. Ona görə də
bunlar hamısı Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin sərəncamındadır. Xarici şirkətlərlə hər bir belə müştərək iş
görmək üçün şübhəsiz ki, Azərbaycan dövlətinin xüsusi sərəncamı, qərarı olmalıdır. Mən bu təkliflərə
baxmışam, onları Azərbaycan üçün səmərəli hesab edirəm. Ona görə də bu təkliflər əsasında dediyim yataqlarda
müştərək iş görülməsi üçün lazımi qərarlar qəbul etmişəm.
Mən bir daha qeyd etmək istəyirəm ki, Azərbaycanın öz təbii sərvətlərindən istifadə etməsi ilə əlaqədar
apardığı strateji siyasət Azərbaycanın milli mənafeyinə tamamilə cavab verən siyasətdir.
Biz müxtəlif ölkələrin neft şirkətlərinin Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti ilə respublikamızda müştərək iş
görməsini səmərəli hesab edirik. Şübhəsiz ki, bu, hər iki tərəf üçün - həm ayrı-ayrı ölkələrdən gəlib
respublikamızda iş görmək istəyən şirkətlər və onların təmsil etdiyi ölkələr üçün, həm də Azərbaycan üçün eyni
dərəcədə faydalıdır. Biz bunların nəticəsində Azərbaycana xarici ölkələrdən böyük miqyasda investisiya
gəlməsinə, dövlətimizə məxsus təbii sərvətlərdən səmərəli istifadə etməyə, respublikamızın neft və qaz
sənayesinə müasir texnikanın və texnologiyanın gəlməsinə nail oluruq. Bunlar hamısı ali məqsədə - Azərbaycan
xalqının, respublikamızın vətəndaşlarının rifahının yaxşılaşmasına xidmət edir. [430-431]
Mən bu prinsipləri rəhbər tutaraq bu barədə qərarlar qəbul edirəm. Bu gün burada təqdim olunan
müqavilələr haqqında da qərar qəbul etmişəm və onların bu gün imzalanmasını məqsədəuyğun hesab edirəm.
Beləliklə, biz dünyanın böyük neft şirkətləri ilə, bir çox ölkələrlə iqtisadi əlaqələrin inkişaf etməsi
sahəsində yeni addımlar atırıq. Mən ümidvaram ki, bu addımlar uğurlu olacaqdır. Mən bu münasibətlə sizi
təbrik edirəm. Sağ olun.

YEKUN SÖZÜ
Hörmətli xanımlar və cənablar!
Hörmətli qonaqlar!
Əziz həmvətənlər!
Bugünkü tarixi, əlamətdar hadisələr münasibətilə sizi ürəkdən təbrik edirəm, bütün Azərbaycan xalqını,
vətəndaşlarını təbrik edirəm.
Azərbaycana gəlmiş və bugünkü mərasimlərdə iştirak etmiş, müqavilələri imzalamış qonaqlarımızın
hamısına təşəkkür edirəm. Sizin hamınıza cansağlığı, əmin-amanlıq, sülh və səadət arzulayıram.
Gələn müqavilələrə, görüşlərə qədər. Sağ olun. [431]
Əliyev, Heydər Əlirza oğlu.
Müstəqilliyimiz əbədidir: 15-ci kitab. Bakı: Azərnəşr, 2005.- S. 180-182.
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BÖYÜK BRİTANİYANIN «MONUMENT OYL ƏND QAZ» ŞİRKƏTİNİN BAŞ
DİREKTORU TİM EQQAR VƏ ŞİRKƏTİN İCRAÇI DİREKTORU
TERRİ ADAMS İLƏ GÖRÜŞDƏKİ
SÖHBƏTDƏN
London,
Azərbaycan prezidentinin iqamətgahı
20 iyul 1998-ci il
T i m E q q a r: Cənab prezident, Böyük Britaniyaya xoş gəlmisiniz. Biz sizinlə yenidən
görüşməyimizdən çox şadıq. Mən hələ Böyük Britaniyanın energetika naziri vəzifəsində işlədiyim vaxt, Bakıda
«Əsrin müqaviləsi»nin imzalanmasında iştirak etdiyimi məmnunluqla xatırlayıram. Eyni zamanda, Sizin Böyük
Britaniyaya 1994-cü ildəki rəsmi səfəriniz zamanı Londonda görüşməyimizi sevinclə yada salıram.
Cənab prezident, xatırlayırsınızsa, həmin görüşümüzdə Sizə söylədim ki, mənim məqsədim Böyük
Britaniyanın xeyli şirkətinin Azərbaycanda fəaliyyət göstərməsidir. O vaxt Siz mənə dediniz ki, kim istəyirsə,
gəlsin, xoş gəliblər. İndi həddindən çox xoşbəxtəm ki, Böyük Britaniyadan Azərbaycana sonuncu gələn neft
şirkətinin rəhbəri mən özüməm.
H e y d ə r Ə l i y e v: Cənab Tim Eqqar, görüşümüzdən məmnun qaldığımı bildirirəm. Siz əvvəlcə
başqalarını göndərdiniz, işləri təşkil etdiniz. Siz Böyük Britaniya ilə Azərbaycan arasında qoyulan körpünün
yaradıcılarından birisiniz. Bizim həmin görüşümüzdən dörd il keçir. İndi isə yeni bir [309-310] neft şirkətinin
rəhbəri kimi siz özünüz Azərbaycana gəlirsiniz. Çox gözəl, mən bunların hamısını yaxşı xatırlayıram. Biz
sizinlə Bakıda da çox görüşmüşük. Mən sizinlə görüşümdən həmişə məmnun olmuşam. Aramızda yaxşı
münasibətlər yaranmışdır. Siz İngiltərədə Azərbaycanın ən böyük dostusunuz.
Azərbaycanın İngiltərədə daha bir dostunu – Terri Adamsı səmimi-qəlbdən salamlayıram və çox məmnunam
ki, Böyük Britaniyada bizim dostlarımızın sayı artır. Cənab Adams dörd il Azərbaycanda yaşayıbdır. Mən sizə
bir neçə dəfə demişəm, – Terri Adams Azərbaycanda çox populyar adamlardan biridir, onu ölkəmizdə çox
sevirlər. Çünki yaxşı işlər görübdür, millətimizə, xalqımıza böyük hörmətlə xidmət göstəribdir. Mən çox
məmnunam ki, mənim iki dostum – cənab Tim Eqqar və cənab Terri Adams indi birləşiblər. Biz sabah sizinlə
bir saziş imzalayacağıq. Cənab Eqqar, əvvəllər siz Böyük Britaniyanın neft şirkətləri ilə ARDNŞ arasında
sazişlərin imzalanmasını təşkil edirdiniz. İndi isə özünüzün rəhbərlik etdiyiniz şirkətlə saziş imzalanacaqdır.
T i m E q q a r: Cənab prezident, «Monument Oyl ənd Qaz» şirkəti ilə ARDNŞ arasında iyulun 21-də
bağlanmalı olan sazişin imzalanma mərasiminin yadda qalması üçün xüsusi bir iş görmək istəyirik. Əgər icazə
versəniz, həmin mərasimdə bəyan edərdik ki, biz Heydər Əliyev adına təqaüd təsis edirik ki, geosiyasət,
politologiya, diplomatiya və iqtisadiyyat üzrə təhsil almaq üçün London Universitetinə oxumağa tələbələr
göndərilsin. Həmin təqaüd prezident Heydər Əliyevin beynəlxalq işlərin regional inkişafına və Azərbaycan
Respublikasının müstəqilliyinin möhkəmlənməsinə verdiyi töhfənin etiraf edilməsi əlaməti kimi təsis
olunmuşdur. Biz «Monument Oyl ənd Qaz» şirkətinin rəhbərliyi prezident Heydər Əliyevin siyasi rəhbərliyi
altında Azərbaycanda əldə olunmuş görkəmli nailiyyətləri yüksək dəyərləndiririk. [310-311]
London Universitetində təhsil alacaq gənc orada bir məsələ üzərində elmi tədqiqat işi aparacaq, sonra isə
həmin iş çap ediləcəkdir. Cənab prezident, adınızdan istifadə etməyimiz üçün biz Sizdən icazə istəyirik.
H e y d ə r Ə l i y e v: Mən belə bir təqaüdün təsis edilməsinə razılıq verirəm. Mən Azərbaycandan daha
çox gəncin Böyük Britaniyada təhsil almasına xüsusi əhəmiyyət verirəm.
«Monument Oyl ənd Qaz» şirkətinin Azərbaycanla sıx əlaqələr qurmağa böyük maraq göstərməsini yüksək
qiymətləndirirəm və əmin olduğumu bildirirəm ki, iyulun 21-də Londonda imzalanacaq sənədlər ölkələrimizin
qarşılıqlı surətdə faydalı əlaqələrinin daha da möhkəmləndirilməsində mühüm rol oynayacaqdır.
T i m E q q a r: Rəhbərlik etdiyimiz şirkətə diqqət göstərdiyinizə görə sizə minnətdarlığımızı bildiririk.
Cənab prezident, biz çox xoşbəxtik ki, Azərbaycanda Sizin müdrik rəhbərliyiniz altında işləyəcəyik.
Çalışacağıq ki, «Monument Oyl ənd Qaz» müstəqil Azərbaycanın iqtisadiyyatının inkişafına layiqli kömək
göstərə bilsin.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bilirsiniz, sabah- iyulun 21-də Londonda ARDNŞ, ABŞ-ın AMOKO, Böyük
Britaniyanın «Monument Oyl ənd Qaz» şirkətləri, Rusiyanın mərkəzi yanacaq şirkəti arasında saziş
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imzalanacaqdır. Bu sazişi beynəlmiləl saziş adlandırmaq olar. Belə birgə işlər xalqlarımızın və ölkələrimizin
qarşılıqlı surətdə faydalı əlaqələrinin daha da möhkəmləndirilməsi üçün çox vacibdir.
T i m E q q a r: Cənab prezident, istərdim mən rəhbərlik etdiyim Böyük Britaniya–Azərbaycan
Cəmiyyətinin fəaliyyəti haqqında sizə məlumat verim. Mən bu cəmiyyətə sədrlik etməyimdən böyük iftixar
duyuram. Bizim cəmiyyətin üzvü olmaq istəyənlər xeyli çoxdur. Biz istəyirik ki, Azərbaycan həqiqətlərini,
respublikanızda gedən demokratik inkişaf barədə məlumatları Birləşmiş Krallığın ictimaiyyətinə dərindən
çat[311-312]dıraq, xalqınızın qədim ənənələrə malik mədəniyyətini, incəsənətini geniş təbliğ edək.
T e r r i A d a m s: Cənab prezident, sizin müdrik rəhbərliyiniz altında Azərbaycanda fəaliyyət göstərməklə
mən həmişə fəxr etmişəm. Mən çox xoşbəxtəm ki, yenidən Azərbaycanda işləmək imkanı qazanmışam. Mən
yaxşı bilirəm ki, Siz respublikanızda böyük işlər görürsünüz, xalqınız Sizi qəlbən sevir və öz müdrik
prezidentinə ürəkdən inanır.
H e y d ə r Ə l i y e v: Ən əvvəl mənim ünvanıma söylədiyiniz səmimi sözlərə görə təşəkkürümü bildirirəm.
Onu da vurğulayıram ki, «Monument Oyl ənd Qaz» şirkətinin Azərbaycanla əlaqələrinin böyük perspektivləri
var. Mən, eyni zamanda, Böyük Britaniya şirkətlərinin Azərbaycandakı fəaliyyətlərini yüksək qiymətləndirirəm
və əmin olduğumu bildirirəm ki, bu əlaqələr bundan sonra daha da inkişaf edəcək və möhkəmlənəcəkdir. [312]
Əliyev, Heydər Əlirza oğlu.
Müstəqilliyimiz əbədidir: 16-cı kitab. Bakı: Azərnəşr, 2005.- S. 133-134.
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BÖYÜK BRİTANİYANIN «BRİTİŞ PETROLEUM» ŞİRKƏTİNİN PREZİDENTİ CON
BRAUN İLƏ GÖRÜŞDƏKİ SÖHBƏTDƏN
London,
Azərbaycan prezidentinin iqamətgahı
21 iyul 1998-ci il
C o n B r a u n: Cənab prezident, Sizinlə hər bir görüşümə çox şadam və bundan şərəf duyduğumu
bildirirəm. Əminəm ki, Sizin Birləşmiş Krallığa bu tarixi səfəriniz Azərbaycan – Böyük Britaniya
əməkdaşlığının inkişafında yeni mərhələ açacaqdır.
Mən Xəzərin Azərbaycan sektorundakı «Araz», «Alov» və «Şərq» perspektivli strukturlarının kəşfiyyatı,
işlənilməsi və hasilatın pay bölgüsü haqqında «Bi-Pi/Statoyl» alyansı ilə ARDNŞ arasında sazişin imzalanması
mərasimində iştirak etdiyimə görə Sizə öz təşəkkürümü bildirirəm. Rəhbərlik etdiyim şirkət Azərbaycanla bütün
sahələrdə əlaqələrinin sıxlaşdırılmasına bundan sonra da xüsusi diqqət yetirəcəkdir.
Bilirsiniz ki, «Bi-Pi» son vaxtlar Azərbaycanda xeyli iş görmüşdür. Cənab prezident, Sizdən xahiş edirik ki,
bizim Bakıdakı yeni qurğumuza məhz Siz ad verəsiniz.
H e y d ə r Ə l i y e v: Mən Sizinlə görüşməyimə şad olduğumu bildirir və Sizin verdiyiniz məlumatdan,
söylədiyiniz xoş sözlərdən, respublikamızla bütün sahələrdə əlaqələrinizi daha da genişləndirmək istəyinizdən
məmnun qaldığımı vurğulayır və ürəkdən təşəkkür edirəm. Biz Sizin şirkətlə əlaqələrin daha da
möhkəmləndirilməsinə tərəfdarıq. [363-364]
Xəzərin Azərbaycan sektorundakı yataqların birgə istismarı ilə əlaqədar xarici ölkələrin ən nüfuzlu neft
şirkətlərinin iştirakı ilə 1994-cü ilin sentyabrında tarixi əhəmiyyətli müqavilə imzaladıq. Bu müqaviləyə «Əsrin
müqaviləsi» adı verilibdir. Sizin rəhbərlik etdiyiniz şirkət Azərbaycana gələn ilk xarici şirkətlərdəndir. «Əsrin
müqaviləsi»ndə «Bi-Pi»nin özünəməxsus payı vardır. Hazırda isə Böyük Britaniyanın Azərbaycanda 100-dən
çox şirkəti geniş fəaliyyət göstərir. Birləşmiş Krallıq şirkətlərinin respublikamızın iqtisadiyyatının inkişafında
yaxından iştirak etməsindən çox məmnun qaldığımı vurğulayıram. Bilirsiniz ki, artıq bir neft kəməri - BakıNovorossiysk kəməri mövcuddur və 1994-cü ilin sentyabrında imzalanmış müqaviləyə uyğun olaraq
konsorsium tərəfindən çıxarılan neft bu boru kəməri ilə ixrac edilir. Bakı-Supsa marşrutu ilə ikinci neft kəməri
çəkilir. Supsa Gürcüstanda Qara dəniz limanıdır. Bu iki boru kəməri ilkin neftin ixracı üçün nəzərdə
tutulmuşdur. Lakin böyük neft üçün 1994-cü ilin layihəsində əsas neft kəməri çəkilməsi nəzərdə tutulmuşdu. Bu
müddətdə neftin ixrac marşrutlarının çox variantları tədqiq edilmişdir. Biz neftin Xəzər hövzəsindən dünya
bazarlarına çıxarılacaq əsas boru kəmərini – Bakı - Ceyhan marşrutu ilə Gürcüstan və Türkiyə ərazilərindən
Aralıq dənizinə çıxarılmasını zəruri hesab edirik.
C o n B r a u n: Cənab prezident, «Bi-Pi»nin Azərbaycandakı fəaliyyətinə göstərdiyiniz daimi diqqət və
qayğıya görə Sizə minnətdarlığımı bildirirəm. Sizin müdrik rəhbərliyiniz ilə son illər Azərbaycanda bütün
sahələrdə müsbət dəyişikliklər əldə olunmuş, ölkədə möhkəm ictimai-siyasi sabitlik yaranmışdır. Bütün bunları
mən çox böyük məmnunluqla qeyd etməyi özümə borc bilirəm.
H e y d ə r Ə l i y e v: Xoş sözlərə görə bir daha təşəkkür edirəm. Ümidvaram ki, ölkələrimiz arasında yaranmış
yaxşı münasibətlər əməkdaşlığımızın genişlənməsinə səbəb olacaqdır. [364]
Əliyev, Heydər Əlirza oğlu.
Müstəqilliyimiz əbədidir: 16-cı kitab. Bakı: Azərnəşr, 2005.- S. 155.
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BÖYÜK BRİTANİYANIN ENERJİ ÜZRƏ DÖVLƏT NAZİRİ CON BATTL İLƏ
GÖRÜŞDƏKİ SÖHBƏTDƏN
London,
Azərbaycan prezidentinin iqamətgahı
21 iyul 1998-ci il
H e y d ə r Ə l i y e v: Cənab Battl, mən Sizi ürəkdən salamlayıram və Birləşmiş Krallığa səfərimin
uğurla, yüksək səviyyədə davam etməsindən çox məmnun qaldığımı bildirirəm.
Əlahəzrət kraliça ilə, Baş nazirlə keçirdiyim görüşləri, apardığım danışıqları bu ölkəyə rəsmi səfərimin ən mühüm
hadisələri hesab etdiyimi vurğulayıram. Bildirirəm ki, cənab Toni Bleyr ilə birlikdə imzaladığımız sənədin - Azərbaycan
Respublikası prezidentinin və Böyük Britaniya və Şimali İrlandiya Birləşmiş Krallığı Baş nazirinin dostluq
münasibətləri və tərəfdaşlıq haqqında birgə bəyannaməsi ölkələrimiz arasında əlaqələrin gələcək inkişafında mühüm rol
oynayacaqdır.
Azərbaycanın neft yataqlarının birgə işlənilməsi barədə Böyük Britaniya şirkətləri ilə ARDNŞ arasında
imzalanmış yeni müqavilələrin ölkələrimizin əməkdaşlığı üçün yeni böyük perspektivlər açdığını nəzərə
çarpdırıram. Digər sahələrdə də əlaqələrin sıxlaşdırılmasının vacibliyini qeyd etmək istərdim. «Morrison»
şirkəti və Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti rəhbərlərinin imzaladığı sənədi də yüksək qiymətləndirirəm.
Nəzərə çatdırım ki, «İnam» perspektivli strukturunun kəşfiyyatı, işlənilməsi və hasilatının pay bölgüsü haqqında
ARDNŞ ilə [369-370] ABŞ-ın «AMOKO», Böyük Britaniyanın «Monument Oyl ənd Qaz», Rusiyanın mərkəzi yanacaq
şirkətləri arasında beynəlxalq saziş bağlanmışdır. Əmin olduğumu bildirirəm ki, bir neçə ölkə şirkətlərinin birgə çalışması
həmin ölkələrin xalqları arasında münasibətlərin daha da yaxşılaşdırılmasında mühüm əhəmiyyət daşıyır.
Təkcə neftlə bağlı deyil, siyasət, iqtisadiyyat, elm, mədəniyyət sahələrində də qarşılıqlı surətdə faydalı
əlaqələrin gündən-günə inkişaf etməsindən məmnun qaldığımı vurğulayıram. Hər iki ölkədəki potensial
imkanlardan səmərəli surətdə istifadə olunmasının, dünyanın nüfuzlu dövlətlərindən biri olan Birləşmiş
Krallıqdakı təcrübənin dərindən öyrənilməsinin də zəruriliyini nəzərə çarpdırmaq istəyirəm.
C o n B a t t l: Hörmətli cənab prezident! Mən zəmanəmizin görkəmli siyasi liderlərindən olan Heydər
Əliyevlə görüşdən şərəf duyduğumu bildirirəm. Baş nazirin dəvətini qəbul edib Böyük Britaniyaya rəsmi səfərə
gəldiyinizə görə Sizə minnətdarlığımı bildirirəm. Əminəm ki, bu səfər Azərbaycan ilə Birləşmiş Krallıq
arasında əməkdaşlığın durmadan inkişaf etməsində yeni mühüm mərhələ açacaqdır.
Müstəqil Azərbaycan Respublikasında prezident Heydər Əliyevin müdrik rəhbərliyi ilə həyata keçirilən
tədbirlərin Birləşmiş Krallıqda çox müsbət qarşılandığını vurğulamaq mənə çox xoşdur. Qeyd edim ki,
Xəzərin Azərbaycan sektorundakı yataqların birgə işlənilməsi barədə imzalanmış tarixi müqavilələr
Azərbaycan iqtisadiyyatının dünya iqtisadiyyatı ilə sıx inteqrasiya edilməsi üçün möhkəm təməl
yaratmışdır.
Cənab prezident, imzalanmış neft müqavilələrində Birləşmiş Krallığın şirkətlərinə geniş yer ayrılmasına görə Sizə
dərin təşəkkürümü bildirirəm. Ölkəmizin 100-dən çox şirkətinin Azərbaycanda geniş fəaliyyət göstərməsindən
məmnun olduğumu bildirirəm. [370-371]
Azərbaycanda neft hasilatının tarixi barədə mənim müəyyən məlumatım var. Biz istəyirik ki, Şimal
dənizindəki yataqların istismarı sahəsində Böyük Britaniyanın qazandığı təcrübədən Azərbaycanda da geniş
istifadə edək.
Birləşmiş Krallıq regionda açar rolunu oynayan Azərbaycan Respublikasını özünün layiqli tərəfdaşı hesab
edir. Məmnunluqla qeyd edim ki, Avropa - Qafqaz -Asiya magistralının normal fəaliyyətinin təmin olunması
üçün Azərbaycanda böyük işlər görüldüyündən yaxşı xəbərdarıq və ölkənizlə sıx əlaqələr qurmağa biz də böyük
maraq göstəririk.
H e y d ə r Ə l i y e v: Böyük Britaniyanın bir çox şirkətlərinin dünyada məşhur olduğunu, onların
Azərbaycandakı fəaliyyətini yüksək qiymətləndirirəm. «Şell», «Lazma» şirkətlərinin rəhbərləri ilə Londonda
keçirdiyim görüşləri faydalı hesab edirəm.
Respublikamız neftin dünya bazarına müxtəlif marşrutlar üzrə çıxarılmasına böyük əhəmiyyət verir. Bu
kəmərlərin tikintisindən və istifadə imkanlarından bəhs edərək, bildirirəm ki, əsas boru kəməri Bakı-Ceyhan
istiqamətində çəkiləcəkdir.
Avropa-Qafqaz-Asiya nəqliyyat dəhlizinin mühüm perspektivləri olduğunu vurğulayaraq qeyd edirəm ki, bu
dəhlizin səmərəli işləməsinə Azərbaycan çox böyük əhəmiyyət verir. Qədim İpək yolunun bərpası üçün Avropa
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Birliyinin TRASEKO proqramı çərçivəsində bu il sentyabrın 7-8-də Bakıda beynəlxalq konfransın keçiriləcəyi
nəzərdə tutulmuşdur.
C o n B a t t l: Bu konfransa Birləşmiş Krallıq da böyük maraq göstərir. Cənab prezident, Qədim İpək
Yolunun bərpası sahəsində Sizin heyranedici uzaqgörənliyiniz xüsusi əhəmiyyət daşıyır. Biz Azərbaycanda
Sizin rəhbərliyinizlə həyata keçirilən iqtisadi və demokratik irəliləyişləri diqqətlə izləyirik və əminik ki,
respublikanız yaxın illərdə dünyanın ən inkişaf etmiş ölkələrindən biri olacaqdır. Siz ölkənizin tarixini,
iqtisadiyyatını, mədəniyyətini dərindən bilirsiniz və gənc müstə[371-372]qil dövlətinizi də bütün bunlara
əsaslanaraq yeni mərhələyə qaldırmaq istəyirsiniz.
Nazir kimi xarici ölkələr arasında ilk dəfə Azərbaycana səfərə gəldiyimi, dövlətin başçısı Heydər Əliyevlə
görüşlərimi, danışıqlarımı həmişə məmnunluqla xatırlayıram. Böyük potensiala malik respublikanızla Birləşmiş
Krallığın bütün sahələrdəki sıx əlaqələrinin parlaq gələcəyi olduğunu razılıq hissi ilə qeyd edirəm.
H e y d ə r Ə l i y e v: Xoş və səmimi sözlərə görə Sizə minnətdarlığımı bildirirəm. Cənab Battl, mən Sizi
Azərbaycana yenidən səfərə dəvət edirəm.
C o n B a t t l: Mən bu dəvəti məmnunluqla qəbul edirəm. Cənab prezident, hesab edirəm, Azərbaycana hər
bir səfərim və Sizinlə görüşüm ölkələrimizin əlaqələrinin möhkəmlənməsinə yeni güclü təkan verəcəkdir. [372]
Əliyev, Heydər Əlirza oğlu.
Müstəqilliyimiz əbədidir: 16-cı kitab. Bakı: Azərnəşr, 2005.- S. 158-159.
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Bİ-Bİ-Sİ TELEVİZİYA MÜXBİRİ İLƏ
MÜSAHİBƏ
21 iyul 1998-ci il
S u a l: Cənab prezident, bu gün imzalanmış sazişlərin, sənədlərin əhəmiyyəti nədən ibarətdir?
C a v a b: Bu gün imzalanmış sənədlərin əhəmiyyəti böyükdür. Birincisi, Birləşmiş Krallığın Baş naziri
cənab Toni Bleyr ilə Azərbaycan prezidenti Heydər Əliyev iki ölkə arasında dostluq münasibətləri və tərəfdaşlıq
haqqında birgə bəyannamə imzalamışlar. Bu siyasi bəyannamə bizim əməkdaşlığımızın, demək olar ki, bütün
sahələrini - siyasi, iqtisadi, elmi, mədəni sahələri əhatə edir. Ona görə də bu, çox böyük əhəmiyyət daşıyır. Mən
bunu yüksək qiymətləndirirəm.
Bununla yanaşı, Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti ilə «Bi-Pi/Statoyl», «Remko», «Monument Oyl ənd Qaz» şirkətləri
arasında Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorundakı zəngin neft yataqlarının müştərək işlənilməsi haqqında sazişlər
imzalanıbdır.
S u a l: Cənab prezident, Siz Böyük Britaniyanın Azərbaycan ilə əlaqələrinə necə qiymət verirsiniz?
Böyük Britaniyanın Azərbaycan üçün əhəmiyyətini və gələcək münasibətlərinizi necə görürsünüz?
C a v a b: Bilirsiniz, ötən dörd il müddətində Böyük Britaniya ilə Azərbaycan arasında əlaqələr yaxşı inkişaf
edibdir. Mən əlaqələrin bugünkü səviyyəsindən razıyam. Ancaq mənim buraya rəsmi səfərim, apardığım
danışıqlar və imzalanan sənədlər gələcəkdə bu əlaqələrin daha da genişlənməsi və inkişaf etməsi üçün yaxşı əsas
yaradır. [373-374]
Böyük Britaniya ilə əlaqələri inkişaf etdirmək bizim üçün çox faydalıdır. Biz buna xüsusi əhəmiyyət veririk.
Güman edirəm, Böyük Britaniya da Azərbaycanla əlaqələrini faydalı hesab edir.
S u a l: Cənab prezident, Siz neft istehsal edən bir region kimi, XXI əsrdə Xəzər dənizi hövzəsinin
necə böyük əhəmiyyət daşıyacağını söyləyə bilərsinizmi?
C a v a b: Mən bunu aydın görürəm. XXI əsrdə Xəzər dənizi hövzəsi dünyanın neft hasil edən ən böyük
regionlarından biri olacaqdır. Bunun əsasını qoyan və onu bütün dünya üçün açan da Azərbaycandır. 1994-cü
ildə imzaladığımız ilk müqavilə ilə biz bu böyük eranı başlamışıq. İndiyədək Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti
Xəzərin Azərbaycan sektorundakı yataqların birgə işlənilməsi üçün dünyanın böyük neft şirkətləri ilə 15
müqavilə imzalayıbdır. Bunların böyük gələcəyi vardır.
S u a l: Sonuncu sualımı vermək istəyirəm. Cənab prezident, Azərbaycanın neftdən əldə edəcəyi böyük
sərvətlərlə, gəlirlərlə siz nəyə nail olmaq istəyərdiniz? Əgər bir şeyə nail olmaq istəsəydiniz, həmin şey nə
olardı?
C a v a b: Yox, biz bir yox, çox şeyə nail olmaq istəyirik. Şübhəsiz ki, mən birinci növbədə, Azərbaycan
iqtisadiyyatının bütün sahələrinin inkişaf etdirilməsinə nail olmaq istərdim. Mən bunları Azərbaycanın iqtisadi
cəhətdən güclü, qüdrətli bir dövlət olması üçün edirəm. Bu vasitələrlə mən bunları Azərbaycanın hər bir vətəndaşının
rifah halının yaxşılaşdırılması üçün edirəm. Mən inanıram ki, biz bunlara nail olacağıq.
M ü x b i r: Cənab prezident, bizə vaxt ayırdığınıza görə Sizə çox böyük təşəkkürümüzü bildiririk.
H e y d ə r Ə l i y e v: Sağ olun.
Müsahibəni Bi-Bi-Si televiziya kanalının
müxbiri Piter Morqan aparmışdır.[374]
Əliyev, Heydər Əlirza oğlu.
Müstəqilliyimiz əbədidir: 16-cı kitab. Bakı: Azərnəşr, 2005.- S. 160.



Müsahibə Böyük Britaniya, eləcə də dünyanın əksər ölkələrinə yayımlanmışdır.
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«BRİTİŞ PETROLEUM» ŞİRKƏTİNİN TƏŞKİL ETDİYİ AZƏRBAYCAN
İNCƏSƏNƏT USTALARININ İŞTİRAKI İLƏ
KONSERTDƏ ÇIXIŞ
London,
«Viktoriya və Albert» muzeyi
22 iyul 1998-ci il
Hörmətli cənab prezident!
Hörmətli xanımlar və cənablar!
Mən sizin hamınızı səmimi qəlbdən salamlayıram. Londonun bu böyük tarixi, memarlıq, mədəniyyət abidəsi
olan sarayda sizinlə bugünkü görüşümü çox yüksək qiymətləndirirəm.
Mənim Böyük Britaniyaya rəsmi səfərimin üçüncü günü başa çatır. Biz səfər günlərində həqiqətən çox
gərgin cədvəllə işləyirik. Mən rəsmi səfərimdən çox razıyam. Hesab edirəm ki, biz ötən bu üç gün ərzində
Birləşmiş Krallıqla Azərbaycan arasında əlaqələri inkişaf etdirmək üçün ciddi addımlar atmışıq. Bu günlərdə
Londonda keçirdiyim görüşlərin, apardığım danışıqların hamısı siyasi və iqtisadi xarakter daşıyır. Nəhayət, bu
gün biz mədəniyyətlə, incəsənətlə görüşürük.
Birləşmiş Krallıqda Azərbaycana çox böyük maraq vardır. Böyük Britaniyanın hökuməti və iş adamları
Azərbaycan iqti[437-438]sadiyyatının bütün sahələrinə çox böyük diqqət göstərirlər. Şübhəsiz ki, neft hasilatı
ilə bağlı olan məsələlər bizim danışıqlarımızın həmişə diqqət mərkəzində durubdur.
Azərbaycan qədim neft ölkəsidir. Bunun çoxəsrlik tarixi və gözəl ənənələri vardır. Böyük Britaniya neft
hasilatı ilə məşğul olan gənc bir ölkədir, ancaq bu sahədə böyük nailiyyətlər əldə edibdir. Xüsusən, Böyük
Britaniyanın güclü şirkəti olan «Britiş Petroleum» bu sahədə böyük uğurlar qazanıbdır.
«Britiş Petroleum» ilə Norveçin «Statoyl» şirkəti elə qardaş olublar ki, onları bir-birindən ayrı görmək
mümkün deyildir. Ona görə də «Britiş Petroleum» deyəndə «Statoyl», «Statoyl» deyəndə «Britiş Petroleum»
başa düşmək lazımdır. Ancaq bu gün məni sevindirən cəhət ondan ibarətdir ki, heç demə, onlar təkcə
iqtisadiyyatla, sənaye ilə maraqlanmırlar, həm də Azərbaycanın mədəniyyətinə, incəsənətinə, musiqisinə maraq,
məhəbbət göstərirlər. Məhz bunun nəticəsidir ki, bu gün biz buraya siyasi, iqtisadi məsələləri müzakirə etməyə
yox, yalnız incəsənəti hiss etmək, musiqini, mahnıları dinləmək üçün toplaşmışıq. Bunun təşkilatçıları da «Britiş
Petroleum» və «Statoyl»dur.
Hörmətli dostlar, bu imkandan istifadə edib, Azərbaycanda mədəniyyətə, incəsənətə, musiqiyə göstərdiyiniz
qayğıya və bəzi hallarda sponsorluq vəzifəsini üzərinizə götürdüyünüzə görə sizə təşəkkür edirəm.
Bu salona toplaşanların bəlkə də əksəriyyəti üçün sadəcə musiqi, mahnı, incəsənət maraqlıdır. Mənim üçün
isə bu, əlamətdar bir hadisədir və mən bununla fəxr edirəm.
Mən fəxr edirəm ki, Azərbaycan incəsənəti, musiqisi, mahnıları dünyanın ən böyük şəhərlərindən biri olan
Londonda, bu möhtəşəm sarayda səslənəcəkdir. Mən fəxr edirəm ki, Azərbaycan xalqının öz tarixi ənənələrinə
söykənən, eyni zamanda müasir, professional səviyyədə olan mədəniyyəti, incəsənəti, musiqisi vardır. Mən fəxr
edirəm ki, Azərbaycanın bu [438-439] mənəvi dəyərlərini təkcə biz yox, bizim dostlarımız, o cümlədən Böyük
Britaniyada olan dostlarımız da qiymətləndirirlər və buna böyük maraq göstərirlər.
Bu salona Londonun bu qədər sakinlərinin, dinləyicilərin toplaşması buna gözəl bir sübutdur. Doğrudur,
mənim bundan sonra da görüşlərim olacaqdır, amma günün axırında belə bir görüşdən çox məmnunam.
Mən əminəm ki, Azərbaycanın incəsənət xadimləri, musiqiçiləri, müğənniləri bu gün Azərbaycan
mədəniyyətini burada yüksək səviyyədə təmsil edəcəklər.
Mən sizi bir daha salamlayıram və sizinlə görüşümdən çox şad olduğumu bildirmək istəyirəm. Sağ olun.
[439]
Əliyev, Heydər Əlirza oğlu.
Müstəqilliyimiz əbədidir: 16-cı kitab. Bakı: Azərnəşr, 2005.- S. 183.



Konsertdə Böyük Britaniya hökumətinin nümayəndələri, siyasi xadimlər, iş adamları, diplomatlar, jurnalistlər iştirak edirdilər.
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«İSTİQLAL» QAZMA QURĞUSUNUN İŞƏ SALINMASINA HƏSR OLUNMUŞ
TƏNTƏNƏLİ MƏRASİMDƏ NİTQ
Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin
gəmi təmiri zavodu
2 sentyabr 1998-ci il
Hörmətli xanımlar, cənablar!
Əziz dostlar!
Biz, buraya toplaşmış insanlar bu gün Azərbaycanın neft sənayesinin həyatında, bütün Azərbaycanın
həyatında əlamətdar bir hadisənin iştirakçısıyıq: Xəzər dənizinin dərin sularının altında zəngin neft və qaz
yataqlarının kəşfi, neft və qaz hasilatının təmin olunması layihəsinin həyata keçirilməsi çərçivəsində bu işlər
üçün üzən yarımdalma qazma qurğusunun işə başlaması mərasimində iştirak edirik.
Bu, adi bir hadisə deyildir. Çünki önünə toplaşdığımız qazma qurğusu nəhəng, əzəmətli və eyni zamanda
müasir texnikanın, texnologiyanın tələbləri ilə təchiz olunmuş böyük bir qurğu, böyük bir istehsal müəssisəsidir.
Cənab Mayk Şerman rica etdi ki, bu qurğuya ad qoyulsun. Mən bir neçə gün bundan öncə bu qurğuya ad
qoymuşam – onun adı «İstiqlal»dır.
Bu nəhəng istehsal müəssisəsinə, qazma qurğusuna bu ad heç də təsadüfi olaraq verilməyibdir. Bilirsiniz ki,
bir neçə vaxt bundan əvvəl biz böyük qazma qurğusunun bərpa olunub modernləşdiriləndən sonra işə
başlamasını təntənəli surətdə qeyd etdik və ona «Dədə Qorqud» adı verdim. Bu adı [229-230] mən vermişəm.
Nə üçün «Dədə Qorqud»? Çünki Qorqud bizim ulu babamız, dədəmizdir, tarixi kökümüz, soyumuzdur. İkinci
qazma qurğusuna «İstiqlal» adı verərkən, bununla mən keçmişimizi bu günümüzlə daha da sıx bağlamaq
arzusunda, istəyində olmuşam. Bizim tarixi keçmişimiz Dədə Qorquddur, bu günümüz, gələcəyimiz isə əbədi
müstəqillikdir, istiqlaliyyətdir. Mən əminəm ki, bu üzən qazma qurğusu «İstiqlal» adını şərəflə daşıyacaq, onun
ömrü uzun olacaq və daim Azərbaycan xalqının iqtisadiyyatının inkişafına, Azərbaycan vətəndaşlarının rifah
halının yaxşılaşmasına, Azərbaycanın istiqlaliyyətinə sədaqətlə xidmət edəcəkdir.
Azərbaycanın neft sənayesinin qədim və zəngin tarixi var. Azərbaycan qədim Odlar diyarıdır. 1848-ci ildə
dünyada ilk dəfə məhz Azərbaycan torpağında neft fontan vurub və dünyada neftin sənaye üsulu ilə hasilatına
başlanıbdır. XX əsrin əvvəllərində Azərbaycan neftçiləri qurudan dənizə doğru irəliləyiblər və Xəzərin
sahillərində neft quyuları qazıb dənizin dibindən də neft çıxarmaqla məşğul olublar. 1922-ci ildə məhz burada,
bu sahədə mühəndis, polyak vətəndaşı Pototskinin təklifləri əsasında suda, dənizdə quyular qazılmağa və
dənizin dibindən neft çıxarılmağa başlanıbdır.
Əsrimizin 40-cı illərində isə Azərbaycan neftçiləri dünya miqyasında böyük nailiyyət əldə etmişlər, məşhur
Neft Daşlarında ilk dəfə quyu qazıb, Xəzər dənizinin, demək olar, ortasında neft fontanı almağa nail olmuşlar.
Bu hadisə 1949-cu ilin noyabr ayında baş vermişdir. Sonrakı illərdə əfsanəvi Neft Daşlarında dənizin dibindən
neft hasilatı genişlənib və Azərbaycan yenə də dünyada dənizdən neft çıxarılmasının bünövrəsini, əsasını
qoymuşdur.
Beləliklə, Azərbaycanda neft sənayesinin inkişafını üç mərhələyə bölmək olar: XIX əsrin ikinci yarısından,
ortasından təxminən XX əsrin 20-ci ilinə qədər – bu, birinci mərhələdir. 1920-ci ildən Azərbaycan öz dövlət
müstəqilliyini əldə [230-231] edənə qədərki dövr neft sənayesinin ikinci mərhələsidir. Nəhayət, Azərbaycan
dövlət müstəqilliyini əldə edəndən sonra ötən illər Azərbaycan neft sənayesinin üçüncü mərhələsidir. Hər bir
mərhələnin özünəməxsus xüsusiyyətləri və parlaq tarixi var.
Azərbaycan dövlət müstəqilliyini əldə edəndən sonra tarixdə ilk dəfə olaraq öz milli təbii sərvətlərinin sahibi
olmuşdur və bu sərvətlərdən özü istədiyi kimi istifadə etməyə başlamışdır. Bildiyiniz kimi, biz geniş proqram
tərtib etmişik, böyük işlərə başlamışıq və bu işlər qarşıdan gələn illərdə, XXI əsrdə də Azərbaycan xalqının
iqtisadiyyatının və vətəndaşlarımızın rifah halının yüksəlməsinə xidmət edəcəkdir.
Müstəqil dövlət olaraq bu işləri başlayarkən Azərbaycan neftçilərinin bir neçə nəslinin əməyi nəticəsində
Azərbaycanın ərazisində və Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda kəşf edilmiş zəngin neft və qaz yataqlarının
mövcud olması bizim bugünkü və gələcək işlərimizin əsasını təşkil edir. Keçmişdə yaşamış və bu gün bizim
sıralarımızda olan Azərbaycan neftçiləri, alimləri, geoloqları öz xalqının təbii sərvətlərinin aşkar edilməsi üçün
dəyərli işlər görmüş, böyük neft və qaz yataqları açmışlar və bunlar da indi müstəqil Azərbaycan dövləti üçün
böyük proqramlar tərtib etməyə əsas yaradır. Bu gün, bu əlamətdar bayram günü Azərbaycan neftçilərinin bütün
nəsillərini minnətdarlıq hissi ilə xatırlayır və bildirmək istəyirəm ki, Azərbaycan xalqı onların gördüyü işləri heç
vaxt unutmayacaqdır. Mən bu gün onların xatirəsi qarşısında baş əyirəm.
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Allah Azərbaycan xalqına zəngin təbii sərvətlər bəxş etmişdir. Azərbaycan xalqının da dəyərli insanları,
böyük alimləri, fədakar neftçiləri və başqa mütəxəssisləri bu zəngin sərvətlərin vətən, xalq naminə istifadə
edilməsi üçün böyük işlər görmüşlər. Bu işlərdən biri də neft sənayesinin texniki, istehsal bazasının,
infrastrukturunun yaranması olmuşdur. [231-232] 70-80-cı illərdə dənizdə neft və qaz yataqlarının işlənilməsi
üçün, suyun dərinliklərində olan yataqlardan neft hasil etmək məqsədi ilə yeni qurğuların, cihazların, texnikanın
yaradılması zərurəti meydana çıxmışdı. Bu məqsədlə o illərdə üzən yarımdalma qazma qurğularının yaradılması
və istifadə edilməsi məsələsi həll olunmuşdu. O illərdə «Şelf-1» üzən qazma qurğusunun istifadəsinə başladıq.
Bundan sonra ardıcıl olaraq «Şelf -2», «Şelf-3», «Şelf-4» və «Şelf-5» qazma qurğuları yarandı.
Bildiyiniz kimi, «Şelf-2» üzən qazma qurğusu keçən illərdə Azərbaycan Beynəlxalq Əməliyyat Şirkəti tərəfindən,
Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti ilə birlikdə modernləşdirildi, bərpa olundu və işə başladı. İndi o, «Dədə Qorqud» adı
ilə Xəzər dənizinin «Şahdəniz» yatağında quyu qazmaqla məşğuldur.
Bu gün isə biz «Şelf-5» üzən qazma qurğusunun təmirindən, bərpa olunmasından, modernləşdirilməsindən,
yeniləşdirilməsindən sonra onun işə başlamasını bayram edirik.
Biz bu gün «İstiqlal» üzən yarımdalma qazma qurğusunu, bu nəhəng qurğunu seyr etdik, onun idarə
olunması ilə əlaqədar bir çox sahələrinə baxdıq, tanış olduq. Bizə geniş məlumatlar verildi. Mən Azərbaycanda
belə qurğuların yaranmasının təşəbbüskarlarından olduğuma görə və bu qurğuları keçmişdə də yaxşı bildiyimə
görə bu gün «İstiqlal» qurğusuna baxıb bunu görərkən böyük iftixar hissi keçirirəm. Çünki bu qurğu Xəzər
dənizinin Azərbaycan sektorunda olan neft və qaz yataqlarının istifadə olunması üçün çox böyük işlər görəcək
və bunun tərkibində böyük işlərin görülməsi üçün müasir tələblərə cavab verən texnika, texnologiya, cihazlar
insanların səmərəli işləməsi üçün çox gözəl şərait yaratmışdır. Bu qurğunun modernləşməsi, yenidən həyata
gəlməsi ilə «Şahdəniz» layihəsi üzrə konsorsium məşğul olmuşdur. Bu layihəyə rəhbərlik edən cənab Mayk
Şerman burada bu barədə öz fikrini söylədi. [232-233]
«Şahdəniz» müqaviləsi layihəsi 1996-cı il iyun ayının 4-də imzalanıbdır və Azərbaycanın dünyanın böyük
neft şirkətləri ilə müştərək iş görməsi proqramının həyata keçirilməsi istiqamətində imzalanan üçüncü böyük
müqavilədir. Mən məmnuniyyətlə qeyd edirəm ki, 1994-cü il sentyabr ayının 20-də imzalanmış müqavilədən
başlayaraq ondan sonra imzalanan müqavilələrin hamısı ardıcıl surətdə həyata keçirilir və artıq öz bəhrələrini
verir. Bu proqramların həyata keçirilməsi nəzərdə tutulmuş nəticələrdən yüksək göstəricilərin əldə olunduğunu
göstərir.
Mən bu gün bunu deməyi ona görə vacib bilirəm ki, biz ilk müqaviləni – «Əsrin müqaviləsi»ni imzalayanda
da bunu anlamayanlar da var idi, yaxud qəsdən bu müqaviləni ləkələmək istəyənlər də var idi və bunun
Azərbaycan üçün xeyir verməyəcəyini bəyan edənlər də var idi. Güman edirəm ki, əgər onlarda heç olmasa bir
kiçik ədalətlilik varsa, onlar artıq öz səhvlərini, bəd fikirlərini ləğv etməlidirlər. Çünki «Əsrin müqaviləsi»
əsasında «Çıraq» neft yatağından artıq neft alınır və görülən işlər onu göstərir ki, müqavilə imzalanarkən burada
510 milyon ton neft əldə olunması nəzərdə tutulurdusa, artıq indi 630 milyon ton neft alınması gerçəkləşibdir.
«Çıraq» neft yatağında qazılan quyular nəzərdə tutulduğundan dörd-beş dəfə artıq neft verir. Gündə 10 min
tondan artıq neft alınır. Mənə bir neçə gün bundan öncə məlumat verdilər ki, yeddinci quyu daha da gözəl
nəticələr veribdir. O quyudan gündə 500 ton neft çıxarılması nəzərdə tutulduğu halda, indi gündə üç min ton,
bəlkə də dörd min ton neft alınması gözlənilir. Budur bizim gördüyümüz işlərin nəticəsi!
Xatirimdədir, «Şahdəniz» müqaviləsinin imzalanması ərəfəsində Azərbaycanda yenə də bəzi şəxslər belə bir
müqavilənin respublikamız üçün əhəmiyyətli olmaması, yaxud da ki, mənfəətli olmaması haqqında cürbəcür
fikirlər [233-234] irəli sürürdülər. Ancaq bizim mütəxəssislər bu məsələni hərtərəfli müzakirə etmişdilər və
«Şahdəniz» yatağında böyük qaz ehtiyatları, eyni zamanda böyük neft ehtiyatları olduğunu dəfələrlə sübut
etmişlər. Buna baxmayaraq bəziləri heç bir əsas olmadan əksinə sübut etmək istəyirdilər.
Milli Məclisin keçmiş sədri, özünü neft sahəsində guya böyük mütəxəssis hesab edən Rəsul Quliyev 1996-cı
ildə «Şahdəniz» müqaviləsinin imzalanmasının əleyhinə çıxdı. Biz bunu geniş müzakirə etdik. Şübhəsiz ki,
mənə də və başqalarına da yaxşı məlum idi ki, bu əks fikir heç bir şeyə əsaslanmayıbdır. Sadəcə olaraq,
Azərbaycanın gördüyü işlərə ləkə salmaq, yaxud da onlara mane olmaq, Azərbaycan iqtisadiyyatının inkişafına
mane olmaq məqsədi daşıyırdı. Bu bəd niyyətlər bizə məlum idi. Amma buna baxmayaraq mən bu barədə geniş
müzakirə apardım və burada iştirak edən bizim neft sahəsində çox böyük alimlərimiz, mütəxəssislərimiz, Dövlət
Neft Şirkətinin rəhbərliyi bu müzakirədə iştirak etdilər. Bir daha təsdiq olundu ki, «Şahdəniz» neft və qaz yatağı
zəngin yataqdır və bunun istifadə edilməsi üçün mütləq işə başlamaq lazımdır, müqavilə imzalanmalıdır.
Beləliklə, 1996-cı il iyun ayının 4-də Bakıda «Gülüstan» sarayında bu müqavilə imzalandı.
İndi o vaxtdan iki il keçibdir. Artıq biz bunun gözəl nəticələrini görürük. Məhz «Şahdəniz» müqaviləsinin
imzalanması nəticəsində, «Şahdəniz» proqramı əsasında bir konsorsium yarandı. Bu konsorsiuma «Bi-Pi», «Statoyl»,
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«Türk petrolları şirkəti», ondan sonra isə «Elf Akiten», «LUKoyl» və İranın «OİEK» şirkəti daxil oldular. Bunlar işə
başladılar və biz bu gün bunun bəhrələrini görürük. Bu bəhrələr nədən ibarətdir? Biz Xəzər dənizində azı 20 il
fəaliyyət göstərə biləcək belə nəhəng bir üzən qazma qurğusu əldə etmişik.
«Şelf-5» qurğusu suyun 200 metr dərinliyində quyu qazmaq qabiliyyətinə malik idi. Quyunun dərinliyi isə 6
min metrə [234-235] qədər ola bilərdi. Ancaq bu, layihədə var idi. Burada məlum olduğu kimi, bu, 1990-cı
illərdə işləmirdi və 1995-ci ildən bu qurğu konservasiya edilmişdi. Lakin həmin qurğu artıq yeniləşib,
modernləşib, bərpa olunubdur və onun bütün göstəriciləri yüksəlibdir. Artıq bu, suyun 700 metr dərinliyində
quyu qazmağa qadirdir. Quyunun dərinliyi isə 6 min metr deyil, 7,5-7,6 min metr ola bilər. Dünyada bu
qəbildən olan üzən qazma qurğuları ilə müqayisədə bu, ən yüksək səviyyədə duran bir qurğudur. Bu bizim üçün
böyük milli sərvətdir. Bu qurğunun hazırkı vəziyyətə gətirilməsi üçün 200 milyon dollar vəsait sərf edilibdir.
Demək, Azərbaycana 200 milyon dollar sərmayə gəlibdir. Bu qurğunun 17 ay müddətində modernləşməsində,
bərpa olunmasında, burada bildirildiyi kimi, 1200 nəfər iştirak edibdir. Bunlar Azərbaycan vətəndaşlarıdır,
mütəxəssisləridir, fəhlələridir. Demək, onlar üçün yeni və yüksək maaşlı iş yerləri açılıbdır.
Biz sizinlə Dövlət Neft Şirkətinin gəmi təmiri zavodunun ərazisindəyik. Bu zavod demək olar ki, dayanmışdı
və bu ərazi bərbad vəziyyətdə idi. Ancaq 12 milyon dollar sərmayə qoyulub, zavod modernləşdirilib, təmir
olunub, yeniləşibdir və bundan sonra böyük işlər görməyə qadirdir. Bu, «Şahdəniz» müqaviləsinin, «Şahdəniz»
layihəsinin hələ ilkin bəhrəsidir, nəticəsidir. Heç şübhə yoxdur ki, tezliklə «İstiqlal» qazma qurğusu «Şahdəniz»
neft yatağında, suyun dərinliyi 700 metr olan bir yerdə yeni quyular qazmağa başlayacaqdır və oradakı zəngin
neft və qaz yataqlarından neft və qaz hasil edə biləcəyik.
Layihəyə görə «Şahdəniz» yatağından 500 milyard kubmetr qaz alınması gözlənilir, 200 milyon ton neft
kondensatı alınması gözlənilir. Ancaq hələ bu layihədir, proqnozdur. Güman edirəm ki, «İstiqlal» qazma
qurğusu bu rəqəmləri daha da artıracaqdır və biz böyük işlərin şahidi olacağıq. Bu qurğunun yüksək səviyyəyə
gətirilməsi Azərbay[235-236]canda bir tərəfdən texnikanın, texnologiyanın inkişaf etməsini nümayiş etdirir və
bununla bərabər, Azərbaycan vətəndaşlarının, mütəxəssislərinin, bu qurğuda çalışan bütün işçilərin hamısının
müasir, yüksək səviyyəyə qalxmasını təmin edir. Bu da böyük nailiyyətdir.
Mən hesab edirəm ki, biz gələcəkdə yenə belə qurğuların, yəni o «Şelf» adlanan qurğuların bərpasını davam
etdirəcək və yenə belə bir qurğunun işə salınmasının şahidi olacağıq.
1994-cü il sentyabr ayının 20-də biz ilk böyük müqaviləni – «Əsrin müqaviləsi»ni imzalamışıq. Az bir vaxt
keçibdir, hələ dörd ili də tamam deyildir. Amma ötən illər yeni-yeni müqavilələr imzalanmışdır. İndi
Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti həm Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda, həm də Azərbaycan ərazisində
dünyanın böyük neft şirkətləri ilə 15 müqavilə imzalayıbdır və onların icrasına başlanıbdır. İmzalanmış
müqavilələrin əsasında sərmayə qoyuluşunun həcmi təxminən 35-38 milyard dollar miqdarında nəzərdə
tutulubdur. Onlar Azərbaycanın bu gün və ən çox gələcəkdə iqtisadiyyatının, həyatın bütün sahələrinin
inkişafını təmin etmək üçün çox böyük vasitədir.
Görülən işlər bu gün öz bəhrəsini verir. Neft sənayesində çalışan insanlar işləyirlər, iş yerləri əldə edirlər,
yüksək maaş alırlar və onların maddi vəziyyəti günü-gündən yaxşılaşır. Ancaq bu gördüyümüz işlər daha da çox
Azərbaycanın gələcəyinin xoşbəxtliyini təmin edir, Azərbaycanın parlaq gələcəyini təmin edəcəkdir. Biz
çalışırıq ki, gələcək nəsillər, övladlarımız, nəvələrimiz, nəticələrimiz bizim çəkdiyimiz çətinlikləri çəkməsinlər,
firavan yaşasınlar. Biz bu addımlarla Azərbaycanı iqtisadi cəhətdən inkişaf etmiş bir ölkə etmək istəyirik. Biz
bu addımlarla Azərbaycan vətəndaşlarını, xalqını xoşbəxt etmək istəyirik, onlara firavan yaşayış təmin etmək
istəyirik. Biz bu işləri dünyanın böyük neft şirkətləri ilə və onların vasitəsilə başqa böyük şirkətlərlə birgə
görürük. [236-237]
Bu gün «İstiqlal» qazma qurğusunun işə başlaması Azərbaycanın dünyanın bir neçə neft şirkəti ilə 1996-cı
ildə başladığı işin gözəl nəticəsidir. Mən bu münasibətlə Azərbaycanda neft sahəsində, iqtisadiyyatın bütün
başqa sahələrində Azərbaycan vətəndaşları ilə yan-yana işləyən, çalışan xarici şirkətlərin nümayəndələrinə,
mütəxəssislərinə, xarici ölkələrin hər bir vətəndaşına müştərək, faydalı birgə işlərimizə görə təşəkkürümü,
minnətdarlığımı bildirirəm.
Ötən bir neçə ildə Azərbaycanda iş görən xarici ölkələrin şirkətləri inandılar ki, Azərbaycanda iş görmək
olar, Azərbaycanda iş görmək üçün bütün imkanlar və ən əsası, əlverişli şərait yaranıbdır. Azərbaycanda
yaranmış ictimai-siyasi sabitlik, respublikamızda xarici şirkətlərin səmərəli iş görməsi üçün mövcud olan
qanunlar və qaydalar xarici sərmayənin Azərbaycana gəlməsi üçün böyük imkanlar yaratmışdır və bu da hər iki
tərəf üçün olduqca faydalıdır.
Bugünkü mərasim – xarici şirkətlərin nümayəndələri ilə Azərbaycan neftçiləri və ictimaiyyətin
nümayəndələrinin birlikdə keçirilən bu təntənəli mərasimi bizim gözəl əməkdaşlığımızın parlaq təzahürüdür. Bu
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bir daha sübut edir ki, Azərbaycanda görülən işlərin hamısı böyük gələcəyə malikdir və Azərbaycana sərmayə
gətirən insanlar öz sərmayəsinin xeyrini görəcəklər. Azərbaycanda yaranmış şərait bundan sonra da
respublikamıza xarici sərmayənin gəlməsini təmin edəcəkdir.
Görülən işlər və əldə olunmuş bəhrələr yalnız və yalnız Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin nəticəsidir və
Azərbaycan dövlətinin bu müstəqillikdən, azadlıqdan istifadə edərək apardığı doğru, düzgün, düşünülmüş daxili
və xarici siyasətin parlaq nəticəsidir.
Biz bu gün «İstiqlal» adı daşıyan üzən qazma qurğusunun işə başlaması mərasimində iştirak edərək və bu
nəhəng istehsal müəssisəsinə gələcək uğurlar arzu edərək bir daha [237-238] bəyan edirik ki, Azərbaycanın
dövlət müstəqilliyi bundan sonra günü-gündən yüksələcək, möhkəmlənəcək və bu qurğu kimi qüdrətli,
möhkəm, əyilməz, dönməz olacaqdır.
«İstiqlal» qurğusunun işləməsini təmin edən insanlar bir neçə gündən sonra sahildən ayrılıb qurğunun
üzərində Xəzər dənizinin dərin yerlərinə, demək olar ki, dənizin ortasına doğru gedəcəklər. Dənizdə çalışan
işçilər, mütəxəssislər adətən çox mətin, qoçaq, qəhrəman olurlar. Ümid edirəm ki, onlar yeni-yeni qəhrəmanlıq
nümunələri nümayiş etdirəcəklər. Onların hamısına cansağlığı arzu edirəm və bu qurğunun səmərəli işləməsində
uğurlar arzulayıram.
«İstiqlal» qurğusuna bir daha uzun ömür, xoşbəxt gələcək və yeni-yeni uğurlar arzulayıram.
Azərbaycan neftçilərinə eşq olsun!
Azərbaycanın milli azadlığına, istiqlaliyyətinə eşq olsun!
«İstiqlal» qurğusuna eşq olsun, eşq olsun, eşq olsun! [238]
Əliyev, Heydər Əlirza oğlu.
Müstəqilliyimiz əbədidir: 17-ci kitab. Bakı: Azərnəşr, 2006.- S. 97-100.
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ABŞ PREZİDENTİ BİLL KLİNTONUN XƏZƏRYANI BÖLGƏ ÜZRƏ XÜSUSİ
NÜMAYƏNDƏSİ, SƏFİR RİÇARD MORNİNQSTAR İLƏ GÖRÜŞDƏKİ
SÖHBƏTDƏN
Ankara,
«Hilton» mehmanxanası
28 oktyabr 1998-ci il
R i ç a r d M o r n i n q s t a r: Cənab prezident, Sizi səmimiyyətlə salamlayır və yenidən
görüşməyimizdən şərəf duyduğumu bildirirəm. Məlumat verim ki, Türkiyəyə səfərim zamanı bu ölkənin yüksək
vəzifəli şəxsləri - prezident Süleyman Dəmirəl, xarici işlər naziri və digər nazirlərlə çox mənalı və dolğun
görüşlər keçirmişəm.
Cənab prezident, biz Bakı - Ceyhan layihəsinin, Bakı-Ceyhan boru xəttinin arxasında çox möhkəm dayanmışıq.
Mən prezident Bill Klintonun və vitse-prezident Albert Qorun ən səmimi salamlarını Sizə yetirmək istəyirəm,
onlardan Sizə salamlar gətirmişəm. İstəyirəm ki, onların Sizə olan rəğbətini bildirim. Siz bu layihəni dəstəklədiyinizə
görə onlar Sizə böyük rəğbət və hörmət bəsləyirlər.
Bakı–Ceyhan boru xəttinin çəkilməsi ilə bağlı layihənin həyata keçirilməsi, bu işin irəliyə aparılması barədə
ABŞ-da cəhdlər və səylər göstərmişdir.
Biz Ağ evdə bir neçə Amerika şirkətlərinin rəhbərləri - prezidentləri və aparıcı mütəxəssisləri ilə
görüşmüşük. Şirkətlərin rəhbərlərinə izah etmişik ki, Bakı–Ceyhan layihəsi [114-115] region üçün siyasi
cəhətdən çox vacibdir. Onlara demişik ki, Türkiyə Bakı–Ceyhan xəttindən əl çəkməyəcəkdir.
Cənab prezident, Sizin özünüz də Bakı–Ceyhan xəttini çox möhkəm dəstəkləyərsiniz. Biz onları
həvəsləndirmişik ki, bu mövqelərində çox dəqiq olsunlar və adı çəkilən neft boru xəttinin arxasında dayansınlar.
Biz anlayırıq ki, burada kommersiya məsələləri ön plana çəkilir. Eyni zamanda başa düşürük ki, Türkiyə
hökuməti bu məsələ haqqında dərindən düşünərək şirkətlərlə bunu həll edə bilər.
Bir neçə həftə ərzində danışıqlar vasitəsilə bu məsələnin həlli yolunun tapılmasının mümkün olduğunu
vurğulayıram. Onu da əlavə edim ki, Türkiyənin xarici işlər naziri ilə keçirilən görüşdə cənab nazir İsmayıl Cəm öz
ölkəsinin Bakı–Ceyhan xəttinə münasibətinin dəyişməzliyi barədə bəyanat vermişdir. Türkiyə tam anlayır ki, bu
məsələnin həllində aparıcı rol oynayan Azərbaycandır.
Cənab prezident, məhz Sizin sözünüz vacib olacaqdır. Sizin rolunuz həm bu layihənin tamamlanması, başa çatması
üçün, həm də bu layihənin regional əməkdaşlığı təmin etməsi üçün çox vacibdir.
H e y d ə r Ə l i y e v: ABŞ prezidenti cənab Bill Klintondan və vitse-prezident cənab Albert Qordan mənə
çatdırdığınız salamlara, xoş arzulara görə, cənab, Sizə təşəkkürümü bildirirəm.
Rica edirəm ki, mənim salamlarımı, hörmət və ehtiramımı prezident cənab Bill Klintona və vitse-prezident
cənab Albert Qora çatdırasınız.
Əsas məsələ haqqında onu deyə bilərəm ki, Azərbaycanın əvvəldən Bakı–Ceyhan marşrutunu dəstəklədiyini siz
bilirsiniz və mən bu barədə dəfələrlə bəyanat vermişəm. Bu yaxın zamanlarda cənab Yan Kalitski mənə vitse-prezident
cənab Albert Qorun məktubunu gətirdi və mən o məktubla da tanış olmuşam. Ona görə də burada Azərbaycanın
mövqeyi sizə məlumdur. [115-116]
Ancaq siz bilirsiniz ki, məsələ mürəkkəbləşibdir. Beynəlxalq Əməliyyat Şirkəti, konsorsium, hansı ki, bu işləri
maliyyələşdirir, - onlar indi Bakı - Ceyhan xəttini dəstəkləmirlər. Mən dünən, yəni oktyabrın 27-də Bakıda onlarla bir
saat yarım danışıq aparmışam. Bizim Dövlət Neft Şirkətinin rəhbərləri Natiq Əliyev, İlham Əliyev əvvəllər də onlarla
bu barədə danışıqlar aparmışlar. Ancaq mən işlərimin çox olmasına baxmayaraq dünən onları qəbul etdim. Mənimlə
görüşməyi onlar çoxdan xahiş etmişdilər. Biz çox ətraflı danışdıq. Onlar bir çox rəqəmlər gətirirlər və sübut edirlər ki,
Bakı - Ceyhan boru xətti iqtisadi nöqteyi-nəzərdən səmərəsizdir, səmərəli deyildir. Təklif edirlər ki, əsas boru xətti
Bakıdan Supsaya qədər tikilsin.
Mən sizə deyim ki, o nümayəndə heyətinin tərkibində «AMOKO»nun da nümayəndəsi var idi. Yəni mənimlə
danışıq aparanlar əsas «Bi-Pi»nin nümayəndələri idilər. Ancaq «AMOKO»nun da nümayəndəsi orada idi. O bildirdi
ki, mən ABŞ hökumətinin mövqeyini bilirəm və onunla razıyam. Ancaq biz kommersiya prinsiplərinə daha çox
üstünlük veririk.
Mən bunlarla razı olmadım və onlara öz fikrimi bildirdim. Bizim Dövlət Neft Şirkətinin rəhbərləri Natiq
Əliyevə, İlham Əliyevə göstəriş verdim ki, bir neçə gün ərzində bütün bu rəqəmləri araşdırsınlar, - yəni BakıCeyhan xəttinin ümumi qiyməti nə qədərdir. Konsorsiumun nümayəndələri sübut edirlər ki, Bakı-Supsa Bakı –
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Ceyhandan təxminən bir milyard dollar ucuz olacaqdır. Onlar nefti Supsadan tankerlərlə Türkiyənin Bosfor
boğazındakı Karıkgöl limanına çatdırmaq, oradan isə 50 kilometr uzunluğunda neft borusu vasitəsilə Mərmərə
dənizinə çıxarmaq istəyirlər. Mən bu təklifləri qəbul etmədim. Ancaq belə problemlər vardır. Ona görə də biz
gərək bu məsələnin nə cür həll olunması barədə fikir mübadiləsi aparaq. [116]
Əliyev, Heydər Əlirza oğlu.
Müstəqilliyimiz əbədidir: 18-ci kitab. Bakı: Azərnəşr, 2006.- S. 54.
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BAKI–TBİLİSİ-CEYHAN MARŞRUTUNUN MÜƏYYƏNLƏŞDİRİLMƏSİNİ NƏZƏRDƏ
TUTAN ANKARA BƏYANNAMƏSİNİN İMZALANMASI MƏRASİMİNDƏ
ÇIXIŞ
Türkiyə Böyük Millət Məclisinin binası
29 oktyabr 1998-ci il
Türkiyə Cümhuriyyətinin prezidenti hörmətli cənab Süleyman Dəmirəl!
Türkiyə Böyük Millət Məclisinin sədri hörmətli cənab Hikmət Çətin!
Türkiyə Cümhuriyyətinin Baş naziri hörmətli cənab Məsud Yılmaz!
Gürcüstan prezidenti cənab Eduard Şevardnadze!
Qazaxıstan prezidenti cənab Nursultan Nazarbayev!
Özbəkistan prezidenti cənab İslam Kərimov!
Amerika Birləşmiş Ştatlarının energetika naziri cənab Bill Riçardson!
Türkiyə Cümhuriyyətinin 75-ci ildönümü münasibətilə bayram mərasimləri zamanı Ankarada imzaladığımız
bəyannamə tarixi əhəmiyyət daşıyır. Bu, birinci növbədə bizim ölkələrimizin, xalqlarımızın milli mənafeyinə
cavab verir, milli mənafeyindən irəli gəlir. Eyni zamanda dövlətlərimiz, ölkələrimiz arasında iş birliyinin,
əməkdaşlığın yeni bir mərhələsini nümayiş etdirir.
Məlumdur ki, Azərbaycan Respublikası Xəzər dənizinin enerji ehtiyatlarının işlənilməsi və dünya
bazarlarına çıxarılması üçün bir neçə il bundan əvvəl əməli işlərə başlamışdır. [121-122] 1994-cü il sentyabrın
20-də dünyanın nüfuzlu 11 neft şirkəti ilə, konsorsium yaratmış şirkətlərlə böyük bir müqavilə – Xəzər
dənizindəki «Azəri», «Çıraq» yataqlarından və «Günəşli» yatağının dərinlikdə yerləşən hissəsindən neft və qaz
hasil edilməsi haqqında müqavilə imzalanıbdır. Bu müqavilə «Əsrin müqaviləsi» adı alıbdır.
Biz keçən il noyabrın 12-də «Çıraq» neft yatağından ilkin neftin alınmasını qeyd etdik. Hazırda həmin
yataqdan gündə 10 min ton neft hasil olunur və dünya bazarlarına çıxarılır. Aparılan işlər nəticəsində yaxın
vaxtlarda hasilat 3 dəfə artacaqdır.
Biz 1994-cü ildə bu müqaviləni imzalayarkən Xəzər neftinin dünya bazarlarına çıxarılması üçün bir neçə
boru kəməri yaradılmasını nəzərdə tutmuşduq. Onlardan birincisi Bakı-Novorossiysk marşrutu, ikincisi – ilkin
neftin ixracı üçün Bakı-Supsa, Gürcüstan marşrutu və ən əsas, böyük neft kəməri isə – dörd il bundan əvvəl də
fikrimiz belə idi – Bakı- Ceyhan marşrutu olmalıdır.
Xəzərin Azərbaycan sektorunda ötən dörd il müddətində bir çox yataqlar barədə 10-dan artıq beynəlxalq
konsorsiumla müqavilələr imzalanmış və həmin neft, qaz yataqlarından gələcəkdə böyük neft alınması
gözlənilir.
Məlumdur ki, Xəzərin digər ölkələrə – Qazaxıstana, Türkmənistana, Rusiyaya, İrana məxsus sektorlarında da neft
yataqları vardır. Məmnuniyyətlə qeyd edirəm ki, bu sektorlarda da, xəsusən Qazaxıstana məxsus sektorda artıq əməli
işlər aparılır.
Mərkəzi Asiyanın, Xəzəryanı ölkələrin – Qazaxıstanın, Türkmənistanın, Özbəkistanın ərazilərində də böyük
neft və qaz yataqları vardır. Həmin yataqların gələcəkdə işlənilməsi, neftin və qazın dünya bazarlarına
çıxarılması üçün yollar araşdırılır.
Bunlar hamısı 1994-cü ildə bizim nəzərdə tutduğumuz Bakı -Ceyhan böyük, əsas neft kəmərinin çəkilməsini
bu gün daha [122-123] da reallaşdırır. Məlumdur ki, Qazaxıstanın «Tengiz» yatağında zəngin neft və qaz
ehtiyatları vardır. Oradan hasil edilən neftin bir hissəsi artıq Qazaxıstan, Azərbaycan, Gürcüstan
respublikalarının ərazilərindən, Xəzər dənizi və Qara dəniz vasitəsilə dünya bazarlarına çıxarılır. Məlumat
verirəm ki, bu yolla artıq 2 milyon 500 min ton Qazaxıstan nefti daşınıbdır.
«Tengiz»dəki zəngin neft yataqlarının gələcəkdə işlənilməsi Qazaxıstanın Aktay limanı ilə bizim Bakı limanı
arasında bir neft borusu tikilməsi zərurətini də meydana çıxarmışdır. Bütün bunlar hamısı Bakı–Ceyhan əsas
neft boru kəmərinin bu gün çox real olduğunu əyani surətdə sübut edir. Ona görə də bu gün burada, Türkiyədə,
Ankarada hamımızın birlikdə imzaladığımız bu bəyannamə bizim dörd il müddətində apardığımız işin böyük bir
nəticəsidir.
Doğrudur, Bakı–Ceyhan marşrutuna, Bakı–Tbilisi–Ceyhan marşrutuna etiraz edənlər və onun həyata keçirilməsinə mane olmaq istəyənlər də vardır. Bəzi şirkətlər kommersiya nöqteyi-nəzərindən bu marşrutun səmərəli
olmadığını iddia edirlər. Şübhəsiz ki, bu şirkətlərin kommersiya maraqları da nəzərə alınmalıdır. Biz həmin
şirkətlərlə bundan sonra da iş aparacağıq. Ancaq hesab edirəm ki, mərasimdə iştirak edən ölkələrin dövlət başçılarının
bu gün ifadə etdikləri siyasi iradə bu proqramın, layihənin həyata keçirilməsinin təməlini qoyur.
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Bilirsiniz ki, bu işlərin təməlini, əsasını müstəqil Azərbaycan Respublikası Xəzər dənizindəki enerji ehtiyatlarının birgə işlənilməsi barədə qəbul etdiyi 4 qərarlarla qoymuşdur. Mən çox məmnunam ki, dörd il bundan
əvvəl təməlini qoyduğumuz iş bu gün böyük vüsət almışdır və bu gün burada iştirak edən dövlət başçılarının
hamısının birgə iradəsi ilə böyük bir bəyannamənin qəbul olunmasına gətirib çıxarmışdır.
Mən Bakı–Tbilisi–Ceyhan neft boru kəmərinin böyük gələcəyinə, uğuruna inanıram. Mən inanıram ki, bu
neft [123-124] borusunun tikilməsi və ondan gələcəkdə istifadə edilməsi bizim ölkələrimiz arasında olan
dostluq, əməkdaşlıq, qardaşlıq əlaqələrini daha da yüksəklərə qaldıracaqdır. Eyni zamanda, bunlar hamısı
ölkələrimizin dövlət müstəqilliyinin nə qədər vacib olduğunu sübut edir. Biz yalnız dövlət müstəqilliyi əldə
edəndən sonra öz təbii sərvətlərimizin sahibi olmuşuq, bunlardan sərbəst surətdə istifadə edirik və hasil edilmiş
nefti istədiyimiz vaxt dünya bazarlarına çıxarırıq.
Mən bu gün bəyannamənin imzalanması münasibətilə dost ölkələrin dövlət başçılarını – Türkiyəni,
Qazaxıstanı, Gürcüstanı, Özbəkistanı, Amerika Birləşmiş Ştatlarını və Xəzəryanı ölkələrin hamısını təbrik
edirəm. Ümidvaram ki, bizim bu gün gördüyümüz iş XXI əsr, gələcək əsrlər üçün böyük töhfələr verəcəkdir.
Xeyirli, uğurlu olsun! [124]
Əliyev, Heydər Əlirza oğlu.
Müstəqilliyimiz əbədidir: 18-ci kitab. Bakı: Azərnəşr, 2006.- S. 58-59.
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ANKARA BƏYANNAMƏSİ
Ankara
29 oktyabr 1998-ci il
Azərbaycan Respublikasının prezidenti Heydər Əliyev, Gürcüstan prezidenti Eduard Şevardnadze,
Qazaxıstan Respublikasının prezidenti Nursultan Nazarbayev, Türkiyə Respublikasının prezidenti Süleyman
Dəmirəl, Özbəkistan Respublikasının prezidenti İslam Kərimov öz ölkələrində neft və qaz ehtiyatlarının hasilatı
və istehsalı, bir neçə boru kəməri vasitəsilə bu ehtiyatların dünya bazarlarına təhlükəsiz nəql edilməsi
imkanlarını qiymətləndirərək, habelə bu məsələlər barədə təxirə salmadan qərar qəbul edilməsi zəruriliyini
nəzərə alaraq bu bəyannaməni imzaladılar.
1. Prezidentlər hesab edirlər ki, onların ölkələrindəki karbohidrogen ehtiyatlarının işlənilməsi Xəzər regionu
ölkələrinin və qonşu ölkələrin müstəqilliyinin və təhlükəsizliyinin möhkəmləndirilməsi üçün böyük əhəmiyyət
daşıyır. Onlar həmçinin iqtisadi inkişafın təmin edilməsi, öz xalqlarının həyatının yaxşılaşdırılması üçün iqtisadi
və kommersiya cəhətdən əlverişli olan boru kəmərləri vasitəsilə neft və təbii qazın nəql olunmasının zəruriliyini
təsdiq etdilər. Prezidentlər daha sonra karbohidrogen ehtiyatlarının sərbəst, sabit şəkildə, ətraf mühitin
qorunmasının şərtlərinə uyğun olaraq maneəsiz daşınmasını tələb edən Avropa energetika xartiyasının
prinsiplərinə sadiq olduqlarını təsdiq etdilər.
2. Prezidentlər karbohidrogen istehsal edən ölkələrin mənafelərini əsas tutaraq qeyd etdilər ki, kommersiya
cəhətdən [125-126] məqbul və ədalətli olan, ayrı-seçkiliyə yol verməyən Şərq-Qərb dəhlizinin, o cümlədən
Xəzər boru kəməri şirkətinin, Transxəzər və Transqafqaz boru kəmərləri sistemlərinin yaradılması Xəzər dənizi
regionunda və başqa qonşu ölkələrdə hasil edilən karbohidrogenlərin dünya bazarına çıxarılmasını təmin edən
son dərəcə mühüm layihədir.
3. Prezidentlər Azərbaycanın əsas ixrac boru kəməri üzrə qərar qəbul etmək ərəfəsində qətiyyətlə bəyan
etmişlər ki, onlar Xəzər–Aralıq dənizi (Bakı–Tbilisi–Ceyhan) boru kəməri layihəsini əsas ixrac layihəsinə
çevirmək barədə qəti qərara gəlmişlər.
4. Onlar həm istehsalçı ölkələr, həm də Xəzər dənizinin hər iki tərəfində yerləşmiş tranzit ölkələr üçün boru
kəmərinin açıqlığının, habelə bu xəttin lazımi miqdarda məhsul ilə təmin edilməsinin əhəmiyyətini qeyd
etmişlər. Prezidentlər bu məqsəd naminə müvafiq hökumətlərlə ətraflı və konstruktiv danışıqlar aparmaq, boru
kəmərinin yaradılması üçün əlverişli şərtlər təqdim etmək və zəruri maliyyə vəsaitinin ayrılmasını təmin etmək
üçün Xəzər regionunda karbohidrogen ehtiyatlarının işlənilməsində iştirak edən şirkətləri, başqa əlaqədar
şirkətləri, habelə beynəlxalq maliyyə təsisatlarını dəvət etmişlər.
5. Prezidentlər dünya bazarlarına enerji ehtiyatlarının nəql olunmasına dair layihələr üzərində işləyən xarici
və yerli investorların hüquqlarının müdafiəsi haqqında beynəlxalq qanunlara uyğun olaraq Şərq-Qərb enerji
dəhlizinin və bu çərçivədə Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəmərinin yaradılması üçün zəruri şəraiti mümkün qədər
tez bir zamanda təmin etmək barədə özlərinin müvafiq hakimiyyət orqanlarına göstəriş verəcəklərini öhdələrinə
götürdülər. Onlar həmçinin investorlar üçün əlverişli şərait yaradılması məqsədi ilə lazımi tədbirlər görəcəkləri
barədə razılığa gəldilər. [126-127]
6. Prezidentlər Qara dənizin, Aralıq dənizinin sahillərinin, habelə Türkiyə boğazlarının qorunması üçün
səylər göstərilməsinin əhəmiyyətini bir daha vurğuladılar. Prezidentlər həmçinin qeyd etdilər ki, xüsusilə
Türkiyə boğazlarında tanker gəmiçiliyinin potensial artımını nəzərə alaraq neftin və təbii qazın dünya
bazarlarına nəql edilməsi təhlükə yaratmamalı, ətraf mühitə, insanların həyatına, mülkiyyətinə və təhlükəsiz
dənizçiliyə mane olmamalıdır.
Azərbaycan Respublikası adından Heydər ƏLİYEV
Gürcüstan adından Eduard ŞEVARDNADZE
Qazaxıstan Respublikası adından Nursultan NAZARBAYEV
Türkiyə Respublikası adından Süleyman Dəmirəl, Məsud YILMAZ
Özbəkistan Respublikası adından İslam KƏRİMOV
Şahid sifətində Bill RİÇARDSON, ABŞ-ın energetika üzrə katibi.[127]
Əliyev, Heydər Əlirza oğlu.
Müstəqilliyimiz əbədidir: 18-ci kitab. Bakı: Azərnəşr, 2006.- S. 60.
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ABŞ PREZİDENTİNİN VƏ DÖVLƏT KATİBİNİN XÜSUSİ MÜŞAVİRİ, SƏFİR
RİÇARD MORNİNQSTARIN BAŞÇILIQ ETDİYİ NÜMAYƏNDƏ
HEYƏTİ İLƏ GÖRÜŞDƏ SÖHBƏT
Prezident sarayı
16 dekabr 1998-ci il
H e y d ə r Ə l i y e v: Mən sizi salamlayıram. Azərbaycanda sizinlə yenidən görüşməyimdən çox
məmnunam. Cənab Morninqstar, biz sizinlə oktyabrın sonunda Türkiyədə, Ankarada görüşmüşdük. Hesab
edirəm ki, biz birlikdə əhəmiyyətli iş gördük. Bakı – Ceyhan boru kəməri haqqında Ankara bəyannaməsi o
vaxtdan indiyədək dünya ictimaiyyətinin diqqət mərkəzindədir və müzakirə mövzusuna çevrilibdir. Kimsə
müzakirə edir, biz isə bu işləri əməli surətdə həyata keçiririk. Ona görə də mən çox məmnunam ki, siz yenidən
bizim regionumuza gəlmisiniz və görüşüb danışmağa, gələcək işləri müzakirə etməyə imkanlar vardır.
R i ç a r d M o r n i n q s t a r: Cənab prezident, çox sağ olun. Səmimi sözlərə görə minnətdarlığımı
bildirirəm, mən ABŞ prezidenti Bill Klintonun və vitse-prezident Albert Qorun salamlarını Sizə yetirmək
istəyirəm.
Mən Ankara bəyannaməsinin əhəmiyyəti barədə Sizin dediyiniz fikirlərlə tam razıyam. Ankara bəyannaməsi
oktyabrın 29-da imzalanmışdır. Siz bu sahədə dönüş nöqtəsi yaratmaqda xüsusi, müstəsna rol oynamısınız. Mən
inanıram ki, biz o zamandan etibarən müəyyən tərəqqi əldə etmişik. [411-412] Azərbaycan Beynəlxalq
Əməliyyat Şirkətinin, Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin və Türkiyə hökumətinin apardığı birgə iş artıq öz
bəhrələrini verməkdədir. Şirkətlər Bakı – Ceyhan layihəsinin arxasında duran siyasi reallıqları artıq duymağa,
dərk etməyə başlayırlar. Onlar bu regionun liderlərinin – prezidentlər Süleyman Dəmirəlin, Heydər Əliyevin,
Eduard Şevardnadzenin bu işə nə dərəcə ciddi yanaşmalarını da hiss edirlər. Lakin bəzi kommersiya
məsələlərinin hər biri işlənilməlidir.
Mənə məlumdur ki, oktyabrın 29-da Ankarada keçirilmiş görüşlərdən sonra Türkiyənin xüsusi nümayəndəsi
Azərbaycana gəlmiş, Sizinlə görüşmüş, qiymətlərə münasibətləri haqqında fikirləri Sizə təqdim etmiş, özlərinin
və ABƏŞ-in qiymətləri arasındakı fərqi göstərmişdir.
Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin prezidenti Natiq Əliyevlə və şirkətin birinci vitse-prezidenti İlham
Əliyevlə birlikdə biz bu gün səhər həmin məsələləri müzakirə etmişik. Biz məsələnin müzakirəsinin üçüncü
mərhələsinə keçmişik. Bizim və Türkiyənin irəli sürdüyü qiymətlər bir-birinə çox yaxındır. Biz razılığa
gəlmişik, ARDNŞ və Türkiyə hökuməti qarşıdakı həftə ərzində şirkətlərlə sıx işləməlidirlər ki, qiymətlər arasında daha çox yaxınlıq olsun. Biz belə düşünürük ki, Türkiyə hökuməti Bakı – Ceyhan layihəsinin həyata
keçirilməsi üçün bu cəhətdən lazımi şərait yaradacaqdır və eyni zamanda şirkətlərin narahat olduqları məsələlər
haqqında da lazımi qərarlar qəbul ediləcəkdir. Biz ümid edirik ki, Bakı – Ceyhan layihəsinin həyata keçirilməsi
üçün tezliklə ümumi razılıq əldə olunacaqdır.
H e y d ə r Ə l i y e v: Söylədiyiniz fikirlərə görə sizə minnətdarlığımı bildirirəm – ABŞ prezidenti cənab
Bill Klintonun və vitse-prezident cənab Albert Qorun mənə çatdırdığınız salamlarına görə təşəkkür edirəm.
Xüsusilə Milad və Yeni il bayramları qarşısında mənim də salamlarımı və ən [412-413] xoş arzularımı prezident
cənab Bill Klintona və vitse-prezident cənab Albert Qora çatdırmağınızı xahiş edirəm.
Mən Ankaradan Bakıya dönəndən sonra Bakı – Ceyhan neft kəməri haqqında imzaladığımız bəyannamə ilə
əlaqədar olaraq prezident cənab Bill Klintona və vitse-prezident cənab Albert Qora məktublar göndərdim və bir
çox mülahizələrimi onlara bildirdim. Bilirsiniz ki, prezident cənab Bill Klinton və vitse-prezident cənab Albert
Qor vaxtilə bu məsələ ilə əlaqədar mənə məktublar göndərmişdilər. Bakı – Ceyhan boru kəməri haqqında
bəyannamənin imzalanıb-imzalanmaması barədə müəyyən qədər narahatlıq var idi. Ötən zaman göstərdi ki,
ümumi səylərimiz nəticəsində biz öz istədiyimizə artıq nail olduq. Amma mane olmaq istəyənlər çox idi və bu
gün də vardır. Bir daha qeyd edirəm, bu münasibətlə sizin regiona gəlməyiniz və işlərin daha da dərindən
müzakirə olunması çox əhəmiyyətlidir.
Bakı – Ceyhan boru kəmərinin qiymətləri haqqında fərq Ankara bəyannaməsi imzalanmazdan əvvəl də bizə
məlum idi. Ona görə də bəyannamə imzalanan kimi biz, yəni Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti Türkiyənin
müvafiq orqanları ilə birlikdə çox böyük işlər gördük. Noyabrın əvvəlində İstanbulda bir görüş keçirildi və
məsələlər orada müzakirə olundu. Sonra isə Türkiyənin nümayəndə heyəti Azərbaycana gəldi. Beləliklə, hesab
edirəm ki, Bakı – Ceyhan xəttinin qiymətləri ümumi səylər nəticəsində daha da dəqiqləşdirilir. Ancaq mən
sizinlə razıyam ki, bu işləri, xüsusən konsorsiuma daxil olan şirkətlərlə davam etdirmək lazımdır.
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Bilirsiniz ki, neftin qiymətinin son vaxtlar aşağı düşməsi ilə əlaqədar Xəzər hövzəsindəki ehtiyatlar haqqında
da müxtəlif fikirlər dolaşır. Bəziləri hesab edirlər ki, bu imzalanmış müqavilələr artıq həyata keçirilməyəcək,
yaxud da Xəzər hövzəsindəki ehtiyatlar indi o qədər böyük əhəmiyyət daşımır. Bir sıra ölkələrdə bəzi dairələr
bizim işimizə mane ol[413-414]maq, Azərbaycanda, ümumiyyətlə, Xəzər hövzəsindəki neft ehtiyatlarının
miqdarını həmişə azaltmaq və dünyada başqa bir ictimai fikir yaratmaq üçün əvvəllər də belə fikirlər irəli
sürürdülər. Təəssüflər olsun ki, Azərbaycanda müxalifətdə olan bəzi qüvvələr də bu fikirləri yayırlar və hətta
buna görə sevinirlər.
Mən dünən ANS televiziyasına baxırdım. Müxalifətdə olan bir şəxs orada çıxış edib yalan məlumatlar verirdi
ki, guya neft şirkətlərinin bəziləri artıq buradan çıxıb getmək istəyirlər, bəziləri də guya gəlmək istəmirlər. Mən
respublikamıza düşmən olan bəzi ölkələrin xadimlərinin çıxışına oxşar çıxışı Azərbaycanda da gördüm.
Ancaq mən həmin axşam fikirləşdim ki, bunların ya dünyadan xəbəri yoxdur, yaxud da onlar yalan
danışmağa öyrəşiblər. İş burasındadır ki, Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti ilə ABŞ-ın «Frontera pesorses» şirkəti
arasında dekabrın 15-də Bakıda yeni bir müqavilə imzalanıbdır. Amerika Birləşmiş Ştatlarının və Avropa
ölkələrinin şirkətləri yeni müqavilələrin imzalanması ilə əlaqədar bu gün də bizə müraciətlər edirlər.
Şübhəsiz, mən bunu ona görə deyirəm ki, təəssüflər olsun, ölkəmizin daxilində də təxribat xarakterli belə
şayiələr yayanlar vardır. Amma bunların heç biri bizim ümumi işimizə mane ola bilməz. Belələri nə qədər
çalışdılar ki, Bakı-Ceyhan boru kəməri haqqında sənəd imzalanmasın, ancaq biz onu imzaladıq.
Ümid edirəm ki, Ankarada Türkiyə ilə Türkmənistan arasında qazın nəqli barədə imzalanmış saziş də həyata
keçiriləcəkdir. Mən bilirəm ki, siz bunda çox maraqlısınız. Demirəm ki, biz maraqlıyıq, amma biz bunu
istəyirik.
Bilirsiniz, Xəzər dənizinin tarixinin nə qədər olduğunu heç kəs deyə bilməz. Yer kürəsinin tarixi nə
qədərdirsə, Xəzər dənizinin də tarixi o qədərdir. Ancaq XX əsrin sonunda və XXI əsrin əvvəlində Xəzər
dənizinin mineral ehtiyatlarında [414-415] böyük bir inqilab baş verir. Biz də bu inqilabın iştirakçılarıyıq.
Hesab edirəm ki, bu inqilab da bütün xalqlar, o cümlədən Azərbaycan xalqı üçün çox böyük bəhrə verəcəkdir.
Ancaq biz gərək bunun üçün çox işləyək.
Xəzər dənizinin sektorlara bölünməsinin dünənə qədər əleyhinə çıxan ölkələrin hər biri indi öz sektorunda
fəal işə başlayıbdır. Bilirsiniz ki, dekabrın 15-də Tehranda İranın Neft Nazirliyi ilə «Şell» və «Lazmo» şirkətləri
arasında bir saziş imzalanıbdır. Bu da onu göstərir ki, heç kəs Xəzər dənizindən uzaqlaşmır, əksinə, hamı Xəzər
dənizinə gəlir. Bizim çox böyük perspektivlərimiz vardır. Hesab edirəm ki, biz bunları sizinlə müzakirə edə
bilərik.
R i ç a r d M o r n i n q s t a r: Cənab prezident, məlumat verim ki, mən həmin gün Bakıda mətbuat
konfransı keçirdim və Bakı-Ceyhan boru kəməri marşrutuna münasibətimi bildirdim. İnanıram ki, bütün
tərəfləri razı salan cavab alınacaqdır. Mənə elə gəlir ki, bu cavabın alınmasından ötrü biz mümkün qədər sürətlə
işləməliyik və eyni zamanda bunu təmin etmək üçün bəzi şirkətlərin narazılıqlarını da nəzərə almalıyıq. Mənim
fikrimcə, Türkiyə bu məqsədlə lazımi şərtləri təmin etməyə artıq hazırdır və biz bu məsələ ətrafında birgə
işləməliyik.
Mən Transxəzər layihəsinə öz münasibətimi bildirmək istəyirəm. Biz Transxəzər layihəsinə Sizin davamlı
dəstəyinizə öz hörmətimizi və ehtiramımızı bildirmək istəyirik.
Məlumdur ki, Siz siyasi xadim kimi bu regionda müstəsna rol oynayırsınız. Siz Türkmənistanın da iqtisadi
inkişafının lazımlığını duyursunuz və ona görə də bu layihəyə dəstək verirsiniz. Hamıya məlumdur ki, bu
layihənin tam həyata keçməsi üçün orada Azərbaycan da iştirak etməlidir. Mən Türkiyədə bu məsələ haqqında
dünən danışmışam. Cənab Natiq Əliyev bugünkü görüşümüzdə bu məsələni bir daha irəli sürdü. Mən sabah
Türkmənistanda olarkən bu məsələni bir [415-416] daha qaldıracağam. Biz Türkiyəyə və Türkmənistana ciddi
surətdə təklif edəcəyik ki, Azərbaycanla iş birliyi yaratsınlar və bu komissiya birlikdə fəaliyyət göstərsin.
Mən «Şell» və «Lazmo» sazişinə aid fikrimi də bildirmək istəyirəm. Biz Sizin narahatlığınızı tam dərk
edirik. Mən Vaşinqtona qayıtdıqdan sonra bu, bizim məşğul olacağımız əsas məsələlərdən biri olacaqdır. Biz bu
məsələni Vaşinqtonda lazımi səviyyəyə çatdıracağıq.
Sizinlə yenidən görüşməyimə, bir çox mühüm məsələləri müzakirə edib aydınlaşdırdığımıza görə bir daha
təşəkkürümü bildirirəm. [416]
Əliyev, Heydər Əlirza oğlu.
Müstəqilliyimiz əbədidir: 18-ci kitab. Bakı: Azərnəşr, 2006.- S. 172-173.
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XƏZƏRİN AZƏRBAYCAN SEKTORUNDAKI «YANAN TAVA», «ATƏŞGAH» VƏ
«MUĞAN-DƏNİZ» BLOKUNUN KƏŞFİYYATI, İŞLƏNİLMƏSİ VƏ HASİLATIN PAY
BÖLGÜSÜ HAQQINDA AZƏRBAYCAN DÖVLƏT NEFT ŞİRKƏTİ İLƏ YAPONİYANIN
«CAPAN PETROLEUM», «İNDONEZİYA PETROLEUM», «İTOÇU OYL EKSPLOREYŞN»
VƏ «TEYKOKU OYL» NEFT ŞİRKƏTLƏRİ ARASINDA MÜQAVİLƏNİN İMZALANMASI
MƏRASİMİNDƏ NİTQ
«Gülüstan» sarayı
25 dekabr 1998-ci il
Hörmətli xanımlar və cənablar!
Hörmətli qonaqlar!
Biz bu gün Azərbaycanda, Bakıda yeni bir neft müqaviləsinin imzalanması mərasiminə toplaşmışıq.
Bugünkü mərasim, imzalanacaq müqavilə Azərbaycan dövlətinin, prezidentinin neft siyasətinin həyata
keçirilməsində növbəti bir addımdır.
Məlumdur ki, Azərbaycan dövləti 1994-cü ildən başlayaraq özünün neft siyasətini həyata keçirir. Bu
siyasətin əsas məzmunu və prinsipləri Azərbaycanın zəngin neft və qaz yataqlarının intensiv işləməsindən
ibarətdir. Müstəqil Azərbaycan dövləti bunun üçün, xarici sərmayənin cəlb olunması üçün dünyanın böyük neft
şirkətləri ilə müştərək iş görməyi ən münasib yol kimi seçmişdir. [462-463]
Qeyd etdiyim kimi, biz beləliklə, bir tərəfdən Azərbaycanın neft və qaz yataqlarının istifadə olunması
üçün xarici investisiyanı cəlb edirik və bununla bərabər, dünyanın böyük neft şirkətləri ilə müştərək iş görərək
onların təcrübəsindən və onlarda olan müasir texnikadan, texnologiyadan istifadə edilməsini nəzərdə tuturuq.
Biz neft siyasətini planlaşdıraraq, həyata keçirməyə başlayaraq bilirdik və bildiyimizə görə də bunu
etmişik ki, o, Azərbaycanın bu günü və gələcəyi üçün çox faydalıdır. Ötən dörd il ərzində görülən işlər və əldə
edilən nəticələr bizim neft siyasətimizin Azərbaycan xalqının milli mənafeləri üçün nə qədər faydalı olduğunu
indi əyani sübut edir.
Ötən dörd il ərzində 15 müqavilə imzalanıbdır. Bu 15 müqavilədə 14 ölkədən dünyanın 27 böyük neft
şirkəti iştirak edir. Bu müqavilələr əməli surətdə həyata keçirilir, böyük işlər görülür. Bunlar hamısı
Azərbaycanın iqtisadi inkişafına artıq öz təsirini göstərir.
Biz «Əsrin müqaviləsi» adlanan ilk müqavilənin - 1994-cü il sentyabrın 20-də imzalanmış müqavilənin
artıq praktiki nəticələrini görürük. Bir il bundan öncə, 1997-ci il noyabr ayının 12-də «Çıraq» yatağından neft
hasil olunmağa başladı. İndi Azərbaycan nefti Bakı-Novorossiysk boru kəməri vasitəsilə dünya bazarına
çıxarılır.
Məlumdur ki, birinci müqavilə - «Əsrin müqaviləsi» gözləniləndən də artıq nəticələr verir. «Çıraq»
yatağındakı hər quyudan nəzərdə tutulduğundan 3-4 dəfə çox neft alınır. Bu müqavilənin layihəsində 510
milyon ton neft əldə etmək nəzərdə tutulmuşdu. İndi artıq 630 milyon ton neft gözlənilir. Güman edirəm ki,
bundan da artıq neft olacaqdır. Digər müqavilələrin də hamısı əməli surətdə həyata keçirilir. Qeyd etdiyim kimi,
bunlar Azərbaycan iqtisadiyyatına, ölkəmizin həyatına yeni amillər gətirir. [463-464]
Xəzərin Azərbaycan sektorundakı neft yataqlarına dünyanın böyük neft şirkətlərinin və iqtisadi cəhətdən
inkişaf etmiş ölkələrin marağı günü-gündən artır. Bu ölkələrin içərisində Yaponiya artıq bir neçə il bundan
əvvəl Azərbaycanın təbii sərvətlərinin, neft və qaz yataqlarının istifadə edilməsinə maraq göstərmişdir.
Yaponiyanın «İtoçu» şirkəti ilk dəfə olaraq birinci konsorsiumda özünə müəyyən bir hissə almışdı. «İtoçu»
sonra «Dan ulduzu», - «Əşrəfi» neft yatağından istifadə olunması üçün yaranmış konsorsiumda iştirak etmiş və
orada bu layihənin 20 faizini almışdır.
Yaponiyanın «Mitsui» şirkəti Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda yerləşən «Kürdaşı» yatağının
işlənilməsi üçün yaranmış konsorsiumun iştirakçısıdır, orada onun 15 faiz payı vardır. Yaponiyanın digər neft
şirkətləri də Azərbaycana və Azərbaycanın neft, qaz yataqlarına maraq göstərməyə başlayıblar.
Beləliklə, Yaponiya ilə Azərbaycan arasında iqtisadi əməkdaşlıq son illərdə genişlənibdir və çox böyük
səmərə kəsb edibdir. Bu ilin fevralında mənim Yaponiyaya rəsmi səfərim zamanı biz çoxsaylı danışıqlar
aparmışıq, Yaponiya-Azərbaycan əlaqələrinin inkişaf etdirilməsi üçün bir çox sənədlər imzalamışıq. Bunların
içərisində Yaponiya ilə Azərbaycan arasında dostluq və əməkdaşlıq haqqında bəyanatı Yaponiyanın Baş naziri
cənab Haşimoto və Azərbaycan prezidenti imzalamışlar. Bunlarla bərabər, Yaponiyanın hökuməti, işgüzar
dairələri, «Eksimbank»ı ilə aparılan danışıqlar nəticəsində Yaponiya hökuməti tərəfindən Azərbaycana böyük
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kreditlərin verilməsi və ölkəmizin sənayesinin bəzi sahələrinin inkişaf etdirilməsi üçün yardım göstərilməsi
haqqında da razılıq əldə olunmuşdur.
Fevral ayında Tokioda respublikamızın «Şimal» elektrik stansiyasının yenidən qurulması və bərpası üçün
Yaponiya hökuməti tərəfindən 160 milyon dollar dəyərində güzəştli [464-465] kredit ayrılması haqqında saziş
imzalanmışdır. Azərbaycanın kimya kompleksində etilen istehsal qurğusunun yenidən qurulmasına,
modernləşdirilməsinə «Eksimbank»ın 90 milyon dollar həcmində kredit ayırması barədə də saziş imzalanmışdır.
Yaponiya hökuməti ilə bizim apardığımız danışıqlar onu göstərir ki, Azərbaycanın iqtisadiyyatının bir
neçə sahəsinin inkişafı ilə əlaqədar da əlavə kreditlərin alınması mümkündür. Biz Yaponiya ilə əlaqələrimizi və
xüsusən iqtisadi əlaqələrimizi yüksək qiymətləndiririk, müstəqil Azərbaycana göstərdiyi marağa və maliyyə
yardımına görə Yaponiya hökumətinə təşəkkür edirik. Biz bu istiqamətdə əməkdaşlıq edərək Yaponiyanın bir
neçə neft şirkətinin Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorundakı bir yataqda müştərək iş görməsi barədə
təkliflərini qəbul etmişik.
Bu təkliflər bir il bundan əvvəl verilmişdir. Mən fevral ayında Tokioda rəsmi səfərdə olarkən biz bu
barədə həm Yaponiya hökuməti ilə, həm də bu şirkətlərin rəhbərləri ilə çox ətraflı danışıqlar aparmışdıq.
Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti ilə Yaponiyanın dörd şirkəti - «Capeks», «İnpeks», «İtoçu» və «Teykoku»
şirkətləri arasında danışıqlar aparılmış və bunların nəticəsində Xəzərin Azərbaycan sektorundakı «Yanan tava»,
«Atəşgah» və «Muğan-Dəniz» blokunun müştərək işlənilməsi haqqında razılıq əldə olunmuşdur.
Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti uzun sürən danışıqlardan sonra bu barədə təklifini təqdim etmişdir. Mən
bu təklifə baxmışam və onu məqbul hesab etmişəm. Ona görə də bu təklif əsasında Yaponiyanın dörd şirkəti ilə
Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti arasında «Yanan tava», «Atəşgah» və «Muğan-Dəniz» neft yatağında müştərək
iş görülməsi üçün müqavilənin imzalanması haqqında qərar qəbul etmişəm.
Bu neft yatağı Azərbaycan alimləri, neftçiləri, geoloqları tərəfindən hələ 1950-ci illərdə kəşf olunmuşdur.
Sonra [465-466] Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti 1970-ci illərdə bu yataqda müəyyən işlər görmüş, quyular
qazmışdır və həmin yatağın çox perspektivli olması haqqında əsaslı məlumatlar toplanmışdır.
Müqavilə imzalanacaq bu yatağın əhatə etdiyi sahə 510 kvadratkilometrdir. Həmin yataqdan təxminən
75-90 milyon ton neft alınması gözlənilir. Buraya təxminən 2,3 milyard dollar həcmində sərmayə, kapital
qoyulması nəzərdə tutulmuşdur. Bu layihənin 50 faizi Yaponiyanın neft şirkətlərinə, 50 faizi isə Azərbaycan
Dövlət Neft Şirkətinə məxsus olacaqdır. Qoyulan xərclərin hamısı Yaponiya şirkətləri tərəfindən həyata
keçiriləcəkdir. Bütün göstəricilərinə görə bu müqavilə həm Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti, həm də
Yaponiyanın böyük neft şirkətləri üçün faydalıdır.
Yaponiya neft şirkətlərinin nümayəndə heyətləri və Yaponiya hökumətinin nümayəndə heyəti bu
müqaviləni imzalamaq üçün Azərbaycana gəlmişlər. Beləliklə, bütün hazırlıq işləri görülübdür, müqavilənin
layihəsi hər iki tərəfdən yoxlanılıbdır və imzalanmaq üçün bu mərasimə təqdim olunubdur.
Müqavilənin imzalanması ilə Yaponiya-Azərbaycan iqtisadi əlaqələri daha da genişlənir. Azərbaycan
üçün bu, xarici ölkələrin neft şirkətləri ilə imzalanmış sayca 16-cı müqavilə olacaqdır. Dörd Yaponiya şirkəti isə
Azərbaycana daxil olacaqdır.
Mən Tokioda apardığım danışıqlar zamanı da bəyan etmişdim, bu gün də bəyan edirəm ki, Yaponiya
dünyanın iqtisadi cəhətdən inkişaf etmiş ölkəsidir. Yaponiyanın şirkətləri dünyada elmi-texniki tərəqqinin
inkişafında böyük xidmətlər göstərmişlər. Yaponiya bütünlüklə öz iqtisadi siyasəti və iqtisadi göstəriciləri ilə,
elmdə, texnikada sənayedə əldə etdiyi nailiyyətlərlə dünya iqtisadiyyatının inkişafına da çox böyük təsir
göstərmişdir. Buna görə də biz Yaponiya ilə [466-467] əməkdaşlığın genişləndirilməsinin tərəfdarıyıq. Biz
Yaponiyanın, xüsusən neft və qaz sənayesi sahəsindəki şirkətlərinin Azərbaycana gəlməsini alqışlayırıq.
Mən inanıram ki, bugünkü bu müqavilə Yaponiya-Azərbaycan iqtisadi əlaqələrinin inkişaf etməsinə çox
böyük kömək göstərəcəkdir. Bu müqavilənin bir xüsusiyyəti də odur ki, burada konsorsium yalnız Yaponiya
şirkətlərindən ibarətdir.
İndiyə qədər imzalanmış bütün müqavilələr ayrı-ayrı ölkələrə məxsus olan şirkətlər tərəfindən təşkil
edilmiş konsorsiumla Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti arasında imzalanmışdır. Bu müqavilə daha uğurlu ola
bilər, çünki konsorsiumun üzvlərinin hamısı Yaponiya şirkətləridir. Onlar bir-birini çox yaxşı tanıyır, bir-biri ilə
daha da səmərəli əməkdaşlıq edə bilərlər.
Mən Yaponiyanın şirkətlərini və Yaponiya hökumətinin nümayəndəsini, Azərbaycan Dövlət Neft
Şirkətini bu münasibətlə təbrik edirəm və sizi müqavilənin imzalanmasına dəvət edirəm.
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YEKUN NİTQİ
Hörmətli yaponiyalı qonaqlar!
Çıxışlarınızda Azərbaycan haqqında, Azərbaycan dövləti haqqında, Azərbaycan xalqı haqqında ifadə
etdiyiniz xoş sözlərə görə sizə təşəkkür edirəm.
Sizin çıxışlarınız bu gün burada imzalanmış böyük neft müqaviləsinin həm Yaponiya şirkətləri üçün, həm
də Azərbaycan üçün çox mənfəətli olduğunu bir daha sübut etdi. Biz hiss etdik ki, siz həqiqətən çox böyük
həvəslə Azərbaycanla əməkdaşlıq etmək istəyirsiniz və Azərbaycanın neft və qaz yataqlarında Azərbaycan
Dövlət Neft Şirkəti ilə səmərəli iş [467-468] görmək istəyirsiniz. Sizin istəkləriniz, arzularınız bizim istək və
arzularımızla üst-üstə düşür. Ona görə də ümid edirəm ki, bizim əməkdaşlığımız çox uğurlu olacaqdır.
Siz tamamilə doğru dediniz ki, bizim neft sənayesi sahəsində əməkdaşlığımız Yaponiya- Azərbaycan
iqtisadi əməkdaşlığına çox böyük yollar açır və imkanlar yaradır. Yaponiya ilə Azərbaycan arasında məsafə çox
böyükdür. Ancaq bizim hər iki tərəfdən bir-birimizə yaxınlaşmaq əzmimiz güclü olduğuna görə biz bu məsafəni
qısaltmışıq, bir yerdəyik.
Cənab səfir qədim Böyük İpək yolunun bərpası ilə əlaqədar layihəyə Yaponiyanın münasibətini bir daha
bildirdi. Məlumdur ki, son illər qədim tarixi İpək yolunun bərpa olunması və yenidən istifadə edilməsi barəsində
dünyanın bir çox ölkələrində fikirlər meydana gəlmişdi, təkliflər irəli sürülmüşdü. Ancaq bunların içərisində
Yaponiya hökumətinin və Yaponiyanın keçmiş Baş naziri cənab Haşimotonun təşəbbüsü xüsusi yer tutur.
Bu il sentyabr ayının 7-8-də Azərbaycanda, Bakıda, burada - «Gülüstan» sarayında qədim tarixi İpək
yolunun bərpası ilə əlaqədar beynəlxalq konfrans oldu və bu beynəlxalq konfransda Yaponiyanın da nümayəndə
heyəti iştirak edirdi. Beynəlxalq konfransda qədim tarixi İpək yolunun bərpası, TRASEKA proqramının inkişaf
etdirilməsi ilə əlaqədar çox mühüm əhəmiyyət kəsb edən sazişlər, müqavilələr imzalandı və beləliklə, həm
Yaponiyada, həm Avropada, həm Qafqazda qədim tarixi İpək yolunun bərpası ilə əlaqədar olan fikirlər və
təkliflər reallaşmağa başladı. İndiyə qədər Yaponiya- Azərbaycan əməkdaşlığı sahəsində görülən işlərə əlavə
olaraq qədim tarixi İpək yolunun bərpa edilməsi Yaponiya-Azərbaycan əməkdaşlığını daha da
genişləndirəcəkdir.
1998-ci il sona çatır. Biz 1998-ci ilin əvvəlində Tokioda Yaponiya ilə Azərbaycan arasında dostluq və
əməkdaşlıq [468-469] əlaqələrini inkişaf etdirmək üçün çox səmərəli iş gördük və hökumətlərarası mühüm
sənədlər imzaladıq. İlin sonunda Bakıda, Azərbaycanda Yaponiya-Azərbaycan əməkdaşlığını inkişaf etdirmək
üçün böyük müqavilə imzalandı. Ümid edirəm ki, qarşıdan gələn 1999-cu ildə Yaponiya-Azərbaycan
əməkdaşlığı daha da sürətlə inkişaf edəcəkdir.
Sizi, hörmətli qonaqlar və bütün mərasim iştirakçılarını qarşıdan gələn 1999-cu il münasibətilə təbrik
edirəm. Yeni ildə Yaponiya xalqına sülh, əmin-amanlıq və tərəqqi arzulayıram. Azərbaycan xalqına, bütün
xalqlara sülh, əmin-amanlıq və tərəqqi arzulayıram. Sağ olun. [469]
Əliyev, Heydər Əlirza oğlu.
Müstəqilliyimiz əbədidir: 18-ci kitab. Bakı: Azərnəşr, 2006.- S. 193-194.
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BÖYÜK BRİTANİYANIN «RAMKO» ŞİRKƏTİNİN RƏHBƏRLƏRİ İLƏ
GÖRÜŞDƏ SÖHBƏT
Prezident sarayı
16 fevral 1999-cu il
H e y d ə r Ə l i y e v: Xoş gəlmisiniz. Sizinlə yenidən görüşümdən çox məmnunam.
M a l k o l m R i f k i n d: Çox sağ olun, cənab prezident. Həm mənim üçün, həm də «Remko» şirkəti üçün
çox böyük şərəfdir ki, biz yenidən Bakıdayıq. Cənab prezident, Sizin səhhətinizi belə gözəl görmək bizim üçün
çox böyük xoşbəxtlikdir.
Cənab prezident, Birləşmiş Krallığa Sizin rəsmi səfərinizi böyük məmnuniyyətlə xatırlayırıq. O, çox uğurlu
bir səfər idi və həftələr, aylar ötdükcə biz onun müsbət nəticələrini görürük. Azərbaycan ilə Böyük Britaniya
arasındakı əlaqələrin və məsləhətləşmələrin miqyası da getdikcə artmaqdadır. Deməliyəm ki, Birləşmiş
Krallığın parlamentində də Azərbaycana maraq artıb, ölkənizlə əlaqədar müzakirələr genişlənibdir. Həm
İcmalar Palatasında, həm də Lordlar Palatasında Azərbaycan haqqında tezliklə böyük müzakirələr gözlənilir.
Cənab prezident, mənə elə gəlir ki, Sizin Britaniyaya rəsmi səfəriniz bu marağın artmasına səbəb olmuşdur.
[178-179]
H e y d ə r Ə l i y e v: Səmimi sözlərə görə təşəkkürümü bildirirəm. Mən də Böyük Britaniyaya rəsmi
səfərimi çox məmnuniyyətlə xatırlayıram. Hesab edirəm ki, mənim Birləşmiş Krallığa rəsmi səfərim, keçirdiyim
görüşlər, apardığım danışıqlar, imzaladığımız sənədlər çox böyük əhəmiyyət daşıyır. Mən həmin səfəri çox
məhsuldar hesab edirəm. Birləşmiş Krallığın Baş naziri Toni Bleyer ilə mən böyük bəyannamə və bir sıra
konkret müqavilələr, o cümlədən «Ramko» şirkəti ilə müqavilə imzaladıq. Mən bundan çox məmnunam. Hesab
edirəm ki, biz birlikdə – həm Britaniya tərəfi, həm də Azərbaycan tərəfi işlərimizin daha da sürətlənməsi üçün
yaxşı əsas yaratdıq.
M a l k o l m R i f k i n d: Cənab prezident, xüsusi məmnuniyyətlə qeyd etmək istəyirəm ki, ölkələrimiz
arasında iqtisadi əməkdaşlıq çox uğurludur. Cənab Stiv Ramp bir neçə həftə bundan əvvəl burada olarkən biz
onunla birlikdə «Muradxanlı» yatağına baş çəkdik. Mənə elə gəlir ki, cənab Rampın burada görülən işlər
haqqında Sizə sözü vardır.
S t i v R a m p: Cənab prezident, «Muradxanlı» yatağı barədə biz Sizinlə əvvəllər də söhbət etmişik. Mən
yaxşı bilirəm ki, «Muradxanlı» yatağına tarixi baxımdan Sizin marağınız vardır. Azərbaycan Dövlət Neft
Şirkətinin və «Ramko» şirkətinin iştirakı ilə «Muradxanlı» şirkəti yaradılmışdır.
Hazırda biz «Muradxanlı» yatağında birinci quyunun qazılması barədə tender keçiririk. Məqsəd ondan
ibarətdir ki, bu ilin may, yaxud iyun ayında həmin quyunun qazılmasına başlayaq. Bu sahədə iş çox sürətlə
gedir. Bu, «Ramko»nun iştirakı ilə Azərbaycanın qurudakı neft yatağında qazılan ilk quyudur. Daha vacib
məsələ ondan ibarətdir ki, Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti ilə «Ramko» şirkəti arasında imzalanmış müqaviləyə
əsasən «Muradxanlı» yatağında qazılan bu quyu qurudakı yataqdan Azərbaycana gəlir gətirəcək ilk quyu olacaqdır. [179-180]
Cənab prezident, mən yaxşı bilirəm ki, Azərbaycanda xarici şirkətlərə dost münasibəti yaradılmasına şəxsən
Siz çox böyük əmək sərf etmisiniz. Mən əminəm ki, «Ramko»nun buradakı fəaliyyəti xarici şirkətlərin
Azərbaycandakı işinə nümunə olacaqdır.
H e y d ə r Ə l i y e v: «Muradxanlı» neft yatağı həqiqətən mənim üçün xüsusi əhəmiyyətə malikdir. Mən
Azərbaycanda 1970-ci illərdə işlədiyim zaman «Muradxanlı»da neftin aşkar edilməsi və hasilatı bizim üçün
böyük hadisə olmuşdu. Çünki əvvəllər belə bir fikir var idi ki, Azərbaycanda quruda – Abşeron yarımadasında
və onun yaxınlığında olan Salyan, Neftçala, Əli Bayramlı, Şirvan bölgəsində neft var, başqa yerlərdə yoxdur.
«Muradxanlı» yatağı fəaliyyətə başlayanda oradakı quyular çox yüksək miqdarda neft verirdi. Bu, bizi çox
sevindirmişdi. Ancaq sonrakı illərdə bir sıra səhvlər olmuşdu, orada neft hasilatı aşağı düşmüşdü. Mən inanıram
ki, həmin yataqda neft çoxdur. Siz bu yatağı çox düzgün seçmisiniz. Mən ümidvaram ki, biz birlikdə o yataqdan
həm çox neft, həm də gəlir götürəcəyik. Sizin bu sahədəki işinizi həmişə dəstəkləyəcəyəm.
M a l k o l m R i f k i n d: Cənab prezident, böyük məmnuniyyətlə qeyd etmək istəyirəm ki, ölkələrimiz
arasında həm siyasi, həm də iqtisadi sahədə əməkdaşlıq yaxşı səviyyədədir. Mənə elə gəlir ki, Birləşmiş



Görüşdə Böyük Britaniyanın keçmiş xarici işlər naziri Malkolm Rifkind, «Remko» şirkətinin prezidenti Stiv Ramp, «Remko»
Kaspian şirkətinin prezidenti Mixail Qalkin və Böyük Britaniyanın ölkəmizdəki səfiri Deyvid Rocer Tomas iştirak edirdilər.
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Krallıqda Azərbaycanı indi daha yaxşı anlayırlar. Cənab prezident, bu əməkdaşlığı daha da genişləndirmək üçün
biz yeni yollar arayıb tapırıq.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bilirsiniz ki, Azərbaycan Böyük Britaniya ilə bütün sahələrdə əlaqələrini
genişləndirmək istəyir. Ona görə də bu istiqamətdə görülən hər bir iş bizim üçün çox əhəmiyyətlidir. Londonda
bəyan etdiyimiz kimi, bu, bizim imzaladığımız bəyannamədə də öz əksini tapıbdır ki, Böyük Britaniya ilə
Azərbaycan arasında əlaqələr strateji əməkdaş[180-181]lıq xarakteri daşıyır. Bizim əlaqələrimiz adi iqtisadi
əməkdaşlıq deyildir.
Biz bu sahədə üzərimizə götürdüyümüz bütün öhdəlikləri yerinə yetiririk və yetirəcəyik. Şübhəsiz ki,
«Ramko» şirkəti ilə əməkdaşlıq da bizim bu böyük əməkdaşlığımızın mühüm bir hissəsidir.
Cənab Rifkind, xarici işlər naziri işlədiyiniz zaman da biz sizinlə yaxşı əməkdaşlıq etmişdik. «Ramko»
şirkəti Azərbaycana birincilər sırasında gələn xarici şirkətlərdən biridir. «Ramko»nun respublikamızla əlaqələri
artıq böyük sınaqlardan keçibdir. Güman edirəm ki, «Ramko» şirkəti ilə əlaqələrimizin yaxşı gələcəyi vardır.
Bunları səfir də təsdiq edə bilər.
S t i v R a m p: Cənab prezident, cənab Rifkindlə birlikdə biz üç həftə bundan əvvəl Azərbaycana səfərə
gəlmişdik. Biz Bakı–Supsa ilkin neft kəmərini də gördük. Deməliyəm ki, bu, çox gözəl bir layihədir. Aprel
ayında bu layihə üzrə neftin ixracına başlanacaqdır. Biz xüsusilə burada görülən işin keyfiyyətinə valeh olduq.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bəli, bu, əhəmiyyətli bir layihədir. Biz artıq aprel ayında neftin Supsa limanından
tankerlərə doldurulmasını qeyd edəcəyik. Bilirsiniz ki, həmin boruya artıq neft doldurulubdur. İndi Gürcüstan
yaxınlığında və Supsa limanında işlər başa çatmaq üzrədir. Həmin borunun işə başlaması böyük hadisə
olacaqdır. Siz borunun çəkilişi işinin yüksək keyfiyyətdə olduğunu qeyd edirsiniz. Bu, məni sevindirir.
S t i v R a m p: Cənab prezident, bu boru kəmərinin daha böyük mənası vardır. Həmin kəmər həm də
regional əməkdaşlıq – Gürcüstan ilə Azərbaycan arasında əməkdaşlığın daha da genişləndirilməsi üçün böyük
əhəmiyyət daşıyır.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bəli, bu kəmər bizim dostluğumuzun, əməkdaşlığımızın gələcək onilliklər üçün də
əsasını qoyur. [181-182]
S t i v R a m p: Mənə elə gəlir ki, dünyanın bütün ölkələrindəki nüfuzlu investorlar bu uğurlu, gözəl
regional əməkdaşlığı görüb buraya daha böyük maraq göstərəcəklər.
H e y d ə r Ə l i y e v: Mən də belə düşünürəm.
S t i v R a m p: Cənab prezident, onu da bildirmək istəyirəm ki, biz Tbilisidə olarkən Gürcüstan rəhbərliyi
cənab Rifkinddən xahiş etdi ki, o, bu neft kəmərinə Qərbin münasibəti barədə televiziya vasitəsilə öz fikrini
söyləsin. Mənim fikrimcə, cənab Rifkind Gürcüstan televiziyası ilə öz fikirlərini çox gözəl açıqladı.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bu, Gürcüstan ictimaiyyəti üçün lazımdır. Çünki Bakı-Supsa neft kəmərinin tikilməsi
Gürcüstanın iqtisadiyyatı və siyasi sabitliyi üçün çox əhəmiyyətlidir. Azərbaycan ilə Gürcüstan arasında isə çox
yaxın dostluq əlaqələri vardır. Ona görə də bu kəmərin tikilməsi, şübhəsiz, həm bizim neftin ixracı üçün
lazımdır, eyni zamanda, bizim Gürcüstana verdiyimiz dəstəkdir. Cənab Rifkindin Gürcüstan televiziyası ilə
çıxışı, şübhəsiz ki, Gürcüstan ictimaiyyəti üçün çox əhəmiyyətli olubdur.
S t i v R a m p: Biz Gürcüstanda olanda mən cənab Şevardnadze ilə söhbət etdim və ona belə bir fikri
çatdırdım ki, Qərbdə böyük neft kəməri ilə daha çox maraqlanırlar. İlkin neft kəməri barədə az adamın məlumatı
vardır. Bakı-Supsa boru kəməri çox uğurlu bir işdir və bu barədə hamıya geniş məlumat çatdırmaq lazımdır.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bəli, böyük neft kəməri hazır olana qədər biz Bakı Supsa boru kəməri ilə xeyli
miqdarda neft ixrac edəcəyik. Onun ilkin tutumu 9-10 milyon tona qədərdir. Ona görə də bu kəmərin tikintisi
çox əhəmiyyətlidir. Mən sizinlə şərikəm ki, bu kəmər barədə bütün dünyaya geniş məlumat çatdırmaq lazımdır.
Supsada bu kəmərin təntənəli açılışı olacaqdır. Cənab Şevardnadze ilə biz nəzərdə tutmuşuq ki, oraya xarici
ölkələrdən qonaqlar dəvət ediləcəkdir. [182]
Əliyev, Heydər Əlirza oğlu.
Müstəqilliyimiz əbədidir: 19-cu kitab. Bakı: Azərnəşr, 2006.- S. 84-85.
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ABŞ PREZİDENTİ BİLL KLİNTONUN XƏZƏRYANI BÖLGƏ ÜZRƏ
XÜSUSİ NÜMAYƏNDƏSİ SƏFİR RİÇARD MORNİNQSTARLA
GÖRÜŞDƏ SÖHBƏT
Prezident sarayı
22 fevral 1999-cu il
H e y d ə r Ə l i y e v: Hörmətli səfir, sizi səmimi qəlbdən salamlayıram və Azərbaycanda yenidən
görməyimdən çox məmnunam. Bu, bir daha onu göstərir ki, bizim işlərimiz sürətlə davam edir. Mən sizinlə yenidən
görüşməyimi çox əhəmiyyətli hesab edirəm. Güman edirəm ki, ötən bir ildə gördüyümüz işlər haqqında sizdə çox
dəyərli məlumatlar vardır. Şübhəsiz ki, bu barədə fikir mübadiləsi aparmağa ehtiyac vardır.
Azərbaycanda bir məsəl var, bir məsələ həll olunanda və yaxud iş yaxşı, uğurla gedəndə deyirlər ki,
«kiminsə ayağı düşür». Cənab Morninqstar, siz Amerika Birləşmiş Ştatları prezidentinin Xəzəryanı bölgə üzrə
xüsusi səlahiyyətli nümayəndəsi, səfir təyin olunandan sonra bu işlərdə və xüsusən boru kəmərlərinin
çəkilməsində yeni bir mərhələ başlayıbdır. Ona görə də mən deyirəm ki, sizin ayağınız düşübdür. Güman
edirəm ki, biz bundan sonra da bu işdə uğurla irəli gedəcəyik.
Səmimi sözlərə və gözəl şərhlərə görə Sizə minnətdarlığımı bildirirəm.
R i ç a r d M o r n i n q s t a r: Cənab prezident, Sizi yenidən görmək mənim üçün çox gözəl hadisədir.
Çox şadam ki, Sizi yenidən görürəm. Deməliyəm ki, son müddətdə bu, mə[199-200]nim Azərbaycana beşinci
səfərimdir. Birinci səfərimdən sonra biz çoxlu tərəqqi əldə etmişik. Mən çox şadam ki, bu səfərim zamanı Sizi
gözəl səhhətdə görürəm. Çox şadam ki, Siz gözəl müalicə keçmisiniz.
H e y d ə r Ə l i y e v: Sağ olun, təşəkkür edirəm. Mən heç vaxt xəstə olmamışam. Amma xırda bir
xəstəliyim, görürəm ki, çox narahatlıq doğurur. Ancaq indi hər şey çox yaxşıdır. Bu sözlərə görə sizə təşəkkür
edirəm.
R i ç a r d M o r n i n q s t a r: Cənab prezident, bu gün mən eyni zamanda, xüsusi məmnuniyyət duyuram
ki, enerji naziri cənab Riçardsonun məktubunu Sizə çatdırmaq istəyirəm. Əslində bu, əvvəlcədən imzalanmış
məktubun davamıdır.
H e y d ə r Ə l i y e v: Məktuba görə təşəkkürümü bildirirəm. Mən cənab Riçardsonun məktubunu diqqətlə
oxuyaram və öz mülahizələrimi bildirərəm. Bilirsiniz ki, mən cənab Riçardsonu Azərbaycana dəvət etmişəm. O,
mənə son dəfə göndərdiyi məktubda bildirmişdir ki, respublikamıza səfərə gəlməyə hazırlaşır.
R i ç a r d M o r n i n q s t a r: Cənab prezident, bu məktubda də həmin məsələyə toxunulubdur. Mən
buraya gələndə o bildirdi ki, iyun ayında Azərbaycana gəlməyə çox ümid edir. O həm də ümid edir ki, bu səfəri
zamanı Azərbaycan ilə Türkmənistan arasında sərhəd məsələsinə dair sənədə də imza atılacaqdır. Hesab edirəm
ki, bir qədər sonra biz bu məsələnin bütün detalları barədə söhbət edə bilərik.
Bugünkü görüş zamanı mən üç mövzuya toxunmaq istərdim. Birinci məsələ mənim Türkmənistana keçən
həftəki səfərim barədədir. Həmin səfərim zamanı Türkmənistan ilə «Pİ-ES-Cİ» qrupu arasında Transxəzər boru
xətti haqqında sənədə imza atıldı.
İkinci mövzu sərhəd məsələsində bizim vasitəçilik fəaliyyətimiz ilə əlaqədardır. Üçüncüsü isə Bakı–Ceyhan
boru kəməri layihəsi üzrə əldə etdiyimiz tərəqqi ilə bağlıdır. [200-201]
Mən bu gün səhər Natiq Əliyevlə və Valeh Ələsgərovla görüşmüşəm. Bu, iki saata qədər davam edən çox
gözəl bir görüş idi. Mənə elə gəlir ki, biz bu gün bütün məsələlər üzrə razılığa gələ bildik.
Mənim Türkmənistana səfərim çox yaxşı bir səfər idi. Ona görə ki, prezident Niyazov Transxəzər boru
kəməri layihəsinə öz dəstəyini bildirdi. Mən bilirəm ki, Türkmənistan prezidentinin nümayəndələrinin buraya
səfəri zamanı Siz də bu məsələyə öz dəstəyinizi vermisiniz. Buna görə mən Sizə minnətdarlığımı bildirirəm.
Türkmənistana səfərim zamanı sərhəd məsələlərini müzakirə edərkən mən gördüm ki, cənab Niyazov bu
məsələni dərindən anlamağa başlamışdır.
H e y d ə r Ə l i y e v: Mənə məlumat veriblər ki, siz bu gün Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətində məsələlərin
hamısını ətraflı müzakirə etmisiniz. Birincisi, onu qeyd etmək istəyirəm ki, Ankara bəyannaməsi imzalanandan
sonra Bakı - Ceyhan boru xəttinin tikilməsi üçün hazırlıq işləri görülməsində biz xeyli irəli getmişik.
Bilirsiniz ki, Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti ilə Türkiyə nümayəndə heyəti arasında bir neçə görüş olmuşdur.
Bakı - Ceyhan boru kəmərinin tikilməsi üçün lazım olan sənədlər, layihələr hazırlanıbdır. Mənə verilən məlumata
görə, həmin məsələlərin bəziləri Türkiyə hökuməti ilə razılaşdırılmalıdır. Azərbaycan Beynəlxalq Əməliyyat
Şirkətinin mövqeyində də müəyyən dəyişikliklər müşahidə olunur. Türkiyə Cümhuriyyətinin nümayəndə heyəti
Bakı-Ceyhan boru xəttinin dəyərinin 2 milyard 400 milyon dollar həcmində olduğunu artıq sübut edibdir.
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Görürsünüz ki, bu, Azərbaycan Beynəlxalq Əməliyyat Şirkətinin vaxtilə elan etdiyi 3 milyard 700 milyon
dollardan nə qədər ucuzdur. Yəni mən hesab edirəm ki, ötən bir neçə ayda çox iş görülübdür və biz onu davam
etdirməliyik.
Türkmənistan qazının Xəzər dənizindən Türkiyəyə nəql olunması haqqında sizin gördüyünüz işlər, - mən
bunları mət[201-202]buatdan aldığım məlumatlara əsasən deyirəm, -Türkmənistan prezidentinin bu sahədə
qəbul etdiyi qərarlar çox sevindiricidir. Bilirsiniz, prezident Niyazov mənə bu barədə məktub göndərərək rica
etmişdi ki, onun şəxsi nümayəndəsi olan «Merxav» şirkətinin başçısı İosif Maymanı qəbul edib, bu barədə öz
fikrimi ona bildirim. Mən onun xahişini yerinə yetirdim, cənab Maymanı qəbul etdim. Biz çox ətraflı söhbət
apardıq. Mən bu boru xəttinin tikilməsi barədə Azərbaycanın razılığını, dəstəyini bildirdim.
Xəzər dənizində Azərbaycanla Türkmənistan sərhədinin müəyyən edilməsi haqqında sizin verdiyiniz
məlumat çox əhəmiyyətlidir ki, Türkmənistan prezidenti öz mövqeyində müəyyən mütərəqqi addımlar atır.
Siz bilirsiniz ki, mən oktyabrın 29-da Ankarada Türkmənistan prezidenti cənab Niyazovla görüşəndən sonra
Azərbaycan və Türkmənistan nümayəndə heyətləri bir neçə görüş keçirmiş, danışıqlar aparmışlar. Şübhəsiz ki,
Türkmənistanın bu sahədə, yəni Xəzər dənizindən qaz kəmərinin çəkilməsi sahəsində gördüyü işlərdə sizin –
Amerika Birləşmiş Ştatlarının müstəsna rolu vardır. Bu sahədə irəliləmə eyni zamanda Azərbaycan–
Türkmənistan sərhədinin müəyyən edilməsinə də çox kömək edir. Mən ümidvaram ki, bu məsələni də sizin
köməyinizlə uğurla həll edə biləcəyik.
Cənab Riçardson Ankarada mənimlə görüşərkən bu barədə vasitəçilik edəcəyi haqqında öz bəyanatını verdi
və mən bununla razı oldum. İndi sizin bu barədə çox dəqiq, ətraflı fikirlərinizi dinləmək əhəmiyyətli olar. [202]
Əliyev, Heydər Əlirza oğlu.
Müstəqilliyimiz əbədidir: 19-cu kitab. Bakı: Azərnəşr, 2006.- S. 93-94.
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«ŞEVRON OVERSİZ PETROLEUM İNK» ŞİRKƏTİNİN PREZİDENTİ
RİÇARD MATSKE İLƏ GÖRÜŞDƏ SÖHBƏT
Prezident sarayı
22 fevral 1999-cu il
H e y d ə r Ə l i y e v: Hörmətli cənab Riçard Matske! Sizi salamlayıram və eyni zamanda, Bakıya
çoxdan gəlmədiyinizi vurgulayıram.
R i ç a r d M a t s k e: Cənab prezident, Sizə minnətdarlığımı bildirirəm. Həqiqətən uzun müddətdir ki,
Sizinlə görüşmürdük. Elə ona görə də qərara aldım ki, buraya gəlim və Sizə olan dərin ehtiramımı bir daha
bildirim. Sizə cansağlığı arzulayım. Elə bilirəm ki, Siz çox yaxşı müalicə olunmusunuz və indi əvvəlkindən
daha gümrah görünürsünüz.
H e y d ə r Ə l i y e v: Təşəkkürümü bildirirəm. Mənim xəstəliyim böyük xəstəlik deyildi ki, elə müalicə
olunum. Sadəcə, iki həftə xəstəxanada oldum ki, məni müayinə etsinlər. Qripdən sonra bədənimə bir balaca
infeksiya yayılmışdı, onu müalicə etmək lazım idi. Bunların hamısını etdilər, özü də çox yaxşı etdilər.
R i ç a r d M a t s k e: Cənab prezident, Siz o qədər gərgin işləyirsiniz ki, həqiqətən arada fasilə lazım
idi.
H e y d ə r Ə l i y e v: Burada işlədiyim dövrdə, son on ildə heç vaxt istirahət etməmişəm, ona görə də
bəlkə lazım idi ki, bir balaca istirahət edim. [203-204]
R i ç a r d M a t s k e: Dincəlmək hamı üçün yaxşı dərmandır, ona görə də belə yaxşı görünürsünüz.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bəli, mən əvvəllər bunu o qədər dərk edə bilməmişdim.
R i ç a r d M a t s k e: Cənab prezident, bizim bu görüşümüzün məqsədini açıqlayaraq Sizə şirkətin
fəaliyyəti, bugünkü vəziyyəti barədə məlumat vermək, onlara yardım göstərən Azərbaycan təşkilatlarına
minnətdarlığımı bildirməkdir. Dünya bazarında neftin qiymətinin aşağı düşməsi təkcə Azərbaycan kimi neft
hasil edən ölkələr üçün deyil, bu sahədə çalışan şirkətlər üçün də çətinlik törədir. Həmkarlarımız bizimlə çox
yaxşı əməkdaşlıq etmiş, hər bir şərait yaratmış və elə bilirəm ki, daşınma tariflərindən müəyyən güzəştlər etmişdilər. Bunun nəticəsidir ki, biz Qazaxıstan neftini Bakı vasitəsilə Qara dənizə daşımağa imkan tapmışıq. Eyni
zamanda bir neçə dəqiqə vaxtınızı alıb Bakı–Ceyhan xətti barədə danışmaq və bildirmək istəyirəm ki, şirkətimiz
ona dəstəyini davam etdirir. Nəhayət, Xəzər boru kəməri haqqında söhbət açmaq istəyirəm.
H e y d ə r Ə l i y e v: Qazaxıstandan «Tengiz» neftinin Xəzər dənizi–Azərbaycan–Gürcüstan üzərindən
ixracı barəsində indiyə qədər sizin bütün arzularınızı, xahişlərinizi yerinə yetirmişik. Ancaq neftin qiymətinin
aşağı düşməsi ilə əlaqədar sizin tərəfdən müraciət edilmişdi və bizim neft şirkəti, Nazirlər Kabineti tariflərin
müəyyən qədər qaydaya salınması ilə məşğul olmuşdular. Mənə dedilər ki, siz artıq fevralın 1-dən bu marşrutla
neft ixrac etmirsiniz.
Sizin «Kaspian transko» müraciət etmişdi, mən Nazirlər Kabinetinə göstəriş vermişdim ki, məşğul
olsunlar. Bu gün mənə məlumat verdilər ki, yeni tarifləri müəyyən ediblər və razılaşdırıblar. Gürcüstan da yeni
tarifləri müəyyən etməlidir. Yəni biz bu barədə yenə də sizə yardım etmişik və bundan sonra da yardım etməyə
hazırıq. [204-205]
R i ç a r d M a t s k e: Çox sağ olun, Sizə təşəkkür edirəm. Məhz bunun nəticəsində mən buraya
gəlmişəm ki, əməkdaşlığa və yaratdığınız şəraitə görə Sizə minnətdarlığımı bildirim. Bir neçə gündən sonra
Qazaxıstan nefti Xəzər nəqliyyat sistemi ilə axmağa başlayacaqdır.
H e y d ə r Ə l i y e v: Əgər istəyirsiniz, - axsın, istəmirsinizsə axmasın. Bu, sizin üçün lazımdır. Onsuz
da bizsiz işiniz keçməyəcəkdir, yəni Qazaxıstandakı işlərinizi həyata keçirə bilməyəcəksiniz. Biz əvvəldən sizə
çox xoş münasibət göstərmişik. [205]
Əliyev, Heydər Əlirza oğlu.
Müstəqilliyimiz əbədidir: 19-cu kitab. Bakı: Azərnəşr, 2006.- S. 95.
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AZƏRBAYCAN BEYNƏLXALQ ƏMƏLİYYAT ŞİRKƏTİNİN (ABƏŞ-in) PREZİDENTİ
DEVİD VUDVORD VƏ ŞİRKƏTİN DİGƏR RƏHBƏRLƏRİ
İLƏ GÖRÜŞDƏKİ SÖHBƏTDƏN
Prezident sarayı
9 aprel 1999-cu il
H e y d ə r Ə l i y e v: Sizinlə görüşümdən çox məmnunam. Mənim də, sizin də belə bir göruşə
ehtiyacımız var idi. Mən Azərbaycan Beynəlxalq Əməliyyat Şirkətinin hazırkı işlərinin vəziyyəti barədə
məlumat almaq istəyirəm.
D e v i d V u d v o r d: ABƏŞ-in rəhbərləri ilə görüşə vaxt ayırdığınıza görə Sizə minnətdarlığımızı
bildiririk.
Cənab prezident, ABƏŞ-in fəaliyyətinə verdiyiniz dəstəyə görə çox sağ olun. Biz bu yaxınlarda bir daha
Supsada olmuşuq. Ümidvarıq ki, Siz aprelin 17-də Supsa terminalının açılış mərasimində iştirak edəcəksiniz.
Mənə elə gəlir ki, Bakı-Supsa kəməri layihəsinin həyata keçirilməsi çox əlamətdar bir hadisədir. Bu kəmər
tezliklə Şərqdən Qərbə yeni bir dəhliz açacaqdır və həmin dəhlizlə təkcə neft yox, bir çox digər məhsullar da
dünya bazarına ixrac ediləcəkdir. Cənab prezident, bu layihə məhz Sizin uzaqgörən siyasətiniz nəticəsində
həyata keçirilir.
H e y d ə r Ə l i y e v: Səmimi sözlərə görə təşəkkürümü bildirirəm. Cənab Vudvord, mən çox məmnunam
ki, siz qərb marşrutu üzrə Bakı-Supsa neft kəmərinin tikintisinin başa çatdırılmasına nail olmusunuz. Mən
Azərbaycan Beynəlxalq [445-446] Əməliyyat Şirkətini və Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətini bu münasibətlə
təbrik edirəm. Mən aprelin 17-də Bakı-Supsa neft kəmərinin istismara verilməsi mərasimində iştirak edəcəyəm.
Bu, böyük hadisədir. Biz Xəzərin Azərbaycan sektorundakı yataqlardan hasil olunan neftin dünya bazarlarına
çıxarılması üçün ikinci neft kəməri əldə edirik. Bu gün siz digər işlərin gedişi və proqramın həyata keçirilməsi
barədə də verdiyiniz məlumat əhəmiyyətli və maraqlıdır. [446]
Əliyev, Heydər Əlirza oğlu.
Müstəqilliyimiz əbədidir: 19-cu kitab. Bakı: Azərnəşr, 2006.- S. 191.
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BAKI–SUPSA NEFT KƏMƏRİNİN AÇILIŞINA HƏSR OLUNMUŞ TƏNTƏNƏLİ
MƏRASİMDƏ NİTQ
Supsa
17 aprel 1999-cu il
Zati-aliləri, hörmətli Gürcüstan prezidenti Eduard Şevardnadze!
Zati-aliləri, hörmətli Ukrayna prezidenti Leonid Kuçma!
Xanımlar və cənablar, qonaqlar, dostlar!
Mən sizi ürəkdən salamlayıram və bu xoş görüşlə əlaqədar çox böyük sevinc hissi keçirdiyimi bildirirəm.
Gürcü xalqına, bütün Gürcüstan vətəndaşlarına səmimi salamımı yetirir, sülh, firavanlıq və tərəqqi arzulayıram.
Bu gün biz tarixi bir hadisənin şahidiyik. Bakı–Supsa neft kəmərinin inşasına dair böyük səmərəli iş başa
çatdırılmışdır və biz Azərbaycanın Xəzər nefti yüklənmiş ilk tankerinin dünya bazarlarına yola salınmasını
təntənəli şəraitdə qeyd edirik.
Əsrimizin əvvəllərində Bakı–Batumi neft kəməri – Avropada ilk neft kəməri çəkilmişdir. İndi, XX–XXI
əsrlərin ayrıcında biz Bakı – Supsa neft kəməri çəkmişik və o, Azərbaycan neftinin dünya bazarlarına ixracını
həyata keçirəcəkdir. Bu, Gürcüstanın, Azərbaycanın və Azərbaycan Beynəlxalq Əməliyyat Şirkətinə daxil olan
neft şirkətlərinin birgə səyləri sayəsində mümkün olmuşdur. Bu, 1995–1996–1997-ci illərdə başlanmış
səylərimizin məntiqi nəticəsidir. Bu, Azərbaycanda 1994-cü il sentyabrın 20-də Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti
[15-16] ilə dünyanın 9 ölkəsini təmsil edən 11 ən iri neft şirkətləri arasında imzalanmış «Əsrin müqaviləsi»nin
praktiki surətdə həyata keçirilməsidir. 1994-cü il sentyabrın 20-də «Əsrin müqaviləsi»nin imzalanması müstəqil
Azərbaycanın yeni neft strategiyası və doktrinasının başlanğıcıdır.
Azərbaycan qədim neft və qaz ölkəsidir. 50 il bundan öncə Azərbaycan dünya praktikasında ilk dəfə
olaraq dənizin dərinliklərindən sənaye üsulu ilə neft çıxarmağa başlamışdır. 1949-cu ilin noyabrında Xəzər
dənizində, Neft Daşlarında güclü neft fontanı vurmuş və bu, dünyaya dənizdə neft hasilatının yeni mərhələsinin
başlandığını bildirmişdir.
Bizim zəmanəmizdə Azərbaycan dünyanın bir çox ölkələrinin neft şirkətlərinin iştirakı ilə Xəzər
dənizində karbohidrogen xammalı hasilatının təşəbbüsçüsü olmuşdur. 1994-cü ildə imzalanmış «Əsrin
müqaviləsi» bu neft doktrinasının həyata keçirilməsinin başlanğıcını qoymuşdur. Bu, asan olmamışdır. Biz
müqaviləni imzalamaq, həyata keçirmək üçün böyük sınaqdan çıxmalı, böyük maneələri dəf etməli olmuşuq.
Lakin biz müqavilə imzalandıqdan sonra da böyük çətinliklərlə, hətta faciəli hadisələrlə qarşılaşdıq. Bilin ki,
müqavilə imzalandıqdan cəmi bir neçə gün sonra Azərbaycanda ölkəmizin siyasi xadimlərinə qarşı terror aktları
keçirildi. Bundan bir neçə gün sonra Azərbaycanda silahlı dövlət çevrilişi cəhdi oldu, onu bəzi ölkələrin xüsusi
idarələri və daxili irtica etmişdi.
Ancaq bununla iş qurtarmadı. Bir neçə aydan sonra dövlət çevrilişi cəhdi yenidən təkrar edildi. Sonra bir
sıra terror aktları törətməyə cəhd göstərildi. Bütün bunlar məhz onunla bağlı idi ki, müstəqil dövlət olan
Azərbaycan müstəqil siyasət aparmağa başlamışdı, Azərbaycan özünün təbii ehtiyatlarından, neft və qaz
sərvətlərindən necə istifadə etməyi özü, müstəqil surətdə müəyyənləşdirdi və bunu qərbin neft şirkətləri ilə
birlikdə həyata keçirməyi qərara alaraq Azərbaycana və bü[16-17]tün Xəzər hövzəsi məkanına xarici
sərmayələrin axınını təmin etmişdi.
Biz bütün çətinlikləri dəf etdik, «Əsrin müqaviləsi» həyata keçirilir. 1997-ci ilin noyabrında biz «Çıraq»
yatağından ilk nefti çıxartdıq və onu Bakı–Novorossiysk neft kəməri ilə nəql etməyə başladıq. Bu neft kəməri
Rusiya Federasiyası ilə Azərbaycan arasında imzalanmış müqavilə əsasında xüsusi olaraq bunun üçün
çəkilmişdi.
Lakin biz hələ onda, neftin dünya bazarlarına ixracı marşrutlarını planlaşdırdığımız vaxtlarda qərb
marşrutu üzrə alternativ neft kəmərinə malik olmağı lazım bildik. Açığını deyim ki, bu, bəzi dairələrdə, bəzi
ölkələrdə böyük narazılıqla, etirazla qarşılandı. Amma biz öz istədiyimizə nail olduq – Gürcüstan ilə
Azərbaycan arasında saziş imzalayaraq Bakı – Supsa neft kəmərini layihələşdirməyə başladıq və bu boru
kəmərinin praktiki surətdə inşası üçün işləri təşkil etdik.
Bu gün mən son dərəcə sevinc hissi keçirirəm ki, neftin hasilatına və ixracına dair çox böyük proqramı
dörd ildən bir qədər artıq müddətdə reallaşdırmağa müvəffəq ola bilmişik.
Təbii ki, bunların hamısı ümumi səylərin nəticəsidir. Əlbəttə, biz 1994-cü ildə ilk müqaviləni
imzalayaraq, bu işi dünyanın bir çox neft şirkətləri ilə davam etdiririk. Dünyanın neft şirkətlərinin dəstəyi,
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Xəzərdəki, Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorundakı təbii ehtiyatlara, karbohidrogen xammalına onların böyük
marağı, xarici sərmayələr bu layihənin uğurla həyata keçirilməsini təmin edəcəkdir.
1994-cü ilin sentyabrından sonra ötən dövrdə Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti Xəzər dənizinin
Azərbaycan sektorundakı və Azərbaycan ərazisinin quru hissəsindəki neft və qaz yataqlarının birgə işlənilməsi
haqqında daha 15 iri müqavilə imzalamışdır. Bu müqavilələrdə dünyanın 14 ölkəsini təmsil edən 32 iri neft
şirkəti iştirak edir. Bu, Xəzər dənizinin təbii ehtiyatlarının istismarı üçün sərmayələr cəlb olunması sahə[1718]sində apardığımız çox böyük işdir. Biz bu təşəbbüsü göstərməklə Xəzər dənizinin başqa sektorlarında da neft
və qaz hasilatı işini stimullaşdırdıq. Qazaxıstan, Türkmənistan, Rusiya, İran sektorlarında böyük iş görülür.
Bütün bunlar bizi sevindirir, çünki Xəzər dənizində olduqca böyük neft və qaz ehtiyatları var, bunlar bütün
Xəzəryanı ölkələr üçün kifayət edər. Hər ölkə öz sektoruna malikdir və Xəzər dənizindəki öz sektorunda
ehtiyatların sahibidir. Azərbaycan öz sektorunun hüdudları daxilində fəaliyyət göstərir, Azərbaycan sektorunda
böyük neft və qaz ehtiyatları var.
Neft strategiyamızın həyata keçirilməsinə mane ola bilməyən bəzi düşmən dairələr müxtəlif xəbərlər,
fikirlər uydurub yaymağa başladılar ki, demə, Azərbaycan Dünya Birliyinə yalan məlumat verib, Xəzər
dənizində güman edildiyi qədər neft yoxdur və guya bəzi neft şirkətləri Xəzər dənizinə və xüsusən Azərbaycan
sektoruna marağı itirirlər. Bu yalandır, uydurmadır!
Təbii ki, bu yalan informasiyalar ictimai rəyi dəyişdirə bilməz. Lakin aydın olsun deyə bildirmək
istəyirəm ki, imzalanmış 16 müqavilə üzrə Azərbaycana təxminən 50 milyard dollar məbləğində sərmayə
qoymaq nəzərdə tutulur. Bu müqavilələrin əhatə etdiyi ərazilərdə neftin həcmi 4 milyard tondan 10 milyard
tonadək qiymətləndirilir. Lakin bütün bunlar hələ ilkin rəqəmlərdir. Yeri gəlmişkən, bizdə Xəzərdə və quruda öz
istismarını gözləyən neft yataqları hələ çoxdur. Yaxın vaxtlarda Amerikanın neft şirkətləri ilə üç iri müqavilə
imzalanması nəzərdə tutulur. Bax, bu, bəzi ölkələrin müxtəlif kütləvi informasiya vasitələrində yayılan uydurma
xəbərlərə cavabdır.
Beləliklə, 1994-cü ildə başlanmış işlər artıq öz praktiki nəticələrini verir. Bakı-Supsa neft kəməri, burada
tikilmiş gözəl terminal, müvəffəqiyyətlə işləmək və nefti fasiləsiz olaraq [18-19]vurmaq, onu dünya bazarlarına
daşımaq üçün yaradılmış gözəl şərait buna inandırıcı sübutdur.
Bakı – Supsa neft kəməri Gürcüstan ilə Azərbaycan arasında dostluğa, əməkdaşlığa parlaq misaldır.
Bizim xalqlarımız həmişə səmərəli və müvəffəqiyyətlə əməkdaşlıq etmişlər. Gürcü və Azərbaycan xalqlarının
çoxəsrlik dostluğu bizim əvəzsiz sərvətimizdir. Biz bu dostluğu qoruyur və yeni şəraitdə inkişaf etdirir,
genişləndiririk.
Gürcüstanın və Azərbaycanın səmərəli əməkdaşlığına dair misallar çoxdur. Lakin Bakı–Supsa neft
kəməri, şübhəsiz ki, indiki mərhələdə bu əməkdaşlığın zirvəsidir.
Bununla yanaşı, əməkdaşlığımızın böyük perspektivi var. Ötən ilin oktyabrında Ankarada biz Bakı–
Tbilisi–Ceyhan neft kəmərinin inşası haqqında bəyannamə imzalamışıq. Bu iş davam edir. Lap bu yaxınlarda,
bir neçə gün öncə Amerika Birləşmiş Ştatlarının strateji tədqiqatlar mərkəzi Bakı–Tbilisi–Ceyhan layihəsinin
İstanbulda böyük müzakirəsini keçirmişdir. Müzakirədə indi burada olan cənab Morninqstar və cənab Kalitski,
Türkiyə və Azərbaycan nümayəndələri iştirak etmişlər. Orada Bakı–Tbilisi–Ceyhan neft kəməri inşasının həyata
keçirilməsinə dair konkret praktiki tədbirlər haqqında Türkiyə ilə Azərbaycan arasında protokol imzalanmışdır.
Müəyyən edilmişdir ki, Bakı–Tbilisi–Ceyhan layihəsinin həyata keçirilməsinin növbəti mərhələsinə başlamaq
üçün bütün texniki və maliyyə məsələləri üç ay ərzində diqqətlə öyrənilməlidir.
Digər mühüm layihə Türkmənistan qazının Azərbaycan və Gürcüstan vasitəsilə Türkiyəyə nəqli
barədədir. Bu haqda saziş ötən ilin oktyabrında Türkiyə ilə Türkmənistan arasında imzalanmışdır və layihə indi
həyata keçirilir. Bu layihənin həyata keçirilməsində Gürcüstan da, Azərbaycan da mühüm yer tutur. [19-20]
Bir sözlə, qarşıda böyük işlər durur. Bakı–Tbilisi–Ceyhan neft kəməri, Türkmənistan–Azərbaycan –
Gürcüstan–Türkiyə qaz kəməri əməkdaşlığımızı, xüsusən Gürcüstan ilə Azərbaycan arasında əməkdaşlığı təmin
edəcək çox iri layihələrdir.
Deməliyəm ki, bütün bu işlərdə biz dostlarımızın dəstəyini, xeyirxah münasibətini görürük. Bu dostların
arasında Ukrayna və onun prezidenti çox hörmətli Leonid Daniloviç Kuçma da var. Azərbaycanın, Gürcüstanın
Ukrayna ilə əməkdaşlığı, prezident Leonid Daniloviç Kuçmanın bu sahədə fəal səyləri çox mühüm rol oynayır.
Bizim səylərimiz sayəsində Xəzər dənizi ilə Qara dəniz iqtisadi cəhətdən birləşir. Qara dənizdə Ukrayna və
Gürcüstan, Xəzərdə Azərbaycan, Qazaxıstan, Türkmənistan, Rusiya və digər ölkələr regionumuzun iri layihələrinin həyata keçirilməsi üçün daha sıx birləşməlidirlər.
Bütün bu işlər, indiki halda Bakı–Supsa neft kəməri Qafqazda sabitliyin və sülhün möhkəmlənməsinə
mühüm töhfədir. Sülh bizə çox gərəkdir, bizə dinc Qafqaz gərəkdir, bizə sabitlik gərəkdir, biz silahlı
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münaqişələrə son qoymalı, Qafqaz ölkələri ilə regionumuzu əhatə edən ölkələr arasında ən yaxşı və mehriban
münasibətlər yaratmalıyıq. Bununla əlaqədar Bakı- Supsa neft kəməri regionumuzda sabitliyin, sülhün böyük
amilidir.
Bütün bu işlərdən danışarkən Xəzər dənizinin karbohidrogen ehtiyatlarından istifadə edilməsinə maraq
göstərən dünyanın bir çox ölkələrinin, xüsusən Amerika Birləşmiş Ştatlarının böyük dəstəyini qeyd etməliyəm.
Biz 1994-cü ildə «Əsrin müqaviləsi» imzalanarkən aldığımız dəstəyi qiymətləndiririk. Biz Qərb, Bakı–Supsa
marşrutunun çəkilişi məsələsinin həlli zamanı aldığımız dəstəyi qiymətləndiririk. Biz indi Bakı–Tbilisi–Ceyhan
neft kəmərinin inşası barədə aldığımız dəstəyi qiymətləndiririk. Amerika Birləşmiş Ştatları hökumətinin çox
böyük səyləri sayəsində Türkmənistan–Türkiyə Transxəzər qaz kəməri layihəsi reallığa çevrilmişdir. Bu gün biz
Amerika [20-21] Birləşmiş Ştatlarının prezidenti Bill Klintonun bu təntənəli hadisə ilə əlaqədar təbrik
göndərməsindən böyük sevinc hissi keçiririk. Hesab edirəm ki, bütün bunlar Gürcüstanın da, Azərbaycanın da,
Ukraynanın da Qərb, Avropa ölkələri ilə, Avropa Birliyi, Amerika Birləşmiş Ştatları ilə əməkdaşlığı üçün yaxşı
bünövrə qoymuşdur. Biz buna böyük əhəmiyyət veririk və bu əməkdaşlığın daha uğurlu olması üçün gələcək
işlərimizdə bütün tədbirləri görəcəyik.
Əziz dostlar, Gürcüstan prezidentini, dostum Eduard Şevardnadzeni, bütün gürcü xalqını, buraya toplaşan
bütün dostları bu əlamətdar hadisə münasibətilə ürəkdən təbrik edirəm. Əziz dostlar, sizə xoşbəxtlik, firavanlıq
və yeni-yeni uğurlar arzulayıram.
Azərbaycan Beynəlxalq Əməliyyat Şirkətini «Əsrin müqaviləsi»nin həyata keçirilməsində, Bakı–
Novorossiysk və Bakı–Supsa neft kəmərlərinin inşasında nail olduğu gözəl nəticələr münasibətilə təbrik edirəm.
Qısa müddətdə çox böyük iş görülmüşdür. Qeyd etməliyəm ki, bizim planlarımıza müqavimət göstərən qüvvələr
o vaxtlar deyirdilər ki, bu layihə real deyil, həyata keçirilə bilməz. Bu ilin sentyabrında müqavilənin
imzalanmasının beş ili tamam olacaq, amma bir baxın, necə böyük iş görülmüşdür və işin bundan sonra da
davam etməsi üçün necə böyük bünövrə qoyulmuşdur. Azərbaycan Beynəlxalq Əməliyyat Şirkətinin
konsorsiumuna daxil olan bütün şirkətlər və bu şirkətin rəhbərləri çox sağ olsunlar.
Leonid Daniloviç Kuçmanı burada, Gürcüstanda, eyni zamanda Azərbaycanda, - bunun fərqi yoxdur, eyni
şeydir, - ürəkdən salamlayıram. Gürcüstanda olmaq həm də Azərbaycanda olmaq deməkdir. Onu salamlayıram
və şadam ki, o, bu hadisəyə böyük diqqət göstərmişdir. Şadam ki, Xəzər dənizinin ehtiyatlarından istifadə
barəsində Ukraynanın öz planları var. Hesab edirəm ki, Odessa–Brodı və oradan Polşaya çəkiləcək neft kəməri
də reallıqdır və biz bu reallığı [21-22] nəzərdə tutmalı, onun üzərində işləməliyik. Buna görə də Ukrayna
prezidenti hörmətli Leonid Kuçmanın burada olması tamamilə qanunauyğundur və eyni zamanda bizim hamımız üçün fərəhli hadisədir.
Sizin hamınızı ürəkdən təbrik edir və inanıram ki, Bakı – Supsa neft kəməri bütün XXI əsr ərzində
yaşayacaq və işləyəcəkdir.
Diqqətinizə görə çox sağ olun, sizin hamınıza möhkəm cansağlığı, xoşbəxtlik və firavanlıq arzu edirəm.
[22]
Əliyev, Heydər Əlirza oğlu.
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AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI DÖVLƏT NEFT ŞİRKƏTİ (ARDNŞ) İLƏ ABŞ-ın
«MONKRİFT OYL», «EKSSON» VƏ «MOBİL» ŞİRKƏTLƏRİ ARASINDA ÜÇ NEFT
MÜQAVİLƏSİNİN VƏ AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI İLƏ ABŞ-ın TİCARƏT VƏ
İNKİŞAF AGENTLİYİ ARASINDA BAKIDA ÜRƏK-DAMAR XƏSTƏLİKLƏRİNİN
MÜALİCƏSİ ÜZRƏ MAYKL DEBEYKİ VƏ HEYDƏR ƏLİYEV ADINA MƏRKƏZİN
TİKİNTİSİNİN TEXNİKİ-İQTİSADİ ƏSASLARININ HAZIRLANMASI BARƏDƏ
MÜQAVİLƏNİN İMZALANMASI MƏRASİMİNDƏ*
NİTQ
Vaşinqton,
Amerika Birləşmiş Ştatları Senatının binası
27 aprel 1999-cu il
K e y B e y l i H a t ç i n s o n (senator xanım): Hörmətli xanımlar və cənablar, xoş gəlmisiniz!
Bu gün burada Azərbaycan Respublikasının prezidenti Heydər Əliyevi və bizim ölkənin ticarət naziri
Uilyam Deylini görməkdən çox məmnunluq duyuruq. Çox önəmli, çox mühüm bir hadisə münasibətilə bu
mərasimə toplaşmağınızdan [141-142] böyük şərəf duyduğumuzu izhar edirik. Çox məmnunam ki, bu gün
burada mənimlə bərabər Vayominq ştatından olan senator Tomson, konqresmenlər cənab Dits və Viper də iştirak edirlər. Konqresin digər üzvləri də bu prosesdə bizə qoşulacaqlar. Bizim əksəriyyətimiz Azərbaycanı ziyarət
etmişik və orada gedən prosesləri yaxından izləyirik.
Keçən il Azərbaycana etdiyim səfər zamanı mənim gözlərim qarşısında Amerika biznesinin bu ölkədə
görə biləcəyi işlər barədə təsəvvür yarandı. Mən bir daha qəti surətdə əmin oldum ki, biz həm amerikalılar üçün,
həm də azərbaycanlılar üçün yeni iş yerlərinin açılması ilə nəticələnəcək müştərək, birgə fəaliyyət göstərə
bilərik.
Bu gün daha üç böyük müqavilə imzalanacaq ki, bu müqavilələr də dövlətlərimiz arasında olan
müttəfiqliyi daha da gücləndirəcəkdir. Biz həmçinin bu gün burada Amerika Birləşmiş Ştatlarının Ticarət və
İnkişaf Agentliyinin, eləcə də doktor Debeyki və onun həmkarlarının yardımı sayəsində Azərbaycanda, Bakıda
ürək-damar xəstəliklərinin müalicəsi mərkəzinin açılması üçün texniki-iqtisadi əsaslandırmanın işlənib
hazırlanmasını nəzərdə tutan müqavilənin də imzalanması mərasiminin şahidi olacağıq.
Biz çox məmnunuq ki, Azərbaycanda yaşayan, Azərbaycanda çalışan insanlara tibbi xidmətlər
göstərilməsi üçün yeni bir mərkəzin yaradılmasına başlayacağıq. Bu mərkəz «Maykl Debeyki – Heydər Əliyev»
Ürək-Damar Xəstəliklərinin Müalicəsi Mərkəzi adlandırılacaqdır. İcazənizlə, bəyan edim ki, bu gün burada üç
neft müqaviləsinin, həmçinin Bakıda açılacaq ürək-damar xəstəliklərinin müalicəsi mərkəzi haqqında
müqavilənin məhz prezident Heydər Əliyevin və Azərbaycan xalqının qəhrəmanlıq nümayiş etdirərək göstərdiyi
səylər nəticəsində mümkün olmuşdur. Bu işdə nazir cənab Deylinin rəhbərlik etdiyi Amerika Birləşmiş Ştatları
Ticarət Nazirliyinin xidmətlərini də biz yüksək qiymətləndiririk. [142-143]
Bu gün bu əlamətdar hadisədə bizimlə bərabər öz xidmətlərini göstərmiş Amerika Birləşmiş Ştatları
Energetika Nazirliyinin nümayəndələri də iştirak edirlər. İndi mən sözü Amerikanın energetika nazirinin
müavini cənab Cey Qlatyeyə verirəm.
C e y Q l a t y e (ABŞ-ın energetika nazirinin müavini): Hörmətli cənab prezident!
Hörmətli nazir!
Hörmətli xanım Hatçinson, Konqresin üzvləri!
Bu gün burada, əlamətdar hadisə münasibətilə toplaşdığımız bu mərasimdə Amerika Birləşmiş Ştatlarının
Energetika Nazirliyini təmsil etməkdən məmnunluq duyuram.
Cənab prezident!
Amerika Birləşmiş Ştatlarının energetika naziri cənab Bill Riçardson Sizə ən səmimi salamlarını göndərib
və çox təəssüfləndiyini bildirir ki, bu gün bizimlə bərabər bu mərasimdə iştirak edə bilmir.

Mərasimdə Amerika Birləşmiş Ştatlarının nüfuzlu konqresmenləri, senatorları, ABŞ hökumətinin yüksək
vəzifəli şəxsləri, Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin və Amerikanın iri neft şirkətlərinin, işgüzar dairələrin
nümayəndələri, xarici ölkələrin kütləvi informasiya vasitələri, televiziya və radio kanalları təmsilçiləri iştirak
edirdilər.
*
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Hörmətli prezident Əliyev, Natiq Əliyev, İlham Əliyev, «Mobil», «Eksson» və «Monkrift oyl»
şirkətlərinin nümayəndələri, biz sizin hamınızı Azərbaycanda iqtisadi fəaliyyəti genişləndirməyiniz, bu gün
imzalayacağınız yeni müqavilələr münasibətilə təbrik edirik. Çox məmnunam ki, Amerika şirkətləri
Azərbaycandakı fəaliyyətlərini genişləndirirlər.Bu şirkətlər Azərbaycanın neft sektorunda, eləcə də qeyri-neft
sektorunda layihələrdə iştirak etməklə Azərbaycanın inkişafına öz töhfələrini vermək məqsədinə sadiqdirlər. Biz
Azərbaycan ilə bu tərəfdaşlığımızla fəxr edirik və ümidvarıq ki, bu tərəfdaşlıq bundan sonra da inkişaf
edəcəkdir.
Cənab prezident!
Biz Sizin rəhbərliyiniz altında Azərbaycanın enerji sahəsində əldə etdiyi böyük nailiyyətlərin şahidiyik.
Azərbaycanın müstəqilliyinin qorunub saxlanılmasına, Azərbaycanda və bütün regionda sülhün və sabitliyin
bərqərar olmasına, region [143-144] xalqlarının çiçəklənməsinin təmin edilməsinə Sizin göstərdiyiniz
rəhbərliyi, liderliyi alqışlayırıq. Bu məqsədlərə nail olunmasında enerji, neft, qaz boru kəmərlərinin həlledici
amil rolu oynaması barədə fikirlərinizi tamamilə bölüşürük.
İki həftə bundan öncə biz çox böyük məmnuniyyət hissi ilə cənab Morninqstarın və enerji
departamentinin nümayəndəsi xanım Triza Bimanın iştirakı ilə Gürcüstanda Bakı-Supsa boru kəmərinin
açılması mərasimində iştirak etdik. Bununla Azərbaycan özünün enerji ehtiyatlarının inkişaf etdirilməsi və ən iri
neft ixracatçılarından birinə çevrilməsi, o cümlədən bütün Xəzər regionunun enerji ehtiyatlarının Qərb bazarlarına ixracının mərkəzinə çevrilməsi istiqamətində daha mühüm bir addım atmış oldu. Biz Türkiyənin Aralıq
dənizində yerləşən Ceyhan limanına daha uyğun və ən böyük neft boru kəmərinin çəkilməsi istiqamətində də
sizinlə birgə fəaliyyətimizi davam etdirəcəyik.
Cənab prezident, cənab Terri Kunts, cənab Uilyam Skaqins, cənab Riçard Monkrift, enerji sahəsindəki
münasibətlərimizin, ölkələrimiz arasındakı əlaqələrin daha da gücləndirilməsinə xidmət edəcək bu əlamətdar
hadisə münasibətilə sizi bir daha təbrik edirik və bu mərasimdə iştirak etməkdən zövq duyuruq. Sizə bir daha ən
səmimi təbriklərimizi yetiririk və Azərbaycan xalqına səmimi təbriklərimizi göndəririk.
K e y B e y l i H a t ç i n s o n: Çox sağ olun. Mənim nəzərimi indi cəlb etdi, - konqresmen Teşşinz də
indicə bizə qoşuldu. Mən onu salamlayıram.
İndi isə məmnuniyyətlə Amerika Birləşmiş Ştatları üçün çox mühüm xidmətlər göstərən ticarət naziri
cənab Uilyam Deylini dinləyirik.
U i l y a m D e y l i (ABŞ-ın ticarət naziri): Hörmətli prezident Heydər Əliyev!
Hörmətli xanımlar və cənablar! [144-145]
Bilmirəm siz necə hiss edirsiniz, amma mənim üçün günü belə xoş bir hadisə ilə başlamaq çox
əlamətdardır. İki milyard dollar həcmində yeni çox mühüm enerji layihələrinin həyata keçirilməsinə
başlanmasına, «Eksson», «Mobil», «Monkrift oyl» şirkətləri tərəfindən Xəzər regionuna investisiya qoyulmasına həsr olunmuş bu mərasimə toplaşmaqdan məmnunluq duyuruq.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bir dəqiqə bağışlayın. Ola bilər, sizin katibiniz orada rəqəmi düz yazmayıbdır.
Bu, 10 milyard dollardır.
U i l y a m D e y l i: Cənab prezident, mən heç vaxt prezidentlərlə mübahisə etmirəm. Mən
aydınlaşdıraram, görüm rəqəmlərə cavabdeh olan bizim şəxslər rəqəmləri nə üçün belə aşağı səviyyədə
saxlayıblar.
H e y d ə r Ə l i y e v: Hesab edirəm ki, onu kompüter düz yazmayıbdır.
U i l y a m D e y l i: Mən də ümidvaram ki, bu, insan tərəfindən buraxılmış səhv deyil. Əgər bu, insan
tərəfindən buraxılmış səhv olsa, onda gərək biz həmin şəxsi kompüterlə əvəz edək.
Baxmayaraq ki, imzalanacaq bu cür layihələrdə «Eksson» və «Mobil» şirkətləri ayrıca tərəfdaşlar kimi
çıxış edirlər, lakin gələcəkdə bu şirkətlərin birləşərək bir şirkət halında çıxış etməsi, şübhəsiz ki, regionun çox
böyük potensialından daha səmərəli istifadə olunmasına öz töhfəsini verəcəkdir.
Bu layihələrin həyata keçirilməsi həm bizdən uzaq məsafədə, dünyanın başqa bölgəsində yerləşən
Azərbaycanda və həmçinin Amerika Birləşmiş Ştatlarında yeni iş yerlərinin açılmasına gətirib çıxaracaqdır.
Şübhəsiz ki, bu layihələrin həyata keçirilməsi nəticəsində neft müqavilələrində yardımçı müqavilələrlə iştirak
edəcək digər şirkətlər, həmçinin neft avadanlığı, qazma qurğuları istehsçal edən və başqa xidmətlər göstərən bir
çox digər şirkətlər üçün də yeni işlər meydana [145-146] çıxacaqdır. Bu şirkətlərin hamısı dünyada ən müasir
texnologiyaya, yüksək təcrübəyə malikdir və zəngin enerji ehtiyatlarının istismarında səmərəli fəaliyyət
göstərmək iqtidarındadırlar.
Cənab prezident, bu şirkətlər ətraf mühitin qorunması standartlarını Azərbaycanda ən yüksək zirvələrə
qaldırmaq barədə öz üzərlərinə götürdükləri böyük öhdəliklərə də sadiq olacaqlar. Heç şübhəsiz ki, əgər bu
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şirkətlər müvəffəq olarlarsa, onda bizim iqtisadiyyatımız inkişaf edəcəkdir və daha böyük tərəqqinin şahidi
olacağıq.
Cənab prezident!
Siz bilirsiniz ki, bu, «Eksson» şirkətinin Azərbaycan ilə imzaladığı üçüncü müqavilədir. Şəxsən mənim
üçün isə ikinci dəfə belə bir imkan yaranıbdır ki, Amerika şirkətləri ilə Azərbaycan arasında neft
müqavilələrinin imzalanmasında şahid kimi iştirak edirəm. Ümidvar olduğumu bildirmək istəyirəm ki, belə
müqavilələrin imzalanması bundan sonra da olacaqdır.
Cənab prezident!
Bu gün imzalanacaq dördüncü müqavilənin də çox böyük əhəmiyyəti vardır. Bu müqavilə Amerika
Birləşmiş Ştatlarının Ticarət və İnkişaf Agentliyinin dəstəyi ilə Azərbaycanda, Bakıda ürək-damar
xəstəliklərinin müalicəsi mərkəzinin tikilməsini nəzərdə tutur. Ümid edirik ki, həmin mərkəz azərbaycanlıların
ürəklərinin qüdrətlənməsi, qüvvətlənməsi işinə yardımçı olacaq və beləliklə də biz xalqlarımızın, insanlarımızın
bir-birinə daha ürəkdən, daha yaxından bağlanmasının təməlini qoyacağıq. Bu müqavilələrin imzalanması
ölkələrimiz arasında iqtisadi, kommersiya münasibətlərinin daha da gücləndirilməsinə xidmət edir və
ümumilikdə götürdükdə isə dövlətlərimiz arasındakı münasibətlərin daha da möhkəmlənməsinə öz töhfəsini
verəcəkdir. [146-147]
Mən burada Sizinlə bərabər olmağımdan şərəf duyduğumu bir daha izhar edirəm. Çox sağ olun.
K e y B e y l i H a t ç i n s o n: Bu gün çox mühüm və əlamətdar mərasimdə iştirak etmək üçün öz iş
cədvəlində dəyişiklik edərək bizimlə bərabər olduğuna görə nazir cənab Deyliyə minnətdarlığımı bildirirəm.
Amerika şirkətlərinin və xarici şirkətlərin dünyanın müxtəlif bölgələrində öz sərmayə qoyuluşlarını daha da
artırması istiqamətində cənab nazir Deylinin və rəhbərlik etdiyi nazirliyin göstərdiyi fəaliyyətə görə də ona
təşəkkürümü bildirirəm.
Nazir Deylinin çıxışı zamanı prezident Heydər Əliyev rəqəmi 2 milyarddan 10 milyarda qaldırarkən mən
cənab Monkriftə baxdım və onun gözlərindən oxudum ki, o, ümidvar olduğunu büruzə verərək düşünürdü ki,
qalan 8 milyard xərc təkcə onun üzərinə düşməsin.
İndi isə çox böyük şərəf hissi ilə mən vaxtilə onu öz ölkəsində ziyarət etdiyim, öz xalqı, dövləti üçün çox
böyük xidmətlər göstərən, ölkəsinin iqtisadi əlaqələrini və dövlət quruluşunu möhkəmləndirmək üçün böyük
işlər görən və Amerika Birləşmiş Ştatlarının ən böyük dostuna çevrilən Azərbaycan Respublikasının prezidenti
cənab Heydər Əliyevə söz vermək istəyirəm.
H e y d ə r Ə l i y e v: Hörmətli senator Hatçinson!
Hörmətli nazir Deyli!
Hörmətli nazir müavini, senatorlar, konqresmenlər, xanımlar və cənablar!
Mən sizin hamınızı səmimi-qəlbdən salamlayıram və bu gün Amerika Birləşmiş Ştatlarının paytaxtı
Vaşinqtonda Konqresin binasında belə bir mərasim keçirilməsindən hədsiz məmnun olduğumu bildirirəm.
Hörmətli senator Hatçinson, mənim haqqımda və Azərbaycan haqqında dediyiniz xoş sözlərə görə sizə
təşəkkür [147-148] edirəm və bildirmək istəyirəm ki, siz doğru buyurdunuz ki, mən Amerika Birləşmiş
Ştatlarının çox sadiq dostuyam.
Bu mərasimdə nazir Deylinin, senatorların, konqresmenlərin, nazir müavininin və Amerika hökumətinin
yüksək səviyyəli nümayəndələrinin iştirak etməsi müqavilələrin imzalanmasına xüsusi qiymət verir. Mən bu
gün böyük xoşbəxtlik, iftixar hissləri keçirirəm, ona görə ki, Azərbaycanın 1994-cü ildə dünyaya bəyan etdiyi
neft strategiyası ardıcıl surətdə həyata keçirilir və böyük uğurlar qazanır.
1994-cü ilin sentyabr ayında Azərbaycanda böyük bir müqavilə imzalandı. Bu müqaviləyə Amerika
Birləşmiş Ştatlarında və dünyada «Əsrin müqaviləsi» adı verildi. Biz bu müqavilə ilə Azərbaycanın Xəzər
dənizindəki enerji ehtiyatlarının müştərək istifadə olunması üçün ilk böyük addım atdıq və gələcək üçün böyük
perspektivlər açdıq. Böyük sevinc hissi ilə bildirirəm ki, bizim imzaladığımız müqavilə nəzərdə tutulmuş plan,
qrafik əsasında həyata keçirilibdir. 1997-ci ilin noyabrında ilkin neft almışıq, onu Bakı–Novorossiysk, şimal
marşrutu ilə ixrac edirik. Bu ilin aprel ayının 17-də isə ikinci – qərb neft kəmərini istismara verdik. Bakı–Supsa
neft kəməri vasitəsilə də nefti dünya bazarlarına ixrac edirik.
Ötən illər ərzində Azərbaycanın neft strategiyası yeni-yeni mərhələlərinə çatıbdır. «Əsrin müqaviləsi»
imzalanandan sonra biz artıq 16 müqavilə imzalamışıq və onların da əməli surətdə həyata keçirilməsi ilə
məşğuluq. Məmnuniyyətlə qeyd edirəm ki, bütün bu müqavilələrdə Amerika Birləşmiş Ştatlarının neft şirkətləri
görkəmli yer tutur. Ötən dövrdə onlar Azərbaycana külli miqdarda investisiya qoyublar və Amerika Birləşmiş
Ştatlarının neft şirkətləri demək olar ki, Azərbaycanın Xəzər dənizində, Azərbaycanda neft strategiyasının
həyata keçirilməsində aparıcı rol oynayırlar.
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Neft strategiyamız dünyada böyük əks-səda yaratmış, dünyanın bir çox ölkələrində maraq və müsbət
münasibət do[148-149]ğurmuşdur. Amma eyni zamanda bizə qarşı əks münasibət də, bizim neft strategiyamıza
mane olmaq cəhdləri də müşahidə edilmişdir. Biz bu yolda böyük sınaqlardan keçmişik, böyük çətinliklərin
öhdəsindən gəlmişik, böyük maneçiliklərin qarşısını almışıq və bu işlərdə Amerika Birləşmiş Ştatları, onun
hökuməti, Amerika Birləşmiş Ştatlarının prezidenti cənab Bill Klinton, ABŞ-ın Energetika Nazirliyi, Ticarət
Nazirliyi, digər nazirliklər, Amerika Birləşmiş Ştatlarının Senatı və Konqresi bizə həmişə dəstək vermiş, yardım
etmişlər.
Bütün bunlara görə mən bu gün sizə, Amerika Birləşmiş Ştatlarının prezidenti cənab Bill Klintona, bizə
dəstək verən bütün nazirliklərə, Konqresə, Senata öz təşəkkürümü, minnətdarlığımı bildirirəm.
1994-cü ildən sonra bizim neft müqavilələrinin həyata keçirilməsi sahəsində Azərbaycana qoyulan
investisiyaların əksəriyyətini Amerika Birləşmiş Ştatlarının neft şirkətləri qoyublar. Azərbaycana bir milyard
dollardan artıq Amerika kapitalı gəlibdir və bu müqavilələrlə, onların həyata keçirilməsi üçün nəzərdə tutulmuş
investisiyaların ümumi həcmi 50 milyard dollara qədərdir.
Bu gün «Eksson» şirkətinin Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti ilə imzalayacağı müqavilədə Xəzər dənizinin
Azərbaycan sektorunda «Zəfər» və «Məşəl» neft yataqlarında iş görmək üçün 5 milyard dollar həcmində
investisiya nəzərdə tutulubdur. «Mobil» şirkətinin Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti ilə imzalayacağı müqavilədə
Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda «Savalan», «Dalğa» «Lerik-dəniz» və «Cənub» neft yataqlarında
investisiyanın həcmi 4,5 milyard dollar olacaqdır. «Monkrift oyl» şirkəti isə «Padar» sahəsində quruda olan neft
yataqlarında Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti ilə müqavilə imzalayacaqdır. Senator xanım Hatçinson narahat
olmasın, onların üzərinə investisiyanın qalmış hissəsi düşür.
Hörmətli dostlar! [149-150]
Biz 1997-ci ilin avqust ayının 1-də Vaşinqtonda, Ağ evdə Amerika Birləşmiş Ştatlarının şirkətləri ilə
Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti arasında dörd müqavilə imzaladıq. Bizim üçün çox əhəmiyyətlidir ki, ikinci
dəfə Amerika Birləşmiş Ştatlarının paytaxtı Vaşinqtonda, bu dəfə Konqresin binasında biz yeni üç neft
müqaviləsi imzalayırıq.
Bugünkü hadisənin ən maraqlı cəhəti bir də ondan ibarətdir ki, biz neft sahəsindən kənara çıxıb insanlara
çox vacib, əhəmiyyətli olan səhiyyə sahəsində də əməkdaşlığa başlayırıq və burada bu gün bir müqavilə
imzalanacaqdır ki, Debeyki mərkəzinin Azərbaycanda ürək-damar xəstəliklərinin müalicə edilməsi üçün yeni
bir tibb mərkəzinin yaradılması ilə əlaqədar biz işə başlayırıq. Bunlar hamısı Azərbaycan ilə Amerika Birləşmiş
Ştatları arasında əlaqələrin ardıcıl surətdə inkişaf etməsini, möhkəmlənməsini və genişlənməsini sübut edir.
Biz Amerika Birləşmiş Ştatları ilə strateji tərəfdaşlıq əlaqələri yaratmışıq və bu əlaqələr çərçivəsində öz
işimizi aparır, bu əlaqələri inkişaf etdirməyə çalışırıq. İqtisadiyyat sahəsində imzaladığımız müqavilələr və artıq
əldə etdiyimiz nailiyyətlər ölkələrimiz arasında siyasi, iqtisadi, elmi, mədəni sahələrdə də əlaqələrin inkişaf
etməsinə böyük imkanlar yaradır. Biz bunlara yüksək qiymət veririk və sizi əmin edirəm ki, biz bu əlaqələrin
gələcəkdə də inkişaf etməsi üçün əlimizdən gələni edəcəyik.
Senator Hatçinson Azərbaycan prezidentini – məni Amerikanın böyük dostu kimi təqdim etdi. Mən
həqiqətən dostam və dostluğumdan da şərəf, qürur hissi duyuram. Biz Amerika Birləşmiş Ştatlarını, hörmətli
dostlar, sizi özümüzün böyük dostumuz hesab edirik, bu dostluğa sadiqik və sadiq də olacağıq.
Bizim apardığımız siyasət Azərbaycanın müstəqilliyinin daha da möhkəmlənməsini təmin edibdir.
Amerika Birləşmiş Ştatları ilə indi mövcud olan əlaqələrimiz Azərbaycanın müs[150-151]təqil siyasət
aparmasını dünyaya nümayiş etdirib və Azərbaycanın müstəqilliyinin daimi, əbədi olduğunu sübut edir. Əmin
ola bilərsiniz ki, Azərbaycan Amerika Birləşmiş Ştatlarının dostu, sədaqətli tərəfdaşı kimi öz öhdəliklərinə
həmişə sadiq olacaqdır.
Mən sizin hamınızı bugünkü əlamətdar tarixi hadisə münasibətilə təbrik edirəm. Hamınıza cansağlığı və
səadət arzulayıram. Amerika xalqına sülh, əmin-amanlıq, onun hökumətinə və dövlətinə yeni-yeni uğurlar
arzulayıram. Sağ olun.
K e y B e y l i H a t ç i n s o n: Cənab prezident, çox sağ olun. İndi isə birinci müqavilənin
imzalanmasına başlayırıq. Mən məmnuniyyətlə bildirirəm ki, birinci müqavilə Amerika işgüzarlığının bariz
nümunəsi olacaqdır.
«Monkrift oyl» şirkətini burada təmsil edəcək və onun adından imza atacaq şəxs – cənab Riçard Monkrift
mənimlə bərabər Texas Universitetində təhsil alıbdır. «Monkrift oyl» şirkəti bir ailə tərəfindən idarə olunan
şirkətdir və bu gün burada cənab Riçard Monkriftlə bərabər, onun qardaşı öz xanımı ilə iştirak edir.
***
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Sonra müqavilələrin imzalanması mərasimi oldu.
Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti (ARDNŞ) ilə «Monkrift oyl» və «Eksson» şirkətləri arasında müqavilələri
ARDNŞ-in prezidenti Natiq Əliyev bu şirkətlərin rəhbərləri Riçard Monkrift, Terri Kunts imzaladılar.
ARDNŞ ilə «Mobil» şirkəti arasında müqaviləni Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin birinci vitseprezidenti İlham Əliyev və «Mobil» şirkətinin prezidenti Uilyam Skaqins imzaladılar.
K e y B e y l i H a t ç i n s o n: Bununla da neft müqavilələrinin imzalanması başa çatır. Bu, Amerika və
Azərbaycan üçün yeni iş yerlərinin açılması deməkdir. Mərasimdə iştirak [151-152] etdiklərinə görə ABŞ-ın
ticarət naziri cənab Uilyam Deyliyə və energetika nazirinin müavini cənab T.Cey Qlatyeyə təşəkkürümü
bildirirəm.
***
Daha sonra Azərbaycan Respublikası ilə ABŞ-ın Ticarət və İnkişaf Agentliyi arasında Bakıda Maykl
Debeyki və Heydər Əliyev adına Ürək-Damar Xəstəliklərinin Müalicəsi Mərkəzi tikintisinin texniki-iqtisadi
əsasları barədə müqavilə bağlandı. Müqaviləni Azərbaycanın xarici işlər naziri Tofiq Zülfüqarov və ABŞ-ın
Ticarət və İnkişaf Agentliyi direktorunun müavini Nensi Frey imzaladılar.
K e y B e y l i H a t ç i n s o n: Cənab prezident!
Hörmətli qonaqlar!
İndi isə daha bir şəxsi – Azərbaycanın Amerika Birləşmiş Ştatlarındakı səfiri cənab Hafiz Paşayevi Sizə
təqdim etmək istəyirəm. Onun xidmətləri olmasaydı, biz bu gün bu mərasimə toplaşa bilməzdik. Cənab
prezident, Sizə bildirmək istəyirəm ki, o Sizin ölkənizi – Azərbaycanı burada çox gözəl təmsil edir.
Əziz dostlar, bununla da mərasim başa çatır və beləliklə, biz Azərbaycan ilə Amerika arasında
uzunmüddətli münasibətlərin gücləndirilməsi işinə yeni bir töhfə vermiş olduq. Sağ olun. [152]
Əliyev, Heydər Əlirza oğlu.
Müstəqilliyimiz əbədidir: 20-ci kitab. Bakı: Azərnəşr, 2007.- S. 67-71.
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XƏZƏRİN AZƏRBAYCAN SEKTORUNDAKI «ŞAHDƏNİZ» YATAĞINDA ƏLDƏ EDİLMİŞ
NƏTİCƏLƏRİN TƏQDİMAT MƏRASİMİNDƏ GİRİŞ NİTQİ
Prezident sarayı
12 iyul 1999-cu il
Hörmətli xanımlar və cənablar!
Bu gün biz çox əlamətdar bir hadisə münasibətilə buraya toplaşmışıq. Azərbaycan dövlətinin yeni neft
strategiyası, neft doktrinasının əməli surətdə həyata keçirilməsinin müsbət nəticəsi ilə tanış olmaq və bu
məsələni müzakirə etmək məqsədi ilə biz bu gün buradayıq.
Məlumdur ki, 1994-cü ildən Azərbaycan dövləti özünün yeni neft strategiyasını həyata keçirir və bu
strategiyanın da əsas mənası, əsas prinsipləri Azərbaycanın zəngin təbii sərvətlərindən, o cümlədən neft və qaz
sərvətlərindən Azərbaycan xalqının rifahı naminə daha da səmərəli istifadə etməkdən ibarətdir.
Gənc, müstəqil Azərbaycan bu arzularla yaşayaraq, eyni zamanda dərk edirdi ki, bu böyük işləri təkbaşına
görə bil[460-461]məz. Ona görə də bizim zəngin neft, qaz yataqlarının işlənilməsini və xalqın mənafeyi üçün
istifadə olunmasını, yalnız dünyanın inkişaf etmiş ölkələri ilə, onlara məxsus olan neft şirkətləri ilə, yüksək
texnologiyası ilə həyata keçirmək mümkündür. Məhz buna görə də 1994-cü ilin sentyabr ayının 20-də
Azərbaycan, Azərbaycanın Dövlət Neft Şirkəti dünyanın bir çox böyük neft şirkətləri ilə ilk böyük müqaviləni
imzaladı. Bu müqaviləyə də «Əsrin müqaviləsi» adı verildi. Bu müqavilə ardıcıl surətdə həyata keçirilir, onun
müsbət nəticələrini biz artıq bir müddət bundan öncə müşahidə, hiss etmişik və ondan istifadə edirik.
Məlumdur ki, «Azəri», «Çıraq» və «Günəşli» yataqlarından çıxarılan neft ilə əlaqədar olan bu konsorsium
çox müvəffəqiyyətlə işləmişdir və 1997-ci ilin noyabr ayının 12-də biz «Çıraq» neft yatağından ilkin nefti
almışıq.
Bu münasibətlə Azərbaycanda çox işlər görülübdür. Onlardan biri də ondan ibarətdir ki, biz neftin dünya
bazarına ixrac edilməsi üçün neft kəmərləri yarada bilmişik: birinci – Bakı – Novorossiysk, ikinci – Bakı –
Supsa. Onların hər ikisi Qara dənizdəki limanlara çıxır – biri Rusiyaya, biri Gürcüstana. Təəssüf ki, bizim ilk
qurduğumuz neft borusu – Bakı – Novorossiysk neft kəməri normal işləmir, vaxtaşırı orada neftin hərəkəti
bağlanır və son üç ayda tamamilə bağlanıbdır. Bu bizə bir çox çətinliklər yaradır.
Mən bu münasibətlə onu deyə bilərəm ki, biz 1994-cü ildə «Əsrin müqaviləsi»ni imzalayanda Rusiya
hökuməti bizə vədlər verirdi ki, siz bu hasil olan neftin hamısını Rusiya vasitəsilə ixrac edin və başqa
marşrutlara göz dikməyin, biz bunların hamısını təmin edəcəyik. [461-462]
Biz buna inandıq və ona görə də ilkin neftin ixracı üçün birinci neft kəmərini Rusiyanın ərazisindən
Novorossiysk limanına çəkdik. Ancaq təəssüflər olsun ki, Rusiyanın hökuməti verdiyi vədləri yerinə yetirmir
və bizim bu boru xətti üzrə neft ixracımız çox çətinliklərlə rastlaşır. Bununla da həm xarici şirkətlər çox şey
itirir, həm də Azərbaycan Respublikası çox şey itirir.
Ancaq inşa etdiyimiz və bu ilin aprel ayında istifadəyə verdiyimiz Bakı-Supsa neft kəməri işləyir. Tam
gücü ilə işləyir və «Çıraq» neft yatağından hasil olunan neft bu kəmər vasitəsilə dünya bazarına çıxarılır. Yaxşı
ki, biz bu neft kəmərini vaxtilə planlaşdırdıq və tikdik.
Bizim böyük nefti ixrac etmək üçün planlaşdırdığımız böyük neft kəməri – Bakı – Ceyhan, Bakı –
Gürcüstan – Türkiyə – Ceyhan neft kəməri də mütləq tikilməlidir və məlumdur ki, biz bu sahədə çox işlər
görmüşük. Son zamanlar Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti Türkiyə hökuməti ilə, Türkiyənin bu barədə
səlahiyyətli şəxsləri ilə danışıqlar aparıbdır. Bildiyimə görə, Türkiyənin Böyük Millət Məclisi bu məsələyə
baxıbdır və zəmanət haqqında hökumətə razılıq veribdir. Beləliklə, biz tezliklə Bakı- Ceyhan xəttinin də

Təqdimat mərasimində ARDNŞ-nin birinci vitse-prezidenti İlham Əliyev, Böyük Britaniyanın, ABŞ-ın, Norveçin,
Rusiyanın, İtaliyanın, Fransanın, İranın, Türkiyənin ölkəmizdəki səfirləri – Deyvid Rocer Tomas, Stenli Eskudero, Olaf
Berstad, Aleksandr Bloxin, Alessandro Fallovollita, Jan Pyer Kinyut, Əlirza Bikdeli, Qədri Ecvet Tezcan, «Şahdəniz»
müqaviləsinin həyata keçirilməsinin iştirakçısı olan xarici şirkətlərin nümayəndələri, ARDNŞ-nin rəhbər işçiləri iştirak
edirdilər.

Mərasimdə konsorsiumun prezidenti «Bi Pi-AMOKO Eksploreyşn, Azərbaycan» şirkətinin prezidenti Endi Honvud,
«Statoyl» şirkətinin maliyyə nəzarəti meneceri İnge Layf Rulendsholm, ARDNŞ-nin vitse-prezidenti Xoşbəxt Yusifzadə
çıxış edərək məlumat verdilər.
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tikilməsinə başlayacağıq. Bu, mütləq lazımdır. Bizim bu tədbirlərimizi bəyənməyən, yaxud onun əleyhinə
çıxanlar artıq görürlər ki, bir müqavilə – «Azəri», «Çıraq», «Cünəşli» müqaviləsi işləyir, neft verir. İndi digər
bir müqavilə haqqında da biz burada danışacağıq. Burada da artıq böyük imkanlar açılır və beləliklə,
Azərbaycan nəzərdə tutduğu kimi, öz neft strategiyasını həyata keçirir. Əvvəldə nəzərdə tutulduğu kimi,
Azərbaycanda böyük neft ehtiyatları vardır, böyük qaz ehtiyatları vardır və bunların işlənilməsi, dünya
bazarlarına çıxarılması [462-463] bizim bugünkü və gələcək vəzifələrimizdir. Bunları həyata keçirmək üçün biz
bu boru xətlərini mütləq tikməliyik.
1996-cı ilin iyun ayının 4-də Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti dünyanın bir neçə böyük şirkətləri ilə yeni
bir müqavilə imzalamışdır. Bu müqavilə Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda yerləşən çox böyük, zəngin
«Şahdəniz» neft yatağının işlənilməsi üçün imzalanmışdır. Müqavilə imzalanandan sonra konsorsium təşkil
olunmuşdur. Bu konsorsiuma Böyük Britaniyanı təmsil edən «Bi Pi-AMOKO», Norveçi təmsil edən «Statoyl»,
Fransanı təmsil edən «Elf agiten», həm Rusiyanı, həm İtaliyanı təmsil edən «LUKoyl-ACİP», Türkiyəni təmsil
edən «Türk petrolları şirkəti», İranı təmsil edən «OPEK» şirkətləri daxildir. Bilmirəm, hamısını dedim, yoxsa
yox. Deyəsən çatışmayan olmadı.
Siz bu konsorsiumun tərkibinə fikir verin. Burada Avropanın bir neçə böyük dövlətinin böyük neft
şirkətləri vardır. Amerikanın neft şirkəti var, Rusiyanın, Türkiyənin, İranın neft şirkətləri vardır. Görürsünüz,
biz nə qədər böyük dairəni əhatə etmişik. Bu müqavilə 1996-cı ilin oktyabr ayında Azərbaycanın Milli Məclisi
tərəfindən təsdiq olunubdur və ondan sonra da yaranmış konsorsium işə başlayıbdır.
«Şahdəniz» yatağı Azərbaycanın Xəzər dənizindəki sektorunda demək olar ki, ən böyük və ən zəngin neft
və qaz yataqlarından biridir. Bu, daha çox qaz yatağıdır, nəinki neft yatağıdır. Bu yatağı ilk dəfə Azərbaycanın
neftçiləri, neft kəşfiyyatçıları 1954-cü ildə kəşf etmişlər. 1976-cı ildə bu yataqda müəyyən qazma, geoloji işlər
aparılıbdır və yatağın zəngin qaz sərvətlərinə malik olduğu müəyyən edilibdir. Ondan sonra 1980-ci illərdə
müəyyən işlər aparılıbdır. Hətta mənim xatirimdədir, Xoşbəxt Yusifzadə bir dəfə mənə dedi ki, onlar, bilmirəm, 1990-cı ildə idi, haçan idi, - orada bir quyu qazıb qaz çıxarmaq istəmişdilər. Ancaq o illər belə böyük
yataqları işlətmək, şübhəsiz ki, asan məsələ deyildi. [463-464]
Mən sizə açıq deyim, biz Sovetlər İttifaqının tərkibində olarkən sovet hökuməti də bu yataqların
işlənilməsinə o qədər fikir vermirdi və Azərbaycana vəsait ayırmırdı. Ancaq bu, çox yaxşı olubdur. Çünki biz bu
yataqları, demək olar, qoruyub saxlamışıq ki, indi, Azərbaycan müstəqil olduğu zaman bu yataqlardan sərbəst,
özü istədiyi kimi istifadə etsin. Yəni bu «Şahdəniz» yatağının böyük tarixi vardır. Azərbaycan neftçilərinin,
geoloqlarının, kəşfiyyatçılarının bu yatağın kəşf olunmasında və orada qazma işləri aparılmasında, bu yatağın
imkanlarının müəyyən edilməsində böyük xidmətləri vardır. Mən bunu həmişə olduğu kimi xüsusi qeyd etmək
istəyirəm.
«Şahdəniz» neft yatağında yaranmış konsorsium tərəfindən aparılan işlər bizim, Azərbaycan neftçilərinin
ondan əvvəl gördüyü işlərin nə qədər səmərəli və nə qədər dəqiq olduğunu təsdiq edir. Bu müqaviləni
imzalayarkən, şübhəsiz ki, biz hamısına çox diqqət veririk və hər bir şeyi ölçüb-biçirik. Bunu imzalayarkən
bizim geoloqların, neftçilərin proqnozu belə idi ki, buradan, «Şahdəniz» yatağından 400 milyard kubmetr qaz
almaq olar və xeyli miqdarda da kondensat almaq olar. Azərbaycanda olan bu yataq haqqında materiallarla tanış
olan «Bi Pi», «Statoyl» və başqa şirkətlər də bu müqaviləni imzalamaqdan əvvəl bunu bilirdilər və inanaraq bu
müqaviləni imzalamağa getmişdilər.
1997-1998-ci illərdə və bu ilin birinci hissəsində konsorsium tərəfindən çox böyük iş görülübdür. Mənə
verilən məlumatlara görə, yaxşı nəticələr əldə olunubdur. Bu nəticələri dinləmək üçün mən konsorsiumun
üzvlərini və bu məsələ ilə əlaqədar olan başqa şəxsləri, o cümlədən xarici ölkələrin – bu şirkətlərin mənsub
olduqları ölkələrin səfirlərini buraya dəvət etmişəm. [464-465]
YEKUN NİTQİ
Birinci növbədə mən Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətini, «Şahdəniz» konsorsiumunu və bu konsorsiuma
daxil olan şirkətləri bu böyük nailiyyət münasibətilə ürəkdən təbrik edirəm. «Şahdəniz» konsorsiumunun
prezidentinin və başqa natiqlərin burada verdikləri məlumatlar bizi həddən artıq sevindirir və güman edirəm ki,
bu, dünya miqyasında böyük bir hadisəyə çevriləcəkdir. Əgər «Şahdəniz» konsorsiumunun prezidenti bu gün bu
ilkin məlumatı verərək, eyni zamanda hasil olunacaq qazın dünya bazarlarına ixrac edilməsi haqqında məsələ
qoyursa və bunun da müvafiq marşrutunu göstərirsə, bu o deməkdir ki, əldə olunan nailiyyət o qədər əsaslıdır
ki, - bu nailiyyət təkcə rəqəmlərlə sayılmır, yəqin ondan da çoxdur, çünki dünyaya qaz ixrac etmək üçün gərək
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lazımi qədər qaz olsun, - demək, «Şahdəniz» yatağında deyilən qədər və bəlkə də deyiləndən çox qaz var. Bu,
ən sevindirici haldır.
Bu gün şəxsən mənim üçün böyük bir bayramdır. Çünki hörmətli Xoşbəxt Yusifzadə burada xatırlatdı,
1969-cu ildə mən Azərbaycana başçılıq etdiyim zamandan – 70-80-ci illərdə Azərbaycanın neft sənayesinin
inkişaf etdirilməsi üçün çox böyük işlər görmüş və böyük xidmətlər göstərmişdim. Xoşbəxt Yusifzadə düz
deyir, əgər o illərdə biz Xəzərin dərinliklərində olan neft və qaz yataqlarından istifadə edilməsi üçün lazımi
maddi-texniki baza yaratmasaydıq və bu işləri aparmasaydıq, şübhəsiz ki, indiki nailiyyətləri əldə edə
bilməzdik.
Mən vaxtilə böyük məmnuniyyətlə «Dədə Qorqud» qurğusunun və «İstiqlal» qazma qurğusunun
açılışında iştirak etdim. Ona görə ki, bu qurğular bizim qarşıda duran planlarımızın həyata keçirilməsi üçün ən
vacib vasitələrdən [465-466] biri idi. Amma bir də ona görə ki, bu qurğular yeni deyildir, onlar məhz mənim
təşəbbüsümlə 70-ci və 80-ci illərdə Azərbaycana, Xəzər dənizinə gətirilmiş «Şelf-2», «Şelf-3», «Şelf-4», «Şelf5» qazma qurğularıdır. Onları o vaxt biz gətirdik, mənim təşəbbüsümlə gətirdik. Gətirdik ki, Xəzər dənizində
suyun dərinliyi artıq 20 metr yox, 80 metr, 90 metr, 120 metr, 200 metr olan sahələrdə quyu qaza bilək.
Biz bunlara nail olduq. O «Şelf»lər öz işlərini gördülər, çox quyular qazdılar. Doğru deyirsən, əgər o
«Şelf» olmasaydı, biz «Günəşli» yatağından neft ala bilməzdik. İndi sən buyurdun ki, «Cünəşli» yatağı
Azərbaycan neftinin 60 faizini verir. Bunları biz etdik. Əgər onu etməsəydik, o qurğuları buraya gətirməsəydik,
Sovet İttifaqının, necə deyərlər, əlindən çətinliklə dartıb alıb buraya gətirməsəydik, indi «Cünəşli» yatağı yox
idi, Azərbaycan neft ölkəsi olaraq neftsiz qalacaqdı.
İndi isə onlar bizim müasir həyatımıza xidmət edirlər. Amma onlardan ikisi modernləşdirilib, gör
növbədə neçəsi qalıb! Onların da modernləşdirilməsindən söhbət gedir, elədirmi? Olacaq, çünki biz 20-yə qədər
müqavilə imzalamışıq. Bunların hamısını iki qazma qurğusu ilə etmək olmaz. Bunlar da olacaqdır.
Demək, biz bunun əsasını o vaxt yaratmışdıq. Bu da bu gün gördüyümüz işlər üçün çox böyük əhəmiyyət
kəsb edir.
«Şahdəniz» Azərbaycan alimləri, neftçiləri, geoloqları tərəfindən kəşf olunan yataqlar içərisində ən
böyüklərindən biridir. Burada onun sahəsi haqqında slaydlar da göstərildi və hamıya məlum oldu ki, nə qədər
sahəni əhatə edir. Amma bu gün bizim üçün daha da əhəmiyyətli odur ki, «Şahdəniz» konsorsiumunun
prezidenti bəyan etdi ki, «Şahdəniz» yatağı dünya əhəmiyyətli yataqdır.
Mən görüşümüzün əvvəlində dedim ki, biz «Şahdəniz» yatağının potensialını bilirdik. Ona görə də bu
yatağın [466-467] əsasında müqavilə imzalamışdıq və bilirdik ki, bundan yaxşı nəticələr əldə edəcəyik. Onlar
hamısı proqnozlar idi. Amma indi görünür ki, bu proqnozlar əsaslı olub, düz olubdur. Bu, Azərbaycan
neftçilərinin, alimlərinin, Azərbaycan geoloqlarının nə qədər yüksək səviyyəli biliyə malik olduqlarını göstərir
ki, belə bir şəraitdə proqnoz verirlər və bu proqnoz da artıqlaması ilə təsdiq olunur.
Bu gün «Şahdəniz» konsorsiumunun prezidenti bəyan etdi ki, 400 milyard kubmetr qaz var, ancaq 700
milyard kubmetrə qədər çata bilər. Bizim çox hörmətli geoloqumuz isə, - demək olar ki, Azərbaycanda Xəzər
dənizini Yusifzadə kimi bilən ikinci adam yoxdur, - deyir ki, orada bir trilyon kubmetrə qədər qaz olacaqdır.
Bu gün fürsətdən istifadə edərək, «Şahdəniz» yatağını kəşf edənlərə və Xəzər dənizindəki bütün başqa
yataqları kəşf edən bizim alimlərə, neftçilərə, geoloqlara, - dünyasını dəyişənlərə də, bu gün yaşayanlara da,
bütün Azərbaycan neftçilərinə bir daha, bir daha təşəkkür edirəm.
Eyni zamanda bugünkü məlumat, dünyaya bəyan etdiyimiz təqdimat bir çox adamlara artıq onların nə
qədər yanlış fikirdə olduqlarını, yaxud da qəsdən Azərbaycanın əleyhinə fikir söylədiklərini göstərəcəkdir.
1994-cü ilin sentyabrında biz Azərbaycanda ilk müqaviləni – «Əsrin müqaviləsi»ni imzalayandan sonra
başımıza böyük bəlalar gəldi: terror aktları, dövlət çevrilişinə cəhdlər və başqa cinayətlər. Xarici və daxili
düşmənlər artıq gördülər ki, Azərbaycan öz iqtisadiyyatının inkişaf yolunu müəyyən edib və bu yolla gedir.
Ancaq heç kəs heç bir şeyə nail ola bilmədi, - Azərbaycan dövləti öz iradəsi ilə gedib, getdi və bu gün də gedir.
Təəssüf ki, Azərbaycanın daxilində olan Azərbaycan vətəndaşları – müxalifət qrupları da bu müqavilələrin
imzalanmasının, bu sahədə görülən işlərin əleyhinə çıxdılar. [467-468]
Onların bu məsələlər barədə lazımi təsəvvürləri olmadığı halda, sadəcə, «Azərbaycanda hər şey yaxşı
yox, pis olsun» mövqeyindən çıxış edirdilər, ona görə də bunun əleyhinə çıxırdılar.
Xatirimdədir, ilk neft müqaviləsi – «Əsrin müqaviləsi» Azərbaycanın Milli Məclisində müzakirə
olunarkən müxalifət qüvvələri bunun əleyhinə çıxaraq belə fikirlər söyləyirdilər ki, nə üçün biz öz
sərvətlərimizi xarici ölkələrə, şirkətlərə veririk, bu sərvətləri saxlamalıyıq, nefti sonra özümüz çıxarmalıyıq və
ondan xalqımız üçün istifadə etməliyik. Ancaq anlaya bilmirdilər ki, özümüz bu işləri hələ 10,15,20 il də
bundan sonra görə bilmərik. Mən bunu Azərbaycanın və Sovetlər İttifaqının neft sənayesi ilə 30 il məşğul olan
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bir adam kimi deyirəm. Lakin neft sənayesinin nə olduğunu bilməyən, küçədən gələrək Azərbaycan
parlamentinə girən və gündə orada cürbəcür müxalifət fikirlər söyləyən adamlar bunu bilmirdilər və bilə də
bilməzdilər. Onlara yalnız o lazım idi ki, bu müqavilə müzakirə zamanı qəbul edilməsin.
1996-cı ildə, «Şahdəniz» müqaviləsinin imzalanması ərəfəsində ölkəmizdə bizimlə işləyən bir şəxs bu
müqavilənin imzalanmasının tam əleyhinə çıxdı. Həmin adam üç il bundan əvvəl Azərbaycanı tərk edəndən
sonra mən onun adını heç vaxt çəkməmişəm. Çünki o, layiq deyil ki, mən onun adını çəkim. Ancaq bu gün
həqiqəti bildirmək üçün mən onun adını çəkməliyəm. O, Milli Məclisin həmin dövrdəki sədri Rəsul Quliyev idi.
Bu müqavilə bir neçə ay idi ki, hazırlanırdı, bütün şirkətlərlə razılaşdırılmışdı, artıq imzalanmağa hazır
idi. Müqavilənin imzalanmasından bir həftə əvvəl o, mənim yanıma gəlib dedi ki, bu müqaviləni imzalamaq
olmaz. Soruşdum ki, nə üçün? Dedi ki, Dövlət Neft Şirkətindən olan adamlar Sizə düzgün məlumat
verməyiblər, burada çoxlu səhvlər, bizim üçün zərərli olan çoxlu şeylər var, ona görə də bunu imzala[468-469]maq olmaz. Mən soruşdum ki, bəs sən indiyə qədər harada idin? O, Milli Məclisin sədri səlahiyyətini daim
aşaraq neft şirkəti ilə həmişə əlaqədə idi və çalışırdı ki, bu şirkətin işlərinə rəhbərlik etsin. O, bu müqavilənin
hazırlanması prosesi ilə yaxşı tanış idi. Bilirdi ki, hər şey yaxşıdır.
Biz burada neft-qaz sərgisi keçirirdik. Bu müqavilə həmin gün imzalanmalı idi. O, bu məsələni bir həftə
qabaq ortaya atdı ki, işi pozsun. Mən hər fikri nəzərə alıram. Ona görə də onun fikrini nəzərə aldım, Dövlət Neft
Şirkətinin bütün rəhbərlərini bax, bu otağa dəvət etdim. Rəsul Quliyev də, Artur Rasizadə də və Dövlət Neft
Şirkətinin bütün rəhbərləri də orada idilər. Mən ona dedim, - dur fikrini sübut et ki, bu müqaviləni niyə
imzalamaq olmaz. Şübhəsiz ki, o, cəfəngiyat danışdı, Dövlət Neft Şirkətinin nümayəndələrini təhqir etməyə
başladı. Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin prezidenti Natiq Əliyev, bu sahədə ən böyük mütəxəssis Xoşbəxt
Yusifzadə, yadımdadır, Valeh Ələsgərov və başqaları bir-bir onun üzünə durub dedilər ki, sənin fikirlərinin heç
bir əsası yoxdur. Sən sadəcə, işə mane olmaq istəyirsən. Ümumiyyətlə, sənin bu məsələlərdən başın çıxmır. O,
çox pərt oldu. Bəyan etdi ki, mən bu barədə Sizə rəsmi yazacağam. Bildirdim ki, sən nə istəyirdin dedin,
cavabını da aldın, yazırsan yaz. Ancaq o heç nə yazmadı, çünki axı yaza bilməzdi.
Bu adam, əlbəttə, neft sənayesində neftin emalı işini bilirdi. Mən vaxtilə, 1981-ci ildə onu neft emalı
zavoduna direktor təyin etmişdim, bu işi bilirdi. Ancaq o, neftdən nə qədər qanunsuz qazanc götürmək işini
yaxşı bilirdi. Amma onun neft sənayesindən, qurğulardan, quyulardan, neftçıxarmadan, dənizdən – bütün bu
işlərdən xəbəri yox idi. Təkcə ona görə yox ki, onun bu işlərdən xəbəri yox idi, - o, sadəcə, həmin məqamda,
işimizi qurduğumuz zaman bizə zərbə vurmaq, təxribat törətmək istəyirdi, ancaq buna nail ola bilmədi. Biz heç
vaxt heç kəsə bunu etməyə imkan verməmişik. [469-470]
Müqavilə imzalandı, oktyabrın 4-də Milli Məclisdə təsdiq edildi və indi həyata keçirilir. İndi biz bunun
gözəl nəticələrini görürük. O isə deyirdi ki, bunu nə üçün indi edək, saxlayaq, biz birinci müqavilədən gəlir
götürəcəyik, sonra texnika alacağıq, imkanlarımızı yaradacağıq və bütün bu işləri özümüz edəcəyik. Bilirsiniz,
bunlar hamısı cəfəngiyatdır. Birincisi, o gəliri nə vaxt götürəcəyik? İkincisi, o gəliri götürüb neft sənayesinə
yönəltsək, onda Azərbaycanın başqa sosial-iqtisadi məsələləri necə olacaq? Aydındır ki, buna heç izahat vermək
lazım deyil. O, sadəcə, belə fikirləri irəli sürərək bizim işimizə mane olmağa çalışırdı. Ancaq mane ola bilmədi,
ona görə də qaçdı, indi Amerika Birləşmiş Ştatlarında gizlənir. Neft sənayesindən xəbəri olmayan adam guya
neft haqqında kitab yazır, özü də rus dilini «yaxşı bilən» adam kimi, rus dilində yazır.
Bizim bu işimizə indi də mane olmağa çalışanlar vardır. Ancaq heç kəs heç bir şeyə nail ola
bilməyəcəkdir. Azərbaycan dövlətinin yeni neft strategiyası müəyyənləşdirilibdir. Biz bu strategiyanı bundan
sonra da ardıcıl surətdə həyata keçirəcəyik.
«Şahdəniz» neft yatağına qoyulan 367 milyon dollar sərmayə haqqında burada söhbət açıldı. Təsəvvür
edin, cəmi 2 il müddətində Azərbaycana 367 milyon dollar sərmayə qoyulubdur. Konsorsiumun prezidenti
bəyan etdi ki, onun böyük bir hissəsi işlədiklərinə görə həm Azərbaycanın müxtəlif şirkətlərinə verilib, həm
əmək haqqı, həm də vergi ödənilibdir. Demək, bunun əsas hissəsi bu gün Azərbaycana xeyir, gəlir gətirir.
Bizim bu neft müqavilələri hələ son nəticəyə qədər – bu iş başlayandan, iş prosesində həm ölkəmizə
sərmayə gətirir, həm də xalqımızın böyük bir hissəsini, Azərbaycan şirkətlərini, gəmilərini, qurğularını,
mütəxəssislərini işə cəlb edir, işlə təmin edir, onlara əmək haqqı verir. Demək, hələ son [470-471] nəticəyə
qədər Azərbaycan bu sərmayələrdən bəhrələnir ki, bu da çox əlamətdar bir hadisədir.
«Şahdəniz» konsorsiumunun prezidentinin verdiyi məlumatlar tam aydındır. Ona əlavə etməyə bir şey
yoxdur. Mən bir daha deyirəm ki, bu məlumatlar çox sevindiricidir. Ancaq məni daha da sevindirən o oldu ki,
konsorsiumun prezidenti məsələ qaldırdı: qazın ixracı üçün artıq bu gün iş görmək lazımdır. Bəli, mən də belə
hesab edirəm. Ona görə də mən bu gün Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinə və konsorsiuma göstəriş verirəm ki,
onlar indiyə qədər əldə etdikləri nailiyyətlər əsasında yeni quyuların qazılmasını sürətləndirsinlər. Bəlkə də
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özləri bilirlər. Amma mən tövsiyə edərdim ki, bir geniş plan hazırlayıb onun həyata keçirilməsi ilə məşğul
olsunlar. Çünki yeni quyular nə qədər tez qazılarsa, orada olan qazın və neft kondensatının həcmi daha da dəqiq
olacaqdır. Bu da qazın ixracı üçün lazımi işlər görməkdə bizə kömək edəcəkdir.
Mən Nazirlər Kabinetinə tapşırıram ki, Dövlət Neft Şirkəti və konsorsiumla birlikdə Azərbaycan
Respublikasının qaza olan ehtiyaclarını ödəmək üçün lazımi infrastrukturun yaranmasını təmin etsin, bu
infrastrukturun, qurğuların yaranması üçün planlar hazırlasın və mənə təqdim etsin.
Qazı dünya bazarlarına ixrac etmək üçün, şübhəsiz ki, boru kəməri lazımdır. Biz indi bununla bilavasitə
məşğul olmalıyıq. Mən konsorsiumun rəhbərinin təklifi ilə tam razıyam ki, bizim üçün ən əlverişli bazar
Türkiyədir. Bir müddət bundan əvvəl, Türkiyənin prezidenti hörmətli cənab Süleyman Dəmirəl ilə danışarkən o
mənə dedi ki, Türkiyənin gələcəkdə, bəlkə də 2010-cu ilə qədər 40 milyard kubmetr qaza ehtiyacı vardır. Biz bu
ehtiyacı təmin edə bilərik.
Güman edirəm, verilən məlumatlar, əldə etdiyimiz yeni nailiyyətlər əsasında demək olar ki, Azərbaycan
«Şahdəniz» yatağından 25 il müddətində ildə 16-20 milyard kubmetr qaz ixrac edə bilər. Nazirlər Kabinetinə
göstəriş verirəm ki, bu [471-472] məsələnin kompleks şəklində həll olunması üçün müəyyən təkliflər hazırlayıb
mənə təqdim etsinlər.
Demək, beləliklə, biz indi yeni bir mərəhələyə keçirik. Neft kəmərləri ilə yanaşı, Azərbaycandan dünya
bazarına qaz ixrac etmək üçün də boru kəməri tikməliyik və bu işə başlamalıyıq. Bir daha deyirəm ki, bu kəmər
də Bakı-Gürcüstan-Türkiyə istiqamətində olmalıdır. Beləliklə, «Əsrin müqaviləsi»ndən sonra ikinci böyük
müqavilədir ki, biz qısa bir müddətdə bunun gözəl nəticələrini görürük.
Azərbaycanın gələcəyinə nəzər salın. İmlazanmış bütün müqavilələr üzrə Azərbaycana 60 milyard dollar
sərmayə qoyulacaqdır. Təsəvvür edin, bu sarmayələr birinci növbədə həmin sərmayəçilərə, xarici ölkələrin
şirkətlərinə və Azərbaycana nə qədər böyük yeni sərvətlər gətirəcəkdir. Mən buna beş il bundan əvvəl də
inanırdım, bu gün də inanıram. Mən bu inamla, bu nikbinliklə də bugünkü toplantını bağlayıram.
«Şahdəniz» konsorsiumunu və Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətini bir daha təbrik edirəm!
Sağ olun. [472]
Əliyev, Heydər Əlirza oğlu.
Müstəqilliyimiz əbədidir: 20-ci kitab. Bakı: Azərnəşr, 2007.- S. 206-207.
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ABŞ-IN ENERGETİKA NAZİRİ BİLL RİÇARDSONUN BAŞÇILIQ ETDİYİ NÜMAYƏNDƏ
HEYƏTİ İLƏ GÖRÜŞDƏ SÖHBƏT
Prezident sarayı
18 avqust 1999-cu il
H e y d ə r Ə l i y e v: Hörmətli cənab nazir!
Hörmətli cənab səfir!
Hörmətli qonaqlar!
Azərbaycana xoş gəlmisiniz! Mən sizi ürəkdən salamlayıram və ümidvaram ki, bu görüşümüz çox
əhəmiyyətli və mənalı olacaqdır.
Amerika Birləşmiş Ştatları ilə Azərbaycan arasında əlaqələr son illər çox sürətlə inkişaf edir və genişlənir.
Şübhəsiz ki, bu, hər iki ölkənin, dövlətin istək və arzuları ilə təmin olunur. Bizim Amerika Birləşmiş Ştatları ilə
əlaqələrimizdə iqtisadiyyat, enerji daşıyıcıları sahəsində əlaqələrimiz xüsusi yer tutur. Bəlkə də, demək olar ki,
Amerika Birləşmiş Ştatları ilə Azərbaycan arasında əlaqələrin intensivləşməsinin və sürətlə inkişaf etməsinin
əsasını qoyan da bizim enerji daşıyıcıları sahəsində əməkdaşlığımızın başlanması idi.
Məlumdur ki, beş il bundan öncə – 1994-cü il sentyabrın 20-də Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti ilə Qərb
ölkələrinin, o cümlədən Amerika Birləşmiş Ştatlarının böyük neft şirkətləri arasında imzalanmış ilk böyük
müqavilə «Əsrin müqaviləsi» adını almış müqavilədir. Biz bu müqavilə ilə həm Amerika-Azərbaycan əlaqələri,
həm də Xəzər dənizinin enerji ehti[193-194]yatlarından istifadə olunması nöqteyi-nəzərindən böyük bir işin
təməlini qoyduq. Biz beş ildə bu sahədə gördüyümüz işləri yekunlaşdırırıq və sentyabrın 20-də «Əsrin müqaviləsi»nin bağlanmasının beşinci ildönümünü, şübhəsiz ki, bizimlə bərabər çalışan ölkələrlə, şirkətlərlə birgə qeyd
edəcəyik. Ancaq indi demək olar ki, ötən bu beş il müddətində biz çox böyük və çox əhəmiyyətli yol keçmişik.
Yenə də qeyd edirəm, bu işlərdə Amerika Birləşmiş Ştatları ilə Azərbaycanın əməkdaşlığı xüsusi yer tutur. Bizim
əməkdaşlığımız indiyədək həm Amerika Birləşmiş Ştatlarının böyük şirkətləri ilə, eyni zamanda, Amerika dövləti ilə
və hökumətin daxilində Energetika Nazirliyi ilə aparılır. Ona görə də Amerika Birləşmiş Ştatlarının hökumət
üzvlərindən Azərbaycanı ən çox ziyarət edən Amerikanın energetika naziri olmuşdur.
ABŞ-ın bütün energetika nazirləri ilə bizim çox xoş münasibətlərimiz, səmərəli əməkdaşlığımız olubdur.
Mən Amerika Birləşmiş Ştatlarının energetika nazirləri xanım O’liri, cənab Penya ilə görüşmüşəm və indi də
cənab Riçardsonla görüşürük.
Cənab nazir, çox məmnunam ki, siz mənim dəvətimi qəbul edib, nəhayət, Azərbaycana gəldiniz. Mən 1997ci ilin iyulunda Nyu-Yorkda sizinlə ilk görüşümü xatırlayıram. O zaman siz Birləşmiş Millətlər Təşkilatında
Amerika Birləşmiş Ştatlarının nümayəndəsi idiniz. Mən hələ o vaxt sizi Azərbaycana səfərə dəvət etmişdim.
Ancaq siz energetika naziri vəzifəsini tutandan sonra bizə daha da yaxın oldunuz və mən çox məmnunam ki, siz
Azərbaycandasınız. Bilirəm ki, gecə yol gəlmisiniz, yorulmusunuz, bu gün səhərdən isə burada görüşlər
keçirirsiniz. Amma məlumdur ki, siz gənc və çox güclü adamsınız. Ona görə də gecə də, gündüz də işləyirsiniz.
Mən bilirəm ki, siz bu gün çox səmərəli danışıqlar aparmısınız. Güman edirəm ki, bizim bugünkü
danışığımız çoxsahəli olacaqdır. Buyurun. [194-195]
B i l l R i ç a r d s o n (ABŞ-ın energetika naziri): Cənab prezident, hər şeydən əvvəl, Sizinlə görüşmək və
gözəl ölkənizdə olmaq bizim üçün şərəfdir. Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycanla xüsusi əlaqələri vardır.
Mən çox şadam ki, Sizin nəvazişli dəvətinizi həyata keçirməyə imkan tapa bildim.
Cənab prezident, Sizin dostunuz Bill Klinton Sizə öz hərarətli salamlarını yetirir. O, məndən xahiş etdi ki,
Sizin səhhətinizlə maraqlanım, Sizdən səhhətinizi soruşum. İndi Sizi gördükdən sonra geriyə qayıtdıqda tam
əminliklə ona deyə bilərəm ki, Siz çox yaxşı görünürsünüz. Biz çox şadıq ki, Siz belə tezliklə sağalmısınız.
Cənab prezident, dostunuz, Sizə böyük hörməti olan prezident Bill Klinton çox xahiş etdi ki, Sizə onun ən
yaxşı salamlarını yetirim. Mən onu dörd gün bundan əvvəl görmüşəm.
Cənab Prezident, mən Sizi «Əsrin müqaviləsi»nin beşinci ildönümü münasibətilə də təbrik edirəm. Mən Sizi
«Şahdəniz» müqaviləsinin həyata keçirilməsi sahəsində uğurlara görə də təbrik edirəm. Cənab Volf məndən
xahiş edib Sizdən soruşum ki, «Şahdəniz» müqaviləsindən ona bir pay düşürmü? Mən cavab verdim ki, xeyr.
H e y d ə r Ə l i y e v: «Şahdəniz» müqaviləsində Amerika Birləşmiş Ştatları iştirak etməyib.
B i l l R i ç a r d s o n: Cənab Prezident, məlum olduğu kimi, bizim nümayəndə heyətinin tərkibində çox
hörmətli adamlar vardır. Cənab Con Volf səfir, Amerika Birləşmiş Ştatları prezidentinin və dövlət katibinin
xüsusi müşaviridir. Cənab Cozef Qrandmeyson Amerika Birləşmiş Ştatlarının Ticarət və İnkişaf Agentliyinin
direktorudur. O, hansı ölkəyə gedirsə, yaxşı xəbərlər və çoxlu pul gətirir. Bizim heyətə ABŞ-ın dövlət və
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energetika departamentlərindən də nümayəndələr daxildir. Bugünkü görüşümüzdə ABŞ səfirliyinin nümayəndələri də iştirak edirlər. [195-196]
Cənab Prezident, haqqında bəhs edəcəyim mövzulara keçməzdən əvvəl demək istəyirəm ki, mən bu əfsanəvi
Bakı şəhərində olmağımdan çox şadam. Sizin ölkənizin böyük tarixi vardır, o həm də çox füsunkardır.
Nümayəndə heyətimiz cədvəli elə tərtib edibdir ki, mən bu gözəlliyi görə bilməyim. Lakin ümid edirəm ki, mən
gələcəkdə imkan tapıb buraya dönəcəyəm və bu füsunkarlığı görəcəyəm. Mən bilirəm ki, Sizin şəhəriniz və
xüsusilə Dənizkənarı park çox gözəldir.
Cənab Prezident, onu da deməliyəm ki, Amerika Birləşmiş Ştatları Xəzər dənizindən kənar sahələrdə də
Azərbaycanla sıx əməkdaşlıq etməyi çox istəyir. Biz mənim məşğul olduğum energetika sahəsində Sizinlə sıx
əməkdaşlıq etmək istəyirik. Biz Azərbaycan hökumətinin rəsmi şəxsləri ilə birlikdə gələcək əməkdaşlığımız
barədə bu gün geniş söhbətlər etmişik.
Cənab Prezident, bizi salamladığınıza görə Sizə minnətdaram. Mən çox şad olardım ki, bir sıra məsələlərin
müzakirəsinə keçək. Mən maraqlanıram ki, biz bu müzakirəni necə keçirəcəyik. Baxıram ki, burada bizə qulaq
asanların sayı çoxdur.
H e y d ə r Ə l i y e v: Siz necə istəyirsiniz?
B i l l R i ç a r d s o n: Mənim fikrimcə, üzbəüz danışsaq, daha yaxşı olardı.
H e y d ə r Ə l i y e v: Yaxşı.
Hörmətli cənab nazir, Azərbaycan, Bakı haqqında və mənim barəmdə söylədiyiniz xoş sözlərə görə sizə təşəkkür
edirəm.
Mənim əziz dostum prezident cənab Bill Klintondan gətirdiyiniz salam mənim üçün çox dəyərlidir və çox
əzizdir. Bu salama və bu xoş arzulara görə prezident Bill Klintona təşəkkürümü bildirirəm və ümidvaram ki, siz
mənim minnətdarlığımı ona çatdıracaqsınız.
Amerika Birləşmiş Ştatlarının rəsmi dairələrinin və xüsusən prezident Bill Klintonun mənim səhhətimlə
daim maraq[196-197]lanması məni çox mütəəssir edir, sevindirir. Bu, bizim dostluğumuzun əlamətidir, birbirimizə olan mehriban münasibətlərimizin göstəricisidir.
Bu fürsətdən istifadə edib bir daha bildirmək istəyirəm ki, bu ilin aprel ayında mən Vaşinqtonda olarkən
üzərimdə cərrahiyyə əməliyyatı aparılması barədə xəbər alan prezident Bill Klinton və Amerika hökumətinin
digər üzvləri orada olduğum bütün dövr ərzində mənim müalicəmə çox ciddi nəzarət etmişlər. Onlar mənə daim
ciddi diqqət və qayğı göstərmişlər. Bunların nəticəsində də həm cərrahiyyə əməliyyatı uğurla keçdi və həm də
mən qısa müddətdə xəstəxanadan çıxdım. Allaha şükürlər olsun ki, səhhətim yaxşıdır, hətta həkimlərin
proqnozundan da daha yaxşı görünür. Cənab nazir, mən xəstəxanada olarkən sizin də qayğınızı hiss etdim,
məktubunuzu aldım.
Mən bütün bunlara görə əziz dostum Bill Klintona, Amerika Birləşmiş Ştatlarının hökumətinə, hökumətin
üzvlərinə və cənab nazir, şəxsən sizə təşəkkürümü və minnətdarlığımı bildirirəm.
Biz çox məmnunuq ki, Amerika Birləşmiş Ştatları Azərbaycana xüsusi münasibət göstərir və regionumuzda
Azərbaycanla əlaqələrinə xüsusi əhəmiyyət verir. Şübhəsiz ki, bizim bu əlaqələrimiz neft, enerji daşıyıcıları
problemlərindən çox-çox genişsahəlidir. Amerika Birləşmiş Ştatları ilə Azərbaycan arasında qısa müddətdə belə
dostluq, mehribanlıq, partnyorluq əlaqələrinin yaranması, şübhəsiz ki, Azərbaycan üçün çox əhəmiyyətlidir.
Bütün bu dövrdə görülən işlərdə prezident cənab Bill Klintonun xüsusi rolu olmuşdur. Mənim ona çox böyük
hörmətim və ehtiramım vardır. Siz də bilirsiniz ki, sabah cənab Bill Klintonun doğum günüdür. Mən bu gün
məktub göndərib doğum günü münasibətilə onu təbrik etmişəm. Ancaq bu fürsətdən istifadə edib, Amerika
hökuməti nümayəndə [197-198] heyətinin qarşısında Amerika Birləşmiş Ştatlarının prezidenti, mənim əziz
dostum Bill Klintonu doğum günü münasibətilə təbrik edirəm, ona cansağlığı, uzun ömür və bütün işlərində
uğurlar arzulayıram.
Bizim bugünkü söhbətimizi davam etdirmək üçün, şübhəsiz ki, mətbuat nümayəndələrindən xahiş edəcəyəm
ki, buranı tərk etsinlər. Ancaq burada bir imzalanma mərasimi olacaqdır. Yəqin ki, mətbuat nümayəndələri o
zaman salona daxil ola bilərlər. [198]
Əliyev, Heydər Əlirza oğlu.
Müstəqilliyimiz əbədidir: 21-ci kitab. Bakı: Azərnəşr, 2007.- S. 89-90.



Görüşdən sonra Azərbaycan hökuməti adından Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti, ABŞ hökuməti adından ABŞ-ın Ticarət və İnkişaf
Agentliyi arasında sazişin imzalanma mərasimi oldu.
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«ƏSRİN MÜQAVİLƏSİ»NİN BEŞİNCİ İLDÖNÜMÜNƏ HƏSR OLUNMUŞ TƏNTƏNƏLİ
MƏRASİMDƏ NİTQ
Respublika sarayı
20 sentyabr 1999-cu il
Hörmətli xanımlar və cənablar!
Hörmətli qonaqlar, dostlar!
Sizi, bütün Azərbaycan xalqını, vətəndaşlarını bu bayram – «Əsrin müqaviləsi»nin beşinci ildönümü
münasibətilə ürəkdən təbrik edirəm.
«Əsrin müqaviləsi» və onun icrasının beş illik tarixi, əldə olunmuş gözəl nailiyyətlər müstəqil Azərbaycanda
hüquqi, demokratik, dünyəvi dövlət quruculuğu prosesinin bəhrəsidir, Azərbaycan dövlətinin düşünülmüş xarici
və daxili siyasətinin nəticəsidir, Azərbaycanda bazar iqtisadiyyatı prinsiplərinin bərqərar olması, ölkəmizin
dünya iqtisadiyyatı ilə inteqrasiyası və Azərbaycan dövlətinin respublikamıza xarici sərmayələrin cəlb edilməsi
sahəsində apardığı ardıcıl siyasətin nəticəsidir. Bu, bizim hamımızın birlikdə beş il bundan öncə müqaviləni
imzaladıqdan sonra gördüyümüz müştərək işin nəticəsidir.
Mən bu gün bu münasibətlə Azərbaycan Beynəlxalq Əməliyyat Şirkətini və orada çalışan bütün əməkdaşları,
Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətini, bütün neftçiləri, bu müqavilənin icrası ilə əlaqədar fəaliyyət göstərmiş,
zəhmət çəkmiş bütün təşkilatları, müəssisələri, bütün şəxsləri ürəkdən təbrik edirəm və onların hamısına
təşəkkür edirəm. [409-410]
Bu gün bizim bu möhtəşəm bayrama zəhmət çəkib gəlmiş dövlət nümayəndə heyətlərinə burada söylədikləri
xoş sözlərə görə və «Əsrin müqaviləsi»nə, onun icrasına verdikləri yüksək qiymətlərə görə səmimi-qəlbdən
təşəkkür edirəm.
Bizim bu bayramımıza təbrik məktubları gəlmişdir. Amerika Birləşmiş Ştatlarının prezidenti cənab Bill
Klintondan, Böyük Britaniyanın Baş naziri cənab Toni Bleyrdən, Türkiyənin prezidenti cənab Süleyman
Dəmirəldən, Yaponiyanın Baş naziri cənab Obutidən, Norveçin Baş naziri cənab Bondevikdən, Belçikanın Baş
naziri cənab Verxofstadtdan, bizim qonşu dövlətlərin prezidentlərindən – Gürcüstan prezidenti cənab Şevardnadzedən, Ukrayna prezidenti cənab Kuçmadan, Özbəkistan prezidenti cənab Kərimovdan, Qazaxıstan
prezidenti cənab Nazarbayevdən, Səudiyyə Ərəbistanının kralından və bir çox başqa siyasi xadimlərdən, dövlət
xadimlərindən təbriklər gəlmiş, bu təbriklər burada səslənmişdir.
Bu təbriklərdə Azərbaycan dövlətinə böyük hörmət və ehtiram hissi əks olunubdur. Bu təbriklərdə
Azərbaycan ilə dünyanın bir çox dövlətlərinin dünyanın böyük neft şirkətləri ilə gördükləri iş yüksək
qiymətləndirilibdir. Bu təbriklərdə bizə xoş arzular bildirilib və gələcək işlərimiz üçün bizə uğurlar dilənibdir.
Mən bütün bunlara görə təşəkkür edirəm.
Azərbaycan qədim neft diyarıdır. Azərbaycanda sənaye üsulu ilə neft hasilatının 150 illik tarixi vardır. Bu
tarix şərti olaraq üç mərhələyə bölünə bilər: birinci – neft hasilatı başlanandan 1918–1920-ci illərə qədər, ikinci
– ondan sonra Azərbaycan dövlət müstəqilliyini əldə edənə qədər, üçüncü – Azərbaycanın dövlət müstəqilliyi
dövrü.
Bütün bu 150 il müddətində Azərbaycanda neft sənayesi daim inkişaf edibdir və təkcə Azərbaycan üçün yox,
bütün dünya xalqları üçün öz xidmətlərini göstəribdir. 1918-1920-ci illərdən sonra Azərbaycanda neft sənayesi
güclü inkişaf edibdir, neft sənayesinin böyük elmi-texniki, kadr potensialı [410-411] yaranıbdır. Azərbaycan
keçmiş Sovetlər İttifaqının ərazisində yeni neft yataqlarının aşkar olunması və işlənilməsində öz xidmətlərini
göstərmişdir. İkinci dünya müharibəsi zamanı Azərbaycanda hasil olunan neft bu müharibədə alman faşizminə
qələbə çalmaqda xüsusi rol oynamışdır.
Azərbaycan neft akademiyasına çevrilmişdir. Keçmiş Sovetlər İttifaqının ərazisində, Rusiyada «İkinci Bakı»,
«Üçüncü Bakı», «Dördüncü Bakı» və sair bölgələrdə Azərbaycan neftçiləri də çalışmış və bu gün də
çalışmaqdadırlar.
Azərbaycan xalqının, Azərbaycan neftçilərinin və alimlərinin ən böyük xidməti ondan ibarətdir ki, 50 il
bündan əvvəl Xəzər dənizində zəngin neft və qaz yataqlarının olduğunu aşkar ediblər və 50 il bundan əvvəl
Neft Daşlarında ilk dəfə neftin sənaye üsulu ilə hasil edilməsinə başlanıbdır. Bu, dünyada ilk hadisə idi.
Böyük Britaniyadan burada çıxış edən qonağımız qeyd etdi ki, onlar 30 ildir ki, Şimal dənizində neft hasil edirlər.
Bəli, amma Azərbaycan 50 il bundan əvvəl Xəzər dənizində neft hasilatına başlayıbdır. Ondan sonra bizim
təcrübəmiz dünyaya yayılmış və indi dünyada müasir texnikaya, texnologiyaya malik olan, dənizin dərinliklərindən
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neft çıxara bilən böyük neft mədənləri yaranmışdır. Xəzər dənizində neft və qaz yataqlarının olması, onların kəşfi və
indi dünyaya təqdim edilməsi Azərbaycan xalqının, alimlərinin, neftçilərinin böyük xidmətidir.
Biz məhz beş il bundan öncə bunların əsasında «Əsrin müqaviləsi»ni imzalaya bildik. Məlumdur ki, «Azəri»,
«Çıraq» və «Cünəşli» yataqları 1970-ci illərdə kəşf edilmişdir və orada hasilat başlanmışdır. Sonra Xəzər
dənizində digər yataqlar kəşf edilmişdir, onların qaz və neft potensialı müəyyən olunmuşdur. Azərbaycan
neftçiləri, geoloqları, alimləri təkcə Xəzərin Azərbaycan sektorunda yox, dənizin bütün akvatoriyasında neft və
qaz yataqları aşkar etmişlər. Bunlar hamısı neft sahəsində bizdən əvvəl fəaliyyət göstərən neftçilərin, [411-412]
alimlərin, geoloqların böyük xidmətləridir. Biz bu gün bunu minnətdarlıq hissi ilə yad etməliyik və keçmiş
nəsillərə bütün bu xidmətlərinə görə daim minnətdarlığımızı bildirməliyik.
Azərbaycan beş il bundan əvvəl «Əsrin müqaviləsi»ni imzalayandan sonra başqa Xəzəryanı ölkələr də Xəzər
dənizindəki öz sektorlarında, sahələrində neft və qaz yataqlarının işlənilməsinə başlayıblar. Beləliklə,
Azərbaycan Xəzər dənizinin zəngin neft və qaz yataqlarını aşkar edib, Azərbaycan Xəzər dənizində neft və qaz
hasilatının təmin olunmasında böyük rol oynayıbdır. Azərbaycan indi, XX əsrin sonunda, XXI əsrə gedərək
Xəzər dənizinin bütün enerji sərvətlərindən, ehtiyatlarından təkcə Azərbaycan üçün yox, bütün dünya üçün, o
cümlədən bütün Xəzəryanı dövlətlər üçün istifadə edilməsinin əsasını qoyubdur. Biz bu gün bununla fəxr edirik.
Bütün bunlara görə «Əsrin müqaviləsi» və bizim gördüyümüz işlər böyük tarixi əhəmiyyət kəsb edir. Bütün
bunlara görə «Əsrin müqaviləsi» beynəlxalq əhəmiyyət kəsb edir. Bütün bunlara görə də beş il bundan əvvəl
imzalanmış müqavilə məhz «Əsrin müqaviləsi» adlandırılıbdır.
Bu gün burada İlham Əliyevin məruzəsində, başqa çıxışlarda beş il müddətində görülən işlər haqqında ətraflı
məlumat verildi. Artıq biz neft müqaviləsinin bəhrələrini gördük. Azərbaycan gəlirlər əldə edibdir. Artıq biz
neft hasil edirik, neft ixrac edirik və neftin ixracı üçün iki neft kəməri yaratmışıq, əsas neft kəmərini də
yaratmağa çalışırıq. Mən bu gün bəyan edirəm ki, Azərbaycan neftinin, Xəzər neftinin dünya bazarlarına
çıxarılması üçün çox böyük əhəmiyyət daşıyan Bakı–Ceyhan neft kəməri tikilməlidir, istifadəyə verilməlidir.
Biz gələn illərdə, onilliklərdə «Əsrin müqaviləsi»nin və imzalanmış başqa müqavilələrin Azərbaycana nə
qədər mənfəət verəcəyini bilirik və bu barədə konkret rəqəmlər gətirildi. «Əsrin müqaviləsi» imzalanarkən
bəziləri bizə inanmırdı, ehtiyat edirdi, bəziləri təxribat edirdi. Hər halda onun [412-413] imzalanma, həyata
keçirilmə prosesi də Azərbaycan üçün çox çətin olubdur, çox ağır olubdur. Ancaq biz bütün sınaqlardan çıxdıq,
bütün çətinlikləri aradan qaldırdıq, bizə göstərilən bütün müqavimətlərə sinə gərdik və verdiyimiz sözə əməl
etdik, 1997-ci ildə ilkin nefti hasil etdik.
Məhz böyük dövlətlərin, böyük ölkələrin, onların neft şirkətlərinin müstəqil Azərbaycan dövlətinə göstərdiyi
etimadın nəticəsində «Əsrin müqaviləsi» imzalanmışdır. Ondan sonra isə tərəfdaşlarımızla, Beynəlxalq Əməliyyat
Şirkətinə daxil olan şirkətlərlə və başqa xarici şirkətlərlə bizim gördüyümüz işlər dünyaya bir daha sübut etdi ki,
birincisi, Xəzər dənizi, onun Azərbaycan sektoru zəngin neft və qaz yataqlarına malikdir, ikincisi, Azərbaycan dövləti
ilə uzunmüddətli, etibarlı iş görmək olar.
Bunların əsasını Azərbaycanda aparılan demokratik quruculuq prosesləri təşkil edir. Bunların əsasını
Azərbaycanın bütün dünyaya açıq olması prinsipi təşkil edir. Bunların əsasını 1993-cü ildən sonra
Azərbaycanda ardıcıl olaraq daxili ictimai-siyasi vəziyyətin normallaşdırılması və sabitləşdirilməsi təşkil edir.
Məhz belə bir sabitlik şəraitində, Azərbaycanın bugünkü sabit, sərbəst yaşaması şəraitində dünya neft şirkətləri,
böyük ölkələr, dövlətlər Azərbaycana etimad, etibar göstərib bizimlə əməkdaşlıq ediblər. Məhz buna görə də
ötən üç ildə əlavə 18 müqavilə də imzalanıbdır. İndi dünyanın böyük neft şirkətləri ilə, 14 dövlətə, ölkəyə
məxsus olan şirkətlərlə bizim 19 müqaviləmiz vardır. Sizə cəsarətlə deyə bilərəm ki, bunların hər biri «Əsrin
müqaviləsi» kimi ardıcıl surətdə yerinə yetiriləcəkdir.
Bizim gördüyümüz işlər və gələcəkdə görəcəyimiz işlər həm Azərbaycanın bu günü üçündür, həm də
Azərbaycanın gələcəyi üçündür. Biz öz ölkəmizi əbədi müstəqil, azad dövlət etmək istəyirik. Biz buna nail
olmuşuq. Ancaq hələ müstəqilliyimizi, iqtisadi, siyasi müstəqilliyimizi təmin etmək üçün çox işlər görmək
lazımdır. [413-414]
Biz ölkəmizi iqtisadi cəhətdən inkişaf edən ölkə etmək istəyirik. Biz ölkəmizin vətəndaşlarına firavan həyat
yaratmaq istəyirik. Biz müstəqil dövlət kimi daim yaşamaq istəyirik. Bütün bu işlər – təkcə neft sahəsində deyil,
Azərbaycan iqtisadiyyatının, həyatının bütün başqa sahələrində də gördüyümüz işlər məhz bu məqsədi daşıyır.
Bilirsiniz ki, iqtisadiyyatın başqa sahələrində də dəyərli nailiyyətlər əldə etmişik. Biz 1995-ci ildən əvvəlki
illərdə baş vermiş iqtisadi tənəzzülün qarşısını aldıq. Azərbaycanın iqtisadiyyatı 1996-cı ildən inkişaf dövrü
keçirir və ümumi daxili məhsul, sənaye, kənd təsərrüfatı məhsulu istehsalı ilbəil inkişaf edir, artır.
1994-cü ildə Azərbaycanda inflyasiya 1600 faiz təşkil edirdi. Biz 1997-ci ildə bunun qarşısını aldıq. İndi
inflyasiya yoxdur, milli valyutamız manatın dəyəri artmışdır. Bunlar hamısı bizim vətəndaşlarımızın
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güzəranının yaxşılaşmasına kömək edibdir. Son 3-4 ildə vətəndaşlarımızın orta əmək haqqı 3 dəfə artıbdır.
Bunlar hamısı azdır. Biz bununla qane ola bilmərik. Biz əldə olunan nailiyyətləri bu gün, sadəcə, bir daha yada
salmaq istəyirik.
Bu gün burada «Əsrin müqaviləsi»nin beş illiyini qeyd edərkən Azərbaycanın hər bir güşəsində bizi
dinləyirlər. Düşünürəm ki, çadır şəhərciklərində yaşayan əziz soydaşlarımız, yerindən-yurdundan didərgin
düşmüş, Ermənistan silahlı qüvvələrinin Azərbaycan torpaqlarını işğal etməsi nəticəsində qaçqın düşmüş
soydaşlarımız da çadırlarda bizi dinləyirlər. Onlar bizə inanırlar, dözürlər, indi bizi dinləyərək düşünürlər ki,
bunlar hamısı yaxşıdır, bəs biz nə vaxt öz yerimizə, torpaqlarımıza qayıdacağıq? Mən bu gün bəyan edirəm
ki, bizim gördüyümüz bütün bu işlər Azərbaycanı bir dövlət kimi möhkəmləndirmək, gücləndirmək,
Azərbaycanın iqtisadi potensialını artırmaq üçündür. Şübhəsiz ki, bunlar bütün başqa məsələlərin də həll
olunmasına kömək edəcəkdir. [414-415]
Mən bəyan edirəm ki, biz Ermənistan–Azərbaycan münaqişəsinin sülh yolu ilə həll edilməsinə nail olacağıq,
yerindən-yurdundan didərgin düşmüş soydaşlarımız öz doğma torpaqlarına, evlərinə qayıdacaq, Azərbaycanın
ərazi bütövlüyü təmin olunacaqdır.
Beləliklə, Azərbaycan dövlətinin neft strategiyası artıq öz müsbət nəticələrini verib, dünyada tanınıb və XXI
əsrdə Azərbaycanın müstəqil, azad inkişaf etməsinin əsasını təşkil edən amillərdən biridir.
Mən qeyd etdim ki, bizim gördüyümüz işlər gələcəyə yönəlibdir. Biz bu işlərin gözəl nəticələrini ilbəil əldə
edəcəyik və xalqımız bunu hiss edəcəkdir. Ancaq bizim bugünkü nəsillərin borcu, o cümlədən Azərbaycan
prezidenti kimi mənim borcum ondan ibarətdir ki, Azərbaycanda dövlət quruculuğu o qədər möhkəmlənsin,
Azərbaycan dövləti o qədər qüdrətlənsin ki, ölkəmiz daim müstəqil ola bilsin. Bizim borcumuz ondan ibarətdir
ki, gələcək nəsillərin azad, sərbəst, firavan həyat yaratmasının əsasını qoyaq. Biz bunları edirik və «Əsrin
müqaviləsi»ndən, digər müqavilələrdən əldə olunan böyük gəlirlər, sərvətlər Azərbaycan xalqının gələcək
nəsillərinin firavan yaşaması üçün əsas yaradır. Bu, bizim onların qarşısında olan borcumuzun yerinə
yetirilməsidir.
Azərbaycan sülhsevər dövlətdir. Azərbaycan həm ölkədə, həm bölgədə, həm də dünyada sülh istəyir. Ona
görə də biz Qafqazda, dünyada sülh istəyirik. Əminəm ki, biz sülhə, əmin-amanlığa nail olacağıq. Hamımızın
arzusu ondan ibarətdir ki, Azərbaycan bundan sonra da sülh, əmin-amanlıq, rahatlıq şəraitində yaşasın.
Mən Azərbaycan dövlətinə, xalqına, millətinə gələcək uğurlar arzulayıram. Tam əminəm ki, bizim bu gün
gördüyümüz işlər Azərbaycanı günü-gündən irəliyə aparacaq, Azərbaycanın bayrağını yüksəldəcək,
yüksəldəcək, yüksəldəcək! [415]
Əliyev, Heydər Əlirza oğlu.
Müstəqilliyimiz əbədidir: 21-ci kitab. Bakı: Azərnəşr, 2007.- S. 175-177.
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«ƏSRİN MÜQAVİLƏSİ»NİN BEŞİNCİ İLDÖNÜMÜ ŞƏRƏFİNƏ AZƏRBAYCAN
PREZİDENTİNİN ADINDAN TƏŞKİL OLUNMUŞ RƏSMİ QƏBULDA
NİTQ
«Gülüstan» sarayı
20 sentyabr 1999-cu il
Hörmətli xanımlar və cənablar!
Hörmətli qonaqlar, dostlar!
Mən sizin hamınızı bu möhtəşəm «Gülüstan» sarayında bir daha salamlayıram və sizə bu bayram
günündə xoş əhval-ruhiyyə arzulayıram.
Bu gün «Əsrin müqaviləsi»nin beşinci ildönümunə həsr olunmuş təntənəli mərasimdə bu müqavilənin
siyasi, iqtisadi, sosial, mənəvi əhəmiyyəti haqqında ətraflı danışıldı. Ancaq bu gün bizi daha da çox sevindirən
müqavilənin özü deyil, beş il müddətində onun uğurla icra olunması və verdiyi müsbət nəticələr, bizim
müştərək işimizin böyük nailiyyətləridir.
Bu gün mən öz çıxışımda bildirdim ki, Azərbaycan neft sənayesinin 150 illik tarixi var və deyə bilərəm
ki, ölkəmiz öz müstəqilliyini əldə edənə qədər Azərbaycan xalqı heç vaxt bu sərvətlərin sahibi olmamışdır.
Azərbaycan, Bakı öz nefti ilə dünyanın şirkətlərini, iş adamlarını XIX əsrin ikinci yarısından, XX əsrin
əvvəllərindən cəlb etmiş və bir çox xarici şirkətlər burada uğurlu fəaliyyət göstərmiş, neft hasilatını təmin
etmişlər. Bu prosesə Azərbaycanın yerli sahibkarları da, iş adamları da qoşulmuş və onlar xarici neft şirkətləri
ilə bəra[5-6]bər neftin hasil olunmasını və dünya bazarına çıxarılmasını təmin etmişdir. Təbiidir ki, bunların
hamısı Azərbaycana, ancaq deyə bilərəm ki, Bakı şəhərinə çox fayda vermişdir və Bakının inkişafı üçün
xidmətlər göstərmişdir.
Bu gün biz Nobel qardaşlarını, Azərbaycanın böyük sahibkarlarından və
xeyriyyəçilərindən biri olan Hacı Zeynalabdin Tağıyevi və o illərdə Azərbaycanın təbii sərvətlərindən istifadə
edib mənfəət götürən, eyni zamanda Bakı şəhərini inkişaf etdirən insanları xatırlaya bilərik.
Bakı şəhəri XIX əsrin sonlarında – XX əsrin əvvəllərində çox güclü inkişaf etmişdir. Burada o dövrün
tələblərinə uyğun olan sənaye müəssisələri, yaşayış evləri, ofislər üçün müxtəlif binalar, ticarət mərkəzləri
yaradılmış və bunların hamısı Bakını bir növ Avropa üslubunda olan gözəl bir şəhərə çevirmişdir. O vaxtlar
yaradılan binaların bir çoxu həqiqətən gözəl memarlıq abidələridir.
Biz o dövrdə Azərbaycan neftinin çıxarılması ilə məşğul olub ölkəmizdə iş görmüş xarici şirkətləri də və
öz sahibkarlarımızı da bu gün minnətdarlıq hissi ilə xatırlayırıq.
Sonra isə, bilirsiniz ki, 1918-ci ildə ilk Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti bir müstəqil dövlət kimi öz
sərvətlərindən xalqı üçün istifadə etməyə çalışmış, amma o, az yaşamış, buna nail ola bilməmişdir. 1920-ci ildən
isə Azərbaycan Sovetlər İttifaqının, sovet hakimiyyətinin tərkibində olmuşdur. Bu gün cəsarətlə demək lazımdır
ki, 1920-ci ildən keçən 70 il ərzində Azərbaycanda neft sənayesi çox güclü inkişaf etmişdir və bunun da səbəbi
ondan ibarətdir ki, o vaxt sovet hakimiyyətinə, sovet dövlətinə neft lazım idi. Sovet İttifaqını sənayeləşdirmək,
onun iqtisadiyyatını inkişaf etdirmək üçün neft çox lazım idi. Əgər nəzərə alsaq ki, o illərdə Sovetlər İttifaqının
ərazisində hasil edilən neftin 80, bəlkə də 90 faizi Bakıda əldə olunurdu, onda anlamaq olar ki, sovet
hakimiyyəti üçün, SSRİ dövləti üçün Bakının nefti nə qədər lazım idi. [6-7]
Azərbaycan xalqı, ölkəmizin neftçiləri və alimləri neft sənayesinin inkişaf etməsi üçün böyük xidmətlər
göstərmiş və nailiyyətlər əldə etmişlər. Mən bir daha qeyd etmək istəyirəm ki, İkinci dünya müharibəsində
alman faşizmi üzərində qələbə çalınmasında Azərbaycan neftinin misilsiz rolu olmuşdur. Azərbaycan Sovetlər
İttifaqının başqa bölgələrində neft sənayesinin inkişaf etdirilməsi üçün də böyük xidmətlər göstərmişdir. Biz
iftixar hissi ilə deyə bilərik ki, Azərbaycan neftçiləri, alimləri Rusiyada «İkinci Bakı», «Üçüncü Bakı»,
«Dördüncü Bakı» kimi neft mədənlərinin və yataqlarının açılmasında iştirak ediblər və onların çoxu o vaxtdan
indiyə qədər o diyarlarda – Sibirdə, Tümendə yaşayır və bu gün də neft hasilatı ilə məşğuldurlar.
Azərbaycan Xəzər dənizində neft yataqlarının aşkar olunmasında, bu yataqların sənaye üsulu ilə istismar
edilməsində dünyada birinci yerdə olmuşdur. Azərbaycanda neftin sənaye üsulu ilə hasil olunmasına
başlanandan bu günə qədər yerin təkindən, dənizin dərinliklərindən 1 milyard 500 milyon tona qədər neft hasil
edilmişdir. Bunun təxminən 450-500 milyon tonu Xəzər dənizinin dərin sularından çıxarılmışdır. Amma bütün
bu zamanlarda Azərbaycan xalqı özünün zəngin təbii sərvətlərinin sahibi olmamış, Azərbaycanın öz müstəqil
dövləti olmamış və ölkəmizdə hasil edilən neft, şübhəsiz ki, Sovetlər İttifaqının bütün tələbatlarını təmin etmək
üçün istifadə edilmişdir.
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Keçmişdə mən uzun illər Azərbaycanda işləmişəm və 1969-cu ildən Azərbaycanın başçısı olmuşam. Mən
bunları yaxşı bilirəm və yaxşı xatırlayıram. Bizdən tələb olunurdu ki, neft-qaz hasilatını artıraq. Biz bunu edirdik.
Ancaq bundan əldə olunan gəlirlərin hamısı Sovet İttifaqının vahid büdcəsinə gedirdi. Yəni o illərdə neft sənayesinin
Azərbaycana nə qədər mənfəət verməsinə baxmayaraq, ölkəmiz əldə olunan neftin faydasının çox hissəsini
görməyibdir. Tarixin səhifələrini sizə xatırladaraq, [7-8] onu demək istəyirəm ki, Azərbaycan yalnız dövlət
müstəqilliyini əldə etdikdən sonra öz aqibətinin, öz sərvətlərinin sahibi olmuş və ölkəmizin ən zəngin sərvəti olan qaz
və neft ehtiyatlarından müstəqil, sərbəst istifadə etmək imkanı əldə etmişdir.
Biz keçmişə minnətdarlıq edirik. Ancaq xoşbəxtik ki, nəhayət, XX əsrin sonunda Azərbaycan öz milli
azadlığını, dövlət müstəqilliyini əldə edib və öz təbii sərvətlərindən nə cür, hansı yolla istifadə olunmasını özü
müəyyən edir.
«Əsrin müqaviləsi» də məhz Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin əldə olunmasından irəli gəlmiş bir
tarixi hadisədir. Biz yalnız müstəqil dövlət olandan sonra dünyanın müxtəlif ölkələri, neft şirkətləri ilə sərbəst,
heç kəsdən asılı olmayaraq danışıqlar aparmaq imkanı əldə etmişik və bu sahədə gördüyümüz işlərin ən
görkəmlisi, ən böyüyü, ən mühüm tarixi əhəmiyyət kəsb edəni «Əsrin müqaviləsi»nin hazırlanıb imzalanması
idi. Bu gün təntənəli mərasimdə artıq deyildi ki, bu müqavilənin hazırlanması ilə biz nə cür ağır şəraitdə məşğul
olmuşuq, daxili və xarici qüvvələrin yaratdığı nə qədər çətinliklərlə rastlaşmışıq. Ancaq biz iradə və əzm
göstərmişik, risk etmişik və «Əsrin müqaviləsi»ni imzalamağa nail olmuşuq.
«Əsrin müqaviləsi» bu möhtəşəm «Gülüstan» sarayında imzalanıbdır. O gün bizim üçün böyük sevinc,
bayram günü idi. Eyni zamanda biz yaxşı bilirdik ki, üzərimizə böyük məsuliyyət götürmüşük və qarşımızda
çox böyük sınaqlar vardır. Bu gün iftixar hissi ilə deyirəm ki, bu beş illik yolun bütün sınaqlarından şərəflə
keçmişik, bütün çətinliklərin qarşısını almışıq, hər cür təzyiqlərə cavab vermişik və «Əsrin müqaviləsi»nin qısa
bir zamanda həyata keçirilməsinə nail olmuşuq. Təbiidir ki, bu nailiyyətlərimiz böyük neft şirkətləri ilə bizim
müştərək işimizin nəticəsidir.
Bu gün tam cəsarətlə demək olar ki, müqavilənin imzalanmasından sonra yaranmış Beynəlxalq Əməliyyat
Şirkəti, Azərbaycan[8-9] Dövlət Neft Şirkəti Azərbaycan dövlətinin və hökumətinin rəhbərliyi altında daim onun
dəstəyini alaraq çox böyük işlər görmüşlər və bizi bu nəticəyə gətirmişlər.
«Əsrin müqaviləsi»nin beş illiyini qeyd edərək deyirik ki, biz böyük sınaqlardan çıxmışıq. Tərəfdaşlarımızın
və böyük neft şirkətlərinin mənsub olduqları ölkələrin, dövlətlərin etimadını doğrultmuşuq. Azad, müstəqil dövlət
kimi dünyaya nümayiş etdirmişik ki, Azərbaycan xalqı, ölkəmizin neftçiləri, alimləri daha böyük nailiyyətlər əldə
etməyə qadirdirlər. Təbiidir ki, bunların hamısı bizdə, şəxsən məndə böyük iftixar hissi doğurur.
Bu gün «Əsrin müqaviləsi»nin beş illiyini qeyd edərkən bu müqavilənin imzalanmasında xidmətlər
göstərmiş və bizə dəstəklər vermiş dövlətlərin, təşkilatların, şirkətlərin hamısını minnətdarlıqla xatırlayırıq. Biz
bu gün Azərbaycan Beynəlxalq Əməliyyat Şirkətinə, Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinə və bunların ətrafında
müqavilənin icrası ilə məşğul olan mütəxəssislərə, alimlərə, mühəndislərə, texniklərə, fəhlələrə, bu sahədə
çalışanların hamısına təşəkkürümüzü bildiririk.
Müqavilənin imzalanması və həyata keçirilməsində, qeyd etdiyim kimi, biz bir çox maneələrlə,
çətinliklərlə rastlaşırdıq. Ancaq müqaviləni imzalamış şirkətlər, onların mənsub olduqları dövlətlər və biz
inamla irəliləyirdik. Ona görə də mən müqaviləni imzalamış şirkətlərin mənsub olduqları dövlətlərə, onların
hökumətlərinə təşəkkürümü, minnətdarlığımı bildirirəm.
Müqavilənin hazırlanması və xüsusən həyata keçirilməsi dövründə, o cümlədən Bakı-Supsa neft
kəmərinin yaranması üçün qərarların qəbul olunması zamanı Amerika Birləşmiş Ştatları hökumətinin, xüsusən
prezident cənab Bill Klintonun rolunu mən bu gün xüsusi qeyd edirəm.
İndi, müqavilənin gözəl nəticələrini bayram edərkən ötən illərdə «Əsrin müqaviləsi»ndən sonra 18
müqavilənin imzalandığını[9-10] dünyaya nümayiş etdirərək sübut etdik ki, Azərbaycan müasir səviyyədə,
bazar iqtisadiyyatı prinsipləri əsasında, xarici sərmayədən istifadə etməklə çox işlər görə bilər və bundan sonra
da görəcəkdir.
Bu gün Azərbaycan Beynəlxalq Əməliyyat Şirkətinin prezidenti cənab Vudvord öz çıxışında müqavilənin
həyata keçirilməsi üçün altı il müddətində Azərbaycanda ictimai-siyasi sabitliyin təmin olunması və burada
bizim gördüyümüz işlər haqqında dedi və bu işləri yüksək qiymətləndirdi. Dövlət və hökumət başçılarından,
şirkətlərdən, ayrı-ayrı təşkilatlardan və bir çox neft şirkətlərindən aldığımız təbrik məktublarında da məhz
Azərbaycanda xarici sərmayədən istifadə olunması üçün yaxşı şərait yaradılması xüsusi qeyd edilir. Bəli, əgər
biz ölkəmizdə ictimai-siyasi sabitliyi təmin etməsəydik, Azərbaycanı dağıdan, parçalayan qüvvələri aradan
çıxarmasaydıq, onları ləğv etməsəydik, respublikamızda vətəndaşların rahat yaşaması üçün lazımi şərait
yaratmasaydıq, xarici şirkətlər buraya gəlməzdilər, gəlsəydilər də qısa müddətdə buradan dönüb gedəcəkdilər.
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Biz sübut etdik ki, Azərbaycan etibarlı tərəfdaşdır. Biz sübut etdik ki, Azərbaycana xarici sərmayənin
gəlməsi və istifadə olunması üçün burada bütün imkanlar yaradılıbdır. Biz sübut etdik ki, Azərbaycana gələn hər
bir iş adamı, şirkət, vətəndaş burada azad, sərbəst, rahat işləyə və yaşaya bilər. Ümidvaram ki, «Əsrin
müqaviləsi»ndən sonra imzaladığımız müqavilələr daha da gözəl nəticələr verəcəkdir. «Şahdəniz» yatağında
aşkar olunan qaz ehtiyatı və əldə etdiyimiz gözəl nəticələr bunu aydın göstərir. Məlumdur ki, «Şahdəniz» yatağı
ilə bağlı hazırlanmış müqaviləni də daxilimizdəki qüvvələr bu sənədin imzalanmasına bir həftə qalmış pozmaq
istədilər. Ancaq biz bu müqaviləni imzaladıq və həmin müqaviləyə inanmayan, yaxud qəsdən bunun əleyhinə
çıxan adamlara sübut etdik ki, Azərbaycan xalqının milli mənafeləri[10-11] üçün çalışırıq və ona görə də bu cür
nailiyyətləri əldə etməyə qadirik.
Xəzərin Azərbaycan sektorunda hələ çoxlu neft və qaz yataqları var. Şübhə etmirəm ki, gələcək illərdə
yeni-yeni müqavilələr imzalanacaqdır. Biz artıq bu barədə çoxlu təkliflər almışıq.
Mən bəyan edirəm və hamını əmin edirəm ki, Azərbaycanın milli mənafelərinə cavab verən yeni-yeni
müqavilələrin imzalanması və onların həyata keçirilməsi üçün bundan sonra daha da böyük imkanlar, daha da yaxşı
şərait yaranacaqdır. Biz böyük işin başlanğıcındayıq. Bu gün gördüyümüz bütün işlər, «Əsrin müqaviləsi» ilə
qoyduğumuz təməl XXI əsrdə Azərbaycan xalqının inkişafı, firavan həyatı, müstəqil Azərbaycan dövlətinin
suverenliyinin daha da möhkəmlənməsi üçün gözəl imkanlar yaradır və inanıram ki, XXI əsr müstəqil Azərbaycan
dövləti üçün ən xoşbəxt dövr olacaqdır.
Bu beş il müddətində bizimlə əməkdaşlıq edənlərin hamısına bir daha təşəkkür edirəm.
Bu bayram gününü bizimlə qeyd etmək üçün Azərbaycana gəlmiş dövlət nümayəndə heyətlərinə təşəkkür
edirəm və minnətdarlığımı bildirirəm. Hamınıza gələcək işlərinizdə uğurlar arzulayıram.
«Əsrin müqaviləsi»nin şərəfinə!
«Əsrin müqaviləsi»nin gələcək nailiyyətləri şərəfinə!
Gələcəkdə daha da səmərəli müştərək iş şərəfinə!
Azərbaycan neftçilərinin şərəfinə!
Azərbaycan neftçiləri ilə ölkəmizdə çiyin-çiyinə işləyən xarici ölkələrin mütəxəssislərinin şərəfinə!
Sizin şərəfinizə, hörmətli qonaqlar, bu badələri qaldırıram! Sağ olun. [11]
Əliyev, Heydər Əlirza oğlu.
Müstəqilliyimiz əbədidir: 22-ci kitab. Bakı: Azərnəşr, 2007.- S. 9-11.
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RUSİYANIN YANACAQ VƏ ENERGETİKA NAZİRİ VİKTOR KALYUJNI İLƏ
GÖRÜŞDƏ SÖHBƏT
Prezident sarayı
21 sentyabr 1999-cu il
H e y d ə r Ə l i y e v: Hörmətli cənab nazir, hörmətli Viktor İvanoviç, hörmətli səfir, hörmətli Vahid
Yusifoviç, mən sizi bir daha salamlayıram. Azərbaycana gəlməyinizdən və «Əsrin müqaviləsi»nin
imzalanmasının beşinci ildönümünə həsr olunmuş təntənəli mərasimlərlə yaxından iştirak etməyinizdən
məmnunluq duyduğumu bildirirəm.
Əslinə qalsa, bu, təbii haldır, çünki «Əsrin müqaviləsi»ni biz birlikdə imzalamışıq. Yəni Rusiyanın
«LUKoyl» şirkəti müqavilənin hazırlanmasında və imzalanmasında çox mühüm yer tutur, müqavilədə böyük
paya malikdir.
Üstəlik, xatırlamaq istəyirəm ki, hələ 1993-cü ilin oktyabrında biz danışıqlar apardıq və Xəzər dənizinin
Azərbaycan sektorundakı təbii neft-qaz ehtiyatlarından birgə istifadə edilməsi haqqında Rusiya Federasiyasının
hökuməti ilə Azərbaycan arasında saziş imzaladıq. Bu sənəd mövcuddur. Belə ki, bu, həmin məsələ ilə əlaqədar
imzaladığımız ilk sənəd idi, ondan sonra «Əsrin müqaviləsi»nin hazırlanmasına doğru irəlilədik.
Bununla belə, mən minnətdaram ki, siz buraya gəlmisiniz. Viktor İvanoviç, səmimi sözlərinizə görə,
təbriklərinizə görə, arzularınıza görə sizə təşəkkür edirəm. Zənnimcə, bu, bir daha və bir daha onu göstərir ki,
biz yaxşı əməkdaşlıq edirik[12-13] və bütün sahələrdə, xüsusən neft sənayesi sahəsində yaxşı əməkdaşlıq
edəcəyik.
Mən dünən öz çıxışımda dedim ki, bütün bunların kökləri uzaq keçmişə gedib çıxır. Azərbaycanda neft
sənayesini biz ötən əsrin axırları – bu əsrin əvvəllərində, xüsusən 1920-ci ildən başlayaraq birlikdə təşkil
etmişik. Azərbaycan nefti bütün Sovetlər İttifaqına xidmət edirdi. Azərbaycan neftçiləri Sovetlər İttifaqının
başqa regionlarında, əsasən Rusiyada yeni-yeni yataqların kəşfində çox böyük rol oynamışlar. «İkinci Bakı»,
«Üçüncü Bakı», «Dördüncü Bakı» və nəhayət, Tümen, Sibir – bizə məlum olduğu kimi, indi Rusiyanın özünə
neft və qaz əsasən oradan gəlir. Bu yataqların kəşfində, işlənilməsində Azərbaycan neftçiləri, alimləri,
geoloqları böyük rol oynamışlar. Yeri gəlmişkən, biz məmnunluqla qeyd edirik ki, o vaxtdan bəri onlar Tümen
vilayətinin, Sibirin daimi sakinləri olmuşlar. Rusiya Federasiyasının vətəndaşları kimi orada yaşayır, çalışır və
Rusiya üçün – vətəndaşları olduqları ölkə üçün neft hasilatının sürətini artırmaqla məşğuldurlar.
Ona görə bütün bunlar əməkdaşlığımızı şərtləndirir, bütün bunlar məhz onu şərtləndirir ki, biz «Əsrin
müqaviləsi»ni də birlikdə imzaladıq və onun beşinci ildönümünü dünən sizinlə birlikdə layiqincə qeyd etdik.
Sizə bir daha təşəkkür edirəm.
V i k t o r K a l y u j n ı: Heydər Əliyeviç, Bakıda bir daha olmaq imkanı verən dəvətinizə görə
minnətdarlığımı bildirmək istərdim.
Sözün düzü, mən ona şadam ki, siz yenə vəzifə başındasınız. Biz buraya gələndə maraqlanıb soruşduq –
deyin görək, Heydər Əliyeviç necədir? Bizə cavab verdilər ki, elə həmin əvvəlki rejimdə işləyir. Belə
düşünürəm ki, bu, sabitlik əlamətidir, bunların hamısı çox yaxşıdır. Odur ki, söhbətimizin lap əvvəlində sizə
cansağlığı arzulamaq istərdim. [13-14] Zənnimcə, bu gün Azərbaycanda sizin təsirinizlə, Azərbaycanın neft
hasilatında iştirakınızla görülən bütün işlər, təbii olaraq, bizim üçün vacibdir, çünki Azərbaycan bizim əsas
tərəfdaşlarımızdan biri olub, biridir və biri olaraq qalacaqdır. Hər şey buradan başlamışdır, bu gün burada da
davam edir. Biz istərdik ki, qarşılıqlı münasibətlərimiz davam etsin.
Azərbaycanda olmaq mənim üçün ikiqat xoşdur. Bu, onunla bağlıdır ki, mənim əsil-nəsəbim də
Azərbaycanla bağlıdır. Mənim babam da, nənəm də burada dəfn edilmişlər, valideynlərim burada yaşamışlar,
bacım 1938-ci ildə burada doğulmuşdur. Yəni bütün bunlar burada baş vermişdir, biz Stepan Razin qəsəbəsində,
Neftçalada yaşamışıq. Müharibə başlandıqdan, İkinci Bakı kəşf edildikdən sonra atam bir neftçi kimi oraya
getdi və mən Uralda doğuldum. Amma tarixi köklər həmişə çəkir. Burada olmaq xoşdur. İnsanın xisləti elədir
ki, o, bu məsələyə həmişə xüsusi hisslərlə və həyəcanla yanaşır. Buna görə də respublikanıza mənim münasibətim sırf tarixi münasibətdir və qohumluq münasibətidir. Buraya gəlib-getmək mənə həmişə xoşdur.
Təbii ki, qarşılıqlı münasibətlərimizin davam etdiyini nəzərə alaraq, istərdim ki, bu münasibətlər
möhkəmlənsin. Çox heyf ki, bu gün Azərbaycanda Rusiyanı yalnız «LUKoyl» şirkəti fəal təmsil edir. Biz
istərdik ki, sizin tərəfinizdən və Dövlət Neft Şirkəti tərəfindən olan çox böyük dəstək davam etsin. Buna görə
bir daha minnətdarlığımı bildirmək istərdim. Düşünürəm ki, şirkət öz biznesini bundan sonra da layiqincə
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genişləndirəcəkdir, belə ki, bu gün onu artıq dayandırmaq mümkün deyildir. Mən istərdim ki, bu biznes sadəcə,
daha da artsın.
Bununla birlikdə, gələcək inkişaf barəsində və ən əvvəl bizim şimal marşrutunun, - bu marşrut haqqında
çox danışılmışdır, - möhkəmləndirilməsi barədə mövqelərimizi bir peşəkar kimi necə təsəvvür etdiyimizə dair
bir sıra mülahizələri [14-15] bildirmək istərdim. Təəssüf ki, hansısa bir mərhələdə bir sıra mənfi məqamlar baş
verdi. Çeçenistan bölgəsində siyasi işlərlə bağlı olan bu məqamlar sabit münasibətlərimizə əngəl törətdi.
Demək istərdim ki, belə bir vəziyyətin düzəldilməsi üçün əsaslı qərar qəbul edilmişdir. Kənardan keçən
boru kəməri çəkilməsi haqqında qərar qəbul olunmuşdur. Zənnimcə, biz bu işi 6-8 ay ərzində görəcəyik. Bu isə
bizim hökumətlərarası sazişlər çərçivəsində əvvəlki razılaşmalara uyğun olaraq şimal marşrutu ilə ildə 12
milyon ton nefti sabit rejimdə buraxmağa imkan verəcəkdir.
İndi biz Novorossiysk terminalının gücünü 42 milyon tondan 52 milyon tonadək, yəni 10 milyon ton
artırırıq, Baltik boru kəməri sistemi yaradırıq. Yəni bu, sabit işləməyə imkan verir. Bu, bizim vəzifəmizdir və
hökumətin adından sizi rəsmən əmin edirəm ki, biz şimal marşrutunu bərpa edəcəyik. Cari işlərə gəldikdə,
1999-cu il və sonrakı il üçün 2 milyon ton həcmində olan razılaşma çərçivəsində işləri yubatmırıq və davam
etdiririk. Düşünürəm ki, bir daha belə fasilələr olmayacaqdır. Bizim vəzifəmiz işin sürətini artırmaqdır.
Onu da demək istərdim ki, Azərbaycanda hasilatın artdığını nəzərə alaraq, burada çıxarılan nefti sizin
zavodlarda emal etmək yolu ilə, - zənnimizcə, bu, tamamilə realdır, - neft məhsulları bazarının sərhədini
Stavropola, Şimali Qafqaza qədər genişləndirə bilərdik. Çünki bu gün bizim həmin rayonda yanacaq çatışmır.
Biz ümumi razılaşmalar, hökumətlərarası komissiya çərçivəsində Dövlət Neft Şipkəti üçün biznes sahəsinin
genişləndirilməsinə imkan verməyə hazırıq. Mənə elə gəlir ki, bu komissiya hansısa bir mərhələdə öz işini
dayandırmışdır, lakin zənnimcə, biz onu bərpa edəcəyik. Bu, bizim üçün maraqlıdır, neft məhsullarının Rusiya
ərazisinə ixracı baxımından Azərbaycan üçün əlavə gəlir deməkdir. Mən istərdim ki, bu maraq Azərbaycan
Dövlət Neft Şirkətinin biznesinə çevrilsin. [15-16]
O ki qaldı şimal marşrutu və Xəzərdə biznesin genişləndirilməsi ilə bağlı əsas mövzuya, indi biz əlavə
neft şirkətləri cəlb etmək məsələsini nəzərdən keçiririk: elə şirkətləri ki, onlara görə xəcalət çəkməyək,
baxmayaraq ki, bir sıra şirkətlər buraya sərmayə qoymaq perspektivlərini doğrultmadı və Xəzər məsələsi ilə fəal
məşğul olmağı davam etdirmədilər. Biz bu məsələni Dövlət Neft Şirkəti ilə müzakirə etdik və düşünürəm ki, bu
işlə iştirak edə biləcək daha bir sıra şirkətləri nəzərdən keçirmək üçün həmin məsələyə qayıdacağıq.
Bizim ümumi bir məsələmiz var - bu, Xəzərlə bağlı olan problemdir. Bu gün biz onu Baş nazirlə
müzakirə etdik. Düşünürəm ki, burada bu problemin həllini irəlilətmək üçün ümumi razılaşmaların variantları
var. Məncə, burada işimizi sadəcə olaraq gücləndirmək lazımdır. Ümumi razılaşmaların, məsələn, Qazaxıstanla
razılaşmanın ilkin şərtləri var. Biz Azərbaycanla danışıqlar aparırıq. Düşünürəm ki, danışıqları sadəcə olaraq
davam etdirmək və bu problemi birdəfəlik və həmişəlik həll etmək lazımdır. Başlıcası, bu işi gücləndirməkdir.
Dediklərimin hamısı iqtisadi qarşılıqlı münasibətlərimiz baxımından hazırda Yanacaq və Energetika
Nazirliyi, hökumət çərçivəsində həll edilməkdə olan məqsəd və vəzifələrə aiddir. Bununla yanaşı, demək
istərdim ki, indi Şimali Qafqazda yaranmış vəziyyət bizdə xüsusi təşviş doğurur. Moskvada, Volqodonskda baş
vermiş hadisələrə bəşəriyyət, əlbəttə, biganə qala bilməz. Biz bu işə öz münasibətimizi bildirməliyik. Sizi
xüsusən Şimali Qafqazda ən nüfuzlu adamlardan biri kimi tanıdığıma görə, Heydər Əliyeviç Əliyevin sözünün
nə demək olduğunu bildiyimə görə, yekdil rəy çərçivəsində və ən fəal şəkildə inkişaf etməyə başlayan terrorçu
qüvvələrin dəf edilməsi çərçivəsində bu gün çox zəruri olan ümumi mövqe, ümumi dəstək barəsində sizin
mövqeyiniz bizim üçün çox vacibdir. [16-17]
Öz mövqeyinizi mənə iki kəlmə ilə bildirdiyiniz dünənki söhbətdən sonra səfirdən tələb etdim ki, o,
Azərbaycan tərəfinin indiyədək ifadə etdiyi bütün fikirləri mənə göstərsin. Deməliyəm ki, mən bu fikirləri
diqqətlə oxudum. Sizin mövqeyinizə bələd olduğuma görə istərdim ki, yaxşı mənada, daha açıq, sərt fikirlər
qəzet oxuyub-oxumamasından asılı olmayaraq hər bir insanın qəlbinə yol tapsın, bu məsələdə Heydər
Əliyeviçin mövqeyi sərt olsun, çünki sizin rəyinizin və nüfuzunuzun nə demək olduğunu bilirəm. Rusiyada biz
hamımız istərik ki, Şimali Qafqazda bu bəla genişlənməsin, əksinə, məhdudlaşdırılsın və qurtarsın.
Bəli, hazırda müəyyən məqamlar var və biz bu gün baş nazirin yanında bu mövzuda danışdıq. Ancaq
mən demək istərdim ki, bəla gələndə, - terrorizm isə yəqin ki, ümumi bəladır, - birləşmək və bu vəziyyəti
aradan qaldırmaq lazımdır. Çeçenistan tərəfinin buradakı nümayəndəliyindəkilərin bu gün oxuduğum fikirlərini
əlbəttə ki, normal hesab etmək çətindir. Bu, Çeçenistan tərəfinə başucalığı gətirmir. Lakin əlbəttə ki, sırf
ekstremist, anlaşılmaz və rəxnə salan və ya buna yönəldilən fikirlər heç bir halda bizim qarşılıqlı
münasibətlərimizə nüfuz etməməlidir.
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Biz həmişə normal şəraitdə yaşamışıq, bir-birimizi başa düşmüşük. İndi Dağıstanda hansısa milli azadlıq
mühariəsinin aparılması barədə fikiləri oxuyarkən heç bir anlaşma ola bilməz. Belə bir müşahidə Dağıstanda,
sadəcə, mümkün deyildir. Lakin təəssüf ki, mən oxudum və söyləyə bilərəm ki, müşavir deyəndə ki,
Dağıstanda azadlıq müharibəsi gedir və hətta Yermolovu xatırlamışlar, zənnimcə, bu, sadəcə, qeyri-ciddidir.
Sizin aparat tərəfindən təkzib verilsə də, bir daha təkrar edir və Azərbaycan torpağı ilə bağlı olan adam kimi
şəxsən öz adımdan xahiş edirəm, bu terrorizmə qarşı birləşmənin baş verməsi üçün bu gün sizin fikriniz, sözsüz,
faydalıdır, sözsüz, zəruridir. Gecə yatan yüzdən çox insan [17-18] evin uçuqları altında həlak olarkən, bu barədə
nəyi isə izah etmək və nəsə demək çətindir.
Sizə demək istədiklərim bunlardır. Mənə ayırdığınız vaxta görə, fikirlərimizi söyləməyə imkan verdiyinizə
görə sizə bir daha təşəkkür edirəm. Burada işləyən neft şirkətlərimizə göstərdiyiniz dəstəyə görə Yanacaq və
Energetika Nazirliyi adından və təbii ki, hökumət adından minnətdaram. Sağ olun.
H e y d ə r Ə l i y e v: Viktor İvanoviç, sizə təşəkkür edirəm.
İlk növbədə mənim səhhətimlə bağlı xoş sözlərə görə sizə təşəkkürümü bildirirəm. Xoşbəxtliyimdən,
hesab edirəm ki, xalqımın da xoşbəxtliyindən, sağlamlığım keçirdiyim əməliyyatdan sonra çox tez bərpa
olundu, artıq çoxdan işə başlamışam və zənnimcə, hələ bir çox illər öz xalqıma fayda verəcəyəm.
Ailəniz, Azərbaycanla, Azərbaycanın neft sənayesi ilə bağlılığınız haqqında söylədikləriniz məni
sevindirdi. Mən bunu bilmirdim. Bilmirdim ki, siz əslən Azərbaycandansınız, atanız burada neft sənayesində
işləyib və «İkinci Bakı»nın mənimsənilməsi üçün bir çox başqa neftçilərlə birlikdə Rusiyaya köçüb getmisiniz.
Bəli, belə də olmuşdur. Yeri gəlmişkən, həmyerlimiz Nikolay Konstantinoviç Baybakov bu barədə tez-tez
danışır. Belə ki, o da Bakıda doğulmuş, burada böyümüşdür. Onun valideynləri, qohumları burada dəfn
olunmuşlar. O, hələ cavan yaşlarında burada, Sabunçuda, o zaman «Leninneft» adlanan böyük bir neft
mədənləri idarəsinin rəisi səviyyəsinə yüksəlmişdi. İxtisaslı mütəxəssis kimi oradan Sovetlər İttifaqının yeni
yataqlarının mənimsənilməsinə, Rusiyaya, «İkinci Bakı»ya göndərilmişdi. Ona görə də eşitməyimə şadam ki,
sizin atanız da Azərbaycanın neft sənayesinin inkişafında iştirak etmiş və sonra azərbaycanlı kimi Rusiya, neft
sənayesini daha inkişaf etdirməyə getmişdir. Bunu eşitmək çox xoş idi. [18-19]
Əməkdaşlığımıza gəldikdə isə, siz bilirsiniz ki, Azərbaycan hamı üçün açıqdır. Bilmirəm, siz özünüzdə
«LUKoyl»u başqa şirkətlərlə müqayisədə necə qiymətləndirirsiniz. «LUKoyl»u biz dəvət etməmişik, o, buraya
özü gəlibdir. Əgər neft şirkətləri olarsa və müsabiqədə başqalarına nisbətən daha yaxşı şərtlər təklif edərlərsə,
onda biz bunu etməyə həmişə hazırıq. Yeri gəlmişkən, biz «LUKoyl»a heç vaxt heç bir güzəşt getməmişik, ona
heç vaxt heç bir imtiyaz yaratmamışıq. Yoxsa kimsə düşünə bilər ki, Vahid Ələkbərov azərbaycanlıdır və biz
müəyyən imtiyazlar yaratmışıq. Heç vaxt. Çünki kommersiya maraqlarımız, milli maraqlarımız adamların hər
hansı qarşılıqlı münasibətlərindən yüksəkdə durur.
«LUKoyl» «Bi-Pi» və «AMOKO» kimi digər şirkətlərlə birlikdə danışıqlar prosesinə fəal qoşulmuş və
yer əldə etmişdir. Yeri gəlmişkən, özü də təkcə birinci müqavilədə yox. «Qarabağ» yatağına dair ikinci
müqavilədə «LUKoyl» «Acip»lə birlikdə əslində operatorlar kimi çıxış etmiş, çox iş görmüşlər. Doğrudur, biz
orada arzu olunan nəticəni əldə etmədik. Lakin orada aparılmış iş çox faydalı oldu. Əgər infrastrukturla, bir çox
digər hallarla bağlı problemlər nəzərə alınarsa, bu gün orada sənaye üsulu ilə neft hasilatına başlamaq hələlik o
qədər də məqsədəuyğun deyildirsə, sabah mümkün olacaqdır. Yeri gəlmişkən, «Qarabağ» yatağı barəsində biz
artıq təkliflər alırıq. Ona görə də görülmüş işlər hədər getməmişdir. «LUKoyl» birinci oldu və onunla birlikdə
digər şirkətlər Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti ilə əl-ələ verib nəinki kəşfiyyat işləri apardılar, həm də orada
neft olduğunu və özü də böyük miqdarda olduğunu proqnozlaşdırdılar. Bu neft çıxarılacaqdır. Ola bilər
«LUKoyl» da oraya qayıdacaqdır, bəlkə digər şirkətlər də qayıdacaqlar. Hər halda, artıq böyük iş görülmüşdür.
Bizim sonrakı, üçüncü müqaviləmiz «Şahdəniz» yatağı haqqındadır. «LUKoyl» bu müqavilədə də çox
mühüm yer [19-20] tutur. «Şahdəniz» müqaviləsi üzrə nə kimi nəticələr əldə etdiyimiz indi artıq hamıya
məlumdur. Əlbəttə, hər şey heç də həmişə rəvan olmur, siz neftçilər bunu bilirsiniz. Amma Allaha şükür ki,
bəxtimiz gətirir. Ona görə yox ki, Allah bizə iltifat göstərir, ona görə ki, Azərbaycanın neft sənayesi çox əsaslı,
fundamental, elmi bünövrəyə malikdir. Əgər bizim geoloqlarımız nəyisə müəyyən etmişlərsə, buna şəkk-şübhə
ola bilməz. Budur, dünən «Şahdəniz» yatağı barəsində də söhbət getdi. Biz orada iş apararkən mətbuatda, yeri
gəlmişkən, o cümlədən də Rusiya mətbuatında nə qədər müxtəlif yazılar dərc edilirdi, deyirdilər ki,
görürsünüzmü, Əliyev adamlara kələk gəlir, Azərbaycanın nüfuzunu qaldırmaq üçün Xəzər dənizində böyük
neft ehtiyatları olduğu barədə əfsanə yaradır, əslində isə belə şey yoxdur. Onlar cavablarını aldılar. Özü də təkcə
xaricdəki bədxahlarımız deyil, bəlkə də hətta, təəssüflər olsun, düşmənlərimiz də. Ölkəmizin daxilində də hər
şey rəvan getmir.
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Natiq Əliyevlə İlham Əliyev burada əyləşiblər, onların xatirindədir ki, «Şahdəniz»ə dair müqavilə kifayət
qədər uzun müddət və «LUKoyl» ilə birlikdə hazırlanmışdı. Biz onu hazırlayanda bilirdik ki, orada böyük qaz
ehtiyatları var. Yeri gəlmişkən, hələ 1990-cı ildə neftçilərimiz, Azərbaycan neft şirkəti orada bir quyu qazmağa
cəhd göstərmişdilər. Nəyə görə? Ona görə ki, geoloqlarımız, neftçilərimiz bilirdilər ki, orada böyük qaz
yataqları var. Bizim başqa yataqlarımızda qaz hasilatı azalırdı. Odur ki, bu azalmaya yol verməmək, qaz
hasilatını artırmaq üçün biz həmin quyunu qazmaq istəyirdik, amma qaza bilmədik, çünki suyun dərinliyi
çoxdur – 400–500 metrdir. Hesab edin ki, 600 metr qazmaq lazımdır. Başa düşürsünüzmü? Lakin bununla belə,
bu yatağın çox perspektivli olduğu bizə məlum idi. Buna görə də biz oraya cəsarətlə getdik. [20-21]
Həm də təkcə biz yox. Biz təklif edirik, amma çox böyük məbləğdə pul, çox böyük məbləğdə kapital
qoyan xarici şirkətlər bu və ya digər blokun perspektivli olduğunu yəqin etməyincə oraya getməyəcəklər. Neftçi
kimi siz bunu çox gözəl bilirsiniz.
Müqavilə hazırlandı. Lakin bədxahlarımız, bizim üçün pisdən də pis olmasını istəyənlər təkcə
Azərbaycanın hüdudlarından kənarda deyildir. Belələri ölkəmizin daxilində də kifayət qədərdir. Bax onda,
müqavilənin imzalanmasına təxminən bir həftə qalmış parlamentimizin o vaxtkı sədri Rəsul Quliyev, - yeri
gəlmişkən, o, Natiq Əliyevin yaxın dostudur, - birdən gəlib mənə deyir ki, bu müqaviləni imzalamaq olmaz.
Bizdə isə müqavilənin imzalanacağı gün artıq elan edilmişdi. Yeri gəlmişkən, biz onu «Xəzərneftqaz» adlı
növbəti böyük neft sərgisinin açılışı ilə bir vaxta salmışdıq. Artıq hər şey elan olunmuşdu. Soruşuram ki, nə
üçün imzalamaq olmaz? O, düz bir saat ərzində mənə sübut etməyə çalışır ki, «bu, Azərbaycana sərfəli deyildir,
bu, lazım deyildir, biz nə üçün nefti xarici şirkətlərlə birlikdə çıxarmalıyıq, yaxşısı budur, onu saxlayaq, sonra
biz özümüz çıxararıq...». Nə isə, çox səriştəsiz, açığını deyim, səfeh mülahizələr idi.
Mən dedim, qulaq asın, siz bizimlə birlikdə işləyirsiniz, bilirsiniz ki, bu müqavilə bir ildir hazırlanır,
üstəlik, siz həmişə bizim neft şirkətiylə çox yaxın münasibətlərdə olmağa can atırsınız, halbuki parlament
sədrinin iqtisadiyyata rəhbərliklə məşğul olmaq səlahiyyəti yoxdur. Amma o, mənim xeyirxah münasibətimdən
istifadə edərək, öz mövqeyindən sui-istifadə edərək Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin işinə həmişə qarışırdı.
Mən dedim, siz ki hər şeyi bilirsiniz, bu müqavilə sizin gözünüzün qabağında hazırlanıb, bütün dillərdə
hazırlanıb, tərcümə edilib və sair. O isə dediyindən əl çəkmirdi. Yaxşı. Mən həmişə adamları dinləyirəm.
Deyirəm, yaxşı, mən neft şirkətinin rəhbərliyini buraya dəvət edəcəyəm. [21-22] Bəs nə üçün siz bunu onlara
deməmisiniz? «Yox, demişdim». Deyirəm, onlar bilmirlər? Orada Natiq Əliyev, çox böyük geoloq Xoşbəxt
Yusifzadə, digər mütəxəssislərimiz var, o adamlar ki, Xəzər dənizində on illərlə kəşfiyyat işləri aparmış və neft
çıxarmışlar. «Onlar heç nə bilmirlər, onlar heç nə başa düşmürlər. Mən onlara bunu da, onu da, başqa şeyləri də
sübut edirəm». Yeri gəlmişkən, bax bu, çox yelbeyin olan, bununla belə, hər şeyə çox təkəbbürlə yanaşan bu
adam üçün xarakterik idi.
Odur ki, mən müqavilənin imzalanması üçün təyin edilmiş vaxta bir həftə qalmış, yeri gəlmişkən, elə bu
salonda müşavirə çağırmalı oldum. Mütəxəssislərimizi, neft şirkətinin rəhbərlərini və Nazirlər Kabinetinin
rəhbərlərini dəvət etdim. Ona dedim ki, indi öz dəlil-sübutlarını gətir. O, düz bir saat ərzində cəfəngiyat danışdı,
əsaslandırmadı ki, bu müqaviləni nə üçün imzalamaq olmaz. Əvvəla, bir tərəfdən deyirdi ki, şərtlər Azərbaycan
üçün sərfəli deyildir, digər tərəfdən isə deyirdi ki, orada kifayət qədər ehtiyatlar yoxdur. Gah deyirdi ki, yoxdur,
gah da deyirdi ki, bu ehtiyatları gələcək nəsillərə saxlamaq lazımdır. Hər halda, məqsəd aydın idi - bizim bu
böyük işimizi pozmaq.
Onda şirkətin prezidenti Natiq Əliyev də, vitse-prezidentlər Xoşbəxt Yusifzadə, İbrahimov, Zeynalov,
Valeh Ələsgərov da, bütün başqaları da çıxış etdilər. Hamı onun üzünə dedi ki, bura bax, sən haqlı deyilsən, nə
danışdığını bilirsənmi? Xoşbəxt Yusifzadənin çıxışı xüsusilə xatirimdədir. O, neft sənayesində bu naşıya ağıllı,
səriştəli və çox müdrik cavab verdi.
O, istədiyinə nail olmadığını gördükdə mənə dedi ki, bu barədə rəsmən yazacaqdır. Dedim ki, yazın. Heç
yazmadı da. Yeri gəlmişkən, biz bir həftədən sonra müqaviləni imzaladıq. Bir çox müşahidəçilərin xatirindədir
ki, müqavilənin imzalanması günü onun üçün matəm gününə çevrildi. Buna görə də[22-23] təsadüfi deyildi ki,
bundan iki həftə sonra o, Azərbaycandan qaçıb getdi və artıq üç ildir Amerikadadır, öz xalqına qarşı, öz
müstəqil dövlətinə qarşı müxtəlif fitnəkar cəhdlər, təxribat, terror cəhdləri edir.
Bir sözlə, görürsünüz, mən fürsətdən istifadə edərək bunu bir daha ona görə dedim ki, mövqeyimiz aydın
olsun. «Şahdəniz» perspektivli yataqdır, «LUKoyl» bu müqavilənin fəal iştirakçısıdır və Allaha şükür ki, güman
edilənlərin hamısı nəinki təsdiqləndi, hətta gözlədiyimizdən də artıq oldu. Xoşbəxt Yusifzadə burada çıxış
edərkən dedi - mən orada 400 milyard kubmetr qaz və filan qədər kondensat olduğuna təminat verirəm. Budur,
indi isə hesablamalara görə, ehtiyatlar trilyon kubmetrdən artıqdır.İndi bunu hamı etiraf edir.
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Yəni, mən təkcə bizim adamın pozucu, xəyanətkar rolundan danışmaq istəmirəm. Bununla birlikdə onu
da demək istəyirəm ki, müqavilə imzalandıqdan sonra bunun barəsində çoxlu bədxah xarakterli yazılar dərc
edildi, o cümlədən də Rusiyada.Yeri gəlmişkən, biz buna heç vaxt məhəl qoymamışıq. Ona görə də bu neft
mövzusunu bitirmək üçün demək istəyirəm ki, biz başqa şirkətlərlə də əməkdaşlıq etməyə hazırıq. Yeri
gəlmişkən, Şafrannikin başçılıq etdiyi Moskva neft şirkəti buraya gəlmişdi, biz ona imkan verdik. Londonda
biz «İnam» yatağına dair müqavilə imzaladıq. Şafrannikin orada 12,5 faiz payı var. Axı Moskva neft şirkəti də
Rusiya şirkətidir. Özü də o, Şafrannik Londonda Dauninq-Stritdə müqavilənin imzalanmasında bizimlə iştirak
etmişdir. Odur ki, biz bundan sonra da hazırıq.
İndi də Xəzər dənizinin statusu barədə. Biz Xəzər dənizinin beynəlxalq statusunun bütün parametrlər
üzrə, yəni Xəzərin dibi üzrə, suyun səthi üzrə, gəmiçilik üzrə və bütün digər parametrlər üzrə
müəyyənləşdirilməsi mövqelərində həmişə durmuşuq və indi də möhkəm dururuq. Axı biz yeganə Xəzəryanı
ölkə deyilik. Rusiya da. Qazaxıstan da, Türkmənistan[23-24] da, İran da Xəzəryanı ölkələrdir. Başa düşürük ki,
Xəzərin beynəlxalq statusunu müəyyən etmək lazımdır. Bir də ki bu, təkcə bizdən asılı deyildir. Qətiyyən
bizdən asılı deyildir. Bu, bütün Xəzəryanı ölkələrdən asılıdır. Bununla yanaşı, dünən deyildi ki, biz öz işimizə
başlamaq üçün Xəzərin statusunun həll ediləcəyini illərlə gözləyə bilməzdik. Bizdə hələ 50-ci, 70-ci illərdə kəşf
edilmiş müəyyən yataqlar var. Biz hələ Sovetlər İttifaqı dövründə bu yataqların mənimsənilməsinə hazırlaşırıq.
Təsadüfi deyildi ki, dərin dəniz özülləri zavodu tikmişdik, borudüzən «Süleyman Vəzirov» və «İsrafil
Hüseynov» gəmiləri inşa etmişdik. Təsadüfi deyildi ki, «Şelf-2», «Şelf-3», «Şelf-5» kimi üzən qazma qurğuları
inşa etmişdik, indi onlar modernləşdirilmişdir və «İstiqlal», «Dədə Qorqud» adlandırılır.
Yəni hələ onda, Sovetlər İttifaqı dövründə biz Xəzər dənizinin dərin qatlarına, necə deyərlər, yol açmaq
üçün lazımi maddi-tezniki baza yaratmışdıq. Bu, bizim üçün yeni bir iş deyildir. Amma o vaxtlar, - sizə bu da
yaxşı məlumdur, - Xəzərdə neft hasilatı ilə Azərbaycandan başqa heç kim məşğul olmurdu. Əlbəttə, o vaxtlar
Azərbaycan müstəqil dövlət deyildi, Sovetlər İttifaqının tərkibinə daxil idi. Biz ümumi bir iş görürdük. Sovet
hökuməti, o cümlədən Sovetlər İttifaqının Neft Sənayesi Nazirliyi də məqsədəuyğun hesab edirdi və bununla biz
də razı idik ki, bütün bu işlər Azərbaycanda başlandığına görə orada da cəmləşdirilir. Biz Türkmənistan
sahillərində neft çıxarırdıq. Burada və Xəzər dənizinin başqa akvatoriyalarında olan yataqları Azərbaycan
neftçiləri, geoloqları kəşf etmişlər.
Yəni müstəqillik şəraitində, iqtisadiyyatımızın çox ağır vəziyyətə düşdüyü, Ermənistan tərəfindən
təcavüzə məruz qaldığımız, ərazimizin 20 faizinin işğal edildiyi şəraitdə biz hansısa rəsmiyyətçiliyə tabe olub
bu işlə məşğul olmaya bilməzdik ki, nə var. Xəzər dənizinin statusu yoxdur, bunu[24-25] hamı başa düşməli, o
cümlədən də Rusiyada siz başa düşməlisiniz.
O vaxt biz Xəzər dənizinin statusunu təklif etdik. Hətta xatirimdədir, bir dəfə Viktor Stepanoviç
Çernomırdin baş nazirləri Həştərxana topladı, biz orada fəal iştirak etdik. Amma bütün bunlar hamısı sadəcə
söhbət olaraq qaldı, biz heç bir nəticəyə nail olmadıq. Ona görə də biz işə başladıq. Biz düzgün hərəkət etdik və
bu gün də düz edirik, bizim mövqeyimiz düzgündür.
Ancaq biz Xəzərin statusunu müəyyənləşdirmək haqqında danışıqların davam etdirilməsinə hazırıq.
Əlbəttə, şadıq ki, Rusiya Qazaxıstan və Rusiya sektorlarında Xəzər dənizinin dibindən istifadəyə dair
Qazaxıstanla saziş imzalamışdır. Amma ola bilər ki, sizdə kimsə bunu sektor adlandırmır, kimsə bu termindən
yapışıb qalmışdır. Bəs başqa cür necə adlandırmaq olar? Şelf ayrı bir anlayışdır, sahə demək olmaz. Sektor –
məlum rus sözüdür, beynəlxalq sözdür. Bəs nə üçün bu söz kimlərisə qıcıqlandırır? Başa düşmürəm. Yaxşı,
Rusiya Qazaxıstanla saziş imzalamışdır – bu, çox yaxşıdır. Biz təklif etdik ki, - gəlin Rusiya ilə Azərbaycan
arasında ikitərəfli qaydada saziş imzalayaq, biz bundan yayınmırıq. Sektorların müəyyənləşdirilməsi üzrə təklif
edilmiş prinsipə görə, Azərbaycana az, Qazaxıstana, Rusiyaya çox sahə düşür. Doğrudur, Qazaxıstana nisbətən
Rusiyaya az sahə düşür, amma Rusiyanın da payı var. Ancaq biz öz sektorumuzdan kənara çıxmırıq. Öz
sektorumuzda isə bu işi davam etdirməyə haqqımız var və biz onu davam etdirəcəyik.
Xəzər dənizinin statusunun müzakirəsi üçün yeni görüş, mən bilən, oktyabrda İranda keçiriləcəkdir. Biz
bu müzakirədə iştirak edəcəyik, bu müzakirəyə öz müsbət töhfəmizi verməyə hazırıq. Amma gərək bu müzakirə
normal olsun, hər bir tərəf öz ideallarını əsas tutaraq çıxış etməsin, əksinə, [25-26] Tehrana toplaşacaq bütün
tərəflər qarşılıqlı anlaşma tapmağa çalışsınlar.
Bir sözlə, Viktor İvanoviç, xahiş edirəm ki, nəzərə alasınız, sektor problemləri barəsində bizim başqa
fikrimiz yoxdur. Düşünürəm ki, bu fikir Rusiya Federasiyasına məlumdur.
Neft sənayesi sahəsində Rusiya ilə əməkdaşlığımızın fundamental xarakteri var. Biz «Əsrin
müqaviləsi»ni imzalayarkən elə oradaca müəyyənləşdirdik – ilkin neft üçün boru kəməri lazımdır. Həm də bu
kəməri Bakı – Novorossiysk neft kəməri kimi müəyyənləşdirdik. Axı bunu biz müəyyənləşdirmişik. Bu ki
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müqavilədə yazılmışdır. Elə isə nə üçün kimsə bütün bunları təhrif edir? Bu barədə sakit danışa bilmirəm.
Münasibətlərimizi pozmaq istəyən bu adamlar hər şeyi beləcə təhrif edir, bu cür təsəvvür yaradırlar. Əlbəttə, bu,
bizim xoşumuza gəlmir. Bununla bərabər, həmin adamlar nəinki Azərbaycana, həm də özlərinə, bizim
münasibətlərimizə ziyan vururlar.
Müxtəsəri, bu, müqavilədə yazılmışdır. Odur ki, biz bununla məşğul olmağa başladıq. Biz oraya öz
vəsaitimizi qoyduq. Rusiyanın «Transneft» şirkəti orada öz məsələsi ilə məşğul oldu və hələ 1997-ci ilin
oktyabrında biz Bakı – Novorossiysk boru kəmərinə neft vurmağa başladıq, onu doldurduq. 1997-ci ilin
noyabrında biz «Çıraq» platformasından ilkin neftin çıxarılmasını qeyd edərkən, həmin platformadan hasil
olunan neft artıq Novorossiysk terminalında idi. Bir sözlə, bunlar faktdır.
Doğrudur, Çeçenistanda vəziyyətlə bağlı çətinliklər olmuşdur. Biz deyirdik ki, bu çətinliklər sizə əngəl
törədir. Yeri gəlmişkən, bir daha xatırlatmaq istəyirəm ki, hələ 1996-cı ilin yanvarında mən Moskvaya getdim,
biz bu məsələni həll etdik və Rusiyanın Baş naziri Viktor Stepanoviç Çernomırdinlə Bakı–Novorossiysk neft
kəməri haqqında saziş imzaladıq, bu sənədi mən imzaladım. Bir sözlə, Rusiya Federasiyası ilə[26-27]
fundamental əməkdaşlığa yönəldilmiş əməli tədbirlərimiz göz qabağındadır.
Bununla bərabər, biz çətinliklər barədə xəbərdarlıq edirdik və Rusiya bu çətinliklərlə həqiqətən qarşılaşdı.
Axı o da məlumdur ki, Rusiya bu neft kəməri barəsində Çeçenistanla heç vaxt razılığa gələ bilməmişdir. Onlar
dəfələrlə danışıqlar aparmışdılar. Sonra onlar mənə müraciət etdilər. Rusiya hökuməti sədrinin o vaxtkı birinci
müavini cənab Nemtsov Çeçenistan nümayəndələri ilə bu məsələni Moskvada həll edə bilmədikdən sonra
məndən xahiş etdilər və buraya gəldilər. Biz yenə də bax bu salonda danışıqlar apardıq, özü də saatlarla. Mən
öz töhfəmi verərək Çeçenistan tərəfini inandırdım ki, sənədi imzalamaq lazımdır. Rusiya ilə Çeçenistan arasında
həmin sənəd burada, Bakıda, bu salonda, bu stolun üstündə imzalanmışdır. Budur bizim əməli tədbirlərimiz.
İndi isə vəziyyət mürəkkəbləşmişdir. Amma bu, bizə zərər vurmuşdur. Yeri gəlmişkən, bildiyimiz kimi,
müqavilənin şərtlərinə görə nəzərdə tutulmuşdur ki, Azərbaycan konsorsiumun neftini deyil, öz neftini yalnız
Bakı–Novorossiysk boru kəməri ilə ixrac edə bilər. Buna görə də Bakı–Novorossiysk neft kəməri dayandıqda,
biz öz neftimizi ixrac etmək imkanından məhrum olduq. Biz neftimizin bir hissəsini Bakı–Supsa boru kəməri ilə
ixrac etməyə cəhd göstərdik, lakin Azərbaycan Beynəlxalq Əməliyyat Şirkəti bizimlə razılaşmadı və biz heç nə
edə bilmədik. Çünki onlar dedilər ki, şərt var – Bakı–Supsa neft kəməri ancaq Azərbaycan Beynəlxalq
Əməliyyat Şirkəti tərəfindən çıxarılan müqavilə neftinin ixracı üçündür və Azərbaycan öz sahələrindən çıxarılan
neftini Bakı – Novorossiysk boru kəməri ilə ixrac etməlidir. Biz çox şey itirdik, bu, büdcəmizə öz təsirini
göstərdi. Buna bizmi təqsirkarıq? Yox. Bu təqsir Rusiya tərəfinin üzərinə düşür, çünki o, boru kəmərinin normal
işini təmin edə bilməmişdir. Bu boru kəməri indi də işləmir. [27-28]
Bilirəm ki, «Transneft» bizim neftin bir hissəsini sisternlərlə daşıyır. Bu işə görə sağ olsun. Lakin bu,
bütün neftimizin daşınmasını təmin etmir. Kənardan keçən boru kəməri barədə söhbət çoxdan getmişdir.
Görünür, Rusiya hökuməti bunu qabaqcadan nəzərə almalı və indiyədək həyata keçirməli idi. Bu halda başqaları
bu neft kəmərini bağlaya bilməzdi, çünki gəlirdən məhrum olardılar. Onlar Rusiya neftinin nəqli üçün başqa
imkan olmadığını gördükdə, neft kəmərini bağladılar.
Məsələnin faktiki tərəfi belədir, Rusiya ilə əməkdaşlığa münasibətimiz belədir. Biz fundamental
əməkdaşlığa malikik, özü də təkcə neft sənayesi sahəsində deyil, həm də bütün digər sahələrdə. Amma
təəssüflər olsun ki, biz bunu Rusiya tərəfindən hiss etmirik. Moskvada müxtəlif dairələr bizim səmimi
hisslərimizi, xeyirxah işlərimizi lazımınca qiymətləndirmir və bəzi dezinformasiya materiallarından istifadə
edərək yanlış təsəvvür yaradırlar. Bununla onu deyirəm ki, Rusiya mətbuatında həddindən çox xoşagəlməz
materiallar dərc edirlər.
İndi də Şimali Qafqazda baş verən hadisələr barəsində.
Bilirsinizmi, Viktor İvanoviç, Şimali Qafqazdakı hadisələr bizi həmişə narahat etmişdir. Çünki Qafqaz
bir-biri ilə çox sıx bağlıdır və bəlkə də bunu Moskvada çoxları başa düşmür. Şimali Qafqazda dinc şəraitin
olması bizim üçün Rusiya ilə etibarlı əlaqə deməkdir. Bəs indi Rusiya ilə etibarlı əlaqə nə deməkdir? Mən
nəqliyyat əlaqəsini, başqa kommunikasiyaları nəzərdə tuturam, bu ticarətdir, mal mübadiləsidir, adamların
gedib-gəlmək imkanı deməkdir.
Bizim Rusiya ilə olduqca çox mal mübadiləmiz var. İndi, vəziyyətin mürəkkəbləşdiyi bir vaxtda
şirkətlərimizin, xüsusən Rusiya ilə ticarətlə məşğul olan şirkətlərimizin işi çox çətinləşmişdir. Yeri gəlmişkən,
bu, büdcəmizə, gəlirimizə mənfi təsir göstərir. Çünki şirkətlər istədikləri malları gətirib-apara, [28-29] sata
bilmirlər. Bu, bazarımıza da öz təsirini göstərir. Doğrudanmı, orada düşünmürlər ki, biz bunu gözəl başa
düşürük? Biz gözəl başa düşürük ki, Azərbaycanla Rusiya arasında bütün istiqamətlərdə etibarlı kommunikasiya
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xətti olmalıdır. Bu, həm Rusiyanın xeyrinədir, həm də Azərbaycanın. Buna görə də biz ən əvvəl öz
mənafelərimizi nəzərə alaraq Şimali Qafqazdakı vəziyyətə heç cür biganə ola bilmərik.
O ki qaldı böyük dostumuzun, şimal qonşumuzun – Rusiya Federasiyasının mənafelərinə, biz buna da heç
vaxt biganə olmamışıq. Yenə də deməliyəm ki, bəzi dairələr, ola bilsin erməni lobbisi, ola bilsin Rusiya
Federasiyasının müəyyən mürtəce dairələri hər dəfə bu cür hadisələrdən istifadə edərək Azərbaycanla Rusiya
arasında münasibətləri mürəkkəbləşdirmyə çalışırlar. Çeçenistanda müharibə gedərkən Moskvada gah televiziya
ilə, gah qəzetlərdə, gah da ayrı-ayrı şəxslərin bəyanatlarında ardı-arası kəsilmədən haray çəkirdilər ki,
«Əfqanıstandan, Pakistandan, Türkiyədən, nə bilim, İrandan», daha haralardan silah Çeçenistana Azərbaycan
vasitəsilə gətirilir. Bütün bunlar məni bezdirmişdi. Nəhayət , 1996-cı ilin yanvarında mən Moskvada olarkən
həm Boris Nikolayeviçlə, həm də Viktor Stepanoviçlə görüşdüm. Sonra Viktor Stepanoviçlə bizim birgə
mətbuat konfransımız oldu və burada mən suallara açıq-aydın cavab verdim. Heç kim Azərbaycanın buna yol
verdiyini təsdiqləyən bir dənə də dəlil-sübut gətirə bilmədi. Heç bir fakt yoxdur. Mən Rusiya rəhbərliyinə
müraciət etməli oldum, Rusiya sərhəd qoşunlarının böyük bir nümayəndə heyəti buraya gəldi. Onlar tam bir
həftə ərzində Dağıstanla sərhədlərimizi nəzərdən keçirdilər, çünki Çeçenistana ancaq Dağıstanla Azərbaycan
arasından keçən Rusiya – Azərbaycan sərhədindən getmək olar. Onlar heç nəyi müəyyənləşdirə, heç nə, heç bir
fakt tapa bilmədilər. Lakin faktlarsız, ifadəmə görə üzr istəyirəm, dezinformasiya, [29-30] boşboğazlıqla məşğul
olmaq münasibətlərimizə xələl gətirir – əlbəttə, bu, bizi hiddətləndirir. Özü də təkcə məni hiddətləndirmir,
cəmiyyətimizi, adamlarımızı da hiddətləndirir, Rusiya barəsində mənfi münasibət yaradır. Biz bunu istəmirik,
qətiyyən istəmirik.
Xatirimdədir, Pervomayskda Çeçenistanla Dağıstan arasında böhran baş vermişdi. O vaxtlar Federal
Təhlükəsizlik Xidmətinə Barsukov rəhbərlik edirdi. O, hansısa bir suriyalıdan onun oraya Azərbaycandan keçib
getdiyi barədə viza olan pasport tapıb göstərmişdi. Azərbaycana gələnlərin Rusiyadan keçdiyi barədə viza olan
pasportlardan indi nə qədər istəsəniz çıxarıb sizə göstərə bilərəm. Biz məgər onların hamısına nəzarət edirik?
Biz məgər onların hamısını tuturuq? Biz bunu necə edə bilərik? Ölkələrimiz azad ölkələrdir, sərhədlər açıqdır,
kimsə oraya gedə bilər, kimsə buraya gələ bilər. Məgər bu fakt əsasında belə qənaətə gəlmək olarmı ki,
Azərbaycandan Çeçenistana yaraqlılar və ya quldurlar keçib gedirlər? Mən bunu o dövr haqqında deyirəm. Nə
isə, olan olub, keçən keçib. Orada hadisələr yatdı və sairə. Hər şey ötüb keçdi.
Dağıstan. Dağıstan Rusiya Federasiyasının sübyekti kimi, Rusiya Federasiyasının ayrılmaz hissəsi kimi
ən yaxın qonşumuzdur, eyni zamanda bizim böyük dostumuzdur. Belə ki, əvvəl, bütün sərhədimiz Dağıstanla
bizim aramızda olan ərazidən keçir, ikincisi, Azərbaycanı Dağıstanla çoxəsrlik əlaqələr, mədəniyyətlərimizin
ümumiliyi, dinimizin ümumiliyi, digər dəyərlərimizin ümumiliyi birləşdirir. Sonra, siz gözəl bilirsiniz ki,
Azərbaycanda əslən dağıstanlı olan çoxlu insan yaşayır. Dağıstanda da əslən Azərbaycandan olan bir o qədər
insan yaşayır. Dağıstanda 120 mindən artıq azərbaycanlı yaşayır.
Biz həmişə istəmişik ki, Dağıstanda vəziyyət sakit olsun. Həmişə, Çeçenistanda hadisələr baş verən
dövrdə də daim[30-31] narahat olmuşuq ki, bu hadisələr Dağıstana keçə bilər. Bununla əlaqədar biz Dağıstan
rəhbərliyi ilə, Dövlət Şurasının sədri Məhəmmədəli Məhəmmədovla, Nazirlər Şurasının sədri Şıxsəid Xizroyev
və başqaları ilə sıx əlaqə saxlayırıq. Biz həmişə bir-birimizə məlumat vermişik və sair.
Yeri gəlmişkən, Dağıstanda vəziyyətin mürəkkəbləşməsini biz buradan müşahidə edirdik. Hələ 1997-ci
ildə, - indi mən bu faktları mətbuat nümayəndələrinin yanında açıqlamalıyam ki, mövqeyimizi təhrif etməsinlər,
- mən Moskvada rəsmi səfərdə olarkən və prezident Boris Nikolayeviç Yeltsinlə görüşərkən nümayəndə
heyətimizin yanında ona dedim ki, Dağıstanda vəziyyət ağırdır, mürəkkəbləşir, siz buna diqqət yetirin. Lakin
dedilər ki, biz bunu bilirik, məşğul oluruq və sair. Sonralar, 1997-ci ilin oktyabrında Kişinyovda MDB dövlət
başçılarının iclasında öz çıxışımda, - mən onu ən çox Ermənistan–Azərbaycan münaqişəsinə həsr etdim, - dedim
ki, Dağıstanda vəziyyət mürəkkəbləşir, xahiş edirəm, buna diqqət yetirəsiniz. 1997-ci ilin oktyabrında
Kişinyovda dövlət başçılarının iclasının yazısı var, stenoqramı var. Azərbaycan prezidenti kimi mənim
mövqeyim belədir, bu, Azərbaycan dövlətinin mövqeyidir.
Biz bunu görürdük. Lakin orada kimə xoş gəlməsə də, bu gün deməliyəm ki, Rusiya rəhbərliyi Dağıstanın
təhlükəsizliyini təmin etmək üçün lazımi tədbirlər görmədi. Tədbirlər görmədi. Bunu deməyə haqqım var,
çünki oradakı vəziyyətə bələdəm. Əgər Rusiyanın müvafiq xidmətləri bu məsələyə daha çox diqqət yetirsəydi,
ciddi işlə daha çox məşğul olsaydılar, Dağıstanda bu cür vəziyyət yaranmazdı.
Mən Dağıstan nümayəndələri ilə daim görüşürəm. Onlar mənə deyirlər – biri gəlir, onunla, bununla
görüşür, amma deyir ki, hər şey normaldır və sair. Rusiyanın ən yüksək vəzifəli şəxslərindən biri bu hadisələr
inkişaf etmədən hələ xeyli əvvəl Dağıstana gələrək bəyan etmişdi ki, bilirsinizmi, [31-32]vəhhabilər çox
tərəqqipərvər insanlardır və onlarla əməkdaşlıq etmək lazımdır. Bu bəyanatlar Dağıstanda məlumdur, onlar bizə
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də gəlib çatmışdır. Başa düşürsünüzmü? İndi Dağıstanın düşdüyü vəziyyətin başlıca səbəbi Rusiya Federasiyasının müxtəlif xidmətlərinin Dağıstanda bu cür qeyri-ardıcıl mövqeyidir.
Sonra. Axı orada Çobanmaxi və Karamaxi kəndlərini, daha hansısa dörd kəndi həmin terrorçular, həmin
quldurlar hərbi əməliyyatlar başlanmazdan xeyli əvvəl ələ keçirmişdilər. Bu, bir neçə ay əvvəl çox yaxşı məlum
idi. Mən bundan yenə də dağıstanlılarla əlaqələrim vasitəsilə xəbər tutmuşdum. Deyirəm – necə olmuşdur ki, bu
kəndlər Dağıstan rəhbərliyinin, daha doğrusu, Rusiya rəhbərliyinin tabeliyindən çıxmışdır. Lakin onlar vaxtında
tədbir görməkdənsə, sadəcə olaraq seyr etmiş, orada sadəcə olaraq kimsə bir tipi dəstəkləmiş, kimsə başqa bir
tipi dəstəkləmişdir. Yeri gəlmişkən, orada Xaçilayev adlı birisi var. İş o yerə gəlib çatmışdı ki, bir vaxtlar onu
bütün Rusiya müsəlmanlarının rəhbəri, prezidenti elan etmişdilər. O, Azərbaycana da çox mənfi münasibət
bəsləyirdi. Boris Nikolayeviç Yeltsin prezident seçildikdən sonra onun andiçmə mərasimi oldu. Mərasimdə mən
də iştirak edirdim, bu zaman Xaçilayev, - o vaxtadək mən onu tanımırdım, - mənə yaxınlaşaraq dedi: - Mən
Xaçilayevəm, sizinlə tanış olmaq istəyirəm və sair. İndiki hadisələrin baislərindən biri olan və Çobanmaxi,
Karamaxi kəndlərinin və digər kəndləri ələ keçirən bu adam yüksək hakimiyyət dairələrində idi, Dövlət
Dumasının deputatı seçilmişdi.
Axı bütün bunlar Rusiya rəhbərliyinə çox gözəl məlum idi. Onlar nə üçün tədbirlər görmədilər, nə üçün
vəziyyətin bu yerə gəlib çatmasına yol verdilər? Biz bundan əziyyət çəkirik. Qonşu kimi, tərəfdaş kimi bütün
bunlar barəsində açıq deməyə əsasımız var. [32-33]
Mövqeyimizə gəldikdə isə, bilirsiniz, mənə sadəcə gülməli gəlir, gülməli gəlir. Hesab edirəm ki, bəlkə də
sizin səfir, - mən Rusiyanın Azərbaycandakı səfirini nəzərdə tuturam, - bizim sənədləri oxumur, bizim
televiziyaya qulaq asmır və lazımi məlumatı vermir. Bəlkə də, - çox güman ki, belədir, - Moskvada elə qüvvələr
var ki, onlar Azərbaycanı təqsirləndirmək üçün dezinformasiya materiallarından istifadə edirlər. Müdafiə
Nazirliyinin nümayəndəsi İvaşov belə bəyanat vermişdir ki, quldurlar Azərbaycandan keçib gəlirlər, - doğrudur,
o, Gürcüstanın da adını çəkmişdir, - guya onları Azərbaycanda hazırlayırlar. O, belə bəyanatı hansı əsasla verir?
O, Müdafiə Nazirliyinin rəsmi nümayəndəsidir. Yaxud, Dumanın Müdafiə Məsələləri Komitəsinin sədri Roman
Popkoviç belə bəyanat verir və bu, mətbuatda gedir. O, bu bəyanatı hansı əsasla verir? Bunları yalan,
dezinformasiya, böhtan xarakterli, Rusiya ilə Azərbaycan arasında münasibətləri mürəkkəbləşdirməyə
yönəldilmiş bəyanatlar hesab edirəm.
Mən təəccübləndim ki, Dumanın sədri cənab Seleznyov da, - doğrudur, açıq iclasda deyil, hardasa başqa
yerdə, - bəyanat vermişdir ki, guya quldurlar Azərbaycandan keçib gəlirlər, oraya silah keçirilir və sairə. Bu
bəyanat da yayılmış və Rusiya mətbuatında istifadə olunmuşdur. Azərbaycanın silahı haradandır? Hamıya
məlum idi ki, Çeçenistanda həmin quldurlar silahı əsasən Rusiyanın müxtəlif xüsusi xidmət idarələrindən alırlar.
O da hamıya məlumdur ki, onlar bunu indi də oradan alırlar. Keçmişdə xüsusi xidmət orqanlarında işləmiş,
böyük hərbi xidmət keçmiş, böyük siyasi fəaliyyət təcrübəsinə malik olan bir insan kimi mənə sadəcə aydın
deyil, Rusiya ərazisində bir çox aylar ərzində, bəlkə də daha çox müddətdə, əcnəbi Xəttab başda olmaqla, o cür
quldur dəstəsi necə formalaşa bilmişdir və bu dəstə orada belə müsibətlərə və bədbəxtliklərə gətirib çıxaran
müharibəyə başlamışdır? Məgər[33-34]
Rusiyanın xüsusi xidmət orqanları öz xətalarını, səhvlərini
görmürlərmi? Bunu etiraf etmək, tədbirlər görmək əvəzinə onlar başqalarını ittiham etməyə çalışırlar.
Budur mənim mövqeyim. Mən bütün mətbuatın iştirakı ilə bunu sizə açıq şəkildə bəyan edirəm.
O ki qaldı mənim münasibətimə, əvvəllər, Çeçenistandakı hadisələr zamanı da bildirmişəm və bu gün də
bildirirəm. Mənim mövqeyim aydın və dəqiqdir – bu, Azərbaycan dövlətinin mövqeyidir. Biz həmişə
separatizmin əleyhinə olmuşuq və əleyhinəyik. Azərbaycan 12 ildir erməni separatizmindən əzab çəkir, bu
separatizm nəticəsində müharibə başlanmış və ərazimizin 20 faizi artıq işğal olunmuşdur, bir milyon
vətəndaşımız müsibətli vəziyyətdədir, onlar çadırlarda yaşayırlar.
Lakin belə bir fakt barədə də deməliyəm. Biz MDB-nin iclaslarında sənədə separatizmin pislənməsi
haqqında müddəalar daxil olunmasında təklif edərkən Ermənistanın etirazı ilə rastlaşırıq və təəssüf ki, digər
dövlət başçıları buna qarşı çıxa bilmirlər. Həmin müddəa sənəddən çıxarılır. Axı onlar o zaman düşünmədilər
ki, bu separatizm Rusiyaya da çox böyük zərər vuracaqdır. Azərbaycan üçün separatizm bax, budur – bu, bizə
müsibət gətirmişdir. Məgər biz separatçıları – Rusiyanı parçalamaq istəyən adamları dəstəkləyə bilərikmi? Bu
separatçılıq hərəkətləri ölkəmizi parçalayırdı, ərazisizin 20 faizi işğal altındadır. Məgər biz bunu dəstəkləyə
bilərikmi?
Terrorçuları, quldurları biz həmişə pisləmişik və pisləyirik. Dünən deyildiyi kimi, biz bu quldurluqdan
çox zərər çəkmişik. 1993-cü ildə burada vətəndaş müharibəsi olmuşdur. Söz düşmüşkən, qayda-qanun yaratmaq
və bu vətəndaş müharibəsinin qarşısını almaq üçün mən buraya gələndə, Rusiyanın heç bir mövqeyini

231

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Əsrin müqaviləsi

eşitmədim. Mən gileylənib demədim ki, onlar öz mövqelərini bildirmirlər, mən öz işimi görürdüm. Biz bu
vəziyyəti aradan qaldıra bildik. [34-35]
Elə həmin 1993-cü ildə bir qrup Azərbaycanın cənubunda «Talış-Muğan Respublikası» yaratmağa cəhd
göstərmişdi və Azərbaycanın həmin hissəsi əslində bir neçə ay Azərbaycan dövlətinin nəzarəti altında
olmamışdır. Biz çətin vəziyyətdə idik. İndi həbsxanada cəzasını çəkən bu lider o vaxtlar Boris Yeltsinə, slavyan
dövlətlərinə müraciət edərək bildirmişdi ki, onlar Rusiya ilə, slavyanlarla birləşmək istəyirlər. Lakin biz bu
məsələdə Rusiyanın mövqeyini eşitmədik. Heç olmasa bizə bildirəydilər ki, bu cür xəbər almışıq, onu
pisləyirik. Biz bunu eşitmədik.
Bunu ona görə deyirəm ki, biz həmişə düzgün mövqelərdəyik. Amma təəssüflər olsun ki, biz Rusiya
tərəfinin də bu cür mövqe tutduğunu görmürük.
1994-cü ildə bizdə metroda iki dəfə böyük partlayış oldu. Yeri gəlmişkən, bu partlayışları Ermənistanın
xüsusi idarələri, Dağıstan millətindən olan adamlar törətmişdilər. Bu iki partlayış nəticəsində onlarca adamımız
həlak oldu. Bizim metropolitenə ziyan vuruldu. Bilirsinizmi, heç kim halımıza acıdığını və bu cür əməlləri
pislədiyini bildirmədi. Hərçənd, sonra biz təhqiqat apararaq bu partlayışları kimlərin törətdiyini müəyyənləşdirə
bildik. Biz onları tapdıq, məsuliyyətə cəlb etdik. Yeri gəlmişkən, onlardan biri döyüşlər zamanı Ermənistan
qoşunlarına əsir düşmüşdü, ermənilər onu öz tərəflərinə cəlb edərək Dağıstan vasitəsilə buraya, anasının yanına
göndərmişdilər. Bu partlayışı da o təşkil etmişdi. Sonra o, Azərbaycandan olsa da, Rusiya vətəndaşlığı alaraq
uzun müddət Dağıstanda gizlənmişdi. Nəhayət, o, Dağıstanda bir terror hərəkətinin təhqiqi zamanı ələ keçmiş,
yaxalanaraq Moskvaya aparılmış, Federal Təhlükəsizlik Xidməti onun işi ilə məşğul olmuşdur. Bu mövzunun
sonunda deyə bilərəm – FTX sağ olsun ki, bu adamı sonra bizə verdi, biz onu mühakimə etdik. O, cəzasını
çəkir. [35-36]
Partlayış faktları və bizim münasibətimiz belədir. Biz quldurluqdan, terrordan ziyan çəkmişik. Moskvada
partladılmış evə nə qədər parlayıcı maddə qoyulduğunu bilmirəm, lakin Sabunçu rayonundakı 600 metr
uzunluğunda körpünün altına, - siz oradan keçəndə onu görəcəksiniz, təxminən 200 kiloqram partlayıcı maddə
qoyulmuşdu. Bu körpünü Azərbaycan və Ukrayna prezidentləri onun üstündən keçərkən partlatmalı idilər.
Lakin biz bunun qarşısını ala bildik. Dünən deyildiyi kimi, təyyarəmizi vurmaq istəmişdilər.
Yəni biz terrorizmdən zərər çəkmişik və çəkirik. Biz terrorizmi dəstəkləyə bilmərik, onu pisləməyə
bilmərik. Mən demişəm və deyirəm – biz kimə mənsub olmasından asılı olmayaraq, Rusiyanı parçalamağa
çalışan bütün qüvvələri pisləyirik. Biz Rusiyanın ərazi bütövlüyünü həmişə dəstəkləmişik və dəstəkləyirik.
Hesab edirik ki, Dağıstan Rusiya Federasiyasının ayrılmaz hissəsidir və orada vəziyyətin dəyişdirilməsinə
yönəldilmiş bütün hərəkətlər aradan qaldırılmalıdır və biz bu hərəkətləri pisləyirik, onların əleyhinə çıxırıq. Biz
Dağıstanda normal vəziyyətin bərpa edilməsini istəyirik. Biz dini bəhanə edərək quldurluq, terrorçuluq əməlləri
ilə məşğul olan bu quldurları, terrorçuları, bu təməlçiləri, bu, nə bilim, vəhhabiləri və başqalarını pisləyirik.
Bizim mənsub olduğumuz müsəlman dini terrorizmi heç vaxt təbliq etməyibdir. Amma təəssüflər olsun
ki, indi bu cür hallar var. Biz bunu pisləyirik. Biz federal qüvvələrin Rusiyada, Şimali Qafqazda, konkret olaraq
Dağıstanda gördüyü bütün tədbirləri dəstəkləyirik. Dəstəkləyirik. Arzu edirik ki, bu tədbirlər mümkün qədər tez
konkret nəticələrə gətirib çıxarsın, Dağıstan bu quldurlardan, bu terrorçulardan təmizlənsin, orada dinc, normal
həyat qaydaya salınsın. Əlbəttə, biz Moskvada və Rostov vilayətində evləri partlatmış bütün terrorçuları
pisləyirik. Biz bu cür partlayışları görmüşük, başa[36-37] düşürsünüz, biz onlardan zərər çəkmişik. Odur ki, biz
bütün bunlara biganə qala bilmərik.
Yeri gəlmişkən, partlayış baş verən kimi mən Boris Nikolayeviç Yeltsinə başsağlığı teleqramı göndərdim,
o, mətbuatda dərc edilmişdir. Bax, bizim mövqeyimiz, bizim münasibətimiz belədir. Onu necə bildirməyəsən?
Mən onu dəfələrlə açıqlamışam. Avropa Şurası Parlament Assosiasiyasının sədri bir neçə gün əvvəl burada
olmuşdur, o, mənə sual verdi və mən ona cavab verdim. Sözün düzü, buna görə də məni təəccübləndirən odur
ki, Rusiya ilə Azərbaycan arasında münasibətlərin pisləşməsində marağı olan, bundan əvvəl Çeçenistandakı,
indi isə Dağıstandakı vəziyyətdən istifadə edən hansısa qüvvələr bizə ziyan vurmaq istəyirlər.
Lakin biz buna yol verməyəcəyik. Yəni necə yol verməyəcəyik? Moskvada edilənlərə qarşı biz hamımız
acizik. Əgər mətbuatda nə isə dərc edilərsə və ya televiziya ilə nə isə verilirsə, hansısa dövlət xadimi nəsə
deyirsə, biz bunların qarşısını ala bilmərik. Lakin bizim vicdanımız təmizdir, biz həmişə dostluq, əməkdaşlıq
ruhunda hərəkət edirik və xahiş edirəm, bu məsələ barəsində mövqeyimizi, mənim münasibətimi hökumətə,
hökumətin sədri hörmətli Vladimir Vladimiroviç Putinə, Rusiyanın prezidenti hörmətli Boris Nikolayeviç
Yeltsinə çatdırasınız.. Qoy heç kəs şübhə etməsin ki, Azərbaycanda hansısa başqa bir mövqe ola bilər.
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Xahiş edirəm, müxtəlif xidmətlərdə, bəlkə də dövlət xidmətlərində və ya informasiya orqanlarında
Azərbaycan barəsində yol verilən təhriflərə son qoyulması üçün sizin hamınız birlikdə tədbirlər görəsiniz. Bu
təhriflər bizi çox narahat edir.
Mən bir qədər hissiyyatlı danışdım, çünki bu ədalətsizlik mənə, bizə çox toxunur. Sən yaxşılıq etmək,
əməkdaşlıq etmək istəyirsən, xoş münasibətlər göstərirsən, amma bunun cavabında… Əlbəttə, buna etinasız
münasibət göstərmək qeyri-mümkündür. Bax belə, Viktor İvanoviç. [37-38]
V i k t o r K a l y u j n ı: Heydər Əliyeviç, bu cür məlumata görə çox sağ olun. Hökumətin gənc bir
üzvü kimi mənə indiyədək agah olmayan yeni çox şey agah oldu. Şübhəsiz ki, bütün bunları mən elə bu gün
Moskvaya qayıdan kimi həm Aleksandr Voloşinə, - siz onunla söhbət etmisiniz, - həm də Vladimir
Vladimiroviçə çatdıracağam. Təbii ki, bu informasiya Xarici İşlər Nazirliyi vasitəsilə prezidentə də hökmən
çatacaqdır. Sizin xahişinizi nəzərə alaraq, mən Vladimir Vladimiroviçdən təvəqqe edəcəyəm ki, açıqladığınız
mövqeyi çatdırsın. Bu mövqe bu gün kifayət qədər açıq şəkildə səsləndi. Buna görə çox sağ olun.
Bununla yanaşı, demək istərdim ki, müdriklik ona görə müdriklikdir ki, bir kəsə müsibət üz verdikdə o,
mövcud olan bütün inciklikləri üstələməlidir. Bu müdriklik sizə xasdır. Bunu zaman da göstərir, sizin
fəaliyyətiniz də, siz buraya qayıtdıqda bu evdə qayda-qanun yaratmaq lazım idi. Bütün dünyaya məlumdur ki,
bunu siz etmisiniz və bunu danmaq olmaz. Bu xidmətdir, bu mövqedir, bu təcrübədir. Məcmu halda bütün
bunlar lideri müəyyənləşdirir və siz bu yeri layiqincə tutursunuz. Mən bunu səmimi-qəlbdən, ürəkdən deyirəm.
Buna görə deyirdim ki, cari vəziyyət barəsində konkret və sərt mövqe bu gün hamı üçün maraqlı və gərəklidir.
Belə ki, Heydər Əliyeviç burada necə çıxış edəcəksə, Şevardnadze necə çıxış edəcəksə- bunların hamısı burada
və Cənub regionunda yaranmaqda olan bütün vəziyyət üzrə təcridedici amildir. Odur ki, bu informasiyaya görə
sizə bir daha təşəkkür etmək və sizin bu mövqeyinizin bizim üçün nə dərəcədə mühüm olduğunu demək
istərdim. Sizin mövqeyiniz aşkardır.
Bu gün Rusiyada problemlər başdan aşır. Siz bütün bunları qeyd etməkdə yəqin ki, haqlısınız. Lakin
mühakimə yürütmək mənim üçün çox çətindir, çünki mən bu problemlərlə bağlı olmamışam, mənim sahəm sırf
texnoloji sahədir, mən bu sahəyə bizə dəxli olmuş problemlər vasitəsilə gəlmişəm, [38-39] mən çeçen
problemini nəzərdə tuturam. Lakin bir daha təsdiqləyirəm ki, biz mövcud öhdəlikləri yerinə yetirmək üçün və
sizin itkilərə məruz qalmamağınız üçün bütün tədbirləri görürük və artıq müəyyən tədbirlər görmüşük. Belə ki,
indi bu boru ilə əlaqədar mövcud olan qeyri-tarazlıq bu gün üzərimizə düşmüşdür. Biz Azərbaycana qarşı
qətiyyən heç bir iddia irəli sürmədən bunu həll edirik. Düşünürəm ki, biz bu problemlərin hamısını həll
edəcəyik.
Axırıncı olaraq bunu demək istəyirəm. Neft sahəsində əməkdaşlığı davam etmək istərdim. Bu məktubda
«LUKoyl» şirkəti ilə birgə fəaliyyətin inkişafı çərçivəsində Dövlət Neft Şirkəti ilə qarşılıqlı münasibətlərin daha
bir forması təklif olunur. İstərdik ki, siz onu qiymətləndirəsiniz. Biz Dövlət Neft Şirkəti ilə bu qərara gəlmişik
ki, onun üzərində hələ işləmək, müzakirə etmək, onun hər iki tərəf üçün nə dərəcədə maraqlı olduğunu
qiymətləndirmək lazımdır.
Qəbula görə, bizə vaxt ayırdığınıza görə bir daha çox sağ olun. Taleyimə çox minnətdaram ki, mənə
sizinlə – dövrümüzün patriarxı ilə, dünya görmüş və çox yaxşılıqlar etmiş bir insanla görüşmək qismət oldu.
Mən dəmiryol nəqliyyatında vəziyyət barəsində sizin selektor müşavirələrinizi xatırlayıram.
H e y d ə r Ə l i y e v: Xatırlayırsınız?
V i k t o r K a l y u j n ı: Bəli, xatırlayıram, çünki siz bu vəziyyətlə əlaqədar çox əziyyət çəkmisiniz.
Heydər Əliyev selektor müşavirələri keçirərkən kimsə tir-tir əsirdi, kimin ki, bütün işləri yaxşı idi, sevinirdi və
sair. Bu, sizinlə bağlı idi, siz bu iş üçün cavabdeh idiniz. Zənnimcə, həmişə müsbət nəticə olurdu, çünki
münasibət vardı, mövqe vardı, vicdanlı münasibət vardı. Ona görə də mən bizim tanışlığımıza olduqca şadam və
sizə cansağlığı, cansağlığı, cansağlığı və yenə də cansağlığı arzulamaq istərdim. Mən Azərbaycanda adamlarla
ünsiyyətdə olarkən başa düşdüm ki, sizə bu ümumxalq[39-40] məhəbbətinin indi Azərbaycanda həyata
keçirdiyiniz işlərə görə tam əsası var.
Sizə bir daha uğurlar arzulayıram, hər şeyə görə sağ olun.
A l e k s a n d r B l o x i n: Burada hələ bəzi məsələlər var, amma yaxşı olar ki, onlara məbtuatın
iştirakı olmadan baxılsın.
H e y d ə r Ə l i y e v: Yaxşı, sən ki bilirsən, elə isə nə üçün yerindən deyirsən?
V i k t o r K a l y u j n ı: Zənnimcə, mətbuat bizim verdiyimiz qiymətlər və bir-birimizə münasibətimiz
barədə hər şeyi bilməlidir. Sağ olun.
H e y d ə r Ə l i y e v: Viktor İvanoviç, xoş sözlərinizə görə çox sağ olun. Demək istəyirəm ki, sizinlə
görüşmək mənim üçün çox xoş idi. Xüsusən ona görə ki, siz bizim həmyerlimizsiniz. Bilirsiniz, dünən mən öz
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çıxışımda söylədim və indi də fəxrlə deyirəm ki, Azərbaycan neftçiləri təkcə Azərbaycan nefti üçün deyil, həm
də o vaxtkı bütün Sovetlər İttifaqı üçün çox işlər görmüşlər. Siz həmin neftçilərdən birisiniz. Mən şadam ki, siz,
Azərbaycandan olan kadr indi Rusiyanın Yanacaq və Energetika Nazirliyinə başçılıq edirsiniz, şadam ki, mən
Siyasi Büronun üzvü, SSRİ Nazirlər Soveti sədrinin birinci müavini olarkən keçirdiyim selektor müşavirələrini
yada saldınız. Bəli, o illər ağır dövr idi və mənim üzərimə mürəkkəb iş düşmüşdü. Şadam ki, siz o dövrlə
müəyyən dərəcədə tanışsınız. Çox sağ olun.
Xahiş edirəm, Aleksandr Voloşinə salam söyləyin, bazar günü onunla telefonla danışmışam. Söhbətimiz
məndə çox yaxşı təəssürat buraxmışdır. Ona minnətdarlığımı və salamımı çatdırın.
Şübhəsiz ki,Vladimir Vladimiroviç Putinə salam söyləyin. Mən bu gün sizə dedim, bir də təkrar edirəm –
deyin ki, onun üçün münasib olan vaxtda Azərbaycana səfərə dəvət edirəm. Biz onunla görüşməyə şad olacağıq.
[40-41]
Əlbəttə, Boris Nikolayeviç Yeltsinə salamımı və möhkəm cansağlığı arzuladığımı, Rusiyanın həyatında
olan çətinlikləri aradan qaldırmaq üçün ölkənin prezidenti kimi, daha güclü surətdə fəaliyyət göstərməsi barədə
xoş arzularımı özünüz və ya başqaları vasitəsilə yetirin. Bu çətinliklərin aradan qaldırılacağına isə mənim heç
bir şübhəm yoxdur. Rusiya böyük ölkədir, Rusiya qüdrətli dövlətdir, Rusiya çox böyük potensiala malikdir və
bütün bu çətinlikləri aradan qaldıracaqdır. Sağ olun. [41]
Əliyev, Heydər Əlirza oğlu.
Müstəqilliyimiz əbədidir: 22-ci kitab. Bakı: Azərnəşr, 2007.- S. 12-21.
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RUSİYANIN «LUKoyl» NEFT ŞİRKƏTİNİN BAKIDAKI YENİ OFİSİNİN AÇILIŞI
MƏRASİMİNDƏ NİTQ
1 oktyabr 1999-cu il
Hörmətli xanımlar və cənablar!
Hörmətli dostlar!
Mən Rusiya Federasiyasının «LUKoyl» şirkətini və sizi bugünkü əlamətdar hadisə münasibətilə ürəkdən
təbrik edirəm. «LUKoyl» şirkətinə və gözəl binada uzun illər ömür və uğurlu fəaliyyətlər arzulayıram.
«LUKoyl» şirkətinin inşa edilmiş, təmir olunmuş, modernləşdirilmiş və istifadəyə verilmiş bu ofisi, binası,
indiyə qədər görülən işlər və bugünkü mərasim ölkəmizin, Bakı şəhərinin həyatında əlamətdar bir hadisədir.
Mən güman edirəm, buraya toplaşanlar bu binaya həm xaricdən, həm də daxildən baxa bildilər və burada
görülmüş işləri qiymətləndirmək imkanı əldə etdilər. Mən «LUKoyl» şirkətinin bu təşəbbüsünü onlar bu işə
başlayarkən mənə verilən məlumatdan hələ o vaxt öyrəndim və indi görürəm ki, bu təşəbbüs doğrudan da həm
«LUKoyl» şirkəti, həm də ölkəmiz, Bakı şəhəri üçün çox dəyərli təşəbbüsdür. Biz Bakı şəhərində yeni
memarlıq üslubuna malik və dünya standartlarına cavab verən gözəl bir bina əldə etdik.
Vahid Ələkbərov vaxtı ilə bu binanı götürüb, burada «LUKoyl» şirkətinin ofisini yaratmaq haqqında mənə
müraciət edib və fikirlərini bildirəndə tərəddüd etdim. Çünki hesab edirdim ki, bu bina xalqımızın qədim
memarlıq abidəsidir, Azərbaycanın vaxtilə gözəl bir oteli olubdur, buranı[91-92] «LUKoyl»a vermək olmaz.
Yəni bundan bir otel kimi istifadə etmək lazımdır.
Həm Vahid Ələkbərov, həm də şəhər icra hakimiyyətinin başçısı o vaxt mənə bildirdilər ki, indi bu bina vaxtilə
sizin gördüyünüz bina deyil, çox ağır, çətin bir vəziyyətə düşübdür. Vahid Ələkbərov mənə dedi ki, biz elə iş
görəcəyik, bu binanı elə vəziyyətə gətirib çıxaracağıq ki, siz bundan razı olacaqsınız. Mən bu gün çox məmnunam
ki, verilən söz yerinə yetirilibdir. Doğrudan da, bina yenidən doğulubdur. Bugünkü Bakı şəhəri, Azərbaycan yeni,
gözəl bir memarlıq abidəsi əldə edibdir.
Bu binanın tarixini Azərbaycanda yaxşı bilənlər var. Amma güman edirəm ki, burada iştirak edən şəxslərdən
az adam tapılar ki, bu binanı 1940-cı, 1950-ci, ya da ondan da öncə – 1930-cu illərdə görmüş olsun. Mən
bunların hamısını o vaxtlar şəxsən görmüşəm və yaxşı tanımışam. Onu da deyə bilərəm ki, o vaxt bakılılar,
nəinki bakılılar, bütün Azərbaycan vətəndaşları, o cümlədən mən də bu binanı çox sevirdik.
Tarixdən məlumdur ki, bu bina XX əsrin əvvəlində inşa olunubdur. Onu böyük neft sahibkarı Musa Nağıyev
tikdiribdir. O vaxt, əsrin əvvəlində Azərbaycanda neft bumu lap yüksək səviyyəyə çatdığı zaman, şübhəsiz ki,
xaricdən gələn şirkətlərin nümayəndələrinin, iş adamlarının yerləşdirilməsi üçün belə bir otel çox vacib
olmuşdur. O vaxtdan bu bina Bakının ən gözəl otellərindən biri olubdur.
Mənim xatirimdədir, 1940-1950-ci illərdə Azərbaycanda iki otel var idi. Onlardan biri «Novı Yevropa»
adlanan bu bina, digəri isə «İnturist» idi. «İntukrist» çox zaman xaricdən, yaxud da Sovetlər İttifaqının başqa
şəhərlərindən gələn insanlara təqdim olunurdu. Amma «Novı Yevropa» otelindən adətən Azərbaycanın
şəhərlərindən, rayonlarından gələnlər istifadə edirdilər. Təbiidir ki, Azərbaycana gələn qonaqların çoxu da bu
oteldən istifadə edirdi. Xatirimdədir, təxminən 1940-cı illərin əvvəllərində – o vaxt mən Bakıda yaşamırdım[9293] – Bakıya gəlmişdim. Gəlib burada özümə yer aldım və bu otel məni heyran etdi. Mən bu gün buradakı lifti
görərkən dedim ki, o vaxt Bakıdakı binaların heç birində lift yox idi, yaxud az bir qismində lift olmuşdu. Amma
bu binada lift var idi və bunu görən adam ondan sevinə-sevinə istifadə edirdi.
Bu otel ilə əlaqədar mənim xatirələrim çoxdur. Ona görə bu gün bu bina ilə yenidən tanış olarkən onların
çoxu yadıma düşür, ona görə də deyirəm. Bəlkə də sizin vaxtınızı alıram, ancaq bunlar mənim üçün çox əziz
xatirələrdir.
Xatirimdədir, 1950-ci ildə Bakıya işə gələn zaman mənim yaşamağa yerim yox idi, müxtəlif yerlərdə
yaşayırdım. Sonra isə mənə dedilər ki, sənə mənzil verənə qədər get bu oteldə bir-iki ay yaşa, - onun pulunu
mən işlədiyim idarə verməli idi, - ondan sonra sənə mənzil verəcəyik. Mən gəlib burada bir nömrə tutdum. O,
yaxşı nömrələrdən biri idi. Söz verdilər ki, onun pulunu verəcəklər. Xatirimdədir, anamla, bacımla, qardaşımla
gəlib orada yerləşdik. Ancaq mən burada iki ay əvəzinə, səkkiz ay yaşamalı oldum. Sonra mənzil alıb buradan
köçdüm. Ona görə də bu otel mənim üçün bir növ mənzil, ev olubdur. Şəxsi xatirələrimə və vaxtilə bu otelə
bağlılığıma görə mən buranın yenidən qurulmasını çox arzu edirdim. Mən bir daha sevinc hissi keçirirəm ki,
«LUKoyl» şirkəti böyük iş görübdür və bu otelə yeni həyat veribdir.
Bu otel və onun tarixi haqqında düşünərkən bir məqamı da qeyd etmək istəyirəm. Görünür, burada müəyyən
qədər varislik özünü göstərir. Yəni əsrin əvvəlində böyük sahibkar, Azərbaycan neft mədənlərinin böyük bir
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hissəsinin sahibi Musa Nağıyev bu binanı istifadə etmək üçün tikdirib, yaradıbdır. İndi, əsrin sonunda
«LUKoyl» neft şirkəti bu binanı öz əlinə alıbdır və ondan istifadə edib. Bu bina əsrin əvvəlində də əsasən neft
sənayesi işçilərinin, yaxud da neft sahəsindəki iş adamlarının istifadəsi üçün yaranmışdır. Əsrin sonunda da[9394] o, neft sənayesində və neft sahəsində böyük yer tutan «LUKoyl» şirkətinin əlinə keçibdir.
Allah Musa Nağıyevə rəhmət etsin ki, vaxtilə bu cür bina tikib, sonra gələn nəsillər üçün qoyubdur. Mən
«LUKoyl» Şirkətinə və onun prezidenti Vahid Ələkbərova təşəkkür edirəm ki, bu binanı yenidən dünyaya
gətiribdir.
Belə bir böyük binada öz ofisini yerləşdirən «LUKoyl» şirkəti, şübhəsiz ki, bunu indiyə qədər Azərbaycanda
öz fəaliyyətini genişləndirməyin nəticəsi olaraq, eyni zamanda, bundan sonra respublikamızda görəcəyi böyük
işlərdən ötrü lazımi şərait yaradılması üçün edibdir.
Rusiya Federasiyasının «LUKoyl» şirkəti demək olar ki, Rusiyanın neft sənayesində ən iri və ən fəal çalışan
neft şirkətlərindən biridir. Azərbaycan öz dövlət müstəqilliyini əldə edəndən sonra, öz təbii sərvətlərini, o
cümlədən neft və qaz yataqlarını xarici ölkələrin neft şirkətləri ilə müştərək işlətmək proqramını hazırlayarkən
«LUKoyl» şirkəti təşəbbüs göstərərək Azərbaycana gəlmiş, bir neçə gün bundan öncə beş illiyini qeyd etdiyimiz
«Əsrin müqaviləsi»nin imzalanmasında iştirak etmişdir. Ondan sonrakı illərdə, ötən beş ildə «LUKoyl» daim
təşəbbüslər göstəribdir. Bizim imzaladığımız ikinci böyük müqavilənin – Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorundakı «Qarabağ» yatağının birgə işlənilməsi barədə imzalanmış müqavilənin əsas hissəsini «LUKoyl» şirkəti
təşkil edirdi.
Üçüncü müqavilənin – «Şahdəniz» neft-qaz yatağının birgə işlənilməsi barədə müqavilənin yaranmasında da
«LUKoyl» şirkətinin iştirakı olubdur. Bu müqavilədə onun böyük bir payı vardır. Nəhayət, mən 1997-ci ildə
Moskvada, Rusiyada rəsmi səfərdə olduğum zaman Kreml sarayında biz Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti ilə
«LUKoyl» şirkəti arasında Xəzər dənizində zəngin neft yataqlarından biri olan «Yalama-Samur» neft yatağının
müştərək işlənilməsi üçün müqavilə imzalamışıq. [94-95]
Bilirsiniz ki, biz dövlət müstəqilliyini əldə edəndən sonra xarici investisiyanın Azərbaycana və xüsusən, birinci
növbədə neft və qaz sahəsinə cəlb edilməsi işi ilə daim məşğul oluruq. Biz bu sahədə artıq çox böyük nailiyyətlər
əldə etmişik. «Əsrin müqaviləsi» imzalandıqdan sonra təkcə bu müqavilənin icra olunması üçün Azərbaycana 2
milyard ABŞ dolları məbləğində investisiya gəlibdir. Ondan sonrakı müqavilələrin imzalanması və həyata
keçirilməsi ilə bağlı da Azərbaycana investisiyalar gəlir. Bu investisiyaların böyük bir hissəsi «LUKoyl» şirkətinə
məxsusdur. Demək, biz Rusiya Federasiyasından Azərbaycanda uzun müddətli iş görmək üçün investisiyalar alırıq
və bunu da birinci növbədə «LUKoyl» şirkəti həyata keçirir.
«LUKoyl» şirkətinin Azərbaycanın iqtisadiyyatında iştirak etməsi və ölkəmizlə əməkdaşlığı Rusiya
Federasiyası ilə Azərbaycan Respublikası arasında iqtisadi əlaqələrin inkişaf etməsinin gözəl nümunəsidir. Biz
bunu yüksək qiymətləndirir və arzu edirik ki, - mən bunu Rusiyanın yanacaq və energetika naziri cənab Kalyujnı
burada olarkən onu da dedim, - Rusiya Federasiyasının digər neft şirkətləri də, yaxud başqa şirkətləri də
Azərbaycana gəlsinlər, ölkəmizə sərmayə gətirsinlər, Azərbaycanla müştərək iş görsünlər. Əgər «LUKoyl» bunu
edirsə, demək, Rusiya kimi böyük bir dövlətin başqa şirkətləri də bunu edə bilərlər. Xüsusən ona görə ki, biz ötən
beş ildə özümüzü etibarlı bir tərəfdaş kimi göstərmişik. Əgər Rusiya Federasiyasının başqa şirkətləri bunu hələ
indiyədək etməyiblərsə, bu, onların günahıdır, bizim günahımız deyildir. Mən bir daha bəyan edirəm ki, biz Rusiya
Federasiyası ilə və ona məxsus olan digər şirkətlərlə bütün sahələrdə əməkdaşlıq etməyə hazırıq.
Bugünkü hadisə məni bir daha ona görə sevindirir ki, Azərbaycanda, Bakıda çox güclü inşaat işi gedir. Biz
son illərdə Bakı şəhərində çox böyük əhəmiyyətə malik olan, müasir memarlıq üslübü daşıyan, müasir tələblərə
cavab verən bir neçə bina inşa edib istifadəyə vermişik. Biz dünən Bakı hava[95-96] limanının aerovağzal
kompleksinin açılışı münasibətilə təntənəli mərasim keçirdik. Bu, bizim həqiqətən böyük nailiyyətimizdir.
Şübhəsiz ki, bunu da xarici sərmayəni cəlb edərək, xarici şirkətlərlə, o cümlədən Türkiyənin, Böyük
Britaniyanın şirkətləri ilə əməkdaşlıq edərək həyata keçirə bilmişik. Ancaq biz bunu etmişik, edirik və bundan
sonra da edəcəyik.
Bakı hava limanının aerovağzal kompleksi böyük memarlıq abidəsidir. Sərnişinlər üçün, bütün uçuş
əməliyyatlarının həyata keçirilməsi üçün orada hər cür şərait yaradılıbdır. Bu binanın xarici də, daxili də,
interyeri də, eksteryeri də çox gözəldir. Mənə belə gəlir ki, Bakı hava limanının yeni aerovağzal kompleksi
dünyanın ən böyük şəhərlərinin aerovağzal kompleksləri ilə müqayisə oluna bilər və bəlkə onların bir çoxundan
da gözəldir.
Müstəqil Azərbaycan yaşayır, müstəqil Azərbaycanın iqtisadiyyatı inkişaf edir, müstəqil Azərbaycanda
sürətli inşaat işləri gedir. İnşaat həyatın çox əhəmiyyətli bir sahəsidir. İnşaat ölkəyə, şəhərə yeni-yeni binalar
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gətirir, iş fəaliyyətinin, yaşayış şəraitinin yaxşılaşmasını təmin edir və öz memarlıq nümunələri ilə şəhəri
gözəlləşdirir.
Mən çox sevinirəm ki, həyatımızın bu ağır, çətin dövründə, böyük sosial-iqtisadi problemlər içərisində
olduğumuz zaman biz belə böyük işlər görə bilirik. «LUKoyl» şirkətinin bu gün bizə göstərdiyi bu gözəl bina
mənim dediklərimə əyani sübutdür. Ümidvaram ki, «LUKoyl» şirkətinin Bakıda olan hissəsi burada daha da
uğurlu fəaliyyət göstərəcək, bizim əməkdaşlığımız getdikcə genişlənəcək və bu şirkət Azərbaycanda çox
görkəmli yer tutacaqdır.
«LUKoyl» şirkətinə, onun Azərbaycanda çalışan əməkdaşlarına Bakıda və bütün dünyada gördükləri işlərin
hamısında uğurlar arzulayıram. «LUKoyl» şirkətinin prezidenti, bizim həmyerlimiz Vahid Ələkbərova bu böyük
və dəyərli işində böyük-böyük müvəffəqiyyətlər arzulayıram. Sağ olun. [96]
Əliyev, Heydər Əlirza oğlu.
Müstəqilliyimiz əbədidir: 22-ci kitab. Bakı: Azərnəşr, 2007.- S. 42-44.
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«XAM NEFTİN AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI, GÜRCÜSTAN VƏ TÜRKİYƏ
RESPUBLİKASININ ƏRAZİLƏRİ İLƏ BAKI–TBİLİSİ–CEYHAN ƏSAS İXRAC BORU
KƏMƏRİ VASİTƏSİLƏ NƏQL EDİLMƏSİNƏ DAİR AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI,
GÜRCÜSTAN VƏ TÜRKİYƏ RESPUBLİKASI ARASINDA SAZİŞ»in İMZALANMASI
MƏRASİMİNDƏNİTQ
İstanbul, «Çırağan sarayı»
18 noyabr 1999-cu il
Hörmətli prezidentlər!
Hörmətli dostlar!
Hörmətli xanımlar və cənablar!
Mən bu gün böyük iftixar hissi keçirirəm. Ona görə ki, beş il bundan öncə, 1994-cü ilin sentyabr ayında Bakıda
imzalanmış «Əsrin müqaviləsi» adlı böyük neft müqaviləsinə, Xəzər dənizinin neft və qaz ehtiyatlarından müştərək istifadə
etmək üçün yaranmış konsorsiumun tərkibinə Azərbaycan, Amerika Birləşmiş Ştatları, Avropa ölkələri, Türkiyə və Rusiya
daxildirlər və bu müqavilənin imzalanmasından beş il keçəndən sonra həmin müqavilə imzalanarkən nəzərdə tutulmuş Bakı–
Tbilisi–Ceyhan neft kəmərinin həyata keçirilməsi üçün artıq bu gün bu sənədlər imzalandı.
Məlumdur ki, bu, asan iş deyildi. Bizim qarşımızda çox böyük çətinliklər var idi. «Əsrin müqaviləsi»ni
imzalayanda da biz böyük çətinliklərlə rastlaşdıq. Sonra da Bakı–Ceyhan neft kəmərini çəkmək üçün bizim
qarşımızda çox böyük maneçiliklər, əleyhimizə çıxanlar var idi. Ancaq biz öz iradəmizi itirmədik, başladığımız
işi axıra çatdırdıq.
Bu barədə Türkiyə Cümhuriyyəti ilə Azərbaycan arasında olan əməkdaşlıq xüsusi əhəmiyyət kəsb edir.
Ona görə də mən Türkiyə Cümhuriyyətini, Türkiyə xalqını və Türkiyə Cümhuriyyətinin prezidenti, əziz dostum,
qardaşım Süleyman Dəmirəli ürəkdən təbrik edirəm.
Biz bu boru xəttini Gürcüstandan keçiririk. Şübhəsiz ki, əgər bu xəttin Gürcüstan ərazisindən keçməsi mümkün
olmasaydı bu, baş tutmazdı. Ona görə də Gürcüstan prezidenti cənab Şevardnadzenin də bu məsələnin həll edilməsi
üçün çox böyük səyləri olmuşdur. Mən gürcü xalqını, Gürcüstanı və əziz dostum, qardaşım Eduard Şevardnadzeni
ürəkdən təbrik edirəm.
Ancaq onu da bəyan edirəm ki, əgər bu məsələləri həyata keçirmək üçün Amerika Birləşmiş Ştatlarının
dəstəyi olmasaydı, biz bunların heç birisini edə bilməzdik.
«Əsrin müqaviləsi»nin imzalanmasından əvvəl müstəqil Azərbaycana qarşı bir il böyük təzyiqlər göstərildi.
Bizim qarşımızı almaq istəyirdilər. Məhz Amerika Birləşmiş Ştatlarının, onun prezidenti, hörmətli dostum cənab Bill
Klintonun dəstəyi nəticəsində biz 1994-cü ilin sentyabrında «Əsrin müqaviləsi»ni imzaladıq. Amma ondan sonra da
problemlərimiz çox oldu. Bakı–Ceyhanı başqa ölkələr qəbul etmirdilər. Ancaq hörmətli cənab prezident Bill Klinton
bu məsələ ilə ardıcıl surətdə məşğul olurdu, bizə dəstək, ruh verirdi və Türkiyəni, Azərbaycanı, Gürcüstanı,
Xəzəryanı başqa ölkələri bu məsələyə cəlb edirdi, öz hörməti, öz nüfuzu ilə, bu barədə ardıcıl siyasəti ilə biz belə
böyük «Əsrin müqaviləsi»nin imzalanmasına nail olduq.
Ona görə də mən, biz hamımız birlikdə Amerika Birləşmiş Ştatlarına, onun prezidenti, əziz dostumuz
cənab Bill Klintona təşəkkürümüzü və minnətdarlığımızı bildiririk. Hörmətli cənab prezident Bill Klinton, mən
sizi də bu münasibətlə ürəkdən təbrik edirəm.
Bu boru xəttinin, yəni neft kəmərinin istifadə edilməsi layihəsinə indi Qazaxıstan da qoşulubdur.
Qazaxıstan da öz neftinin böyük bir hissəsini bu kəmər vasitəsilə keçirəcəkdir.
Biz Azərbaycan olaraq, - Gürcüstan da bunu qəbul edibdir, - bunu qəbul etmişik və üzərimizə düşən
bütün öhdəlikləri həyata keçirəcəyik. Hesab edirəm ki, Qazaxıstan bu yolla, bu boru xətti ilə neftin ixracında
böyük uğurlar əldə edəcəkdir. Ona görə də mən qazax xalqını və Qazaxıstan prezidenti, əziz dostum Nursultan
Nazarbayevi ürəkdən təbrik edirəm.



Mərasimdə Bakı–Tbilisi–Ceyhan əsas ixrac boru kəmərinin layihəsini dəstəkləmək, Qazaxıstanın neft həcmlərini bu layihəyə cəlb
etmək üçün ABŞ-ın şahidliyi ilə Azərbaycan Respublikası, Türkiyə Respublikası, Gürcüstan və Qazaxıstan Respublikası arasında
«İstanbul bəyannaməsi», Transxəzər qaz kəməri barədə Azərbaycan Respublikası, Türkiyə Respublikası, Gürcüstan və Türkmənistan
arasında «Hökumətlərarası bəyannamə», Azərbaycan qaz layihələrinin inkişafını və Azərbaycan qazının Türkiyə Respublikasına və digər
beynəlxalq bazarlara satışını dəstəkləyən sənəd kimi, Azərbaycan Respublikası arasında «Qarşılıqlı anlaşma memorandumu» imzalandı.
Mərasimdə Türkiyə prezidenti Süleyman Dəmirəl, ABŞ prezidenti Bill Klinton, Gürcüstan prezidenti Eduard Şevardnadze,
Qazaxıstan prezidenti Nursultan Nazarbayev, Türkmənistan prezidenti Saparmurad Niyazov nitq söylədilər.
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Mən Türkiyə xalqına, Türkiyənin vətəndaşlarına hörmət və ehtiramımı bildirirəm və onları təbrik edirəm. Beş
ildir ki, Türkiyəyə hər dəfə gələndə mənə sual verirdilər: Bakı–Ceyhan boru xətti nə vaxt olacaqdır? Mən də hər dəfə
deyirdim ki, olacaqdır, olacaqdır, olacaqdır! Artıq bu gün bu oldu və saziş imzalandı. Hamınızı ürəkdən təbrik
edirəm!
Əliyev, Heydər Əlirza oğlu.
Müstəqilliyimiz əbədidir: 23-cü kitab. Bakı: Azərnəşr, 2008.- S. 74-75.
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BÖYÜK BRİTANİYANIN «RAMKO» ŞİRKƏTİNİN DİREKTORLAR ŞURASININ ÜZVÜ,
KEÇMİŞ XARİCİ İŞLƏR NAZİRİ SER MALKOLM RUFKİND VƏ ŞİRKƏTİN PREZİDENTİ
STİV REMPİ İLƏ GÖRÜŞDƏ SÖHBƏT
Prezident sarayı
17 yanvar 2000-ci il
H e y d ə r Ə l i y e v: Azərbaycana xoş gəlmisiniz! Sizinlə yenidən görüşməyimdən çox məmnunam.
Məlumatlar gəlir ki, sizin «Muradxanlı»da gördüyünüz işlər yaxşı gedir. Yəqin ki, başqa işləriniz də yaxşı
gedir. Buyurun.
M a l k o l m R i f k i n d: Çox sağ olun, cənab prezident. Bizdə böyük məmnuniyyət hissi doğurur ki,
yenidən Bakıdayıq, Azərbaycana gəlmişik. Azərbaycana yenidən qayıtmaq bizim üçün xoşdur. Artıq bu çox
çətin regionda sabitlik vardır. Biz böyük məmnuniyyətlə Sizə xəbər veririk ki, Birləşmiş Krallıqda Azərbaycan
haqqında daha çox məlumatlanırlar. «Ramko» bu yaxınlarda böyük sarayların birində simpozium keçirmişdir və
bu simpoziumda Azərbaycan haqqında geniş məlumat verilmişdir. Bizim simpoziumda yüksək vəzifəli şəxslər
çıxış etmişlər. Onlar Azərbaycan haqqında geniş məlumatlar vermişlər, Azərbaycanda gedən müxtəlif proseslər
haqqında məlumatlar vermişlər və simpoziumda Azərbaycan haqqında tam təəssürat yaranmışdır.
Sizə məlum olduğu kimi, sabah Azərbaycanda, Bakıda «Ramko» daha bir seminar keçirəcəkdir. Bu seminar
sərmayələrin Azərbaycana cəlb olunmasının vacibliyi haqqındadır. Biz çox ümid edirik ki, Azərbaycanı təmsil
edən yüksək vəzifəli şəxslər seminarda iştirak edəcək və seminarı giriş sözü ilə açacaqlar.
Elə bilirəm ki, Azərbaycanda iqtisadi inkişafı görmək Sizin dövlətinizin ən əsas istiqamətlərindən biridir.
Lakin eyni zamanda bu, beynəlxalq icma üçün də çox vacibdir. Çünki bu regionda sabitliyi və iqtisadi inkişafı
görmək beynəlxalq icma üçün çox vacibdir. İcazənizlə, cənab Remp Azərbaycanın quru sahələrində neftlə bağlı
aparılan işlər haqqında məlumat vermək istəyir.
S t i v R e m p: Cənab prezident, dünən bizim çox maraqlı bir səyahətimiz olmuşdur. Biz «Muradxanlı»ya
getdik ki, ən son işlərin nəticəsini görə bilək. Sonra biz İmişli Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı ilə görüşdük
və o, mənə bir sənəd təqdim etdi. İndi mən İmişli rayonunun hörmətli vətəndaşı sayılıram. Bu mənə imkan verir
ki, Azərbaycana pasportsuz gedib-gəlim.
H e y d ə r Ə l i y e v: Siz onsuz da Azərbaycana pasportsuz gedib-gələ bilərsiniz.
S t i v
R e m p: «Muradxanlı»da gedən işlərdən çox məmnunam. Sizə vermək üçün çox yaxşı
məlumatlarım vardır. Beş gün bundan əvvəl ilk quyunu qazmağa başlamışıq və artıq 550 metr dərinliyədək
qazmışıq.
Mənim oktyabrda son səfərimdən indiyədək «Muradxanlı»da həqiqətən nəzərəçarpacaq dəyişikliklər vardır.
Azərbaycan vətəndaşlarını təmsil edən gözəl bir komanda vardır. Onlar çox qabiliyyətli işləyirlər və işlərini
bacarıqla yerinə yetirirlər. Mən gələcəyə çox ruh yüksəkliyi ilə baxıram. Elə bilirəm ki, bu əməkdaşlıq çox
məhsuldar olacaqdır. Çünki burada yatağı tanıyan yerli əməkdaşlar, mütəxəssislər çalışırlar. Eyni zamanda onlar
qərblilərlə birlikdə Qərb texnologiyası ilə işləyirlər.
Sizə məlum olduğu kimi, bu, birinci pay bölgüsü müqaviləsidir və pay bölgüsünə dair ilk müqaviləyə görə
biz quruda bu quyunu qazırıq. Mən deyərdim ki, bu, yatmış əjdahanın oyadılmasına bənzəyir.
H e y d ə r Ə l i y e v: Təşəkkür edirəm. Hörmətli cənab Rifkind, hörmətli cənab Remp, verdiyiniz
məlumatlara görə mən sizə təşəkkür edirəm.
Böyük Britaniyada Azərbaycanın yaxşı tanınması üçün, Azərbaycanın bugünkü gününü ölkənizin
vətəndaşlarına daha da obyektiv çatdırmaq üçün gördüyünüz işlər bizdən ötrü çox əhəmiyyətlidir. Ona görə,
cənab Rifkind, verdiyiniz məlumatlar məni çox məmnun etdi və güman edirəm ki, siz bu işi bundan sonra da
davam etdirəcəksiniz.
Ümumiyyətlə, demək istəyirəm ki, biz indi dünyanın bir çox şirkətləri ilə əməkdaşlıq edirik. Hətta çox
böyük, nəhəng şirkətlərlə. Amma bu sahədə «Ramko» şirkəti hamısından çox iş görür. Mən bunu çox
qiymətləndirirəm. O nəhənglər belə şeylərə bir az fikir vermirlər. Amma sizin bu sahəyə diqqət yetirməyiniz
həqiqətən Azərbaycana olan dostluq, səmimilik münasibətini nümayiş etdirir.
Sabah sizin burada keçirəcəyiniz tədbirdə də, təbiidir ki, 3 bizim nümayəndələr yüksək səviyyədə iştirak
edəcəklər. Kimi istəyirsiniz, mən ora göndərim.
Cənab Rempin «Muradxanlı» haqqında verdiyi məlumatlar da məni sevindirir. Mən görüşün əvvəlində
dedim ki, televiziya idi, ya qəzetdə – haradasa gördüm ki, belə bir məlumat verilib ki, «Muradxanlı»da işlər
yaxşı gedir.
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Həqiqətən, - cənab Remp dedi, «Muradxanlı» yatmış böyük, nəhəng yataqdır. Bu, Abşeron yarımadasında
və Abşeron yarımadasından cənubda, onun ətrafında olan yerlərdən bir az uzaqda Azərbaycanın ərazisində
açılan ilk neft yatağıdır. Bu yataq 70-ci illərin ortasında, ya ikinci yarısında açıldı.
O vaxt bu, bizim üçün çox böyük bir hadisə idi. Çünki orada ilk quyu gərək ki, 500–800 ton neft verirdi və
bizim neftçilər o vaxt bunun çox böyük perspektivi olduğunu deyirdilər. Mən də Azərbaycanın rəhbəri kimi,
təbii ki, nəinki bunu dəstəkləyirdim, hətta buna bütün yardımları edirdim. Sonra dedilər ki, o quyunun neft
hasilatı azaldı. Nəsə orada səhvlər buraxıldı. Sonra mən Azərbaycandan getdim. Amma maraqlanırdım ki,
«Muradxanlı» necə oldu? Mən yenidən Azərbaycanın rəhbərliyinə gələndə – 1993–1994-cü illərdə yenə də
«Muradxanlı» haqqında maraqlanırdım. Çünki dənizdə bizim yeni-yeni yataqlarımız çox açıldı. Məsələn,
«Azəri», «Çıraq», «Günəşli» də o vaxt, o illərdə açılmış və istifadəsinə başlanmış yataqlardır. Amma
Azərbaycanın quru hissəsində yeni yataqlar açılmayıbdır. Ona görə bu, bizi çox sevindirmişdir və «Ramko»
şirkətinin bu yatağa maraq göstərməsini mən böyük məmnuniyyətlə qəbul etdim. İnanıram ki, siz doğrudan da
o yatmış nəhəngi yuxudan oyadacaqsınız və oradan yaxşı nəticələr əldə edəcəksiniz. Mən sizin bütün işlərinizi
dəstəkləyirəm. Sağ olun.
S t i v R e m p: Cənab prezident, icazə verin Sizə Londonda ingilis dilində nəfis şəkildə buraxılmış
«Azərbaycan - Odlar yurdu» kitabını təqdim edim. Cənab prezident, bu kitab Azərbaycanın həyatının bütün
sahələrini əks etdirir və 40 min nüsxə tirajla nəşr olunmuşdur. Burada Sizin rəhbərliyiniz altında Azərbaycanda
son dövrlərdə qazanılmış nailiyyətlərdən, ölkənizin ictimai-siyasi həyatının bugünkü reallıqlarından bəhs edilir,
həmçinin siyasət, iqtisadiyyat, mədəniyyət, elm, təhsil sahələrinə dair maraqlı yazılar vardır. Kitabda
qaçqınların, məcburi köçkünlərin düşdüyü ağır vəziyyət, Ermənistan silahlı qüvvələrinin Azərbaycan ərazisinin
20 faizini işğal etməsi barədə məlumatlar dərc edilmiş və işğal olunmuş ərazilər xəritə vasitəsilə göstərilmişdir.
Bu da oxucularda aydın təsəvvür yaradır. Azərbaycanın, Bakının mənzərəsi, dənizdə və qurudakı neft yataqları,
ayrı-ayrı sənaye müəssisələri barədə fotoşəkilləri olan bu kitab İngiltərənin rəsmi dairələrinə, dövlət
kitabxanalarına, ali məktəblərdə təhsil alan tələbələrə paylanacaq, Azərbaycana da gətiriləcəkdir.
Əliyev, Heydər Əlirza oğlu.
Müstəqilliyimiz əbədidir: 24-cü kitab. Bakı: Azərnəşr, 2008.- S. 127-128.
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ABŞ-ın «ŞEVRON» ŞİRKƏTİNİN PREZİDENTİ RİÇARD MATSKE İLƏ
GÖRÜŞDƏKİ SÖHBƏTDƏN
Davos
29 yanvar 2000-ci il
R i ç a r d M a t s k e: Salam, hörmətli prezident!
Sizinlə yeni görüşümdən çox məmnunam. Ötən ilin noyabrında İstanbulda Bakı-Ceyhan əsas ixrac neft boru
kəməri barədə sazişin imzalanması münasibətilə Sizi ürəkdən təbrik edirəm. «Şevron» şirkəti Azərbaycanda
fəaliyyətini davam etdirir. «Abşeron» yatağında tezliklə yeni quyu qazacaqdır. Həmin yataqdan çox böyük miqdarda
qaz gözlənilir. Əminəm ki, Azərbaycan yaxın zamanlarda həm də qaz ixrac edən ən böyük ölkələrdən birinə
çevriləcəkdir. Azərbaycan qazının ixrac olunması üçün Türkiyə hökuməti ilə danışıqlar aparırıq.
«Şevron» şirkəti Azərbaycandakı fəaliyyətinə çox böyük əhəmiyyət verir və ölkəmizin uzunmüddətli
tərəfdaşı kimi Bakı-Ceyhan və Transxəzər boru kəmərlərinin reallaşması üçün əlindən gələni etməyə hazırdır.
Mən Sizin Davos İqtisadi Forumunun «Qafqazın və Mərkəzi Asiyanın perspektivləri: İpək yolu və ya böyük
oyun» mövzusunda keçirilmiş sessiyasında çıxışınızı və suallara ətraflı cavablarınızı diqqətlə dinlədim.
Cənab prezident, Sizin öz fikirlərinizi həmişə açıq və qətiyyətlə bildirməyiniz məndə xüsusi rəğbət doğurur.
H e y d ə r Ə l i y e v: Mən Sizin verdiyiniz məlumatlardan çox razıyam. Ötən ilin noyabrında İstanbulda
Amerika prezidenti Bill Klintonun iştirakı ilə Bakı–Ceyhan əsas ixrac boru kəməri haqqında saziş imzalandı. Bu
saziş həm Azərbaycan, eləcə də regionun digər ölkələri üçün tarixi əhəmiyyət daşıyır.
«Şevron»un ölkəmizdəki fəaliyyətindən mən çox razıyam. Azərbaycan ilə bu şirkət arasında əlaqələrin daha
da genişləndirilməsi olduqca vacibdir.
Əliyev, Heydər Əlirza oğlu.
Müstəqilliyimiz əbədidir: 24-cü kitab. Bakı: Azərnəşr, 2008.- S. 116.
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YAPONİYANIN «İTOÇU» ŞİRKƏTİNİN PREZİDENTİ MUROFUSİ MİNORİ İLƏ
GÖRÜŞDƏKİ SÖHBƏTDƏN
Davos
29 yanvar 2000-ci il
M i n o r i: Hörmətli cənab Əliyev! Sizinlə yenidən görüşməkdən şərəf duyuram. «İtoçu» şirkətinin
Bakıdakı fəaliyyətinə göstərdiyiniz diqqət və qayğıya görə, cənab prezident, Sizə təşəkkür edirəm.
Ötən ilin noyabrında İstanbulda Bakı-Ceyhan əsas ixrac boru kəməri barədə sazişin imzalanması xəbəri
Yaponiyada da böyük maraqla qarşılandı. Bu münasibətlə Sizi ürəkdən təbrik edirəm. Mən bundan sonra da
«İtoçu» şirkətinin Azərbaycanla əlaqələri möhkəmləndirməsinə xüsusi əhəmiyyət verirəm.
H e y d ə r Ə l i y e v: Mən Yaponiyanın ən nüfuzlu şirkətlərindən biri olan «İtoçu»nun Azərbaycana
marağının daha da artmasını müsbət qiymətləndirirəm. Həmçinin ötən ilin noyabrında İstanbulda Bakı-Ceyhan
əsas ixrac boru kəməri barədə sazişin Amerika prezidenti Bill Klintonun iştirakı ilə imzalanmasını tarixi hadisə
hesab edirəm.
M i n o r i: «İtoçu» Azərbaycan Beynəlxalq Əməliyyat Şirkətində təmsil olunur. Bakı-Ceyhan boru
kəmərinin reallaşmasında da yaxından iştirak etmək istəyir. Təkcə Yaponiya yox, Amerika Birləşmiş Ştatları,
Avropa dövlətləri də Azərbaycanla daha çıx əməkdaşlıq qurmağa böyük səy göstərirlər. Azərbaycan Yaponiya
üçün çox əhəmiyyətli bir ölkədir. Biz özümüzə şərəf bilirik ki, məhz «İtoçu» Azərbaycanda iş görməyə başlamış
ilk Yaponiya şirkətidir.
H e y d ə r Ə l i y e v: Mən «İtoçu»nun ölkəmizdəki fəaliyyətini müsbət qiymətləndirirəm. Yaponiya ilə
Azərbaycan arasında bütün sahələrdə əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsi vacibdir.
Əliyev, Heydər Əlirza oğlu.
Müstəqilliyimiz əbədidir: 24-cü kitab. Bakı: Azərnəşr, 2008.- S. 117.
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«BRİTİŞ PETROLEUM» ŞİRKƏTİNİN PREZİDENTİ CON BRAUN İLƏ
GÖRÜŞDƏKİ SÖHBƏTDƏN
Davos
30 yanvar 2000-ci il
C o n B r a u n: Hörmətli cənab prezident. Sizi xoş gördük. Sizinlə görüşümdən şərəf duyuram.
Ötən ilin noyabrında İstanbulda Bakı-Ceyhan əsas ixrac neft boru kəməri barədə sazişin imzalanması
münasibətilə Sizi təbrik edirəm. Mən «Britiş Petroleum» şirkətinin Azərbaycandakı fəaliyyətini genişləndirmək
niyyətindəyəm.
H e y d ə r Ə l i y e v: Mən «Britiş Petroleum» şirkəti ilə Azərbaycan arasında əməkdaşlığın ardıcıl inkişaf
etdirilməsinə tərəfdaram. Ötən ilin noyabrında İstanbulda Amerika prezidenti Bill Klintonun iştirakı ilə BakıCeyhan əsas ixrac boru kəməri barədə sazişin imzalanmasını böyük əhəmiyyətli tarixi hadisə kimi
dəyərləndirirəm.
Azərbaycanın zəngin neft və qaz ehtiyatlarının xarici ölkələrin ən nüfuzlu şirkətləri ilə birgə işlənilməsi üçün
hələ çoxlu imkan vardır. «Britiş Petroleum» şirkətinin respublikamızda gördüyü işlərdən razıyam.
C o n B r a u n: Mən yaxın vaxtlarda Azərbaycana gəlmək istəyirəm.
H e y d ə r Ə l i y e v: Mən buna razıyam. Sizinlə Bakıda yenidən görüşməyimiz faydalı olardı.
Əliyev, Heydər Əlirza oğlu.
Müstəqilliyimiz əbədidir: 24-cü kitab. Bakı: Azərnəşr, 2008.- S. 221.
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ABŞ-ın «DEVON ENERJİ KORPOREYŞN» ŞİRKƏTİNİN NÜMAYƏNDƏ HEYƏTİ İLƏ
GÖRÜŞDƏ SÖHBƏT
Prezident sarayı
10 fevral 2000-ci il
H e y d ə r Ə l i y e v: Sizi səmimi-qəlbdən salamlayıram. Mənə məlumat veriblər ki, siz buraya
gəlmisiniz və bir neçə görüş keçirmisiniz, mənimlə də görüşmək istəyirsiniz. Ancaq bu gün işim o qədər çox
olub ki, görürsünüz, sizinlə belə gec görüşürəm. Sizin şirkət barədə və «Pennzoyl» şirkətini almağınız haqqında
mənə məlumat veriblər. Başa düşürəm ki, siz Azərbaycana gəlib burada əməkdaşlıq edəcəksiniz. Buyurun, sizi
dinləyirəm.
L ə r r i N i k o l s («Devon Enerji Korporeyşn» şirkətinin prezidenti və baş icraçı direktoru): Cənab
prezident, çox sağ olun ki, gərgin iş cədvəlinizdən vaxt ayırıb bizi qəbul edirsiniz. Sizi yeni yüzillik, habelə
Davosda keçirdiyiniz uğurlu görüşlər münasibətilə təbrik etmək istəyirik və Birləşmiş Ştatlara səfərinizdə Sizə
uğurlar diləyirik.
İcazə verin, ən əvvəl atamı Sizə təqdim edim: Con Nikols şirkətin fəxri sədri və təsisçisidir. Bu yaxınlarda
ABŞ-da ən güclü və təsirli 100 neft-qaz hasilatçısından biri elan olunmuşdur.
H e y d ə r Ə l i y e v: Təbrik edirəm.
L ə r r i N i k o l s: Sizinlə görüşməkdən məqsədimiz «Devon Enerji Korporeyşn» şirkətini Sizə təqdim
etməkdir. Keçən il «Pennzoyl» şirkəti ilə birləşdikdən sonra biz hazırda ABŞ-da neft və qaz sənayesi sahəsində
fəaliyyət göstərən ən güclü 10 şirkətdən birinə çevrilmişik. Hazırda bizim ehtiyatlarımız 670 milyard barrelə
bərabərdir. Neftin ekvivalenti kimi götürdükdə hər gün 230 min barrel qaz və neft hasil edirik. Şirkətimizin
ümumi qiyməti təxminən 6 milyard dollardır. Biz çox sürətlə inkişaf edirik, keçən il faktiki olaraq 2 dəfə
böyümüşük. Ümumiyyətlə, şirkətimiz 11 il bundan əvvəl təsis olunub və ötən müddətdə 84 dəfə böyümüşdür.
«Pennzoyl»la birləşdikdən çonra da xarici ölkələrdə əməliyyatlarımız davam edir. Braziliyada, Venesuelada,
Misirdə, ən vacibi isə Azərbaycanda işimiz var. Fəxrlə deyə bilərik – biz Azərbaycanda işləyən şirkətlər
arasında yeganə şirkətik ki, ən böyük payımız, istehsal gücümüz buradadır. Bizə burada fəaliyyətimizi daha da
genişləndirməyi məsləhət görüblər.
Məqsədimiz «Pennzoyl» şirkətinin Azərbaycanda başladığı fəaliyyəti davam etdirmək və mümkün qədər
genişləndirməkdir. Burada bizim ofisimiz fəaliyyət göstərir və ona cənab İqor Yefimof rəhbərlik edir. Biz
ofisimizi də genişləndirmək əzmindəyik.
«Pennzoyl» şirkətinin başladığı proqramı da davam etdiririk. Bu, bizim sponsorluq etdiyimiz proqramdır və
azərbaycanlı tələbələrin ABŞ-da təhsil almasına maliyyə cəhətdən yardım göstəririk. Ümidvarıq ki, onlar
təhsillərini başa vurduqdan sonra Azərbaycana yaxşı mütəxəssis kimi dönəcəklər.
Məlum olduğu kimi, «Pennzoyl» şirkəti uşaq vərəm sanatoriyasının yenidən qurulmasında böyük işlər
görmüşdür. Keçən il biz sanatoriyaya əlavə çarpayılar da vermişik, ötən ay isə dava-dərman ayırmışıq. Eyni
zamanda mədəniyyət sahəsində də sponsorluğumuzu davam etdirir, muzeylərlə bağlı proqramlarda fəal
işləyirik.
«Devon Enerji Korporeyşn»in Azərbaycanda çox az vaxt ərzində fəaliyyət göstərməsinə baxmayaraq,
öyrənmişik ki, ölkənizə qarşı 907-ci maddə var, ABŞ tərəfindən çox böyük ədalətsizlik olmuşdur. Bununla
əlaqədar, mən prezident Bill Klintona məktubla müraciət etmişəm və onun surətini Sizə çatdıracağam. Digər
şirkətlərin bu məsələ ilə bağlı əsas diqqəti nəyə yönəltdiklərini bilmirəm, lakin mən bu sahədə Azərbaycana
yardımçı olmaq üçün əlimdən gələni edəcəyəm. Öz ştatımdan olan senatorlarla çox sıx işləyəcəyəm ki, bu məsələni onların diqqətinə çatdırım.
Məlum olduğu kimi, biz «Pennzoyl»un ABƏŞ-də başladığı işi davam etdiririk və ümidvarıq ki, bu, uğurlu
olacaqdır. Bu yaxınlarda «Qarabağ» yatağında yeni quyular qazmışıq. Məlum olduğu kimi, bu, 1996-cı ildə
imzalanmış müqavilənin bir hissəsidir. Kommersiya baxımından orada işi davam etdirmək bir o qədər də sərfəli
deyil, ona görə də lisenziyaları ARDNŞ-ə qaytarmışıq. Zənnimizcə, elə bir vaxt gələcək ki, olada işləmək
kommersiya baxımından faydalı olacaq və biz işimizi davam etdirəcəyik.
H e y d ə r Ə l i y e v: Doğrudur.
L ə r r i N i k o l s: Biz qazdan istifadə stansiyasında da fəal iştirak edirik. Məlum olduğu kimi, həmin
stansiya 1 milyard kubmetr qaz verir. Lakin bu stansiya ilə əlaqədar bir problemimiz var və ümidvarıq ki, Sizin
köməyinizlə onu da həll edəcəyik. Biz Azərbaycanda uzunmüddətli işə qatılmışıq və ümid edirik ki,
əməkdaşlığımız davamlı olacaqdır.
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Bu görüşə əliboş gəlməmişik, bir hədiyyəmiz var və onu Sizə təqdim etmək istəyirik. Bu, məşhur Amerika
heykəltəraşı Frederik Reminqtonun «Kovboy» əsəridir. Onda irəliləyiş ruhu var və bizim Oklahoma ştatında bu
ruh çox yüksək olmuşdur. Cənab prezident, elə bilirik ki, bu heykəldə Sizin də irəliyə doğru getmək əzminiz əks
olunmuşdur.
H e y d ə r Ə l i y e v: Sizin verdiyiniz məlumatlar əsasında işlərinizlə tanış oldum. Bu məlumatlara görə
təşəkkür edirəm.
Biz «Pennzoyl» şirkəti ilə çox sıx əməkdaşlıq etmişik, onların gördükləri işlərin hamısını – sponsorluğunu,
başqa işlərini bilirəm. Mən hiss etdim ki, siz bunları davam etdirirsiniz. Hesab edirəm, siz ki belə niyyətlərlə
Azərbaycana gəlmisiniz, burada uğurla işləyə bilərsiniz.
«Pennzoyl» şirkəti buraya ən ilk gələn şirkətlərdən biri idi. Sonra, bilmirəm, onun daxilində nə oldusa,
burada işini zəiflətdi. Amma biz onun üçün çox böyük imkanlar yaratmışdıq. Mən hiss edirəm ki, siz burada çox
ciddi işlər görmək istəyirsiniz. Mən də burada ciddi, məsuliyyətlə iş görən hər bir şirkəti dəstəkləmişəm və bu
gün də dəstəkləyirəm. Əmin ola bilərsiniz ki, sizin şirkətin Azərbaycanda geniş fəaliyyət göstərməsi üçün
müvafiq təkliflərinizə diqqətlə baxılacaq və bu barədə sizə lazımi kömək ediləcəkdir.
907-ci maddəyə sizin münasibətinizi mən çox qiymətləndirirəm. Bəzi şirkətlər də təşəbbüs göstərib prezident
Klintona məktublar göndərmişlər. Ancaq heç də hamısı yox. Siz indi Azərbaycanda işə başlayarkən bu
məsələyə diqqət yetirdiyinizə görə mən bunu qiymətləndirirəm. Amerika ədalətli ölkədir, amma ədalətsiz işlər
də görülür. Bunlardan biri də 907-ci maddədir.
Çalışın, çünki əgər bu işdə hansısa günahımız olsaydı, biz heç kəsi buna cəlb etməzdik. Azərbaycan günahsız
olaraq cəzalanıb və bu cəzanı da üstündən götürmək mümkün olmur. Bu, çox qəribədir. Hər halda, mən ümid
edirəm ki, bu problemi həll etməyimiz üçün sizin də səyləriniz müəyyən kömək olacaqdır.
Hədiyyənizə görə təşəkkür edirəm. Əgər sizin şirkət belə sürətlə irəliyə getməyə çalışarsa, deməli,
Azərbaycanda sizin üçün meydan var. Biz də həmin sürətlə irəliyə getməyə çalışırıq. Ona görə qısa müddətdə
çox böyük nailiyyətlər əldə etmişik. Amma bunların nəticələri hələ qabaqdadır, irəlidədir. İrəliyə də sürətlə
gedirik.
Mən çox məmnunam ki, sizinlə tanış oldum. Çox məmnunam ki, atanızı da gördüm, tanıdım və tanış oldum.
Güman edirəm bundan sonra Azərbaycana tez-tez gələcəksiniz və şübhə etmirəm ki, Azərbaycanı sevəcəksiniz.
Çünki xalqımız qonaqpərvər, mehriban xalqdır. Ölkəmiz təbiətcə gözəldir. İşləri də elə aparırıq ki, qonaq gələn
insanların hamısı bizdən razı olsun. Sizə bir daha təşəkkür edirəm. Çox sağ olun.
Əliyev, Heydər Əlirza oğlu.
Müstəqilliyimiz əbədidir: 25-ci kitab. Bakı: Azərnəşr, 2008.- S. 25-26.
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AMERİKA BİRLƏŞMİŞ ŞTATLARININ ENERGETİKA NAZİRİ BİLL RİÇARDSON İLƏ
GÖRÜŞDƏ SÖHBƏT
Vaşinqton
15 fevral 2000-ci il
B i l l R i ç a r d s o n: Hörmətli cənab Prezident! Xoş gəlmisiniz. Sizinlə yenidən görüşməyimdən
şərəf duyuram. Onu da deyim ki, Sizin Vaşinqtonda keçirdiyiniz görüşlər, apardığınız danışıqlar böyük
maraq doğurur.
Ötən ilin avqustunda Bakıya səfərim zamanı mənə göstərilmiş qonaqpərvərliyə görə Sizə bir daha
minnətdarlığımı bildirirəm. ABŞ və Azərbaycan hökumətləri arasında birgə işçi qrupunun yaradılması
barədə memorandumun, cənab prezident, Sizin iştirakınız ilə imzalanması böyük əhəmiyyət daşıyır.
Azərbaycan–Amerika strateji tərəfdaşlığının daim inkişaf etməsi hər iki ölkə üçün faydalıdır.
1998-ci ilin oktyabrında Ankara Bəyannaməsinin, ötən ilin noyabrında İstanbulda ABŞ prezidenti Bill
Klintonun iştirakı ilə Bakı–Ceyhan əsas ixrac boru kəməri barədə sazişin imzalanması tarixi hadisədir.
Məhz Sizin liderliyiniz, uzaqgörən siyasətiniz sayəsində əlaqədar ölkələrin dövlət başçılarının bu layihə
ətrafında birləşdirilməsinin əhəmiyyəti vardır. Layihə çox böyük perspektivlərə malikdir.
H e y d ə r Ə l i y e v: Cənab nazir, dövlətlərimizin əlaqəsi və şəxsən mənim haqqımda dediyiniz xoş
sözlərə görə Sizə təşəkkür edirəm.
1999-cu ilin noyabrında ATƏT-in İstanbul zirvə görüşü çərçivəsində məşhur «Çırağan» sarayında Bakı–
Ceyhan əsas ixrac neft boru kəməri barədə sazişin imzalanmasını mən də yüksək qiymətləndirirəm. Həmin
mərasimdə cənab Bill Klintonun iştirak etməsi, sənədə imza atması bu sazişin həyata keçirilməsi üçün
xüsusi əhəmiyyət daşıyır.
Neft ölkəsi kimi tanınan Azərbaycan yaxın gələcəkdə həm də böyük həcmdə qaz ixrac edəcək. Transxəzər qaz
kəmərinin bu mənada böyük perspektivləri vardır. «Bi-Pi – Amoko» şirkətinin operatorluğu ilə «Şahdəniz» yatağında
1 trilyon kubmetr, «Şevron» şirkətinin operatorluğu ilə «Abşeron» yatağında 3 trilyon kubmetr qaz aşkar edilmişdir.
ABŞ şirkətlərinin qarşılıqlı surətdə faydalı iş görməsi və sərmayə qoyması üçün respublikamızda geniş
imkanlar vardır. Amerikanın işgüzar dairələrinin Azərbaycana marağının gündən-günə artması xüsusi
əhəmiyyət daşıyır.
B i l l R i ç a r d s o n: Bəli, bu, doğrudan da belədir. Biz hər iki dövlətlərimizi maraqlandıran
məsələləri qarşılıqlı anlaşma şəraitində həll etməliyik.
H e y d ə r Ə l i y e v: Azərbaycan dövləti xoşməramlı əlaqələrin genişləndirilməsinə maraqlıdır və bu
əlaqələrin perspektivlərini müzakirə etməyə hazırdır.
Əliyev, Heydər Əlirza oğlu.
Müstəqilliyimiz əbədidir: 25-ci kitab. Bakı: Azərnəşr, 2008.- S. 43.
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AMERİKA BİRLƏŞMİŞ ŞTATLARI TİCARƏT NAZİRLİYİNİN YENİ MÜSTƏQİL DÖVLƏTLƏR
ÜZRƏ MÜŞAVİRİ, ENERJİ MƏSƏLƏLƏRİ ÜZRƏ SƏLAHİYYƏTLİ ŞƏXS YAN KALİTSKİNİN
BAŞÇILIQ ETDİYİ NÜMAYƏNDƏ HEYƏTİ İLƏ GÖRÜŞDƏ SÖHBƏT
Prezident sarayı
3 mart 2000-ci il
H e y d ə r Ə l i y e v: Hörmətli cənab Kalitski, hörmətli qonaqlar, mən sizi salamlayıram. Azərbaycana
xoş gəlmisiniz!
Cənab Kalitski, biz sizinlə cəmi 15 gün bundan öncə Vaşinqtonda görüşmüşdük. İndi isə siz
Azərbaycandasınız, çox məmnunam. Mən hər dəfə sizinlə görüşməkdən çox məmnun oluram. Çünki artıq bir
neçə ildir ki, bizim aramızda çox səmimi əlaqələr yaranıbdır. Bu əlaqələr də Amerika-Azərbaycan
münasibətlərinin, xüsusən iqtisadi əlaqələrinin inkişafına kömək edir. Bir sözlə, sizin hər səfəriniz faydalı olur.
Bilirəm ki, siz artıq burada bir sıra görüşlər keçirmisiniz. Güman edirəm, bunlar yaxşı keçibdir. Mən bu
görüşümüzdən məmnunam. Buyurun.
Y a n K a l i t s k i: Çox sağ olun, cənab prezident. Vaşinqtondakı görüşümüzdən sonra Sizi yenidən Bakıda
görmək necə də xoşdur. İstərdim ki, prezident Klintonla çox məhsuldar, əla görüşünüz münasibətilə Sizi təbrik
edim. Deməliyəm ki, o özünü həm Sizə, həm də Azərbaycana çox yaxın hesab edir. İş belə gətirdi ki, biz Sizinlə
Vaşinqtonda görüşdükdən dərhal sonra Bakıda görüşürük.
Cənab prezident, biz Sizinlə xeyli müddətdir əməkdaşlıq edirik. Sizin buyurduğunuz kimi, bu şəxsi
əməkdaşlıq həqiqətən ölkələrimiz arasında əməkdaşlıqdır. Bu əməkdaşlıq şəxsən mənim özümə çox ləzzət verir,
mən bundan həzz alıram. Onu da bildirməliyəm ki, hər dəfə Bakıya gələndə burada yeni bir tərəqqi ilə
rastlaşıram. Sizin rəhbərliyiniz altında burada iqtisadiyyat inkişaf edir, sabitlik daha da güclənir, təhlükəsizlik
daha da təmin olunur. Ən başlıcası isə odur ki, Amerika Birləşmiş Ştatları ilə əlaqələr daha sıx olur, daha da
inkişaf edir.
Hörmətli prezident Əliyev! Sizin uzaqgörənliyinizin nəticəsidir ki, Azərbaycanda iqtisadiyyat bu cür inkişaf
edir, bizim əlaqələrimiz bu cür inkişafdadır. Lakin təkcə iqtisadiyyatda deyil, ümumiyyətlə, həyatın bütün
sahələrində bu inkişafı, tərəqqini görmək mümkündür. Elə hava limanına gəldikdə, yeni terminalı görəndə də
biz bu dəyişikliyi hiss etdik. Onu da deyim ki, Sizin ofisinizə gələndə gördük ki, qəbul otağı da tamamilə
dəyişmiş, gözəlləşmişdir. Bu gün bizimlə görüşdüyünüzə görə Sizə bir daha minnətdaram.
H e y d ə r Ə l i y e v: Çox sağ olun, çox sağ olun. Mən Amerika Birləşmiş Ştatlarına səfərimdən çox
razıyam. Təbiidir ki, cənab Bill Klintonla Ağ evdə görüşüm xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Biz, demək olar ki,
həm Amerika üçün, həm də xüsusən Azərbaycan üçün vacib olan məsələlərin hamısını yenidən, bir daha
müzakirə etdik, bu sahədə dostluğumuzu, əməkdaşlığımızı bir daha bəyan etdik.
Bilirsiniz ki, bu danışıqlarda xanım Olbrayt da, cənab Sendi Berger də iştirak edirdilər. Mən bundan çox
məmnunam. Digər görüşlərim – enerji naziri Riçardsonla, müdafiə naziri Kohenlə, kənd təsərrüfatı naziri
Qlikman ilə görüşlərim, Eksimbankda görüşüm də çox faydalı olmuşdur.
Bir özəl görüşüm də oldu, mənim üçün o da çox əhəmiyyətli idi. Bazar günü məşhur siyasətçi, bizim
dostumuz cənab Bjezinskinin evində, ailəsində oldum. O, çox arzu etmişdi ki, onun ailəsi ilə – xanımı, oğlu ilə
tanış olum. Vaxtilə Amerika Birləşmiş Ştatlarının müdafiə naziri olmuş cənab Selnncer, keçmişdə müdafiə
nazirinin müavini olmuş səfir Vulfoviç də orada idilər.
Doğrudur, mən dəvət almışdım ki, biz sadəcə, ailəvi görüş keçirəcəyik. Amma bizim görüşümüz yenə də
siyasi xarakter daşıyırdı. Çox maraqlı söhbətimiz oldu. Məsələ də bundadır ki, sizdə insanlar çox səmimi
münasibətdədirlər,baxmayaraq ki, biri respublikaçı, biri demokratdır.
Y a n K a l i t s k i: Cənab prezident, çox doğru deyirsiniz. Mənim özümün də hər iki partiyadan – həm
respublikaçılar, həm də demokratlar arasından olan dostlarım vardır. Bu, çox doğru müşahidədir. Vaxtilə hökumət
işinə başlayarkən mənə belə bir xoşbəxtlik nəsib oldu ki, Henri Kissincerin rəhbərliyi altında işlədim. Elə bilirəm, bu
işdən çoxlu təcrübə qazanmışam.
H e y d ə r Ə l i y e v: Təbiidir, bu, çox gözəl haldır ki, cəmiyyətdə müxtəlif partiyalara mənsub olan
adamlar bir-biri ilə xoş münasibətdədirlər. Hesab edirəm ki, bu, demokratiyanın ən yüksək səviyyəsidir. Mən
çox arzu edirəm ki, bizdə də belə olsun. Biz oturmuşduq, yemək yeyirdik. Biri bir partiyadan, o birisi digər
partiyadan idi. Amma çox səmimi, dostluq münasibətləri vardı.
Y a n K a l i t s k i: Cənab prezident, çox doğru deyirsiniz. Biz Amerika Birləşmiş Ştatlarında ümid edirik
ki, Azərbaycanda da yeni seçkilər olacaq, bu seçkilərdən sonra müxtəlif partiyalardan olan insanlar arasında
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yaxşı, sağlam münasibətlər yaranacaqdır. Müxtəlif məsələlərdə fikir ayrılığına baxmayaraq, onlar milli
məsələlərdə daim bir-birinə dəstək verəcəklər.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bu, bizə çox lazımdır, həddindən artıq lazımdır. Təəssüf ki, biz bu barədə geridəyik.
Doğrudur, demokratiya yolu ilə gedən yeni müstəqil ölkələrin heç biri bu səviyyəyə gəlib çatmayıbdır. Buna
müəyyən qədər zaman lazımdır, təcrübə lazımdır. İnsanlar bu mədəniyyəti – demokratiya mədəniyyətini,
müxalifət mədəniyyətini mənimsəməlidirlər. Bunun üçün zaman və bir də istək lazımdır ki, bu mənimsənilsin.
Y a n K a l i t s k i: Cənab prezident, bizə 200 ildən də artıq vaxt lazım olmuşdur ki, demokratik təsisatların
hamısı var qüvvəsi ilə işləsin. Lakin indinin özündə də qarşımızda çətinliklər çoxdur və biz onları hələ dəf
etməkdəyik. Bizə həqiqətən uzun müddət lazım oldu ki, elə cəmiyyət yaradaq ki, orada hər bir kəs özünü siyasi
sistemin bərabər hüquqlu üzvü hesab edə bilsin.
Digər tərəfdən, cənab prezident, mən Azərbaycanda siyasi liderliyin keyfiyyətinə valeh olmuşam. Ona görə
də belə fikirdəyəm ki, Azərbaycana bütün bunları həyata keçirmək üçün Birləşmiş Ştatlar kimi 200 il lazım
olmayacaqdır.
H e y d ə r Ə l i y e v: Yox, əlbəttə ki, biz 200 il gözləyə bilmərik. Bir də ki, axı mən 200 il yaşaya
bilmərəm.
Y a n K a l i t s k i: Heç olmasa, 50 il.
H e y d ə r Ə l i y e v: 50 il. Bəli, bir 25 il də yaşasam, 25 ilə gəlib çata bilərik.
Y a n K a l i t s k i: Xeyr, cənab prezident. Mən elə bilirəm ki, 50 ildən az yaşamayacaqsınız. Cənab
prezident, ona görə hesab edirəm ki, heç 50 il də lazım olmayacaqdır. Belə məhsuldar iş gedəndən sonra burada
demokratiya tam bərqərar olacaqdır.
H e y d ə r Ə l i y e v: Təşəkkür edirəm. Buyurun, sizi dinləyirəm.
Y a n K a l i t s k i: Cənab prezident, Sizinlə üç mövzu ətrafında müzakirə aparmağı təklif edirəm. Birincisi
– iqtisadiyyat mövzusudur. Mən istərdim ki, hazırda ölkələrimiz arasında mövcud olan iqtisadi münasibətləri və
gələcək əməkdaşlığımızın konturlarını müzakirə edək. İkinci mövzu neft və qazın nəqli məsələsidir. Bu
məsələni də Sizinlə müzakirə etmək istəyirəm. Üçüncüsü isə Qafqazda iqtisadi və siyasi vəziyyət və
perspektivlər barədədir.
Cənab prezident, Sizə məlum olduğu kimi, Bakıya gəlməzdən əvvəl mən Türkiyədə oldum, ondan sonra
Ermənistanda görüşlər keçirdim. Gürcüstanda da prezident Şevardnadze ilə görüşdüm. Prezident Şevardnadze
mənim vasitəmlə Sizə səmimi salamlarını göndərərək dedi ki, Sizinlə tezliklə görüşünü çox böyük səbirsizliklə
gözləyir.
Cənab prezident, nə qədər ki, mətbuat nümayəndələri buradadır, son sözümü demək istəyirəm. Mən Sizi
təbrik etmək istəyirəm – bu həftə Gürcüstan nümayəndələri ilə birlikdə İstanbulda çox böyük tərəqqi əldə
etmisiniz. Mən bunu deyərkən əsas ixrac boru kəmərini nəzərdə tuturam. Cənab prezident, bu münasibətlə mən
ilk növbədə Sizi və prezident Şevardnadzeni təbrik etmək istəyirəm. Bu əməkdaşlığı Siz başlamısınız, onun
təşəbbüskarı Siz olmusunuz. Məhz Sizin sayənizdə bu regiondan Türkiyəyə və sonra Qərbə uzanacaq boru
kəməri reallığa çevrilmişdir. Elə bilirəm ki, Sizin sayənizdə, prezident Şevardnadzenin, prezident Dəmirəlin
sayəsində biz Bakıdan Tbilisiyə, daha sonra Ceyhana uzanacaq boru kəmərini inşa edəcəyik və Azərbaycanın
enerji ehtiyatları müvəffəqiyyətlə Türkiyəyə, oradan da Qərb bazarlarına çatdırılacaqdır.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bəli, beş ildir ki, biz bunun üçün çalışmışıq. Noyabr ayında İstanbulda prezident Bill
Klintonun iştirakı ilə müqaviləni imzaladıq. Ondan sonra məsələ bir az gecikdi. Amma bilirsiniz, bu, bizə görə,
bizdən asılı deyildi. Gürcüstanlı dostlarımız bəzi şərtlər qoydular. Biz onlara izahatlar verdik. Amma bilirəm ki,
məsələnin həll edilməsində Sizin – Amerika Birləşmiş Ştatlarının xüsusi rolu oldu. Səfir Vulf bu barədə həm
Bakıda, həm Ankarada, həm də İstanbulda çox çalışmışdır. Məsələ həll edilibdir. Amma bilirsiniz, bir məsələ
qalıbdır – tarif məsələsi.
Y a n K a l i t s k i: Cənab prezident, bu, kiçik məsələdir.
H e y d ə r Ə l i y e v: Yox, kiçik məsələ deyil, böyük məsələdir. Bu, bizim üzərimizdədir. Bəlkə Gürcüstan
hesab edir ki, bu, kiçik məsələdir, çünki onlar daha yüksək tarif istəyirlər. Ancaq bunu da həll edəcəyik. Mən
göstəriş vermişəm, bizim nümayəndə heyəti bu gün Baş nazirin yanında bu məsələni müzakirə edir, mənə
məruzə edəcəklər. Güman edirəm, mən Gürcüstana gedənə qədər bu məsələni həll edəcəyik.
Bu yaxın vaxtlarda Gürcüstana gedəcəyəm. Sadəcə, işlər çoxdur, 15 gün ölkədə olmamışdım. Mən prezident
Şevardnadzeni Azərbaycanın ən yüksək ordeni ilə təltif etmişəm.
Y a n K a l i t s k i: Çox gözəl.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bəli, dünən mətbuatda dərc olunubdur.
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Y a n K a l i t s k i: Cənab prezident, mən tam əminəm ki, həm Gürcüstan tərəfindən, həm də Azərbaycan
tərəfindən danışıq aparan şəxslər məsələni o qədər daraldacaqlar ki, Sizinlə prezident Şevardnadzenin görüşü
çox uğurlu olacaqdır.
H e y d ə r Ə l i y e v: Yox, bu məsələ görüşə qədər həll ediləcəkdir.
Y a n K a l i t s k i: Cənab prezident, mətbuata sözünüz yoxdursa, bəlkə biz müzakirəyə keçək?
H e y d ə r Ə l i y e v: Sözüm yoxdur. Təşəkkür edirəm.
Əliyev, Heydər Əlirza oğlu.
Müstəqilliyimiz əbədidir: 25-ci kitab. Bakı: Azərnəşr, 2008.- S. 115-117.
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«Bİ-Pİ/AMOKO» ŞİRKƏTİNİN HASİLAT BÖLÜMÜNÜN PREZİDENTİ DEVİD VUDVORD
VƏ ŞİRKƏTİN GEOLOJİ KƏŞFİYYAT BÖLÜMÜNÜN PREZİDENTİ ENDİ HOPVUD İLƏ
GÖRÜŞDƏ SÖHBƏT
Prezident sarayı
4 mart 2000-ci il
H e y d ə r Ə l i y e v: Mən sizin hamınızı səmimi-qəlbdən salamlayıram. Sizinlə yenidən
görüşməyimdən çox məmnunam. Təbiidir ki, sizin gördüyünüz işlər daim mənim şəxsi nəzarətim altındadır.
Mənə həmişə məlumat verilir. Deyə bilərəm ki, işlər yaxşı gedir. Bəzən nəticələr gözlədiyimizdən də yaxşı olur.
Ona görə də güman edirəm ki, siz də sevinirsiniz, biz də sevinirik və bizim ölkənin insanları da sevinirlər.
Azərbaycanda Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunun neft və qaz ehtiyatlarından istifadə olunması
barəsində son beş ildə aparılan işlər dünya mətbuatının, ümumiyyətlə, dünya ictimaiyyətinin daim diqqətindədir.
Müxtəlif fikirlər söylənir, ancaq əksər fikirlər həqiqəti əks etdirir. Doğrudur, mənfi xarakterli məqalələr də dərc
olunur. Bu da təbiidir. Çünki dünyada yeni, çox zəngin imkanlara malik və böyük gələcəyə malik Xəzər dənizi
hövzəsi kimi neft və qaz yataqları olan bir yer aşkar edilibdir. Daha dəqiq desək, bu yer çoxdan aşkar
olunubdur, amma indi bunun həyatının ikinci mərhələsi başlayır.
Məlumdur, mən bunu dəfələrlə qeyd etmişəm ki, Azərbaycan qədim neft və qaz ölkəsi olaraq, o cümlədən
dünyada ilk dəfə dənizin dərinliklərindən neftin hasil olunması işinə başlamışdır. Bu, bizim əfsanəvi Neft
Daşlarımızdır və ondan sonra Azərbaycan alimlərinin, mütəxəssislərinin, neftçilərinin Xəzər dənizinin
Azərbaycan sektorunda, - təkcə Azərbaycan sektorunda yox, Xəzər dənizinin bütün akvatoriyasında, - neft və
qaz yataqlarının aşkar edilməsi sahəsində apardıqları çox böyük işdir. Bu, bizim gördüyümüz işlərin birinci
mərhələsi olubdur.
İkinci mərhələsi isə, bilirsiniz ki, 1994-cü ildə sizinlə birlikdə imzaladığımız «Əsrin müqaviləsi»dir. Bu gün
bir daha böyük məmnuniyyət hissi ilə və hətta deyə bilərəm ki, iftixar hissi ilə bəyan edirəm ki, bizim 1994-cü
ildə başladığımız işlər gözəl nəticələr veribdir.
Qeyd etdiyim kimi, dünyaya Xəzər dənizi kimi böyük bir neft regionu açılıbdır. Ondan sonra imzaladığımız
müqavilələr də tədricən öz nəticələrini verir. Bunların sırasında «Şahdəniz» yatağı da vardır. Biz müqaviləni
bağlayanda buna neft yatağı kimi baxırdıq. Ancaq bilirdik ki, orada çox qaz ehtiyatları vardır. İndi sizin
apardığınız işlər, aldığınız nəticələr onu göstərir ki, bizim proqnozlarımız artıqlaması ilə təmin olunur.
«Şahdəniz» qaz yatağında «Şahdəniz» konsorsiumunun əldə etdiyi nailiyyətlər barəsində siz artıq dünyaya
geniş bəyanatlar vermisiniz. Londonda, Ankarada təqdimatlar keçirmisiniz. Bu yaxın zamanlarda Davosda
olarkən mən «Bi-Pi» şirkətinin prezidenti hörmətli Con Braun ilə görüşdüm. O, əldə olunan nailiyyətlər
haqqında mənə böyük sevinc hissi ilə danışırdı və öz planlarını izah edirdi. Vaşinqtonda olarkən «Bi-Pi»nin
nümayəndəsi mənimlə görüşdü. Gördüm, bu barədə o qədər sevinclə danışır ki! Təbii ki, mən də sevindim.
İndi mən belə başa düşürəm ki, siz də, biz də eyni istiqamətdə hərəkət edirik ki, bu işləri əməli surətdə
həyata keçirək. Mən bilirəm, sizin də təcrübəniz var, bizim də fikirlərimiz vardır. Ona görə də mən bu gün
sizinlə görüşmək haqqında qərar qəbul etdim. Sizi dinləmək istəyirəm. Təbiidir ki, biz bəzi məsələləri mətbuatın
iştirakı ilə dinləyə bilərik, bəzi məsələləri isə sonra danışarıq. Ancaq mən öncə istəyirəm ki, cənab Vudvord
görülən işlər haqqında bir məlumat versin. Ondan sonra «Şahdəniz» haqqında məlumat verilsin. Buyurun.
D e v i d V u d v o r d: Cənab prezident, çox təəssüflər olsun ki, biz uzun müddət Sizinlə görüşə nail ola
bilməmişik. Lakin bu gün belə bir imkanı bizə verdiyinizə görə Sizə böyük minnətdarlığımızı bildiririk və
fürsətdən istifadə edərək «Bi-Pi/Amoko»nun Azərbaycandakı fəaliyyəti haqqında ətraflı məlumat vermək
istəyirik.
H e y d ə r Ə l i y e v: Buyurun.
D e v i d V u d v o r d: Cənab prezident, bizim xəbərimiz var ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarına son səfəriniz
zamanı Siz həm prezident Bill Klinton, həm də Amerikanın digər rəsmi şəxsləri ilə görüşləriniz zamanı neft və
qaz hasilatı, onların ixracı məsələləri haqqında ətraflı söhbətlər, danışıqlar aparmısınız və bununla əlaqədar
bilirik ki, bu yaxınlarda Sizin Gürcüstana səfəriniz gözlənilir. Orada olduğunuz müddətdə Siz neft və qazın
ixracı barədə prezident Şevardnadze ilə danışıqlar aparacaqsınız. Bütün bunların hamısı bir daha təsdiq edir ki,
Siz Azərbaycanın xarici neft şirkətləri ilə hasilatın pay bölgüsü haqqında imzalanmış sazişlərə necə böyük
əhəmiyyət verirsiniz və bu məsələdə şəxsi dəstəyinizə görə Sizə bir daha minnətdaram.
«Azəri», «Çıraq», «Cünəşli» və «Şahdəniz» «Bi-Pi/Amoko»nun dünya üzrə iş gördüyü ən böyük
strukturlardır və buna görə də şirkətimizin rəhbəri cənab Braun Azərbaycanı Meksika körfəzi, Anqola və
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Trinidad ilə birlikdə «Bi-Pi/Amoko»nun beş-on il ərzində böyük sərmayələr qoyacağı dörd ən vacib bölgə
adlandırmışdır. Buna görə də Azərbaycan şirkətimiz üçün olduqca böyük əhəmiyyətə malikdir və bu barədə də
Sizin dəstəyiniz danılmazdır.
ABƏŞ-ə gəldikdə isə Sizə bildirməyi özümə borc bilirəm ki, hazırkı fəaliyyətimizdə böyük tərəqqi əldə
olunur. Eyni zamanda Dövlət Neft Şirkəti ilə böyük işlər görülür. Bu əməliyyatlar da həm Azərbaycanın, həm
də xarici neft şirkətlərinin mənafeyinə xidmət edir və burada da böyük işlər görməyimizdən hədsiz şərəf
duyuruq.
İcazənizlə, bugünkü təqdimatımızın davamı olaraq biz «Şahdəniz»dən başlamaq istərdik. «Şahdəniz»in
hazırkı durumu, oradakı ehtiyatlar və «Şahdəniz» barədə gələcək planlarımızı sizin diqqətinizə çatdırmaq
istərdik. «Şahdəniz»ə dair məlumatı cənab Hopvud təqdim edəcəkdir.
H e y d ə r Ə l i y e v: Buyurun.
E n d i H o p v u d: Cənab prezident, hər şeydən əvvəl üzr istəyirəm ki, bu cür gözəl bir xəbəri Sizə birinci
çatdırmaqdan öncə bu xəbəri biz həm Ankarada, həm də Vaşinqtonda bildirmişik.
H e y d ə r Ə l i y e v: Onsuz da bizə çatıbdır, narahat olmayın. Biz bilirdik, amma Siz onu rəsmi olaraq
oralarda elan etdiniz. Mən hesab edirəm ki, bu da pis deyil.
E n d i H o p v u d: Cənab prezident, ona görə də bizim bu gün «Şahdəniz» barədə Sizə qısa bir
təqdimatımız var və istərdim ki, elə birinci slayddan başlayaq. «Şahdəniz» barədə yəqin ki, əksəriyyətin xəbəri
var. Lakin üç məsələ var ki, mən bugünkü təqdimatı bu məsələlərdən başlamaq istəyirəm.
İlk növbədə, mən 1996-cı ilin iyun ayında Sizin də imza atdığınız «Şahdəniz» yatağında hasilatın pay
bölgüsü haqqında sazişi qeyd etmək istərdim. İkinci növbədə, konsorsiumun artıq Xəzər hövzəsində 400 milyon
dollar xərcləməsindən bəhs etmək istərdim. Qeyd etdiyim 400 milyon dolların yarısından çoxu konsorsium
tərəfindən «İstiqlal» qazma qurğusunun bərpasına sərf edilmişdir.
H e y d ə r Ə l i y e v: 400 milyon «Şahdəniz»ə həsr olunubdur.
E n d i H o p v u d: Bəli. Üçüncü şəkil onu göstərir ki, Şahdəniz» Xəzərin cənubunda olan ilk ən böyük
yataqdır ki, ən böyük ehtiyatlar aşkar edilmişdir. Ümid etmək istərdim ki, «Şahdəniz»dən sonra Xəzərin bu
ərazisində qazılacaq quyularda da «Şahdəniz»dən geri qalmayan ehtiyatlar aşkar olunacaqdır.
Cənab prezident, ikinci slayda gəldikdə isə burada, gördüyünüz kimi, tərəfdaşlıq əks olunubdur. Biz yalnız
xarici neft şirkətləri arasında olan tərəfdaşlığı nəzərdə tutmuruq. Eyni zamanda burada Azərbaycan
Respublikasının Dövlət Neft Şirkəti və hökuməti ilə əldə olunmuş və davam etdirilən əməkdaşlıq xüsusi qeyd
olunmalıdır. Bu əməkdaşlığın nəticəsidir ki, bugünkü təqdimatımızda «Şahdəniz»ə dair planlarımızın birinci
mərhələsində hansı işləri görəcəyimizi Sizə deməyə imkan yaranır. Bu, elə bir tərəfdaşlıqdır ki, burada
şirkətlərin fəaliyyəti də, təcrübə mübadiləsi də özünü büruzə verir.
Planlarımızın vaxtından əvvəl aydın olmasına gətirib çıxaran səbəblərdən biri də şəxsən Sizin keçən il
verdiyiniz qədər idi ki, «Şahdəniz»ə dair işçi qrupu yaradılsın və bu qrup «Şahdəniz»in planlarını işləyib
hazırlasın. Keçən ilin noyabr ayında İstanbulda Azərbaycan, Gürcüstan və Türkiyə dövlət başçılarının
imzaladığı çərçivə sənədi imkan verdi ki, Azərbaycan qazının, «Şahdəniz» qazının Türkiyəyə satılmasına dair
planlar işlənib hazırlansın.
Digər tərəfdən, bizim «Şahdəniz»ə dair planlarımızı açıq şəkildə dünyaya bəyan etməyimiz iki məsələ
üzərində qurulmuşdur. Onlardan biri «Şahdəniz» tərəfdaşlığına olan əminliyimiz, digəri isə ötən il imzalanan
çərçivə sənədidir.
Cənab prezident, üçüncü slaydda quyunun ehtiyatlarından bəhs olunur və mən bu barədə danışmaq istərdim.
Burada ehtiyatların keyfiyyətindən də söz açmaq yerinə düşərdi. Gördüyünüz bu şəkildə ötən ay keçirilən testlər
təsvir olunmuşdur. Özünüz gördüyünüz kimi, «İstiqlal» qazma qurğusunun qazdığu bu quyudan qazın hansı
təzyiqlə çıxması açıq şəkildə göstərilmişdir və bu barədə rəqəmləri bir daha demək istərdim.
H e y d ə r Ə l i y e v: Budur?
E n d i H o p v u d: Bəli, cənab prezident. Gündə 1,8 milyon kubmetr qaz və eyni zamanda ikinci quyudan
400 ton kondensat hasil olunur.
H e y d ə r Ə l i y e v: Qaz havaya gedir?
E n d i H o p v u d: Hazırda havaya gedir.
H e y d ə r Ə l i y e v: Gözəl mənzərədir.
E n d i H o p v u d: Hazırda gördüyünüz bu qaz 425 atmosfer təzyiq altında çıxır və bu rəqəmə qazma
qurğusunda olan avadanlığın gücündən tam istifadə edilməklə nail olunmuşdur. Başqa sözlə, avadanlığın gücü
çatsaydı, qazı daha böyük təzyiqlə çıxarmaq mümkündür.
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H e y d ə r Ə l i y e v: Yəni avadanlıq imkan versəydi, daha da çox güc ilə çıxa bilərdi, hasilat daha da çox
olardı. Onda bunlar elə əvvəlki kimi səhv ediblər, avadanlığı zəif qoyublar.
N a t i q Ə l i y e v (Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin prezidenti): Cənab prezident, yataqlarımız çox
güclüdür.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bunlar indiyə qədər bizim yataqlarımızı tanımayıblar.
E n d i H o p v u d: Üzr istəyirik, yalnız belədir.
H e y d ə r Ə l i y e v: «Çıraq» yatağından dəm qazının nəqli üçün sizin çəkdiyiniz boru indi oradan çıxan
qazı sahilə gətirə bilmir. Siz çəkdiyiniz borunun diametri nə qədərdir – 16 düymdür?
N a t i q Ə l i y e v: Bəli, cənab prezident. Onlar orada gündə cəmi 3 milyon kubmetr qaz çıxarırlar. Onu da
sahilə tam gətirə bilmirlər. Sahilə bir milyonu gəlmir.
H e y d ə r Ə l i y e v: Amma orada nə qədər qaz havaya gedir?
N a t i q Ə l i y e v: Gündə bir milyon kubmetrə kimi.
H e y d ə r Ə l i y e v: Gündə bir milyon kubmetr qaz havaya gedir. Ona görə ki, bunlar düz
hesablamayıblar.
N a t i q Ə l i y e v: Cənab prezident, yadınızdadırsa, neft də belə oldu.
H e y d ə r Ə l i y e v: Onu bilirəm. Sən məsələni qarışdırma. Mən qaz haqqında danışmaq istəyirəm.
Gərək siz ondan nəticə çıxaraydınız.
E n d i H o p v u d: Bəli, cənab prezident. Bu məsələyə bu cür də baxmaq mümkündür.
H e y d ə r Ə l i y e v: Yox, ancaq mən sizi günahlandırmıram. Mən bundan bir nəticə çıxarıram. O da
ondan ibarətdir ki, siz nə qədər böyük təcrübəli olsanız da, Azərbaycanın o qaz, neft yataqlarının imkanlarını
düzgün müəyyən edə bilmirsiniz. Yəni nəticə gözlənildiyindən çox-çox artıq olur. Buna sevinmək lazımdır,
təbiidir. Ancaq yaxşı olardı ehtiyat avadanlıq qoyaydınız ki, nəticə çox olanda hamısını götürə biləydik.
E n d i H o p v u d: Cənab prezident, onu da qeyd etmək istərdim ki, indi dediyim rəqəmlər sadəcə olaraq,
üç məhsuldar qatın birindən əldə edilən hasilatdır.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bəs sonra nə olacaq? O birinci məhsuldar qatlardan yanacaq çıxanda nə olacaq?
E n d i H o p v u d: Cənab prezident, dediyiniz məsələyə qayıdarkən onu qeyd etmək istərdim ki, hər
quyunun potensial imkanı var ki, inkişaf, istehsal zamanı və sistemə qoşulduqdan sonra orta hesabla ildə bir
milyard kubmetr qaz çıxarılsın. Yəni hər quyudan bir milyard kubmetr qaz çıxarılsın. Amma ayrı-ayrılıqda
götürdükdə bunların hətta üç milyarda çatacağı da gözlənilir.
H e y d ə r Ə l i y e v: Hər bir quyunun?
E n d i H o p v u d: Bəli. Bunu deməklə onu da nəzərinizə çatdırmaq istərdim ki, qazın çıxması və onun
sürəti olduqca böyükdür. Ona görə də quyunun sistemə qoşulması üçün və yatağın tam işlənilməsi üçün biz
gərək ekspertlərimizdən istifadə edək. Eyni zamanda çox doğrudur ki, bu quyu bizim gözlədiyimizdən daha
artıq nəticələr vermişdir. İstanbulda imzalanmış sazişlə bərabər, quyudan əldə olunan nəticələr bizim bu gün
gəlib Sizə təqdimat verməyimizə və planlarımızı açıqlamağa imkan yaratmışdır.
Yatağın, strukturun ehtiyatlarının tam həcminə gəldikdə, bəli, belə bir ehtimal var və ola bilər ki, oradakı
ehtiyaclar bir trilyon kubmetrə gəlib çatsın. Hazırda mən yenə də nisbətən bir balaca az rəqəm işlətmək istərdim.
Amma bir trilyon olması ehtimalı böyükdür.
H e y d ə r Ə l i y e v: Mən bilirəm, o, niyə az rəqəm deyir.
E n d i H o p v u d: Aydın məsələdir ki, strukturun tam ölçüsü çox vacibdir. Lakin qeyd etmək istərdim ki,
burada əsas məsələ sürət məsələsidir. Mən «sürət məsələsi» deyəndə «Şahdəniz» qazının ilk molekullarının
rəqabət aparan digər amillərdən əvvəl bazara çıxmasını nəzərdə tuturam. Eyni zamanda qazın işlədilməsi üçün,
bazar məsələlərinin qeyd olunması üçün hazırda bizim tam əminliklə 150 milyard kubmetr deməyə imkanımız
var və bu qaz da bazar planlarımızın həyata keçirilməsi üçün maliyyənin cəlb olunmasına yetərlidir.
H e y d ə r Ə l i y e v: O molekul dedin, o nə deməkdir?
E n d i H o p v u d: Yəni çıxarılan qazın ilk hissəsi.
H e y d ə r Ə l i y e v: Axı bu, molekul olmadı? Molekul deyəndə mən bir az şübhəyə düşdüm. Mən başa
düşdüm. Amma istədim molekulu aydınlaşdırım. Buyurun, buyurun.
E n d i H o p v u d: Cənab prezident, ümidvaram ki, bundan sonrakı təqdimatınızı nisbətən dar çərçivədə
apara bilərik. Lakin son olaraq onu demək istərdim ki, biz əminik ki, «Şahdəniz» yatağı dünya səviyyəli bir
yataqdır. «Şahdəniz» yatağından indiyə qədər əldə olunmuş nəticələr gözlənildiyindən artıqdır və biz tərəfdaş
kimi «Şahdəniz» layihəsinin böyük məvəffəqiyyətlər gətirəcəyinə tam əminik. Eyni zamanda «Şahdəniz»
qazının tez bir zamanda Türkiyə bazarına çıxarılacağına əminik.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bitdi?
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E n d i H o p v u d: Bəli, amma indi də başqa məsələlərə keçəcəyik.
H e y d ə r Ə l i y e v: Biz qalan məsələlər barədə sonra danışacağıq. «Şahdəniz» yatağında birinci quyunun
verdiyi nəticələrlə əlaqədar biz bir dəfə görüşmüşük. O vaxt siz ilkin təqdimatı verdiniz. Ondan sonra dediniz ki,
işləri davam etdirib ikinci quyunu da qazacağıq. İndi daha da gözəl nəticələr əldə etmisiniz. Mən bu münasibətlə
sizi, Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətini və Azərbaycan neftçilərini, xalqımızı təbrik edirik. Mən bunu
Azərbaycan dövlətinin neft strategiyasının nə qədər əhəmiyyətli olduğunu və nə qədər konkret nəticələr
verdiyini bir daha nümayiş etdirən bir hadisə hesab edirəm.
Bizim neft strategiyamızı anlamayanlar, yaxud anlamaq istəməyənlər, onun əleyhinə olanlar – hamısı indi
görsünlər ki, biz nə qədər düz yolda olmuşuq. Mən hesab edirəm ki, həm Azərbaycan dövləti, həm də dünyanın
bizimlə əməkdaşlıq edən böyük neft şirkətləri bu yolu kor-koranə getməmişlər.
Biz Xəzər dənizindəki neft və qaz yataqlarının nə qədər böyük potensialı olduğunu bilirdik. Bir daha deyirəm, mən
iftixar hissi ilə qeyd edirəm ki, bizim alimlər, neftçilər, mütəxəssislər bu sahədə dünya səviyyəsindədirlər. Siz – yəni xarici
dövlətlərin neft şirkətləri, o cümlədən birinci növbədə «Bi-Pi/Amoko» gəlib Azərbaycanda müəyyən işlər aparandan sonra
burada nə olduğunu bildiniz. Amma bu işlərə başlamaq üçün həm siz, həm də biz tərəfdən cəsarət lazım idi. Siz tərəfdən
ona görə ki, birinci, siz sərmayə qoyursunuz. Əgər qoyduğunuz sərmayə nəticə verməsə, sizin işiniz pozular. İkincisi,
sərmayə qoyduğunuz yerdə sizin üçün ictimai-siyasi sabitlik, qayda-qanun lazımdır. Güman edirəm ki, siz sərmayə
qoyarkən bizə inandınız.
Biz 1994-cü ildə «Əsrin müqaviləsi»ni, 1996-cı ildə «Şahdəniz» yatağının birgə işlənilməsi barədə
müqaviləni imzalayarkən siz artıq inanırdınız ki, Azərbaycanda ondan əvvəlki illərdə yaranmış xaos, hərcmərclik, özbaşınalıq aradan götürüləcək və ölkəmizdə ictimai-siyasi sabitlik bərpa olunacaq, qanuni hökumət
daha da möhkəmlənəcəkdir. Biz bu ümidlərlə sizinlə əməkdaşlığa başlamışıq.
Mən bugünkü görüşümüzdə söhbətə başlayarkən dedim ki, buna mane olmaq istəyənlər çox idi. Bu gün də
mane olmaq istəyənlər var. Çünki Azərbaycan gördüyü bu işlərlə böyük bir potensiala malik olduğunu dünyaya
nümayiş etdirmək perspektivi qazanıbdır.
Təəssüf ki, təkcə xaricdə yox, ölkəmizin daxilində də buna mane olmaq istəyənlər var. Soruşuram, nə üçün?
Təəssüf ki, bizim cəmiyyətimizdə elə insanlar, hətta elə qurumlar, qüvvələr var ki, Azərbaycanda işlər nə qədər
pis olsa, onlar üçün bir o qədər yaxşıdır. Çünki ölkədə, cəmiyyətdə vəziyyət pis olanda onlar öz fəaliyyətlərini
həyata keçirər və öz məqsədlərinə nail ola bilərlər. Yəni onlar öz şəxsi məqsədlərini güdürlər, ümumi milli
mənafedən çox uzaqdırlar. Bizim içimizdə belələri bu gün də vardır.
Mən bu gün bir daha xatırlamaq istəyirəm ki, 1996-cı ildə həmin bu masanın arxasında – müqavilənin
imzalanmasına bir həftə qalmış – müqavilənin pozulmasına cəhd göstərənlər var idi. O vaxt Azərbaycanın Milli
Məclisinin sədri işləyən Rəsul Quliyev müqavilənin imzalanmasına bir həftə qalmış gəlib mənə bəyan etdi ki,
«bu müqaviləni imzalamaq olmaz. Bu, Azərbaycan üçün zərərlidir. Ümumiyyətlə, bu müqavilədə Azərbaycan
üçün böyük zərərli müddəalar vardır». Təbiidir ki, biz bu məsələni müzakirə etdik və onun arqumentlərinin
əsassız olduğunu ona bildirdik.
Gərək bu gün Xoşbəxt Yusifzadəni də buraya çağıraydınız. Bu, sizin səhvinizdir. O, bu gün burada olmalı
idi. Çünki Dövlət Neft Şirkətində hamı bu işlə məşğul idi. Amma baş geoloq kimi Xoşbəxt Yusifzadə bu
yatağın nə qədər böyük imkanlara malik olduğunu hamıdan çox bilirdi və hamıdan da yaxşı sübut edirdi.
Təbiidir ki, Rəsul Quliyevin belə avantürist, təxribat xarakterli hərəkəti bizim işimizə mane ola bilməzdi. Mən onu
da və Dövlət Neft Şirkətinin bütun rəhbərlərini də dinlədim. Dövlət Neft Şirkətinin bütün rəhbərləri,
mütəxəssislərimiz onun dediyi sözlərin əsassız olduğunu sübut etdilər. Təbiidir ki, mən qəbul etdiyim qərarı
dəyişmək fikrində deyildim. 1996-cı il iyunun 4-də müqavilə imzalandı. O vaxtdan üç il keçibdir. Görün nə qədər
gözəl nəticələr əldə etmişik.
Bəlkə də bu adam adının burada çəkilməsinə də heç layiq deyildir. Amma bu faktdır, həqiqətdir. Bu mənada
ki, Azərbaycan xalqına qarşı təxribat həyata keçirməyə cəhd göstərmişdi. Nə üçün? Əgər o bunu anlamırdısa,
yəni başa düşmürdüsə, ağlı bu səviyyəyə çatmırdısa, onda otursun yerində və heç vaxt deməsin ki, neft sahəsində
hansısa mütəxəssisdir. Əgər bunu anlayaraq edirdisə, demək, xalqına xəyanət edirdi.
Bizim içimizdə belələri də vardır. Ancaq qoy onlar hamısı – o vaxtkılar da, bugünkülər də bilsinlər: biz
Azərbaycanın neft siyasətini hazırlayıb həyata keçirərkən ölkəmizin elmini, neft sənayesindəki təcrübəni və hər
birimizin, o cümlədən mənim şəxsi təcrübəmi – hamısını üst-üstə qoyaraq belə bir stretegiya hazırlamışıq. Bu da
öz gözəl nəticələrini verir.
Hörmətli dostlar, mən sizin sevincinizi anlayıram. Siz böyük dövlətlərin neft şirkətlərisiniz. Dünyanın bir
çox yerlərində böyük sərmayələr qoyursunuz, gəlir əldə etmək istəyirsiniz. Güman edirəm, siz də bizim
sevincimizi anlayırsınız. Biz yenicə müstəqillik əldə etmiş dövlətik, böyük təbii sərvətlərə – neft və qaz
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yataqlarına malikik. Onlardan xalqımızın, millətimizin rifahı, Azərbaycanın iqtisadiyyatının inkişafı naminə istifadə etməyə çalışırıq. Buna görə də biz qarşımıza çıxan bütün maneçiliklərin, təxribatların, müxtəlif çirkin
hərəkətlərin qarşısını alırıq, bundan sonra da alacağıq.
«Şahdəniz» yatağının verdiyi nəticələr müxtəlif xarici ölkələrin mətbuatında Xəzər dənizində ehtiyatların
guya az olmasına, Azərbaycan tərəfindən guya bunun şişirdilməsinə dair verilmiş məqalələrə çox tutarlı
cavabdır.
Siz çox gözəl dediniz ki, biz hələ Azərbaycanın başqa yataqlarında bundan da çox ehtiyatlar aşkar edəcəyik.
Mən buna əminəm. Mən çox sevinirəm ki, artıq siz də buna əminsiniz. Ona görə də sizə təşəkkür edirəm.
Gördüyünüz işlər çox yüksək qiymətə malikdir. Çox məmnunam ki, ötən beş il müddətində Azərbaycana gəlmiş
xarici dövlətlərin şirkətləri ilə Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti, Azərbaycan hökuməti, prezidenti arasında çox
gözəl işgüzar əlaqələr yaranıbdır. Əmin ola bilərsiniz ki, bu əlaqələr get-gedə daha da təkmilləşəcək, artacaqdır.
Əmin ola bilərsiniz ki, siz həmişə mənim dəstəyimi alacaqsınız.
Azərbaycanın prezidenti kimi, mən dövlətimizin yeni neft strategiyasını irəliyə sürən şəxsəm. Bu strategiyanı
sizinlə birlikdə ardıcıl surətdə həyata keçirəcəyik. Biz Azərbaycan xalqının, millətinin bu günü və gələcəyi üçün
çox gözəl işlər görürük və gözəl də nəticələr alacağıq.
Mən Dövlət Neft Şirkətinə təşəkkür edirəm. Siz çox səmərəli əməkdaşlıq edirsiniz, belə də davam etmək
lazımdır.
Demək, görüşümüzün birinci hissəsi bununla başa çatır.
Əliyev, Heydər Əlirza oğlu.
Müstəqilliyimiz əbədidir: 25-ci kitab. Bakı: Azərnəşr, 2008.- S. 130-134.
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YAPONİYA MİLLİ NEFT KORPORASİYASININ PREZİDENTİ YOŞİRO KAMATA BAŞDA
OLMAQLA KORPORASİYANIN NÜMAYƏNDƏ HEYƏTİ İLƏ GÖRÜŞDƏ SÖHBƏT
Prezident sarayı
25 iyul 2000-ci il
H e y d ə r Ə l i y e v: Hörmətli Prezident, hörmətli qonaqlar!
Mən sizi Azərbaycanda salamlayıram, bilirəm ki, siz artıq bir neçə görüş keçirmisiniz və zənnimcə, bu
görüşlərdən razısınız. Biz şadıq ki, artıq neçə illərdir Yaponiya ilə Azərbaycan arasında bütün sahələrdə, o
cümlədən də iqtisadi sahədə sıx, yaxşı münasibətlər yaranmışdır və inkişaf edir.
Bu baxımdan ilk addımları Yaponiyanın neft şirkətləri atmışlar və biz bunu fəal surətdə dəstəklədik. İndi
Yaponiyanın neft şirkətləri Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorundakı neft və qaz yataqlarının işlənilməsi
sahəsində Azərbaycanda görülən işdə böyük paya malikdirlər.
Bizim aramızda yaxşı dövlətlərarası münasibətlər qurulmuşdur. 1998-ci ildə mənim Yaponiyaya səfərim,
həm Yaponiya imperatoru ilə, baş nazirlər və bir çox nazirlərlə, həm də bir çox şirkətlərin rəhbərləri ilə, yəni
Yaponiyanın işgüzar aləmi ilə görüşlər istər dövlət xətti ilə, istərsə də biznes xətti ilə Yaponiya–Azərbaycan
münasibətlərinin inkişafına təkan vermişdir.
Nəhayət, Yaponiya Azərbaycanda öz səfirliyini açdı və mən bu yaxınlarda Yaponiyanın Azərbaycanda ilk
səfirinin etimadnaməsini qəbul etdim. Bu da çox mühüm hadisədir və ölkələrimiz arasında münasibətlərin daha
yüksək pilləyə qalxdığını göstərir. İndi Azərbaycanda Yaponiya səfirliyi daim işləyir, fəaliyyətdədir.
Sizin Azərbaycana səfəriniz, Yaponiyanın Milli Neft Korporasiyasının nümayəndə heyətinin səfəri də çox
böyük əhəmiyyətə malikdir. Hesab edirəm ki, bu, neft və qaz sənayesi sahəsində münasibətlərimizin inkişafı
üçün daha bir addımdır. Mən sizi salamlayıram.
Y o ş i r o K a m a t a: Hörmətli zati-aliləri, cənab Prezident!
Çox məşğul olmağınıza baxmayaraq, nümayəndə heyətimizi qəbul etməyə vaxt tapdığınıza görə çox sağ
olun.
Mən Yaponiya Milli Neft Korporasiyasına 1998-ci ilin iyununda rəhbərlik etməyə başlamışam. Bundan
sonra mən Sizin dövlətinizə gəlmək imkanını çox gözləmişəm, çünki hesab edirik ki, Azərbaycan bizim neft
korporasiyası üçün ən öncül və Yaponiya müəssisələrinin gələcək sərmayələri üçün mühüm dövlətdir. Bu gün
ölkənizdə olarkən Sizin güclü rəhbərliyiniz altında dövlətinizin necə dinamik inkişaf etdiyini öz gözlərimlə
gördükdə çox şad və dərindən məmnun oldum.
Bu yaxınlarda ölkənizdə Yaponiya səfirliyinin açılması faktı bizim üçün də sevindirici hadisədir.
Yaponiyanın ilk səfiri cənab Xirose buraya gəlmişdir və bu bizə qarşılıqlı münasibətləri daha da
möhkəmlətməyə ümid verir.
1998-ci ilin fevralında Sizin Yaponiyaya rəsmi səfərinizi xatırlayırıq. Onda imperatorumuzla, habelə o
vaxtkı Baş nazir cənab Haşimoto ilə görüşləriniz oldu. Siz Yaponiyanın siyasi, iqtisadi və sənaye dairələrinin bir
sıra rəhbərləri ilə də görüşdünüz və bununla da ikitərəfli münasibətlərin gələcək sıçrayışlı inkişafının möhkəm
bünövrəsini qoydunuz. Odur ki, rəhbərliyinizə görə öz dərin minnətdarlığımızı və hörmətimizi bildirmək
istərdik.
Biz fürsətdən istifadə edərək, dövlətinizin ərazisində işləyən Yaponiyanın neft və neft kəşfiyyatı şirkətlərinə
daim dəstək verdiyinizə və qayğı göstərdiyinizə görə Sizə səmimi–qəlbdən təşəkkürümüzü bildirmək istərdik.
Sizin dəstəyiniz sayəsində onlar bir sıra layihələri uğurla həyata keçirirlər. Hökumət orqanlarından biri olaraq
milli neft korporasiyamız dövlətlərimiz arasında qarşılıqlı münasibətlərin genişlənməsi və möhkəmlənməsi
üçün bundan sonra da əlindən gələni etməyə çalışacaqdır.
H e y d ə r Ə l i y e v: Çox gözəl, təşəkkür edirəm. Bizim rəylərimizin uyğun gəlməsi məni sevindirir. Bir sözlə,
biz sizə yaxşı iş şəraiti yaratmışıq, siz isə burada fəaliyyətinizi gücləndirirsiniz. Zənnimcə, bu gün bizim Dövlət Neft
Şirkətində bu məsələləri təfərrüatı ilə müzakirə etmisiniz. Mən Azərbaycanda Yaponiya şirkətlərini dəstəkləmişəm və
dəstəkləyəcəyəm, nəzərə alın ki, Yaponiya ilə Azərbaycan arasındakı münasibətlərin bizim üçün çox böyük əhəmiyyəti
var.
Biz minnətdarlıqla deyirik ki, Yaponiya kreditləri bizə yeni elektrik stansiyaları tikməyə, köhnə elektrik
stansiyalarını bərpa etməyə imkan verir. Biz yeni kreditlərə ümid bəsləyirik, Asiya Bankında Yaponiyanın
Azərbaycanı dəstəkləyəcəyinə ümid bəsləyirik, biz artıq bu bankın üzvüyük. Düşünürəm ki, Yaponiyanın
işgüzar dairələri, Yaponiyanın Milli Neft Korporasiyası Azərbaycanda işləyərək, təbii ki, özləri üçün çox yaxşı
nəticələrə malik olacaqlar.
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Mənim keçmişdə yaponlarla əməkdaşlıq sahəsində təcrübəm var. 1973–75-ci illərdə burada, Azərbaycanda
biz Yaponiyanın «Toşiba» firması ilə çox iri məişət kondisioneri zavodu tikdik. Bu, maraqlı əməkdaşlıq idi və
şübhəsiz ki, «Toşiba»nın prezidenti xüsusilə yadımda qalmışdır. Məncə, cənab Doku həm də bütün yapon
şirkətlərinin Direktorlar Şurasının sədri idi. O, artıq dünyasını dəyişmişdir, o vaxt, 1975-ci ildə onun 80
yaşı vardı, lakin o çox fəal insan idi. O burada, Azərbaycanda olmuşdu, mən onunla Moskvada görüşmüşdüm. Baxın, tarix necədir. Mən Moskvada işləyərkən, SSRİ Nazirlər Soveti sədrinin birinci müavini və
Siyasi Büronun üzvü olarkən Yaponiyanın bir çox dövlət nümayəndə heyətləri ilə görüşürdüm. Beləliklə,
mənim Yaponiya ilə münasibətlərimin kifayət qədər böyük və zəngin tarixi var.
Odur ki, bu tarixi, mənim tarixi əlaqələrimi müsbət qiymətləndirərək bu gün müstəqil Azərbaycan dövlətinin
prezidenti olaraq, Yaponiya ilə daha sıx əməkdaşlıq etmək istəyirəm. İnanıram ki, əməkdaşlığımız gələcəkdə
daha uğurlu olacaqdır.
Y o ş i r o K a m a t a: Mən ölkəmizin ünvanına söylədiyiniz xoş sözlərdən çox məmnunam. Haqqında
burada danışdığınız tarixi – ölkəmizlə necə münasibətlərə və əlaqələrə malik olmağınızı və bunların əsasında
indi Siz dövlətimizlə əlaqələrin möhkəmlənmsi üçün təşəbbüs göstərməyinizi bilərək və təcrübənizə bələd
olaraq, biz Sizə daha böyük səmimi hörmət bəsləyirik.
Çox gözəl bilirik ki, indi Sizin güclü rəhbərliyiniz altında ölkənizdə sabitlik mövcuddur. Siz həm də paralel
siyasət – bir tərəfdən, xarici sərmayələrin cəlb edilməsi üçün, digər tərəfdən isə, sənayenin, iqtisadiyyatın
yüksəlişi üçün açıq qapı siyasəti aparırsınız. Sizin səyləriniz sayəsində xarici sərmayədarlar üçün, böyük
sərmayələr üçün ölkənizdə əlverişli şərait yaranmışdır. Əgər Avrasiyanın, habelə Qafqazın müxtəlif dövlətlərinə
nəzər yetirsək, görərik ki, Azərbaycan hüquqi əsasların və digər dövlət sistemlərinin yüksək dərəcədə şəffaflığı
ilə güclü şəkildə fərqlənir. Bu isə xarici sərmayədarlara öz sərmayələrini arxayınca qoymağa imkan verir. Biz
əslində neft-qaz sektorunda yataqların kəşfiyyatı, işlənilməsi, mənimsənilməsi sahəisndə işləyirik. Lakin
ürəkdən inanırıq ki, layihələrimiz müsbət nəticələr verdikdə, biz Azərbaycan sənayesinin digər sahələrinə də
Yaponiya müəssisələrinin ciddi sərmayə qoymağa başlamasına güclü təkan verə bilərik. Biz həmçinin ürəkdən
arzulayırıq ki, Yaponiya ilə Azərbaycan arasında səmimi və xeyirxah əlaqələr, etibarlı münasibətlər
möhkəmlənsin.
H e y d ə r Ə l i y e v: Ölkəmiz haqqında xoş sözlərə görə və bizdəki vəziyyət barədə obyektiv qiymətə
görə sağ olun. Həqiqətən, biz sabit ictimai-siyasi vəziyyət – bu, xarici sərmayələrin cəlb edilməsi üçün olduqca
böyük əhəmiyyətə malikdir – habelə, dediyiniz kimi, xarici sərmayədarların fəaliyyəti üçün bütün lazımi,
kifayət qədər əlverişli şəraiti yarada bilmişik. Mən 1998-ci ildə Tokioda olarkən biz bütun bunlar barəsində çox
ətraflı danışdıq. Yeri gəlmişkən, mən bu səfərimi böyük məmnuniyyətlə və böyük səmimiyyətlə xatırlayıram.
Baş nazir cənab Haşimoto, sonralar Baş nazir olmuş Xarici İşlər naziri cənab Obuti, bir çox digər dövlət
xadimləri ilə görüşlər və danışıqlar çox faydalı, çox xoş, yaxşı idi. Lakin cənab Obutinin həyatdan belə tez
getməsindən bir çox kədərləndik. Yaponiya imperatoru ilə görüş, Tokio və qədim paytaxt Kioto ilə tanışlıq və
çay dəsgahı da çox xoş idi. Çay dəsgahı böyük sənətdir. Gördüyünüz kimi, nə qədər xatirələr var və bütün
bunlar, əlbəttə, əməkdaşlığımız üçün yaxşı zəmindir.
Y o ş i r o K a m a t a: Həqiqətən, Siz 1998-ci ildə öz rəsmi səfərinizlə Yaponiya ilə Azərbaycan
arasında geniş körpü saldınız. Biz hamımız bu səfərə görə Sizə çox minnətdarıq. Onun sayəsində indi biz
ölkənizlə sıx əməkdaşlıq edirik.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bizi daha bir böyük layihə birləşdirir – bu, tarixi İpək yolunun bərpası layihəsidir.
Yaponiya bu layihənin həyata keçirilməsi sahəsində çox böyük fəallıq göstərir. Bildiyiniz kimi, Azərbaycan bu
baxımdan Şərqlə Qərb arasında, Asiya ilə Avropa arasında mühüm mövqe tutur. Bir baxın, qarşıda hələ nə
qədər işlər durur və bütün bu işləri biz sizinlə birlikdə yerinə yetirəcəyik.
Əliyev, Heydər Əlirza oğlu.
Müstəqilliyimiz əbədidir: 29-cu kitab. Bakı: Azərnəşr, 2000.- S. 120-121.
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«BAKI–CEYHAN NEFT ODİSSEYASI–2000» LAYİHƏSİ ÜZRƏ HƏYATA KEÇİRİLƏN
MOTOYÜRÜŞÜN İŞTİRAKÇILARI İLƏ
GÖRÜŞDƏ SÖHBƏT
Prezident sarayı
22 avqust 2000-ci il
H e y d ə r Ə l i y e v: Mən sizi salamlayıram. Hamınıza təşəkkür edirəm ki, gözəl bir təşəbbüslə çıxış
edirsiniz.
Biz beş ildən çoxdur, altı ildir Xəzər dənizində, Azərbaycan sektorunda hasil olunan neftin dünya bazarlarına
çıxarılması üçün Bakı – Ceyhan neft borusunun yaranmasına çalışmışıq və artıq buna da nail olmuşuq. Mən
bunu tarixi hadisə hesab edirəm. Bizimlə bərabər bunun əsasını qoyanlardan biri, Azərbaycan Beynəlxalq
Əməliyyat Şirkətinin birinci prezidenti cənab Terri Adams da buradadır.
Mən təsəvvür edə bilməzdim ki, siz belə bir təşəbbüs irəli sürəcəksiniz. Görünür ki, bu bizim dostumuz
Tomas Qoltsun təşəbbüsüdür. Çünki o, adətən, macəraçıdır, macəralar axtarmaqla məşğuldur. Mən Tomas
Qoltsu 1991-ci, ya 1992-ci ildən tanıyıram. O vaxt mən hələ Azərbaycanın prezidenti deyildim, sürgündə idim.
Mən blokada şəraitində yaşayan Naxçıvanda idim. O, opaya gəlib mənimlə ilk görüşən şəxslərdən biridir. Ona
görə də mən o vaxt da hiss etdim ki, o, macəraçıdır. İndi fikirləşib ki, hansı bir macəra tapım və çox ağıllı bir
macəra tapıbdır.
Bir var ki, macəraçılar gedib dağa çıxırlar, meşədə ilan tuturlar, yaxud da heyvanlarla vuruşurlar. Amma bu
təşəbbüs, bu macəra həm iqtisadiyyatla, həm siyasətlə əlaqədar bir hadisədir. Ona görə mən bütün təşəbbüskarlara
təşəkkür edirəm.
Burada siz özünüz üçün, təbiidir ki, işlər görəcəksiniz. Hesab edirəm ki, bundan xüsusi zövq alacaqsınız.
Amma eyni zaman çox böyük beynəlxalq xarakter daşıyan bir iş görəcəksiniz, məşhurlaşacaqsınız.
Məsələn, Everest zirvəsinə çıxanlar da məşhurlaşırlar. Ama siz onlardan da məşhur olacaqsınız. Çünki
Everest zirvəsinə çıxmaq sadəcə, – alpinizmi bilmək lazımdır, – çıxıb orada öz bayrağını taxmaqdır. Amma siz
buradan – Xəzər dənizinin sahilindən Aralıq dənizinin sahilinə gedəcəksiniz. Dağa da çıxacaqsınız, çay da
keçəcəksiniz, cürbəcür yerlər də görəcəksiniz. Bəlkə sizin qarşınıza ayıdan, canavardan çıxdı, onları da
vurarsınız.
Mən Azərbaycanın ərazisində, Gürcüstan sərhədinə çatana qədər müşayiətçi vermişəm ki, sizi mühafizə
etsinlər. Mən daxili işlər nazirinə əmr vermişəm, onun xidməti avtomobilləri sizi Gürcüstan sərhədinə qədər
müşayiət edəcəklər. Amma indi istərdim sizin fikirlərinizi bilim. Bu, mənim eşitdiklərimdir. Amma siz bu işin
əsas mənasını bilirsiniz. Buyurun.
T o m a s Q o l t s (Layihənin təşkilatçısı, jurnalist, ABŞ): Cənab Prezident!
Köhnə dostlar!
Mən ingilis dilində danışmaq istəyirəm. Çünki bu, mənə daha asandır. Sonra mənə sual verə bilərsiniz,
Azərbaycan dilində cavab verməyə öyrəşərəm.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bu, inkilis dilində danışırdı?
T o m a s Q o l t s: Azərbaycan dilində danışırdım.
H e y d ə r Ə l i y e v: Mən elə bildim, ingilis dilində danışırsan.
T o m a s Q o l t s: Mənim daqışığım Azərbaycan dilinə oxşamır? İndi istərdim çıxışımı ingiliə dilində
edim ki, Azərbaycan dilindəki çıxışıma düzəlişlər etməysiniz.
H e y d ə r Ə l i y e v: Lap yaxşı.
T o m a s Q o l t s: Cənab Prezident, bu layihə ilk dəfə bir arzu kimi, fantaziya kimi meydana gəldi. Üç ay
ərzində bizim çalışmalarımız və səylərimiz nəticəsində səkkiz ölkəni təmsil edən 26 nəfərin iştirak etdiyi bir
dəstə, komanda düzəltmişik. Bu komanda 12 motosikleti tarixə sürəcəkdir. Bizi bu layihənin həyata
keçirilməsində Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti, Gürcüstan Beynəlxalq Əməliyyat Şirkəti və Türkiyənin «Botaş»
şirkəti dəstəkləyiblər. Onlar rəsmi səviyyədə sponsor kimi çıxış ediblər. Bundan əlavə, Norveçin «Çtatoyl»
şirkəti, «Daşınmaz mülkiyyətin idarəçiliyi» şirkəti, «Real Amerika» şirkəti, «Bardes» qrupu və bir çox başqa
şirkətlər bizə yardımçı olublar. Bunlar o şəxslərdir ki, bizə inanıblar. Onlar bizə nə üçün inanıblar? Siz doğru
dediniz ki, biz bir növ burada macəra axtarırıq. Lakin bu işdən zövq almağa çalışırıq. Bizim həyata
keçirəcəyimiz bu missiya təkcə zövq almaqla məhdudlaşmır.
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Siz çox doğru qeyd etdiniz ki, bu missiyanın həyata keçirilməsi həm Bakı – Ceyhan layihəsinin siyasi və
iqtisadi tərəflərini araşdırmaq, həm də eyni zamanda bu marşrut üzərində mövcud olan reallıqlarla tanış olmaq
deməkdir. Bunları deyərkən mən nəyi nəzərdə tuturam?
Sizinlə ilk dəfə 1991-ci ildə Naxçıvanda görüşdükdən sonra, Sizə məlum olduğu kimi, mən Qafqaz bölgəsi
ilə, Azərbaycan ilə təmaslar saxlamışam, bu bölgə barədə çoxlu oxumaqla bərabər, həm də yazılar yazmışam.
İndi isə bu layihəni həyata keçirərkən biz bu marşrut üzərində xeyriyyə məqsədi ilə bəzi yardımları həyata
keçirmək üçün də müəyyən vəsait toplamışıq.
Biz bu layihəni həyata keçirərkən, Azərbaycanda mövcud olan bəzi uşaq xəstəliklərinin müalicəsinə yardım
üçün vəsait ayıracağıq. Yolüstü Sabirabaddakı qaçqın düşərgələrinə gedəcəyik və Azərbaycanın bu marşrut
üzərində məskunlaşmış qaçqınlarının vəziyyəti ilə tanış olacağıq. Eyni sözləri Gürcüstan barəsində də söyləyə
bilərəm. Türkiyəyə gəldikdə isə, orada vəziyyət bir az başqa cürdür.
Bu, bizim məqsədimizdir, missiyamızdır və bizə verdiyiniz dəstəyə görə Sizə «çox sağ olun» deyirəm. Əgər
suallarınız varsa, mən onlara cavab verməyə hazıram.
Cənab prezident, bizimlə bərabər getmək istəmirsiniz?
H e y d ə r Ə l i y e v: Getmək istəyirəm. Ancaq mən gedib-gəlincə burada işləri kim aparacaqdır? Bu, neçə
gün çəkəcəkdir?
T o m a s Q o l t s: Əgər yolda fövqəladə hadisə baş verməzsə, biz bu gün buradan yola düşməklə, yol
boyu 12 dəfə dayanmaqla sentyabr ayının 2-də Ceyhana çatmağı planlaşdırırıq.
H e y d ə r Ə l i y e v: Oradan buraya qayıdacaqsınız, yoxsa yox? Yaxud elə orada qurtaracaq?
T o m a s Q o l t s: Missiyamız Ceyhanda başa çatacaqdır. Lakin bizimlə səyahətə çıxanların bəziləri
təyyarə ilə Bakıya qayıdacaqlar, bəziləri oradan- Türkiyədən başqa istiqamətə yola düşəcəklər. Biz
motosikletlərimizin bəzilərini yük maşınlarına yükləyib Gürcüstan vasitəsilə yenidən Azərbaycana gətirəcəyik.
Bəziləri isə Türkiyədə qalacaqdır.
Mən özüm şəxsən bu missiya başa çatdıqdan sonra dərhal Amerikaya qayıtmalıyam. Planlaşdırıram ki, bu
səfər barədə 12 dəqiqəlik bir film hazırlayım və Azərbayan – Amerika Ticarət Palatası lütfkarlıq göstərərək bizə
razılıq veribdir ki, Sizin həmin palatanı ziyarətiniz zamanı, Amerikada olduğunuz zaman 12 dəqiqəlik sənədli
filmi orada nümayiş etdirək.
H e y d ə r Ə l i y e v: Çox gözəl. Mən istərdim soruşum, görüm, sizin film çəkmək üçün, foto çəkmək
üçün ləvazimatlarınız varmı?
T o m a s Q o l t s: Bəli, var.
H e y d ə r Ə l i y e v: Hamısı var. Onda Vaşinqtonda görüşəcəyik.
T o m a s Q o l t s: Böyük məmnuniyyətlə.
H e y d ə r Ə l i y e v: Çox sağ ol. Təşəkkür edirəm.
Başqa bir əlavə demək istəyən var? Bizim dostumuz Terri Adams.
T e r r i A d a m s (Azərbaycan Beynəlxalq Əməliyyat Şirkətinin birinci prezidenti olmuşdur): Cənab
prezident, bu gün yenidən Sizinlə bərabər olmaq mənim üçün xüsusilə xoşdur. Sizi belə çox yaxşı əhvalruhiyyədə, çox sağlam görmək mənim üçün çox xoşdur. Bu böyük səyahətin başlanğıcından – onlara qoşulmaq
mənim üçün çox xoşdur.
Cənab prezident, bu, Sizin xeyir-dua verdiyiniz, motosikletlərin iştirak etdiyi birinci layihə deyildir. Əgər
xatırlayırsınızsa, 1996-cı ildə Siz Azərbaycanda, Bakıda gənc əlil uşaqların poçt servisinin təşkil olunmasında,
onların motosikletlərlə yola çıxmasının açılış mərasimində iştirak etdiniz və həmçinin o motosikletlərdən
birində əyləşdiniz.
H e y d ə r Ə l i y e v: Yadımdadır.
T e r r i A d a m s: Bakıdan Ceyhana belə bir səyahətə çıxmaq, doğrudan da, çox gözəl bir ideyadır. Bu,
elə bir səyahətdir ki, özündə böyük rəmzləri əks etdirir. Həm də yaxşı sərguzəştdir. Belə bir ideya yalnız bizim
yaxşı dostumuz Tomas Qolts kimi adamların ağlına gələ bilərdi. Tomas Qolts uzun müddətdir ki, Azərbaycanın
yaxın dostudur.
Biz hamımız yaxşı bilirik ki, bir neçə ildir ki Bakı – Ceyhan marşrutu ətrafında ictimaiyyət arasında gedən
müzakirələr çox yüksək səviyyələrə gəlib çıxıbdır. Sizə demək istəyirəm ki, Tomas Qolts belə bir ideyası
olduğunu mənə söyləyəndə, belə ideya təşəbbüsü ilə çıxış edəndə hesab etdim ki, bu Bakı–Ceyhan layihəsinə
dəstək vermək üçün ən yaxşı bir imkandır, şansdır və biz bundan faydalanmalıyıq. Hesab etdim ki, belə bir
layihəyə dəstək verilməsi təkcə Azərbaycan neftinin deyil, eyni zamanda Xəzər dənizinin digər sektorlarında
olan neftin də bu marşrutla ixrac olunmasının mühümlüyünü dünyaya göstərmək üçün yaxşı imkandır.
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1993-cü ildən başlayaraq Azərbaycan neftin Transqafqaz, Avrasiya marşrutları ilə dünya bazarlarına ixrac
edilməsi siyasətinə ardıcıl surətdə sadiq olubdur, bu siyasəti ardıcıllıqla həyata keçiribdir. Hesab edirik ki,
Bakıdan Ceyhana rəmzi qaydada neftin aparılması beynəlxalq ictimaiyyəti bir daha inandıracaqdır ki, bu
layihənin həyata keçirilməsinə, kəmərin tikintisinə başlamaq vaxtı artıq çoxdan çatıbdır.
1995-ci ilin mart ayında mən böyük məmnuniyyətlə Bakıdan Supsaya, Batumiyə maşınla gedərək, ilkin
neftin ixrac marşrutunu öz gözlərimlə yoxladım. Onu da deyim ki, bu məsafə sərgüzəştçilərin indi gedəcəyi
yolun üçdə ikisi idi. Amma o səfər, yəni mənim Bakıdan Batumiyə səfərim əvvəllər etdiyim böyük bir səfərin
də təkrarı idi. Bu, əvvəllər olmuş böyük bir səyahətin sanki təkrarı idi. Çünki 1907-ci ildə Nobel qardaşları və
mühəndislər Azərbaycan neftçiləri ilə bərabər Bakıdan Qara dənizə bir kəmər çəkmişdilər. 1907-ci ildə həmin
boru kəmərinin həlledici əhəmiyyəti necə böyük idisə, bu gün Bakı–Ceyhan da məhz həmin o əhəmiyyəti
daşıyır.
Onu da demək istəyirəm ki, 1907-ci ildə çəkilmiş həmin boru kəməri dünyanın neftə olan tələbatının 60
faizini nəql etmiş, daşımışdır. Bu, bir daha göstərir ki, tarix müəyyən mənada təkrarlanır. Beləliklə, bu
xanımların və cənabların həyata keçirəcəkləri layihə tarixi səyahətin, missiyanın təkrarı olacaqdır. Ümidvaram
ki, onlar bu dəfə bu səyahəti Qara dənizdən davam etdirərək gedib Aralıq dənizinə, Ceyhana salamat çıxacaqlar.
Bu gün biz burada bu layihə barədə düşünərkən 1994-cü ildə o böyük layihə imzalananda mövcud olan
vəziyyəti də unutmamalıyıq. 1993-cü ildə Azərbaycan çox böyük çətinliklərlə, vəzifələrlə qarşılaşmışdı. Mən
burada əyləşənlərin hamısına tövsiyə edərdim ki, «Azərbaycan gündəliyi» kitabını oxusunlar. Həmin kitabda o
dövrün bütün hadisələri işıqlandırılıbdır.
Cənab prezident, Sizin çox güclü lderliyiniz sayəsində bu gün biz tamamilə fərqli bir Azərbaycan görürük.
Amma Sizin qarşınızda yenə lə böyük çətinliklər və vəzifələr vardır.
Xatırlayıram, 1994-cü ilin sentyabrında mən buraya təcrübəsiz bir qərbli kimi gəlmişdim. O vaxt mən siyasi
məqsədlərin, qarşıdakı çətinliklərin nədən ibarət olduğunu çox da anlamırdım. O zaman Amerika səfirliyinin
birinci katibi mənə çox mühüm bir söz dedi. O bildirdi ki, əgər burada çaşbaş vəziyyətə düşməmisənsə, onda
problemi anlamayacaqsan.
Bunu ona görə deyirəm ki, bu gün Azərbaycan hara getdiyini aydın surətdə dərk edən bir ölkə olubdur. Siz
ikinci Azərbaycan dövlətinin müstəqilliyini gücləndirmisiniz. Siz həm regionda, həm də beynəlxalq miqyasda
Azərbaycana güclü müttəfiqlər taparaq ölkənizin nüfuzunu bütün dünyada tanıtmısınız, məşhurlaşdırmısınız.
İndi elə bir zaman gəlib çatıbdır ki, Sizin həyata keçirdiyiniz o böyük layihəni başa çatdırmaq, Azərbaycan
neftini dünya bazarına ixrac etmək üçün Bakı–Tbilisi–Ceyhan əsas ixrac boru kəmərini çəkmək lazımdır.
Azərbaycan vətəndaşları buna nail olduqdan sonra həqiqi firavanlığın nə olduğunu hiss edəcəklər. Sizin xalqınız
buna tamamilə layiqdir.
Cənab prezident, biz hamımız bu səyahətçilərə sağ-salamat səfər arzulayırıq. Mən onların hamısının adından
Sizə cansağlığı, müvəffəqiyyətlər arzulayıram. Bu layihəyə verdiyiniz dəstəyə görə Sizə bir daha
təşəkkürümüzü bildiririk. Sağ olun.
H e y d ə r Ə l i y e v: Hörmətli dostlar!
Verdiyiniz məlumatlar və burada ifadə olunan fikirlər sizin təşəbbüsünüzün nə qədər vacib, əhəmiyyətli
olduğunu bir daha nümayiş etdirdi.
Mən sözümə onunla başladım ki, siz macəra axtaranlarsınız. Bu barədə fikrimi onunla yekunlaşdırmaq
istəyirəm ki, siz həm də böyük siyasətçisiniz. Çünki sizin bu təşəbbüsünüzün böyük beynəlxalq, siyasi
əhəmiyyəti vardır.
Mən sözümə başlayanda sizə dedim ki, biz 1994-cü ildən bəri Bakı–Ceyhan əsas ixrac boru kəmərinin
yaranması üçün çalışmışıq. Müqavilələr imzalanıbdır. Keçən ilin noyabrında İstanbulda ATƏT-in zirvə
görüşündə dörd ölkənin – Türkiyə, Azərbaycan, Gürcüstan və Qazaxıstanın prezidentləri bu layihə barədə
müqaviləni imzaladılar. Bu müqaviləni daha yüksəklərə qaldıran o oldu ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarının
prezidenti cənab Bill Klinton da onu imzaladı.
Biz o zamandan bu müqavilənin, Bakı –Ceyhan layihəsinin həyata keçirilməsi ilə məşğuluq. Bunun üçün
gərək həmin müqavilə parlamentlərdə təsdiq olunaydı. Azərbaycan parlamenti, Gürcüstan parlamenti və
Türkiyə parlamenti bu müqaviləni təsdiq etdilər. Azərbaycan Beynəlxalq Əməliyyat Şirkəti Azərbaycan Dövlət
Neft Şirkəti ilə birlikdə bunun kommersiya məsələlərini həll edirlər və inşaata başlamaq üçün lazımi tədbirlər
görürlər.
Ancaq biz bu işə başlayandan indiyə qədər bu böyük layihənin əleyhinə çıxanlar da, onun istənilən səviyyədə
xeyir verməyəcəyini bəyan edənlər, bunun fantaziya olduğunu deyənlər də olubdur. İndi də, artıq hər şey
arxada qaldığı zaman yenə də bu işə maneçilik törədənlər az deyil. Bakı–Ceyhan barədə bu müqavilə bizdə,
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başqa ölkələrdə, bizimlə müştərək iş görən neft şirkətlərində böyük həvəs doğurubsa və onun böyük
gələcəyi vardırsa, amma bilirsiniz ki, dünyada bir ölkənin başqa bir ölkəyə qarşı qısqanclığı da mövcüddür.
Ona görə də ayrı-ayrı ölkələrdə, dairələrdə bu layihəni istəməyənlər, bəzən də onun əleyhinə çıxış edənlər
vardır.
Hesab edirəm ki, sizin Bakı–Ceyhan marafonunuz, səyahətiniz bizə çox böyük dayaq, lazım olacaq və bu
böyük layihəni dünyada daha da geniş təbliğ edəcəkdir. Bu layihəni istəməyənlərə də, yaxud onun əleyhinə
çıxanlara da cavab verəcəksiniz ki, o, nə qədər əhəmiyyətli layihə, marşrutdur ki, sizin kimi dəyərli insanlar bu
yolla gedir, Bakı –Ceyhan əsas ixrac boru kəmərinin dünyaya nümayiş etdirilməsi üçün öz xidmətlərinizi
göstərirsiniz.
Mən bütün bunlara görə sizin bu təşəbbüsünüzü yüksək qiymətləndirirəm, bu qəhrəmanlıq hərəkətinizə görə
təşəkkür edirəm. Çünki bu cür işə hər adam dözə bilməz ki, motosikletlə 2 min kilometr yol getsin. Mənim
dostum Terri Adams vaxtilə buradan Batumiyə gedibdir. O, hər halda bu yolu minik maşınında, ya
«Mersedes»də, yaxud başqa avtomobildə gedibdir. İndi mən ona desəm ki, gəl sən bu yolu motosikletlə get,
onda düşünəcəkdir. Amma bu işdə onun rolu çox böyükdür. Ona görə də mən cənab Terri Adamsın burada
olmağından çox məmnunam.
1994-cü ildən indiyə qədər Azərbaycanın keçdiyi yol haqqında hörmətli Terri Adamsın dediyi sözlərə görə
təşəkkür edirəm.
Hörmətli Tomas Qoltsun yazdığı gözəl kitablara, xüsusən onun gündəliyinə görə çox təşəkkür edirəm.
Təbiidir ki, həmin kitablar hörmətli Tomas Qoltsu istedadlı yazıçı, jurnalist kimi bir daha nümayiş etdirir.
Amma eyni zamanda o, Azərbaycanın o ağır dövrünün tarixini kənar şəxs kimi obyektiv əks etdirir. Həmin
kitablar Azərbaycan dilinə tərcümə olunmayıbdır. Mən göstəriş verəcəyəm ki, onları Azərbaycan dilinə tərcümə
etsinlər və nəşr etsinlər.
Mən sizin hamınıza yaxşı yol, sağlamlıq, uğurlar arzulayıram. Heç şübhə etmirəm ki, siz bu yolu məharətlə,
uğurla keçəcəksiniz. Həm hazırladığınız film, həm də sizin hər birinizin xatirələri bizim üçün çox dəyərli
sənədlər olacaqdır.
Bilirəm ki, siz bir barrel nefti özünüzlə götürəcəksiniz. Mən bir barrel yox, balaca bir çəlləkdə sizə neft
verirəm. Bunu sizə hədiyyə edirəm. Əgər istəsəniz, bunu mənim hədiyyəm kimi Ceyhana qədər apararsınız.
Yaxşı, çox sağ olun. Hamınıza yaxşı yol arzulayıram. Mən bir daha görüşmək arzusu ilə sizdən ayrılıram.
Sağ olun.
Əliyev, Heydər Əlirza oğlu.
Müstəqilliyimiz əbədidir: 29-cu kitab. Bakı: Azərnəşr, 2000.- S. 166-169.
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«QURTULUŞ» QAZMA QURĞUSUNUN İSTİSMARA BURAXILMASINA HƏSR OLUNMUŞ
MƏRASİMDƏ NİTQ
29 avqust 2000-ci il
Hörmətli xanımlar və cənablar!
Hörmətli qonaqlar!
Əziz neftçilər!
Bu gün biz Azərbaycanın həyatında yeni bir əlamətdar tarixi hadisə münasibətilə bu təntənəli mərasimə
toplaşmışıq. Dünyanın böyük neft şirkətləri ilə Azərbaycanın əməkdaşlığı uğurla həyata keçirilir. Biz son illər
çoxlu nailiyyətlər əldə etmişik və bu gün bu istiqamətdə yeni bir addım atılır, yeni qazma qurğusu istismara
verilir.
Bildiyiniz kimi, burada da deyildi ki, bu qazma qurğusunun tikilməsində, quraşdırılmasında,
yaranmasında bir çox xarici ölkələrin neft şirkətləri və Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti müştərək iş görmüş, bu
qazma qurğusunu istismar üçün bizə təqdim etmişlər. Bu qazma qurğusunun yaranmasında xarici şirkətlərin
mütəxəssisləri ilə bərabər Azərbaycan neftçiləri, mühəndisləri, mütəxəssisləri, fəhlələri fəal iştirak etmişlər.
Mən bu əlamətdar hadisə münasibətilə sizi təbrik edirəm. Bu qurğunun yaradılmasını və istismara
verilməsini təmin edən, bizimlə bərabər işləyən xarici ölkələrin şirkətlərini təbrik edirəm!
Azərbaycanın neftçilərini, xüsusən bu qurğunun yaranmasında zəhmət çəkmiş, fəal iştirak etmiş
mütəxəssislərimizi, mühəndislərimizi, bütün neftçilərimizi təbrik edirəm və onlara səmimi qəlbdən təşəkkür
edirəm!
Bu əlamətdar hadisə münasibətilə bütün Azərbaycan xalqını, vətəndaşlarını təbrik edirəm!
«Qurtuluş» qazma qurğusu haqqında geniş məruzə ilə çıxış edən Natiq Əliyev və qonaqlarımız bizə
ətraflı məlumat verdilər. Bu məlumatlar bizim hamımızı həqiqətən heyran edir.
Bu qazma qurğusunun yaranmasının, bu gün istismara verilməsinin Azərbaycan üçün, xalqımız,
millətimiz üçün əhəmiyyəti nədən ibarətdir?
Birincisi, bu onu göstərir ki, müstəqil Azərbaycan dövlətinin yeni neft strategiyası uğurla həyata keçirilir.
İkincisi, bu onu göstərir ki, Azərbaycana xarici sərmayənin gəlməsi davam edir. Burada deyildiyi kimi,
bu qurğunun yaranması üçün 175 milyon dollar vəsait sərf olunubdur. Bu, Azərbaycan üçün yeni sərmayədir,
yeni yatırımdır.
Bu onu göstərir və bütün dünyaya nümayiş etdirir ki, Azərbaycan xalqı, neftçiləri, mühəndisləri,
mütəxəssisləri, fəhlələri nə qədər yüksək səviyyədədirlər və nə qədər böyük işlər görməyə qadirdirlər.
Bu onu göstərir ki, Azərbaycana dünyada ən müasir, ən yüksək səviyyəli olan texnika, texnologiya gəlir,
bu da Azərbaycanın həm neft sənayesini inkişaf etdirmək, həm də Azərbaycan mütəxəssislərinin, neftçilərinin,
mühəndislərinin səviyyəsini qaldırmaq üçün çox böyük əhəmiyyət daşıyır.
Bu onu göstərir ki, bu qurğunun tikilməsi ilə ölkəmizdə mindən artıq azərbaycanlı yeni iş yeri qazanıbdır,
yüksək məvacib alıb, öz rifah halını yaxşılaşdırıbdır. Burada deyildiyi kimi, Azərbaycan bu qurğunun
tikilməsindən 28 milyon dollarlıq vergi və başqa vəsaitlər üzrə fayda götürübdür.
Azərbaycanın yeni neft strategiyasının əməli nəticələri, qələbələri budur! Bizim uğurla getdiyimiz yolun
nəticələri budur!
Xatirinizdədir ki, 1994-cü ildə Azərbaycanın ağır vəziyyətində, ölkəmiz həm sosial-iqtisadi çətinliklər
içərisində yaşadığı, həm də respublikamızda ictimai-siyasi sabitlik lazımi səviyyədə olmadığı bir zamanda biz
dünyanın böyük neft şirkətlərini Azərbaycana cəlb etdik. Onlar Azərbaycan dövlətinə inandılar və ölkəmizə
böyük sərmayələr qoymaq barədə qərar qəbul etdilər. Birgə işlərimiz nəticəsində 1994-cü ilin sentyabrında
Azərbaycan dünyanın 11 böyük neft şirkəti ilə müqavilə imzaladı. Bu müqavilə o qədər nəhəng xarakter
daşıyırdı ki, ona «Əsrin müqaviləsi» adı verildi.
«Əsrin müqaviləsi» dünyada böyük əks-səda doğurdu. Bu hadisə Azərbaycan xalqını, bizim dostlarımızı
sevindirdi, xalqımızda böyük ümidlər yaratdı. Xatirinizdədir ki, eyni zamanda, bu müqaviləyə inanmayanlar,
onun həyata keçirilməsinə mane olmaq istəyən qüvvələr də az deyildi. Ancaq həyat və ötən illər sübut etdi ki,
Azərbaycan dövləti doğru, düz yol ilə gedibdir və 1994-cü ildə Azərbaycanla müştərək iş görməyə başlayan
dünyanın böyük dövlətləri, neft şirkətləri artıq bunun əməli nəticəsini görürlər.
Biz qısa bir zamanda əməli nəticələr əldə etdik. 1997-ci ildə «Çıraq» neft yatağından neft hasil etdik və
onu dünya bazarlarına ixrac etməyə başladıq. Bu neft Bakı–Novorossiysk kəməri ilə ixrac edilməyə başlandı.
Ondan sonra biz qısa bir zamanda Bakı–Supsa neft kəmərini tikdik, 1999-cu ilin aprel ayında onu təntənəli

262

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Əsrin müqaviləsi

surətdə açdıq və Azərbaycandakı yataqlardan hasil olunan neft bu neft kəməri ilə indi dünya bazarlarına
çıxarılır.
Biz Xəzər dənizindəki «Şahdəniz» yatağında böyük, nəhəng qaz ehtiyatlarını aşkar etdik, neft ölkəsi kimi
tanınan Azərbaycanın bundan sonra həm də qaz ölkəsi olduğunu və xarici bazarlara qaz çıxarmağa yeni
imkanlarımız yarandığını bütün dünyaya bəyan etdik və bu barədə də lazımi əməli işlər görürük. «Əsrin
müqaviləsi»ndən sonra ötən illər ərzində 19 müqavilə imzalanıbdır. Bu müqavilələrdə xarici ölkələrin 30-a
qədər neft şirkəti iştirak edir. Bunların hamısı gələcəkdə Azərbaycanın nə qədər böyük miqdarda neft və qaz
hasil edib dünya bazarlarına çıxaracağına əyani sübutdur.
Hasil olan böyük nefti dünya bazarlarına çıxarmaq üçün ötən beş il müddətində biz Bakı–Tbilisi–Ceyhan
əsas neft ixrac kəmərinin tikilməsi problemləri ilə məşğul idik. Bildiyiniz kimi, keçən ilin noyabr ayında ATƏTin İstanbul zirvə görüşündə Türkiyə, Azərbaycan, Gürcüstan və Qazaxıstan prezidentləri Bakı–Tbilisi–Ceyhan
neft kəməri haqqında müqaviləni imzaladılar və bu böyük layihəyə Amerika Birləşmiş Ştatlarının prezidenti də
öz imzasını qoydu. Beləliklə də biz böyük neftin dünya bazarlarına çıxarılması üçün əsas neft kəmərinin
yaranmasına nail olduq.
İndi Azərbaycan Beynəlxalq Əməliyyat Şirkəti Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti, Türkiyənin, Gürcüstanın
neft şirkətləri ilə bərabər Bakı–Tbilisi–Ceyhan əsas ixrac boru kəmərinin inşasına başlamaq üçün lazımi
tədbirlər görürlər. Bu tədbirləri tezliklə hazırlayıb işə başlamaq lazımdır.
Təəssüf ki, indi biz yeni problemlərlə rastlaşmışıq. Bəziləri Bakı–Tbilisi–Ceyhan əsas ixrac boru
kəmərinin həyata keçirilməsinə yenidən mane olmaq istəyirlər. Bəziləri belə fikirlər söyləyirlər ki,
Azərbaycanda o qədər neft yoxdur və bu kəmərin tikilməsinə ehtiyac yoxdur.
Təbiidir ki, bu qüvvələrin, dairələrin bəziləri, ola bilər, bunu anlamırlar, bəziləri isə Xəzər dənizi kimi
böyük enerji ehtiyatlarına malik olan hövzədən Azərbaycan neftinin dünya bazarlarına çıxarılmasına müxtəlif
səbəblərdən mane olmaq istəyirlər. Ancaq onlar heç bir şey edə bilməyəcəklər. Bakı–Tbilisi–Ceyhan əsas ixrac
boru kəməri layihəsi hazırlanmalıdır, bu barədə müqavilə imzalanıbdır və bu kəmərin inşasına başlanmalıdır.
Həmin kəmər inşa ediləcək, bu iş vaxtında həyata keçiriləcək və heç kəs ona mane ola bilməyəcəkdir. Bugünkü
bu hadisə, bu təntənəli mərasim mənim indicə dediklərimə əyani sübutdur.
Bilirsiniz ki, son bir neçə ildə Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda kəşfiyyat işləri aparmaq, quyuların
qazılmasını təmin etmək üçün iki nəhəng qazma qurğusu – «Dədə Qorqud» və «İstiqlal» yarımdalma qazma
qurğuları hazırlanıb işə salınıbdır. İndi onlar öz vəzifələrini yerinə yetirirlər.
Bu gün biz yeni bir qazma qurğusunun tikilməsi, hazırlanması və istismara verilməsinin şahidiyik. Hələ
bundan sonra da belə qazma qurğuları yaranacaqdır. Çünki Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda mövcud
olan zəngin neft və qaz yataqları və ümumiyyətlə Xəzər bölgəsindəki enerji ehtiyatları belə qazma qurğularının
çox olmasını tələb edir ki, qazma, kəşfiyyat işləri aparılsın, neft və qazın hasilatına başlansın. Əgər bu belə
olmasaydı, bu cür qazma qurğusunun yaranmasına 175 milyon dollar vəsait qoyulmasına nə ehtiyac var idi?!
Mənim bu dediklərim həmin o bədxahlara, Azərbaycana düşmən gözü ilə baxanlara, ölkəmizə paxıllıq
edənlərə və ümumiyyətlə, Azərbaycan iqtisadiyyatının dünya iqtisadiyyatı ilə inteqrasiya olunmasına maneçilik
törədənlərə cavabdır.
Bu sahədə bu günə qədər gördüyümüz işlər və bundan sonra, gələcəkdə görəcəyimiz işlər Azərbaycan
xalqının rifah halının yaxşılaşmasına, Azərbaycan iqtisadiyyatının inkişaf etdirilməsinə, müstəqil bir dövlət kimi
ölkəmizin çiçəklənməsinə gedən yolları təmin edir.
Azərbaycan xalqının tam əksəriyyəti bizim gördüyümüz bu işlərə yüksək qiymət verir, ona böyük ümidlər
bəsləyir və bütün bu nailiyyətlərimizə, o cümlədən bugünkü nailiyyətimizə də sevinir. Qoy istəyənlər
sevinsinlər, istəməyənlər kor olsunlar!
Biz birinci yarımdalma qazma qurğusuna «Dədə Qorqud» adı verdik. Bunun çox böyük tarixi, milli
əhəmiyyəti vardır. Dədə Qorqud bizim ulu babamızdır. Həmin qazma qurğusu ilə Xəzər dənizində yeni neft
yataqlarının istifadəyə verilməsini təmin etmək, Azərbaycan xalqının rifahını qaldırmaq bizim məhz Dədə
Qorqud kimi ulu babamızın ruhunu şad edəcəkdir. Ona görə də biz ona «Dədə Qorqud» adı verdik.
Biz ikinci qazma qurğusuna «İstiqlal» adını verdik. Nə üçün? Çünki əgər biz istiqlaliyyətimizi,
müstəqilliyimizi əldə etməsəydik, millətimiz azad olmasaydı, Azərbaycan dövlət müstəqilliyini əldə edib dünya
birliyində bərabər hüquqlu dövlətlərdən biri olmasaydı biz bu böyük neft strategiyası planını və başqa işləri
həyata keçirə bilməzdik. İstiqlaliyyət, müstəqillik bizim üçün, xalqımız üçün bu gün də, gələcəkdə də ən əziz bir
anlayışdır. Buna görə də biz həmin qazma qurğusuna «İstiqlal» adı vermişik.
Bu gün istismara verdiyimiz yeni qurğuya isə «Qurtuluş» adı verilmişdir. Bunun da böyük əhəmiyyəti
vardır. Nə üçün «Qurtuluş»? Çünki qurtuluş Azərbaycan xalqının əsarətdən, müstəmləkəçilikdən qurtulması
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deməkdir. Qurtuluş Azərbaycan xalqının azadlığa çıxması deməkdir. Qurtuluş son illərdə Azərbaycan
xalqının başına gəlmiş bəlalardan çıxması deməkdir. Qurtuluş 1993-cü ildə Azərbaycanda yaranmış vətəndaş müharibəsindən qurtulmaq deməkdir. Qurtuluş Azərbaycan parçalandığı zaman onun parçalanmasının
qarşısını almaq deməkdir. Qurtuluş Azərbaycanın müstəqilliyi, azadlığı deməkdir. Ona görə də bu qurğu
«Qurtuluş» adını daşıyır.
Mən «Qurtuluş» qazma qurğusuna və onu idarə edəcək, orada çalışan insanlara uğurlar arzulayıram və
əmin olduğumu bildirmək istəyirəm ki, «Qurtuluş» qazma qurğusu Azərbaycan dövlətinin yeni neft
strategiyasının həyata keçirilməsində öz xidmətlərini göstərəcək, yeni neft quyularının qazılmasında, neftin və
qazın hasil olunmasında şücaətlə çalışacaq və öz nailiyyətləri ilə bizi sevindirəcəkdir.
Əziz dostlar!
Bugünkü hadisə bizim hamımızı sevindirir. Çünki yeni bir qələbənin, nailiyyətin şahidiyik. Bir də ona
görə sevinirəm ki, çox hörmət etdiyim, mənim üçün çox əziz olan Azərbaycan neftçiləri ilə yenidən görüşmək
imkanı əldə etdim.
Yaşasın Azərbaycan neftçiləri!
Yaşasın müstəqil Azərbaycan!
«Qurtuluş» qazma qurğusuna uğurlar, uğurlar, uğurlar olsun!
Sağ olun.
Əliyev, Heydər Əlirza oğlu.
Müstəqilliyimiz əbədidir: 29-cu kitab. Bakı: Azərnəşr, 2000.- S. 185-187.
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AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ DÖVLƏT NEFT ŞİRKƏTİ İLƏ AMERİKANIN
«MONKRİF OYL» VƏ TÜRKİYƏNİN «TÜRK PETROLLARI» ŞİRKƏTLƏRİ ARASINDA
«MİŞOVDAĞ» VƏ «KƏLAMƏDDİN» YATAQLARINDA HASİLATIN PAY BÖLGÜSÜNƏ
DAİR SAZİŞİN İMZALANMA MƏRASİMİNDƏ* NİTQ
ABŞ Konqresi binasının Kapitolinin «Mənsfild» otağı
12 sentyabr 2000-ci il
Hörmətli senator xanım Hadçison!
Hörmətli senator cənab Qrem!
Hörmətli senator cənab Stivens!
Hörmətli dostlar!
Hörmətli xanımlar və cənablar!
Mən sizin hamınızı burada, Amerika Birləşmiş Ştatlarının paytaxtı Vaşinqtonda, Kapitolidə, bu tarixi
binada, tarixi bir təşkilatın yerləşdiyi yerdə səmimi-qəlbdən salamlayıram. Sizə həm öz salamımı, həm də bütün
müstəqil Azərbaycanın salamını çatdırıram və hamınıza ən xoş arzularımı bildirirəm.
Biz bu gün Amerika Birləşmiş Ştatları ilə Azərbaycan arasındakı əlaqələrin inkişaf etməsi və irəliyə
getməsində yeni bir əlamətdar hadisənin şahidiyik. Azərbaycan öz dövlət müstəqilliyini əldə edəndən sonra,
1994-cü ildən etibarən ölkəmizin enerji ehtiyatlarının – həm Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda olan neft
və qaz yataqlarının, həm də quruda olan neft və qaz yataqlarının dünyanın böyük neft şirkətləri ilə, birinci
növbədə Amerika Birləşmiş Ştatlarının böyük neft şirkətləri ilə müştərək işlənilməsi prosesinə başlamışıq. İlk
addımlarımız çox çətin, ağır olubdur. Böyük müqavimətlərlə, böyük təzyiqlərlə rastlaşmışıq. Ancaq bunlara
baxmayaraq, biz öz iradəmizdən dönməmişik və bu sahədə tutduğumuz yolun doğru olduğunu dərk edərək bu
yol ilə getmişik və bu gün də gedirik.
1994-cü il sentyabr ayının 20-də biz ilk böyük müqavilə imzaladıq. Dünyanın 11 böyük neft şirkəti –
onların əksəriyyətini Amerika Birləşmiş Ştatlarının şirkətləri təşkil edirdilər, –bir yerə toplaşıb konsorsium
təşkil etdilər və Azərbaycan dövləti ilə, Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti ilə ilk müqavilə imzaladılar. Bu
müqavilə dünyada böyük əks-səda doğurdu, hay-küyə səbəb oldu və heç bilmirəm, kimsə bu müqavilənin adını
«Əsrin müqaviləsi» qoydu. Hər halda, bu ifadəni mən ilk dəfə Amerika Birləşmiş Ştatlarının prezidenti cənab
Bill Klintonun bu müqavilə münasibətilə mənə yazdığı məktubda gördüm. Ondan sonra «Əsrin müqaviləsi» adı,
demək olar ki, dünyada «Vətəndaşlıq» qazandı.
Çətin bir dövr idi. Biz cəmi üç il idi müstəqil dövlət idik. Ermənistan ilə Azərbaycan arasında müharibə
gedirdi. Bilirsiniz ki, müharibə Ermənistanın Azərbaycana qarşı torpaq iddiası ilə əlaqədardır və təəssüflər olsun
ki, müxtəlif səbəblərdən bu müharibə nəticəsində Ermənistan silahlı qüvvələri Azərbaycan ərazisinin 20 faizini
işğal etməyə nail oldular. İşğal olunmuş ərazilərdən bir milyondan artıq azərbaycanlı zorla yerindən-yurdundan
çıxarıldı. Onlar indiyə qədər çadırlarda yaşayırlar.
Mən xatırlayıram. 1994-cü il sentyabr ayının 20-də biz bu müqaviləni Bakıda «Gülüstan» sarayında
təntənə ilə imzalayanda o vaxt Azərbaycanda Baş nazir olan, amma həqiqətən çox mənfi bir şəxs söyləmişdi ki,
biz bunu bir-iki günə cırıb atacağıq. Müqaviləni cırıb ata bilmədilər. Ancaq həmin qüvvələr bu müqavilənin
qarşısını almaq üçün, Amerika Birləşmiş Ştatları ilə bizim əlaqələrimizin yaranmasının qarşısını almaq üçün bir
həftədən sonra Azərbaycanda silahlı dövlət çevrilişi cəhdi göstərdilər. Ancaq bizim xalqımız müstəqil Azərbaycan dövlətini, onun prezidentini müdafiə etdi. Silahsız bir milyon vətəndaş Prezident sarayının ətrafına
toplaşdı. Ona görə silahlı adamlar bizə heç bir şey edə bilmədilər.
Sonrakı dövrlər də bizim üçün çox çətin idi. Çünki həm Azərbaycanın daxilində olan bəzi qüvvələr, həm
də Azərbaycanı öz təsir dairəsində saxlamaq istəyən ölkələr Azərbaycanın Amerika Birləşmiş Ştatları ilə
yaranmış və sürətlə inkişaf edən əlaqələrini istəmirdilər, bunun qarşısını almaq istəyirdilər.
Ötən altı il müddətində biz bu yol ilə gedərək çox böyük müqavimətlərlə rastlaşdıq. Əgər bu tarixi sizə
danışsam, gərək məni beş-altı saat dinləyəsiniz. Amma mən bunu etmərəm. Sadəcə, onu demək istəyirəm ki, biz
* Mərasimi senator xanım Key Beli Hadçison giriş sözü ilə açaraq iştirakçıları səmimiyyətlə salamladı, dünyanın görkəmli dövlət
xadimlərindən biri olan prezident Heydər Əliyevin burada iştirak etməsindən şərəf duyduğunu söylədi.
Mərasimdə ABŞ Ticarət nazirinin xüsusi müşaviri Yan Kalitski, Amerika prezidenti və dövlət katibinin Xəzərin enerji məsələləri
üzrə xüsusi müşaviri Con Vulf, senatorlar Fil Qrem, Ted Stivens çıxış etdilər. Birləşmiş Ştatların Energetika nazirinin müavini Devid
Qoldman nazir Bill Riçardsonun Azərbaycan Respublikasının prezidenti Heydər Əliyevə təbrik məktubunu oxudu.
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bu işləri nə qədər ağır vəziyyətdə başlamışıq. İndi isə biz qalibik. Tutduğumuz yolda çox böyük nailiyyətlər əldə
etmişik.
Bu gün 20-ci müqavilə imzalanır. Onlardan bir qismi Azərbaycanda imzalanıbdır. Mən 1997-ci ildə
Vaşinqtonda olarkən Ağ evdə dörd müqavilə imzalandı. "Monkrif oyl" ilə müqavilə keçən il bu binada
imzalandı. İndiyədək bunların sayı 19 idi. 20-cisi bu gün imzalanır. Bunların böyük gələcəyi vardır. XX1 əsrdə
bizim övladlarımız, bizdən sonra gələn nəsil bunlardan çox səmərəli istifadə edəcəkdir. Ancaq indi də biz bunun
müsbət nəticələrini görürük.
Bəli, «Çıraq» yatağından ilk neftin alınmasını biz qarşımıza məqsəd qoyduq və 1997-ci ildə oradan ilk
neft aldıq. Çox gözəl, müasir bir platforma yaratdıq. Artıq indi orada 10 milyon tondan çox neft hasil olunub və
iki boru kəməri ilə – Bakı–Novorosiysk, Bakı–Supsa boru kəmərləri ilə bu nefti birlikdə ixrac edirik.
Əsas ixrac boru kəməri isə Bakı–Tbilisi–Ceyhandır. Bunun üzərində biz bir neçə il işlədik və Amerika
Birləşmiş Ştatlarının hökuməti, prezidenti və nazirləri bu sahədə çox çalışdılar. Nəhayət, biz keçən ilin noyabr
ayında İstanbulda, ATƏT-in zirvə görüşü zamanı bu müqaviləni imzaladıq. Dörd respublikanın prezidenti ilə
bərabər, Amerikanın prezidenti cənab Bill Klinton da imzaladı.
Bizim parlamentdə artıq bu müqaviləni ratifikasiya ediblər. İndi biz Bakı–Tbilisi–Ceyhan neft kəmərinin
tikintisinə başlayırıq. Bu proqramın da qarşısını almaq istəyirlər. Ancaq bizim iradəmiz möhkəmdir. Xüsusən
Amerika Birləşmiş Ştatları, onun hökuməti, Konqresi bu proqrama çox böyük əhəmiyyət verir. İndi artıq bizim
üçün çətinliklərin qarşısını almaq əvvəlkilərə nisbətən asandır. O vaxt tək idik. Amma indi dünyanın 14 ölkəsini
təmsil edən 30 böyük neft şirkəti Azərbaycanda iş görür.
İmzalanmış müqavilələr üzrə Azərbaycana bu sahədə 60 milyard dollara qədər investisiya qoyulacaqdır.
Bu işlərin təxminən 30 faizi Amerika Birləşmiş Ştatlarının şirkətlərinə aiddir. Siz bəzi şirkətlərinizi əlinizdə
saxlaya bilmədiniz. Çünki «Əsrin müqaviləsi»nin əsasını qoyanlardan biri olan «AMOKO» şirkəti «Bi Pi» ilə
birləşdi. «Arko»da «Bi Pi» ilə birləşdi. Amma bu, sizin işinizdir. Biz buna qarışmırıq. Əsas odur ki, biz bu
şirkətlərlə əməkdaşlıq edirik. Amma hansı şirkət daha çox başqa şirkəti əlinə alırsa, təbiidir ki, o, hər şeyə
nəzarət edir. Dünən öyrəndim ki, «Şevron» şirkəti hələ ki, öz müstəqilliyini qoruyubdur.
Müstəqillik bizim üçün çox müqəddəs anlayışdır. Biz dövlət müstəqilliyini göz bəbəyimiz kimi
qoruyuruq və qoruyacağıq. Əgər Azərbaycan öz dövlət müstəqilliyini əldə etməsəydi, indi biz bu cür böyük işlər
görə bilməzdik. Mən də Vaşinqtonda, Kapitolidə sizinlə bərabər otura bilməzdim. Azərbaycanın dövlət
müstəqilliyi, Azərbaycan–Amerika dostluq, əməkdaşlıq əlaqələri bütün bu müqavilələrin həyata keçirilməsinin
əsas təminatıdır.
Son beş ildə Amerika Birləşmiş Ştatlarının şirkətləri Azərbaycana 1 milyard 600 milyon dollar investisiya
qoyublar. Bunun 1 milyard 400 milyon dolları neft sektoruna aiddir. Ümumiyyətlə, beş ildə Azərbaycana 5,2 milyard
dollar xarici investisiya gəlibdir. Yəni inkişafımız üçün çox gözəl əsas yaratmışıq. Bu işlərimizdə biz Amerika
Birləşmiş Ştatlarına arxalanırıq, güvənirik. Hesab edirik ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarının dövləti, hökuməti bizi heç
vaxt çətinlikdə qoymayacaqlar.
Keçən il biz burada «Monkrif oyl» şirkəti ilə bir müqavilə imzaladıq. Bu şirkəti mənə təqdim edəndə bir
çox mötəbər insanlar şirkət haqqında, onun tarixi barədə çox gözəl fikirlər söylədilər. Bu şirkət bir ailəyə
məxsus olan şirkətdir və bu ailə də Amerika Birləşmiş Ştatlarında çox böyük hörmətə malikdir. Bu bizim üçün
çox əhəmiyyətlidir. Müqaviləni imzalamaq haqqında təklif gələndə, təbiidir ki, bizim müəyyən suallarımız var
idi. Amma onları da həll etdik və bu gün böyük məmnuniyyətlə ikinci müqavilənin imzalanmasında sizinlə
bərabər iştirak edirəm.
«Monkrif oyl»un həm birinci, həm də ikinci müqaviləsi Azərbaycanın quru sektorunda olan neft
yataqlarına aiddir. Bizim mütəxəssislər, geoloqlar hesab edirlər ki, 1848-ci ildən Azərbaycanda sənaye üsulu ilə
neft hasil olur. İndiyə qədər Azərbaycanın quru hissəsində neftin 70 faizi hələ çıxarılmayıbdır. Ona görə
«Monkrif oyl» şirkətinin məhz bu yataqlara maraq göstərməsi bizim üçün həm konkret bu fakta görə, həm də
gələcək işlərimiz üçün çox əhəmiyyətlidir. Əmin ola bilərsiniz ki, başqa müqavilələrdən fərqli olaraq, mən bu
müqavilənin həyata keçirilməsinə xüsusi diqqət verəcəyəm və lazım olan bütün yardımları edəcəyəm.
Mən bu hadisə münasibətilə sizi təbrik edirəm. «Monkrif oyl» şirkətinə Azərbaycanda böyük uğurlar
arzulayıram. Şübhə etmirəm ki, bu gün imzalanmış müqavilənin əməli nəticələrini yaxın vaxtlarda görəcəyik.
Sağ olun. Təşəkkür edirəm.
K e y B e l i H a d ç i s o n: Cənab Prezident, bu mötəbər hadisənin yaddaşınızdan silinməməsi üçün, icazə
verin, senator Qremin adından və öz adımdan bu hədiyyəni Sizə təqdim edim.
***
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Azərbaycan Respublikasının prezidenti Heydər Əliyevin Amerika Birləşmiş Ştatlarına işgüzar səfəri başa
çatdı.
Heydər Əliyev ABŞ-a səfəri zamanı soyuqladığından müalicə üçün Klivlend şəhərindəki klinikaya müraciət
etmiş və oraya yola düşmüşdü. O klinikada tam müayinədən keçmiş, soyuqdəymədən müalicə olunmuş, özünü tam
gümrah və sağlam hiss etdiyindən sentyabrın 27-də Klivlenddən Bakıya yola düşmüşdü.
Lakin bu müddətdə Rusiyanın bəzi kütləvi informasiya vasitələri naməlum qaynaqlara istinad edərək,
Azərbaycan prezidentinin səhhəti haqqında xoşagəlməz və təxribat xarakterli məlumatlar yayırdılar.
Əliyev, Heydər Əlirza oğlu.
Müstəqilliyimiz əbədidir: 30-cu kitab. Bakı: Azərnəşr, 2000.- S. 38-40.
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«AZƏRNEFTYAĞ» İSTEHSALAT BİRLİYİNDƏ NƏHƏNG BİTUM QURĞUSUNUN
İSTİFADƏYƏ VERİLMƏSİNƏ HƏSR OLUNMUŞ
MƏRASİMDƏ NİTQ
3 noyabr 2000-ci il
Əziz bacılar, qardaşlar!
Əziz dostlar!
Əziz neftayıranlar, neftçilər!
Mən bugünkü əlamətdar hadisə, yəni bu böyük, çoxsahəli müəssisənizdə bitum qurğusunun tikilib başa
çatması və onun istismara verilməsi münasibətilə sizi ürəkdən təbrik edirəm. Sizə, müəssisənizdə çalışan hər bir
insana, şəxsə səadət, cansağlığı və bütün işlərinizdə uğurlar arzu edirəm.
Sizin müəssisənin çox böyük tarixi vardır. Azərbaycanda sənaye üsulu ilə neft hasilatına başlandıqdan sonra
xarici ölkələrdən olan bir çox şirkətlər Bakıya gəldilər. Onlar neftin hasilatı ilə məşğul oldular və təbiidir ki,
bundan faydalanmağa çalışdılar.
Əgər bütün Yer kürəsini götürsək, o vaxtlar bir neçə nöqtədə, yerdə neft çıxırdı. Mən bunu dəfələrlə
demişəm ki, ümumiyyətlə, neftin sənaye üsulu ilə hasil edilməsi dünyada ilk dəfə 1848-ci ildə Azərbaycanda,
bundan bir neçə il sonra Amerika Birləşmiş Ştatlarında olubdur.
Ona görə də o vaxt, XIX əsrin sonunda Azərbaycanda neft hasilatı genişləndi, ölkəmizə maraq artdı, xarici
ölkələrdən gəlib burada iş gördülər. Təbiidir ki, iş görmək istəyən adamların heç biri buraya kiməsə xeyir
vermək üçün gəlmirdi. O, birinci növbədə, öz xeyrini düşünürdü. Eyni zamanda, onlar mütəxəssis olduqlarına,
Qərbin o vaxt inkişaf etmiş texnikasından, texnologiyasından istifadə edə bildiklərinə görə, təbiidir,
Azərbaycanda neft sənayesinin inkişafında xeyli rol oynadılar. Onlar buraya gəldilər, texnikanı, texnologiyanı
tətbiq etdilər.
Azərbaycanın öz sahibkarları, yəni neft olan ərazilərin sahibləri yarandı, onlar zənginləşdi. Məsələn, məşhur
Hacı Zeynalabdin Tağıyevin zənginləşməsi ona məxsus olan torpaqdan neft çıxdıqdan sonra olubdur. O təbiidir
ki, zəngin adam olub, amma eyni zamanda, xalq üçün çox işlər görübdür. İndi biz Bakıda bir çox gözəl binaları
görürük. Bu binaları o tikib, yaradıbdır. Doğrudur, o bunları özü üçün tikibdir, amma xalq üçün də tikibdir.
Məsələn, o, məktəb, teatr binaları tikibdir. Yəni o, sadəcə, özü haqqında düşünməyibdir. Bakıda Zeynalabdin
Tağıyev Teatrı vardı. Oraya hamımız getmişik. Həmin bina bu yaxınlara qədər yaşadı, sonra bir az köhnəldiyinə
görə, biz həmin binanı söküb yerində elə ona bənzər gözəl, amma ondan müasir bir bina, Musiqili Komediya
Teatrının binasını tikdik.
Demək istəyirəm ki, Azərbaycanda neft sənayesi qədim tarixə malikdir və əgər ilk dövrlərdə nefti hasil
edənlər bazara, sadəcə, xam neft çıxarırdılarsa, sonralar onu emal edib, neft məhsulları əldə edib dünya bazarına
çıxartdılar. Təbiidir ki, bununla daha da irəliyə getdilər, zənginləşdilər və Azərbaycanda neft emalı sənayesi
yarandı. Bir neçə belə müəssisə var idi. Onlardan ən böyüyü bu dayandığımız yerdə olan neftayırma zavodu idi.
Sovet hakimiyyəti qurulandan sonra o təbiidir ki, Sovetlər İttifaqının, dövlətin ixtiyarına keçdi. Bir vaxt o zavod
Stalinin adına idi. Yadımdadır, sonra onu dəyişdirdilər, XXII partiya qurultayı adını qoydular. Bunlar hamısı
veteranlara məlumdur, veteran olduğum üçün mənə də məlumdur.
Ancaq bunlar köhnə texnologiya ilə işləyirdilər. Təbiidir ki, köhnə texnologiya yaxşı məhsuldarlığı təmin
etmir. Köhnə texnologiya ilə məhsul baha başa gəlir. Bir də ki, neftayırma sənayesi müxtəlif tullantılarla ətraf
mühiti zəhərləyir. Amma o vaxtlar görünür, Azərbaycanın imkanı olmayıbdır ki, köhnəlmiş, köhnə
texnologiyaya malik olan neftayırma zavodlarını yeniləşdirsinlər. Deyə bilmərəm ki, istəməyiblər. Görünür,
istəyiblər, amma edə bilməyiblər – ya bacarıqları olmayıbdır, ya da imkanları olmayıbdır.
Bax, burada yerləşən neft emalı müəssisələri Bakı şəhərinin bu gözəl hissəsini, Xəzər dənizinin bu gözəl
sahilini Qaraşəhərə çevirdi. O vaxtlar hamı Bakının bu hissəsinə Qaraşəhər deyirdi. Qaraşəhər, Qaraşəhər,
Qaraşəhər. Nə üçün Qaraşəhər? Çünki burada zavodlardan havaya çıxan həmin o tullantılar, zəhərli maddələr, o
hislər torpağı da qara edirdi. O qaranı havada da görürdün və burada evlərin hamısı qara idi. Ona görə də
insanlar buna Qaraşəhər deyirdilər.
1970-ci illərdə biz burada işləyəndə, mən Azərbaycana rəhbərlik edərkən çox işlər gördük. Azərbaycanda
sənayeni yüksək templərlə inkişaf etdirdik, maşınqayırma sənayesi yaratdıq, başqa sənayeləri yaratdıq. Amma
neft sənayesi bizim üçün o vaxt da əsas sahə idi, bu vaxt da əsas sahədir. Çalışırdıq ki, neft sənayesini daha da
müasirləşdirək, yeni texnologiya ilə təchiz edək. Beləliklə, məhsuldarlığı artıraq, məhsulun ucuz başa gəlməsini
təmin edək, gəliri artıraq. Ancaq bunlar hamısı bizim özümüzün əlində deyildi.

268

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Əsrin müqaviləsi

İndi burada mənim dostum, veteran Fərhad Əliyev xatırlatdı. Mən 1971–72-ci illərdə bu neftayırma
zavodlarının vəziyyəti ilə tanış olan kimi, düşündüm ki, bu zavodlar belə yaşaya bilməz. Burada yeni zavodlar
tikməliyik. Amma sizə bildirmək istəyirəm, bu, asan deyildi, çox çətin idi. Bu gün düzünü, həqiqəti demək
lazımdır. Ona görə çətin idi ki, Moskva, adətən, Azərbaycan kimi respublikalardan nefti sorurdu, bizim
məhsullarımızı sorurdu, ancaq burada sənayenin bu hissəsini və başqa hissələrini müasirləşdirmək üçün, yeni
texnika gətirmək üçün lazım olan vəsaiti vermirdi.
40-cı illərdə Sovetlər İttifaqında əsas neft hasilatı Azərbaycanda idi. Bunu dəfələrlə çox məşhur adamlar
deyibdir. Mən də bunu bilirəm ki, 1941–45-ci illər müharibəsi, faşist Almaniyasının Sovetlər İttifaqına hücumu
zamanı təbiidir ki, hər şeyi neft həll edirdi. Təyyarə, tank, avtomobil – hamı üçün neft lazım idi. O vaxt
Sovetlər İttifaqının bütün neftə olan tələbatının 70 faizini Azərbaycan ödəyirdi. Azərbaycanın tarixi xidməti
var. Ona görə ki, Azərbaycan neftçilərinin, Azərbaycan xalqının bir hissəsi cəbhəyə getdi, alman faşistləri ilə
vuruşdu, həlak oldu, canlarını qurban verdi. Arxada olan insanlar isə gecə-gündüz, 24 saat işləyirdilər. Bəzən
həftələrlə evə getmirdilər. Ona görə ki, istəyirdilər bir tərəfdən, neft çıxarsınlar, ikinci tərəfdən, bu nefti emal
edib benzin, başqa məhsullar istehsal edib hərbi texnikanı təmin etməyə göndərsinlər. Ona görə də mən
deyirəm ki, Sovetlər İttifaqı Azərbaycandan çox faydalanırdı. Amma buraya vəsait qoymağa o qədər maraqlı
olmurdular.
Bunun səbəbini mən bir dəfə demişəm, bu gün də demək istəyirəm. Bu ondan ibarət idi ki, müharibədən
sonra, təxminən 50-ci illərdə Rusiyanın bir çox regionunda neft yataqları açıldı. O yataqların açılmasında da,
onların genişlənməsində də, oralarda böyük həcmdə neft hasil edilməsində də yenə Azərbaycan xalqının,
Azərbaycan neftçilərinin böyük xidməti olmuşdur. Məsələn, o vaxtlar Tatarıstanda neft yataqları açıldı,
Azərbaycan mütəxəssisləri orada idilər. Oraya «ikinci Bakı» dedilər. Sonra başqa yerlərdə neft yataqları açıldı,
yenə də Azərbaycan mütəxəssisləri ona «üçüncü Bakı» dedilər. Neft yataqları ilə zəngin olan Tümen kimi bir
bölgədə də Azərbaycan mütəxəssisləri, Azərbaycan neftçiləri əsas işi gördülər. Ona görə «ikinci Bakı», «üçüncü
Bakı», «dördüncü Bakı» o vaxtkı Sovetlər İttifaqının bütün həyatında məlum idi. Düzdür, indi yaddan çıxarırlar,
bunu gənclər də bilmirlər. Mən bunları ona görə deyirəm ki, millətimizin, xalqımızın tarixi xidmətlərini, tarixi
nailiyyətlərini biləsiniz.
Məsələn, indi Tümendə nə qədər azərbaycanlı yaşayır. Bəziləri deyirlər ki, azərbaycanlıların çoxu
Azərbaycandan kənarda yaşayırlar. Onlar orada yaşayırlar. Çünki 30, 40 il bundan öncə gedib orada işləyiblər,
indi də işləyirlər, özlərinə yaxşı həyat qurublar. Təbiidir ki, bu da bizim üçün çox əhəmiyyətlidir.
Məsələn, orada neft kəşf edənlərdən biri o vaxtlar Azərbaycandan getmiş gənc mütəxəssis, geoloq Fərman
Salmanovdur. O orada nə qədər böyük işlər gördü. Xatirimdədir, mən Azərbaycanda işləyəndə o hərdənbir
Azərbaycana gəlirdi. Biz onu böyük qonaq kimi qəbul edirdik. Çünki o bizim Azərbaycan oğlu idi və Tümendə
yeni-yeni neft yataqlarının kəşf edilməsində əsas rol oynayırdı. Sonra Moskvada geologiya nazirinin birinci
müavini işləyirdi. İndi yenə də Moskvada yaşayır, orada işləyir, elmlə məşğul olur. Yəni bu, bir nəfər deyildir.
Mən yalnız bir nəfərin adını çəkirəm. Minlərlə, on minlərlə Azərbaycan neftçisi o vaxtlar gedib Rusiyada neft
hasilatında öz xidmətlərini göstərirdi.
Belə halda, yəni Rusiyanın bir çox regionunda külli miqdarda neft hasil olan zaman təbiidir ki, xam nefti
emal etmək üçün neftayırma zavodları tikilməli idi. Mən 70-ci illərin əvvəllərində – Fərhad burada adını çəkdi
– neft emalı sənayesi naziri Viktor Stepanoviç Fyodorovu bir neçə dəfə Azərbaycana gətirdim. Biz burada neft
emalı sənayesinin 100 illik yubileyini keçirdik. Mən ona dedim ki, get, bu zavodlara bax, bunlar artıq belə
vəziyyətdə yaşaya bilməzlər.
O vaxt bütün məsələləri onlar, Moskva həll edirdi. Yeni texnologiya, məsələn, «ELOU AVT-6» qurğusu o
vaxt var idi, amma onu aparıb Sibirdə, Tatarıstanda, Uralda quraşdırırdılar. Orada heç köhnə zavodlar da yox
idi. Bizə isə deyirdilər ki, sizdə zavod var, onu bir az modernləşdirin, düzəldin, hələ ki, dözərsiniz. Ancaq mən
dözmədim. Mən həmin Fyodorova nə qədər dedim, o bunu edə bilmədi. Bəlkə Fərhad bunları bilmir. Mən o
vaxtlar sonra Nazirlər Sovetinin sədrinə müraciət etdim. Kommunist Partiyasının Baş katibinə dəfələrlə
müraciət etdim. Bəzilərini buraya gətirdim, göstərdim və dedim ki, artıq biz belə müəssisələrlə yaşaya bilmərik.
Nəhayət, 1973–74-cü illərdə mən «ELOU AVT-6» qurğusunun Azərbaycana gətirilməsinə nail oldum.
Xatirimdədir, 1976-cı ilin əvvəlində Keşlədə – bilmirəm, indi onun adı nədir – «ELOU AVT-6» qurğusunu
tikdik. Bu, birinci idi. O vaxt zavodun adı Vladimir İliç Lenin idi, indi «Azərneftyanacaq»dır.
Yadımdadır, ondan sonra orada yüksək keyfiyyətli benzin almaq üçün sovet xəzinəsindən 40 milyon dollar
– o vaxtlar dolların qiyməti bundan yüksək idi – ayırdılar. Orada «Reforminq» qurğusu tikdik. Amma bu məni
qane etmirdi. Çünki burada vəziyyət ağır idi. Amma onları əldə edəndən sonra mən yenə də təzyiq göstərməyə,

269

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Əsrin müqaviləsi

tələb etməyə başladım. Nəhayət, mən burada «ELOU AVT-6» qurğusunun tikilməsi haqqında Moskvanın
qərarını aldım və bunu tikməyə başladıq.
Doğru xatırlayırlar, mən o vaxtlar buraya gəldim, dənizin kənarına qədər getdim, təsəvvür edə bilməzsiniz,
yer qara, divarlar qara, bütün qurğular qara, burada işləyənlərin də üz-gözü qara rəngdə idi. Deyirlər, indi
dənizdə balıq tuturlar. Onda mən dənizə baxdım, qapqara neft idi. Dəhşətə gəldim, bizim insanlar belə şəraitdə
işləyir, yaşayırlar. Təbiidir ki, bu cür geridə qalmış texnologiya bizə hər tərəfdən zərər verirdi. Bir tərəfdən,
məhsulun keyfiyyəti istənilən səviyyədə deyildi, ikinci tərəfdən, məhsul baha başa gəlirdi, üçüncü tərəfdən,
zəhərli tullantılar təkcə bu sahəni yox, bütün Bakının ekologiyasını zəhərləyirdi. Bilirsiniz, mən buna dözə
bilmədim. Ona görə də çalışdım və yeni bir qurğu – «ELOU AVT-6» qurğusunu aldıq, gətirdik, onun inşasına
başladıq.
Mənim bacılarım burada xatırladılar ki, 1982-ci ilin yanvar ayında – xatirimdədir, qış idi, qar da yağırdı –
buraya gəldik, sizin bu toplantı kimi bir toplantı keçirdik, zavodu açdıq, lenti kəsdik və beləliklə, burada xırdaxırda təmizlənmə işləri getdi.
Xatirimdədir, o vaxt, 1976-cı ildə mən Azərbaycanın sənayesinin inkişafı üçün Moskvadan böyük bir qərar
almağa nail oldum. O, sənayenin bütün sahələrini əhatə edirdi. Biz onu müzakirə edəndə mən öz nitqimdə bir
neçə söz dedim. Dedim ki, biz bu proqramı yerinə yetirəndən sonra Azərbaycanda 100 illərdən bəri Qaraşəhər
adlanan şəhər ağaracaq, təmizlənəcək, burada gül-çiçək əkiləcək və bu, Azərbaycanın gözəl bir guşəsinə
çevriləcəkdir. Mən bu sözləri 1976-cı ildə demişəm. İndi mən xoşbəxtəm. Ona görə xoşbəxtəm ki, görürsünüz,
24, 25 il bundan öncə mənim qoyduğum səylər, həyata keçirdiyim tədbirlər öz nəticəsini verib və bəyan etdiyim
sözlərin hamısı indi həqiqətə çevrilib, bu günün reallığıdır. Ona görə də sizin bu müəssisə mənim üçün
doğmadır. Təkcə sizin müəssisə deyil, Azərbaycanda yüzlərlə belə müəssisə vardır. Onların yaranmasında mən,
necə deyərlər, canımı qoymuşam. Onlar mənə doğmadır və onların inkişafını hər dəfə görəndə sevinirəm.
Təəssüflər olsun ki, indi bəziləri əvvəlki səviyyədə işləyə bilmirlər. Bunun obyektiv səbəbləri vardır. Bu
məni narahat edir, incidir. Amma biz onları da mütləq lazımi səviyyəyə qaldıracağıq. Buna arxayın olun.
Biz neft emalı sənayesinə ikinci nəfəs verdik. Neft emalı sənayesini dirçəltmək və dənizdən neft çıxarmanın,
ümumiyyətlə, neft və qaz yataqlarının geniş miqyasda işlənilməsi üçün 1994-cü ildə bağlanan ilk müqavilədən
sonra Azərbaycanın neft sənayesi müasir səviyyədədir və bundan sonra da inkişaf edəcəkdir.
İndi biz buraya bitum qurğusunun açılışına toplaşmışıq. Burada doğru dedilər, mən o vaxt «ELOU AVT-6»
qurğusunun Azərbaycanda tikilməsi barədə qərar verilməsinə nail olandan sonra bizim mütəxəssislər təklif
etdilər ki, Bakıda mütləq bitum qurğusu yaradılmalıdır. Çünki burada bitum istehsal olunurdu. Oradakı
fotoşəkillərdə bu görünür. «ELOU AVT-6» təbiidir ki, neft emalı üçündür, amma bitum qurğusunun ayrı
xüsusiyyəti vardır. Ona görə də mən 1980-ci ildə bitum qurğusunun tikilməsi haqqında yenə də sovet hökumətinin, Moskvanın qərarının əldə edilməsinə nail oldum.
Çox təəssüflər edirəm ki, 1982-ci ilin sonunda Azərbaycandan getdim, sizdən ayrıldım. Doğrudur, beş ildən
çox Moskvada işləyəndə yenə də Azərbaycanın bütün işləri ilə məşğul olurdum. Ondan sonra isə mənim
həyatım sizə məlumdur. Ağır bir dövr yaşadım. Ancaq 1993-cü ildə siz məni yenə də Azərbaycanın rəhbərliyinə
dəvət etdiniz. Gəldim, o vaxt başlanan işləri, yarımçıq qalan işləri indi başa çatdırmağa və yeni-yeni işlər
görməyə çalışıram.
Son illər burada görülən işlər həqiqətən çox sevindiricidir. Müəssisənin direktoru, çıxış edən veteranlar
rəqəmlər misal gətirdilər. Məsələn, 1990–1991-ci illərdə müəssisə nə vəziyyətdə idi? Bu cür gözəl müəssisə
zərərlə işləyirdi. Əgər sən bunu xüsusi müəssisə etmək istəsən, bu da mümkün deyildi. Mən dəhşətə gəlirəm.
Bu cür müəssisə, bütün sistemlərdə, sovet sistemində də, nə bilim, indi yeni sistemdə də, bazar iqtisadiyyatında
da gəlirlə işləyə bilər. Vaxtilə gətirib onun içərisində 150 kiçik müəssisə yaradıblar. Bu indi burada deyilən
həmin oğurluğu qanuniləşdirmək məqsədi daşıyırdı. Burada kiçik müəssisənin nə işi var? Bu özü böyük
müəssisədir və elə bir müəssisədir ki, onun içində kiçik müəssisələr yaratmağa heç bir ehtiyac yoxdur. Kim
bunu edibsə, təbiidir ki, öz şəxsi məqsədlərinə nail olmaq üçün edibdir. İndi bunlar hamısı buradan təmizlənib?
Yoxdur ki?
R a m i z M i r z ə y e v («Azərneftyağ» İstehsalat Birliyinin Baş direktoru): Cənab Prezident, bəli,
təmizlənibdir.
H e y d ə r Ə l i y e v: Görürsünüz, həmin kiçik müəssisələr indi yoxdur. Siz də indi daha yaxşı işləyirsiniz.
Siz o dövrü yaşamısınız, allaha şükür ki, ondan da xilas olmusunuz. Həmin məsələlərdən mənim bir az xəbərim
var idi. Sonralar bunları təhlil edəndə bildim ki, iş nə yerə gedir.
Məsələn, xatirimdədir, biz 1995–1996-cı illərdə özəlləşdirmə proqramını həyata keçirməyə başlayanda
bəziləri deyirdilər ki, gəlin hər şeyi bir ildə özəlləşdirək, nə varsa hamısını dağıdaq, şəxsi mülkiyyətə verək,
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onda hər şey yaxşı olacaqdır. Mən isə bunlara yol vermədim. O vaxt bəzi adamlar bu cür müəssisələri, bizim
neft sənayesini özəlləşdirmək istəyirdilər. Onlar Azərbaycan xalqının ən böyük sərvətini, bu gün də, 100, 200 il
bundan sonra da xalqımıza xidmət göstərəcək və onun sosial inkişafını təmin edəcək neft sənayesini, neft
şirkətini özəlləşdirmək istəyirdilər. Başa düşürsünüz? Mən o vaxt bunların qarşısını aldım.
Mən bunu nə üçün deyirəm. Bu cəhdlərin məqsədi o idi ki, demək, bir adam, bir neçə adam murdar fikirlərlə
bu zavodu əlinə keçirsin, sonra nə cür istəyirsə istifadə etsin. Mən bu barədə o vaxt da mövqeyimi bildirmişəm
və bu gün də deyirəm. Hamı bilsin. Çünki bəzi yerlərdə müxtəlif fikirlər gəzir. Neft sənayesi Azərbaycanda
özəlləşdirilə bilməz. Neft sənayesi, neft emalı sənayesi dövlətin əlində olmalıdır. Əgər biz respublikamızın
bazar iqtisadiyyatına doğru inkişafını tam təmin edə bilsək, iqtisadi cəhətdən inkişaf etmiş ölkələrin səviyyəsinə
qaldıra bilsək – buna hələ çox var – hesab edirəm, gələcək nəsillərə imkan vermək olar ki, bu sahədə də özəlləşdirmə aparsın. Amma indiki dövrdə bunların heç birini şəxsi ələ vermək olmaz. Onu bilin, heç kəsə vermək
olmaz.
İndi baxın, bu müəssisə insanlara nə qədər xeyir verir. Burada dedilər, mən də bu rəqəmlərlə tanışam. Orta
əmək haqqı 550 min manatdır. Dostum Cahangir Quliyev burada dedi ki, ən az maaş 200 min manatdan artıqdır.
Amma bu hələ son hədd deyildir. Burada dedilər, mən də bunu təsdiq edirəm ki, bundan sonra istehsalın
keyfiyyəti, məhsuldarlığı artacaqdır, maaşlar qalxacaqdır.
Amma bu müəssisəni bir qrupun ixtiyarına ver, nə cür istəyir, elə də etsin, insanların bir qismini çölə atsın,
hər şeyi öz şəxsi məqsədləri üçün etsin. Bu ola bilməz. Vaxtilə həmin o kiçik müəssisələri yaradanlar buranı
özəlləşdirmək fikri ilə yaşamışlar.
Bir şeyi də qeyd etmək istəyirəm ki, müəssisənin kollektivindən və aparıcı qüvvə olan mühəndis-texniki
işçilərdən, rəhbərlikdən çox şey asılıdır.
Məsələn, mən bir neçə dəfədir ki, buraya gəlirəm. Mən hər dəfə buraya sizin əldə etdiyiniz hansısa
nailiyyətlərlə əlaqədar gəlirəm. Amma biz bu zavoddan əvvəl ilk dəfə 1976-cı ildə «ELOU AVT-6» qurğusunu
Keşlədə yaratdıq. Dediyim kimi, sonra orada böyük bir «Feforminq» qurğusu tikdik. Ondan əvvəl orada 3
milyon ton həcmində neft emal etmək imkanına malik olan – bəlkə indi o köhnəlibdir – qurğu var idi. Son illər
buradakı inkişafı görürəm. Amma o biri müəssisədə bu inkişafı görmürəm.
N a t i q Ə l i y e v (Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin prezidenti): Cənab Prezident, orada hazırda müəyyən işlər
görülür.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bəs niyə görmürəm? Yox, demək, bu, kollektivdən, kollektivə rəhbərlik edənlərdən
asılıdır. Əgər orada bir nailiyyət olsaydı, siz çoxdan məni oraya aparmışdınız. Ona görə də hesab edirəm, bizim
kimi adamların – ölkəyə, xalqa rəhbərlik edən adamların borcu, vəzifəsi ondan ibarətdir ki, qursun, yaratsın,
gələcək işlərin əsasını qoysun. Amma siz insanların, mütəxəssislərin, fəhlələrin, müxtəlif sahələrdə işləyən
adamların da borcu ondan ibarətdir ki, müəssisəni, texnikanı, texnologiyanı səmərəli işlətsinlər və istehsalı
artırsınlar. Mən öz borcumu yerinə yetirmişəm. Siz də öz borcunuzu yerinə yetirirsiniz. Buna nümunə həmin bu
bitum qurğusudur.
Mən dedim, vaxtilə sovet hökumətinin bu barədə qərarını aldıq. İşlər bir az başladı, amma sonra yatdı.
Gərək ki, bitum qurğusu son iki-üç il ərzində quraşdırılıbdır. Elədirmi?
A r t u r R a s i z a d ə (Azərbaycanın Baş naziri): Cənab Prezident, bəli, elədir. Bu işə 1997-ci ildən
başlanıbdır.
H e y d ə r Ə l i y e v: Burada iş 1997-ci ildən başlayıbdır. Təbiidir ki, bu da bizə çox lazımdır. Burada ildə
250 min ton bitum, özü də tam müasir texnologiya əsasında, yüksək keyfiyyətdə istehsal olunacaqdır. Bu bizə
lazımdır. Bu, inşaat işləri, yollar çəkilməsi və s. üçün lazımdır. Ancaq mənə verilən məlumatlara görə 250 min ton
bitumun – Azərbaycanın tələbatı təxminən 60–70 min tondur – qalanı başqa ölkələrə ixrac olunacaqdır. Demək,
biz oradan respublikamıza valyuta gətirəcəyik. Bu qurğu vasitəsilə Azərbaycanın tələbatını ödəyəcəyik.
Əgər səhv etmirəmsə, Azərbaycana keyfiyyətli bitum indi xaricdən gətirilir.
A r t u r R a s i z a d ə: Bəli, cənab Prezident. İtaliyadan gətirilir.
H e y d ə r Ə l i y e v: Təsəvvür edin, İtaliyadan bura bitum gəlir. Amma indi bizim yüksək keyfiyyətli
bitum məhsulumuz olacaqdır. Əlbəttə, bundan Azərbaycanın sənayesinin inkişafında, yenə də deyirəm, həm
inşaatda, həm başqa sahələrdə istifadə olunacaqdır. Bu qurğunun istifadəyə verilməsi müəssisənin həyatında
yeni bir əlamətdar hadisədir. Buna görə də mənə gəlib bitum qurğusuna baxmaq təklif olunanda – doğrudur,
mənim işim çoxdur, bu gün də olduqca çox işim var – bundan imtina etmədim. Mən məmnuniyyətlə buraya
gəldim. Çünki birincisi, mən bunun əsasını hələ 1980-ci ildə qoymuşam. İkincisi də bu, Azərbaycanda
iqtisadiyyatın, o cümlədən sənayenin inkişafının yeni bir nümunəsidir.
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Burada veteranlar çıxış etdilər. İndi Azərbaycanda aşkarlıqdır, demokratiyadır. Kim nə istəyir, onu deyir. Kim
istəyir, bildiyini də, bilmədiyini də deyir. Amma təəssüflər olsun ki, ümumiyyətlə, sənayedən, iqtisadiyyatdan
xəbəri olmayan adamlar vəziyyəti özləri bildiyi kimi təhlil edirlər. Təhlil də ondan ibarətdir ki, guya hər şey
dağılıb, hər şey batıb, hər şey pozulubdur. Guya biz dağıtmışıq, indi kimsə gəlib quracaqdır.
Bilirsiniz, biz qurmuşuq. Onu da deyirəm ki, şəxsən mənimlə bərabər Azərbaycan xalqı bu böyük
potensialını 1970-ci ildən başlayaraq qurub, yaradıbdır. Amma 1990-cı ildən bu dağıdılıbdır. Dağıdanlar da
məlumdur. Biz 1993-cü ildən bu dağıntının qarşısını almışıq, 1995-ci ildən inkişafa başlamışıq və 2000-ci ildə
belə nəticələr əldə edirik. İndi kim qurur, kim dağıdır? Bu, göz qabağındadır. Bunu kim qura bilər? Xalq bunu
bilir, siz bilirsiniz. Amma belə şeyləri qurmağı heç yuxuda da görməyən, nə bilim, heç kitabda da oxumayan
adamlar indi iddia edirlər ki, onlar gəlib dağıdılanların hamısını quracaqlar. Bu onların öz işidir. Necə deyərlər,
«...karvan keçər». Kim nə deyir, onu da desin. Azərbaycanın karvanı gedir və gedəcəkdir.
Mən çox şadam ki, sizinlə görüşürəm. Hamınız xoş əhval-ruhiyyədəsiniz. Allah da bilir ki, bu gün yaxşı
gündür. Ona görə bizə belə yaxşı bir hava bəxş edibdir. Çox şadam ki, vaxtilə burada gördüyüm adamlarla
yenidən görüşürəm. Əlbəttə, mənim üçün çox gözəl, böyük bir sürprizdir.
Bu bacım vaxtilə çəkilmiş bir şəkli mənə göstərdi. Mən 1982-ci ilin yanvarında buraya gələndə o mənə gül
veribdir. İndi də, 18 ildən sonra o yenə də mənə gül verir. Yəqin ki, 20 ildən sonra o yenə mənə gül verəcəkdir.
Yaxud da bu bacım. Yenə də deyirəm, bu şəkli ki, sən evində saxlayırsan, böyük xatirə hesab edirsən, bu mənim
üçün çox qiymətlidir. Mən bilirəm ki, belə xatirələr Azərbaycan xalqının, vətəndaşlarının evlərində çoxdur.
Çünki biz çox işlər görmüşük və o görülən işlərdən xatirələr heç vaxt unudulmaz. Bizim bu gün gördüyümüz
işlər də unudulmayacaqdır. İnanıram ki, bir çox illərdən sonra yenə də hamımız burada toplaşacağıq və yeniyeni qurğuların açılmasında iştirak edəcəyik.
Mən sizi bir də təbrik edirəm. Hamınıza cansağlığı arzu edirəm. İndi buradan sonra gedib yeni tikilən evlərə
baxacağıq. Həqiqətən, baxın, Azərbaycanda indi mənzil inşası, yəni yaşayış evlərinin inşası əvvəlki kimi
deyildir.
Mən dünən Əhmədli qəsəbəsində uşaqlar üçün «Sos Kinderdorf İnternəşnl» təşkilatının tikdiyi şəhərciyə
baxdım, onun açılış mərasimində iştirak etdim. Buradan gəlib gedərkən bu yerlərə baxdım. Dedim, Allah, mən
burada 20–30 il bundan öncə də olmuşam. İndi necə gözəlləşibdir! Buradan dönüb Əhmədliyə gedəndə nə
düşündüm? Axı orada heç bir şey yox idi. Oralar boş çöl idi. Biz 70-ci illərdən oralarda inşaat aparmağa
başladıq. İndi orada nə qədər böyük evlər var, nə qədər insan yaşayır! Onları biz etmişik, biz qurmuşuq, biz
yaratmışıq.
Yadımdadır, Əhmədli qəsəbəsində biz ilk evləri tikəndə çoxları deyirdi ki, ora uzaqdır, oraya gedən
olmayacaqdır. İndi orada böyük bir şəhər yaranıbdır. Əhmədliyə qədər metro çəkdik. Mənim o da xatirimdədir
ki, biz əvvəlcə metronu mərkəzdən 8-ci kilometr qəsəbəsinə çəkdik. Oradan – «Neftçilər» stansiyasından
Əhmədliyə qədər davam etdi. Mən bu işlə gecə-gündüz məşğul olmuşam. Hətta Moskvada işləyərkən, SSRİ
Nazirlər Soveti sədrinin birinci müavini olarkən metro işini aparan nazirliyə rəhbərlik edirdim. Bir çoxuna
rəhbərlik edirdim, ona da. O vaxtlar Şərifov da o nazirliyin tərkibində idi. Orada ildə bir dəfə geniş kollegiya
keçirilirdi. O kollegiyaya gəlirdim. Oraya SSRİ-nin hər yerindən trestlərin rəhbərləri gəlirdi.
Yadımdadır, metro tikintisinin başçısı Əbdülrəhimov var idi. Şərifov, xatirindədir?
A b i d Ş ə r i f o v (Baş nazirin müavini): Bəli, cənab Prezident!
H e y d ə r Ə l i y e v: Beş yüz, altı yüz, səkkiz yüz adamın içərisindən onu qaldırırdım. Nazir də oturub,
başqa adamlar da oturublar. Deyin görüm, metroda işlər necədir, nə problemin var, burada həll edəcəyəm. Həll
edirdim, nazirə göstəriş verirdim. Beləliklə, biz metronu tikdik, inkişaf etdirdik. Yəni bunları saymaqla
qurtarmaq olmaz. Biz bu işləri görmüşük və bundan sonra da görəcəyik. İndi burada sizin belə bir şəraitdə
yaşayış binaları tikməyiniz və işçilərinizi bu binalarla təmin etməyiniz gözəl bir hadisədir. Mən sizi bu
münasibətlə də təbrik edirəm.
Sizə bir daha cansağlığı arzu edirəm, xoşbəxtlik arzu edirəm və yeni-yeni uğurlar arzulayıram. Sağ olun.
Əliyev, Heydər Əlirza oğlu.
Müstəqilliyimiz əbədidir: 30-cu kitab. Bakı: Azərnəşr, 2000.- S. 181-185.
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ABŞ PREZİDENTİNİN VƏ DÖVLƏT KATİBİNİN XƏZƏR HÖVZƏSİNİN ENERJİ
MƏSƏLƏLƏRİNƏ DAİR XÜSUSİ NÜMAYƏNDƏSİ SƏFİR CON VULF VƏ ONU MÜŞAYİƏT
EDƏN ŞƏXSLƏRLƏ GÖRÜŞDƏ SÖHBƏT
Prezident sarayı
9 noyabr 2000-ci il
H e y d ə r Ə l i y e v: Cənab Vulf!
Hörmətli səfirlər!
Mən sizi ürəkdən salamlayıram. Azərbaycana yenidən xoş gəlmisiniz. Mən sizinlə görüşümdən çox
məmnunam. Güman edirəm ki, bizim görüşüb-danışmağımıza həmişə ehtiyac var və danışmaq üçün məsələlər
də vardır. Buyurun.
C o n V u l f: Cənab Prezident, çox sağ olun. Səmimi qəbul üçün Sizə təşəkkür edirik.
Bu gün Bakıda keçirilən beynəlxalq konfransda çıxış edərkən dedim ki, mən sizin ölkənizə bu səfərimdən
ikili hisslər keçirirəm. Bir tərəfdən, məmnunam ki, ölkənizə bundan əvvəlki 8–10 səfərim zamanı Siz məni
qəbul etmisiniz və bu görüşlər mənim səfərlərimin zirvəsi olubdur və bundan da həmişə məmnun qalmışam. O
biri tərəfdən, təəssüflənirəm ki, bu mənim Azərbaycana sonuncu səfərim olacaqdır. Yəqin eşitmisiniz, prezident
Klinton fikrində mənim üçün başqa bir vəzifəni nəzərdə tutubdur. Amma mən tam əminəm ki, bu vəzifədən
ayrılıb başqa vəzifəyə keçsəm də, ABŞ-ın mənim cavabdeh olduğum sahədəki siyasəti bundan sonra da davam
edəcəkdir, yaxın dostum, hörmətli xanım Conz bu işi davam etdirəcək, ABŞ prezidentinin və dövlət katibinin
Xəzər hövzəsinin enerji məsələləri üzrə xüsusi nümayəndəsi vəzifəsində fəaliyyətə başlayacaqdır.
Sizin bölgəniz xanım Conz üçün yad region deyildir. O burada özünü qərib hesab etmir. Çünki bundan əvvəl
o, ABŞ-ın Qazaxıstandakı səfiri vəzifəsində çalışıbdır. Xanım Conz bu regionu yaxşı tanıyır. O, xarici siyasət
sahəsində də peşəkar işçidir.
Cənab Prezident, mən prezident Klintonun Sizə xoş salamlarını gətirmişəm. O bu həftənin əvvəlində Sizdən
məktub aldığına görə çox məmnun oldu. Prezident Klintona Sizin ünvanladığınız məktubda toxunduğunuz
məsələlər, xüsusilə boru kəmərlərinin təhlükəsizliyinin təmin olunması üçün əməkdaşlığın genişləndirilməsi
sahəsində əlavə səylər göstərilməsi məsələlərində biz Sizinlə tam razıyıq və bu barədə əlavə fəaliyyət
göstərməyə ehtiyac vardır. Cənab Prezident, düzdür, Siz bu məsələlərlə məndən çox məşğul olsanız da, öz
payıma deyim ki, mən də enerji məsələləri ilə 18 ay ərzində məşğul oldum və bu il altı aylıq dövrdən sonra
geriyə baxıb əldə etdiyimiz tərəqqini görəndə, bir daha Sizin konsepsiyanız olan Şərq–Qərb dəhlizinin
reallaşdırılması və regiondakı nəhəng layihələrin həyata keçirilməsi sahəsində verdiyiniz dəstəyə, göstərdiyiniz
liderliyə görə Sizə təşəkkürümü və minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm.
Hesab edirəm ki, biz birlikdə həm Azərbaycanın, həm də regionun iqtisadi dirçəlişi və inkişafı üçün müvafiq
strukturlar hazırlayırıq və bir növ regionun gələcəyinin memarlığını müəyyən edirik.
Ümidvaram ki, mətbuat nümayəndələri bu otağı tərk etdikdən sonra bu böyük strategiyanın spesifik cəhətləri
barədə Sizinlə əlavə fikir mübadiləsi aparmaq imkanımız olacaqdır.
H e y d ə r Ə l i y e v: Hörmətli cənab Vulf, birinci növbədə, prezident Klintondan mənə gətirdiyiniz
salama görə təşəkkür edirəm. Mən çox yüksək qiymətləndirirəm ki, Bakı–Tbilisi–Ceyhan neft kəmərinin bütün
sazişlərinin imzalanması münasibətilə prezident cənab Bill Klinton öz fikirlərini bildirmiş və mənə təbrik
məktubu göndərmişdir. Mən də onu təbrik etdim. Çünki bu bizim birgə işimiz sayəsində olmuşdur. Təbrik
məktubunda bir neçə məsələləri də irəli sürdüm. Çünki bundan sonra görəcəyimiz işlər üçün onlar çox vacibdir.
Çox məmnunam ki, siz dediyiniz kimi, prezident Klintonla mənim fikirlərim, yəni Amerika Birləşmiş
Ştatları hökuməti ilə Azərbaycan dövlətinin fikirləri eyni istiqamətdədir. Siz isə, təbiidir ki, bizimlə bərabər 18
ay burada çox iş gördünüz. Düzdür, neçə ay olduğunu mən saymamışam, amma biz bir yerdə çox iş gördük.
İndiki işinizdən getməklə bağlı keçirdiyiniz hissləri mən anlayıram. Ancan eyni zamanda, hesab edirəm, çox
məmnun olmalısınız ki, sizinlə biz, nəhayət, Bakı–Tbilisi–Ceyhan neft kəməri haqqında İstanbulda böyük bir
sazişi imzaladıq və axır ki, Azərbaycanda, Gürcüstanda və Türkiyədə son sazişlər imzalandı. Bu işi biz bir yerdə
başa çatdırdıq. Cənab Vulf, bütün bu nailiyyətlərin əldə olunmasında şəxsən sizin xidmətləriniz vardır. Mən bunu
qiymətləndirirəm. Əgər Amerika Birləşmiş Ştatlarının başqa istiqamətlərdəki təşkilatları ilə də bizim əməkdaşlığımız
bu səviyyəyə qaldırılsa, çox yaxşı olardı. Bizim bu sahədəki əməkdaşlığımız, hesab edirəm ki, nümunədir. Biz
bundan sonra da bu əlaqələrimizi davam etdirəcəyik. Yəni sizin işiniz davam edəcəkdir. Öz həmkarınız xanıma, necə
deyərlər, çox böyük nəticələri olan işi verirsiniz. Güman edirəm ki, hörmətli xanım da sizin gördüyünüz işlərlə,
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ümumiyyətlə, son altı ildə bizim gördüyümüz işlərlə tanış olduğuna görə əmin ola bilər ki, əməkdaşlığımız daim çox
uğurlu olacaqdır.
Gələcək işlərinizdə sizə uğurlar arzulayıram və sizinlə əməkdaşlığımızı heç vaxt unutmayacağam. Vaxt olar,
yenə də bizim yollarımız kəsişər, bunu bilmək olmaz. Gələcəkdə hər şey ola bilər.
C o n V u l f: Cənab Prezident, amma bir şeyi yəqinliklə bilirəm ki, 2004-cü ildə Sizi ya Bakıda, ya da
Ceyhanda mən özüm görəcəyəm.
H e y d ə r Ə l i y e v: Həm Bakıda, həm də Ceyhanda bir yerdə olacağıq.
C o n V u l f: Amma elə edəcəyik ki, neft buradan oraya getsin, oradan bura qayıtmasın.
H e y d ə r Ə l i y e v: Mütləq. Oradan buraya neft gələ bilməz.
Bu prosesdə iştirak edən bütün adamların, şəxslərin hamısının Bakı–Ceyhan neft kəməri istifadəyə veriləndə
keçiriləcək böyük təntənədə iştirak etməyə haqqı var. Bu təntənəyə isə mən inanıram.
Gələcək işlərinizdə sizə bir daha uğurlar arzulayıram.
Hörmətli xanım Conz da, dediyiniz kimi, bizim regionla çox yaxşı tanışdır. Bakı–Ceyhan məsələsində bir
problem var, prezident Bill Klinton da ona öz məktubunda toxunmuşdur. Güman edirəm ki, o problemin həll
olunmasına xanım Conz daha da müvəffəq ola bilər. Çünki o, Qazaxıstanda işləyibdir. Mən sizə də bu işdə
uğurlar arzulayıram.
E l i z a b e t C o n z: Çox sağ olun, təşəkkür edirəm.
Əliyev, Heydər Əlirza oğlu.
Müstəqilliyimiz əbədidir: 31-ci kitab. Bakı: Azərnəşr, 2010.- S. 16-17.
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BRİTİŞ PETROLEUM–AMOKO ŞİRKƏTİNİN NÜMAYƏNDƏ HEYƏTİ İLƏ GÖRÜŞDƏ
SÖHBƏT
Prezident sarayı
14 noyabr 2000-ci il
H e y d ə r Ə l i y e v: Xoş gəlmisiniz, sizi xoş gördük. Necəsiniz?
D e v i d V u d v o r d (Azərbaycan Beynəlxalq Əməliyyat Şirkətinin prezidenti): Cənab Prezident, çox sağ olun,
yaxşıyıq.
H e y d ə r Ə l i y e v: Sən həmişə buradasan. Sən bizim vətəndaşımızsan.
Cənab Adams çox uzun müddət burada oldu. Ondan sonra da siz buradasınız. Siz bilirsiniz ki, mən Terri
Adamsın xidmətlərini çox yüksək qiymətləndirirəm. Amma o gedəndə mən çox təəssüfləndim. Düşündüm ki,
yeni adam necə olacaq? Amma görürəm, Terri Adams kimisiniz.
Azərbaycan prezidenti Heydər Əliyev qəbulda iştirak edən Bi-Pi/AMOKO şirkətinin Xəzər regionu üzrə
vitse-prezidenti Əndi İnglisə müraciət edərək dedi:
Siz İngiltərədən gəlmisiniz? Buyurun.
Ə n d i İ n g l i s: Cənab Prezident, çox sağ olun. Azərbaycanda olmağımdan çox şadam. Onu da nəzərinizə
çatdırım ki, ilk dəfə ölkənizə 1993-cü ildə cənab Con Braunla birlikdə gəlmişdim. O zaman Bi-Pi Azərbaycanda
fəaliyyətə yenicə başlamışdı. Həmin vaxtdan bu günədək əldə edilən nailiyyətlərdən çox şadıq. Ölkənizdə
qazanılmış uğurlar barədə cənab Con Braunla da söhbətimiz olubdur. Sizə bildirim ki, Con Braun da şirkətin
Azərbaycanda əldə etdiyi uğurlardan çox məmnundur. O məndən xahiş etmişdir ki, onun şəxsi məktubunu Sizə
çatdırım. Bu məktubda Con Braun Bakı–Tbilisi–Ceyhan layihəsinə dair əldə olunmuş sazişdən nə dərəcədə məmnun
olduğunu bildirir. Məktubda cənab Con Braun, həmçinin «Azəri», «Çıraq» yataqlarının və «Günəşli» yatağının
dərinlikdə yerləşən hissəsinin birgə işlənilməsi barədə müqavilənin həyata keçirilməsinə Bi-Pi-nin böyük ümidlər
bəslədiyini bildirir.
Bildiyiniz kimi, Xəzərdəki bu ərazi Bi-Pi üçün çox böyük əhəmiyyət kəsb edir. Gördüyünüz kimi, şirkətimiz
Azərbaycanda çalışmaq, fəaliyyət göstərmək üçün ən bacarıqlı, təcrübəli nümayəndələrini buraya göndərmişdir. Mən
çox şadam ki, Siz cənab Vudvordun fəaliyyətindən razısınız. Başqa sözlə desək, bizim şirkətin nöqteyi-nəzərindən
baxdıqda, biz Azərbaycanda görülən işlərə, əldə olunan nailiyyətlərə görə çox şadıq.
İcazə versəydiniz Bi-Pi-nin Azərbaycandakı fəaliyyəti barədə təqdimatı cənab Vudvord edərdi. «Azəri», «Çıraq»
yataqlarının və «Günəşli» yatağının dərinlikdə yerləşən hissəsinin birgə işlənilməsi barədə müqavilənin həyata
keçirilməsi sahəsində Bi-Pi-nin gördüyü işlər haqqında sənədləri Sizə təqdim edirik.
D e v i d V u d v o r d: Cənab Prezident, bilirik ki, vaxtınız bir qədər məhduddur. Ona görə də bu
təqdimatla bağlı yalnız rəqəmləri oxuyacağam. Nəzərinizə çatdırım ki, «Azəri» yatağında hasilatın bu il 5
milyon tona çatdırılması realdır. Sizə məlum olduğu kimi, bu il Azərbaycan üçün proqnozlaşdırılmış gəlir 150
milyon dollara bərabər olacaqdır.
Cənab Prezident, bu gəlirin əksər hissəsi Supsa terminalı vasitəsilə, az bir hissəsi isə Şimal neft kəməri ilə
ixrac olunmuş neftdən əldə edilir.
H e y d ə r Ə l i y e v: Rəqəmlərdən görünür.
D e v i d V u d v o r d: Cənab Prezident, gələn il üçün planlarımızda «Çıraq» yatağında hasilatı 15 faiz
artırmaq nəzərdə tutulur.
H e y d ə r Ə l i y e v: Yəni hasilat 5 milyon 75 min ton olacaqdır?
D e v i d V u d v o r d: Dövlət Neft Şirkəti ilə danışıqlarımız və birgə işlərimiz nəticəsində gələn ilin fevral
ayından başlayaraq «Çıraq» yatağından qaz hasilatını da artırmaq fikrindəyik.
H e y d ə r Ə l i y e v: İndi siz 1 milyard 800 milyon kubmetr qaz verirsiniz. Qaz hasilatını 2 milyard 400
milyon kubmetrə qaldırmaq istəyirsiniz.
D e v i d V u d v o r d: Təxminən 30 faiz artırmaq niyyətindəyik.
H e y d ə r Ə l i y e v: Doğrudur, amma son zamanlar orada bəzi nasazlıqlar olubdur, qaz vermirsiniz. Mən
bundan çox narazıyam.
D e v i d V u d v o r d: Cənab Prezident, tamamilə düzgün buyurursunuz. Bunun əsas səbəbi platformada
müəyyən əməliyyatların keçirilməsi ilə əlaqədar idi. Bu barədə Dövlət Neft Şirkətinin məlumatı vardır. İndi
Sizə açıq şəkildə bildirməliyəm ki, bu əməliyyatlar tam başa çatmışdır. Platformada hasil olunan qazın
maksimuma çatmasına nail olmuşuq.
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H e y d ə r Ə l i y e v: Nə vaxt?
D e v i d V u d v o r d: Dünən axşamdan başlayaraq.
H e y d ə r Ə l i y e v: Mən başa düşürəm ki, platformada sizin müəyyən işləriniz, problemləriniz vardır.
Amma siz bilirsiniz ki, indi, payız-qış dövründə qaz Azərbaycanın insanları üçün nə dərəcədə lazımdır. Siz
orada hər hansı texniki məsələyə görə müəyyən müddət qaz verə bilmirsiniz və bir o qədər də narahat olmursunuz. Amma həmin qaz gəlməyəndə Azərbaycanda insanlar narazı olurlar. Narazılığı da mən qəbul etməliyəm.
Ona görə də xahiş edirəm, çalışın ki, belə problemləriniz olmasın. Xüsusən indi, payız-qış vaxtında bu gərək tamamilə aradan qaldırılsın. Onsuz da səmt qazının bir hissəsini havaya buraxırıq və bu bizdə narahatlıq doğurur.
İctimaiyyətimiz də bilir ki, sizin hasil etdiyiniz qazın bir qismini biz sahilə gətirib istifadə edə bilmirik.
Bu, vaxtilə həm sizin, həm də bizim Dövlət Neft Şirkətinin buraxdığı səhv nəticəsində baş vermişdir.
Doğrudur, mənə izah edirlər ki, siz də gözləmirdiniz ki, tezliklə oradan bu qədər neft və qaz çıxacaqdır. Bizim
Dövlət Neft Şirkəti də belə izahat verir. Bunun özü də sizin işinizdəki çatışmazlıqdır. Siz gərək bunu düzgün
müəyyən edəydiniz. Olan olub, keçən keçib. Mən bunları ona görə deyirəm ki, bundan sonra belə hallar təkrar
olunmasın. Buyurun.
D e v i d V u d v o r d: Cənab Prezident, icazə versəydiniz, cənab Əndi İnglisin də toxunduğu Bakı–
Tbilisi–Ceyhan boru kəməri haqqında Sizə qısaca məlumat verərdim. Biz çox şadıq ki, boru kəməri üzrə əsas
mühəndis-texniki işlərə və bu sahədə investor olacaq şirkətlərlə danışıqlara başlanılmışdır. Biz Dövlət Neft
Şirkəti ilə əməkdaşlıq şəraitində boru kəməri tikintisinin maliyyələşdirilməsi üçün əlavə investorlar arayacağıq.
Eyni zamanda, biz bu kəmərin maliyyələşdirilməsi üçün müxtəlif banklar və beynəlxalq maliyyə qurumları ilə danışıqlar aparırıq. Hazırda layihə üzrə bu işlər görülür və layihənin həyata keçirilməsi üçün biz fəaliyyətimizi davam
etdiririk.
H e y d ə r Ə l i y e v: Mən sizin məlumatınızdan çox məmnunam. Çünki bilirsiniz ki, neçə ildir biz Bakı–
Tbilisi–Ceyhan layihəsinin peallaşması üçün çox səylər göstərmişik və zəhmət çəkmişik. Təbiidir ki, sizinlə
birlikdə. Nəhayət, buna nail olmuşuq. İndi maliyyə məsələsini həll etmək və inşaat işlərinə başlamaq lazımdır.
Ona görə də mən sizin bu barədəki planlarınızı bəyənirəm. Ancaq istəyirəm ki, bunlar real olsun və həyata
keçirilsin. Başqa şirkətlərin də bu işə qoşulması məsələsi çox vacibdir. Mənə dedilər ki, siz bu işlə məşğulsunuz.
Mən bunu da bəyənirəm və hesab edirəm ki, bu, mütləq olmalıdır.
D e v i d V u d v o r d: Cənab Prezident, təqdimatın sonrakı səhifəsində «Azəri», «Çıraq» və «Günəşli»
yataqlarının tam miqyasda işlənilməsi göstərilmişdir və bildiyiniz kimi, biz artıq bu yataqların işlənilməsinin
növbəti mərhələsinə başlamışıq. Bildiyiniz kimi, biz həmin yataqlardan 2004-cü ilin sonunda maksimum
miqdarda neft hasil etməyi nəzərdə tuturuq. Sizə deyildiyi kimi, 2008-ci ildə bu yataqlardan ildə 40 milyon ton
neft istehsal olunacaqdır.
Cənab Prezident, növbəti səhifəyə nəzər salsanız, birinci mərhələnin konsensiyası ilə tanış ola bilərsiniz. Biz
artıq tikinti xidmətləri və işləri üçün tenderdə iştirak etmək məqsədi ilə müxtəlif şirkətləri dəvət etmişik.
H e y d ə r Ə l i y e v: Birinci mərhələ dedikdə, «Azəri» yatağını nəzərdə tutursunuz?
D e v i d V u d v o r d: Tamamilə doğrudur. Bu, «Azəri» strukturunun mərkəzində yerləşir.
Cənab Prezident, birinci mərhələnin uğurla həyata keçirilməsi üçün orta hesabla məsrəflər terminalın
genişləndirilməsi və sairədən ötrü xərclər 2,2 milyard dollar olacaqdır.
H e y d ə r Ə l i y e v: Yəni «Azəri»də platformanın tikilməsi də daxil olmaqla?
D e v i d V u d v o r d: Cənab Prezident, bəli, tamamilə doğrudur. Orta məsrəflər dedikdə, mən buradakı
terminalın genişləndirilməsini, platforma üzərindəki müxtəlif prosesləri həyata keçirən cihazları, qazma
qurğularını, yaşayış ərazilərini, quruya qaz və neft ixrac edəcək boru kəmərlərini nəzərdə tuturam. Bundan
əlavə, 8 quyunun qazılmasına bir milyard dollar vəsait sərf olunacaqdır.
H e y d ə r Ə l i y e v: Ancaq mən xahiş edirəm ki, oraya boru xətləri çəkərkən gələcəyi də nəzərə alasınız,
gözlədiyinizdən artıq qaz hasil olduqda, hamısını sahilə verə biləsiniz. «Çıraq» yatağında yol verdiyiniz səhvdən
nəticə çıxarmaq lazımdır. Çalışın ki, o səhv təkrar olunmasın.
D e v i d V u d v o r d: Cənab Prezident, Sizi əmin edirəm ki, «Çıraq»dakı səhvimiz bizə ibrət dərsi
olmuşdur. Bundan sonrakı platformaların dizaynında və digər xüsusiyyətlərində hər şey dəqiq hesablanmışdır.
Platformanın tikintisinə 2001-ci ilin avqust ayında başlanmalıdır. Bizim hesablamalarımıza görə, ümumi
məsrəflərin təxminən 35–45 faizi məhz buna xərclənəcəkdir.
H e y d ə r Ə l i y e v: Yəni həmin 2 milyard 200 milyon dolların bu qədər hissəsi?
D e v i d V u d v o r d: Bəli. Cənab Prezident, icazə versəydiniz, mən sözümü burada tamamlayardım.
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Əliyev, Heydər Əlirza oğlu.
Müstəqilliyimiz əbədidir: 31-ci kitab. Bakı: Azərnəşr, 2010.- S. 28-29.
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AMERİKA BİRLƏŞMİŞ ŞTATLARI TİCARƏT NAZİRLİYİNİN MÜŞAVİRİ, ABŞ
PREZİDENTİNİN MDB ÖLKƏLƏRİNDƏ ENERJİ MƏSƏLƏLƏRİ ÜZRƏ NÜMAYƏNDƏSİ
YAN KALİTSKİNİN BAŞÇILIQ ETDİYİ NÜMAYƏNDƏ HEYƏTİ İLƏ GÖRÜŞDƏ SÖHBƏT
Prezident sarayı
18 noyabr 2000-ci il
H e y d ə r Ə l i y e v: Hörmətli cənab Kalitski, Azərbaycana xoş gəlmisiniz.
Sizinlə hər dəfə görüşlərimiz bizim ümumi işimizə kömək edir. Mən sentyabr ayında Vaşinqtondakı görüşlərimi
çox məmnuniyyətlə xatırlayıram. Çox razıyam ki, siz bizi unutmursunuz.
Y a n K a l i t s k i: Cənab Prezident, sağ olun. Səmimi qəbul üçün Sizə təşəkkürümü bildirirəm. Bakıya
yenidən qayıtmağımdan məmnunam. Mən də sentyabr ayında Sizin Vaşinqtona etdiyiniz çox uğurlu səfərinizi
yaxşı xatırlayıram.
Möhtərəm Prezident, Vaşinqtona Sizin səfərinizdən sonra ölkənizi təmsil edən yüksək səviyyəli nümayəndə
heyətlərinin, o cümlədən, səfir Sestanoviçin, səfir Vulfun, general Mayerzin və indi də mənim Azərbaycanı
ziyarət etməyim ölkələrimiz arasında ən yüksək səviyyədə formalaşmış münasibətlərə bizim sadiqliyimizin
bariz nümunəsidir. Biz Azərbaycan ilə münasibətlərimizə strateji əhəmiyyət daşıyan əlaqələr kimi baxırıq. Azərbaycanı çiçəklənən, müstəqil, demokratik və bu Avrasiya məkanına inteqrasiya olunan və inkişaf edən güclü bir
dövlət kimi görmək istəyirik.
Cənab Prezident, mən Sizinlə həm Azərbaycanda, həm də Amerika Birləşmiş Ştatlarında dəfələrlə
görüşmüşəm. Bu görüşə də böyük ümidlərlə gəlmişəm ki, ölkələrimiz arasında iqtisadi sahədə, o cümlədən
enerji sahəsində əməkdaşlığımızın daha da irəli aparılması, inkişaf etdirilməsi barədə Sizinlə yeni müzakirələr
aparaq. Sağ olun.
H e y d ə r Ə l i y e v: Çox gözəl. Dediyiniz sözlərin hamısını mən təsdiq edirəm. Biz də Azərbaycan
olaraq, Amerika Birləşmiş Ştatları ilə əlaqələrimizi strateji əməkdaşlıq əlaqələri hesab edirik. Bilirsiniz ki, bu
barədə biz mümkün olan işləri görürük. Doğrudan da sentyabr ayından sonra Amerika Birləşmiş Ştatlarının
yüksək səviyyəli nümayəndə heyətləri Azərbaycanda olublar. Biz çox əhəmiyyətli danışıqlar aparmışıq. Güman
edirəm ki, hər bir belə görüş öz nəticəsini verməlidir. Danışıqlar danışıq üçün deyil, danışıqlar ona görə aparılır
ki, onlardan nəticə əldə edilsin. Ona görə də sizin Azərbaycana gəlməyinizi Amerika Birləşmiş Ştatlarının
Azərbaycanla əlaqələrə xüsusi əhəmiyyət verməsi kimi qəbul edirəm. Güman edirəm ki, bu barədə sizinlə fikir
mübadiləsi aparmaq imkanımız olacaqdır.
Əliyev, Heydər Əlirza oğlu.
Müstəqilliyimiz əbədidir: 31-ci kitab. Bakı: Azərnəşr, 2010.- S. 39.
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TÜRKİYƏNİN ENERJİ VƏ TƏBİİ EHTİYATLAR NAZİRİNİN MÜAVİNİ YURDAKUL
YİGİTGÜDƏNİN BAŞÇILIQ ETDİYİ NÜMAYƏNDƏ HEYƏTİ İLƏ
GÖRÜŞDƏ SÖHBƏT
Prezident sarayı
13 dekabr 2000-ci il
H e y d ə r Ə l i y e v: Xoş gəlmisiniz. Mənə məlumat veriblər ki, siz Dövlət Neft Şirkətində məsələlərin
hamısını müzakirə etmisiniz və eyni fikirdəsiniz. Ona görə, qısaca nələri demək istəyirsinizsə, buyurun.
Y u r d a k u l Y i g i t g ü d ə n: Hörmətli cümhur başqanım, bizi qəbul etdiyiniz üçün təşəkkürümüzü
bildiririk. Hörmətli cümhur başqanımız Əhməd Necdət Sezərin Sizə salamlarını gətirmişəm. Eyni zamanda,
icazənizlə, Azərbaycanda baş vermiş zəlzələ ilə əlaqədar onun başsağlığını, habelə apardığımız məqsədli
işbirliyinin uğurlu həyata keçirilməsinə dair məktubunu Sizə yetirmək istəyirəm.
(Cənab Yigitgüdən Türkiyə prezidenti Əhməd Necdət Sezərin məktubunu respublikamızın rəhbəri Heydər
Əliyevə təqdim etdi).
Bildiyiniz kimi, Sizin böyük dəstəyiniz sayəsində Bakı–Tbilisi–Ceyhan neft kəmərinin çəkilişi məsələsi sürətlə irəliləyir. Biz Azərbaycanın «Şahdəniz» yatağından çıxarılacaq qazın alınması barədə müzakirələrə başlamışıq. Amma Sizin
kimi, bizim cümhur başqanımız da müzakirələrin yavaş getməsindən narahatdır. Ona görə də biz bir araya gələrək işlərimizi sürətləndiririk və qarşıdakı günlərdə təkrar görüşəcəyik. Əgər bizə Sizin başqa təlimatlarınız varsa, onları da
müzakirə edəcəyik.
Gördüyünüz kimi, biz bundan sonra da eyni dildə danışacağıq. Aramızda heç bir fərq yoxdur. Ona görə də
heç kim bizə yanlış fikir söyləyə bilmir. Çünki biz bir-birimizin sözlərini qarşılıqlı anlayırıq. Təbii ki, Sizin
verdiyiniz böyük dəstəyin sayəsində. Sağ olun.
H e y d ə r Ə l i y e v: Eyni dildə ifadəsini iki cür başa düşmək olar. Onsuz da biz ayrı dildə danışmırıq. Amma
mən sizin eyni dildə danışmaq fikrinizdən anlayıram ki, yəni eyni fikirdəsiniz. Mən bundan çox məmnunam. Siz də
bilirsiniz, bizim Azərbaycanın xalqı da, Türkiyə Cümhuriyyətinin xalqı da bilir ki, biz 5–6 ildir ki, Bakı–Ceyhan boru
xəttinin yaranması üçün nə qədər çox işlər görmüşük, nə qədər problemlərlə rastlaşmışıq. Amma bunların hamısını
aradan qaldırmışıq. İndi bu kəmərin inşaatı lazımdır və bilirsiniz ki, bizim Dövlət Neft Şirkəti Azərbaycan
Beynəlxalq Əməliyyat Şirkəti ilə birlikdə bəzi sponsorları arayırlar. Siz də, biz də. Hesab edirəm ki, bu da elə bir
çətin məsələ deyildir. Bunların hamısı olacaqdır.
Siz eyni zamanda qaz məsələsini müzakirə etmisiniz.
N a t i q Ə l i y e v (Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin prezidenti): Cənab Prezident, bəli. Bu məsələ də
müzakirə olunubdur. Bildiyiniz kimi, biz son zamanlar Bakı–Tbilisi–Ceyhan neft kəməri ilə məşğul idik.
Parisdə, Vaşinqtonda danışıqlar keçirtdik. Bunu şirkətlərlə yenidən müzakirə etdik. Bu məsələdə müsbət
nəticələr vardır. Eyni zamanda paralel olaraq «Şahdəniz» layihəsinin əsas investoru «Bi-Pi» şirkəti Türkiyə
tərəfi ilə Ankarada danışıqlar aparıbdır. Ancaq hələ bir nəticəyə gəlməyiblər. Ona görə də bu gün biz belə
qərara gəldik ki, iki-üç gün ərzində Dövlət Neft Şirkətinin mütəxəssisləri, ekspertləri Ankaraya gedib
danışıqlara başlayacaqlar. Biz Transxəzər boru xətti və sair məsələlər üzərində işləyirik. Hesab edirəm ki, 5–6
gün ərzində sənədlərin layihələri hazır olacaqdır.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bunu etmək lazımdır. Çünki Türkiyənin həmişə qaza böyük ehtiyacı olubdur.
Bilirəm, gələcəkdə hələ nə qədər ehtiyacı olacaqdır.
Biz Xəzər dənizi, Azərbaycan, Gürcüstan üzərindən Türkiyəyə Türkmənistan qazının nəqlinin tərəfdarıyıq.
Biz İstanbulda bu barədə saziş imzalamışıq. Orada mənim də imzam vardır. Türkmənbaşının da imzası vardır.
Prezident Şevardnadzenin də imzası vardır. Prezident Süleyman Dəmirəlin də imzası vardır. Hətta prezident
Klintonun da imzası vardır. Amma ondan sonra Türkmənistan bu barədə mövqelərini müəyyən edə bilməyibdir
və biz də bundan asılı qalmışıq. Yəni biz tərəfdən burada bir problem yoxdur. Gürcüstan tərəfdən, Türkiyə
tərəfdən problem yoxdur. Əsas problem qazın sahibi tərəfdəndir.
Bu məsələni həll edin. Yəni bunları bir-birinə bağlamaq lazım deyildir. Əgər Transxəzər qaz borusu məsələsi həll
olunursa, biz bunu dəstəkləyirik və buradan qaz keçirməyə hazırıq. Yox, əgər bu, naməlum vəziyyətdə qalacaqsa,
onda bizim özümüzün layihəmiz vardır və bunu həyata keçirməyə hazırıq.
Y u r d a k u l Y i g i t g ü d ə n: Cənab Prezident, biz də eyni fikri söyləyirik. Əgər onlar problemi həll
edərlərsə, biz ilk addımı atmağa hazırıq. Biz Xəzərdən başlayaraq Azərbaycan, Gürcüstan üzərindən Türkiyəyə


Görüşdə Türkiyənin Bakıdakı səfiri Qədri Ecvet Tezcan iştirak edirdi.
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çəkiləcək xəttə hazırıq. Yalnız danışıqları gücləndirməyə qərar vermişik. Qarşıdakı günlərdə Valeh Ələsgərov
Türkiyəyə gələcəkdir və bunu daha faydalı olaraq müzakirə edəcəyik. Çünki hər iki tərəf bir-birini yaxşı tanıyır.
Yanvar ayı başa çatanadək bu işi bitirmək istəyirik.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bəli, bunu o vaxtdan gec saxlamaq olmaz. Bitirmək lazımdır. Çünki bizim də
işlərimiz vardır. Biz 2002-ci ildə qaz ixrac edə bilərik. Amma 2002-ci ilə nə qalıbdır? 2000-ci il bitdi, 2001-ci il,
2002-ci il. Biz o vaxt ixraca hazır olacaq qazı saxlaya bilmərik.
Məsələn, ola bilər, biz nefti dəmir yolu ilə, başqa yollarla ixrac edək. Amma qaz belə ola bilməz. Türkiyəyə
qaz lazımdır, biz də qaz satırıq. Özü də biz konkret söhbət edirik.
Y u r d a k u l Y i g i t g ü d ə n: Cənab Prezident, bizim hörmətli cümhur başqanımız da eyni sözü söyləyir.
Deyir ki, bunu iki ay ərzində bitirəcəyinizi mənə söz vermişdiniz. Oktyabr, noyabr ötdü, amma iş bitmədi. Deyir ki, bu
nə işdir? Ona görə də biz bu işi gücləndirməyi qərara almışıq. Şirkətlərin ayırd edə bilmədiyi məsələləri dövlət
olaraq biz həll edəcəyik.
H e y d ə r Ə l i y e v: İran bizdən çoxlu qaz almaq istəyir. Əgər bu məsələ geciksə, biz məcbur olacağıq ki,
onlarla danışıq aparaq. Mən sizə hər şeyi açıq deyirəm. Çünki bu elə şeydir ki, biz buna zəhmət çəkmişik.
«Şahdəniz» yatağı barədə 1996-cı ildə imzalanmış müqaviləmiz vardır. İndi 2000-ci ildir. Beş il keçibdir. Qaz
vardır. Onun çıxarılması, ixrac edilməsi bir-iki ilin içərisində mümkün olan şeydir. Burada iki şey vardır. Transxəzər
borusu olmursa, onda bilavasitə Azərbaycan, Gürcüstan, Türkiyə bunu edər. Əgər buna da bir maneə olarsa, bizim
güney tərəfə də ixrac etməyə imkanımız vardır.
Y u r d a k u l Y i g i t g ü d ə n: Biz hər kəslə apardığımız standart anlaşmanı şirkətlərə də göndərmişik.
Biz bu anlaşmanı imzalamağa hazırıq. Onların bəzi düşüncələri vardır. İmkanımız vardır ki, bir araya gələk.
Təbii ki, bizim istəyimiz Azərbaycanın bütün dünyaya qaz satmasıdır.
Mən keçən həftə Brüsseldə idim. Avropa Komissiyası ilə bu məsələni müzakirə edirdim. Yəni çəkiləcək
növbəti borunun Türkiyə üzərindən İtaliyaya çatdırılması və bununla da İtaliya, İspaniya və Fransa kimi
ölkələrin qaz ehtiyaclarının ödənilməsi məsələsini. Biz bütün bunları onlara başa saldıq. Birlikdə qısa zamanda
bu işi həll edəcəyimizə inanıram.
H e y d ə r Ə l i y e v: Biz bilirik ki, indi Rusiyada qaz ehtiyatları azalır. Avropanın qaza çox ehtiyacı
vardır. Şimal dənizində, Norveç yataqlarında qaz ehtiyatı azalır. Bu, böyük dünya probleminə çevrilir. Xəzər
dənizində başqa sektorlarda da qaz var, amma Azərbaycan sektorunda çoxdur. «Abşeron» yatağından «Şahdəniz»dən də çox qaz gözləyirik. Ona görə də bizim bu işimizin böyük perspektivi vardır. Buna tələbat da vardır.
Tələbat ona görə vardır ki, Avropanın çox hissəsi Rusiyadan qaz alır. Amma onlarda da qaz azalır. Şimal
dənizindən alırlar, orada qaz azalır. Demək, tələbat çoxdur. Amma bizim məqsədimiz birinci növbədə,
Türkiyəni qazla təmin etməkdir. Çünki dostuq, qardaşıq, bu işlərə bir yerdə başlamışıq, bir yerdə çalışırıq.
Türkiyənin buna ehtiyacı vardır.
Y u r d a k u l Y i g i t g ü d ə n: Ona görə də hörmətli cümhur başqanı Əhməd Necdət Sezər ilk dəfə
Azərbaycana səfər etdi və bu barədə xüsusi açıqlama verdi.
H e y d ə r Ə l i y e v: Tamamilə doğrudur.
Y u r d a k u l Y i g i t g ü d ə n: Biz müzakirələrə başladıq. Hesab edirəm ki, şirkətlərin tərəddüdlərini qısa
zamanda aydınlaşdırarıq.
H e y d ə r Ə l i y e v: Çox gözəl. Mən çox təşəkkür edirəm ki, hörmətli dostum cümhur başqanı Əhməd
Necdət Sezərin məktubunu gətirmisiniz. Mən görürəm, burada eyni fikirlər əks olunubdur. Mən də bu məktuba
cavab göndərirəm. Ancaq cavabım aydındır. Mən sizə deyirəm, biz hər şeyə hazırıq. Biz tərəfdən heç bir
problem yoxdur.
Əliyev, Heydər Əlirza oğlu.
Müstəqilliyimiz əbədidir: 31-ci kitab. Bakı: Azərnəşr, 2010.- S. 99-100.
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YAPONİYANIN İQTİSADİYYAT VƏ SƏNAYE NAZİRLİYİ NEFT VƏ QAZ
DEPARTAMENTİNİN DİREKTORU TAKEO XİRATA İLƏ
GÖRÜŞDƏ SÖHBƏT
Prezident sarayı
23 dekabr 2000-ci il
H e y d ə r Ə l i y e v: Yaponiya ilə Azərbaycan arasındakı əlaqələrdə sizin rolunuz həmişə çox böyük
olubdur. Eyni zamanda sizinlə mənim aramda yaxşı şəxsi əlaqələr, qarşılıqlı rəğbət yaranıbdır. Ona görə də mən sizin
Azərbaycana gəlməyinizdən çox məmnunam.
İki gün bundan öncə biz sizin ölkənizdən aldığımız kreditlə «Şimal» Dövlət Rayon Elektrik Stansiyasında yeni
enerji blokunun tikintisinə başladıq, onun təməlini qoyduq. Mən o kreditin alınması prosesində də sizin xidmətlərinizi
unutmamışam, bunu qiymətləndirdiyimi bildirmək istəyirəm. Çox yaxşı edib Azərbaycana gəlmisiniz.
T a k e o X i r a t a: Cənab Prezident, çox sağ olun. Mənim haqqımda söylədiyiniz xoş sözlərə görə Sizə
təşəkkür edirəm. Bu məni xeyli mütəəssir etdi.
Azərbaycan ilə Yaponiya strateji tərəfdaşlardır. Amma zati-alinizin 1998-ci ilin fevral ayında Yaponiyaya etdiyi
tarixi səfər ölkələrimiz arasında hərtərəfli əlaqələrin genişlənməsində olduqca mühüm rol oynadı, dönüş nöqtəsi oldu.
İndi Yaponiyada insanlar Azərbaycanla əlaqələrin daha sürətlə inkişaf etməsini gözləyirlər. Biz zati-alinizin yeni
layihəsinin həyata keçirilməsinə başlanması–«Şimal» Dövlət Rayon Elektrik Stansiyasında yeni enerji blokunun
təməlinin qoyulması mərasimində şəxsən iştirakından da xəbər tutduq və hamımız bunu çox yüksək qiymətləndirdik.
1998-ci ildə Siz Yaponiyanı ziyarət edərkən bizim imperatorumuz da Sizinlə görüşündən çox məmnun olmuşdu və
şərəfinizə ziyafət də vermişdi.
Zati-alinizin Yaponiyaya tarixi səfərinin nəticəsi olaraq, indi adambaşına götürdükdə, Yaponiyanın rəsmi
yardım proqramı çərçivəsində yardım alan dünya ölkələri arasında Azərbaycan birinci yerdədir.
H e y d ə r Ə l i y e v: Təşəkkür edirəm, mən bunu heç bilmirdim.
T a k e o X i r a t a: Bir daha bildirirəm ki, bu məhz zati-alinizin Yaponiyaya tarixi səfərinin nəticəsində
olmuşdur.
H e y d ə r Ə l i y e v: Çox sağ olun.
T a k e o X i r a t a: Mən Azərbaycandakı son zəlzələ hadisəsi ilə əlaqədar Yaponiyanın xüsusilə gəncləri
adından Sizə başsağlığı vermək, bu hadisədən məyus olduğumuzu bildirmək istəyirəm.
H e y d ə r Ə l i y e v: Təşəkkür edirəm.
T a k e o X i r a t a: Zati-aliləri, mənim şəxsiyyətimə göstərdiyiniz hörmətə, mənimlə əlaqələrinizi belə
yüksək qiymətləndirdiyinizə görə Sizə dərin minnətdarlığımı bildirir və Sizi əmin edirəm ki, ölkələrimiz
arasında əməkdaşlığın genişlənməsi və Azərbaycana yardımların təşkili sahəsində yeni layihələr hazırlanması
üçün bundan sonra da səylərimi əsirgəməyəcəyəm.
H e y d ə r Ə l i y e v: Çox sağ olun. Bir daha qeyd edirəm, mən Yaponiya–Azərbaycan əlaqələrinin
inkişafında şəxsən sizin rolunuzu çox yüksək qiymətləndirirəm. Məni sevindirən bir də odur ki, sizdə
Azərbaycana bir xüsusi hissiyyatlar, sevgi, məhəbbət əmələ gəlibdir. Siz Yaponiya–Azərbaycan əlaqələrinin
yaranmasında, bu yolun açılmasında xüsusi rol oynamış bir insansınız. Mənim yadımdadır, siz danışırdınız ki,
qış Olimpiya oyunlarında Azərbaycanın bayrağını sizin evdə görəndə hamı sevinirdi. Mən bunları heç vaxt
unutmuram. Bunlar çox dəyərli hissiyyatlardır.
Azərbaycanda biz də belə hesab edirik ki, 1998-ci ilin fevralında mənim Yaponiyaya rəsmi səfərim ölkəmiz
üçün, belə başa düşürəm ki, elə sizin ölkəniz üçün də çox əhəmiyyətli olubdur. Əlahəzrət imperatorla görüşümü,
mənim şərəfimə onun verdiyi ziyafəti də çox məmnuniyyətlə xatırlayıram. Dünən onun doğum günü, sizin
ölkənizin milli bayramı idi. Mən bu münasibətlə təbrik məktubu göndərmişəm.
Yaponiya hökuməti o vaxt söz vermişdi ki, 1999-cu ildə ölkənizin Azərbaycanda səfirliyi açılacaqdır.
Səfirlik də açılıbdır, özü də buraya yaxşı bir səfir təyin edilibdir. O, azərbaycanca danışır və bununla ölkəmizə
olan diqqətini nümayiş etdirir.
İndiyədək bizim əməkdaşlığımız çox uğurlu olmuşdur. Bir tərəfdən, Yaponiyanın neft şirkətlərinin
Azərbaycanda, Xəzər dənizində gördükləri uğurlu işlər, digər başqa şirkətlərin də burada apardıqları işlər çox
əhəmiyyətlidir. Bununla yanaşı, təbiidir ki, bizi çox sevindirən odur ki, Yaponiya bizə həm güzəştli kreditlər
veribdir – biz artıq onlardan istifadə etməyə başlamışıq – həm də Yaponiya qrantlar verir. Bunun hesabına
səhiyyədə, elmdə, bəzi başqa yerlərdə müəyyən işlər görülübdür. Sizin ölkədən gətirilmiş traktorlar kənd təsərrüfatında bizə kömək edir. Mən hesab edirəm ki, bütün bunlar əməkdaşlığımızın birinci mərhələsidir. Bundan sonra
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bizim əməkdaşlığımız geniş olmalıdır. Biz bunu istəyirik. Güman edirəm ki, belə istək Yaponiyada da vardır.
Adambaşına düşən yardımın məbləğinə görə Yaponiyanın yardım etdiyi ölkələr içərisində Azərbaycan birinci
yerdədirsə, deməli, bu, ölkənizin respublikamıza nə qədər böyük fikir verdiyini göstərir.
Ölkələrimizi bir-birinə bağlayan proqramlardan biri də böyük tarixi İpək yolunun bərpası məsələsidir.
Xatirinizdədir, o vaxt Tokioda olanda mən bu məsələni sizin hökumətlə və şəxsən o zaman Baş nazir işləyən
cənab Haşimoto ilə də müzakirə etmişdim.
Biz bu işi davam etdiririk. 1998-ci ildə Azərbaycanda keçirilən beynəlxalq konfransda Yaponiyanın
nümayəndə heyətinin iştirak etməsini də mən qiymətləndirirəm.
Böyük İpək yolunun bərpası gələcəkdə bəşəriyyət üçün çox əhəmiyyətli olacaqdır. Biz indi bunun əsasını
qoyuruq. Amma vaxt, zaman lazımdır ki, insanlar bunun yaxşı nəticələrini də görsünlər. Güman edirəm ki, əgər
mən də görməsəm, siz onları görəcəksiniz. Ona görə də mən Yaponiya–Azərbaycan əlaqələrinin bizim üçün çox
əhəmiyyətli olduğunu bir daha bildirmək istəyirəm.
Oğlunuz necədir?
T a k e o X i r a t a: Cənab Prezident, çox sağ olun. İndi o, orta məktəbdə oxuyur, yeniyetmələr qrupunda
artıq birinci sinfə gedir. Coğrafiya elminə xüsusi maraq göstərir. Coğrafiya dərsliyində Azərbaycan, Bakı barədə
məlumatlarda ölkənizin rəsmi dövlət atributlarını, bayrağını tapıbdır. O, Azərbaycanla tanışlığı, ölkəniz barədə
məlumatı olmasından xüsusi qürur duyur. Məktəbdə dostlarına Azərbaycanın bayrağını göstərir. Öz sinif
yoldaşlarına da «Azərbaycan» sözünü düzgün tələffüz etməyi öyrədir.
H e y d ə r Ə l i y e v: Öyrətsin, bu da çox əhəmiyyətlidir. Mən onu xatırlayıram. Söz vermişdiniz ki, onu
Azərbaycana gətirəcəksiniz, amma hələ yerinə yetirməmisiniz. Onda Azərbaycana olan bu sevgi-məhəbbət
hissi, təbiidir ki, atasından keçibdir. Mən də sənin oğlunu çox sevirəm. Ona görə də onu Azərbaycana xüsusi
olaraq qonaq dəvət edirəm. Bir də Azərbaycana gələndə onu mütləq özünlə gətir.
T a k e o X i r a t a: Cənab Prezident, çox sağ olun, Siz bizə böyük şərəf verirsiniz.
İcazə versəydiniz, gələcək əlaqələrimiz və hansı layihələrin daha sürətlə həyata keçirilməsi baxımından
düşüncələrimi Sizinlə təklikdə bölüşərdim.
H e y d ə r Ə l i y e v: Yaxşı.
Əliyev, Heydər Əlirza oğlu.
Müstəqilliyimiz əbədidir: 31-ci kitab. Bakı: Azərnəşr, 2010.- S. 134-135.
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«AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI HÖKUMƏTİ İLƏ ƏSAS İXRAC BORU KƏMƏRİ
İŞTİRAKÇILARI ARASINDA TRANZİT ƏRAZİSİNƏ MALİK ÖLKƏNİN HÖKUMƏTİ İLƏ
SAZİŞ»İN VƏ «BAKI–TBİLİSİ–CEYHAN XAM NEFT KƏMƏRİ LAYİHƏSİNİN MÜHƏNDİS
İŞLƏRİ VƏ LAYİHƏLƏŞDİRİLMƏSİ ÜÇÜN MALİYYƏLƏŞDİRMƏ VƏ ƏMƏKDAŞLIQ
SAZİŞİ»NİN İMZALANMASI MƏRASİMİNDƏ* NİTQ
Prezident sarayı
17 oktyabr 2000-ci il
Hörmətli xanımlar və cənablar!
Sabah, oktyabrın 18-də Azərbaycanın dövlət müstəqilliyi haqqında Konstitusiya aktının qəbul
olunmasının 9-cu ildönümüdür. 9 il bundan öncə Konstitusiya aktı qəbul olunandan sonra Azərbaycan öz
müstəqilliyini əldə edib və 9 ildir ki, müstəqil dövlət kimi yaşayır. Mən bu bayram, Azərbaycanın istiqlaliyyət
günü münasibətilə sizi, bütün xalqımızı, vətəndaşlarımızı ürəkdən təbrik edirəm. Azərbaycan xalqına sülh,
əmin-amanlıq, rifah, dövlətimizin müstəqilliyinin əbədi olmasını arzulayıram.
Biz bu gün buraya tarixi bir hadisə münasibətilə toplaşmışıq. Məlumdur ki, 1994-cü ilin sentyabr ayında
Xəzərin Azərbaycan sektorundakı zəngin neft yataqlarının müştərək işlənilməsi üçün dünyanın bir çox böyük
neft şirkətləri ilə ilk müqavilə imzalanmışdır. Biz o vaxtdan bu müqavilənin həyata keçirilməsi ilə məşğuluq.
Beləliklə, Azərbaycanın yeni neft strategiyası başlamışdır. 1994-cü ilin sentyabr ayında «Əsrin müqaviləsi»nin
imzalanması məhz Azərbaycan xalqının azadlığının, dövlət müstəqilliyinin bəhrəsidir.
Bu gün böyük iftixar hissi ilə deyə bilərik ki, imzalanmış bu neft müqaviləsi ardıcıl surətdə həyata
keçirilir, öz nəticələrini verir.
Birinci müqavilə Xəzər dənizinin böyük neft və qaz imkanlarını dünyaya açıbdır. İndi Azərbaycanda 20
böyük neft müqaviləsi imzalanıbdır.
«Əsrin müqaviləsi»ndə – Xəzərin Azərbaycan sektorundakı «Azəri», «Çıraq» yataqlarının və «Günəşli»
yatağının dərinlikdə yerləşən hissəsinin birgə işlənilməsi barədə müqavilədə Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin
11 xarici ölkə neft şirkəti ilə birgə əməkdaşlıq etməsi nəzərdə tutulurdu. Bu əməkdaşlıq uğurla həyata keçirilir,
«Çıraq» yatağından 1997-ci ildə neft hasil olunubdur. Həmin yataqdan alınan neft dünya bazarlarına ixrac edilir.
Beləliklə, biz imzaladığımız müqavilənin əməli nəticəsini görürük.
Təbiidir ki, belə bir müqavilənin həyata keçirilməsi zamanı böyük miqdarda neft hasil olunması nəzərdə
tutulduğuna görə, bu neftin dünya bazarlarına ixracı da müqavilədə nəzərə alınmalı idi. Ona görə də ilk
müqavilədən hasil edilən neftin dünya bazarlarına ixrac olunması üçün müxtəlif neft borularının, o cümlədən
Bakı–Tbilisi–Ceyhan əsas ixrac boru kəmərinin tikilməsi nəzərdə tutulmuşdu.
Biz xarici neft şirkətləri ilə birlikdə elə o vaxtdan, 1994-cü ildən başlayaraq əsas ixrac neft kəmərinin –
Bakı–Ceyhan kəmərinin, sonra biz onu Bakı–Tbilisi–Ceyhan adlandırdıq – yaradılması üçün çox işlər gördük.
Məlumdur ki, bu istiqamətdə apardığımız işlər çox böyük müqavimətlərlə, çətinliklərlə rastlaşmışdı. Çoxları
belə bir ixrac kəmərinin tikilməsinin real olmadığını bəyan edirdilər. Hər halda, Bakı–Tbilisi–Ceyhan neft kəməri
ötən illər bütün dünya ictimaiyyətinin nəzər-diqqəti altında olubdur. Lakin biz – Azərbaycan, Türkiyə, Gürcüstan
dövlətləri, konsorsiumda iştirak edən neft şirkətləri Bakı–Tbilisi–Ceyhan neft kəmərinin tikilməsi işi ilə ardıcıl
məşğul olmuşuq, mübarizə aparmışıq və buna da nail olmuşuq.
Gördüyümüz bütün bu işlərin zirvəsini də 1999-cu ilin noyabrında İstanbulda ATƏT-in zirvə görüşü
zamanı imzalanmış saziş təşkil edir. Həmin sazişi Azərbaycan Respublikasının prezidenti, Türkiyə
Cümhuriyyətinin prezidenti, Gürcüstan prezidenti, Qazaxıstan prezidenti imzalamışlar və o sazişə Amerika
Birləşmiş Ştatlarının prezidenti cənab Bill Klinton da öz imzasını qoymuşdur.
Beləliklə, bizim çoxillik işlərimiz belə bir siyasi sənədin qəbul olunması ilə başa çatmışdır. Ancaq ondan
sonrakı dövrdən bu günədək o qədər də asan olmamışdır. Çünki Bakı–Tbilisi–Ceyhan neft kəmərinin tikilməsi,
onun qiyməti, başqa kommersiya-texniki məsələləri ilə əlaqədar müxtəlif fikirlər olmuşdur. Bu, müxtəlif fikirlər
hətta konsorsiuma daxil olan şirkətlər arasında da mövcud idi. Ona görə də bu sahədə də çox işlər görmək lazım
idi.
Bu işlər Azərbaycan, Türkiyə, Gürcüstan dövlətləri və onların müvafiq orqanları tərəfindən aparılmışdır.
Amerika Birləşmiş Ştatlarının dövləti, hökuməti də bu prosesə daim dəstək vermişdir. Bütün texniki,
Mərasimdə imzalanacaq sənədlərin mahiyyəti haqqında, Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin prezidenti Natiq Əliyev
və Azərbaycan Beynəlxalq Əməliyyat Şirkətinin prezidenti Devid Vudvord məlumat verdilər.
*
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kommersiya məsələləri barəsində razılıqlar əldə edilmişdir. Bunların nəticəsində Azərbaycan Dövlət Neft
Şirkəti və Azərbaycan Beynəlxalq Əməliyyat Şirkətinə daxil olan şirkətlər birlikdə Bakı–Tbilisi–Ceyhan əsas
ixrac neft kəmərinin tikilməsi haqqında kommersiya-texniki sazişlər hazırlamışdır. Bu gün biz bu sazişlərin
imzalanması üçün buraya toplaşmışıq.
Nəzərdə tutulur ki, həmin sazişlər bu gün Azərbaycanda, onun paytaxtı Bakıda, sabah Gürcüstanda,
Tbilisidə, o biri gün isə Türkiyədə imzalanacaqdır. Təbiidir ki, sazişlərin imzalanması bu sahədə yeni bir
mərhələ açacaqdır, Bakı-Tbilisi–Ceyhan əsas ixrac neft boru kəmərinin əməli surətdə tikilməsinə başlanacaqdır.
YEKUN NİTQİ
Hörmətli xanımlar və cənablar, dostlar!
Bu gün hamımız həqiqətən eyni fikirdəyik ki, tarixi bir gün yaşayırıq, tarixi dəqiqələr keçiririk.
1994-cü ilin sentyabrında Azərbaycanda ilk neft müqaviləsi imzalananda biz böyük qürur, xoşbəxtlik
hissi keçirirdik, bu istiqamətdə Azərbaycanın gözəl gələcəyini görürdük.
Məlumdur ki, buna şübhə ilə yanaşanlar da, inanmayanlar da, mane olanlar da var idi. Azərbaycanın həm
daxilində, həm də xaricində bu müqavilə bir tərəfdən qısqanclıq, o biri tərəfdən narazılıq doğurmuşdu. Ancaq
Azərbaycan xalqı, hər halda onun tam əksəriyyəti, bu hadisəni tarixi hadisə və müstəqil ölkəmizin gələcəyi üçün
ən önəmli, ən mühüm iş kimi qiymətləndirir.
Ondan sonrakı dövr bizim üçün asan olmadı. Biz xaricdən çox təzyiqlərə məruz qaldıq. Bir sıra ölkələrin
mətbuatında, qəzetlərində bu barədə müxtəlif fikirlər – əksəriyyəti isə əks fikirlər dərc olunurdu. Beləliklə,
bizim gördüyümüz bu işlərə həm beynəlxalq ictimaiyyətdə, həm də Azərbaycanda şübhə yaratmaq istəyirdilər.
Ölkəmizin həm xaricdə, həm də daxildə olan düşmənləri yaxşı dərk edirdilər ki, bu müqavilə
Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin möhkəmlənməsi üçün ən mühüm hadisələrdən biridir. Təsadüfi deyil ki, bu
müqavilə imzalanandan bir gün sonra Azərbaycana qarşı böyük bir təxribat baş verdi. Respublikamızın Milli
Təhlükəsizlik Nazirliyinin təcridxanasında cəza çəkən çox təhlükəli cinayətkar məhbuslar müxtəlif qüvvələrin
köməyi ilə oradan çıxarıldı, qaçırıldı və Azərbaycanın daxilində sabitliyin pozulması üçün müəyyən imkanlar
yarandı. Bundan bir həftə sonra Azərbaycanda iki dövlət xadiminə, siyasi xadimə qarşı terror baş verdi, onlar
qətlə yetirildi.
Bunların məntiqi davamı olaraq, 1994-cü il oktyabrın 3–4-də Azərbaycanda silahlı dövlət çevrilişinə cəhd
göstərildi. Biz bu cəhdin qarşısını xalqımızın, millətimizin birliyi, gücü ilə aldıq. Ancaq Azərbaycanın daxili və
xarici düşmənləri ölkəmizin bu qədər müstəqil siyasət aparmasına, müstəqil inkişaf etməsinə maneçilik
törətməkdən əl çəkmirdilər.
Həmin hadisədən altı ay sonra Azərbaycanda yenidən silahlı dövlət çevrilişinə cəhd göstərildi. Bu həm
xaricdən idarə olunurdu, həm də daxildəki cinayətkar qüvvələr tərəfindən təşkil edilmişdi. Çox təəssüflər olsun
ki, bu gün müxalifətdə olan bəzi siyasi partiyalar da həmin dövlət çevrilişinə cəhddə fəal iştirak edirdilər. Biz bu
dövlət çevrilişinə cəhdin də qarşısını aldıq. Qan töküldü, şəhidlər verdik, ancaq Azərbaycanın müstəqilliyinin,
dövlətçiliyinin əleyhinə çıxan qüvvələri darmadağın etdik.
Sonrakı illərdə də Azərbaycanın qarşısına bir çox çətinliklər çıxmışdı. Bunlar hamısı sizə məlumdur. Bunların
hamısının bir səbəbi vardır. Həm xaricdə, həm də daxildə olan düşmənlər görürdülər ki, Azərbaycan müstəqil bir
dövlət kimi yaşayır, ölkəmizin müstəqilliyi gündən-günə möhkəmlənir, respublikamızın yeni dövlət neft strategiyası
böyük gələcəkdən xəbər verir. Məhz həmin adamlar bunların qarşısını almaq, Azərbaycanı zəiflətmək və ayrı-ayrı
cinayətkar qruplar tərəfindən ölkəmizi ələ keçirmək üçün bu cür dəhşətli yollara düşdülər.
Biz ötən illər çox ağır, çətin yollar keçdik, Azərbaycan xalqını bir çox təhlükələrdən xilas etdik və
ölkəmizin müstəqilliyini, dövlətçiliyini qoruduq. Azərbaycanın iqtisadiyyatını inkişaf etdirmək üçün dövlət neft
strategiyasını ardıcıl surətdə həyata keçirdik.
Burada deyildi ki, Bakı–Tbilisi–Ceyhan neft kəmərinin yaradılması da dövlət neft strategiyamızın əsas
hissəsini təşkil edir. Bütün təxribatlar, xaricdən bizə qarşı olan təzyiqlər heç bir nəticə vermədi. Son illər isə
Bakı–Tbilisi–Ceyhan əsas ixrac neft kəmərinin çəkilməsinə qarşı müxtəlif təbliğatlar aparıldı, təxribat
hərəkətləri edildi. Amma bizim iradəmiz, müstəqil, demokratik Azərbaycanın iqtisadi, xarici siyasəti və
dünyanın böyük dövlətləri, onların neft şirkətləri ilə əməkdaşlığı – bütün bunlar bizi bugünkü günə gətirib
çıxardı.
Beləliklə, Bakı–Tbilisi–Ceyhan əsas ixrac boru kəməri ağır bir yol keçibdir. Amma bu gün artıq hamı
görür ki, biz bu yolu uğurla keçmişik. Biz – Türkiyə Cümhuriyyəti, Gürcüstan, Azərbaycan Amerika Birləşmiş
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Ştatlarının daimi dəstəyi nəticəsində bu ağır, çətin yolu birlikdə uğurla keçdik və bu gün artıq son sazişlər
imzalandı.
İndi yeni mərhələ açılır. Bu gün burada verilən bəyanatlar və xüsusən Devid Vudvordun verdiyi
bəyanatlar onu göstərir ki, biz əməli işə başlayırıq, bu əməli iş də uğurla həyata keçiriləcək və 2004-cü ildə
Bakı–Tbilisi–Ceyhan əsas ixrac neft kəməri ilə Xəzər dənizinin nefti Aralıq dənizinə axacaqdır. Biz buna
inanırıq. Biz hamımız birlikdə – Türkiyə, Gürcüstan, Azərbaycan, xarici neft şirkətləri, onların təmsil etdikləri
dövlətlər Amerika Birləşmiş Ştatlarının dəstəyi ilə bu proqramı da gələcəkdə uğurla həyata keçirəcəyik.
Bizim bu işlərimizə maneçilik törədənlərə – həm daxildə, həm xaricdə – mən bildirmək istəyirəm ki, qoy
onlar müstəqil Azərbaycan dövlətinin son illər, son 7 ildə keçirdiyi ağır, çətin, amma çox uğurlu yolu düzgün
qiymətləndirə bilsinlər və özlərinə nəticə çıxarsınlar.
Biz bütün bu işləri Azərbaycanın iqtisadiyyatını inkişaf etdirmək üçün edirik. Biz bütün bu işləri
Azərbaycan xalqının rifah halını yaxşılaşdırmaq üçün edirik. Biz bütün bu işləri Azərbaycana parlaq gələcək
yaratmaq üçün edirik. Biz bütün bu işləri müxtəlif dövlətlərlə uzunmüddətli əməkdaşlıq üçün edirik. Ona görə
də mən inanıram ki, bizim bütün bu işlərimiz uğurla həyata keçiriləcəkdir.
Mən bu sənədlərin imzalanması münasibətilə Azərbaycan Beynəlxalq Əməliyyat Şirkətini, Azərbaycan
Dövlət Neft Şirkətini, Azərbaycan dövlətini, hökumətini, bütün Azərbaycan xalqını təbrik edirəm.
Biz estafeti Gürcüstana, sonra isə Türkiyəyə veririk. Mən cənab Vudvorddan xahiş edirəm ki, bizim
salamlarımızı, mənim xüsusi salamımı, hörmət və ehtiramımı Gürcüstanın prezidenti, mənim dostum Eduard
Şevardnadzeyə və bütün gürcü xalqına çatdırasınız.
Bizim salamlarımızı və xoş arzularımızı Türkiyə Cümhuriyyətinin prezidenti hörmətli Əhməd Necdət
Sezərə, Türkiyə Cümhuriyyətinin Baş naziri hörmətli Bülənd Ecevitə, qardaş türk xalqına çatdırasınız.
Mən hamınızı bir daha təbrik edirəm və bu yolda hamıya uğurlar arzulayıram.
Əliyev, Heydər Əlirza oğlu.
Müstəqilliyimiz əbədidir: 30-cu kitab. Bakı: Azərnəşr, 2000.- S. 107-109.

285

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Əsrin müqaviləsi

«ŞEVRON» KORPORASİYASININ VİTSE-PREZİDENTİ RİÇARD MATSKENİN BAŞÇILIQ
ETDİYİ NÜMAYƏNDƏ HEYƏTİ İLƏ GÖRÜŞDƏ SÖHBƏT
Prezident sarayı
28 fevral 2001-ci il
H e y d ə r Ə l i y e v: Çoxdandır ki, sizi görmürəm, Azərbaycana xoş gəlmisiniz.
R i ç a r d M a t s k e: Biz burada olmağımızdan çox şadıq. Buraya tez-tez gələ bilmədiyimizə görə mən
üzr istəməliyəm.
H e y d ə r Ə l i y e v: İşləriniz necə gedir?
R i ç a r d M a t s k e: «Abşeron» blokunda qazma işləri davam edir. Ümidvaram ki, hər şey yaxşı
olacaqdır.
H e y d ə r Ə l i y e v: Siz onda mənə söz verdiniz ki, çox böyük neft və qaz aşkar edəcəksiniz. Hətta
«Şahdəniz»dən də çox.
R i ç a r d M a t s k e: Mən ümid edirəm ki, vədimə əməl edəcəyəm.
H e y d ə r Ə l i y e v: Çox gözəl, mən də bunu istəyirəm. Azərbaycanda bir məsəl var: «Kor nə istər, iki
göz, biri əyri, biri düz».
R i ç a r d M a t s k e: Biz ümid edirik ki, «Abşeron» blokunda «gözlərin hər ikisi düz olacaqdır».
H e y d ə r Ə l i y e v: İkisi də düz olacaqdır, çox yaxşı. Başqa sahələrdə işləriniz necədir?
R i ç a r d M a t s k e: Dünyada neftin qiyməti yüksək olduqda, demək olar ki, işlərimiz yaxşı gedir.
H e y d ə r Ə l i y e v: Neftin qiyməti də gah qalxır, gah düşür. O sizə də təsir edir, bizə də.
R i ç a r d M a t s k e: Bir halda ki, nisbətən yüksək səviyyədə dəyişir, biz onunla yaşaya bilərik.
H e y d ə r Ə l i y e v: Yaxşı, mən başa düşürəm ki, gərək mətbuatı azad edək.
R i ç a r d M a t s k e: Mənə elə gəlir ki, yaxşı olardı. Ona görə ki, biz təkcə «Abşeron» bloku haqqında
yox, həm də «Şevron»un Bakı–Tbilisi–Ceyhan neft kəmərinə qoşulması haqqında danışmaq istəyirik.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bunu artıq bütün dünya bilir.
R i ç a r d M a t s k e: Yəqin ki, Siz demisiniz.
H e y d ə r Ə l i y e v: Yaxşı.
Əliyev, Heydər Əlirza oğlu.
Müstəqilliyimiz əbədidir: 32-ci kitab. Bakı: Azərnəşr, 2010.- S. 192.



Görüşdə Dövlət Neft Şirkətinin prezidenti Natiq Əliyev, birinci vitse-prezidenti, Milli Məclisin deputatı İlham Əliyev və digər
rəsmi şəxslər iştirak edirdilər.
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RUSİYANIN «LUKoyl» NEFT ŞİRKƏTİNİN PREZİDENTİ VAHİD ƏLƏKBƏROV BAŞDA
OLMAQLA ŞİRKƏTİN NÜMAYƏNDƏ HEYƏTİ İLƏ GÖRÜŞDƏ SÖHBƏT
Prezident sarayı
27 mart 2001-ci il
H e y d ə r Ə l i y e v: Hörmətli qonaqlar, mən sizi salamlayıram. Rusiya Federasiyasının «LUKoyl»un
özünün direktorlar şurasının növbəti iclasını burada – Azərbaycanda, Bakıda keçirməyi qərara alması ağıllı
qərardır. Mən bunu «LUKoyl» şirkəti ilə Azərbaycan arasında əməkdaşlığı daha da genişləndirmək arzusunun
təzahürü kimi qiymətləndirirəm. Ona görə də bu təşəbbüsü alqışlayıram. Vahid Ələkbərov mənə belə bir qərar
olduğunu deyəndə, mən onu dərhal dəstəklədim, çünki Azərbaycan qədim neft məmləkətidir. İndi Rusiya bu
baxımdan olduqca böyük imkanlara malikdir. Tarixə nəzər salsaq görərik ki, Rusiya Federasiyasının ərazisində
yerləşən bir çox yataqlar vaxtilə Azərbaycan mütəxəssislərinin iştirakı ilə kəşf edilmişdir, çünki ötən əsrin
əvvəllərində Rusiyanın tərkibində yalnız Azərbaycanda neft çıxarılırdı və buna görə də sonrakı rayonlar
yaddaşımızda beləcə də qalmışdır – ikinci Bakı, üçüncü Bakı, dördüncü Bakı.
Bax, hətta «LUKoyl» şirkətinin prezidenti də burada institutu bitirdikdən sonra Tümenə göndərilmiş və ya
özü oraya getmək istəmişdi, orada görkəmli rəhbər işçi, «LUKoyl» şirkətinin prezidenti kimi böyümüşdür. Zənnimcə, sizin qərarınızı məqsədəuyğun edən digər hal isə bundan ibarətdir ki, artıq Rusiyanın və Azərbaycanın
müstəqilliyi şəraitində, Azərbaycan özünün müstəqil neft strategiyasını həyata keçirməyə başladığı ilk
günlərdən «LUKoyl» Xəzər dənizinə maraq göstərdi, «Azəri–Çıraq–Günəşli» yataqlarına dair ilk iri müqaviləmizin hazırlanmasında fəal iştirak etdi və dünyanın digər ən böyük neft şirkətləri ilə birlikdə müqaviləni
imzaladı və bu müqavilə tarixə «Əsrin müqaviləsi» kimi daxil oldu. Sonra o, Azərbaycanda, Xəzər dənizinin
Azərbaycan sektorunda öz fəaliyyət imkanlarını daha da genişləndirdi.
Şadam ki, «LUKoyl» artıq Rusiyanın belə çox iri, dünya əhəmiyyətli neft şirkətinə çevrilmişdir. Eyni
zamanda şadam ki, «LUKoyl» öz strategiyasını düzgün müəyyənləşdirir. Mən bunu təkcə Azərbaycanın
mənafeləri – hərçənd, bu da var – baxımından deyil, bizə dost olan Rusiyanın da mənafeləri baxımından
deyirəm.
Ümumiyyətlə, mən Rusiyada «LUKoyl»dan başqa bir şirkət tanımıram, heç bir ad eşitməmişəm. Bəlkə də siz
haradasa belələrinin olduğunu bilirsiniz, dünyanın ən iri neft şirkətləri arasında isə «LUKoyl» əsas şirkətlərdən
biridir.
Beləliklə, bu müddət ərzində «LUKoyl» Xəzər hövzəsinə, neft və qaz hasilatı sahəsində onun
perspektivlərinə Rusiyanın hər hansı başqa şirkətinə nisbətən daha yaxşı bələd ola bilmişdir.
Ona görə də biz «LUKoyl» ilə də başqa sazişlər bağladıq və «LUKoyl» burada fəal iştirak edir. Deyə
bilərəm ki, biz bütün Xəzəryanı ölkələrə Xəzər dənizi hövzəsində fəal işləmək nümunəsi göstərmişik. Bilmirəm,
Rusiya Xəzər dənizindəki öz sektorunda qazma işləri aparmağa başlamaq qərarına nə vaxt gəlmişdir. Onu
nəzərdə tuturam ki, biz Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda bizə məxsus olan ehtiyatlarımızdan istifadə
etmək məsələsini qaldıranda, Rusiyada bir çoxları belə hesab edirdi ki, ümumiyyətlə, sektor haqqında nə söhbət
gedə bilər. Lakin tədricən, yavaş-yavaş başa düşdülər ki, sektorlar var. Rusiya da öz sektorunu müəyyənləşdirdi
və Ələkbərovun mənə söylədiyi kimi, siz artıq orada quyu qazırsınız, böyük perspektivə maliksiniz. Odur ki, bu,
birgə fəaliyyətimizin mühüm və hesab edirəm, müsbət nəticələrindən biridir, «LUKoyl»un uzaqgörən olduğunu
göstərir.
Müstəqil dövlət olaraq Azərbaycan Xəzər dənizində öz fəaliyyətini gücləndirməyə başlayan kimi, «LUKoyl»
dərhal özünü buraya yetirmişdir, halbuki o vaxtlar fəaliyyətimizi Rusiyada az-az adam dəstəkləyirdi. Ünvanımıza çoxlu məzəmmətlər söyləyib deyirdilər ki, biz nə üçün Qərbin, Avropanın, Amerika Birləşmiş
Ştatlarının şirkətlərini buraya dəvət etmişik. Artıq bu gün, demək olar ki, bunlar çox geri qalmış, bəsit
fikirlərdir. İndi dünya böyük inteqrasiyaya doğru gedir və ona görə də düşünmək ki, Sovetlər İttifaqında, onun
sərhədləri daxilində nəyi bacarırdıqsa, onu da edirdik və belə də davam etməlidir – indi bu, mümkün deyildir.
Buna görə də mən «LUKoyl» barədə bəzi müşahidələrimi, belə bir fikri bir daha təsdiqləmək üçün söylədim
ki, «LUKoyl»un direktorlar şurasının növbəti iclasının Azərbaycanda keçirilməsi, görünür, «LUKoyl»un bütün
strukturlarına əlavə təkan verəcək və «LUKoyl» ilə Azərbaycanın Dövlət Neft Şirkəti arasında əməkdaşlıq daha
da inkişaf edəcəkdir.
Mən sizi salamlayıram. Ümidvaram ki, siz burada çox yaxşı işləmisiniz, işinizin nəticələrindən razısınız və
şadam ki, indi sizinlə görüşmək imkanına malikəm.
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V a h i d Ə l ə k b ə r o v: Çox hörmətli Heydər Əliyeviç, icazə verin, bizi qəbul etdiyinizə görə,
«LUKoyl» şirkətinin direktorlar şurası adından Sizə təşəkkürümü bildirim. İndicə şirkətimizin ünvanına
söylədiyiniz sözlərə görə Sizə təşəkkür edirik, əməyimi belə yüksək qiymətləndirdiyinizə görə şəxsən mən Sizə
minnətdaram.
Direktorlar şurasının səyyar iclaslarını keçirmək bizdə artıq ənənəyə çevrilmişdir, lakin biz bu iclası Rusiya
Federasiyasının hüdudlarından kənarda ilk dəfə keçiririk. Hamı yekdilliklə belə qərara gəldi ki, ilk səyyar iclas
Bakı şəhərində, nəinki Sovet İttifaqının, Rusiyanın neft sənayesinin bünövrəsinin qoyulduğu, həm də dünya neft
sənayesinin beşiyi olan tarixi yerdə keçirilməlidir.
Direktorlar şurasında üç məsələ müzakirə edildi. Birinci məsələ Xəzər dənizindəki təşəbbüslərimizin inkişaf
etdirilməsi, ikinci məsələ «LUKoyl» neft şirkətinin neft məhsullarının emalı və satışı sahəsində beynəlxalq
istiqamətdə perspektivləri barədə idi. Üçüncü məsələ o idi ki, direktorlar şurası 1998-99-cu illərdə
fəaliyyətimizin auditor yolu ilə öyrənilməsini bəyənmişdir, özü də bu araşdırma mühasibat uçotunun beynəlxalq
sistemi üzrə aparılmışdır. Həmin üç mühüm məsələ müzakirə olunmuş və qərarlar qəbul edilmişdir. Direktorlar
şurası «LUKoyl» şirkəti idarə heyətinin Xəzər dənizində fəaliyyəti genişləndirmək səylərini dəstəkləmişdir. Siz
bilirsiniz ki, indi biz neft hasilatına dair dörd layihə həyata keçiririk. Hazırda Xəzərin Azərbaycan sektorunda
investisiyalarımız kifayət qədər böyükdür, təxminən yarım milyard dollardır və əminik ki, investisiyalarımız
həm Azərbaycan sənayesinin dirçəldilməsinə, həm də şirkətimizin mənfəət götürməsinə yönəldilmişdir. Biz
pərakəndə ticarəti fəal inkişaf etdiririk, yanacaqdoldurma məntəqələrimiz respublikanın avtomobil
həvəskarlarının üzünə açıqdır.
Bu gün direktorlar şurasının üzvlərinə sizinlə görüşmək imkanı yarandı. Biz fəaliyyətimiz barədə sizin
əməkdaşlardan çoxlu xoş sözlər eşitdik, çünki direktorlar şurasında Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin rəhbəri
Natiq Əliyev də, onun müavini İlham Əliyev də iştirak edirdilər. Onlar fəaliyyətimizə qiymət verdilər, eyni
zamanda «LUKoyl» şirkətinin zəif cəhətlərini də göstərdilər. Son illər biz Azərbaycan sektorundakı neft yataqlarının
işlənilməsi üzrə iri konsorsiumlarda iştirak etməkdə o qədər də təşəbbüskar deyilik. Odur ki, biz bunların hamısını
nəzərə alacağıq. Ümidvaram ki, bizim buradakı fəaliyyətimiz Azərbaycan xalqının rifahının yüksəlməsinə
yönəldiləcəkdir.
Əminəm ki, indi direktorlar şurasının üzvləri öz fikirlərini söyləyəcəklər. Mən Rusiya neft sənayesinin ən
görkəmli və layiqli xadimlərindən biri olan Valeri İsaakoviç Qrayferə söz vermək istəyirəm. O,
«Qlavtümenneftqaz»a başçılıq etmişdir. Biz hamımız neft işini ondan öyrənmişik və indi o, dünyada ən iri
şirkətlərdən birinin direktorlar şurasına haqlı olaraq başçılıq edir.
V a l e r i Q r a y f e r («LUKoyl» şirkəti direktorlar şurasının sədri): Heydər Əliyeviç, mən Sizin hər
həftə keçirdiyiniz operativ selektor müşavirələri əla xatırlayıram. Bu müşavirələrdən dərhal sonra qatarlar daha
sürətlə hərəkət edir, yüklər daha tez boşaldılırdı. Bunların hamısının necə olduğunu əla xatırlayıram və bu gün
Sizi salamlamağıma, sağlam görməyimə çox şadam.
Bu yaxınlarda biz Nikolay Konstantinoviç Baybakovun 90 illiyini qeyd etdik.
H e y d ə r Ə l i y e v: Mən ona təbrik göndərdim.
V a l e r i Q r a y f e r: Siz onu mükafatla təltif etdiniz və bu böyük hadisə bir qədər keçmişə qayıtmaq
üçün bir növ əsas oldu, çünki Baybakovun tərcümeyi-halı, əgər belə demək mümkündürsə, neft sənayesinin
salnaməsidir.
Biz hamımız Azərbaycan xalqının nümayəndəsi, nurlu, çox gözəl insan olan Sabit Atayeviç Orucovu
xatırladıq. O bizim müəllimimiz, qayğıkeş adam və parlaq şəxsiyyət idi. Biz hamımız Valentin Dmitriyeviç
Şarşini xatırladıq. Bilirəm, ona Siz də böyük rəğbətlə yanaşırdınız.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bəli, biz birlikdə işləmişdik.
V a l e r i Q r a y f e r: 1974-cü ildə biz Sizin qəbulunuzda olmuşduq. Görkəmli alimləri – çoxpilləli qazma
turbinin müəllifi Tağıyevi, Ələkbər Bağıroviç Süleymanovu, Mansur Bilaloviç Əhmədovu xatırladıq. Onların
hamısı bizim dostlarımız idi. Bu gün biz qəlbimizin hökmü ilə Fəxri xiyabanda olduq, bu insanların məzarlarını
ziyarət etdik, ona görə ki, bizi səmimi dostluq telləri bağlayırdı.
Sizə demək istəyirəm ki, Vladimir Vladimiroviç Putinlə görüşünüzə Rusiyada hamı sevindi. Bu bizim
hamımız üçün bayram idi. Lakin neftçilər xüsusilə sevinirdilər. Çünki bu bizim üçün, həqiqətən, bayram idi,
çünki biz heç vaxt hesab etməmişik ki, müxtəlif tərəflərdəyik. Bakı bizim üçün həmişə Bakı olmuşdur, Siz düz
deyirsiniz, ikinci Bakı, üçüncü Bakı. Mən Veteranlar Şurasına başçılıq edirəm və biz hamımız müharibə
dövründə Bakının nə kimi rol oynadığını xatırlayacağıq. Ona görə də Sizin görüşünüz bizim üçün, həqiqətən
bayram olmuşdur və hesab edirəm ki, bu gün «LUKoyl» tarixi yaddaşın daşıyıcısıdır. Bizim buraya gəlməyimiz
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və bizi qəbul etməyə razılıq verməyiniz keçmişimiz qarşısında borcun yerinə yetirilməsi demək idi. Üzr
istəyirəm, mən bir qədər çox danışdım, amma nə etmək olar, ürək belə hökm edir.
Sözsüz ki, biz əlaqələri inkişaf etdirəcəyik, nəinki yeni layihələrin, bütün təsərrüfatımızın inkişaf
nailiyyətlərinin mübadiləsini aparacağıq, həm də qabaqcıl texnologiyaların mübadiləsini aparacağıq. Biz buraya
yeni texnologiyalar gətirmək niyyətindəyik, çünki bu texnologiyalar işlənilmiş yataqlar – çoxlu su olan,
ehtiyatların hələ çox böyük olduğu və hələ çox şey hasil edilə biləcək yataqlar üçün yararlıdır. Biz belə
texnologiyalara malikik, bu məsələlərlə yaxından məşğul oluruq.
İcazə verin, direktorlar şurasının üzvləri adından Sizə təşəkkür edim, respublikaya uzun illər başçılıq
etməyinizi arzulayım. Biz isə həmişə burada Sizinlə birlikdə olacağıq.
H e y d ə r Ə l i y e v: Sağ olun. Xatirələrə görə, o vaxtları, yaxşı vaxtları xatırladığınıza görə sağ olun. O
vaxtlar biz çox işlər görmüşdük. Əgər o vaxtlar Sovetlər İttifaqının, o cümlədən də Rusiyanın və Azərbaycanın
neft sənayesinin bünövrəsini qoya bilməsəydik, indi yaşamaq çox çətin olardı. Heç bir durğunluq olmamışdır,
bunların hamısını kimlərisə qınamaq istəyənlər uydurmuşdular.
V a h i d Ə l ə k b ə r o v: Hörmətli Heydər Əliyeviç, Rusiya Federasiyasının prezidenti Vladimir
Vladimiroviç Putinin yanvarda Azərbaycana tarixi səfəri nəinki siyasi, həm də iqtisadi münasibətlərin daha da
inkişaf etdirilməsinin bünövrəsini qoydu. Biz çox şadıq ki, yanvarda burada qəbul olunmuş bütün qərarlara
nəzarət etmək tapşırılan idarənin rəhbərinin – Xarici İşlər nazirinin göstərişi ilə bu gün direktorlar şurasının
işində Viktor İvanoviç Kalyujnı da iştirak edir. O, Xəzərin statusunun nizama salınması üzrə olduqca böyük,
nadir bir vəzifəni yerinə yetirir.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bəli, o da bizim bakılıdır.
V i k t o r K a l y u j n ı: Mən artıq bunu hər yerdə deyirəm. Burada, Bakıda olmaq çox xoşdur. Mən bunu
buraya hər gəlişimdə deyirəm. Biz buraya öz evimizə gəldiyimiz kimi gəlirik, nə kimi problemlərimiz
olduğundan, nə ilə yaşadığımızdan danışmaq üçün, hansı istiqamətdə irəliləmək barədə məsləhət almaq üçün
gəlirik. Demək istəyirəm ki, mən həmişə Azərbaycanı müdrik, ardıcıl siyasət nümunəsi kimi göstərirəm.
Haradasa başqa fikirlər olduqda, sonradan bunları müzakirə edir və ümumi birlik üzrə düzgün addımlar atırıq.
Türkmənistanda zirvə görüşü ilə bağlı bütün sənədləri nəzərdən keçirmək üçün işçi qrupunun rəsmi səfəri
aprelin 5-6-da olacaqdır. Xatəminin səfərindən dərhal sonra mən Qazaxıstana getdim və ertəsi gün biz buraya
gəlməli idik. Lakin XİN işçiləri sizin Türkiyəyə səfərinizə hazırlıqla məşğul olduqlarına görə – indi bizimkilər
Mahaçqalada gözləyirlər – görüşü bu vaxta keçirməyi xahiş etdilər. Ona görə də burada direktorlar şurasında iştirak
etməyə imkan oldu və təbii ki, biz Artur Rasizadə ilə görüşdük, Xatəminin səfərindən sonra meydana çıxan bir sıra
məsələləri və bəyanatla əlaqədar yaranmış incə mətləbləri müzakirə etdik. Bu bir çox suallar doğurdu. Lakin mən
həmişə demişəm ki, bu, kütləvi informasiya vasitələrinin məsələni başa düşməməsi ilə bağlıdır. Tutduğumuz
mövqelərdə də dövlətlərimiz arasında fikir ayrılıqları yoxdur. Biz Bakı və Qazaxıstan bəyannamələrində yazılmış
razılaşmalara tərəfdarıq. Orada nəyinsə gücləndirilməsini müxtəlif cür yozmaq olar, başlıcası budur ki, biz əvvəllər
əldə edilmiş mövqelərdən geri çəkilmirik. Bakı bəyannaməsinə görə məni tənqid etmişdilər ki, heç də hamının
xoşuna gəlməyən iki bənd yazmışıq. Mən isə deyirəm, əksinə, biz burada, Bakıda irəliyə doğru addım atdıq, hətta
Qazaxıstan barəsində mövqeyi gücləndirdik. Xatəminin səfəri oldu və mən də səfərimi İranda başa çatdırıram. Zirvə
görüşü barədə bir qərara gəlmək üçün biz ayın 7-8-də ləngimədən oraya gedəcəyik. Xatəminin gəlişi hər hansı
bir ümumi anlaşma üçün qapı açmadı, amma işıq yeri göründü.
Onlar başa düşdülər ki, ən mümkün variant kimi, orta xətt haqqında qərar qəbul etmək lazımdır. Lakin onlar
yenə də 20 faizlik zonadan danışmağa başladılar, halbuki Xərrazi ilə söhbət zamanı mən ona demişdim ki, orta
xətt 20 faizlik zona vermir. O bunda təkid etmədi və bunu şərh də etmədi, onlar bu işi qəbul etdilər. Bu onu
göstərir ki, işi ikitərəfli formatda davam etdirmək lazımdır. Düşünürəm ki, irəliləyiş üçün imkanlar var. Üstəlik,
yaxınlaşma yolunda Türkmənistanla da mövqelər daha aydın olmağa başlamışdır.
Mən sabah Türkmənistana gedirəm. Düşünürəm ki, Xəzərin problemini istənilən halda həll etmək lazımdır.
Bu gün direktorlar şurasında çıxışımda dedim ki, biz bölgü problemini nə qədər tez həll etsək, «Xəzər sülh
dənizidir» çağırışını bir o qədər tez həyata keçirərik.
«LUKoyl» kəşfiyyat işlərində yaxşı nəticələr alır, neft tapılır, ehtiyatlar aşkara çıxarılır. Təbii ki, maraq artır
və bölgü məsələləri həll edilməsə, çoxlu problem olacaqdır.
Biz «LUKoyl» şirkətinin direktorlar şurasının iclasında nə üçün iştirak edirdik? Mənə orada olmaq tapşırılmışdı,
çünki Xəzərin statusunu müəyyənləşdirmək lazımdır. Bu, Xəzərin ikinci həyatıdır. Siz haqlısınız, heyf ki, indi burada
neft hasilatı ilə təkcə «LUKoyl» məşğul olur. Mən bu gün ilk dəfə dedim ki, Rusiya konsorsiumu yaradılmışdır. Bax,
burada «LUKoyl» gah «Eksson»la, gah «Britiş petroleum»la, gah da «Şevron»la iştirak edir, burada Rusiya şirkətləri
yoxdur. Budur, indi «LUKoyl», «Qazprom» və «Yukas» konsorsiumu yaradılmışdır. Biz istərdik ki, bu, Xəzərdə

289

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Əsrin müqaviləsi

Rusiyanın sıx birləşməsinin başlanğıcı olsun. Biz onlara hər cür kömək göstərəcəyik ki, inkişaf etsinlər və səmərəli
işləsinlər. «LUKoyl»un bu strukturda olduğunu nəzərə alaraq, geriyə addım atılmayacaqdır. Ona görə ki, «LUKoyl»
ancaq irəliyə gedir. Onların hamısı «LUKoyl»un ardınca getməlidir.
Bu, bütövlükdə Rusiya yanacaq-energetika kompleksinin vəzifəsidir. Bu, XİN-in vəzifəsidir, ona görə ki, bu,
müsbət haldır. İndi «Rosneft» Dağıstan şelfinə çıxmışdır. Bizə xoşdur ki, onlar Dağıstan şelfində səmərəli və kifayət
qədər yaxşı işləməyə başlamışlar. Vahid Yusufoviçin şirkətlə birlikdə işlədiyi sektorda olduğu kimi, oranın da
öz imkanları var. Ona görə də Azərbaycan sektorunda əldə edilmiş təcrübənin şimala doğru irəliləməsini
istərdik ki, Rusiya şirkətləri Xəzərdə özlərini var qüvvə ilə göstərə bilsinlər. Bu bizim vəzifəmizdir. Amma
birinci dərəcəli vəzifə, əlbəttə, Xəzərin bölgüsüdür. Düşünürəm ki, aprelin 5-6-da işlədikdən sonra gəlib
vəziyyət barədə Sizə məlumat verəcəyik. Mənə elə gəlir ki, zirvə görüşünün hazırlanmasında bizim
Azərbaycanla bağlı xüsusi problemlərimiz yoxdur.
H e y d ə r Ə l i y e v: Mən razılıq vermişəm, lakin sənədlərə baxmaq lazımdır.
V i k t o r K a l y u j n ı: İranda çoxlu orta mötərizələr qoymuşlar, biz onları burada açacağıq. Ona görə ki,
bunu beştərəfli görüşdə etmək çətindir. Bir daha görüşmək və indiki mərhələdə işlərimizin necə getdiyindən, nə
kimi planlarımız olduğundan danışmaq imkanına görə sağ olun. Öz qarşımda belə bir vəzifə qoyuram ki, 2001ci ildə Xəzərin statusu barədə müəyyən bir qərara gəlmək və onu həll etmək lazımdır. Ona görə ki, bu bizim
hamımıza, təkcə Rusiyaya deyil, eləcə də hamımıza gərəkdir. Düşünürəm ki, Sizin köməyinizlə – Allah canınızı
sağ eləsin – biz onlara qalib gələcəyik.
H e y d ə r Ə l i y e v: Mən də belə düşünürəm.
V a h i d Ə l ə k b ə r o v: Heydər Əliyeviç, Rusiya Federasiyasının hökuməti «LUKoyl» şirkətinin ən
böyük səhmdarıdır. Səhmlərin 15 faizi Rusiya Federasiyasına məxsusdur. Ona görə də Rusiya Federasiyasının
hökuməti öz qərarı ilə Rusiya naziri, Federal Əmlak Fondunun sədri Vladimir Vladimiroviç Malini «LUKoyl»
şirkəti direktorlar şurasının üzvü təyin etmişdir. O, direktorlar şurasında fəaliyyətimizi müşahidə edir, dövlətin
mənafelərini qoruyur. «LUKoyl» dövlətin mənafelərini hər şeydən üstün tutur, çünki bu bizim ən mühüm
mövqeyimizdir. Rusiya Federasiyasının mənafeləri ən böyük səhmdarımızın mənafeləridir. Ona görə də
icazənizlə, Rusiya Federasiyası hökumətinin üzvü Vladimir Vladimiroviç Malinə söz vermək istəyirəm.
V l a d i m i r M a l i n: Hörmətli Heydər Əliyeviç, çıxış etmək imkanına görə çox sağ olun. Mən Bakıya
ilk dəfə gəlmişəm və mehribancasına qəbula görə, işləmək imkanına görə, səmimi sözlərə və bütün xalqlarımız
kimi, neftçiləri də həmişə birləşdirmiş dostluq tellərinə görə Sizə və bütün əməkdaşlarınıza, respublikanın neft
kompleksinin rəhbərlərinə təşəkkür edirəm.
Bu gün iclasda üçüncü məsələ kimi, çox adi səslənən bir məsələyə – beynəlxalq standartlar, Amerika
standartları sistemi üzrə mühasibat hesabatına keçilərkən auditorların hesabatının təsdiq edilməsinə baxılmışdır.
Xəzərdə fəaliyyətə dair birinci məsələnin müzakirəsi kifayət qədər emosional keçdi. Ona görə də üçüncü məsələ
sönük, adi görünürdü, amma bu, «LUKoyl» şirkəti üçün də, ölkə üçün də müstəsna əhəmiyyətli hadisədir. Biz
olduqca çox işləyirik – Rusiya Federal Əmlak Fondu şirkətlə birlikdə işləyərək, onu dünya kapital bazarlarına
çıxarmağa çalışır. Auditorların işi iki il davam etmişdir – çox böyük auditor firması işləyirdi, iki il ərzində 100
mütəxəssis Rusiyada və bir o qədər mütəxəssis də xaricdə işləmişdir. Bu olduqca böyük, çox zəhmətli işdir. Kifayət
qədər əsəbi işdir. Çünki auditorlarla iş heç də həmişə xoşa gələn deyildir, üstəlik, cəsarət tapıb əvvəlki hesabatı
göstərmək lazım idi. Qərbdə çoxları inanmırdılar ki, bu iş axıra çatdırılacaqdır. İndi, budur, Rusiya şirkəti ilk dəfə
belə bir hesabat almışdır. Bu hesabata, necə deyərlər, ixtisas rəyi olmadan qiymət verilmişdir, yəni auditorlar şirkətin
tam açıq olduğunu təsdiqləmişlər. «LUKoyl» bir çox məsələlərdə birinci idi – Rusiyanın neft şirkətləri arasında ilk
səhmdar cəmiyyəti olmuşdur, özəlləşdirməyə birinci başlamışdır, korporativ vasitələrə birinci yiyələnmişdir.
Budur, indi Rusiyanın ən iri neft şirkəti nəinki Rusiyanın birinci neft şirkətinə, həm də, ümumiyyətlə, xarici
sərmayəçilər üçün tamamilə açıq şirkətə çevrilmişdir. Bu, sərmayəçilərin tamamilə yeni-yeni təbəqələrini şirkətin
üzünə açır. Elə iri sərmayəçiləri ki, onlar mühasibat hesabatına diqqətlə yanaşır, bu və ya digər vəsaiti haraya sərf
etdiklərini bilirlər. Bu, həqiqətən, əlamətdar hadisədir, zənnimizcə, Rusiyada korporativ idarəetmə dövrünü açır. Yəni
bu, şirkətin menecerlərin mənafeyi naminə işləməkdən səhmdarların mənafeyi naminə işləməyə keçməsi deməkdir.
Bu gün şirkətin direktorlar şurasının xaricdə, Azərbaycanda keçirilmiş ilk iclasında həmin iş ümumən yerinə
yetirilmişdir. Bu isə korporativ quruculuq işində şirkət üçün, həqiqətən, tarixi hadisədir.
H e y d ə r Ə l i y e v: Sağ olun. Mən görüşümüzə şadam və deməliyəm ki, bizim «LUKoyl» ilə lap
əvvəldən çox xoş və yaxşı münasibətlərimiz yaranmışdır. Bayaq dedim ki, «LUKoyl» Azərbaycanın yeni neft
strategiyasının mənbəyində durmuşdur və durur. Bizim bu yeni strategiyamız isə Xəzəryanı ölkələrin hamısına
fayda gətirmişdir. Ümumiyyətlə, bilirsiniz ki, keçmişdə Sovetlər İttifaqında Xəzərdə neft-qaz kəşfiyyatı və
hasilatı məsələləri ilə təkcə Azərbaycan məşğul olurdu. Buna baxmayaraq, 70-ci illərdə biz müttəfiq respublika-
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ların maraqlarını nəzərə alaraq, Xəzəri sektorlara böldük. Azərbaycan alimlərinin malik olduqları biliklər, yəni
Xəzər dənizinin tədqiqinə dair toplanmış materiallar heç yerdə yoxdur. Aydındır ki, bu işlərlə məşğul olan
ittifaq təşkilatı idi və bu materiallar da Moskvadadır. Amma bünövrə buradadır. Ona görə də biz bu işə
başladıqda və digər Xəzəryanı ölkələr də bu işin perspektivli olduğunu hiss etdikdə, böyük maraq göstərməyə
başladılar. «LUKoyl» isə bu məsələnin perspektivli olduğunu hamıdan çox hiss etdi və lap əvvəldən bizimlə
birlikdədir.
Şadam ki, indi digər Xəzəryanı ölkələr – Qazaxıstan, şimalda Rusiya neft yataqları aşkara çıxarırlar. Mən
buna şadam. Xəzər dənizində neft və qaz ehtiyatlarını az göstərməyə çalışan bütün yazılara rəğmən – siz
neftçisiniz, mən isə neftçi deyiləm, amma artıq 40 ildir neft sənayesi ilə bağlıyam – əminəm ki, bu ehtiyatlar
güman etdiyimizdən xeyli çoxdur. Vahid, sən deyirdin ki, qazma işləri apardığınız yerdə bu qədər neft olacağını
heç ağlınıza da gətirmirdiniz. Məsələn, bizim geoloqlar deyirdilər ki, «Şahdəniz» yatağında 400 milyard
kubmetr qaz var, lakin orada bir trilyon kubmetrdən də çox qaz olduğu aşkara çıxarılmışdır. Yeri gəlmişkən, bu
layihədə payın 10 faizi «LUKoyl»a məxsusdur. Ona görə də şadam ki, indi Xəzər dənizi belə böyük əhəmiyyətə
malikdir, dünyanın bir çox ölkələrinin marağını cəlb edir.
Ancaq bu da xoşdur ki, bu məsələlərin həlli üçün konstruktiv dialoqun zəruri olduğunu indi Xəzəryanı ölkələrin
özləri dərk etmişlər. Viktor İvanoviçin Rusiya prezidentinin Xəzər üzrə xüsusi nümayəndəsi təyin olunması çox
düzgün və əsaslandırılmış qərardır. Rusiya prezidenti Vladimir Vladimiroviç Putin burada rəsmi səfərdə olarkən biz
bu məsələni ətraflı müzakirə etdik. Yeri gəlmişkən, bu səfərin olduqca böyük tarixi əhəmiyyəti var. Çünki biz
müstəqillik qazandıqdan, Rusiya özünü suveren ölkə elan etdiyi vaxtdan bəri Rusiya prezidentinin Azərbaycana
səfəri olmamışdı, halbuki biz burada çoxlu prezident, Baş nazir qəbul edirdik.
Şadam ki, mənim dəvətim qəbul edildi, o buraya gəldi, səfər çox uğurlu keçdi, Azərbaycanda gözəl təsir
bağışladı. Deməliyəm ki, səfər dünyada böyük maraq doğurdu və hətta indi də azalmayıbdır. Bir sözlə, Rusiya
prezidenti Putin Azərbaycanda oldu. Düzdür, o, MDB-nin digər ölkələrində də olmuşdur, amma onun Azərbaycana
səfərinə marağı xüsusi xarakter daşıyır. Xəzər dənizində əməkdaşlıq prinsipləri haqqında imzaladığımız Birgə
Bəyanat çox yaxşı sənəddir. Bəlkə də hələlik hər şeyi əhatə etmir, lakin, hər halda, bu məsələni irəlilətmək üçün
Qazaxıstanla imzalanmış sənəddən sonra yaxşı sənəddir.
Viktor İvanoviç, düşünürəm ki, Türkmənistana səfəriniz uğurlu olacaqdır. Çünki eşitmişəm ki, orada daha
realist mövqe tutmağa başlayıblar. Sonra, siz orada, cənubda nə kimi işlər görüldüyünü də bilirsiniz. Biz bu
işlərə qarışmırıq. Biz özümüz hər şeyi doğru-düzgün edəcəyik. Biz öz prinsiplərimizi müdafiə edirik və
edəcəyik. Üstəlik, ötən 6 il bizim prinsiplərimizin doğru olduğunu göstərdi. Əvvəl-axır hamı bu prinsiplərlə
razılaşır.
Direktorlar şurasının iclasını burada keçirməyinizdən məmnun qaldığımı bir daha bildirmək istəyirəm.
Xüsusən də ona görə ki, bu, direktorlar şurasının Rusiyanın hüdudlarından kənarda keçirilmiş ilk iclasıdır. Siz
çox uğurla işlədiniz, amma «LUKoyl» da, əlbəttə, yaxşı səviyyədədir. Yaratmaq istədiyiniz konsorsiuma
gəldikdə, hesab edirəm ki, bu, yaxşı işdir, əlbəttə, əgər bunu həyata keçirə bilsəniz. Öz ölkənizin şirkətlərindənsə, digər ölkələrin şirkətləri ilə konsorsium yaratmaq asandır. «LUKoyl»un nə qədər tərəfdaşı var. Burada o bəzi layihələrdə iştirak edir. Bu layihələrdə Bi-Pi də, «AMOKO» da, «Statoyl» da, «Acip» də var. Başqa yerlərdə
də – Qazaxıstanda da belədir və s. İndi o gedib fars körfəzinə çıxmışdır, orada nə isə edir. Ona görə də neçə-neçə belə
müstəqil neft şirkətindən ibarət konsorsiuma malik olmaq, əlbəttə, ölkənin xeyrinədir. Mən sizə uğurlar arzulayıram.
Amma siz burada, görünür, ilk növbədə «LUKoyl»un təcrübəsini öyrənəcəksiniz. Əgər «LUKoyl» bu konsorsiumu
öz ətrafında toplaya bilsə, onda bu, baş tutar. Məsələn, Rusiyanın dostu olaraq mən istəyirəm ki, baş tutsun. Mən sizə
bir daha uğurlar arzulayıram və Azərbaycan sizin üçün həmişə açıqdır, siz istənilən vaxt əziz qonağımız ola
bilərsiniz.
V a h i d Ə l ə k b ə r o v: Heydər Əliyeviç, sağ olun, görüşə görə sağ olun.
Əliyev, Heydər Əlirza oğlu.
Müstəqilliyimiz əbədidir: 32-ci kitab. Bakı: Azərnəşr, 2011.- S. 117-121.
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BÖYÜK BRİTANİYANIN bp ŞİRKƏTİNİN ÖLKƏMİZDƏ HƏYATA KEÇİRDİYİ
LAYİHƏLƏRİN TƏQDİMAT MƏRASİMİNDƏ SÖHBƏT
Prezident sarayı
7 may 2001-ci il
H e y d ə r Ə l i y e v: bp-nin başçısı cənab Vudvord Azərbaycanda artıq uzun müddətdir işləyən bi-pi
və onun ətrafında birləşmiş konsorsiumun fəaliyyəti haqqında, bu gün bizim ölkəmizdə görülən və gələcəkdə
görüləcək işlər haqqında məlumat vermək istəyir. Bir az başqa cür desək, gördükləri işləri təqdim etmək
istəyirlər. Mən bundan çox məmnunam.
Məlumdur ki, gedən bu işlər daim bizim nəzarətimiz altındadır. Biz bunları bilirik. Ancaq bunun yığcam
şəkildə təqdim olunması, bizə məruzə edilməsi, eyni zamanda gələcəkdə nə vaxt, hansı işlər görüləcək, nə
nəticələr əldə olunacaq – bunların bu gün həm bizim üçün, həm də ictimaiyyət üçün açıqlanması çox
əhəmiyyətlidir. Ona görə də mən bp-nin bu təklifini qəbul etdim və sizi bu məqsədlə buraya dəvət etmişəm.
Cənab Vudvorda söz verirəm və yəqin ki, sonra bəzi suallar, dəqiqləşdirmələr ola bilər.
D e v i d V u d v o r d ( bp şirkətinin Azərbaycandakı baş təmsilçi prezidenti): Cənab Prezident, mən və
həmkarlarım çox böyük məmnuniyyət hissi ilə bu imkandan istifadə edərək, Azərbaycanda gördüyümüz işlər
haqqında Sizə dəqiq məlumat vermək istəyirik. Həmçinin bizim həyata keçirdiyimiz layihələr çərçivəsində
gələcək planlarımız haqqında da Sizə tam məlumat vermək istəyirik.
Cənab Prezident, biz təqdimata başlamazdan əvvəl, icazə verin, ilk öncə Sizi və Azərbaycan xalqını
qarşıdakı iki böyük, mühüm hadisə münasibətilə təbrik edim, təbriklərimi çatdırım. Bunlardan birincisi, Qələbə
günüdür, ikincisi isə, cənab Prezident, Sizin ad gününüzdür.
H e y d ə r Ə l i y e v: Sağ olun. Təşəkkür edirəm.
D e v i d V u d v o r d: Cənab Prezident, təqdimatımızın mövzusu ondan ibarətdir ki, Azərbaycanda həyata
keçirdiyimiz layihələr yeni mərhələyə qədəm qoymaq ərəfəsindədir. Bununla əlaqədar Azərbaycandakı işlərimiz
o qədər genişlənəcək ki, bu vaxta qədər həyata keçirdiyimiz ilkin neftin çıxarılması layihəsi ilə müqayisə etsək,
onda bu, indiyə qədər görülmüş işlərdən on dəfə çox, genişmiqyaslı bir fəaliyyət olacaqdır. Bu işlərin uğuru
üçün Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti ilə, dövlət və hökumət idarələri ilə məhz sıx əməkdaşlığımız layihələrin
vaxtında, cədvəl üzrə həyata keçirilməsi üçün çox mühüm əhəmiyyət kəsb edir.
Cənab Prezident, indi isə icazənizlə, təqdimatımıza başlayaq. Bunun bir nüsxəsi ekranda göstəriləcək. Bir
nüsxəsi də Sizin qarşınızdadır.
Birinci slaydımız mənim indicə Sizin nəzərinizə çatdırmaq istədiyim məsələni əhatə edir. Yəni layihələrimiz
elə bir mərhələyə qədəm qoyur ki, burada çox geniş, dünya miqyaslı nəhəng tikinti işləri başlayacaqdır.
Cənab Prezident, üzümüzə gələn 12 ay ərzində işlərimiz elə bir miqyası əhatə edəcək ki, həyata keçirdiyimiz
layihələr üzrə təxminən 8-9 milyard dollar sanksiya verəcəyik. Ona görə də bu cür irimiqyaslı, nəhəng
layihələrin həyata keçirilməsi üçün, bizim işimizin Sizə deyəcəyimiz cədvəl üzrə irəliləməsi üçün dövlət və
hökumət idarələri ilə yaxından əməkdaşlığımız, həmçinin onların yaxın dəstəyi çox mühüm əhəmiyyət kəsb
edir.
H e y d ə r Ə l i y e v: Xahiş edirəm, bir dəqiqə dayanın.
Siz bu birinci cədvəldən ümumi məlumat verdiniz. Mənim də qarşımda, təbiidir ki, orada yazılanlar var. Mən
bunları da görürəm. Amma yaxşı olardı ki, siz bunu bir az detallaşdıraydınız. Məsələn, burada yazmısınız ki,
dünya miqyaslı nəhəng tikinti işləri. Bunu dediniz. «Şahdəniz»: Hasilat və boru kəməri 2,5 milyarddan 2,7
milyarda qədər. Bu çox vacibdir. «Azəri»–«Çıraq»–«Günəşli» – birinci mərhələdə 6 milyarddan 6,5 milyarda
qədər. Qalanları isə, təbiidir, qərarların vaxtında təsdiq edilməsi, layihələrin uğurla həyata keçirilməsi üçün
lazımi dəstək, filan. Bunlar məlumdur. Ona görə xahiş edirəm, bu rəqəmləri öz nitqinizdə söyləyəsiniz, hamı
bilsin.
D e v i d V u d v o r d: Cənab Prezident, bu, yalnız giriş slaydı idi. Niyyətimiz bu idi ki, girişdən sonra
həmin rəqəmlər, layihələr üzərində təfərrüatı ilə, ətraflı şəkildə dayanaq. Bunları bildirdikdən sonra əgər Sizin
sualınız olarsa, yenidən söhbətə qayıda bilərik.
H e y d ə r Ə l i y e v: Yaxşı.
D e v i d V u d v o r d: Əgər nəsə lazımi təfərrüatlı məlumat olmasa, onda əminəm ki, Siz suallar
verəcəksiniz və biz mütləq izah edəcəyik.
H e y d ə r Ə l i y e v: Razıyam.
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D e v i d V u d v o r d: Cənab Prezident, növbəti slaydda görülmüş işlərimiz çərçivəsində əsas addımları
nəzərinizə çatdırırıq. Sözsüz ki, Siz bunların hamısını çox gözəl bilirsiniz. Bu, 1994-cü ildə «Azəri»–«Çıraq»–
«Günəşli» yataqları üzrə hasilatın pay bölgüsü müqaviləsinin imzalanmasından başlayır. 1996-cı ildə
«Şahdəniz» yatağı üzrə müqavilənin, sonra isə alqı-satqı sazişinin imzalanması, Bakı–Tbilisi–Ceyhan üzrə sazişlərin imzalanmasıdır. Sonuncu isə «Şahdəniz» üzrə Türkiyə ilə imzalanmış qaz alqı-satqı sazişidir ki, bu da
cari ilin mart ayında əldə olundu. Bu gün hər üç layihəmiz üzrə – Bakı–Tbilisi–Ceyhan, «Azəri»–«Çıraq»–
«Günəşli» və «Şahdəniz» üzrə gələcək planlarımızı açıqlayacağam.
Cənab Prezident, aşağıdakı cədvəldə bu layihələr üzrə irəliləyiş planını nəzərə çatdırırıq. Bakı–Tbilisi–
Ceyhan üzrə iyun ayının ortasında biz ətraflı, müfəssəl mühəndis-layihə işlərinə başlayacağıq. Bu bizə imkan
verəcək ki, gələn ilin ortasında sanksiya verilsin və Bakı–Tbilisi–Ceyhanın tikintisinə başlayaq. Əgər gələn ilin
ortasında tikinti başlanarsa, onda 2004-cü ildə həmin layihə üzrə tikilmiş boru kəməri istifadəyə verilə bilər.
«Azəri»–«Çıraq»–«Günəşli»nin birinci fazası üzrə tikinti üçün bu ilin iyul ayında sanksiya veriləcəkdir.
Həmin layihənin birinci faza üzrə aparılan tikinti işləri təxminən 2004-cü ildə başa çatacaqdır və qurğular
istifadəyə veriləcəkdir.
Əgər hazırda Gürcüstan tərəfi ilə aparılan danışıqlar vaxtında başa çatarsa və lazımi sazişlər əldə olunarsa,
sonra isə Azərbaycanla müvafiq sazişlər vaxtında əldə edilərsə, «Şahdəniz»in müfəssəl mühəndis-layihə işləri
üzrə sanksiya bu il verilə bilər. Torpaq alınması məsələsi vaxtında, bu ilin sonunda başa çatarsa, yəni bu işləri
bu il tamamlasaq, onda «Şahdəniz» üzrə tikinti işləri gələn ilin əvvəlindən başlaya bilər. Mənim həmkarım
Qordon Birrel indi Sizə «Şahdəniz» layihəsi haqqında daha ətraflı məlumat verəcəkdir.
Q o r d o n B i r r e l («bp Eksploreyşn»in Azərbaycan üzrə prezidenti, «Şahdəniz» layihəsinin rəhbəri):
Cənab Prezident, icazənizlə, ötən bir neçə il ərzində «Şahdəniz» layihəsi çərçivəsində əldə olunmuş bir sıra
nailiyyətlərimizi nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm. Cənab Devidin dediyi kimi, «Şahdəniz» üzrə hasilatın pay
bölgüsü müqaviləsi 1996-cı ildə imzalanmışdır. «İstiqlal» qazma qurğusu modernləşdirilmiş və bu iş başa
çatdıqdan sonra həmin qazma qurğusundan 1999-cu ildə açılmış qaz-kondensat yatağının kəşfi üçün istifadə
olunmuşdur.
bp və onun «Şahdəniz» üzrə tərəfdaşları bu ilin mart ayında kəşfiyyat işlərini başa çatdırmışlar. Cənab
Prezident, həmçinin bu il Sizin dəstəyinizlə Türkiyə ilə Azərbaycan arasında qaz alqı-satqı sazişi imzalanmışdır.
«Şahdəniz» çərçivəsində ilkin mühəndis-layihə işləri üzümüzə gələn bir neçə ay ərzində başa çatdırılacaqdır.
Cənab Prezident, gördüyünüz bu slayd «Şahdəniz»in birinci mərhələsi çərçivəsində hasilat üçün istifadə
olunacaq qurğuları göstərir. Burada bəzi təfərrüatları Sizin nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm.
«Şahdəniz» yatağı bir neçə mərhələdə istismar olunacaq, işləniləcəkdir. Bu yalnız birinci mərhələni əhatə
edir. Biz birinci mərhələdə yatağın şərq cinahında tikiləcək platformadan istifadə edəcəyik. Bu platforma suyun
100 metr dərinliyində tikiləcəkdir. Həmin platformanı Səngəçal terminalı ilə yeni tikiləcək 2 boru kəməri
birləşdirəcəkdir. Sonrakı mərhələdə isə bəzi sualtı işlər görüləcək ki, platformanı stasionar platformaya çevirsin.
Cənab Prezident, bu slaydda «Şahdəniz» qazının ixracı üçün istifadə olunacaq boru kəmərlərinin sxemini
təqdim etmişik. Bu qazı ixrac etmək üçün hazırda Azərbaycanda mövcud olan qaz kəmərinə paralel olaraq yeni
boru kəməri tikiləcək və bunun vasitəsilə qaz Azərbaycan–Gürcüstan ərazilərindən Türkiyəyə çatdırılacaqdır.
Tikiləcək yeni boru kəmərinin uzunluğu 700 kilometrdir. Bu, boru kəmərinin Gürcüstan sərhədinə qədər olan
hissəsidir. Türkiyə hissəsini isə Ərzuruma qədər «Botaş» şirkəti tikəcəkdir.
Cənab Prezident, «Şahdəniz» çox böyük, həm də çox çətin layihədir. Növbəti slaydda biz məhz bu il ərzində
həyata keçirəcəyimiz əsas tədbirləri göstərmişik. Bu addımlar imkan verəcək ki, «Şahdəniz» qazını hasil edək
və göstərildiyi kimi, təxminən 2004-cü ildə ilk qazı Türkiyəyə çatdıra bilək. Azərbaycan Dövlət Neft
Şirkətindəki həmkarlarımızla birlikdə biz gərək bir neçə gün ərzində Gürcüstanla lazım olan sazişləri əldə edə
bilək. Eyni tipli sazişlər Azərbaycanla da əldə olunmalıdır. Əgər bunlar vaxtında əldə olunarsa, onda bu bizə
imkan verəcək ki, noyabr ayında layihənin başlanması haqqında qərar verə bilək. Bayaq dediyim kimi,
«Şahdəniz» layihəsinin birinci mərhələsi çox böyük və çətindir. Ona görə də bu çərçivədə biz 2,7 milyard dollar
investisiya qoymağı planlaşdırırıq. Mən Devid Vudvordun fikrini bir daha təsdiq edərək deyirəm ki, qarşıda
duran bu çətin işləri, əsas tədbirləri həyata keçirmək üçün hökumət və dövlət idarələrindən, ümumiyyətlə,
kimlərlə işləyəcəyiksə, onların hamısından yaxın əməkdaşlıq və dəstək gözləyirik ki, lazımi sənədləri vaxtında
təsdiq edək, cədvələ əməl edə bilək. İndi isə sözü yenidən cənab Vudvorda verirəm ki, o, «Azəri»–«Çıraq»–
«Günəşli» layihəsi, həmçinin Bakı–Tbilisi–Ceyhan layihəsi haqqında ətraflı məlumat versin.
D e v i d V u d v o r d: Cənab Prezident, növbəti slaydda «Azəri», «Çıraq», «Günəşli» yataqlarının
tammiqyaslı işlənilməsinin birinci fazasını əks etdirən rəqəmlər və əsas texniki göstəricilər verilmişdir. Hazırda
birinci fazanın müfəssəl mühəndis-layihə işləri mərhələsini başa çatdırmaqdayıq. Bu işlər çərçivəsində artıq
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tenderlər elan etmişik, şirkətlər öz təkliflərini bizə göndəriblər. Tenderlər əsasən təchizat və tikinti xidmətləri
üzrədir. İndi biz şirkətlər tərəfindən təqdim olunmuş təklifləri qiymətləndiririk.
Birinci faza çərçivəsində biz dənizdə iki böyük platforma tikməyi planlaşdırırıq. Onlardan biri yalnız neft
hasilatı üçün nəzərdə tutulmuş platformadır. İkincisi isə ona bitişik olan platformadır, bu oradan neftlə birlikdə
çıxan səmt qazını yenidən rezervuara vurmaq üçün, yaxud da bir qismini sahilə, istehlakçılara çatdırmaq üçün
nəzərdə tutulur.
H e y d ə r Ə l i y e v: «Çıraq» yatağında?
D e v i d V u d v o r d: Cənab Prezident, bu, «Azəri» yatağıdır. «Çırağ»a bitişik olan ikinci yataqdır.
Platformaların üst hissələrinin hamısı Azərbaycanda, Bakıda yığılacaq, tikinti-quraşdırma işləri sahildə
aparılacaqdır. Platformaların üst hissəsi quraşdırılmış vəziyyətdə, bütöv şəkildə gəmiyə yüklənərək, dənizdə
tikilmiş özülün üzərinə hazır formada oturdulacaqdır. Bu, yeni texnologiyadır və biz ona özülə oturdulma
deyirik. Yəni böyük ağır yükü gəmi aparır və oradan birbaşa özülün üzərinə oturdulur. Gəminin aparacağı
platformanın üst hissəsinin çəkisi 14.600 tondur. Demək, texnika vasitəsilə biz 14.600 tonluq yükü birbaşa
özülün üstünə oturdacağıq. Bu da dünya rekordu deməkdir. Yəni ilk dəfədir ki, bu ağırlıqda yük gəmidən
birbaşa özül üzərinə oturdulacaqdır.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bizdə belə bir gəmi var?
D e v i d V u d v o r d: Bəli, belə bir barj var. O elə bir barjdır ki, bu işin öhdəsindən gələ biləcək. Amma
ona bəzi dəyişikliklər edəcəyik. Tələb olunan bəzi işləri biz edəcəyik.
H e y d ə r Ə l i y e v: Görürsünüz, Azərbaycanda hər şey var. Sizin dünya rekordu qazanmağınız üçün də
lazımi ləvazimatlar var.
D e v i d V u d v o r d: Cənab Prezident, elədir. Bu bizə həm vaxta qənaət etməyə, həm də işi daha
səmərəli görməyə imkan verəcəkdir.
Bu slayd
Səngəçal terminalının genişləndirilməsi planını göstərir. Çünki Səngəçal terminalı
genişləndirilərək iki böyük layihənin – həm «Şahdəniz», həm də «Azəri»–«Çıraq»–«Günəşli» layihəsi üzrə
hasilatın öhdəsindən gəlməlidir. Yəni «Şahdəniz»dən çıxarılacaq həm qaz, həm də neft oraya çatdırılacaqdır.
Həmçinin «Azəri»–«Çıraq»–«Günəşli»nin birinci fazasında, sonra isə növbəti, ikinci və üçüncü fazalarında
çıxarılacaq neft də bu terminala daşınacaqdır. Bunun üçün də terminalın genişləndirilməsi nəzərdə tutulur.
2004-cü ilin sonuna qədər bu terminal o vəziyyətə gətirilməlidir ki, ildə 26,5 milyon ton neft və kondensatı, 11
milyard kubmetrdən artıq qazı qəbul etmək gücündə olsun. Saxlamaq üçün, anbarlara doldurulmaq üçün
Səngəçalın tutum gücü 600 min kubmetrdən çox olmalıdır.
Növbəti slaydda isə bu il üçün qarşıdan gələn aylarda birinci faza çərçivəsində görüləcək əsas tədbirləri
göstərmişik. Bayaq dediyim kimi, artıq birinci faza üçün tenderlərin qalibləri olan şirkətlərdən təklifləri almışıq.
Bir-iki ay ərzində təklifləri qiymətləndirəcəyik. İyul və avqust ayları ərzində sanksiya vermək məqsədi ilə
müzakirələr aparacağıq. Daxili təsdiqlərdən sonra layihə Rəhbər Komitəyə təqdim olunacaqdır. Rəhbər Komitə
təsdiq etdikdən sonra tikinti işlərinə başlaya biləcəyik. Biz oktyabra qədər tender çərçivəsində müqavilələri
bağlayacağıq və yekun mühəndis-layihə işlərini tamamlayacağıq, digər maddi-texniki təchizat və s. işlərə
başlayacağıq.
Bu slaydda Bakıdan Ceyhana qədər çəkiləcək boru kəmərinin marşrutu təqdim edilib. Orada boru kəməri
üzrə bəzi texniki göstəricilər də var. Bu marşrut Azərbaycanda, Gürcüstanda və Türkiyədə artıq müvafiq
hökumət və dövlət idarələrinə təqdim olunmuşdur və hazırda onların cavabını gözləyirik. Hesablamalara görə,
boru kəmərinin ümumi uzunluğu təxminən 1745 kilometrə bərabər olacaqdır.
Bu slayd isə Bakı–Tbilisi–Ceyhan layihəsi üzrə 2001-ci ildəki əsas addımları göstərir. Bayaq dediyimiz
kimi, bu layihə üzrə ilkin mühəndis-layihə işləri artıq başa çatmaq üzrədir. Bu ilin iyun ayında ilkin mühəndislayihə işləri qurtardıqdan sonra müfəssəl mühəndis-layihə işlərinə başlamağı planlaşdırırıq. Bu, Bakı–Tbilisi–
Ceyhan üzrə tərəfdaşların daxili qərarından sonra olacaqdır. 12 ay davam edəcək müfəssəl mühəndis-layihə
işlərinin ardınca biz yeni qərar qəbul edəcəyik. Yəni maliyyələşdirmə məsələsini və bununla bağlı digər işləri
həll edəcəyik.
Növbəti slaydda «Azəri»–«Çıraq»–«Günəşli» və «Şahdəniz» layihələri üzrə mühüm nəticələri göstərmək
istəmişik. Bu cədvəldən görünür ki, biz «Çıraq» yatağında hazırkı hasilatı davam etdirəcəyik. Bu da təqribən bir
neçə il ərzində ildə 6 milyon tona bərabər olacaqdır. 2004-cü ilin sonundan başlayaraq, biz birinci faza
çərçivəsində «Azəri» yatağından da neft hasilatına başlayacağıq ki, bu da ümumi hasilatın həcmini sonrakı
illərdə hər il 20 milyon tondan yuxarı qaldıracaqdır. Gələcək mərhələlərdə əldə olunacaq hasilat, həmçinin
«Şahdəniz» yatağındakı kondensatın hasilatı bizə imkan verəcək ki, 2007-ci ildən başlayaraq Azərbaycanda
hasil edəcəyimiz neftin miqdarını ildə 50 milyon tona çatdıraq.
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H e y d ə r Ə l i y e v: 2007-ci ildə?
D e v i d V u d v o r d: Bəli, 2007-ci ilin sonundan.
H e y d ə r Ə l i y e v: 50 milyon ton?
D e v i d V u d v o r d: Bəli, o vaxtdan başlayaraq biz ildə 50 milyon ton hasil edəcəyik. Hətta 2008-ci ildə,
ola bilsin ki, lap zirvəyə çataq, 50 milyon tondan çox olsun.
H e y d ə r Ə l i y e v: Siz «Şahdəniz»dən alınacaq kondensatı da buraya daxil edirsiniz?
D e v i d V u d v o r d: Bəli, biz «Şahdəniz»dəki kondensatı da buraya daxil etmişik. Amma yalnız
«Şahdəniz»in birinci mərhələsi çərçivəsində hasil ediləcək kondensat daxildir. Növbəti mərhələlərdə, sözsüz ki,
kondensatın ümumi həcmi artacaqdır.
Gözləyirik ki, «Şahdəniz»in birinci mərhələsində, 2004-cü ilin sonundan başlayaraq, qaz hasilatı ixrac üçün
imkan verəcəkdir. Yəni qazın ilk ixracına 2004-cü ilin sonundan başlanacaqdır. Birinci mərhələ çərçivəsində
gözləyirik ki, ildə 8 milyard kubmetr qaz hasil edəcəyik və bu rəqəmə 2007-ci ildə çatacağıq.
Cənab Prezident, növbəti slaydda «Azəri»–«Çıraq»–«Günəşli» layihəsi ilə bağlı indiyə qədər görülmüş
işləri, Azərbaycanın bu günə qədər birbaşa əldə etdiyi mənfəəti göstərməyə çalışmışıq. Göründüyü kimi, indiyə
qədər Azərbaycana çatmış mənfəətə bonuslar, Azərbaycan şirkətləri ilə bağlanmış müqavilələrdən gələn
gəlirlər, azərbaycanlı əməkdaşlara verilən maaşlar və Azərbaycanın mənfəət neftindən, «Çıraq»dan gələn gəlirlər daxildir. Azərbaycana indiyə qədər birbaşa 1 milyard 240 milyon dollar mənfəət çatmışdır.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bu, Azərbaycana gələn mənfəətdir?
D e v i d V u d v o r d: Cənab Prezident, bəli. Bu rəqəm birbaşa Azərbaycana çatmış mənfəətdir. Buna
əlavə olaraq, biz Azərbaycanda xarici şirkətlərlə, onların filialları ilə bağlanmış layihələr vasitəsilə də təxminən
1 milyard 800 milyon dollar sərmayə qoymuşuq.
H e y d ə r Ə l i y e v: Yox, mən burada sizinlə bir az razı deyiləm. Çünki 360 milyon dollar bonus, bu
aydındır. Bu, Azərbaycana birbaşa gələn mənfəətdir. bp-nin azərbaycanlı əməkdaşlarının maaşı 108 milyon
dollardır. Bu, Azərbaycana gələn mənfəət deyildir. Siz burada öz işçilərinizə maaş verirsiniz və məlumdur ki,
Azərbaycandan olan işçilərinizə verilən aylıq maaşın həcmi ölkənizdən gətirilən işçilərə verilən maaşdan azdır.
Bu heç, o sizin öz işinizdir. Əgər siz 108 milyon dolları Azərbaycanda işləyən insanlara maaş vermisinizsə, bu,
Azərbaycana çatan mənfəət deyildir. Siz deyə bilərsiniz ki, əgər bu olmasaydı, onlar işləyə bilməzdi və bu qədər
maaş ala bilməzdilər. Mən bunu anlayıram. Məhz çox səbəblərə görə, o cümlədən bu səbəbə görə də biz sizinlə
müqavilələr imzalamışıq ki, burada siz də mənfəət götürəsiniz, biz də mənfəət götürək. Ancaq hər bir işçiyə –
istər mühəndisə, istər fəhləyə, yaxud da başqa işçiyə maaş vermisinizsə, o, zəhmət çəkib maaşını alıbdır. Mən
mənfəət onu hesab edirəm ki, bu, neftdən dövlətə gələn mənfəət olsun. Mən sizinlə razı deyiləm.
Sonra, burada yazırsınız ki, Azərbaycan şirkətləri və birgə müəssisələrlə mallar və xidmətlər üçün bağlanmış
müqavilələrin dəyəri 525 milyon dollardır. Dəyəri o demək deyil ki, bu müqavilələrdən gəlir alınıbdır. İkincisi,
siz yenə də Azərbaycan şirkətləri ilə çox az iş görürsünüz. Gördüyünüz işlərə daha çox Qərb ölkələrinin
şirkətlərini cəlb edirsiniz. Düz deyirəm, ya düz demirəm? Elədirmi?
Ə l i Ə s ə d o v (prezidentin köməkçisi): Cənab Prezident, bəli, düz deyirsiniz.
H e y d ə r Ə l i y e v: Ona görə onları cəlb edəndə, gördükləri işə görə siz onların haqqını verdiyiniz kimi,
Azərbaycanın şirkətlərini də cəlb edəndə, onların gördükləri işin haqqını verirsiniz. Məsələn, siz «İstiqlal»
qurğusunu bərpa etdiniz. Elədirmi? Düzdür?
D e v i d V u d v o r d: Bəli.
H e y d ə r Ə l i y e v: Mən bilirəm ki, onun qiyməti təxminən 200 milyon dollar idi. Əgər yadımda düzgün
qalıbsa. Doğrudurmu?
D e v i d V u d v o r d: Bəli, doğrudur.
H e y d ə r Ə l i y e v: Ondan 10 milyon dollar bizim Gəmi Təmiri zavoduna, onların gördüyü işə görə
vermişdiniz. Amma qalanını başqa şirkətlərə vermişdiniz. Yaxud sizinlə işləyən adamlara vermişdiniz. Əgər
Gəmi Təmiri zavodu sizin sifarişinizi yerinə yetiribsə, sizə 10 milyon dollarlıq iş görübsə, bu onun haqqıdır. Bu,
Azərbaycana verilən mənfəət deyildir.
Sonra, Azərbaycanın mənfəət karbohidrogenləri (İlkin «Çıraq» nefti) 246 milyon. Bu nə deməkdir?
N a t i q Ə l i y e v (Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin prezidenti): Cənab Prezident, neftdən alınan gəlirdir.
Neft Fonduna verilən mənfəətdir.
H e y d ə r Ə l i y e v: Neft Fonduna.
Buna görə də, əziz dostum, demək, bizim nağd mənfəətimiz bir 360 milyon dollar bonusdur, bir də ki, 246
milyon dollar neftdən alınan gəlirdir. Siz qalanları bizim ayağımıza nahaq yazırsınız və deyirsiniz ki,

295

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Əsrin müqaviləsi

Azərbaycana 1 milyard 240 milyon dollar mənfəət vermisiniz. Mən bu fikirlə razı deyiləm. Amma bunun
qiymətləndirilməsini düzgün aparmaq lazımdır.
Siz öz ölkənizdən, İngiltərədən, Amerikadan, filandan mühəndislər gətirirsiniz. Yaxud başqa mütəxəssislər
gətirirsiniz. Onları burada işlədirsiniz. Dediyim kimi, onlara bizim Azərbaycan vətəndaşlarından 2-3 qat artıq
maaş verirsiniz. Bu o demək deyil ki, siz Böyük Britaniyaya, ya da Amerikaya mənfəət verirsiniz. Belədir? Mən
bunu belə anlayıram.
Mən etiraz etmirəm ki, Azərbaycandan sizinlə bir yerdə çalışan, bu layihələrin həyata keçirilməsinə cəlb
olunan, yaxud, məsələn, sizin mərkəzi aparatda işləyən – tutaq ki, elə bu tərcüməçidən başlayaraq – insanların
hamısına maaş verirsiniz. Bunu müftə vermirsiniz ki? Bu adam səhərdən axşama kimi sizə tərcüməçilik edir, siz
də onun maaşını verirsiniz. Yaxud, sizin aparatdakı başqa adamlar – biri kompüterin qarşısında oturubdur, biri
başqa yerdə işləyib öz haqqını alır. Eləcə də xaricdən gələn sizin adamlar. Yəni inkar etmirəm ki, bu, Azərbaycan əhalisinin, Azərbaycan vətəndaşlarının, o cümlədən Azərbaycanın bəzi şirkətlərinin konsorsiumun
burada işləməsi ilə əlaqədar əldə etdikləri gəlirdir. Əgər bu konsorsium olmasaydı, təbiidir ki, bu gəlirlər də
olmazdı.
Mən sizə deyirəm, biz sizinlə, yaxud başqa şirkətlərlə müqavilələr imzalayanda hər şeyi nəzərdə tuturuq.
Nəzərdə tuturuq ki, siz gəlib burada yaşayacaqsınız, haqq verəcəksiniz. Nəzərdə tuturuq ki, siz gəlib burada
müxtəlif işlər görəcəksiniz, haqq verəcəksiniz. Azərbaycanın vətəndaşlarını cəlb edəcəksiniz, haqq verəcəksiniz.
Məsələn, əgər siz gəlməsəydiniz, Azərbaycanın neftçilərinin çoxunun – indi görürsünüz, bizim necə yaxşı
mütəxəssislərimiz var – işi yox idi. Yaxud da ki, lap az bir işdən az maaş alacaqdılar. Bunlar təbiidir və biz
konsorsiumu təşkil edəndə, sizinlə və başqa şirkətlərlə müqavilələr bağlayanda bunu da nəzərə alırdıq. Amma
gəlin haqq-hesabı düz aparaq. Düzü düz, əyrini əyri.
Burada insanlar işləyiblər, maaş alıblar. 108 milyon dollar alıblar və öz maddi vəziyyətlərini yaxşılaşdırıblar.
Başqa şeylər də olubdur. Yaxud bizim şirkətlər də işləyiblər. Nəinki texnikalarından istifadə ediblər, zehnindən
istifadə ediblər, fiziki əməyindən istifadə ediblər və maaş alıblar, yaxud da haqq alıblar. Bu, təbii bir şeydir. Ona
görə nağd, yəni Azərbaycanın təmiz gəliri 360 milyon dollar bonusdur, bir də 246 milyon dollar neftdən gələn
gəlirdir. Cəmi 606 milyon dollar. Ona görə gəlin, hesabımızı həmişə düz aparaq.
Mən heç də demirəm ki, siz bizi bu barədə aldatmaq istəyirsiniz. Yox, bizi aldatmaq da olmaz. Onu da
bilməlisiniz, bu, çətin məsələdir. Sizin təcrübəniz çoxdur, amma bizim də başımız bir az işləyir. Bunlara, bu
rəqəmlərə mən etiraz etmirəm. Amma bunların hansının nə olmasını düzgün yazmaq lazımdır. Neftçilər, mən
düz deyirəm, yoxsa yox?
N a t i q Ə l i y e v: Cənab Prezident, düz deyirsiniz.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bəs onda bunları yazmağa niyə qoyursunuz?
N a t i q Ə l i y e v: Onların hesabatları belədir.
H e y d ə r Ə l i y e v: Hesabatları belədir, sən də belə olmağa qoyma.
N a t i q Ə l i y e v: Onlar vergi verirlər. Yəni azərbaycanlı əməkdaşlarının maaşlarından vergi tutulur. Onu
nəzərə alırlar.
H e y d ə r Ə l i y e v: Vergi verməlidir də. Yaxşı, burada işləyir, vergi verir, gedib Amerikada işləsə, ikiqat
artıq vergi verəcəkdir. Hə? Biz hələ vergini alacağıq. Amerikada, yaxud da ki, Almaniyada işləsə, bundan da
artıq vergi verəcəkdir. Vergi təbii bir şeydir. Düz deyirəmmi?
D e v i d V u d v o r d: Bəli, bir sıra Qərb ölkələrində vergilər çox yüksəkdir. Cənab Prezident, düz
deyirsiniz. Siz düzgün buyurursunuz, burada biz, sadəcə olaraq, əks etdirmək istəmişik ki, ümumiyyətlə,
Azərbaycan hökumətinə, Azərbaycan xalqına və ölkənizin şirkətlərinə nə qədər gəlir gəlibdir.
H e y d ə r Ə l i y e v: Azərbaycanın vətəndaşlarına işlədikləri üçün, Azərbaycanın şirkətlərinə bu işlərdə
iştirak etdikləri üçün. Amma Azərbaycan bu neftin sahibi, konsorsiumun iştirakçısı olaraq buradan öz gəlirini
götürməlidir. O gəlir də dediyim kimidir. Bilirsinizmi, bunun ikinci tərəfi də vardır. Sonra xalq bizdən tələb
edəcəkdir. Siz bir milyard 240 milyon dollar gəlir almısınız. Bu haradadır? Amma biz xalqa elan etmişik: Neft
Fondundadır. 360 milyon dollar bonuslardan əvvəl gələn bonusların bir hissəsi Neft Fonduna getməyibdir.
Məlumdur ki, bizim Milli Dövlət Bankındakı valyuta ehtiyatlarına gedibdir. Neft Fondu yaradılandan sonra
bonusların – təkcə sizdən gələn yox, başqalarının da – bir qismi Neft Fonduna gedibdir. Bir də ki, bu 246 milyon dollar Neft Fonduna gedən təmiz puldur. Ona görə siz bunu bir az ayırın.
Yenə də deyirəm, mən indi xalqın qarşısındayam – görürsənmi neçə kamera var – sabah mənim sözlərimdən
tutacaqlar ki, cənab Prezident, sən bizə düz demirsən, bir milyard 240 milyon dollar mənfəət veribdir, amma sən
deyirsən ki, Neft Fondunda bu qədər, valyuta ehtiyatında bu qədər pul vardır. Mən bunu sizə də, həm Dövlət Neft
Şirkətinə, həm də bizim yeni nazirə tapşırıram. Bu barədə onlarla işləyin. Bilirsiniz, birgə işləmək lazımdır. Belə
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deyil ki, bunlar elə nə cür istəyirlər, o cür yazırlar. Biz bir yerdə işləyirik. Bu bizim müştərək işimizdir. Ona görə də
məsələlər həmişə razılaşdırılmalıdır.
D e v i d V u d v o r d: Cənab Prezident, növbəti slaydda isə biz gələcək mənfəətləri proqnozlaşdırmağa
çalışmışıq. Bir daha nəzərə çatdırmaq istəyirəm ki, buraya Azərbaycan vətəndaşlarının maaşları və Azərbaycan
şirkətləri ilə bağlanmış müqavilələrdən əldə olunacaq mənfəət daxil deyildir. Bu, Azərbaycan dövlətinə çatacaq
xalis mənfəətdir. Buraya mənfəət nefti, bonuslar daxildir və vergilər daxil olacaqdır.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bu, təmiz mənfəətdir?
N a t i q Ə l i y e v: Bəli, bu, neftin satışından gələn mənfəətdir.
H e y d ə r Ə l i y e v: Neftin satışından gələn mənfəətdir. Çox gözəl. Hər şey aydındır.
D e v i d V u d v o r d: Azərbaycanın gəlir neftindən əldə olunan mənfəətinin həcmi hazırda ildə təqribən
150 milyon dollardır. Bu həcmin 2004-cü ilə qədər davam edəcəyini gözləyirik. Əlbəttə, neftin qiymətləri indiki
səviyyədə qalarsa.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bir barrel neftin qiyməti 25 dollar olarsa, deməli, 2004-cü ilə qədər bu səviyyədə
olacaqdır.
D e v i d V u d v o r d: Bəli, ildə 150 milyon dollar həcmində qalacaqdır.
H e y d ə r Ə l i y e v: Sonra?
D e v i d V u d v o r d: Bu, 2004-cü ilə qədər davam edəcəkdir. 2005-ci ildən başlayaraq, «Azəri» və
«Çıraq» yataqlarının tammiqyaslı istismarının birinci mərhələsində biz hasilat əldə edəcəyik, həmçinin
«Şahdəniz»dən də neft hasil edilməyə başlanacaqdır. Sözsüz ki, onda Azərbaycanın gəlir neftindən əldə
ediləcək mənfəət artacaqdır. 2006-cı ildən başlayaraq karbohidrogen ehtiyatlarından ildə bir milyard dollardan
artıq mənfəət gözlənilir.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bir milyard təmiz mənfəət?
D e v i d V u d v o r d: Bəli. Gəlir neftindən əldə olunacaq mənfəət get-gedə artacaq, Azərbaycanın milli
gəlirinin çox mühüm bir hissəsini təşkil edəcəkdir. Cədvəldən də göründüyü kimi, 2011-ci ildən gəlir neftindən
götürüləcək mənfəət, haradasa, ildə 5 milyard dollardan yuxarı olacaqdır.
H e y d ə r Ə l i y e v: Ancaq bu iki layihədən? «Azəri»– «Çıraq»–«Günəşli», bir də «Şahdəniz»dən?
D e v i d V u d v o r d: Bəli. Cənab Prezident, özü də nəzərinizə çatdırım ki, bu, yalnız «Şahdəniz» yatağının
istismara verilməsinin birinci mərhələsindən əldə ediləcək hasilatla bağlı rəqəmlərdir. Biz «Şahdəniz»in istismarının
növbəti mərhələlərindən daxil olacaq mənfəət rəqəmlərini oraya əlavə edə bilməmişik. Çünki biz hələ onların
konsepsiyasını işləməmişik.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bəli, bu barədə də mənə bir sözünüz varmı? Mən bu cədvəli görürəm. Bu,
«Şahdəniz» yatağında qaz hasilatına dair rəqəmlərdir. Siz burada maksimum 8 milyard kubmetr qaz hasil
etməyi nəzərdə tutmusunuz. Amma siz bizə məlumat vermisiniz ki, «Şahdəniz» yatağında bir trilyon kubmetr
qaz vardır. Elədirmi?
D e v i d V u d v o r d: Bəli.
H e y d ə r Ə l i y e v: Deməli, bir trilyon kubmetr qaz vardırsa, ildə 8 milyard kubmetr yox, yəqin ki, 5
dəfə artıq qaz sata bilərik. Çünki bir trilyon kubmetr qazı hasil etmək üçün nə qədər vaxt lazımdır? Yəqin ki,
50–60 il. Hələ o vaxta kimi yeni yataqlar da tapacaqsınız. Mən bilirəm, çünki bu məsələ ilə maraqlanmışam. Siz
burada bazar məsələsini müəyyən etmək istəyirsiniz.
Bazar məsələsi haqqında da lazımi işlər aparacağıq. Birincisi, bu, Türkiyə ilə bizim ilkin sazişimizdir. Ona görə də
hələ qaz vermək imkanına malik olmadığımız üçün Türkiyəyə deyə bilməzdik ki, biz sizə 15 milyard kubmetr qaz
verəcəyik. Məsələn, bilirsiniz ki, Türkmənistan Türkiyə ilə müqavilə bağlamışdı və Türkiyəyə ildə 15 milyard
kubmetr qaz verməli idi.
Türkmənistan bundan imtina etdi. Ancaq nə üçün bu müqavilə imzalanmışdı? Çünki artıq qaz yataqları
hazırdır, sadəcə olaraq, qaz kəmərini tikib istifadəyə vermək lazımdır. Biz indidən onlarla – Türkiyə ilə,
məsələn, ildə 10, 15, yaxud 20 milyard kubmetr qaz satmaq barədə danışıq apara bilmərik. Çünki hələ ki, biz 2
milyard, sonra 3 milyard kubmetrdən artıq qaz verə bilmərik. Mən bilirəm, siz indi olan imkanlara görə bunu
nəzərə alırsınız.
Ancaq gərək biz də işləyək, siz də işləyəsiniz ki, yaxın zamanlarda – 2-3 il ərzində dünyada qaz satmaq üçün
özümüzə bazar tapaq. Bu qazı satmaq üçün bazar kimi, mən birincisi, Türkiyəni görürəm. Çünki onların təbii
qaza ehtiyacı çoxdur. İndi onlarda da bəzi qruplar vardır ki, qazı biri oradan, digəri buradan almaq istəyir. Siz
bunu yaxşı bilirsiniz. Amma Türkiyə ilə bizim əlaqələrimiz dostluq, qardaşlıq əlaqələridir. Əgər Türkiyə
Türkmənistandan, Xəzər dənizindən çəkiləcək kəmərlə ildə 15 milyard kubmetr qaz almaq istəyirsə, ildə 15
milyard kubmetr qaz vermək imkanına malik olarıqsa, biz Türkiyəyə bunu satacağıq. Yaxud da ki, təkcə Türki-
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yəyə yox, İranın da bizim təbii qazımıza ehtiyacı var. Biz bundan da imtina edə bilmərik. Türkiyə bundan artıq
ala bilmir, qaz da yatıb qalsın orada, biz də sərvətlərimizdən istifadə edə bilməyək – bu, mümkün deyildir. Ona
görə də mən sizin bu proqnozlarınızı düzgün hesab edirəm, buna etirazım yoxdur.
Ancaq mən bizim Nazirlər Kabinetinə, Nazirliyə və Neft Şirkətinə tapşırıram ki, bu barədə ciddi işləsinlər.
İndidən, artıq 3 il, 4-5 il bundan sonra üçün bazar müəyyən etmək lazımdır. Bazar müəyyən olunarsa, burada da
işlər görüləcəkdir. Mən sizi başa düşürəm. Siz oraya vəsait qoyacaqsınız, amma bazar müəyyən olunmasa, qazı
sata bilməsəniz, vəsaitdən xeyir götürə bilməyəcəksiniz. Bunu mən anlayıram. Ona görə də mən bizim
üzərimizə düşən vəzifəni deyirəm və sizə bildirirəm ki, bunları edəcəyik. Siz isə fikirləşin, öz planlarınızı elə
qurun ki, biz bazar tapan kimi, oraya təcili olaraq qaz verə biləsiniz. Düz deyirəmmi?
D e v i d V u d v o r d: Cənab Prezident, əlbəttə, hər şeyi çox düzgün deyirsiniz. Həm də onu deyim ki,
Siz bizim biznesi çox gözəl başa düşürsünüz.
H e y d ə r Ə l i y e v: Mən də burada sizin kimi biznesmen olacam.
D e v i d V u d v o r d: Nəhayət, sonuncu slaydda biz Azərbaycanda qarşıdakı bir neçə il ərzində
başlayacağımız və həyata keçirəcəyimiz layihələrin doğrudan da dünya miqyaslı, geniş, nəhəng layihələr
olduğunu bir daha vurğulamaq istəyirik. Hətta müqayisə etsək, onu deməliyik ki, bp-nin dünyanın digər
yerlərində – həm Meksika körfəzində, həm Anqolada, həm də başqa ölkələrdə həyata keçirdiyi layihələrlə
müqayisədə, Azərbaycanda görüləcək işlər həm miqyas etibarilə, həm də xərcləyəcəyimiz pul baxımından ən
böyük layihələr olacaqdır.
Çünki bayaq da dediyim kimi, qarşıdakı 12 ay ərzində biz layihələrə, haradasa, 8-9 milyard dollar investisiya
qoyulmasına sanksiyalar verəcəyik, qərarlar qəbul edəcəyik. Bu layihələrlə əlaqədar görüləcək işlərə sərf
olunacaq polad və digər materialların çəkisi təxminən 1,5 milyon tona bərabər olacaqdır. «Çıraq» yatağında
hasil ediləcək ilkin neft layihəsi üçün sərf olunmuş metal, polad və digər materiallarla müqayisə etsək, deyə
bilərik ki, burada təxminən 10 dəfə çox material məsrəfi gözlənilir. Sadəcə, müqayisə üçün demək istəyirəm ki,
hər gün Azərbaycandan və Gürcüstandan əlavə 400 yük maşını hərəkət edəcəkdir. Bu maşınlar boru kəmərinin
çəkilməsi üçün bizim tikinti sahələrimizə materiallar daşıyacaqdır. Hər gün Azərbaycanın və Gürcüstanın dəmir
yollarında əlavə 8 qatar Qara dənizdəki Poti limanından bizə materiallar daşıyacaqdır. Onu da deyim ki, bizim
işlərimiz üçün Volqa–Don kanalı ilə hər ay 10 gəmi və 3 barj yük daşıyacaqdır.
Bütün bu tikinti işlərində biz, əlavə olaraq, təxminən 8500 azərbaycanlı işçi qüvvəsindən bilavasitə istifadə
edəcəyik. Sözsüz ki, dediklərimdən əlavə, biz digər işçiləri – Azərbaycan vətəndaşlarını da işə götürəcəyik.
Onlar xidmət sahələrində və digər yerlərdə işə cəlb olunacaqlar.
İrəlidə bizi çox mühüm işlər, mühüm addımlar, çətin vəzifələr gözləyir. Cənab Prezident, biz əminik ki,
şəxsən Sizin dəstəyinizlə, rəhbərliyinizlə, Azərbaycan hökuməti ilə sıx əməkdaşlıq nəticəsində biz bu
çətinliklərin, qarşımızda duran vəzifələrin öhdəsindən uğurla gələ biləcəyik.
Cənab Prezident, bu, bugünkü təqdimatımızın sonuncu məsələsi idi ki, Sizin diqqətinizə çatdırmaq istəyirdik.
Əgər Sizin suallarınız varsa, onlara böyük məmnuniyyətlə, təfsilatı ilə cavab verərdik. Sonra isə biz Sizinlə
başqa bir məsələni müzakirə etmək istəyirik.
H e y d ə r Ə l i y e v: Təşəkkür edirəm. Sualı olan var? Sizlərdən kiminsə sualı varmı? Yoxdur.
Mən suallarımı verdim. Ümumiyyətlə, sizin gördüyünüz işlər, proqnozlar və gələcəkdə görəcəyiniz işlər
haqqında təqdim etdiyiniz materiallar, məlumatlar, bu təqdimat hesab edirəm ki, sizinlə əməkdaşlığımızın
tarixində xüsusi yer tutur. Birincisi, bu bir daha təsdiq edir ki, böyük təcrübəyə malik olan, dünyanın böyük bir
məşhur neft şirkəti kimi, siz Xəzər dənizini, Azərbaycanı çox düzgün seçmisiniz. İkincisi, onu təsdiq edir ki,
Azərbaycanın müəyyən olunmuş, 1993–1994-cü illərdən başlayan neft strategiyası öz müsbət nəticələrini verir.
Mən heç şübhə etmirdim ki, belə olacaqdır. Əgər şübhə etsəydim, 1994-cü ilin sentyabr ayında ilk müqavilənin
imzalanmasına getməzdim. Amma bilirsiniz ki, həmin o ilk müqavilənin imzalanması da Azərbaycanın, o cümlədən mənim başıma nə qədər bəlalar gətirdi.
Mən müqaviləni imzalayandan sonra, bizim həbsxanadan çox qatı cinayətkarlar qaçırıldı. Ondan sonra
burada dövlət çevrilişinə cəhd göstərildi. Sonra bizim iki nəfər dövlət xadimi terror nəticəsində öldürüldü.
Nəhayət, bunların hamısı mənim aradan götürülməyim üçün idi.
Xatirimdədir, o vaxt bizim içərimizdə olan bəzi əleyhdarlarımız – hansılar ki, dövlət çevrilişinə cəhd etdilər
– 1994-cü ilin sentyabr ayında biz «Gülüstan» sarayında müqaviləni imzalayanda deyirdilər ki, bir neçə
gündən sonra onlar bu müqaviləni cırıb atacaqlar. Amma onlar bunu edə bilmədilər. Çünki bizimlə bacarmaq
çətindir. Ondan sonra da bizim həyatımızda çox çətinliklər oldu.
İndiyə qədər də mən deyə bilmərəm ki, dünyada hamı bizim bu layihələri bəyənir. Bəziləri, məsələn, Bakı–
Ceyhan layihəsinin, digər layihələrin həyata keçirilməsinə maneçilik törətmək istəyirlər. Bilirsiniz, bəziləri də
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sizi və başqa şirkətləri Azərbaycandan ayırmaq üçün Qərb mətbuatında, o cümlədən ABŞ-ın, hətta elə Böyük
Britaniyanın, Avropanın başqa ölkələrinin mətbuat orqanlarında belə yazılar verirlər ki, guya Xəzər dənizi,
Azərbaycan haqqında vaxtilə irəliyə sürülmüş proqnozlar özünü doğrultmadı, yaxud da Xəzər dənizində o qədər
də böyük karbohidrogen ehtiyatları yoxdur. Beləliklə də şirkətləri Azərbaycandan uzaqlaşdırmağa çalışırlar. Demək istəyirəm ki, bu mübarizə indiyə qədər də gedir. Biz daha mübarizə etmək istəmirik. Biz doğru
olduğumuzu işlə göstəririk, sübut edirik. Sizin bugünkü təqdimatınız buna əyani sübutdur. Məsələn, mən böyük
məmnuniyyət hissi ilə indi sizdən eşitdim ki, bp kimi dünyanın böyük, çox nəhəng şirkəti dünyanın heç bir
yerində, heç bir nöqtəsində indi bizim bu layihələrə sərf edəcəyi 8-9 milyard dollar məbləğində vəsait heç vaxt
xərcləməmişdir.
bp təcrübəli bir şirkətdir. Özü də əbəs yerə 1 dollar da xərcləməz. Desəm ki, 1 dollar ver, sizdən bunu almaq
olmaz. Ona görə də bp yaxşı bilir ki, harada nə var. Ötən illərdə sizin, bp-nin burada olan nümayəndələrinin
gördüyü iş şirkətinizin rəhbərlərinə də sübut etdi ki, bəli, burada neft var, burada qaz var. Bunların hasil
olunması və nəql edilməsi üçün imkanlar var. Neft və qazın satılması üçün bazarlar vardır. bp burada özünə
lazım olan mənfəəti götürə bilər.
Təbiidir ki, əgər biz Azərbaycanda indi mövcud olan ictimai-siyasi sabitliyi yarada bilməsəydik, əgər 1993cü ilə qədər olan vəziyyət, hətta 1995-ci ilə qədər olan vəziyyət davam etsəydi, siz burada işləyə
bilməyəcəkdiniz. Bir azdan sonra gəlib görəcəkdiniz ki, burada küçəyə çıxmaq, rahat yaşamaq mümkün
deyildir. Reketlə, terrorla məşğul olanları görəcəkdiniz. Ona görə də çıxıb gedəcəkdiniz.
Amma biz bu şəraiti, sabitliyi yaratdıq. Azərbaycanda indi elə mühit yaranıbdır ki, xarici ölkədən gələn hər
bir şirkət burada özünü öz evində olduğu kimi hiss edir. Bəlkə ondan da yaxşı hiss edir.
Əgər iqlim nöqteyi-nəzərindən baxsanız, Bakının iqlimi həm Londonun, həm də Edinburqun iqlimindən
yaxşıdır. Elədirmi? Ona görə də burada işləmək hər cəhətdən xeyirlidir.
Bizim birgə işimizin bu cür yaxşı nəticələr verməsi və belə proqnozların artıq əldə olunması həm sizin üçün,
həm də bizim üçün tarixi hadisədir.
İndi Azərbaycan əgər 2-3 ildən sonra məhz bu müqavilələrdən ildə 500 milyon dollar gəlir əldə edəcəksə və
2011-ci ildə təkcə bu müqavilədən sizin dediyiniz 5-6 milyard dollar gəlir əldə olunacaqsa, onda görün, biz
gördüyümüz işlərlə Azərbaycan xalqının rifah halını yaxşılaşdırmaq, ölkəmizi inkişaf etdirmək üçün,
Azərbaycanı çiçəklənən, inkişaf edən ölkəyə çevirmək üçün nələr edirik.
Mən həmişə demişəm ki, bizim neft strategiyamız, imzaladığımız bütün bu müqavilələr Azərbaycanın
gələcəyi üçündür. Mən burada çox zəhmət çəkmişəm. Ancaq düşünürəm ki, bunların hamısının nəticəsini,
şəxsən mən görməyəcəyəm. Çünki hər insanın ömrünün bir həddi var. Ancaq bu məni darıxdırmır. Çünki bunu
mən özüm üçün etmirəm. Mən bunu xalqım, millətim üçün, gənclərimiz üçün, Azərbaycanın gələcəyi üçün
edirəm. Gələcək də bax, burada görünür.
Təbiidir ki, siz Azərbaycana gəlmiş bütün şirkətlərdən ən irəlidə olanısınız. Siz indi bu yataqlardan başqa,
digər yerlərdə də iş aparırsınız. Elədirmi? Məsələn, «İnam» yatağında siz iş aparırsınız və hiss edirəm ki, oradan
da yaxşı proqnozlar gözləyirsiniz. Başqa yerlərdə də iş aparırsınız. Amma sizdən savayı, başqa şirkətlər də var.
«Şevron» da, «Eksson» da, «Mobil» də var, o birisi də, bu birisi də var. Sizin bu nümunəniz onları da hərəkətə
gətirəcəkdir. Çalışacaqlar ki, sizdən geri qalmasınlar. Çünki siz ABŞ-ın «AMOKO» şirkətini aldınız. Əgər
digərləri geri qalsalar, siz onları da alacaqsınız.
Bunların hamısı həm sizin üçün, yəni bizimlə dost olan Avropa ölkələri üçün, ABŞ üçün, həqiqətən çox
fayda gətirən işlərdir. Eyni zamanda, bunlar Azərbaycanın iqtisadiyyatını inkişaf etdirmək üçün, xalqımızın
rifah halını yüksəltmək üçün, ölkəmizin müstəqil dövlət kimi yaşaması üçün əsas şərtlərdən biridir. Ona görə
indi bizə çox paxıllıq edənlər var. Ancaq iş təkcə paxıllıqla qurtarsaydı, mən narahat olmazdım. Kim paxıllıq
edir, qoy etsin. Amma təkcə paxıllıq deyildir. Azərbaycanda söz vardır, «badalaq vurmaq» istəyənlər var. Bizə
birbaşa təxribat etmək istəyənlər vardır. Ancaq biz artıq ayaq üstə möhkəm durmuş dövlətik. Biz indi əvvəlkindən daha çox iradəliyik.
Mən sizə təşəkkür edirəm. Gördüyünüz işləri yüksək qiymətləndirirəm. Sizin bu təqdimatınız indi
Azərbaycan ictimaiyyəti üçün də xüsusi bir hadisədir. Ölkəmizin vətəndaşlarında gələcəyə böyük ümid yaradan
hadisədir. Azərbaycan–Böyük Britaniya dostluğunun möhkəmlənməsi üçün böyük bir hadisədir. Sizə bu işdə
bax, burada oturanlarla – siz üç nəfərsiniz, burada oturanlar görürsünüzmü nə qədərdir – birlikdə uğurlar
arzulayırıq.
Mənə dedilər ki, bp-nin prezidenti cənab Con Braun iyunun 22-də buraya gəlmək istəyir. Əgər onun belə bir
fikri varsa, ona çatdırın ki, Azərbaycana gəlsin, mən onunla məmnuniyyətlə görüşərəm. Biz onunla oturub 1994-cü

299

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Əsrin müqaviləsi

ilin sentyabr ayında müqavilənin imzalanması gününü birlikdə yada salarıq və bu gün əldə olunan nəticələri
nəzərdən keçirərik.
Sizə bir daha təşəkkür edirəm. Bu işlərdə və gələcək fəaliyyətinizdə sizə uğurlar arzulayıram.
D e v i d V u d v o r d: Cənab Prezident, çox sağ olun.
H e y d ə r Ə l i y e v: Sağ olun.
Əliyev, Heydər Əlirza oğlu.
Müstəqilliyimiz əbədidir: 34-cü kitab. Bakı: Azərnəşr, 2011.- S. 20-27.

300

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Əsrin müqaviləsi

NORVEÇİN NEFT SƏNAYESİ VƏ ENERGETİKA NAZİRİNİN MÜAVİNİ, DÖVLƏT KATİBİ
XANIM BYORD SANDALIN RƏHBƏRLİK ETDİYİ NÜMAYƏNDƏ HEYƏTİ İLƏ
GÖRÜŞDƏ SÖHBƏT
Prezident sarayı
4 iyun 2001-ci il
H e y d ə r Ə l i y e v: Azərbaycana xoş gəlmisiniz. Bakı neft-qaz sərgisi sizi yenə də Azərbaycana
gətiribdir. Neft-qaz sərgisi ilk dəfə keçirilməyə başlanandan, 1994-cü ildən biz sizinlə bərabərik və bu sərginin
həyata keçirilməsində bir yerdə olmuşuq. Ona görə mən çox məmnunam ki, siz bu ənənələrə sadiqsiniz.
Buyurun.
B y o r d S a n d a l: Cənab Prezident, çox sağ olun. İcazə verin, Sizinlə yenidən görüşməkdən böyük şərəf
duyduğumu bildirim. Sizin ölkənizi yenidən ziyarət etmək imkanı əldə etməyimdən olduqca məmnunam. Mən
Sizin ölkənizdə əvvəllər də olmuşam. Keçən il isə Bakıdakı neft və qaz sərgisində Norveçi ilk dəfə mən təmsil
etmişdim. Bu il yenidən həmin neft və qaz sərgisində dövlətimizin nümayəndə heyətinin rəhbəri kimi,
Azərbaycana gəlməyimdən çox məmnunam.
Bu fürsətdən istifadə edərək, mən Norveçin Baş naziri Yens Stoltenberqin ən xoş salamlarını və arzularını
Sizə yetirirəm. Bilirsiniz ki, o, Azərbaycanın dostudur və Sizin ölkənizi əvvəllər zirayət edibdir.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bəli. Təşəkkür edirəm.
B y o r d S a n d a l: Cənab Prezident, bir daha məmnun olduğumu bildirmək istəyirəm ki, biz bu sərgidə
iştirak etmək üçün Sizin ölkənizi ziyarət edirik. Stolun bu tərəfində Sizin dostlarınız, eyni zamanda Norveçin
«Statoyl» şirkətinin təmsilçiləri də əyləşiblər. Onlar Azərbaycanın neft və qaz sənayesində çox yaxından iştirak
edən, sərmayə qoyan şirkətlərdən birinin nümayəndələridir. Hesab edirəm ki, belə neft və qaz sərgilərində
ölkəmizin siyasi rəhbərliyinin nümayəndələrinin də iştirak etməsi ənənə halını alıbdır.
Biz Azərbaycan ilə münasibətlərimizin hərtərəfli inkişaf etdirilməsində çox böyük perspektivlər görürük və bunda
çox maraqlıyıq. Burada olduğum zaman məlumatlar əldə etmişəm ki, Siz son dövrlər ölkənizin hökumət
strukturlarında islahatları sürətlə həyata keçirməkdəsiniz. Bu gün sizin Yanacaq və Energetika naziriniz, eyni
zamanda İqtisadi İnkişaf naziriniz ilə də bizim görüşümüz oldu. Bu görüşlər çox maraqlı keçdi, amma biz Sizinlə
görüşümüzü çox səbirsizliklə gözləyirdik.
Cənab Prezident, Sizin ölkənizdə olduğu kimi, Norveçdə də enerji olduqca mühüm əhəmiyyət kəsb edir.
Hesab edirəm ki, bizim ölkələrimizi bir-birinə sıx bağlayan məhz bu məsələdir. Biz bu sahədə çox yaxşı
əməkdaşlıq edirik. Hökumətinizdə apardığınız struktur dəyişikliklərində Sizə və Azərbaycan xalqına gələcəkdə
də uğurlar arzulayıram.
H e y d ə r Ə l i y e v: Təşəkkür edirəm. Mən sizin dediyiniz sözlərlə tamamilə razıyam. Həqiqətən Norveç
ilə Azərbaycan arasındakı əlaqələr artıq bir neçə ildir ki, yaranıb və çox sürətlə inkişaf edir. Təbiidir ki, bu,
birinci növbədə, enerji sektoru ilə əlaqədardır. «Statoyl» Azərbaycanın Xəzər dənizindəki sektorunda bizimlə
birgə iş görmək üçün ölkəmizə gələn ilk şirkətlərdən biridir. Xatırlayıram ki, 1994-cü ildə biz ilk sərgini də bir
yerdə keçirmişdik və həmin il, 1994-cü ilin sentyabr ayında ilk müqavilə – «Əsrin müqaviləsi» adlanmış
müqavilə imzalanmışdır. Həmin müqavilədə «Statoyl»un böyük hissəsi var. Güman edirəm siz də, biz də məmnunuq ki, bu müqavilə özünü doğruldubdur, həyata keçirilibdir və artıq 1997-ci ildə biz neft hasil etmişik,
həmin nefti ixrac edirik və mənfəət götürürük. «Şahdəniz» müqaviləsində də «Statoyl» yenə də bizimlə bərabər
işləyən şirkətlərdən biridir. Bildiyiniz kimi, biz bu sahədə də yaxşı nəticələr əldə etmişik. Ondan sonra başqa
yataqlarda da «Statoyl» təşəbbüslər göstəribdir. Amma təkcə «Statoyl» yox, Norveçin bir çox başqa şirkətləri də
– bilavasitə neft hasilatı ilə məşğul olmayan, ancaq neft hasilatını təmin etmək üçün müxtəlif işlər görən
şirkətləri də Azərbaycanda çox uğurla fəaliyyət göstərirlər.
Sizin ölkəniz Azərbaycan kimi kiçik ölkə olmasına baxmayaraq, respublikamızda fəaliyyət göstərən şirkətlər
içərisində Norveç şirkətləri öncül sıradadırlar. Təbiidir ki, bu, birinci növbədə, onların yüksək səviyyəli iş görməsi ilə
əlaqədardır. Eyni zamanda bu bizim ölkələrimiz arasında yaranmış dostluq, əməkdaşlıq əlaqələrinin nəticəsidir.
Ölkənizin Baş naziri cənab Stoltenberq Enerji naziri olduğu zaman Azərbaycana bir-iki dəfə səfər edibdir. Biz onunla
bir neçə yaxşı görüşlər keçirmişik. İndi məmnunam ki, o sizin ölkənizin Baş naziridir. Mənim salamlarımı və ən xoş
arzularımı ona çatdırmağınızı xahiş edirəm.
B y o r d S a n d a l: Cənab Prezident, Sizin bu salamlarınızı Baş nazirimizə mütləq çatdıracağam.
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Bildiyiniz kimi, Norveçin neft və qaz tarixi Sizin ölkənizlə müqayisədə çox kiçikdir, qısadır. Bununla belə,
bizim həm bəxtimiz gətirib, həm də işi ağıllı təşkil etdiyimizə görə kiçik zaman çərçivəsində Norveçdə güclü
neft və qaz sənayesi qurub yarada bilmişik.
Cənab Prezident, Azərbaycanda fəaliyyət göstərən Norveç şirkətləri haqqında söylədiyiniz yüksək fikirlərdən
məmnun olmaqla bərabər, həm də qürur duydum. Biz də hazırda ölkəmizin enerji sektorunda, neft və qaz
sənayesində hökumət siyasətinin müəyyənləşdirilməsində son dövrlər misli görünməmiş dəyişikliklər etməyə
başlamışıq. Bu struktur dəyişiklikləri ilk növbədə «Statoyl» şirkətini əhatə edir. Bütün bu dəyişikliklərin əsas
məqsədi «Statoyl» üçün daha da güclənmək imkanları, şəraiti yaratmaqdan ibarətdir.
Cənab Prezident, Siz doğru qeyd etdiniz ki, son illər «Statoyl» şirkəti Azərbaycandakı bir sıra layihələrdə
fəal iştirak edir. Siz də, mən də hökumət üzvü olaraq, şübhəsiz, investisiyalarda çox maraqlıyıq. Bu baxımdan
onu xüsusilə qeyd etmək istəyirəm ki, Norveçin «Statoyl» şirkəti indiyə qədər Azərbaycanın enerji sənayesinə
investisiya qoymuş ikinci ən böyük şirkətdir. İnvestisiyaların həcminə görə biz ikinci yerdəyik. Bildirmək
istəyirəm ki, Norveçin «Statoyl» şirkəti sizin ölkəniz ilə əməkdaşlığa bundan sonra da sadiq olacaqdır. Onlar
Azərbaycanda yeni layihələrlə fəal iştirak etmək niyyətindədirlər. «Statoyl» şirkəti Azərbaycanın inkişafında
artıq yeni üfüqlərin meydana çıxdığını da yaxşı görür. Cənab Prezident, mənim üçün çox xoş oldu ki, Sizin
dilinizdən həm «Statoyl»un, həm də Norveçin digər şirkətlərinin buradakı fəaliyyəti barədə müsbət fikirlər
eşitdim. Təşəkkür edirəm.
H e y d ə r Ə l i y e v: Sağ olun.
Bəli, sizin ölkənizin neft istehsalı sahəsində tarixi böyük deyil. Amma doğru dediniz, yəqin ki, birincisi, sizə Allah kömək edibdir, əvvəllər Şimal dənizində gözlənilməyən neft və qaz yataqları açılıbdır. İkincisi odur ki, siz neft və qaz sənayesini təmin edən başqa sənaye sektorlarını qısa müddətdə sürətlə inkişaf etdirib yüksək dünya standartları səviyyəsinə
çatdıra bilmisiniz. Ona görə də həm «Statoyl», həm də sizin başqa şirkətlər Şimal dənizindən əlavə, indi Xəzər dənizində
də işləyirlər, dünyanın başqa yerlərində də iş görürlər. Ölkənizin bu sahədə perspektivləri böyükdür. Dediniz ki, struktur
dəyişiklikləri də aparırsınız. Güman edirəm ki, bu sizin işləri daha da yaxınlaşdıracaqdır. Biz sizinlə başqa layihələrdə də
əməkdaşlıq etməyə hazırıq. Sizin ölkəniz və şirkətləriniz çox iş görür, ancaq çox ambisiyalı deyillər. Biz burada da birbirimizə yaxınıq. Ona görə də mən hesab edirəm ki, bizim birgə işlərimizin yaxşı gələcəyi vardır.
B y o r d S a n d a l: Cənab Prezident, mən bunu eşitməkdən çox məmnun oldum. Bilirəm ki, sizin ölkəniz və
hökumətiniz enerji sektorunda çox ciddi böyük qərarlar qəbul etmək ərəfəsindədir. Mən də öz növbəmdə bu qərarların
qəbul olunmasında və həyata keçirilməsində Sizə və ölkənizə uğurlar arzulayıram.
H e y d ə r Ə l i y e v: Sağ olun.
B y o r d S a n d a l: Cənab Prezident, məmnun olduğumu bir daha bildirirəm ki, mən neft və qaz sərgisində
iştirak etmək üçün Bakıya gəlmişəm. Sabah həmin neft və qaz sərgisinin açılışında Sizin iştirak edəcəyinizi səbirsizliklə
gözləyirəm. Sizi orada yenidən görməkdən məmnun olacağam. Mən sabahkı neft və qaz sərgisində iştirak etməklə
bərabər, sərgi çərçivəsində həyata keçirilən konfransda da iştirak edəcəyəm. Bundan əlavə, ölkənizdə olduğum
müddətdə mən Norveçin Qaçqınlar Şurasının həm Bakıda, həm də onun ətraf rayonlarında həyata keçirdiyi bir sıra
yardım layihələri ilə tanış olacaq, qaçqın düşərgələrinə böyük məmnuniyyətlə baş çəkəcəyəm.
H e y d ə r Ə l i y e v: Çox sağ olun. Mən bundan çox məmnunam.
B y o r d S a n d a l: Cənab Prezident, vaxtınızı ayırıb bizi qəbul etdiyinizə görə və bu görüş üçün Sizə bir
daha təşəkkürümü bildirirəm. Norveç hökuməti adından bəyan edirəm ki, biz Azərbaycan ilə münasibətlərimizi
və əməkdaşlığımızı bundan sonra daha da genişləndirmək, hətta deyərdim ki, daha da gücləndirmək niyyətindəyik. Mən sabah yenidən görüşmək arzusu ilə Sizə təşəkkürümü bildirirəm.
H e y d ə r Ə l i y e v: Biz də belə fikirdəyik. Yəni əməkdaşlığımızı genişləndirmək, gücləndirmək
fikrindəyik. Sabah da bir yerdə olacağıq.
B y o r d S a n d a l: Məmnuniyyətlə.
H e y d ə r Ə l i y e v: Sağ olun.
Əliyev, Heydər Əlirza oğlu.
Müstəqilliyimiz əbədidir: 34-cü kitab. Bakı: Azərnəşr, 2011.- S. 117-118.
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«bi-pi» ŞİRKƏTİNİN PREZİDENTİ CON BRAUNUN BAŞÇILIQ ETDİYİ NÜMAYƏNDƏ
HEYƏTİ İLƏ GÖRÜŞDƏ SÖHBƏT
Prezident sarayı
22 iyun 2001-ci il
H e y d ə r Ə l i y e v: Hörmətli Con Braun, mənim köhnə dostum!
Hörmətli qonaqlar!
Mən sizin hamınızı Azərbaycanda salamlayıram və bugünkü görüşümüzü çox əhəmiyyətli hesab edirəm. Ona
görə də Azərbaycana gəldiyinizə görə sizə «Xoş gəlmisiniz!» deyirəm.
Mən iki gün bundan öncə, Böyük Britaniyanın milli bayramı günü sizin ölkənin səfirliyinin təşkil etdiyi
mərasimdə çıxış edərkən sizi xatırlayırdım. Bilmirəm, cənab Vudvord sizə çatdırıb, yoxsa yox. O mənada ki, biz ilk
dəfə Azərbaycanın milli neft strategiyasını həyata keçirmək üçün sizinlə işə başlamışıq və Azərbaycana, onun təbii
sərvətlərinin istifadə olunmasına gələn və çox gərəkli işlər görən ən böyük şirkət «bi-pi» şirkətidir və onun prezidenti
cənab Con Braundur. Sizinlə birlikdə ilk müqaviləni imzalayandan bəri yeddi il keçibdir.
O vaxt bu müqaviləni imzalayanda bizim gözümüzün qabağına böyük bir yol gəlmişdi. Həqiqətən, yol böyük
və uzundur. Amma birincisi, biz bunun bir hissəsini keçmişik, ikincisi də, artıq keçdiyimiz bu hissə onu göstərir
ki, gələcəkdə bizim yolumuz daha da uğurlu olacaqdır. Güman edirəm, sizin bu ziyarətiniz zamanı biz bu
məsələləri müzakirə edəcəyik. Xoş gəlmisiniz.
C o n B r a u n: Cənab Prezident, bizi qəbul etdiyinizə görə təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Sizinlə bir daha
yenidən görüşmək mənə şəxsən zövq verir. Həmçinin uzun fasilədən sonra Azərbaycana yenidən gəlməyim mənə
daha böyük zövq verir.
Mənə elə gəlir ki, bizim indiki görüşümüz işlərimizdə çox həlledici bir andır. Elə bir andır ki, burada,
Azərbaycanda enerji ehtiyatlarının işlənilməsi ilə bağlı sizin gələcəyə baxışınızın və arzunuzun həyata keçməyə
başladığı həlledici andır. Mən sizinlə bu haqda, yəni hazırda həyata keçirmək ərəfəsində olduğumuz layihələrlə
bağlı uzun söhbətləri çox yaxşı xatırlayıram. Sizin bu sahədə göstərdiyiniz ardıcıl əzmkarlığı, gələcəyə olan arzu
və baxışınızı çox gözəl xatırlayır və bilirəm. Xüsusilə o layihələr haqqında ki, indi biz onları həyata keçirmək
ərəfəsindəyik, onların yeni mərhələsinə qədəm qoyuruq. Hesab edirəm ki, göstərdiyiniz həmin əzmkarlıq və
arzunuz bizim indiki layihələrdə öz əksini tapır. Biz bunu birlikdə yenə irəliyə apara biləcəyik.
Cənab Prezident, mənim şirkətim, «bi-pi» şirkəti Sizin bu əzimkarlığınıza və arzunuza tamamilə şərikdir. Biz
Sizinlə o işlər barəsində şərikik ki, hazırda onların həyata keçirilməsi üçün aydın təsəvvürümüz var və işlərimiz
başlayır. Bu işlər əsasən ondan ibarətdir ki, Azərbaycanın neft, qaz ehtiyatlarını hasil edək. Bakıdan Ceyhana
neft kəməri çəkək və Bakıdan Türkiyəyə qaz kəməri çəkək. Ona görə də Sizinlə Azərbaycandakı işlərimizi,
hazırda gördüyümüz layihələri, həmçinin biznesimizin hansı mərhələdə, hansı səviyyədə və vəziyyətdə
olduğunu daha təfərrüatla müzakirə etməyi səbirsizliklə gözləyirəm.
H e y d ə r Ə l i y e v: Çox gözəl. Mən bunu çoxdan gözləyirdim. Bir neçə ay bundan öncə burada
sizin nümayəndələriniz, Azərbaycan Beynəlxalq Əməliyyat Şirkətinin prezidenti cənab Vudvord və
«Şahdəniz» üzrə sizin təmsilçiniz böyük bir təqdimat mərasimi keçirdilər. Mənə, bizim hökumət üzvlərinə, eyni
zamanda bütün ictimaiyyətə görülən işlər və gələcək perspektivlər haqqında yaxşı, ətraflı məlumatlar verdilər.
Ancaq indi biz sizinlə birlikdə bu məsələni daha da ətraflı müzakirə etmək imkanı əldə etmişik. Birincisi,
«Azəri», «Çıraq» və «Günəşli» yataqlarında gələcəkdə aparılacaq işlər haqqında, ikincisi, «Şahdəniz» qaz
yatağı haqqında, üçüncüsü, Bakı–Tbilisi–Ceyhan əsas ixrac kəmərinin tikilməsi barəsində və nəhayət, Bakıdan
Türkiyəyə qazın ixrac olunması haqqında.
Biz 1994-cü ildə sizinlə müqaviləni imzalayanda ancaq «Azəri», «Çıraq», «Günəşli» haqqında düşünürdük. Biz
iki il sonra, 1996-cı ildə «Şahdəniz» yatağına maraq göstərdik. İndi biz qaz ixrac etmək imkanına malik olan
ölkəyik. O vaxt bu, bir fərziyyə idi. Amma indi reallığa çevrilibdir. Bilirsiniz ki, bu işlərin həyata keçirilməsində
biz bir çox çətinliklərlə, maneələrlə rastlaşmışıq. Bu gün də rastlaşırıq. Bilirsiniz ki, Bakı–Tbilisi–Ceyhan ixrac
kəmərinin çəkilməsində bizim bir neçə problemlərimiz oldu. Yəni bizim yox, bizimlə əməkdaşlıq edən digər
ölkələrin. Biz Gürcüstana bu barədə yardım etmək məqsədi ilə onlara müəyyən güzəştlərə getdik. Ancaq indiki
Bakı–Tbilisi–Ceyhan boru xəttinin inşasına başlamaq və həyata keçirmək lazımdır. Eyni zamanda qaz kəmərini.
Bilirsiniz, mənim müşahidələrim nəyi göstərir? Bir şey olmayanda, yaxud da hələ çox uzaqda olan zaman ona
həvəs göstərənlər çox olur. Amma məsələ reallaşandan sonra, əməli işlərin həyata keçirilməsində hərə əsassız
çalışır ki, özü üçün daha da çox mənfəət götürsün. Hələ ki, iş başlanmayıb, bizə xahiş edirlər, müraciət edirlər, çox
çalışırlar ki, bu işi edək. Ancaq iş reallaşanda gəlib deyirlər ki, bunu etmək olmaz, gəlin bunu belə edək, onu elə
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edək. Biz bunu Bakı–Ceyhan layihəsində gördük. İndi də qaz kəmərində görürük. Ancaq bunlar bizim üçün elə bir
problem deyil, biz öz işimizi aparırıq.
«bi-pi» olaraq indi artıq siz də ötən illərdə əldə etdiyiniz bütün məlumatlardan görürsünüz ki, biz düz yolla
gedirik. Xatırlayırsınızmı, bir neçə il bundan öncə mübahisələr gedirdi – Bakı–Ceyhan olmalıdır, ya olmalı deyil.
Hətta sizin adamlar da, hamısı bir yerdə deyirdilər ki, nə üçün Bakı–Ceyhan, gəlin Supsaya gedən boru xəttini
genişləndirək, ondan sonra baxarıq. Mən hamısını demirəm. Konsorsiuma daxil olan bəzi şirkətləri deyirəm.
Amma biz mövqeyimizi dəyişmədik. Biz dedik ki, Bakı–Ceyhan olmalıdır. İndi siz də deyirsiniz ki, olmalıdır.
Bilirəm, başqa ölkələrə izah edirsiniz ki, bu çox real bir şeydir. Ona görə hesab edirəm ki, bizim gələcək
işlərimizin hamısı uğurlu olacaqdır. Biz bu gün məsələlərin hamısını sizinlə müzakirə edib, ondan sonra işin
gələcək mərhələsinə başlamalıyıq.
C o n B r a u n: Cənab Prezident, bu fikirlərə görə çox sağ olun. Mən Sizinlə görüşümü çox yaxşı
xatırlayıram. Təxminən iki il yarım bundan əvvəl biz Sizinlə Davosda keçirilən konfransda görüşmüşdük. O
vaxt Sizinlə Bakı–Ceyhan məsələsini müzakirə etdik. Yaxşı xatırlayıram ki, Siz o vaxt eyni əzmkarlıq, arzu və
həvəslə bizə dediniz ki, Bakı–Tbilisi–Ceyhan boru kəməri mütləq baş tutmalıdır. Xatırlayırsınızsa, mən o vaxt
Sizinlə razılaşmışdım. Amma bu işdə bizim yeganə problemimiz ondan ibarət idi ki, digərləri bu məsələ ilə
razılaşmırdılar. Görürsünüz ki, onda razılaşmayan adamları razılığa gətirmək üçün xeyli vaxt getdi. Biz çalışdıq
onlara izah edək ki, bu həm kommersiya baxımından, həm ətraf mühitin qorunması, ətraf mühitə qayğı
baxımından, həm də marşrutun düzgün seçilməsi baxımından yeganə düzgün yoldur. Mən inanıram, vaxt
gələcək, indiki anda bu layihəyə qoşulmayanlar heyfsilənəcəklər ki, əvvəldən razılıqlarını bildirməyiblər.
H e y d ə r Ə l i y e v: Doğrudur.
C o n B r a u n: Hətta onlar bunu etməsələr belə, hazırkı anda bizim kifayət qədər gücümüz var. Kifayət qədər
iştirak edən tərəflər var ki, biz bu işi reallığa çevirək. Mən buna inanıram, bu elə bir imkandır ki, layihəyə qoşulmaq,
onda iştirak etmək üçün bizim digərlərindən xahiş etməyimizə lüzum yoxdur. Əksinə, hesab edirik ki, onların bu işə
qoşulması üçün lüzum var. Düşünürəm ki, əgər onlar bu işə qoşulmaq istəyərlərsə, biz bunu alqışlayırıq. Yəni o
adamlar indi bu layihəyə qoşulmaq istəklərini bildirsələr – əlbəttə, bizim müəyyənləşdirdiyimiz düzgün şərtlər
əsasında – biz onları alqışlamalıyıq. Hesab edirik ki, onların qoşulması üçün münasib vaxtdır. Mən bu gün səhər
cənab Vudvordla və cənab Birrellə, yəni «bi-pi»-nin Azərbaycandakı prezidentləri ilə həm Azərbaycanda, həm
Gürcüstanda, həm də Türkiyədə işlərimizin vəziyyəti ilə yaxından tanış olduq. Səhər eşitdiklərimdən çox məmnunam
ki, «bi-pi» ilə Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti arasındakı sıx əməkdaşlıq əvvəlki kimi yaxşı olaraq qalmaqdadır.
Mən inanıram ki, hazırda vəziyyət, bu layihələrə baxış, birlikdə çalışmaq üçün praktiki işlər elə
vəziyyətdədir ki, iki böyük boru kəməri çəkilişi layihəsinin – həm neft, həm də qaz boru kəmərlərinin
tikintisinin birləşdirilməsində qarşımıza çıxacaq labüd problemlərin öhdəsindən gələ biləcəyik.
Hansı ölkə ilə götürsək, bunlar dünyanın ən böyük layihələri ilə müqayisə edilməlidir. İşlərin indiki vəziyyəti
baxımından belə planlaşdırırıq ki, beş il ərzində biz bu layihələrə təxminən 13 milyard dollar sərmayə
qoyacağıq. Biz bu layihələrdə böyük sayda işçi qüvvəsindən istifadə edəcəyik. Bunun da çox hissəsi əsasən
Azərbaycandan olacaqdır. Bu, Azərbaycanda hərtərəfli potensialın, işçi qüvvəsinin, bacarıq və səriştənin
səfərbər olunması demək olacaqdır. Yəni həm işçilərin təlimatlandırılmasını, onların səriştə və bacarıqlarının
artırılmasını, həm də layihənin idarə olunmasında bütün qüvvələrin səfərbər edilməsini və istifadəsini nəzərdə
tuturam.
Hesab edirəm ki, çətinliklər olsa da, biz bunun hamısının öhdəsindən gələ biləcəyik. Yəni bunlar öhdəsindən
gəlmək mümkün olan çətinliklərdir. Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti ilə çox yaxşı əməkdaşlığımız davam
edəcəkdir. İnanıram ki, bu əməkdaşlıq gələcəkdə də olacaqdır. Bu əməkdaşlıq sayəsində, həmçinin Gürcüstanda
və Türkiyədə birlikdə işləyəcəyimiz podratçı şirkətlər arasındakı əməkdaşlıq nəticəsində biz bu çətinliklərin
öhdəsindən gələcəyik.
Onu da deyim ki, mən Azərbaycanda Yanacaq və Energetika Nazirliyinin yaradılmasını alqışlayıram. Hesab
edirəm ki, bu bizim işlərimizə kömək olacaqdır. Şirkətimizin Azərbaycandakı daxili vəziyyətindən, işlərindən
danışsam, onu deyə bilərəm ki, mən bundan çox razıyam. Onlarda öz işlərinə inam var və bu onların uğurunun
əsasıdır.
Mən bu səfərim çərçivəsində Türkiyədə oldum. Türkiyənin prezidenti cənab Əhməd Necdət Sezər ilə
görüşdüm. Sonra eyni imkandan istifadə edib Gürcüstana da baş çəkdim, prezident cənab Şevardnadze ilə
görüşdüm. Mən hamıya öz fikrimizi çox açıq şəkildə çatdırdım. Sanki bu, ictimaiyyətə çatdırılmış fikir oldu. Bu
da ondan ibarətdir ki, biz işimizin elə bir mərhələsinə gəlib çatmışıq ki, bu, həlledici andır. Həmçinin çox
mühüm addım atmaq ərəfəsindəyik, çox mühüm bir an yaşayırıq. Yəni böyük miqyaslı neft və qaz layihələrinin,
həmçinin boru kəmərləri layihələrinin həyata keçirilməsi ərəfəsindəyik. Mən bunu onlara aydın çatdırdım ki, bu,
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işimizin həlledici anıdır. Onlara dedim ki, həm də bu, bayram ediləsi bir andır. Yəni elə bir andır ki, biz bunu
bayram etməliyik.
H e y d ə r Ə l i y e v: Doğrudur. Mən sizin fikirlərinizlə çox razıyam. Biz həmişə sizinlə eyni istiqamətdə
hərəkət etmişik və eyni istiqamətdə düşünürük.
Məni məmnun edən odur ki, siz artıq əvvəlki zamanlara nisbətən bu işlərin geniş miqyasda aparılması
haqqında əməli tədbirlər görürsünüz. Bu mənim üçün çox vacibdir. Çünki iki-üç il bundan öncə əhval-ruhiyyə
bir az başqa cür idi. Biri razı idi, biri razı deyildi. Amerika şirkətləri deyirdi Bakı–Ceyhan lazım deyil, biz
deyirdik, lazımdır. Siz də ortada qalmışdınız. Bilmirdiniz nə edəsiniz.
İndi, elə bu günlərdə də Amerika Birləşmiş Ştatlarında bəzi ermənipərəst konqresmenlər, hansılar ki, Azərbaycana
qarşı düşmənçilik mövqeyində durublar, prezident Corc Buşa məktub yazıblar ki, Bakı–Ceyhan olmamalıdır, yaxud
olsa da, gərək Ermənistandan keçsin. Güman edirəm, siz bunu eşitmisiniz. Amma eyni zamanda, gərək ki, bu gün
«Nyu-York Tayms» qəzetində Bakı–Ceyhana çox böyük dəstək verildiyi bildirilibdir. Görürsünüz, hələ də bizə təzyiq
etmək istəyirlər, mane olmaq istəyirlər. Amma indi sizdə bu işə böyük inam yaranıbdır və artıq konkret işlərə
başlamısınız. İndi söylədiniz ki, bu layihələrin həyata keçirilməsinə bir neçə il müddətində 13 milyard dollar sərmayə
qoyacaqsınız, artıq bu hamının dilini kəsir.
C o n B r a u n: Cənab Prezident, Sizinlə tamamilə razıyam. Düz buyurursunuz. Məlumat vermək istəyirəm ki,
keçən cümə günü mən vitse-prezident Çeyni ilə görüşmüşəm və onunla Bakı–Tbilisi–Ceyhan boru kəməri haqqında
söhbət etmişəm. Mənim zənnimcə, o tərəfdən həm bu layihəyə, həm də Azərbaycan qazını Türkiyəyə çatdıracaq qaz
boru kəməri layihəsinə böyük dəstək var. İstər Türkiyə prezidenti ilə, istərsə də Türkiyədə digər tərəflərlə olan
danışıqlarımdan, müzakirələrimdən belə başa düşdüm ki, Türkiyə tərəfdən də bu layihələrə böyük dəstək var. Türkiyə
tərəfindən hiss etdiyim dəstək təkcə neft boru kəməri üçün deyil, həm də qaz boru kəməri üçündür. Söhbətlərdən belə
başa düşdüm, onların məqsədləri var ki, gələcəkdə Azərbaycandan alınacaq qaz Türkiyədən keçərək Avropaya
çatdırılsın. Qaz kəməri haqqında danışıqlar Gürcüstanda hələ davam etsə də, başa düşdüm ki, Gürcüstan da bu boru
kəmərini özü üçün çox mühüm hesab edir.
Cənab Prezident, həmişə bir şeyə də inanmışam və inanıram ki, ticarət əlaqələri digər bütün əlaqələri dəyişə
bilər, onlara təsir edə bilər.
Ona görə ümidvaram ki, bu imkandan istifadə edərək, Siz, cənab Prezident, həm öz vəzifənizdən, həm də öz
nüfuzunuzdan istifadə edərək, bu regionda lazım olan, çox mühüm olan sabitliyin yaradılmasında öz sözünüzü
deyəcəksiniz, bunu yaradacaqsınız. Regional sabitlik sərmayə qoymaq istəyən hər bir insanın beyninə həkk
olunmuş bir şeydir. Əgər bu, əldə edilərsə, inanıram ki, indiki sərmayələr uğurlu olacaqdır.
Bundan başqa, bu elə geniş imkanlar açacaq ki, bəlkə heç bizim düşünmədiyimiz yeni sərmayələri regiona, o
cümlədən Azərbaycana cəlb edəcəkdir.
H e y d ə r Ə l i y e v: Elədir.
Amerikanın prezidenti cənab Corc Buş prezidentlik fəaliyyətinə başlayan kimi mənə ətraflı bir məktub
yazmışdı. Ondan sonra bu ayın əvvəlində Bakıda neft-qaz sərgisinin keçirilməsi münasibətilə də mənə məktub
yazmışdı.
O bu məktublarda çox açıq-aydın bildirir ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarının hökuməti Azərbaycana böyük
əhəmiyyət verir, Azərbaycanın Xəzər dənizindəki neft və qaz yataqlarının işlənilməsini dəstəkləyir. O, hər iki
məktubda Bakı–Tbilisi–Ceyhan əsas ixrac boru kəməri və Azərbaycan qazının Türkiyəyə verilməsi məsələlərini
xüsusi deyir və dəstəkləyir. Yəni bu barədə Amerika Birləşmiş Ştatlarının hökuməti ilə bizim aramızda heç bir
fikir ayrılığı yoxdur. Ancaq siz bilirsiniz ki, maneçilik göstərənlər də var. Mən bunu ona görə demirəm ki,
maneçilik göstərənlər bir şeyə nail ola bilərlər. Yox, heç bir şeyə nail ola bilməzlər. Ancaq görürsünüz, çalışırlar. Amma bizim narahatçılığımız yoxdur və heç kəs də bizə mane ola bilməz. Ancaq indi kənarda bir az
hürənlər var.
Əliyev, Heydər Əlirza oğlu.
Müstəqilliyimiz əbədidir: 35-ci kitab. Bakı: Azərnəşr, 2011.- S. 21-23.
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AZƏRBAYCAN BEYNƏLXALQ ƏMƏLİYYAT ŞİRKƏTİ (ABƏŞ) VƏ «bi-pi» ŞİRKƏTİNİN
BAKIDAKI OFİSİNDƏ ƏN MÜASİR TEXNOLOGİYA İLƏ TƏCHİZ EDİLMİŞ ÜÇÖLÇÜLÜ
VİZUALİZASİYA MÜHİTİ ZALININ AÇILIŞ MƏRASİMİ
22 iyun 2001-ci il
C o n B r a u n («bi-pi» şirkətinin prezidenti): Cənab Prezident,
Xanımlar və cənablar!
Cənab Prezident, mən bu gün Sizi ikinci dəfə görməyimdən çox məmnunam. Bir daha deyirəm ki, «bi-pi»nin Bakıdakı ofisinə xoş gəlmisiniz.
Biz bir-iki dəqiqədən sonra sizə çox yüksək, tam müasir texnologiyadan ibarət bir obyekti göstərəcəyik.
Cənab Prezident, bu, «bi-pi»-nin bütün dünyada işlətdiyi bir neçə çox nadir texnologiyalardandır. Belə
texnologiyalar dünyada olduqca azdır. Belə bir mühüm obyektin indi məhz bizim Bakı ofisində də açılması
Azərbaycana çox böyük əhəmiyyət verməyimizin bariz nümunəsidir.
Cənab Prezident, biz içəri keçməmişdən əvvəl, icazə verin, Sizdən xahiş edim ki, qırmızı lenti kəsərək,
obyekti özünüz şəxsən açasınız.
***
Azərbaycan prezidenti Heydər Əliyev lenti kəsdi.
Dövlətimizin başçısı, «bi-pi» şirkətinin rəhbəri, mərasimdə iştirak edən rəsmi şəxslər və qonaqlar zala daxil
oldular.
«Azəri», «Çıraq», «Günəşli» yataqlarının ikinci fazasının işlənilməsi qrupunun rəhbəri Bəhram Hüseynov
genişformatlı ekranda nümayiş etdirilən slaydlar əsasında həmin yataqların geoloji quruluşu, gələcəkdə
«Azəri» yatağında quraşdırılacaq birinci platformanın bəzi detalları haqqında, eyni zamanda Səngəçal
terminalında görüləcək işlərdə, gələcəkdə Bakı–Tbilisi–Ceyhan kəmərinin çəkilişinə hazırlıq işlərində bu
sistemdən istifadə olunacağı barədə qısa məlumat verdi.
Mərasim iştirakçılarına «Azəri», «Çıraq», «Günəşli» yataqlarında aparılmış üçölçülü seysmik işlərin,
dənizin dibinin quruluşu, məhsuldar layların təsviri göstərildi. Bildirildi ki, bu yataqların yerləşdiyi ərazidə
dənizin dibinin quruluşu çox mürəkkəbdir. «Çıraq» yatağında palçıq vulkanları vardır.
Ekranda bir nömrəli platformanın quraşdırılacağı sahə nümayiş etdirildi. Bildirildi ki, onun yeri təhlükəli
zonalardan uzaqda, dənizin dibinin nisbətən hamar hissəsindədir.
«Azəri», «Çıraq», «Günəşli» yataqlarının ikinci fazasının işlənilməsi qrupunun rəhbəri dedi ki, «Çıraq»
yatağında quyuların qazılması planının hazırlanmasında yeni texnologiyadan istifadə edilir. Beləliklə də,
quyunun layihələşdirilməsi üçün ayrılan vaxt azalır. Mütəxəssislər – geoloqlar, geofiziklər gələcəkdə
planlaşdırma işlərini təkmilləşdirəcəklər. Bu da vaxta qənaət etməyə, qazmanı sürətləndirməyə imkan
verəcəkdir.
Qrupun rəhbəri «Azəri» yatağında quraşdırılacaq bir nömrəli platformanın hazırlanması və dənizdə özüllər
üzərində quraşdırılması barədə məlumat verdi. Platformanın çəkisi 14 min ton olacaq, o, vahid qurğu kimi
kənarda hazırlanacaq və bütöv halda gətirilərək birdəfəyə özüllər üzərinə qoyulacaqdır. Bu üsul dənizdə
aparılacaq işlərin həcmini xeyli azaltmağa imkan verəcəkdir.
Başqa bir təsvirdə isə bir nömrəli platformanın dəqiq planı, platformanın yaxınlığında quraşdırılacaq
mərkəzi kompressor və suvurma stansiyaları olan platforma göstərildi. «Azəri» yatağında ilkin neft əldə
edildikdən 13 ay sonra ikinci platforma quraşdırılacaqdır.
Ekranda həmçinin 200 nəfərlik yaşayış binası, yaşayış blokunun, platforma üzərində xilasetmə qayıqlarının
təsvirləri göstərildi. Platforma dənizdə qurulduğuna və sahəsi çox kiçik olduğuna görə, qazma qurğuları və neft
çənləri iki mərtəbədə yerləşdirilir. Platformanın üzərində hər biri 20 min meqavat gücündə generatorlar
yerləşdiriləcək və onlar bütün prosesləri elektrik enerjisi ilə təmin edəcəkdir. Burada gələcəkdə «Günəşli»
yatağında lay təzyiqini təmin etmək üçün suvurma nasosları və qaz kompressorları da quraşdırılacaqdır.
Q r u p u n r ə h b ə r i: Səngəçal terminalı haqqında məlumat verərək bildirim ki, orada ilkin neft üçün çənlər və
təmizləmə sahəsi yerləşəcəkdir. «Şahdəniz» yatağından hasil olunacaq təbii qazın saxlanması və nəqli üçün qurğular da
nəzərdə tutulmuşdur. Terminalda əsas neftin kəmərə vurulmasını təmin edəcək nasos stansiyası quraşdırılacaq və
gələcəkdə əsas neft kəməri bu dəhlizdən keçəcəkdir.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bakı–Tbilisi–Ceyhan neft kəməri?
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B ə h r a m H ü s e y n o v: Bəli. Burada iki çən quraşdırılacaq və onlar da birinci fazanın neftini qəbul
edə biləcəkdir. Həmin neft təmizlənəcək Bakı–Tbilisi–Ceyhan kəmərinə vurulacaqdır.
Terminalda mərkəzi nəzarət binası tikiləcək və bütün terminalın işi buradan tənzimlənəcəkdir.
Qrupun rəhbəri mərasim iştirakçılarını Bakı–Tbilisi–Ceyhan kəmərinin keçəcəyi ərazilərin topoqrafik
görünüşü ilə də tanış etdi. Bildirildi ki, kəmərin marşrutu müəyyən edilərkən, kosmik peyklərdən çəkilmiş
şəkillərdən istifadə olunmuşdur.
Bakı–Tbilisi–Ceyhan əsas boru kəmərinin Gürcüstan sahəsi ilə bağlı bildirildi ki, onun müəyyən hissəsi
relyefi mürəkkəb olan ərazidən keçəcəkdir. Yeni texnologiyadan istifadə edilərək, bu ərazidə marşrutun bir neçə
variantı nəzərdən keçirilmiş, nəticədə təklif olunmuş marşrut qəbul edilmişdir.
Qeyd olundu ki, yeni texnologiyanın tətbiqi Bakı–Tbilisi–Ceyhan kəmərinin çəkilişi ilə məşğul olan
mütəxəssislərə, ayrı-ayrı qruplara görüləcək işləri sürətləndirməkdə kömək edəcəkdir.
H e y d ə r Ə l i y e v: Burada «Şahdəniz» yatağı göstərilməyibdir?
B ə h r a m H ü s e y n o v: Xeyr.
H e y d ə r Ə l i y e v: Çox yaxşı düzəltmisiniz. Bütün bunlar yaxşı təsəvvür yaradır.
D e v i d V u d v o r d: Bilirsiniz ki, bu texnologiya cavabları vermir, lakin cavabları tapmaqda bizə çox
kömək edir. Yeni texnologiyanın üstünlüyü ondadır ki, ayrı-ayrı sahələrdə çalışan işçi qrupları bir yerə
toplaşanda, bir adam nəyi izah etmək istəyirsə, həmin təsviri buraya köçürür və nə demək istədiyini əyani
göstərə bilir. Beləliklə, qərarı daha asan qəbul etmək mümkün olur. Amma bütün bunlar çoxlu kompüterlər və
sair tələb edir.
H e y d ə r Ə l i y e v: Elədir. Bu da yüksək texnologiya deməkdir. Amma siz o platformanı bizim özüllər
üzərində quraşdıracaqsınız?
N a t i q Ə l i y e v (ARDNŞ-in prezidenti): Platformanın aşağı hissəsi bizim zavodda – Bakı dərin dəniz özülləri zavodunda
hazırlanacaqdır. Onlar bu özülləri hissə-hissə gətirib dənizdə özləri yığacaqlar.
H e y d ə r Ə l i y e v: Görün mən sizin işləriniz üçün nə cür şərait yaratmışam. Mən həmin o zavodun,
dərin dəniz özülləri zavodunun sovet hakimiyyəti dövründə, burada rəhbərlik etdiyim zaman çox çətinliklə, 400
milyon dollara burada tikilməsinə nail oldum. Əlbəttə ki, onda biz müstəqil deyildik, pulumuz yox idi, amma
sovet hökumətinin pulu ilə tikdik. Doğrudur, bundan sonra onu biz istədiyimiz səviyyədə inkişaf etdirə
bilmədik. Mən uzun müddət Moskvada yaşayandan sonra, buraya gələndə ora getdim ki, görüm tikdirdiyim
müəssisə nə vəziyyətdədir. Çünki əvvəllər dənizin kənarında heç bir şey yox idi. Tamam boş yer idi. İndi orada
bir şəhər yaranıbdır. O da indi sizə və bizə yararlı oldu. Bu məsələlərə mən hələ 25 il bundan öncə başlamışam.
Bunlar olmasaydı, siz burada bu səviyyədə işləyə bilməzdiniz.
Elə götürün o «Çıraq» platformasını. Platforma var idi, siz onu bərpa etdiniz. Yaxud da ki, «Dədə Qorqud»,
«İstiqlal», «Qurtuluş» qazma qurğuları... O zavoddakı hamısı Sovet İttifaqı vaxtında bizim aldığımız texnikadır.
«Şelf-1», «Şelf-2» üzən qazma qurğuları. O işləri biz burada görmüşük. Bizdə 7 «Şelf» vardı. Biz o vaxt
bunların əsasını qoymuşuq.
C o n B r a u n: Cənab Prezident, elə bu gün günorta sizinlə görüşəndə də mən Sizə dedim ki, bunların
hamısı əzmkarlıq və gələcəyi qabaqcadan görmək qabiliyyəti tələb edir. Bu sahədə də Siz yeganəsiniz.
H e y d ə r Ə l i y e v: Mən bunları ona görə demirəm ki, siz məni tərifləyəsiniz. Sadəcə, mən bunun
tarixini sizə bildirmək istəyirəm ki, o vaxt da biz bu işlərlə məşğul olmuşuq. Amma indi sizinlə birlikdə, təbiidir
ki, tamam başqa səviyyədə işlər görürük. O vaxt bunların hamısı sovet hökumətinin idi. Biz burada işləyirdik,
neft çıxardırdıq. Həmin dərin dəniz özülləri zavodunu tikdik. Doğrudur, 400 milyon dolları sovet hökuməti
verdi. Amma biz də sovet hökumətinə neft verirdik. Ona görə də o vaxt kim-kimə borclu idi, məlum deyildi.
C o n B r a u n: Cənab Prezident, bu çox böyük, nəhəng bir bazadır. Biz bu gün günorta Sizinlə müzakirə
etdiyimiz işləri həmin baza əsasında irəli aparacağıq. Düzdür, gələcəkdə görüləsi işlər daha çox olacaqdır.
Amma, hər halda, əsası budur. Bu nəhəng əsasda biz işimizi quracağıq.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bəli, bəli...
C o n B r a u n: Cənab Prezident, bizim fəxri qonaqlar üçün kitabımız var, Sizdən xahiş edərdim ürək
sözlərinizi yazasınız ki, Azərbaycan üçün, bizim üçün böyük əhəmiyyəti olan bu hadisəni tarixə salaq.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bu hadisəni, yoxsa?
C o n B r a u n: Bugünkü açılışı.
***
ABƏŞ – «bi-pi»nin fəxri qonaqlar kitabına
yazdığı ürək sözləri:
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«Bu gün mən böyük məmnuniyyət hissi ilə yenidən Azərbaycan Beynəlxalq Əməliyyat Şirkətinin – «bi-pi»
şirkətinin ofisini ziyarət etdim. Ötən illər ərzində ABƏŞ – «bi-pi» Azərbaycanda, Xəzərin Azərbaycan sektorunda böyük işlər görmüşdür. Bu gün hörmətli cənab Con Braunla apardığımız söhbətlərdə biz artıq
perspektivlər haqqında müzakirələr apardıq. Perspektivlər çox gözəldir, ümidvericidir. Burada yüksək texnologiya əsasında qurulmuş «vizualizasiya» vasitəsi ilə gələcək işlər haqqında verilən məlumatlar çox sevindiricidir. Azərbaycanın neft və qaz yataqlarının işlənməsində «bi-pi» şirkəti liderlik edir. Ümidvaram ki, gələcəkdə
də liderliyi əlindən verməyəcək. Uğurlar arzulayıram.
HEYDƏR ƏLİYEV
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
22/V1–2001».
***
Fəxri qonaqlar kitabına «bi-pi» şirkətinin prezidenti cənab Con Braun da ürək sözlərini yazdı:
«Bakıya bu böyük səfərim belə həlledici anda baş verir. Bu elə andır ki, «Azəri», «Çıraq», «Günəşli»
yataqlarının tam işlənməsi və «Şahdəniz» qaz yatağının işlənməsi reallığa çevrilir. Bu, başlanğıcın uğurlu
davamıdır. Şəxsi hörmət və minnətdarlıqla,
ser Con Braun».
Əliyev, Heydər Əlirza oğlu.
Müstəqilliyimiz əbədidir: 35-ci kitab. Bakı: Azərnəşr, 2011.- S. 24-26.
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ABŞ DÖVLƏT KATİBİNİN XƏZƏR HÖVZƏSİNİN ENERJİ MƏSƏLƏLƏRİ ÜZRƏ MÜŞAVİRİ
SƏFİR STİVEN MANN VƏ BU ÖLKƏNİN AZƏRBAYCANDAKI SƏFİRİNİN MÜAVİNİ
XANIM ELİZABET ŞELTON İLƏ
GÖRÜŞDƏ SÖHBƏT
Prezident sarayı
26 iyul 2001-ci il
H e y d ə r Ə l i y e v: Hörmətli səfir Mann!
Hörmətli xanım Şelton!
Mən sizinlə görüşməyimdən çox məmnunam. Sizin Azərbaycana gəlməyinizi də çox məmnuniyyətlə
qarşılayıram.
Prezident Şevardnadze iyulun 27-də Azərbaycana gələcəkdir. Mən onu rəsmi dəvət etmişəm. Biz qaz kəməri
haqqında, Bakı–Tbilisi–Türkiyə qaz kəməri haqqında sənədləri imzalamalıyıq. Təkcə bu yox, bəzi başqa
məsələlərlə əlaqədar görüşümüzə ehtiyacımız var. Mən başa düşdüm ki, siz də bu münasibətlə buraya
gəlmisiniz. Çox məmnunam ki, siz bu problemlərə daim maraq göstərirsiniz.
S t i v e n M a n n: Cənab Prezident, xoş sözlərinizə görə Sizə təşəkkür edirəm. Mən Azərbaycanı ziyarət
etməkdən həmişə məmnunluq duyuram. Bu gün məni qəbul etməklə mənə şərəf verdiyinizə görə də Sizə
təşəkkürümü bildirirəm.
Mən sabahkı hadisə münasibətilə çox sevinirəm.
Hesab edirəm ki, bu, Şərq–Qərb enerji dəhlizinin yaradılmasında olduqca mühüm addımdır. Amerika
Birləşmiş Ştatlarının hökuməti Sizin sabah imzalayacağınız bu müqaviləni çox alqışlayır. Mən müqavilənin
imzalanmasında iştirak etmək üçün Azərbaycana gəlməyi özümə şərəf hesab edirəm.
Hesab edirəm ki, cənab Prezident, bu da Sizin uzaqgörən siyasətinizin növbəti bir nümunəsidir. Cənab
Prezident, mənim bu səfərim bir az da acı xatirələrlə yadda qalacaq bir ziyarət olacaqdır. Çünki mən xanım
Şelton ilə burada artıq sonuncu dəfə görüşmüş olacağam. Ona görə də Sizin icazənizlə, sözü xanım Şeltona
verərdim. O bu yaxınlarda Azərbaycanı tərk edəcəkdir.
H e y d ə r Ə l i y e v: Buyurun.
E l i z a b e t Ş e l t o n: Cənab Prezident, mən bu gün Sizin hüzurunuza iki məsələ ilə əlaqədar gəlmişəm.
Birincisi, mən prezident Buşun Sizinlə ilk görüşündə xatirə üçün çəkilmiş şəkli Sizə təqdim etmək istəyirəm.
İkincisi isə, Azərbaycanla bağlı bu kitabı Sizə təqdim etmək istəyirəm. Bu kitab iki gün bundan öncə nəşr
olunubdur. Bu kitabı yazan, onun müəllifi mənim həyat yoldaşımdır. Kitab ingilis dilində çap olunub və
Azərbaycanda mövcud olan quşların həyat tərzini izləmək istəyən insanlar üçün bələdçi rolunu oynaya biləcək
bir nəşrdir. Bu, Azərbaycanda yaşayan quşların həyatına həsr olunubdur.
Cənab Prezident, görürsünüz, belə olur. Mən Sizin hökumətinizlə burada gərgin işlər, müzakirələr apardığım
zaman həyat yoldaşım bundan istifadə edib, Azərbaycanın bütün bölgələrini gəzib, sizin təbiətin gözəl quşları
ilə tanış olub və onlar barədə xüsusi bir kitab yazıbdır.
Mən bu şəkli Sizə verməklə, cənab Buşun Sizə çox böyük salamlarını və dərin hörmət və ehtiramını da
yetirirəm.
Xanım Şelton prezident Heydər Əliyev ilə prezident Corc Buşun birgə şəklini və Azərbaycanın quşlarının
həyatından bəhs edən kitabı respublikamızın rəhbərinə təqdim etdi.
H e y d ə r Ə l i y e v: Sizə təşəkkür edirəm. Çox yaxşı şəkildir.
E l i z a b e t Ş e l t o n: Bəli, çox gözəl və təbii bir şəkildir.
H e y d ə r Ə l i y e v: Çox gözəl və çox təbii şəkildir. Şəkil çəkən çox gözəl anı tuta bilibdir. Təəssüf ki,
bizim şəkil çəkənlər bəzən belə anları tuta bilmirlər. Burada canlı söhbət gedir.
E l i z a b e t
Ş e l t o n: Bəli, şəklə baxaraq demək olar ki, aparılan söhbətdən hər iki tərəf çox
məmnundur.
H e y d ə r Ə l i y e v: Elədir. Çox məmnunam ki, bu şəklin altında cənab Buşun imzası var. Çox təşəkkür
edirəm.
Bu kitab da çox maraqlıdır. Siz neçə ildir burada işləyirsiniz, amma mən heç bilməmişəm ki, sizin yoldaşınız
burada bu işlə məşğul olur.
E l i z a b e t Ş e l t o n: O, kitabdakı xəritədə göstərilən yerlərdə olubdur.
H e y d ə r Ə l i y e v: Görürəm. Bütün hər yerdə olubdur. Təkcə işğal olunmuş torpaqlarda olmayıbdır.
Görürəm, bura boşdur. Nə qədər yerlərdə olubdur.
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E l i z a b e t Ş e l t o n: O, Azərbaycanı çox gözəl bir ölkə kimi tanıdı. Hər zaman mənə söyləyirdi ki,
Azərbaycanın hansı guşəsinə getməsindən asılı olmayaraq, insanlar onu çox mehribanlıqla qarşılayırlar.
H e y d ə r Ə l i y e v: Yəqin ki, o bu işin mütəxəssisidir.
E l i z a b e t Ş e l t o n: Bəli, doğrudur. O, ətraf mühit üzrə mütəxəssisdir və dünən Azərbaycan
televiziyası ilə ətraf mühit məsələlərinə həsr olunmuş bir verilişdə iştirak edirdi.
H e y d ə r Ə l i y e v: "Səhər" verilişində?
E l i z a b e t Ş e l t o n: Bəli.
H e y d ə r Ə l i y e v: Çox gözəl kitabdır. Bilmirəm, bizim burada olan mütəxəssislər quşlar haqqında bu
qədər geniş bir kitab yazıblar, yoxsa yox. Mən ömrümün çox hissəsini yaşamış adamam, hər halda, yəqin ki, bu
quşların heç 10 faizini tanımıram. Doğrudan da Azərbaycanda flora-fauna çox zəngindir.
E l i z a b e t Ş e l t o n: Bəli, bu baxımdan Allah sizə çox zəngin sərvətlər veribdir.
H e y d ə r Ə l i y e v: Elədir.
E l i z a b e t Ş e l t o n: Yəqin ki, Sizin və burada yaşayan çox adamların xəbəri yoxdur. Heç mənim özüm
də bunu bilmirdim ki, Azərbaycanda milyonlarla quş yaşayır. Onlar uçub bu ölkəyə gəlir və buradan başqa
ölkələrə gedirlər.
H e y d ə r Ə l i y e v: Çox gözəl. Sizin yoldaşınız ov edir, yoxsa yox?
E l i z a b e t Ş e l t o n: Heç vaxt. O, ancaq binokl vasitəsilə baxır.
H e y d ə r Ə l i y e v: Amma bu quşların ov vaxtı var. Həmin vaxt o quşları ovlamaq da olar.
E l i z a b e t Ş e l t o n: Doğrudur, haqlı deyirsiniz. Quş ovu çox adamın xoşuna gəlir. Amma mənim
yoldaşım quş ovuna getməz.
H e y d ə r Ə l i y e v: Burada bəzi adamlar var ki, quş ovuna gedəndə 100 quş vururlar.
E l i z a b e t Ş e l t o n: Təəssüf ki, elədir.
H e y d ə r Ə l i y e v: Mən keçmişdə burada işləyəndə – onda hələ respublikanın rəhbəri deyildim, əvvəlki
işimdə, dövlət təhlükəsizlik orqanının başçısı idim – burada yüksək vəzifəli bir işçi var idi. Adını demək
istəmirəm, o, hər həftə ova gedərdi və hər dəfə də 200, 300 quş vurardı. Bir dəfə Azərbaycan rəhbərlərinin
iclasında mən durub dedim ki, əgər belə getsə, Azərbaycanda quş qalmayacaq, bu adam hamısını vuracaqdır.
Amma mən quş ovu etməmişəm.
Sizin yoldaşınız çox böyük işlə məşğul olur. Kitab da çox qiymətlidir. Xahiş edirəm, mənim təşəkkürümü
ona çatdırın.
Amma mənim sizə bir iradım var. Biz üç ildir sizinlə bir yerdə işləyirik. Yoldaşınızı mənə niyə
göstərməmisiniz?
E l i z a b e t Ş e l t o n: Doğru deyirsiniz. Bilmirəm niyə, həmişə burada olubdur.
H e y d ə r Ə l i y e v: Amma görüşməyə imkanlar çox olub. Bəzən ziyafətlərdə, tədbirlərdə. Eybi yoxdur,
bunu gələn dəfə edərik. Bunlar üçün çox təşəkkür edirəm.
Mənə dedilər ki, siz burada öz fəaliyyətinizi başa çatdırıb Azərbaycanı bu günlərdə tərk edəcəksiniz. Mən
təəssüf edirəm. Çünki mənim gözümün qabağındadır, Amerika Birləşmiş Ştatları səfirinin müavini kimi,
səfirlikdə ikinci şəxs kimi, bu illər siz burada çox işlər görmüsünüz. Mən həmişə hiss etmişəm ki, siz
Azərbaycanı çox sevmisiniz. Bizim dilimizdə danışmağınız da təbiidir ki, bunu tamamlayır.
Burada gördüyünüz işlərə görə, Amerika Birləşmiş Ştatları ilə Azərbaycan arasında əlaqələrin inkişaf
etməsində xidmətlərinizə görə sizə təşəkkürümü bildirirəm. Sizə gələcək işlərinizdə uğurlar arzulayıram.
Məndən yoldaşınıza da salam deyin. O da, siz də istədiyiniz vaxt Azərbaycana gələ bilərsiniz. Yenə quşlarla da
məşğul olmaq olar, qonaq olmaq da olar. Mən sizi dəvət edirəm.
E l i z a b e t Ş e l t o n: Cənab Prezident, çox-çox təşəkkür edirəm.
H e y d ə r Ə l i y e v: İndi bir azdan mən də sizə şəklimi yadigar verəcəyəm.
E l i z a b e t Ş e l t o n: Çox gözəl.
Əliyev, Heydər Əlirza oğlu.
Müstəqilliyimiz əbədidir: 35-ci kitab. Bakı: Azərnəşr, 2011.- S. 126-127.
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RUSİYANIN “İTERA” QAZ ŞİRKƏTİNİN PREZİDENTİ İQOR MAKAROV İLƏ
GÖRÜŞDƏ SÖHBƏT
Prezident sarayı
28 avqust 2001-ci il
H e y d ə r Ə l i y e v: İqor Viktoroviç, sizi Azərbaycanda salamlayıram!
Sizin şirkətinizlə Azərbaycan arasında yaxşı kommersiya münasibətləri yaranmışdır və mən bunu müsbət
amil kimi qiymətləndirirəm. Təəssüf ki, əvvəllər sizinlə əməkdaşlıq etməmişik, ancaq mən belə hiss edirəm ki,
siz genişlənməklə öz fəaliyyətinizin coğrafiyasını da genişləndirirsiniz. Ona görə Azərbaycana da gəlib
çıxmısınız. Mənə elə gəlir ki, biz daha səmərəli əməkdaşlıq etməliyik və görünür, onu bundan sonra da davam
etdirməyin mənası var. Gərək ki, Siz Azərbaycana ilk dəfə gəlmirsiniz, lakin biz Sizinlə birinci dəfə görüşürük,
ola bilsin əvvəllər də görüşmüşük, bilmirəm...
İ q o r M a k a r o v: Vladimir Vladimiroviç Putin buraya gələndə, mən nümayəndə heyətində idim.
H e y d ə r Ə l i y e v: Üzr istəyirəm ki, Siz yadımda qalmamısınız.
İ q o r M a k a r o v: Onda adam çox idi.
H e y d ə r Ə l i y e v: Deməli, Siz Azərbaycana bələdsiniz. Mən Sizi dinləyirəm.
İ q o r M a k a r o v: Heydər Əliyeviç, qəbula görə sağ olun. Şirkətimizə verdiyiniz qiymətə görə sağ olun.
Ölkə prezidentinin verdiyi qiymət bizim üçün yüksək tərifdir. Biz bundan sonra da çalışacağıq ki, belə qiymətlər
alaq. Fürsətdən istifadə edərək, şirkətimiz haqqında qısaca danışmaq istərdim, çünki bəzən mətbuatda bizim
barəmizdə cürbəcür şayiələr yayırlar.
2000-ci ilin yekunlarına görə, biz 92 milyard kubmetr qaz satmışıq. Biz satışın həcminə görə dünyada ikinci
qaz şirkəti olmuşuq. Birinci yerdə Rusiyanın “Qazprom” Səhmdar Cəmiyyətidir, ikinci yerdə isə bizik.
Mətbuatda tez-tez bildirirlər ki, biz “Qazprom”un qazını alıb-satan şirkətik. Amma son vaxtlar bizdə aparılmış
bütün yoxlamalar təsdiqləmişdir ki, balansımızda bu cəmiyyətin qazı yoxdur. “Qazprom”un bizim qaza əsla
dəxli yoxdur. Düzdür, biz “Qazprom”la münasibətlərimizi qiymətləndiririk, ancaq biz özəl müstəqil beynəlxalq
şirkətik və öz qazımızı Rusiyanın şimalında – Yamalda çıxarırıq. Biz ildə 30 milyard kubmetr qaz hasil edirik.
Gələn ilin birinci rübündə daha bir yatağı istifadəyə verəcəyik və hasilatı 40–42 milyard kubmetrə çatdıracağıq.
3-4 ildən sonra isə şirkətimiz 70 milyard kubmetrədək qaz hasil etmək niyyətindədir. İndi balansımızda olan
qaz özümüzündür, Özbəkistan, Qazaxıstan, Türkmənistan qazıdır. Bütün bunlar birlikdə ildə 90 milyard
kubmetr təşkil edir. Necə deyərlər, keçmiş Sovet İttifaqının bütün ölkələrində işləyirik və qazın kiçik bir
həcmini Avropaya göndərmək üçün “Qazprom”a satırıq. “İtera” qrupuna 130 şirkət daxildir, dünyanın 24
ölkəsində işləyirik. Bundan başqa, plastik qab istehsalı müəssisələrimiz var, biz qazdan kimyəvi məhsul alır və
ondan qab-qacaq istehsal edirik. Moskva vilayətində MDB-də ən böyük zavod tikmişik, Belarusda da
müəssisəmiz var, Avropada ən iri qeyri-filiz materialları karxanamız var, o, Stavropol diyarındadır. İldə bir
milyon ton metal istehsal edirik, Moldovada metallurgiya zavodumuz var, bu metalın 92 faizi Birləşmiş Ştatlara,
Avropaya ixrac olunur. Bizim Monqolustanda kiçik qızılçıxarma müəssisələrimiz var, amma fəaliyyətimizin
əsasını energetika təşkil edir və kapital qoyuluşlarının 80 faizini həmin sahəyə yönəldirik. Son dörd ildə
Rusiyaya 840 milyon dollar, keçmiş Sovet İttifaqının digər ölkələrinə, konkret olaraq, Ukraynaya 200 milyon
dollar, Latviyaya 70 milyon dollar, Estoniyaya 20 milyon dollar sərmayə qoymuşuq. Bütün bu layihələr əsas
etibarilə energetika sektoruna yönəldilmişdir. İndi biz Belarusda və Moldovada energetika obyektlərinin
özəlləşdirilməsinə dair böyük bir proqram hazırlayırıq, çünki anbarlarımzda yığılıb qalmış təxminən 7 milyard
kubmetr qaz var. Biz bu qazı elektrik stansiyalarına göndərmək, elektrik enerjisi istehsal etmək və bu enerjini
həm keçmiş Sovet İttifaqı respublikalarının, həm də Avropanın ərazisində satmaq niyyətindəyik.
Biz Azərbaycana işləməyə gəlməyimizlə çox fəxr edirik. Bizi dəstəklədiyinizə görə sağ olun. İndi qeydiyyat
işləri aparılır və biz öz nümayəndəliyimizi açırıq. Onu da demək istərdim ki, Azərbaycana qaz ixracını
artırmağa hazırıq, əgər bu, maraq doğurursa, buraya neft də göndərməyə və onu emal etməyə hazırıq, çünki biz
Türkşmənistandan neft alırıq və onu emal edib satırıq, maye qaz göndərməyə, qaz anbarlarını yenidən qurmağa
hazırıq. Bizim bunda böyük marağımız var. Çünki qaz biznesi qeyri-adi işdir: qaz yayda artıqlaması ilə olur,
qışda isə çatışmır. Odur ki, anbarların olması bunu tarazlaşdırmağa çox kömək edir. Biz kredit hesabına bu
anbarları yenidən qurmağa da hazırıq. Bilirəm ki, sizin anbarların tutumu böyük deyildir, lakin bunu texniki
imkanlar daxilində 3-4 milyard kubmetrə çatdırmağa hazırıq. Strateji tərəfdaş kimi Azərbaycanda çox böyük
marağımız var, Dövlət Neft Şikrəti ilə aramızda yaxşı münasibətlər yaranmışdır. Əgər Siz bizi dəstəkləsəniz,
əməkdaşlığımızı bundan sonra da inkişaf etdirməyə hazırıq.

311

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Əsrin müqaviləsi

H e y d ə r Ə l i y e v: Sizi dinləmək maraqlı idi. Yeri gəlmişkən, mən şirkətinizin fəaliyyətinin miqyası
barədə geniş təsəvvürə malik deyildim, onun haqqında ancaq eşitmişdim. Şirkətin belə böyük potensiala malik
olması, qaz hasilatı və satışı üzrə dünyada ikinci yer tutması, bundan başqa, digər sahələrdə də iş görməyiniz
iqtisadi əməkdaşlığın və iqtisadi münasibətlərin yeni sisteminə yaxşı nümunədir. Gör, özəl şirkət nə deməkdir!
Məgər “Qazprom” özəl şirkət deyil?
İ q o r M a k a r o v: Orada dövlətin təxminən 40 faiz payı var.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bəs sizdə dövlətin payı yoxdur?
İ q o r M a k a r o v: Yoxdur. Bizim şirkət 100 faiz özəl şirkətdir. 2-3 ildən sonra Nyu-York Fond
Birjasına çıxmağa hazırlaşırıq. Bizdə illik dövriyyə 5 milyard dollardan artıqdır.
H e y d ə r Ə l i y e v: Mən sizin bu uğurlarınızı alqışlayıram, təbrik edirəm və yenə təkrar edirəm ki, bunu
keçmiş sovet məkanında yaranan yeni iqtisadi münasibətlərin nəticəsi kimi qiymətləndirirəm. Mən Moskvada
işləmişəm, neft və qaz sahəsinə bələdəm. Yamal yatağı 70-ci illərin axırlarında kəşf edilib istismara verilmişdir.
Həmyerlimiz mərhum Orucov qaz sənayesinə çox qüvvə sərf etmişdir. Siz onu xatırlayırsınızmı?
İ q o r M a k a r o v: Əlbəttə, xatırlayırıq.
H e y d ə r Ə l i y e v: Yeri gəlmişkən, onadək Qaz Sənayesi Nazirliyi yox idi. O, Neft Sənayesi nazirinin
birinci müavini idi, yadımdadır, dəfələrlə aktual məsələlər qaldırmışdı, MK-ya məktublarla müraciət edirdi, Brejnev
onu iki dəfə qəbul etmişdi. Onda mən burada, Bakıda işləyirdim. Mən Moskvaya gedəndə, o, artıq dünyasını
dəyişmişdi. Lakin o, əvvəllər burada tez-tez olurdu, öz təkliflərini mənimlə bölüşürdü. Onun maraqlı qeydləri vardı.
O məhz Şimalın və ondan o yana Şimal Buzlu okeanının sərvətlərinin mənimsənilməsinin zəruriliyindən danışırdı.
Orada da böyük ehtiyatlar vardir. Mən bunların hamısını xatırlayıram. Amma o vaxtlar bir sistem idi, Qaz Kəmərləri
Nazirliyi vardı, nazir keçmiş Tümen Vilayət Partiya Komitəsinin katibi Şerbina idi, sonralar o, Nazirlər Soveti
sədrinin müavini oldu. O vaxtlar bu bir sensasiya idi ki, Sovet İttifaqı belə güclü qaz kəmərləri çəkmişdi və artıq
Avropaya qaz göndərirdi. İndi işin keyfiyyəti başqa cürdür. Siz dünyada ən iri şirkətlərdənsiniz, özəl şirkətsiniz.
Məsələn, mən hesab edirəm ki, Sovet İttifaqında olmuş o cür ehtiyatlara baxmayaraq, o sistem şəraitində səmərəli
işləmək mümkün deyildi. Hərçənd, mən özüm ömrümün neçə-neçə illərini o sistemə xidmətə həsr etmişəm.
Cox şadam ki, şirkətiniz haqqında xeyli məlumat aldım. Əlbəttə, mənə deyəndə ki, sizinlə razılığa gəlmək və qaz
göndərilməsi haqqında saziş bağlamaq zəruri və mümkündür, mən əvvəlcə şübhə etdim və düşündüm ki, – axı biz
özümüz də qaz hasil edirik, doğrudur, bu azdır, özümüzə çatmır – qaz alacağıq, ancaq onun haqqını ödəmək lazım
gələcəkdir. Lakin sonra biz razılığa gəldik və bu, mümkün oldu. Mən cədvəllərə baxdım və gördüm ki, bu il bizə 3
milyard kubmetr qaz göndərilmişdir, gələn il isə 4 milyard kubmetr göndərilməsi planlaşdırılır. Bu bizim üçün böyük
dəstəkdir, böyük köməkdir. Bilirsiniz ki, biz özümüz Qərb şirkətləri ilə birlikdə iri “Şahdəniz” qaz yatağını kəşf
etmişik. Biz hələlik işləyirik, qaz hasil edəcəyik, bunun üçün vaxt lazımdır. Indi isə tələbatımızı həm də siz
ödəyirsiniz. Ona görə də mən sizi alqışlayır, təbrik edirəm, sizinlə münasibətlərimizi hər iki tərəf üçün çox faydalı
hesab edirəm və onların daha da genişləndirilməsini dəstəkləyirəm.
İ q o r M a k a r o v: Bunun üçün bütün gücümüzü sərf edəcəyik. Biz sərmayə qoymağa hazırıq. Bu bizim
üçün strateji cəhətdən vacibdir. Odur ki, əməkdaşlığımızı genişləndirəcəyik. Gürcüstandan keçən qaz kəmərinin
çəkilişində sizinlə birlikdə iştirak edə bilərik. Biz artıq 8 ildir Gürcüstana qaz göndəririk. Buna görə də bizim orada iş
təcrübəmiz var, əl-ələ verib səylərimizi birləşdirə bilərik. Birlikdə işləməyə və əməkdaşlığımızı inkişaf etdirməyə çox
şad olarıq.
H e y d ə r Ə l i y e v: Qaz anbarlarımızın genişləndirilməsinə gəldikdə, hesab edirəm ki, bu bizim üçün
çox vacibdir. Zənnimcə, siz bizim adamlarla razılığa gələcəksiniz. Mən bu işi alqışlayıram. Bu anbarlar 70-ci
illərdə tikilmişdir. Xatirimdədir, mən burada işləyəndə 16 milyard kubmetr qaz çıxarır və bütün respublikanı
qazla təmin edirdik. Amma tədricən qıtlıq hiss edirdik və ona görə də bu qaz anbarlarını tikməyə başladıq. Bir
sözlə, əməkdaşlığımız baş tutsa, mən buna çox şad olaram.
Əliyev, Heydər Əlirza oğlu.
Müstəqilliyimiz əbədidir: 35-ci kitab. Bakı: Azərnəşr, 2011.- S. 193-194.
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«AZƏRİ» , «ÇIRAQ», «GÜNƏŞLİ» YATAQLARININ TAMMİQYASLI İŞLƏNİLMƏSİNİN
BİRİNCİ MƏRHƏLƏSİNİN QƏTNAMƏSİNİN İMZALANMASI MƏRASİMİNDƏ GİRİŞ
SÖZÜ
Prezident sarayı
30 avqust 2001-ci il
Dövlətimizin başçısı Heydər Əliyev mərasimdə iştirak edən «bp», “Yunokal”, “LUKoyl”, “Statoyl”,
“Eksson”, “TAO”, “Pennzoyl”, “İtoçu” və “Delta Hess” neft şirkətlərinin rəhbərləri və nümayəndələri ilə səmimi
görüşdü.
Hörmətli xanımlar və cənablar!
Biz bu gün Azərbaycanın həyatında yeni bir əlamətdar hadisə münasibətilə buraya toplaşmışıq. 1994-cü
ilin sentyabr ayında Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti ilə dünyanın 11 neft şirkəti arasında Azərbaycanın Xəzər
dənizindəki sektorunda yerləşən “Azəri”, “Çıraq” və “Günəşli” yataqlarında müştərək iş görmək üçün müqavilə
imzalanmışdır. Bu müqavilə imzalandığı gündən dünyada “Əsrin müqaviləsi” adlanıb və o vaxtdan indiyə qədər
bütün dünyanın nəzər-diqqətini cəlb edibdir.
Bu müqavilə Azərbaycanda Milli Məclis tərəfindən ratifikasiya olunandan sonra burada 11 neft şirkəti
konsorsium – Beynəlxalq Əməliyyat Şirkəti adı ilə ümumi bir təşkilat yaradıbdır. Onlar da Azərbaycan Dövlət
Neft Şirkəti ilə birlikdə müqavilənin həyata keçirilməsi üçün lazımi tədbirlər görməyə başlamışlar. Təbiidir ki,
burada böyük hazırlıq işləri görülməli idi. Bunlar müvəffəqiyyətlə həyata keçirildi və 1997-ci ilin oktyabr
ayında “Çıraq” neft yatağında qurulmuş platformadan ilkin neft hasil olundu. O vaxta qədər Azərbaycan
Beynəlxalq Əməliyyat Şirkəti Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti ilə birlikdə gələcəkdə hasil olacaq neftin ixracının
təmin edilməsi üçün iki neft kəmərinin tikilməsinə nail olubdur. Qara dənizin Novorossiysk limanına nefti çatdırmaq
üçün Bakı–Novorossiysk xətti və Gürcüstanın Qara dənizdə olan Supsa limanına neftin çatdırılması üçün Bakı–
Supsa xətti tikilmişdir.
Təbiidir ki, bir çox başqa işlər də görülmüşdür. Səngaçalda böyük terminal tikilmiş, neftin və qazın sahilə
gətirilməsi üçün böyük mühəndis işləri aparılmışdır, qurğular, borular tikilmişdir və bünların nəticəsində də
hasil edilən neft artıq ixrac olunmağa başladı. O vaxtdan indiyə qədər “Çıraq” neft yatağından 15 milyon 400
min ton neft hasil olunubdur və bununla bərabər, səmt qazı da alınıbdır. Hasil olunan neft ixrac edilib, səmt qazı
isə Azərbaycanın istifadəsinə verilibdir.
Ancaq indiyə qədər görülən işlər böyük neft müqaviləsinin başlanğıc mərhələsi idi. Qəbul olunmuş proqram
əsasında bu yataqlarda lazımi işləri aparmaq üçün Beynəlxalq Əməliyyat Şirkəti, Azərbaycan Dövlət Neft
Şirkəti bu işləri müəyyən fazalara – birinci faza, ikinci faza, üçüncü fazaya bölübdür. Demək, indiyə qədər
görülən işlər başlanğıc dövrü hesab olunur. İndi isə “Əsrin müqaviləsi”nin həyata keçirilməsi üçün yeni mərhələ
başlanıbdır. Bunun da adı birinci fazadır.
Təbiidir ki, birinci fazanın başlanılması üçün Bakı–Tbilisi–Ceyhan əsas ixrac neft kəmərinin tikilməsi
haqqında qərar qəbul olunmalı idi.
Təəssüflər olsun ki, bu bizdən asılı olmayan səbəblərə görə müəyyən qədər ləngidi. Ancaq buna baxmayaraq,
artıq bu işlər də arxada qalıbdır. Bakı–Tbilisi–Ceyhan əsas ixrac neft kəməri haqqında sazişlər imzalanıb,
lazımi kommersiya işləri görülübdür və indi artıq mühəndis-axtarış işləri gedir. Gələn ildə isə Bakı–Tbilisi–
Ceyhan neft kəmərinin inşasına başlanacaqdır. Buna görə də görülən işlərin əsasında bu böyük müqavilənin birinci
fazasına başlamaq imkanı əldə edilmişdir.
Təbii ki, burada da çox işlər görmək lazımdır. Bir çox məsələləri razılaşdırmaq lazımdır. Bu barədə həm
Beynəlxalq Əməliyyat Şirkəti, həm də Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti və bunların hamısını birləşdirən rəhbər
komitə çox böyük iş aparıbdır. Nəhayət, birinci fazanın başlanması üçün razılıq əldə olunubdur. Sazişlər hazırlanıb və
burada imzalanacaqdır. Bununla da, biz «Əsrin müqaviləsi»nin ardıcıl surətdə həyata keçməsini təmin edəcəyik.
İndi imzalanacaq saziş çox böyükdür. Onun hamısını təbiidir ki, burada sizə bəyan etmək imkanı yoxdur və
bir də orada çox texniki məsələlər var. Ancaq bu saziş ilə əlaqədar Azərbaycan Beynəlxalq Əməliyyat Şirkəti ilə
Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti arasında qətnamə imzalanıbdır. Ona görə də bu saziş haqqında müfəssəl
məlumat vermək üçün hesab edirəm ki, indi bu qətnaməni sizə bəyan etmək lazımdır.


Mərasimdə Azərbaycan Beynəlxalq Əməliyyat Şirkətinin prezidenti Vudvord çıxış etmişdir.
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Mərasimdə qətnamənin mətni oxundu.
H e y d ə r Ə l i y e v: Düşünürəm ki, bunu tərcümə etməyə ehtiyac yoxdur. Çünki qətnaməni hamı birlikdə
hazırlayıb və burada iştirak edən xarici neft şirkətlərinin nümayəndələri bunu bilirlər.
İndi isə «Azəri»,«Çıraq»,«Günəşli» neft yataqlarından neftin hasil olunması proqramı, müqavilənin nəzərdə
tutduğu tədbirlərin birinci fazasının həyata keçirilməsi ilə əlaqədar hazırlanmış sazişə imza atılmasını təklif
edirəm.
Beynəlxalq Əməliyyat Şirkəti tərəfindən sazişi cənab Vudvord imzalayacaqdır, Azərbaycan Dövlət Neft
Şirkəti tərəfindən isə şirkətin prezidenti Natiq Əliyev imzalayacaqdır.
ABƏŞ-in prezidenti Devid Vudvord və ARDNŞ-in prezidenti Natiq Əliyev sazişi imzaladılar.
YEKUN NİTQİ
Hörmətli xanımlar və cənablar!
Güman edirəm ki, hörmətli cənab Vudvordun nitqi bizim bu gün başlayacağımız işlər haqqında, onların
gələcəyi haqqında və Azərbaycan xalqına, Azərbaycan Respublikasına gətirəcəyi yeni nailiyyətlər haqqında
çox ətraflı məlumat verdi.
Cənab Vudvord, mən sizə, Beynəlxalq Əməliyyat Şirkətində birləşmiş bütün xarici şirkətlərin
nümayəndələrinə, bu şirkətlərdə çalışan xarici ölkələrdən gəlmiş mütəxəssislərə və onlarla bərabər Azərbaycan
Dövlət Neft Şirkətinin əməkdaşlarına, Azərbaycan neftçilərinə indiyə qədər birlikdə gördükləri işə görə səmimiqəlbdən təşəkkür edirəm.
«Əsrin müqaviləsi»nin nə qədər ağır və çətin şərtlər içərisində meydana çıxması haqqında biz çox
danışmışıq. Həm Azərbaycan ictimaiyyətinə, həm də beynəlxalq aləmə həmin proses yaxşı tanışdır. Ancaq bu
müqavilənin həyata keçirilməsi heç də asan olmayıbdır. Biz bir çox mərhələlərdən keçmişik. Bir çox ağır və
çətin problemlərin həll edilməsinə nail olmuşuq. Beləliklə də, «Əsrin müqaviləsi» imzalanandan sonra hamımız
birgə, ardıcıl çalışaraq hər kəsə məlum olan nailiyyətlər əldə etmişik.
İndiyə qədər görülən işlər, «Çıraq» yatağından hasil edilən neft və onun ixrac edilməsi həm neft şirkətlərinə,
həm də Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinə, deməli, Azərbaycan dövlətinə artıq mənfəət gətirir. Məhz bunların
nəticəsidir ki, Azərbaycanda indi Dövlət Neft Fondu yaranıb və bu fondda 430 milyon dollardan çox vəsait
vardır. Bu müqavilədə iştirak edən hər bir şirkət də onun payına düşən mənfəəti götürübdür. Beləliklə də, biz
görülən işlərin əməli nəticəsini, yəni bu işlərin gətirdiyi mənfəəti görürük və bundan da istifadə edə bilərik.
O layihənin birinci fazasının başlanması üçün mütləq əsas ixrac neft kəməri – Bakı–Tbilisi–Ceyhan neft
kəmərinin tikilməsi haqqında saziş əldə olunmalı idi. Mən bu gün qeyd etmək istəyirəm ki, bu yol da bizim
üçün asan olmamışdır. Biz bir neçə obyektiv və subyektiv maneələrlə rastlaşdıq. Bu gün açıq etiraf etmək
lazımdır ki, Beynəlxalq Əməliyyat Şirkətinə daxil olan bəzi şirkətlər hələ ki, «Çıraq» yatağından alınan neft və
onun gələcəyi haqqında müəyyən fikirləri olduğuna görə, Bakı–Tbilisi–Ceyhan neft kəmərinin məhz indi
inşasına başlanılması məsələsində tərəddüd edirdilər.
Onun qiyməti, yəni kəmərin tikilməsi üçün qoyulacaq investisiya haqqında da müxtəlif fikirlər vardı. Bu da
məsələnin vaxtında həll edilməsinə mane oldu. Ancaq bunların da hamısını biz birgə işimiz, əməkdaşlığımız
nəticəsində aradan qaldırdıq. Bu gün birinci fazanın başlanması haqqında saziş imzalandı. Mən cəsarətlə deyə
bilərəm ki, bu gün imzalanan saziş «Əsrin müqaviləsi»nin yerinə yetirilməsində həlledici xarakter daşıyır.
Bu sazişin imzalanması münasibətilə mən Beynəlxalq Əməliyyat Şirkətini, Azərbaycanın bütün neftçilərini,
bütün Azərbaycan xalqını ürəkdən təbrik edirəm və tam ümidvar olduğumu bildirmək istəyirəm ki, bu saziş
əsasında müəyyən edilmiş proqram vaxtında yerinə yetiriləcəkdir və biz bunların əməli nəticələrinin şahidi
olacağıq.
“Əsrin müqaviləsi”nin imzalanması, onun həyata keçirilməsi və ondan sonra həm Azərbaycanın Xəzər
dənizindəki sektorunda, həm də quru hissəsində bir çox şirkətlərlə əməkdaşlığa başlamağımız – onların hamısı
Azərbaycanın dövlət neft strategiyasının tərkib hissəsidir. Ancaq bu gün cənab Vudvord burada gözəl bir ifadə işlətdi.
Hesab edirəm, o tamamilə haqlıdır: “Azərbaycanın neft sahəsində, neft strategiyasında yeni era başlayıbdır”. Bəli,
bundan sonra biz bunu da özümüz üçün vacib bir ifadə kimi işlətməliyik: Azərbaycanın yeni dövlət neft strategiyası
və Azərbaycan neft sənayesinin yeni erası!
İndiyə qədər görülən işlər artıq yaxşı nəticələr veribdir. Xüsusilə bizim ölkəmiz, xalqımız üçün,
Azərbaycanın iqtisadiyyatının inkişaf etdirilməsi, ölkəmizdə yeni iş yerlərinin açılması, bu layihənin yerinə
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yetirilməsində Azərbaycanın müxtəlif şirkətlərindən, təşkilatlarından istifadə edilməsi üçün və nəhayət,
Azərbaycan xalqının rifah halının yaxşılaşdırılması üçün çox işlər görülüb və yaxşı nəticələr əldə olunubdur.
Ancaq bunlar işin başlanğıcıdır. Bu gün cənab Vudvord qeyd etdi ki, birinci fazanın həyata keçirilməsi ilə
əlaqədar əlavə 3000 iş yeri açılacaqdır. Bu iş yerlərinin hamısı Azərbaycanın vətəndaşları üçün olacaqdır.
Azərbaycanın neft avadanlığı istehsal edən bir çox müəssisələrinin, Xəzər dənizindəki donanmamızın
gəmilərinin, Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin çox böyük gəmilərinin potensialından – bütün bunların
hamısından istifadə olunacaqdır. Beləliklə, onlar birincisi, iş görəcək, fəaliyyətdə olacaqlar, qazanc götürəcəklər, ikincisi, bunların hamısı Azərbaycan iqtisadiyyatının inikişaf etdirilməsi üçün və xalqımızın rifah halının
yüksəlməsi üçün çox böyük xeyir gətirəcəkdir.
Hesab edirəm ki, bütün bu işlərin həyata keçirilməsində Azərbaycan sənayesinin potensialından maksimum
istifadə etmək lazımdır. Mən Beynəlxalq Əməliyyat Şirkətinə üzümü tutaraq deyirəm: Azərbaycanda nə
çatmırsa, onları siz xarici ölkələrdən gətirəcəksiniz. Amma mən sizdən rica edirəm və buna da nəzarət
edəcəyəm ki, siz gərək Azərbaycanda olan bütün potensialdan maksimum istifadə edəsiniz. Bu potensial da
böyükdür. Əgər onlar olmasaydı, «Dədə Qorqud», «İstiqlal» , «Qurtuluş» qazma qurğuları yaranmazdı.
Mən layihə ilə tanışam. Bilirəm ki, siz vaxtilə, 1970-ci illərdə bizim burada tikdiyimiz dərin dəniz özülləri
zavodundan da çox səmərəli istifadə edəcəksiniz. Hətta platformanın böyük hissəsini quracaqsınız və ondan
sonra gətirərək, sürüşdürmə üsulu ilə həmin platformanın üzərinə qoyacaqsınız. Mən eşitdim ki, bu sahədə
indiyə qədər belə iş görülməyibdir. Bunu siz görəcəksiniz. Demək, bizim o nəhəng zavodumuz da işləyəcək və
təbiidir ki, onun işçiləri məşğul olacaqlar, xeyir götürəcəklər. Siz də daha başqa yerdən – uzaqdan buraya nəsə
gətirməyəcəksiniz. Azərbaycanda nə varsa, hamısından istifadə etməlisiniz.
Cənab Vudvord bunu bəyan etdi: nə qədər vəsait, sərmayə qoyulacaqdır və milyardlarla gəlir götürüləcəkdir.
Milyardlar dedikdə, mən manatı nəzərdə tutmuram, Amerika Birləşmiş Ştatları dollarını nəzərdə tuturam.
Ona görə də mən bu gün çox böyük sevinc hissi keçirirəm. Çünki bizim hələ 1993-cü, 1994-cü ildə
başladığımız iş öz nəticələrini verir və qarşıdakı üfüqlər də, perspektiv də çox gözəl görünür. Hesab edirəm ki,
xalqımız, Azərbaycan ictimaiyyəti televiziya və mətbuat vasitəsilə bugünkü mərasimlə tanış olarkən hər kəs
böyük iftixar hissi keçirəcəkdir ki, Azərbaycan öz iqtisadiyyatını bu vasitələrlə əzmlə inkişaf etdirir. Bir də ona
görə ki, hər biri Azərbaycan xalqının rifah halının gündən-günə yaxşılaşmasına artıq tam inanacaqlar.
Mən indiyə qədər olduğu kimi, bundan sonra da bu layihənin həyata keçirilməsini nəzarətimdə saxlayacağam
və sizə hər cür yardım göstərməyə hazıram.
Cənab Vudvord, siz buyurdunuz ki, Azərbaycana xarici ölkələrin böyük neft şirkətlərinin gəlməsinin,
Azərbaycana çoxlu investisiya qoyulmasının əsas şərti ölkəmizdə yaranmış ictimai-siyasi sabitlikdir. Bəli, mən
böyük iftixar hissi ilə bəyan edirəm ki, bu, Azərbaycan xalqının, Azərbaycan hakimiyyətinin, demokratik,
hüquqi, dünyəvi Azərbaycan dövlətinin əsas nailiyyətlərindən biridir. Siz də və Azərbaycana investisiya
qoymaq fikrində olan dünyanın başqa şirkətləri də əmin ola bilərsiniz ki, yaranmış ictimai-siyasi sabitlik bundan
sonra gündən-günə möhkəmlənəcək, onun pozulmasına biz heç vaxt yol verməyəcəyik və beləliklə də,
Azərbaycan bundan sonra da dünyanın müxtəlif şirkətlərinin investisiyasının cəlb olunması üçün bütün şəraiti
yaradacaqdır.
Mən bir daha sizi təbrik edirəm və bu işlərinizdə uğurlar arzulayıram.
Əliyev, Heydər Əlirza oğlu.
Müstəqilliyimiz əbədidir: 35-ci kitab. Bakı: Azərnəşr, 2011.- S. 198-200.
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NEFTÇİLƏRİN PEŞƏ BAYRAMINA – «NEFTÇİLƏR GÜNÜ»NƏ HƏSR OLUNMUŞ
TƏNTƏNƏLİ MƏRASİMDƏ NİTQ
Respublika sarayı
22 sentyabr 2001-ci il
Əziz neftçilər!
Hörmətli xanımlar və cənablar!
Qonaqlar!
Sizi neftçilərin peşə bayramı – «Neftçilər günü» münasibətilə ürəkdən təbrik edirəm. Azərbaycan neftçilərinə
səadət və gələcək işlərində uğurlar arzulayıram.
«Neftçilər günü» sentyabrın 20-si müəyyən olunmuşdur. Bu da neftçilərin özlərinin arzusu, istəyi nəticəsində
müəyyən edilmişdir. Bu, təsadüfi hal deyildir. Çünki 20 sentyabr 1994-cü ildə Azərbaycanın neft sənayesində yeni era
başlanıbdır. Müstəqil Azərbaycan dövlətinin yeni neft strategiyasının əməli surətdə həyata keçirilməsinə başlanmışdır.
Ona görə də mən sizin hamınızı Azərbaycanın gələcəyi üçün böyük əhəmiyyət kəsb edən «Əsrin müqaviləsi»nin 7-ci
ildönümü münasibətilə təbrik edirəm. Ümidvar olduğumu bildirmək istəyirəm ki, dünyanın müştərək iş gördüyümüz,
böyük təcrübəyə, yüksək texnikaya və texnologiyaya malik olan neft şirkətləri ilə və digər şirkətlərlə biz « Əsrin müqaviləsi » ilə əsası qoyulmuş yeni neft erasını uğurla keçəcəyik.
Ancaq Azərbaycan neft sənayesinin, Azərbaycan neftçilərinin böyük, zəngin və şərəfli tarixi var. Azərbaycanda ən
qədim zamanlardan insanlar neft kəşf etmişdilər. Lakin bəzən onun nə cür hasil olunmasını bilməyərək, bəzən də o
dövrlərdə heç bir vasitə, heç bir texnika olmadığına görə bu böyük sərvətdən müxtəlif yollarla istifadə etmişdilər. Buna
görə də Azərbaycan qədim neft diyarı adlandırılır. Azərbaycan «Odlar yurdu» adlandırılır. Təsadüfi deyildir ki, müstəqil
Azərbaycan dövlətinin milli gerbinin mərkəzində də alov əks etdirilibdir.
Yəni Azərbaycanın ən böyük sərvəti və ondan alınan alov. Ancaq 150 il bundan öncə Azərbaycanda –
Bakıda ilk dəfə sənaye üsulu ilə neft hasilatına başlanmışdır. Bu ilk addımlar dünyanın bir çox ölkələrini və o
dövrdə artıq mühərriklər, başqa texniki vasitələr icad edən insanları Azərbaycana cəlb etmişdir. Beləliklə də
ölkəmizdə 150 il bundan öncə dünyada ilk dəfə olaraq neftin sənaye üsulu ilə hasilatına başlanmışdır. Ancaq o
dövrün şəraiti təbiidir ki, bu işin sürətlə aparılması üçün imkanlar yarada bilməzdi. Amma buna baxmayaraq,
tarixi nöqteyi-nəzərdən çox qısa bir zamanda inkişaf etmiş Qərb ölkələrinin şirkətləri, mütəxəssisləri, alimləri
Azərbaycan neftindən artıq geniş miqyasda istifadə etmək üçün Azərbaycana axışmışlar və beləliklə də
Azərbaycanda artıq neftin geniş miqyasda sənaye üsulu ilə hasilatına başlanmışdır.
Yəqin ki, Azərbaycan neftinin təkcə ölkəmiz üçün yox, o illərdə bizim mənsub olduğumuz Rusiya imperatorluğu
üçün yox, bütün dünya üçün nə qədər əhəmiyyətli olduğunu hamı bilir. Amma bir rəqəm onu göstərir ki, həqiqətən
dünyada neft istehsalının və ondan artıq müxtəlif sahələrdə istifadə olunmasının təməli, əsası Azərbaycanda qoyulmuşdur.
XX əsrin əvvəlində Azərbaycanda 13 milyon ton neft çıxarılmışdı. Bu isə dünyada hasil edilən neftin 50
faizindən çox idi. Yəni o vaxt dünyada dedikdə, Amerikanı nəzərə almaq lazımdır. Azərbaycanda 13 milyon
ton, Amerika Birləşmiş Ştatlarında 11 milyon ton, təxminən 1 milyon ton Rumıniyada. Başqa heç bir yerdə
neftin mövcud olduğu bilinmirdi, neft yataqları kəşf olunmamışdı və neft hasilatına başlanmamışdı. Ona görə də
biz böyük iftixar hissi ilə deyirik ki, Azərbaycanın zəngin təbii sərvəti olan neftinin sənaye üsulu ilə hasil
olunmasına başlanması dünyada gələcəkdə böyük dəyişikliklər baş verməsinin səbəblərindən biri olmuşdur.
Azərbaycanın neft sənayesinin zəngin tarixi bir neçə mərhələdən ibarətdir. Birinci mərhələ, yəqin ki, 1848-ci
ildən 1918–1920-ci illərə qədər hesab edilə bilər.
Bu zaman, artıq qeyd etdiyim kimi, Qərb ölkələrinin çox böyük şirkətləri Azərbaycanda fəaliyyət göstərmiş,
neft hasil etmişlər və xam neftin emalı ilə məşğul olmuşlar. Xam neftdən digər məhsulların alınmasına nail
olmuşlar.
Xarici şirkətlərlə yanaşı, o vaxt meydana çıxmış Azərbaycan milli burjuaziyasının nümayəndələri də bu
işlərlə məşğul olmuşlar.
1918–1920-ci illərdən sonra təbiidir ki, burada, Azərbaycanda neft sənayesində artıq xarici ölkələrin
şirkətləri fəaliyyət göstərməmişlər.
Yəni 1917, 1918, 1919, 1920-ci illərdə baş vermiş hadisələrə görə onlar artıq buradan getmiş və Azərbaycanın neft
sənayesinin tarixinin, demək olar ki, ikinci mərhələsi başlanmışdır. Bu işlər o vaxt SSRİ dövləti tərəfindən aparılmışdır.
Demək olar ki, 1920–1930-cu illərdə məhz Azərbaycan neftçilərinin qəhrəman əməyi nəticəsində və o vaxt artıq

316

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Əsrin müqaviləsi

yetişmiş Azərbaycan milli kadrlarının, mütəxəssislərinin, alimlərinin əməyi və ixtiraları nəticəsində Azərbaycanda neft
hasilatı sürətlə inkişaf etmişdir.
Əgər o dövrü xatırlasaq, o dövr bizim keçmişdə yaşadığımız SSRİ-nin aqrar ölkədən sənaye-aqrar ölkəyə
çevrilməsi dövrü idi. Təbiidir, SSRİ-nin əksəriyyətini təşkil edən Rusiya idi. Rusiya isə keçmişdə olduğu kimi, o
vaxta qədər də aqrar bir ölkə olaraq qalmışdı. Sonra isə, təbiidir, 1920–1930-cu illərdə sənayenin inkişafına
cəhdlər göstərilmiş və ölkəni aqrar-sənaye, yaxud da ki, sənaye-aqrar ölkəsinə çevirmək planları qurulmuş,
həyata keçirilmişdir. Bu dövrdə də məhz Azərbaycanın neft sənayesi xüsusi rol oynamışdır. Təəssüflər olsun ki,
o vaxt və ondan əvvəlki dövrdə də Azərbaycan xalqı Allah-taalanın ona bəxş etdiyi zəngin təbii sərvəti olan
neftdən özü üçün, öz mənafeyi üçün tam istifadə edə bilməmişdir, daha doğrusu, ona bu sərvətdən olduqca az
pay çatmışdır. Ancaq bunlarla yanaşı, Azərbaycan xalqı, Azərbaycan neftçiləri o dövrdə həm Azərbaycanda,
həm də SSRİ-də sənayenin inkişafında çox böyük rol oynamışdır.
Əgər Azərbaycan nefti olmasaydı, təbiidir ki, SSRİ kimi böyük bir dövlətin sənayenin inkişaf etdirilməsindəki
nailiyyətləri mümkün olmazdı. Çünki artıq bu dövrdə neft ən ön sıraya çıxmışdı. Bütün bunların nəticəsində 1940-cı ildə
Azərbaycanda neft hasilatı ən yüksək səviyyəyə çatmışdı, 24–25 milyon ton neft çıxarılmışdı. Onda hələ Azərbaycanın
yalnız quru hissəsində neft hasil edilirdi.
Bütün bunlarla yanaşı, SSRİ dövlətinə Azərbaycanın verdiyi ən böyük fayda o olmuşdur ki, İkinci dünya
müharibəsində – faşizmin bəşəriyyət üçün ən böyük təhlükə kimi meydana çıxıb bütün ölkələrə və xalqlara
meydan oxuduğu zaman, Avropanı, demək olar ki, tamamilə işğal edəndən sonra işğalçı ordularla Şərqə doğru
irəliləyən zaman məhz Azərbaycan neftçilərinin, Azərbaycan xalqının hasil etdiyi neft, ondan alınan müxtəlif
məhsullar o dəhşətli müharibədə tankların, təyyarələrin, avtomobillərin işləməsi və.s üçün, demək olar ki, əsas
şərt idi. O illərdə Azərbaycan SSRİ-də hasil edilən neftin 75 faizini verirdi. Bu da faktdır və dəfələrlə müxtəlif
səviyyələrdə etiraf edilibdir ki, əgər Azərbaycan nefti, ağır müharibə şəraitində Azərbaycan xalqının, Azərbaycan neftçilərinin qəhrəmanlığı olmasaydı, alman faşizminin qarşısını almaq çox çətin olardı.
Bu dövr Azərbaycan neft sənayesinin tarixində, Azərbaycan xalqının tarixində, Azərbaycan neftçilərinin
tarixində ən parlaq səhifələrdən biridir. Bunu heç vaxt unutmaq olmaz. Biz də çalışmalıyıq ki, bu unudulmasın.
İndi bəzi arxivlərdə kinokadrlar saxlanılır. Düzdür, onlar azdır. Amma onlar bəzən nümayiş etdirilir. Güman edirəm
ki, bu gün bizim bu mərasimin ikinci hissəsində də onları bizə göstərərlər. Məsələn, əsrin əvvəlində neft buruqlarında –
bu gün buradakı sərgidə onlar barədə bəzi fotoşəkillər vardır – çox bəsit üsullarla neft hasil olunması. Üstündən 100 il
keçəndən sonra yenə də adamın ürəyi ağrıyır ki, Azərbaycan oğlu o mazutun, çirkin içində, ağır şəraitdə gecə-gündüz
işləyərək neft hasil edibdir. Bu o dövrə aiddir. Amma sonrakı dövrü – XX əsrin 20-ci, 30-cu, 40-cı illərini götürün. Artıq
o vaxt neft sənayesinin inkişaf etdirilməsi üçün bütün Azərbaycan səfərbər olunmuşdu.
Təbiidir ki, SSRİ-nin başqa bölgələrindən neft sənayesinin inkişaf etdirilməsi üçün lazımi avadanlıq gəlirdi.
Amma əsas iş burada idi. Bunu həyata keçirən Azərbaycan xalqı idi, bunu həyata keçirən qəhrəman Azərbaycan
neftçiləri idi.
Azərbaycan neft sənayesinin, neftçilərinin tarixində ən parlaq səhifələrindən biri də 1949-cu ildə Xəzər dənizində,
sahildən 100 kilometr məsafədə suyun dərinliyində neftin hasilatına başlanılmasıdır. Təbiidir ki, bu, bir gündə olan şey
deyildi. Ona görə də bu haqda söz deyərkən, birinci növbədə bizim alimlərimizin, geoloqlarımızın, təcrübəli neftçilərimizin əməyini unutmamalıyıq. O dövrdən 50 il keçibdir. Məhz onları xatırlamaq lazımdır. O vaxt, ümumiyyətlə, dünya
hansı şəraitdə idi, Azərbaycan hansı şəraitdə idi, bizim əlimizdə hansı texnika, avadanlıq var idi? Bunlar çox məhdud
idi. Ancaq 1949-cu ildə yenə də dünyada birinci dəfə olaraq Xəzər dənizində suyun dərinliklərindən neft hasilatına
başlandı. Qısa bir müddətdə orada, Neft Daşlarında böyük bir şəhərcik tikildi. Hər bir neftçi Neft Daşlarında işləməyi
özünə şərəf hesab edirdi. Baxmayaraq ki, dənizdə işləmək quruda işləməkdən qat-qat çətin idi.
Xəzər dənizi nə qədər gözəl olsa da, o qədər də qorxulu bir dənizdir. Bəzən dalğalar elə qalxır ki, onun yüksəkliyini
demək mümkün deyildir. Neft Daşlarında gecə-gündüz çalışan, işləyən insanlar məhz Azərbaycan neftinin şöhrətini
qaldırmaq üçün bu qədər fədakarlıq göstəriblər.
O illər bu, dünyada möcüzələr adası hesab olunurdu. O illər dünyada hələ təsəvvür yox idi ki, dənizdə, suyun
dərinliklərində neft hasil etmək olar. Ona görə də Azərbaycanda Neft Daşlarının yaranması və orada çox böyük
estakadaların qurulması, hətta orada yaşamaq üçün bəzi evlərin də tikilməsi – bunlar hamısı dünya alimlərinə,
dünya mütəxəssislərinə dənizin dərinliklərində olan neft və qaz yataqlarının axtarılması və aşkar edilməsi üçün
əsas yaratdı.
Mən o illər Neft Daşlarına özümün və çoxlarının ziyarətini xatırlayıram. Birincisi, Azərbaycana gələn
qonaqların hər biri, xüsusən xaricdən gələn qonaqlar mütləq Neft Daşlarına getmək istəyirdilər. İkincisi, yenə də
deyirəm, Neft Daşlarında işləyən hər bir kəs ən böyük hörmətə layiq bir insan idi. Orada işləməyən, oranı
görməyən, oranı ziyarət etməyən insan bunu təsəvvür edə bilməz.
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Mənim xatirimdədir, bir neçə dəfə hətta böyük gəmi ilə Neft Daşlarına gedəndə dənizin dalğaları elə idi ki,
bizim gəmimiz bir saat oraya yan ala bilmədi. Belə bir şəraitdə insanlar yaşayırdılar, işləyirdilər. Neft Daşları
Azərbaycanda neft hasilatını xeyli artırdı. Neft Daşları yaranandan sonra Azərbaycanın Xəzər dənizində başqa
sahələrdə də neft və qaz yataqlarının axtarışına sürətlə başladılar.
Qeyd etmək lazımdır ki, ondan əvvəl də Azərbaycanın alimləri, neftçiləri, geoloqları Xəzər dənizinin dibində
neft və qaz yataqları olması haqqında tədqiqatlar aparmış və çox dəyərli əsərlər yazmışdılar.
Onları həyata keçirmək və xüsusən o dövrdə, yenə də deyirəm, texnikanın, texnologiyanın o vaxtkı
səviyyəsində bu işləri görmək çox çətin idi. Ancaq Neft Daşlarının yaranması və oradan çox böyük miqdarda
neft hasil olunması Azərbaycan neftçilərini, alimlərini Xəzər dənizinin bütün başqa bölgələrində də neft və qaz
yataqlarının aşkar edilməsinə yönəltdi və onlar bu sahədə çox dəyərli, çox qiymətli işlər gördülər.
İndi Xəzər dənizi, Xəzər bölgəsi dünyada məşhur olubdur. Demək olar ki, dünyanın bir çox ölkələri Xəzər dənizinə
böyük maraq göstərir və bunun bütün dünya iqtisadiyyatı üçün nə qədər böyük əhəmiyyəti olduğunu dərk edirlər.
Ancaq bunun əsası, kökü hardadır? Bunun kökü Azərbaycan xalqının, Azərbaycan neftçilərinin gördüyü işlərdədir.
Onların əldə etdiyi nailiyyətlərdədir. Onların kəşf etdiyi neft və qaz yataqlarındadır. Nəhayət, bunlar hamısı bizi 1994-cu
ildə «Əsrin müqaviləsi»ni imzalamağa gətirib çıxartdı. Ona görə Neft Daşları Azərbaycanın tarixində xüsusi yer tutur.
1999-cu ildə Neft Daşlarında ilk neftin hasil edilməsinin 50 illiyi qeyd olundu. İndi təbiidir ki, Neft Daşlarının o
qədər gücü yoxdur. Hamı da bilir ki, o neft buruqlarından neft daim eyni miqdarda çıxmır, get-gedə azalır. Ancaq
Azərbaycan neftçiləri bunu yaxşı bilərək, təkcə Neft Daşları ilə kifayətlənmədilər, yeni-yeni yataqları axtardılar, tapdılar
və onları istismar etməyə başladılar. Məsələn, biz Neft Daşlarında neft hasilatına başlayandan indiyə qədər dənizdən
476 milyon ton neft hasil olunubdur. 1971-ci ildə biz Azərbaycanın neft sənayesi tarixində 1 milyard ton neftin hasil
olmasını böyük təntənə ilə qeyd etdik. Təsəvvür edin, 1850-ci ildən başlayan işdən sonra, 1971-ci ildə Azərbaycanın
1 milyard ton zəngin təbii sərvəti, nefti hasil olunubdur.
Ancaq təəssüflər olsun ki, bu 1 milyard ton neftin hamısı Azərbaycan xalqına mənsub olmayıbdır.
Azərbaycan xalqına bunun ancaq ən kiçik bir hissəsi çatıbdır. Azərbaycan neftçisi, Azərbaycan xalqı zəhmət
çəkibdir, böyük işlər görübdür və dünyada neft sənayesinin inkişafı üçün böyük töhfələr veribdir. Ancaq öz təbii
sərvətlərinin sahibi olmayıbdır.
Beləliklə, mən hesab edirəm ki, Azərbaycanın neft sənayesinin tarixində ikinci mərhələ 1918–20-ci illərdən
başlayaraq, Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin əldə edilməsinə qədər dövr hesab oluna bilər. Ancaq hansı vaxt, hansı
hakimiyyətin, hansı dövlətin mövcudluğundan asılı olmayaraq, bu tariximizin hər bir səhifəsi bizim üçün əzizdir. Çünki
Azərbaycan xalqının ən böyük təbii sərvəti neft və qaz olubdur. Neft və qaz hasilatı Azərbaycanın inkişafına, təbiidir ki,
dünya iqtisadiyyatının inkişafına təsir göstəribdir. SSRİ kimi böyük dövlətin iqtisadiyyatının inkişafına təsir göstəribdir.
Ancaq eyni zamanda, hansı dövlətin tərkibində olub-olmamasından asılı olmayaraq, Azərbaycanın inkişafında böyük
rol oynamışdır. Ona görə bu tarix bizim üçün əzizdir, bizim üçün dəyərlidir və heç bir şey unudulmamalıdır, heç kəs
unudulmamalıdır.
Mən bu gün tarixdən daha çox danışsam, buna vaxt tələb olunar. Ona görə də, sadəcə, demək isətəyirəm ki,
bütün mərhələlərdə Azərbaycanda neft sənayesinin yaranmasında, inkişaf etməsində, yeni-yeni neft və qaz
yataqlarının kəşf olunmasında zəhmət çəkmiş, böyük işlər görmüş, qəhrəmanlıqlar göstərmiş, dünyaya böyük
ixtiralar təqdim etmiş insanlar da bizim tariximizdə görkəmli yer tuturlar. Biz onları da heç vaxt unuda bilmərik.
Bu gün, Azərbaycanın müstəqilliyinin onuncu ilində, Azərbaycanda yeni neft erasının başlanmasının
yeddinci ilində biz Azərbaycan neftçilərinin bütün nəsillərinə böyük hörmət, ehtiramımızı bildirməliyik,
minnətdarlığımızı bildirməliyik və bəyan etməliyik ki, məhz onların gördüyü işlər Azərbaycanda bu qədər
böyük neft və qaz sənayesi potensialı yaradıbdır. Bu isə bu gün müstəqil Azərbaycanın ən böyük, ən dəyərli sərvətidir.
Azərbaycan neft ölkəsidir deyəndə, bu heç də o demək deyildir ki, Azərbaycanda ancaq neft sənayesi olubdur. Neft
sənayesi Azərbaycanda sənayenin bir çox başqa sahələrinin yaranmasına və inkişaf etməsinə əsas yaradıbdır. Məsələn,
Azərbaycanın maşınqayırma sənayesi. Bunun ən böyük hissəsi neft maşınqayırma zavodlarıdır. Məlumdur ki, 1970-ci
illərdə Sovet İttifaqında neft avadanlığının 70 faizi Azərbaycanın neft maşınqayırması zavodlarında istehsal olunur və
neft sənayesi bu avadanlıqla təmin edilirdi.
Mən dedim ki, Azərbaycanda neft sənayesinin inkişafı və görülən işlər dünya iqtisadiyyatına müsbət təsir edib, SSRİ
dövlətinin həyatında böyük rol oynayıbdır. Ancaq təkcə onunla yox ki, sadəcə, bizim təcrübəmizi görüblər, yaxud bizim
neft hasilatından əldə olunan gəlirlərdən istifadə ediblər. Yox. Azərbaycanın neftçiləri, alimləri öz təcrübəsi, biliyi, elmi
ilə SSRİ-nin bir çox bölgələrində neft və qaz yataqlarının kəşf edilməsində və işlənməsində böyük xidmətlər
göstərmişlər. Yəni onlar o illərdə – hələ 1930-cu illərdə SSRİ-nin başqa bölgələrinə ezam edilmişdilər. Orada ikinci
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Bakı, üçüncü Bakı, dördüncü Bakı kimi böyük neft mərkəzlərinin yaranmasında iştirak ediblər. Bu da Azərbaycan
neftçilərinin xidmətləridir.
İndi Rusiyanın böyük neft hasilatı bölgələrinin hansına getsəniz, orada xeyli miqdarda azərbaycanlı
görəcəksiniz. Onlar 30–40 il bundan öncə oraya gediblər, yerləşiblər, böyük xidmətlər göstəriblər və orada artıq
məskunlaşıblar, orada da yaşayırlar. Bu bizdə, sadəcə, iftixar hissi doğurur. Ona görə ki, demək, azərbaycanlı,
Azərbaycan neftçisi gedib Rusiyanın müxtəlif bölgələrində neft hasilatının təmin olunması üçün yardım
göstərir, onları öyrədir, öz təcrübəsini verir və ora artıq onun üçün xoş olduğuna görə, oranı sevdiyinə görə orada da yaşayır. Biz bununla fəxr edirik.
Bütün bunların hamısı Azərbaycanın böyük sənaye, iqtisadi potensialının yaranmasının əsasını təşkil edir.
Təbiidir ki, neft və neft məhsullarının kənd təsərrüfatında, başqa sahələrdə istifadə edilməsi də bütün Azərbaycan
iqtisadiyyatını təmin edən amillərdəndir.
Ancaq fəxr edirk ki, biz 1991-ci ilin sonunda dövlət müstəqilliyini elan etdiyimiz zaman, o vaxt ölkəmizin
çox çətin şəraitdə yaşamasına, böyük sınaqlardan keçməsinə baxmayaraq, Azərbaycan o dövrə, yəni
müstəqilliyin elan edildiyi dövrə artıq böyük iqtisadi, sənaye potensialı və elmi, intellektual potensialla
gəlmişdi. Əgər, bax, bu tarix olmasaydı, əgər bu keçmiş olmasaydı, əgər bütün bu tarix boyu görülən işlər
Azərbaycan xalqında elmin, mədəniyyətin inkişafına öz təsirini göstərməsəydi, biz müstəqillik əldə edən zaman
və ya ondan sonra rast gəldiyimiz başqa çətinliklərlə yanaşı, iqtisadiyyat sahəsində daha da böyük çətinliklərlə
üzləşə bilərdik.
Biz keçən il Azərbaycanda Neft Akademiyasının yaranmasının 80-ci ildönümünü qeyd etdik. Neft
Akademiyası 80 ildə təkcə Azərbaycan üçün yox, keçmiş SSRİ-nin bütün bölgələri üçün yüksək səviyyəli kadrlar hazırlamışdı. Bu, təhsil ocağıdır. Amma Azərbaycanın bütün neft sahəsində gördüyü bu işlər ona yeni bir ad
veribdir– Azərbaycan Neft Akademiyası adını alıbdır.
Bütün bunların əsasında Azərbaycanda neft sənayesinin üçüncü mərhələsi başlandı. Bu isə bizim
Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin əldə edilməsindən sonra və onun birbaşa nəticəsi kimi meydana çıxdı.
Bir də qeyd edirəm, biz yeni neft strategiyasını yaradarkən, Azərbaycanın neft sənayesinin yeni erası
başlayarkən böyük potensiala malik idik. Burada çıxış edənlər bu barədə söylədilər. Bunlar olmasaydı, biz bu
neft strategiyasını yaradıb, qısa müddətdə bu cür nailiyyətlər əldə edə bilməzdik.
Burada doğru deyildi, təəssüflər olsun ki, 1990–1993-cü illərdə Azərbaycandakı hakimiyyətsizlik, hərcmərclik, Ermənistanın Azərbaycana etdiyi təcavüz, ictimai-siyasi sabitliyin pozulması – bunların hamısı
Azərbaycanın iqtisadiyyatını tənəzzülə uğratdı. O cümlədən əsas sahə olan, iqtisadiyyatın əsasını təşkil edən
neft sənayesini tənəzzülə uğratdı. Bir neçə il lazım oldu ki, o tənəzzülün qarşısı alınsın, ondan sonra inkişafa
başlayaq. Biz buna yalnız 1995–1996-cı illərdə nail olduq. Ancaq bu bizim üçün, müstəqil Azərbaycan üçün yetərli deyildi.
Yəni tək Azərbaycanın öz imkanları çərçivəsində iş görmək və Azərbaycana məxsus olan çox zəngin neft və qaz
yataqlarının işlənilməsini təmin etmək – bu, artıq bizim özümüz üçün çətin vəzifə idi. Ona görə də biz yeni neft
strategiyasını yaratdıq və onu inkişaf etdirməyə başladıq.
Mən qeyd etdim ki, dünyada ilk dəfə Neft Daşlarında dənizin dərinliyindən neft çıxarılıbdır. Ancaq o zamandan 25 il
sonra dünyanın bir çox bölgələrində dənizin daha da çox dərinliklərindən neft və qaz hasilatına başlayıblar. Bunun üçün
çox yüksək səviyyəli texnikaya və texnologiyaya malik olan işlər lazım idi. Bu isə Azərbaycanda yox idi. Ona görə
bizim başqa yolumuz yox idi. Biz bu yolla getməli idik. Təkcə ona görə yox ki, bizim başqa yolumuz yox idi. Bir də ona
görə ki, 1993–1994-cü illərdə hazırladığımız yeni neft strategiyası təkcə iqtisadi, kommersiya xarakteri daşımır. Bu,
Azərbaycanın dünya iqtisadiyyatına inteqrasiyası üçün ən əsas yollardan biridir. Biz artıq bunun canlı şahidiyik ki, bizim
bu fikrimiz, bizim bu arzumuz ötən yeddi il müddətində həyata keçirilibdir.
Ancaq neft strategiyasını yaratmaq və onun əsasını qoymaq, çox böyük təcrübəyə, böyük potensiala, böyük
maliyyə vəsaitinə malik olan şirkətləri Azərbaycana cəlb etmək asan proses, asan iş deyildi. Bunun üçün
Azərbaycanda mövcud olan anarxiyaya, hərc-mərcliyə, hakimiyyətsizliyə son qoyulmalı idi. Bunun üçün
Azərbaycanda ictimai-siyasi sabitliyi təmin etmək lazım idi. Bunun üçün Azərbaycanda hər bir şirkətin
qorxmadan, çəkinmədən işləməsinə zəmanət verən şərait lazım idi. Biz bunların hamısını yaxşı bilirdik. Bilərək
də bu işləri kompleks şəkildə aparırdıq. Bəli, əgər 1993-cü ildə Azərbaycanda ictimai-siyasi sabitliyin təmin
olunmasına başlamasaydıq və ona nail ola bilməsəydik, təbiidir ki, indi Azərbaycanda çalışan neft şirkətləri
buraya gəlməzdilər. Bizim yeni neft strategiyamız da ancaq fərziyyə kimi, yaxud nəzəriyyə kimi qala bilərdi.
Ona görə də bizim gördüyümüz bu işlər Azərbaycanda ictimai-siyasi sabitliyi təmin etdi. Bizə inandılar. Bizə
etibar etdilər. Azərbaycana axın başlandı.
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Baxmayaraq ki, 1993-cü ilin sonundan 1994-cü ilin sentyabrına qədər «Əsrin müqaviləsi»nin hazırlanması
ilə məşğul idik, o da çox mürəkkəb şəraitdə keçirdi. Çünki bir çox məsələlərdə bizim o qədər də təcrübəmiz yox
idi. Biz çox məsələlərdə ayrı-ayrı şirkətlərlə eyni fikrə gələ bilmirdik. Biz bunların hamısını bir neçə ay
müddətində etdik və 1994-cü il sentyabrın 20-də ilk böyük müqavilə, «Əsrin müqaviləsi» adlanan müqavilə
imzalandı. Bu, dünyada bir bomba kimi partladı. Bu, Azərbaycanı bütün dünyaya yenidən tanıtdı. Bu, eyni
zamanda Azərbaycanın xarici sərmayə üçün nə qədər əlverişli olduğunu nümayiş etdirdi. Buna sevinənlər də
oldu, amma kədərlənənlər də oldu. Buna tərəfdarlar da oldu, əleyhinə çıxanlar da oldu. Ancaq bunların hamısını
bir yerə cəmləsək, bizim bu işimizə həm xaricdə, həm daxildə maneçilik törədənlər oldu. Xaricdəkilər ona görə
mane olmağa çalışdılar ki, onlar Azərbaycanın inkişafını istəmirdilər. Azərbaycanı əzmək, boğmaq istəyirdilər.
Bunu anlamaq olar. Amma daxildə isə insanlar öz şəxsi mənafeyini hər şeydən üstün tutaraq xalqın, millətin
mənafeyini öz şəxsi məqsədlərinə qurban verərək, bunların qarşısını almağa çalışdılar. Məlumdur ki, müqavilə
imzalanandan bir neçə gün sonra biz böyük faciələrlə rastlaşdıq. Bir dəstə cinayətkar qaçırıldı. İki terror hadisəsi
baş verdi. Ondan bir neçə gün sonra burada silahlı çevrilişə cəhd göstərildi. Ancaq xalq artıq anlayırdı ki, yox,
bu yol, Azərbaycan dövlətinin, Azərbaycan prezidentinin tutduğu yol ən doğru yoldur. Ona görə də xalq
dövlətlə oldu, xalq bizimlə oldu və biz onların qarşısını aldıq.
Sonrakı illərdə də biz çox çətinliklərlə, maneələrlə rastlaşdıq. Bir neçə ölkədə bizim əleyhimizə mətbuatda
indiyə qədər də təbliğat aparılır. Təbiidir ki, Azərbaycana düşmən gözü ilə baxan, yaxud da ki, qısqanan
dairələrin fəaliyyəti nəticəsində yenə də Azərbaycanı dünya miqyasında gözdən salmaq istəyirlər. Azərbaycanda
əvvəl bəyan edilən qədər neft və qaz ehtiyatlarının olmaması haqqında fikirlər söyləyirlər. Bu bizi narahat etmir.
Eyni zamanda bu, dünyada gedən proseslərin bir hissəsidir.
Dünya rəqabət dünyasıdır. Dünya mübarizə dünyasıdır. Bu bizi narahat etmir. Ona görə ki, biz öz işimizi
bilirik. Biz gördüyümüz işlərin əsasını bilirik. Biz həqiqəti bilirik. Əgər bilməsək, biz nə özümüzü, nə də
başqalarını aldadarıq. Təsadüfi deyildir ki, qısa bir zamanda, «Əsrin müqaviləsi» imzalanandan təxminən 5–6 il
keçdi, 21 müqavilə imzalanıbdır. 14 ölkədən 30 böyük neft şirkəti burada fəaliyyət göstərir. Bunlarla yanaşı,
400-ə qədər servis xidməti göstərən müxtəlif xarici ölkələrdən çox böyük potensiala malik olan şirkətlər burada
fəaliyyət göstərir. Bütün bu şirkətlərdə 10 mindən artıq Azərbaycan vətəndaşı, Azərbaycan mütəxəssisi,
Azərbaycan gənci özünə yaxşı iş yeri tapıbdır. Təkcə bu deyildir. Buradakı hər bir şirkətin fəaliyyətindən Azərbaycanın xəzinəsinə gəlirlər gəlir. Artıq biz birinci müqavilənin – «Əsrin müqaviləsi»nin icrasından mənfəət
nefti alırıq. Neft fondu yaranıbdır. İndi orada 435 milyon dollardan artıq vəsait toplanıbdır. Bunların hamısı işin
hələ başlanğıcıdır. Əminəm ki, biz bu yeddi il ərzində həm öz xalqımıza, millətimizə, vətəndaşlarımıza
gördüyümüz işlərin bu gün üçün, gələcək üçün nə qədər faydalı olduğunu sübut etdik, eyni zamanda, dünyada
böyük etibar, etimad qazandıq.
Bu illərdə biz təkcə neft və qaz yataqları ilə məşğul olmadıq. Təbiidir ki, əgər neft çox miqdarda hasil olunursa, onu
dünya bazarlarına çıxarmaq lazımdır.
«Şahdəniz» yatağını kəşf etdik. Doğrudur, onu çoxdan kəşf etmişdilər. Yəni onun artıq işlənilməsinə
başlandı. Qısa bir müddətdə orada 1 trilyon kubmetrdən artıq qazın olması aydın oldu. İndi artıq biz bir tərəfdən
«Şahdəniz» yatağında iş aparırıq, ikinci tərəfdən, qazın ixracı üçün yol axtarırıq və onu tapmışıq. Biz artıq iki
ixrac kəmərindən istifadə edirik. Bakı–Novorossiysk və Bakı–Supsa. Əsas neft ixrac kəməri Bakı–Tbilisi–
Ceyhandır. Biz böyük çətinliklərdən və müqavimətlərdən keçərək buna nail olduq. 1997-ci ildə Ankara bəyannaməsi, 1997-ci ildə İstanbulda imzalanmış saziş və verilən bəyannamə, sonra isə Türkiyə və Azərbaycan,
Gürcüstan və Azərbaycan arasında imzalanmış kommersiya sazişləri artıq Bakı–Tbilisi–Ceyhan neft kəmərinin
inşasına başlanmasına şərait yaratdı.
Bu iş başlanıb və 2004-cü ildə qurtaracaqdır. 2005-ci ilin əvvəlində artıq Azərbaycan nefti həmin bu Bakı–Tbilisi–
Ceyhan neft kəməri ilə, uzun məsafədə Gürcüstan və Türkiyə ərazisindən keçərək Aralıq dənizində Ceyhan limanına
çatacaqdır. Ceyhan limanından dünya bazarına çıxacaqdır.
Mən mart ayında Türkiyədə rəsmi səfərdə olduğum zaman biz qazın ixracı üçün də saziş imzalamışıq.
Gürcüstanla danışıqlar aparılır. Bu günlərdə o saziş də imzalanacaqdır. Beləliklə, biz qazın ixrac olunması üçün
də xüsusi kəmərin çəkilməsinə başlayacağıq. Yəni qazın çıxarılması təmin olunduqda onun dərhal ixracı təmin
edilsin.
Bir tərəfdən, dünyanın böyük neft şirkətlərinin Azərbaycana, Xəzər dənizinə cəlb edilməsi, ikinci tərəfdən, neftin və
qazın Avropa istiqamətində ixrac olunması – bunlar, yenə də deyirəm, təkcə iqtisadi, kommersiya məsələsi deyildir. Bu,
siyasi məsələdir. Bir də qeyd edirəm, bu bizim Qərb ilə, inkişaf etmiş ölkələrlə inteqrasiyamızın əsasıdır. Bu, eyni
zamanda bizim bölgəmizdə təhlükəsizliyin təmin olunmasının əsasıdır. Demək, bu, eyni zamanda böyük bir siyasi
məsələdir. Biz bu məsələni, problemi də həll edirik.
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Yeni neft strategiyası əsasında bizim gördüyümüz bütün bu işlər gələcəyə yönəlibdir. Biz artıq bu gün bunun
faydasını görürük. Mən sizə bir neçə rəqəmlər deyim. «Çıraq» neft platformasından 16 milyon ton neft hasil olunubdur
və dünya bazarlarına çıxarılıbdır. Azərbaycan oradan öz neft mənfəətini götürübdür. Ancaq bu hələ indi əldə olunan
nailiyyətlərdir. Gələcəkdə isə, indi təsəvvür edin, təkcə «Azəri», «Çıraq» yataqlarından, «Günəşli» yatağının dərinlikdə
yerləşən hissəsindən ildə təxminən 50–60 milyon ton neft çıxarılması nəzərdə tutulubdur.
Azərbaycanda görülən bütün bu işlərə təxminən 60 milyard dollar həcmində vəsait, sərmayə qoyulması nəzərdə
tutulubdur. Təbiidir ki, bunlar bir-iki-üç gündə həyata keçirilmir. Bunun bəzilərinin müddəti 2005-ci ildir, bəzilərininki
2007-ci ildir, bəzilərininki 2010-cu ildir. Hətta bəzilərininki 2015-ci ildir. Demək, biz indi həm bugünkü nəsillər üçün
iqtisadi imkanlar yaradırıq, həm də gələcək nəsillərimizin xoşbəxt, firavan yaşaması üçün əsas yaradırıq və onlara böyük
irs qoyub gedəcəyik.
Ancaq bu işlərin uğurla həyata keçirilməsi üçün biz daim Azərbaycanda dövlət quruculuğunu
möhkəmləndirməliyik. Azərbaycanda artıq demokratik, hüquqi, dünyəvi dövlət qurulub, bütün hakimiyyət
orqanları yaranıb, iqtisadi, siyasi, hüquqi islahatlar həyata keçirilir və keçirilməkdədir. Bunlar öz nəticələrini
verib, bundan sonra daha da dəyərli nəticələr verəcəkdir. Biz bu yolu tutmuşuq, bu yolla gedəcəyik.
Azərbaycanda daxili ictimai-siyasi sabitliyi qoruyub saxlamaq lazımdır. Bəziləri yenə də sabitliyi pozmağa
cəhdlər göstərirlər. Ancaq əbəsdir. Onlar nə özlərini aldatsınlar, nə də başqalarını aldadıb pis yola salsınlar.
Azərbaycanda yaranmış ictimai-siyasi sabitlik möhkəmdir, dönməzdir və əbədidir. Bu bizim və gələcək
nəsillərin üzərində olan ən əsas vəzifələrdən biridir. Güman edirəm ki, biz bu vəzifələri şərəflə yerinə
yetirəcəyik.
Bu gün çox əlamətdar bir gündür. Biz bu gün neftçilərin nailiyyətindən danışırıq. Ancaq Azərbaycanın hələ
həll olunmamış problemləri də vardır. Azərbaycanın həyatında çox çətin işlər də var. Azərbaycan
vətəndaşlarının bütün təbəqələrinin rifah halının təmin olunması vəzifəsi var. Azərbaycanın işğal olunmuş
torpaqlarının azad olunması, ərazi bütövlüyünün bərpa edilməsi və köçkün vəziyyətində, çadırlarda yaşayan bir
milyondan artıq insanın öz yerinə, yurduna qayıtması və dağıdılmış, viran olmuş Azərbaycan torpaqlarında yeni
həyat qurulması vəzifəsi qarşıda durur. Təsəvvür edin, Azərbaycan nə qədər böyük işlər qarşısındadır. Biz neçə
ildir ki, Ermənistan–Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsini, Ermənistanın Azərbaycana etdiyi təcavüz
nəticəsində yaranmış problemi sülh və danışıqlar yolu ilə aradan qaldırmaq istəyirik. Ancaq buna hələ nail ola
bilməmişik. Lakin nail olacağıq. Mütləq nail olacağıq. Yerindən, yurdundan didərgin düşmüş insanlar öz elinəobasına qayıdacaqlar. Onda ikinci mərhələ başlanır. Gələcəklər öz torpaqlarına, amma ev yox, bina yox, məktəb
yox, yol yox, körpü yox, nəqliyyat yox, infrastruktur yox. Heç bir şey yox.
İndi görün, bizə nə qədər vəsait lazımdır ki, məsələni həll edəndən sonra bu işləri də görə bilək. İnsanları normal
yaşamaq üçün təmin edək. İndi görün, bizim çiynimizə nə qədər böyük yük düşübdür. Bu da ancaq onun nəticəsidir ki,
Ermənistan hələ 1988-ci ildən Azərbaycana qarşı torpaq iddiası ilə çıxış edərək, hərbi təcavüz edibdir. Onun qarşısı
alınmayıbdır və ölkəmiz belə bəlalarla rastlaşıbdır. Ancaq bunlar da həll olunacaq, bunlar da hesab edirəm ki, geridə
qalacaqdır.
Bizim ən böyük vəzifəmiz Azərbaycanın dövlət müstəqilliyini qorumaq, saxlamaq, möhkəmləndirmək, inkişaf
etdirmək və onu əbədi etməkdən ibarətdir. Həyata keçirdiyimiz daxili və xarici siyasət, o cümlədən Azərbaycanda
hüquqi, demokratik, dünyəvi dövlətin qurulması, Azərbaycanın yeni neft strategiyası və Azərbaycan neftinin, qazının
adlarını çəkdiyim kəmərlərlə dünya bazarlarına çıxarılması Azərbaycanın müstəqilliyinin daimi olması üçün əsas
şərtlərdən biridir. Bu, müstəqilliyimizin təminatıdır. Ona görə də hər bir vicdanlı Azərbaycan vətəndaşı hansı şəraitdə
yaşamasından asılı olmayaraq bilməlidir ki, o, xoşbəxt adamdır. Çünki o, artıq azaddır, öz ölkəsinin sahibidir, heç bir
başqa ölkənin müstəmləkəsi, yaxud da ki, bir hissəsi olmayan müstəqil dövlətdə yaşayır. Bu, tarixi nailiyyətdir. Biz
bunu qiymətləndirməliyik. Hər bir vətəndaş bunu qiymətləndirərək, Azərbaycanın müstəqilliyinin möhkəmlənməsi
üçün öz töhfəsini verməlidir. Müxtəlif problemlər, fikir ayrılıqları ola bilər. Biz plüralist bir ölkədə yaşayırıq. Biz azad
mətbuat ölkəsində yaşayırıq. Ancaq hər bir vətəndaş bilməlidir ki, Azərbaycanda dövlətçiliyin möhkəmlənməsi,
Azərbaycanda hüquqi, demokratik dövlətin inkişaf etməsi və ən əsas şərt – Azərbaycanın müstəqilliyinin əbədi edilməsi
hamının vəzifəsidir.
Ancaq bilin ki, bizim müstəqilliyimizə qarşı yönəldilmiş təhlükələr də var. Heç kəs arxayınçılığa yol verməməlidir.
Biz bu təhlükələrin qarşısını almalıyıq. Biz onlara imkan verməməliyik. Bunun üçün də təkcə dövlət yox, yaxud
dövlətin başında duranlar yox, hər bir vicdanlı vətəndaş anlamalıdır, bilməlidir ki, bizim müstəqilliyimizin bu günü və
gələcəyi Azərbaycan xalqının birliyindən, Azərbaycan xalqının həmrəyliyindən, Azərbaycan xalqının öz müstəqilliyini
qorumaq əzmindən asılıdır. Əminəm ki, mənim bu sözlərimi eşidən hər bir vətəndaş bu yolda öz xidmətlərini
göstərəcək və göstərməlidir. Mən əminəm ki, biz Azərbaycanın müstəqilliyini qoruyacağıq, saxlayacağıq və gələcək
nəsillərə müstəqil, yüksək iqtisadiyyata və potensiala malik olan bir dövlət bəxş edəcəyik. Bu bizim hamımızın – həm
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neftçilərin, həm bütün başqa sahədə çalışan insanların, adi vətəndaşların vəzifəsidir. Bu Azərbaycan dövlətinin vəzifəsidir. Bu, Azərbaycan prezidentinin vəzifəsidir. Əmin ola bilərsiniz ki, mənə göstərilən bu etimadı yüksək qiymətləndirərək, bu vəzifəni həyatımın son dəqiqəsinə qədər şərəflə yerinə yetirəcəyəm.
Azərbaycan neftçilərinə eşq olsun!
Yaşasın azad, müstəqil Azərbaycan, Azərbaycan, Azərbaycan!
«Neftçilər günü»nə həsr olunmuş bayram konserti
başa çatdıqdan sonra səhnə arxasında incəsənət
ustaları ilə söhbət
H e y d ə r Ə l i y e v: Axşamınız xeyir olsun. Bu gün «Neftçilər günü»nə layiq konsert verdiniz. Neftçilər bizim
cəmiyyətimizin, millətimizin ən qabaqcıl insanlarıdır. Buna görə də siz onlara layiq konsert təqdim etdiniz. Ancaq mən
indi buraya gələrək fikirləşirəm ki, təkcə mən 1 saat 15 dəqiqə nitq söyləmişəm. Siz hamınız bir yerdə 1 saat çıxış
etmisiniz. Belə də ədalətsizlik olar? Mən zarafat edirəm.
Bu gün çox yaxşı konsert nümayiş etdirdiniz. Azərbaycan mədəniyyətinin nə qədər yüksək səviyyədə
olduğunu yenə də göstərdiniz. Mən sizə təşəkkür edirəm və arzulayıram ki, bizim incəsənətimiz daha da inkişaf
etsin.
Bilirsiniz, dünyada indi musiqi, mahnı bir az dəyişibdir. Məsələn, bizim Poladın özü də bu dəyişiklikləri
edənlərdən biridir. Amma mən bu gün qulaq asdım. Məsələn, Bülbülün səsi, onun neftçi Qurbana aid oxuduğu
mahnı, yaxud da «Azərbaycan» mahnısı. Bilirsiniz – mən buradakıları demirəm, təbiidir – yəni o vaxt bunların
hər biri insanları çox yüksək səviyyədə, incəsənətə məhəbbət hissi ilə tərbiyə ediblər. Belə insanlar, keçmişdə
bizim incəsənətimizi inkişaf etdirən insanlar, təbiidir ki, ölməzdirlər. Bu gün də çox gözəl nəsil yetişir və yetişibdir. Bunların çoxu da, demək olar ki, orta nəsildir. Azərbaycanın özünəməxsus musiqisi, incəsənəti yaşamalıdır. Qərbdə qışqırırlar, qışqırırlar.
P o l a d B ü l b ü l o ğ l u (Mədəniyyət naziri): Cənab Prezident, çalışırıq saxlayaq.
H e y d ə r Ə l i y e v: Həqiqi incəsənət budur. İnsanlara zövq verən sənət budur. Yoxsa, o qədər qışqırırlar, başa
düşmürsən nə deyirlər, neyləyirlər. İndi bu, dəb olubdur. Oradan bura, buradan oraya atlanıb-düşürlər. Amma nə
oxuyur, başa düşülmür. Sən başa düşürsən?
P o l a d B ü l b ü l o ğ l u: Yox, mən də başa düşmürəm.
H e y d ə r Ə l i y e v: Axı sən də hoppanırdın.
P o l a d B ü l b ü l o ğ l u: Cənab Prezident, mənim hoppanmağım bir az ayrı idi.
H e y d ə r Ə l i y e v: Hər halda, Azərbaycan musiqisi, incəsənəti çox gözəldir. Ona görə yox ki, mən
azərbaycanlıyam, öz millətimin incəsənətini, musiqisini, mahnısını sevirəm. Mən obyektiv insan kimi, həm
Qərb musiqisinə, həm də başqa xalqların musiqisinə, incəsənətinə, rəqsinə böyük hörmət və rəğbət bəsləyən
insan kimi deyirəm ki, bizim Azərbaycanın qədim zamanlardan indiyə qədər formalaşmış incəsənəti, musiqisi
çox dəyərlidir.
Burada danışarkən neftçilərin tarixindən dedim. Amma o vaxt yadımdadır, neftçi Qurban haqqında mahnı –
hansı ki, bu gün Bülbülün ifasında səsləndirildi – insanlarda neftə, Neft Daşlarına nə qədər həvəs yaradırdı.
Yaxud, «Azərbaycan» mahnısı, başqa mahnılar.
Bilirsiniz, indiki musiqidə söz demək yoxdur, qışqırmaqdır. Əsas ritmdir, hoppanıb-düşməkdir. Bizdə həm teatr
sənəti, söz sənəti, şeir sənəti, həm rəqs sənəti, həm də mahnı sənəti var və hərəsinin də özünəməxsus gözəlliyi var,
musiqisi də, təbiidir ki, çox gözəldir.
Məsələn, Xuraman xanım, adətən, klassik əsərləri ifa edir. Amma bu gün Tofiq Quliyevin Bakı haqqında mahnısını
ifa etdi.
Sizin çoxunuz onları görməmisiniz, eşitmisiniz. Mənim gəncliyim o vaxt keçibdir. Ona görə o mahnılar
mənim üçün çox əzizdir. Məsələn, rəhmətlik Tofiq Quliyev çox gözəl mahnılar bəstələyibdir. Çox gözəl. O vaxt
Azərbaycanda gözəl, insanın ürəyinə yatan, eyni zamanda, müasir mahnı yazanlar Tofiq Quliyev idi, Rauf
Hacıyev idi və başqaları idi. Mən bu gün heç kəsi bir-birinə qarşı qoymaq istəmirəm. Ancaq indi hamısının
adını deyə bilmərəm, bu gün bunlar səsləndi, ona görə də bunları deyirəm.
Çox yaxşı ki, həm klassik, həm də müasir mahnılar oxuyursan. Sizin rəqsiniz də həmişə gözəldir. Sizin
ansamblın 30 illiyi ilə əlaqədar fərman vermişəm. Nə vaxt yubiley edəcəksiniz?
P o l a d B ü l b ü l o ğ l u: Cənab Prezident, vaxtını Sizinlə razılaşdıracağıq.
H e y d ə r Ə l i y e v (Baş nazir Artur Rasizadəyə müraciətlə): Bunların maaşları məsələsi. Biz incəsənət
ustalarının müxtəlif təbəqələrinin maaşlarını artırdıq. İndi simfonik orkestr gör necə yaxşı vəziyyətdədir. Sonra
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xor kapellası, balet və sair. Hamısını artırmışdım. İndi Dövlət Rəqs Ansamblının 30 illiyidir. Mən onun qeyd olunması barədə fərman vermişəm. Sən bax, 3-4 gün ərzində mənə de. Çünki maaşlarını artırmasam, bunlar yubileyi qeyd
etməyəcəklər.
P o l a d B ü l b ü l o ğ l u: Cənab Prezident, elə onu gözləyirlər.
H e y d ə r Ə l i y e v: Məleykə xanım, sizin maaşınız necədir, çatır, yoxsa yox? Artıracağıq. Bilirsiniz,
biz gərək bunları öz imkanlarımıza görə edək. Amma görürsünüz, imkanlarımız da artır, qısa bir müddətdə, son
üç ildə bu işlərdə nə qədər irəliləmişik.
Çox sağ olun. Çox gözəlsiniz, qəşəngsiniz, yaxşı oxuyursunuz, yaxşı şeir söyləyirsiniz, yaxşı oynayırsınız.
Sağ olun.
Əliyev, Heydər Əlirza oğlu.
Müstəqilliyimiz əbədidir: 36-cı kitab. Bakı: Azərnəşr, 2011.- S. 63-69.
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RUSİYA FEDERASİYASININ «LUKoyl» NEFT ŞİRKƏTİNİN PREZİDENTİ
VAHİD ƏLƏKBƏROVA «ŞÖHRƏT» ORDENİNİN TƏQDİM OLUNMASI
MƏRASİMİNDƏ NİTQ
Azərbaycan prezidentinin iqamətgahı
12 oktyabr 2001-ci il
Bu gün burada Moskvanın nümayəndələri var. Mənə elə gəlir ki, onlar mənim çıxışımın mətnini sonra rus
dilində oxuya bilərlər. Amma mən Rusiya şirkəti olan «LUKoyl» şirkətinin prezidenti Vahid Ələkbərova
«Şöhrət» ordenini təqdim edərkən dövlət dilində, doğma Azərbaycan dilində bir neçə kəlmə demək istəyirəm.
Hörmətli Vahid Ələkbərov!
Mən çox məmnunam ki, bu gün sənə Azərbaycan Respublikasının yüksək mükafatının – «Şöhrət» ordeninin
təqdim olunması mərasimində iştirak edirəm. İndi artıq müstəqil Azərbaycanın hər şeyi var. O cümlədən yüksək
mükafatları da var, ordenləri də var. Onların içində çox yüksək statusa malik olan bir orden də «Şöhrət»
ordenidir.
Biz, adətən, öz ordenlərimizlə öz vətəndaşlarımızı təltif edirik. Amma çox nadir hallarda başqa ölkələrin
vətəndaşlarını da təltif edirik. Amma sənin təltif olunmağın bütün bunların hamısından fərqlidir. Çünki sən
azərbaycanlısan, burada doğulmusan, burada böyümüsən, burada təhsil almısan. Sonra həyat fəaliyyətinin çox
hissəsini Rusiyada keçirmisən, Rusiya vətəndaşısan və Rusiyanın ən böyük neft şirkəti olan «LUKoyl»
şirkətinin prezidentisən. Bu bizim xalqımız üçün iftixar hissidir ki, azərbaycanlı, Azərbaycanın yetişdirməsi indi
dünyanın böyük dövlətlərindən biri olan Rusiyanın ən aparıcı neft şirkətinin prezidentidir.
Vahid Ələkbərovun tərcümeyi-halını yəqin ki, burada oturanlar bilirlər. Amma bir neçə kəlmə demək istəyirəm
ki, onun 50 yaşı keçən il tamam olubdur, cavandır. Azərbaycanda, Bakıda anadan olub, azərbaycanlıdır, həm orta
təhsilini, həm də ali təhsilini burada alıbdır. Təkcə Azərbaycanda yox, hesab edirəm ki, bütün dünya miqyasında çox
böyük hörmətə malik olan Neft-Kimya İnstitutunu – indi Neft Akademiyası adlandırılır – 1974-cü ildə bitiribdir. Neft
sahəsində yüksək mütəxəssis diplomu alıbdır. Sonra isə Azərbaycanın neft sənayesində, «Xəzərdənizneft» Birliyində
müxtəlif işlərdə işləyibdir. 1979-cu ildə Sibirə gedib, orada iş fəaliyyətini davam etdirib və böyük nailiyyətlər əldə
edibdir. Bu, bir tərəfdən, qeyri-adi haldır. Amma ikinci tərəfdən də, tamamilə təbiidir. Çünki Azərbaycan keçmişdə
dünyanın ən böyük neft mərkəzlərindən biri idi. Rusiya imperatorluğu zamanı, keçən əsrin əvvəlində Azərbaycan
dünyada hasil olan neftin 50 faizini verirdi.
İkinci dünya müharibəsi zamanı, alman faşizmi dünyaya böyük faciələr gətirdiyi zaman Sovet İttifaqı onun
qarşısını almaq üçün müharibəyə başladı. Ancaq bütün mütəxəssislər, tarixçilər, bütün tədqiqatçılar həmişə
etiraf edirlər ki, o zaman, o illərdə Azərbaycan SSRİ-də hasil olan neftin 70 faizini verirdi. Bu fikir də tam
həqiqətdir ki, əgər Azərbaycanın nefti olmasaydı – amma neftin olmağı özü-özlüyündə o qədər də böyük
əhəmiyyət kəsb etmir – əgər Azərbaycan xalqı, Azərbaycanın neftçiləri o ağır dövrdə, ağır şəraitdə gecə-gündüz
çalışaraq neft hasil edib, çox çətin yollarla onu Rusiyaya, cəbhəyə göndərə bilməsəydilər, bəlkə də alman
faşizmi Şərqə doğru, o cümlədən Qafqaza, bizim bu torpaqlara doğru hücumunu davam etdirə bilərdi. Bəlkə də
İkinci dünya müharibəsində SSRİ məğlub ola bilərdi. Bu da o demək idi ki, faşizm dünyada qələbə çala bilərdi.
Mən bununla onu demək istəyirəm ki, Azərbaycan həm qədim neft diyarıdır, həm də neft sahəsində çox
yüksək səviyyəli mütəxəssislər hazırlayıb keçmiş SSRİ-nin bütün bölgələrinə öz xidmətini göstərən bir ölkədir.
Dəfələrlə deyilibdir ki, SSRİ-də «İkinci Bakı», «Üçüncü Bakı», «Dördüncü Bakı» adlanan yerlər indi Rusiyanın
ən güclü neft hasilatı bölgələridir. Onların adını nə üçün ikinci, üçüncü, dördüncü Bakı qoyurdular? Çünki
birincisi, ümumiyyətlə, «Bakı–neft, neft–Bakı» ifadəsi eyni məna daşıyırdı. İkincisi isə, həmin bölgələrdə neftin
aşkar olunmasında, neft yataqlarının işlənilməsində Azərbaycanda yetişmiş kadrların çox böyük xidmətləri
olmuşdur. İndi həmin bölgələrdə hər yerdə azərbaycanlıya rast gəlmək olar. Çoxları da böyük xidmətlər göstəriblər, orada məskunlaşıblar, orada yaşayırlar və Rusiyaya xidmət edirlər. Amma bizim üçün əhəmiyyətlidir ki,
Azərbaycan xalqının nəyə qadir olduğunu bir daha nümayiş etdirirlər.
Çox adlar çəkmək olar. Məsələn, bizim hamımızın çox hörmət etdiyimiz Nikolay Konstantinoviç Baybakov
Azərbaycanda doğulub və burada böyük işlər görəndən sonra gedib Rusiyanın bin neçə bölgələrində çalışıbdır. Uzun
müddət Neft Sənayesi naziri işləyib və SSRİ hökumətinin başında duran adamlardan biri olubdur. Yaxud mərhum
Sabit Orucov çox dəyərli bir neftçi idi. Azərbaycanda, Xəzər dənizində neftin aşkar olunmasında və onun hasil
edilməsində Sabit Orucovun böyük xidmətləri olmuşdu. Amma ondan sonra o, həyat fəaliyyətinin çox hissəsini
Rusiyada keçirmişdi. Krasnodar vilayətində, Sibirdə, başqa yerlərdə. Mən bunların hamısını kitablardan yox, ayrıayrı qəzetlərdən yox, şəxsi təmaslarımdan deyirəm. Çünki bu adamların hamısı ilə mən uzun illər əlaqədə olmuşam,
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dostluq əlaqələri də olubdur. Sabit Orucov da, hesab edirəm ki, o vaxtkı SSRİ-nin həm neft, həm də qaz sənayesinin
inkişaf etməsində çox böyük xidmətlər göstərmişdi və SSRİ-nin Qaz Sənayesi naziri təyin olunmuşdu.
Mənim xatirimdədir, o, Şimal dənizində və Rusiyanın Tümen bölgəsində böyük qaz yataqlarının olduğunu
dəfələrlə demişdi. O vaxt mən burada, Azərbaycanda işləyərkən mənə müraciət etmişdi. Mən onun məktublarını
bir neçə dəfə keçmiş SSRİ-nin rəhbəri Brejnevə çatdırmışdım, onu qəbul etmişdi. Məhz onun təşəbbüsü ilə
SSRİ-də xüsusi Qaz Sənayesi Nazirliyi yarandı. İndi də qazın Rusiya dövləti üçün nə qədər böyük sərvətlər
gətirdiyi göz qabağındadır. Keçmişdən belə faktlar çox çəkmək olar. Ancaq biz çox şadıq ki, bu gün də biz belə
faktlarla fəxr edə bilərik. İndi onların davamçısı çox böyük işlərlə məşğul olan, bizim həmyerlimiz Vahid
Ələkbərovdur.
Mən onun həyatı və fəaliyyəti haqqında qısaca dedim. Buradan gedib Sibirdə iş görmək və orada inkişaf
etmək, böyük sahələrdə rəhbərlik etmək asan məsələ deyildir.
Birincisi, mən yaxşı bilirəm, oranın iqlimi çox sərtdir, belə şəraitdə hər adam yaşaya bilmir. İkincisi də,
təbiidir, ora Azərbaycan deyil, Rusiyadır. Orada çox hazırlıqlı, bilikli insanlar var. Bizim Azərbaycanda bir xalq
məsəli var: belə şəraitdə baş çıxarmaq böyük qəhrəmanlıqdır. Vahid Ələkbərov orada nəinki baş çıxarıb, hətta
çox böyük vəzifələr tutub, keçmiş SSRİ-də Neft Sənayesi nazirinin birinci müavini təyin olunubdur. Ondan
sonra isə «LUKoyl» adında bir şirkətin yaradılmasının təşəbbüskarı olubdur. İndi on ildir ki, bu şirkətə rəhbərlik
edir.
«LUKoyl»un yaranması Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin elan edilməsi ilə bir dövrə düşür. Güman
edirəm ki, elə SSRİ-nin dağılması, müttəfiq respublikaların öz müstəqilliyini, istiqlaliyyətini elan etməsi və
Azərbaycanın da dövlət müstəqilliyini elan etməsi, bu dövr artıq keçmiş SSRİ məkanında iqtisadiyyatın
müxtəlif sahələrində yeni idarəetmə formalarının istifadə olunmasını tələb edirdi.
Mən məmnuniyyətlə deyə bilərəm ki, Vahid Ələkbərov bu barədə ən qabaqcıl adamlardan biridir. Məlumdur ki,
«LUKoyl» şirkəti Rusiyada yaranmış birinci səhmdar cəmiyyətdir, ayrıca şirkətdir, əvvəl konsern, sonra səhmdar
cəmiyyət kimi, çox böyük yer tutur. Dünyanın ən böyük neft şirkətləri ilə rəqabət aparır. Əgər mən səhv etmirəmsə,
dünyanın böyük şirkətləri içərisində üçüncü, dördüncü yerdə durur.
Təbiidir ki, belə bir yeni iqtisadi sistemdə 10 il müddətində bu qədər nailiyyətlər əldə etmək asan deyildir. Bunun təşkilatçısı, yaradıcısı bizim həmyerlimiz hörmətli Vahid Ələkbərovdur. Bizim üçün ən əhəmiyyətlisi odur ki, Vahid
Ələkbərov «LUKoyl» şirkətini yaradandan sonra yenə də öz fəaliyyətinin böyük bir hissəsini Azərbaycanla bağlayıbdır.
1994-cü ilin sentyabr ayında imzalanmış və müstəqil Azərbaycanın neft strategiyasının əsasını qoyan «Əsrin
müqaviləsi»ndə «LUKoyl» şirkəti də iştirak edir.
Bəzən bizə deyirlər ki, nə üçün Azərbaycanın təbii sərvəti olan neft və qaz yataqlarının işlənilməsi üçün
Qərb ölkələrinin şirkətlərini dəvət edirik. Biz hamını dəvət etdik. Amerikada olan şirkətləri də, Avropada olan
şirkətləri də. Ancaq Rusiyda olan şirkətlərdən bu işə yeganə qoşulan «LUKoyl» şirkəti oldu. Güman edirəm bu,
bir tərəfdən, Ələkbərovda vətənpərvərlik hissindən irəli gəlmişdisə, ikinci tərəfdən, ən əsası ondan irəli gəlmişdi
ki, artıq bu şirkət dünyanın həmin o böyük şirkətləri ilə bərabər böyük işlər görmək, sərmayə qoymaq və bu cür
böyük müqavilələrdə iştirak etmək iqtidarına malikdir. Bundan sonra da bir çox müqavilələrdə iştirak ediblər.
İndi «LUKoyl» Azərbaycanın neft strategiyasının həyata keçirilməsində, ölkəmizin dünyanın böyük neft
şirkətləri ilə birlikdə apardığı işlərdə fəal iştirak edir və qabaqcıl yerlərdən birini tutur. Bu onun və şirkətinin
bilavasitə fəaliyyətidir. Amma bu fəaliyyətin başqa mənası da ondan ibarətdir ki, «LUKoyl» Rusiya ilə Azərbaycan arasındakı iqtisadi əlaqələrin inkişaf etməsində xüsusi rol oynayır.
Mən dəfələrlə demişəm, bu gün də bildirmək istəyirəm ki, biz Rusiya ilə dostuq, qonşuyuq, bizim qədim
əlaqələrimiz var. Bizim iqtisadiyyatımızı inkişaf etdirmək üçün Rusiya–Azərbaycan iqtisadi əlaqələrinin çox
böyük imkanları vardır. Ancaq bu imkanlardan istifadə etmək lazımdır. Təbiidir, bunun üçün biz də
çalışmalıyıq. Amma eyni zamanda Rusiyanın müxtəlif iqtisadi strukturları da buna maraq göstərməlidir.
«LUKoyl» şirkəti maraq göstəribdir. Biz ona böyük imkanlar yaratmışıq və hesab edirəm ki, hələ gələcəkdə də
«LUKoyl» buradan öz faydasını götürəcəkdir. Buraya sərmayə qoyubdur və artıq indi bundan mənfəət alır.
Artıq o qoyduğu sərmayənin əvəzinə gəlir götürür.
Ona görə də burada həm «LUKoyl» üçün, həm də bizim üçün bunun kommersiya əhəmiyyəti var. Amma
eyni zamanda bu, təbiidir ki, Rusiya–Azərbaycan əlaqələrini bütün sahələrdə inkişaf etdirmək üçün çox əhəmiyyətlidir.
Təsadüfi deyil ki, «LUKoyl» onillik yubileyini Rusiyada qeyd edəndən sonra onu Azərbaycanda da qeyd etmək
qərarına gəlibdir. Biz də bunu məmnuniyyətlə qəbul etmişik. Bax, bütün bu fəaliyyətlərinə görə, birinci növbədə,
Rusiya ilə Azərbaycan arasında bu 10 il ərzində iqtisadi əlaqələrin inkişaf etməsində göstərdiyi böyük xidmətlərə
görə Vahid Ələkbərov müstəqil Azərbaycanın «Şöhrət» ordeni ilə təltif olunubdur.
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Mən bu gün böyük məmnuniyyətlə Azərbaycanın bu yüksək mükafatını dostumuz, həmyerlimiz Vahid
Ələkbərova təqdim edirəm. Ona cansağlığı, bütün işlərində uğurlar və «LUKoyl» şirkətinin Azərbaycan ilə
əlaqələrinin bundan sonra daha da inkişaf etməsini arzu edirəm. Eyni zamanda arzu edirəm ki, Rusiyanın başqa
böyük şirkətləri də «LUKoyl» – Azərbaycan əlaqələrindən özləri üçün nümunə götürsünlər. Biz onların hər biri ilə bu
cür əməkdaşlıq etməyə hazırıq.
Elə bilirəm ki, siz hamınız mənim dediklərimi başa düşdünüz. Vahid, bu mükafat münasibətilə mən səni
ürəkdən təbrik edirəm. Mən buradakıları sənin həyat yolun, fəaliyyətin barədə məlumatlandırdım. Mən müstəqil
Azərbaycanın bu yüksək mükafatını böyük sevinc hissi ilə sənə təqdim edirəm.
* * *
Azərbaycan prezidenti Heydər Əliyev «LUKoyl» şirkətinin prezidenti Vahid Ələkbərova «Şöhrət» ordenini
və onun vəsiqəsini təqdim etdi. Dövlətimizin başçısı ona müstəqil Azərbaycanın neft strategiyasına, o cümlədən
də Rusiyanın «LUKoyl» şirkətinin ölkəmizin ərazisində fəaliyyətinə həsr olunmuş kitab da bağışladı.
Mərasimdə «LUKoyl» şirkətinin prezidenti Vahid Ələkbərov çıxış etdi.
Əliyev, Heydər Əlirza oğlu.
Müstəqilliyimiz əbədidir: 36-cı kitab. Bakı: Azərnəşr, 2011.- S. 123-125.
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RUSİYA FEDERASİYASININ AZƏRBAYCANDAKI SƏFİRLİYİNİN VƏ «LUKoyl»
ŞİRKƏTİNİN «LUKoyl» AÇIQ SƏHMDAR CƏMİYYƏTİNİN YARADILMASININ 10 İLLİYİ
ŞƏRƏFİNƏ TƏŞKİL ETDİKLƏRİ RƏSMİ
QƏBULDA NİTQ
«Gülüstan» sarayı
12 oktyabr 2001-ci il
Hörmətli cənab səfir!
Hörmətli Vahid Ələkbərov!
Hörmətli qonaqlar!
Hörmətli xanımlar və cənablar!
Mən sizi və Rusiya Federasiyasının «LUKoyl» şirkətində çalışan 120 minlik kollektivi «LUKoyl»
şirkətinin yaranmasının 10-cu ildönümü münasibətilə ürəkdən təbrik edirəm, sizə, «LUKoyl»a gələcək uğurlar
arzulayıram.
«LUKoyl» şirkətinin yaşı Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin yaşı ilə bərabərdir. Biz bu günlər
Azərbaycanın dövlət müstəqilliyini bayram edirik, qeyd edirik. Bu bizim üçün ən böyük bayramdır. Bu günlərdə
Rusiya Federasiyasının «LUKoyl» şirkətinin 10-cu ildönümü qeyd olunur. Mən çox məmnunam ki, «LUKoyl» şirkəti
10-cu ildönümünü, təbiidir ki, Rusiyanın paytaxtı Moskvada keçirəndən sonra Azərbaycanda, Bakıda da bizimlə
bir yerdə keçirmək qərarına gəlibdir. Mən təşəkkür edirəm. Təbiidir ki, bunun əsası var. Ancaq ola bilərdi ki,
bunu o qədər də qiymətləndirməsinlər. Həqiqətən, «LUKoyl» şirkətinin dünya miqyasında tanınması
Azərbaycanda ilk neft müqaviləsinin, «Əsrin müqaviləsi»nin bağlanmasından başlayır.
O illər çox ağır, cətin illər idi. Ermənistanın hərbi təcavüzü nəticəsində Azərbaycan hələ 1988–1989-cu
illərdən başlayaraq öz torpaqlarının müdafiəsinə qalxmışdı, müharibə gedirdi, qan tökülürdü. Ancaq bununla
yanaşı, müstəqil Azərbaycan dövləti Azərbaycanın gələcəyini düşünərək, 1993-cu ildə Azərbaycanın zəngin
təbii sərvətləri olan neft və qaz yataqlarının dünyanın böyük və müasir texnikaya, texnologiyaya malik olan,
sərmayə qoymaq imkanı olan şirkətləri ilə müqavilələr bağlayıb, birgə işləməyi qərara aldı. Bir də deyirəm,
1993-cu il idi, müharibə gedirdi, qan tökülürdü, Azərbaycanda insanlar çox ağır vəziyyətdə yaşayırdılar.
1993-cü ildə Azərbaycan parçalanmaq təhlükəsi qarşısında idi. Vətəndaş müharibəsi başlamışdı. Biz bunların
qarşısını alırdıq. Yəni bizim ən birinci vəzifəmiz bunlardan ibarət idi. Ancaq düşünürdük ki, biz bunların
qarşısını mütləq alacağıq, sonrakı günlər isə Azərbaycanın iqtisadiyyatını inkişaf etdirməliyik. Bunun üçün də
biz bu işlərlə də məşğul olurduq.
Xatırlayıram, 1993-cü ildə bu müqavilənin hazırlanması üçün nə qədər gərgin mübarizə gedirdi. Burada bəzi
fırıldaqçılar bu müqavilədən öz mənafeləri üçün istifadə etmək istəyirdilər. Başqa ölkələrdən bu müqavilənin
əleyhinə olan və müqavilənin baş tutmasının qarşısını almaq istəyənlər meydana düşdülər. Ancaq biz bütün bu
çətinliklərin içərisindən çıxdıq, düz yol tutduq. 1993-cü ilin sonunda, 1994-cü ilin əvvəlində Azərbaycan Dövlət
Neft Şirkəti mütəxəssislərinin böyük bir qrupu əvvəlcə Azərbaycanda, sonra İstanbulda, sonra Hyüstonda bu
müqavilənin hazırlanması ilə məşğul oldular. Nəhayət, müqavilə hazır oldu.
O vaxt bizim bu sahədə təcrübəmiz yox idi, bu işlər bizim üçün çox yeni idi. Ancaq bizim neft sənayesi
sahəsində böyük təcrübəmiz vardı. Biz öz sərvətlərimizin qiymətini bilirdik, öz sərvətlərimizdən ən səmərəli
şəkildə istifadə etmək üçün lazımi tədbirlər görürdük. Bu danışıqlar, bu dartışmalar xeyli vaxt apardı. Hər bir
şirkət öz mənafeyini güdürdü. Biz də başa düşürdük ki, əgər belə böyük müqavilə hazırlanırsa, hər bir tərəfin
mənafeyi təmin olunmalıdır. Ancaq eyni zamanda, Azərbaycanın mənafeyi birinci növbədə təmin olunmalıdır.
Çünki Azərbaycan bu sərvətlərin sahibidir, bu energi ehtiyatlarının sahibidir. Əgər öz təbii sərvətlərindən, öz
xalqına, öz dövlətinə məxsus olan sərvətlərdən başqa şirkətlərlə birlikdə istifadə etmək istəyiriksə, demək,
Azərbaycanın mənafeləri birinci növbədə təmin olunmalı idi.
Bizim adamlar bu barədə təcrübə topladılar. Xatirimdədir, son dəfə bizim qrupumuz 45 gün Amerika
Birləşmiş Ştatlarının Hyüston şəhərində gecə-gündüz çalışdı ki, bu müqavilə hazırlansın və hazırlandı. 1994-cü
ilin sentyabr ayında burada, bu mötəbər «Gülüstan» sarayında – artıq bu saray tarixi məna daşıyır – biz bu
müqaviləni imzaladıq.
O vaxt bizim bu müqaviləyə maraq göstərənlər Amerika Birləşmiş Ştatlarının şirkətləri idi. Avropanın bəzi
ölkələrinin şirkətləri idi. Ancaq eyni zamanda, bu müqaviləyə Rusiyada da maraq var idi. Amma irəliyə çıxan
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yalnız və yalnız «LUKoyl» oldu. «LUKoyl» da ilk gündən bizim hazırlıq işlərimizdə iştirak etdi və müqaviləni
imzaladı. Beləliklə də, dünyanın məşhur, çox zəngin neft şirkətləri ilə eyni sırada durdu.
«LUKoyl» şirkətinin yaranması Sovetlər İttifaqının dağılmasının nəticəsidir. Azərbaycanın və Sovetlər
İttifaqına mənsub olan digər müttəfiq respublikaların dövlət müstəqilliyini elan etməsi SSRİ-nin dağılması ilə
əlaqədardır. Millət kimi, xalq kimi və respublika kimi, təbiidir ki, biz öz müstəqilliyimizi arzu edirdik və SSRİ
dağılan kimi, bu müstəqilliyi elan etdik. Ancaq biri var ki, xalq, dövlət müstəqilliyini elan edir və müstəqil
yaşamaq istəyir. Biri də var ki, keçmiş sistem, yəni sosialist iqtisadi sistemi birdən partlayır, yeni bazar iqtisadiyyatı yoluna düşən bir şirkət əmələ gəlir. Bu da «LUKoyl» şirkəti idi. Yeganə şirkətdir. Rusiyada belə şirkətlər
ondan sonra yaranıbdır. Amma «LUKoyl» qabaqda gedəndir. «LUKoyl» Rusiyanın bütün başqa iqtisadi qurumlarına
bazar iqtisadiyyatına keçmək və yeni iqtisadi prinsiplər əsasında işləmək üçün yol açdı. «LUKoyl»un yaradılması
təşəbbüsünü birinci növbədə şirkətin prezidenti Vahid Ələkbərov ortaya atdı.
«LUKoyl»u dünya şirkətləri sırasına çıxaran digər amil Azərbaycan ilk neft müqaviləsini hazırlayarkən
«LUKoyl»u qəbul etməsidir.
Çünki biz də anlayırdıq ki, gərək elə şirkətlərlə müqavilə imzalayaq ki, onlar tamamilə etibarlı olsunlar.
Onların vəsaiti olsun, onlar başqa şirkətlərlə bir sürətlə gedə, ayaqlaşa bilsinlər. «LUKoyl» belə bir zamanda
yarandı, belə bir yola düşdü. İndi görürsünüz, Vahid Ələkbərov «LUKoyl»un bugünkü vəziyyəti haqqında bir
neçə rəqəmlə məlumat verdi. O, on il əvvəl yaransa da, onun əsas inkişafı, Vahidin dediyinə görə, elə 7 il
bundan öncə – bizim müqavilənin imzalanmasından başlayır. Bu müddətdə nə qədər inkişaf edibdir. 80 milyon
tona qədər neft hasil edirlər. 120 min insan çalışır və təbiidir ki, bu 120 min insan yeni iqtisadi sistem içərisində
iş yeri alıbdır, eyni zamanda onlar yüksək dərəcədə təmin olunan insanlardırlar. Rusiyanın bazar iqtisadiyyatı
yolu ilə getməsində «LUKoyl» şirkətinin böyük rolu vardır.
«LUKoyl» Azərbaycanda bizimlə bərabər işə başladı və çox uğurlu başladı. İndiyə qədər «LUKoyl»
Azərbaycana təxminən 500 milyon dollar sərmayə qoyubdur. Səhv etmirəmsə, bizim müqaviləyə 242 milyon
dollar sərmayə qoyubdur. Ancaq indi oradan öz mənfəətini götürür. Qoyduğu sərmayənin 87 faizini götürübdür.
Görürsünüz, artıq 87 faizini alıbdır. Beləliklə, «LUKoyl» həm Rusiya üçün irəlidə gedən və Rusiyanın iqtisadi
islahatlarının inkişaf etməsində xüsusi rol oynayan bir şirkətdir. Həm də indi o, dünyada məşhur olan şirkətdir.
«LUKoyl» gedib Amerika Birləşmiş Ştatlarında benzindoldurma stansiyaları yaradıb, Amerika Birləşmiş Ştatlarında onun 1400 benzindoldurma stansiyası var. Düzdür, Azərbaycanda da var, 15 dənədir.
Çox rəqəmlər demək olar. Indiyə qədər biz 21 müqavilə imzalamışıq. Bu müqavilələrdə 14 ölkədən 32 neft
şirkəti iştirak edir. 21 müqavilənin 5-də «LUKoyl»un payı var və bir neçə müqavilədə çox uğurla iştirak edir.
İndi «LUKoyl» istehsal həcminə və iqtisadi potensialına görə dünya şirkətləri içərisində dördüncü yerdədir.
«Eksson», «bp», «Şevron-Teksako» və sonra da siz. Bu sizin üçün kifayətdir.
V a h i d Ə l ə k b ə r o v: Cənab Prezident, daha da irəliyə getmək lazımdır.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bilirsən, əgər siz bu müddət ərzində belə güclü sıçrayış edə və dünyada dördüncü
yer tuta bilmisinizsə, bu, böyük işdir. Bunda Azərbaycanın da xidməti var. Bu xidmətin nədən ibarət olduğunu
mən izah etdim. Ancaq eyni zamanda «LUKoyl»un bu cür sıçrayış etməsi, təbiidir ki, onun prezidentinin
işgüzarlığından, bacarığından, öz işinə sadiq olmasından çox-çox asılıdır. Bu da bizim həmyerlimiz,
Azərbaycanın yetişdirməsi Vahid Ələkbərovdur.
Mən bu gün Vahid Ələkbərova Azərbaycanın yüksək mükafatını – «Şöhrət» ordenini təqdim edərkən
Azərbaycan neftçilərinin keçmiş SSRİ məkanında nə qədər böyük xidmətlər göstərdiklərini dedim. Onlardan biri
də, yəni ən ucaya qalxanlardan biri də Vahid Ələkbərovdur. O, 1974-cü ildə Azərbaycanın Neft-Kimya
İnstitutunu bitiribdir. O, onda işə təzəcə başlamışdı, biz burada, Azərbaycanda quruculuq işləri aparırdıq. Sonra
1979-cu ilə qədər burada «Xəzərdənizneft»də işləyibdir. Ondan sonra fikirləşib ki, yox, mənim üçün daha geniş
bir sahə lazımdır. Sibirə, Tümenə gedibdir.
Mən bu gün orada da dedim, burada da deyirəm: Azərbaycanda neft sahəsində irəlidə olmaq hər adama nəsib
olmur. Ancaq bu, kiçik bir respublikadır, əhalisi də azdır, daha doğrusu, az deyil, özümüzə görə var, amma
başqalarına nisbətən azdır. Amma Rusiya kimi böyük bir dövlətdə, ondan qabaq SSRİ kimi böyük bir dövlətdə
bu cür inkişaf etmək və cəmiyyətdə öz yerini tutmaq, təbiidir ki, adi bir hal deyildir. Bu hər adama nəsib olmur.
Eyni zamanda bu, göydən də düşmür. Bu, insanın biliyindən, fitri istedadından, bacarığından və işinə
sədaqətindən asılıdır. Bunların da kökü Azərbaycandadır. Hər bir belə insanın mütləq genetik xüsusiyyətlərini
axtarmaq lazımdır. Vahid Ələkbərovun genləri Azərbaycandandır. Azərbaycandan olan bu genlər gör nə qədər
güclüdür ki, o, gedib belə böyük işlər görür və «LUKoyl» şirkəti Rusiyanın iqtisadiyyatında öz böyük payını
verir. Bunlar hamısı sevindirici hallardır.
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Mən çox böyük sevinc hissi keçirirəm ki, biz bu günü «LUKoyl»a həsr etmişik. Mən Azərbaycanın yüksək
mükafatını – «Şöhrət» ordenini təqdim etdim, sonra hamımız birlikdə böyük rus şairi, dünyanın böyük
ədəbiyyat və mədəniyyət simalarından biri Aleksandr Sergeyeviç Puşkinin Azərbaycanda qoyulmuş heykəlini,
abidəsini açdıq. Indi də gəlmişik, bu gözəl salonda işimizi davam etdiririk. Bu gün Azərbaycanda həm dövlət
müstəqilliyinin 10-cu ildönümü günləridir, həm də bu gün Azərbaycanda bizim üçün doğma olan «LUKoyl»
şirkətinin günüdür.
Əziz dostlar, mən sizi bir də təbrik edirəm. «LUKoyl»u təbrik edirəm. «LUKoyl»un prezidenti Vahid
Ələkbərovu təbrik edirəm. Rusiya Federasiyasını təbrik edirəm. Rusiya Federasiyasının prezidenti hörmətli
cənab Vladimir Putinə buradan öz hörmət-ehtiramımı və səmimi dostluq salamlarımı göndərirəm. Təklif edirəm
ki, badələri «LUKoyl»un şərəfinə, «LUKoyl»un prezidenti Vahid Ələkbərovun şərəfinə, Rusiya–Azərbaycan
dostluğunun və qarşılıqlı surətdə faydalı əməkdaşlığının şərəfinə, rus və Azərbaycan xalqlarının dostluğu
şərəfinə qaldırasınız. Sağ olun.
Əliyev, Heydər Əlirza oğlu.
Müstəqilliyimiz əbədidir: 36-cı kitab. Bakı: Azərnəşr, 2011.- S. 126-128.
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«ŞEVRON-TEKSAKO» KORPORASİYASININ VİTSE-PREZİDENTİ, AMERİKA–
AZƏRBAYCAN TİCARƏT PALATASININ HƏMSƏDRİ
RİÇARD MATSKE İLƏ GÖRÜŞDƏ SÖHBƏT
Prezident sarayı
11 dekabr 2001-ci il
H e y d ə r Ə l i y e v: Yenidən Azərbaycana xoş gəlmisiniz. Sizinlə biz artıq uzun illərdir ki, dostluq
edirik. Hər dəfə sizinlə görüşəndə mən çox məmnun oluram. Təbiidir ki, bunun əsasını bizim əməkdaşlığımız
qoyubdur. Amma bu əməkdaşlıqdan əlavə, siz insan kimi də burada böyük rəğbət qazanmısınız. Ona görə də
mən sizə həmişə dost kimi münasibət göstərirəm. Çox məmnunam ki, xanımınız da sizinlə gəlibdir. Sizi
salamlayıram, hörmətli xanım. Düzdür, indi Bakıda havalar o qədər yaxşı deyildir. Amma Bakı yaxşıdır.
R i ç a r d M a t s k e: Cənab Prezident, mənim üçün buraya gəlmək böyük şərəfdir. Eyni zamanda buraya
xanımımla birlikdə gəlmək mənə çox xoşdur.
Cənab Prezident, ilk dəfə mən Bakıya 1993-cü ildə gəlmişdim. Yəqin ki, Sizin xatirinizdədir. Sizin andiçmə
mərasiminiz idi. Siz məni dəvət etməklə mənə böyük şərəf verdiniz.
H e y d ə r Ə l i y e v: Xatirimdədir. O vaxtdan səkkiz il keçibdir.
R i ç a r d M a t s k e: Həmin zamandan etibarən bizim çoxlu sayda konstruktiv görüşlərimiz olmuşdur.
«Şevron» burada özünü əməli işləri ilə göstərmişdir. Ümid edirəm ki, Sizin liderliyinizlə Azərbaycan inkişaf
edəcəkdir və bizim münasibətlərimiz də öz inkişafını davam etdirəcəkdir.
Sizin rəhbərliyiniz altında Azərbaycanda iqtisadi uğurların əsası, ölkənizə xarici sərmayələrin cəlb
olunmasının əsası qoyulmuşdur. Mən əminəm ki, bu belə də davam edəcəkdir.
Cənab Prezident, bundan əlavə, mən ölkəmizin rəsmi şəxsləri ilə görüşmüşəm. Onlarla və eləcə də sadə
amerikalılarla keçirdiyim görüşlərdən və apardığım söhbətlərdən mənə məlum olmuşdur ki, sentyabrın 11-də
Amerika Birləşmiş Ştatlarında baş vermiş faciəli hadisələrdən sonra Siz ABŞ-a yardım əlinizi uzatmısınız və bu,
Amerikada böyük rəğbət və hörmət hissi ilə qarşılanmışdır. Biz Amerika Birləşmiş Ştatlarında bu cür faciəyə
düçar olduqdan sonra artıq anlamağa başlamışıq ki, Azərbaycanda da çoxlu streslər və həyəcanlar olmuşdur.
Amma terror elə terrordur, fərqi yoxdur, o harada baş verir – Azərbaycanda və yaxud Amerika Birləşmiş
Ştatlarında.
H e y d ə r Ə l i y e v: Təşəkkür edirəm. Mən sizinlə ilk görüşümüzü yaxşı xatırlayıram. Səkkiz ildir ki, biz
sizinlə sıx əməkdaşlıq edirik. Siz dəfələrlə Azərbaycana gəlmisiniz. Demək olar ki, hər dəfə Azərbaycana
səfəriniz zamanı biz sizinlə görüşmüşük. Mən «Şevron» şirkəti ilə Azərbaycanın əməkdaşlığını çox əhəmiyyətli
və uğurlu hesab edirəm. İndiyə qədər sizinlə birgə gördüyümüz işlər gələcəkdə böyük nəticələr verəcəkdir. Mən
buna inanıram. Sizin nəzərdə tutduğunuz layihələrin hamısını həyata keçirmək mümkün olacaqdır. Biz öz
tərəfimizdən bütün imkanlardan istifadə edəcəyik ki, bunlar həyata keçirilsin.
11 sentyabr hadisələri sizin kimi, bizi də sarsıtmışdır. Biz buna dərhal öz münasibətimizi bildirdik. Bildirdik
ki, beynəlxalq terrorizm çox təhlükəli bir haldır. Buna qarşı ciddi mübarizə aparmaq lazımdır. Amerika
Birləşmiş Ştatlarının bu sahədə təşəbbüsünə qoşulduq və Amerika ilə bir koalisiyada, bir aylansda beynəlxalq
terrorizmə qarşı mübarizədə iştirak edirik. Mən çox məmnunam ki, Amerika Birləşmiş Ştatları tərəfindən
aparılan əməliyyatlar uğurla həyata keçirilir, yaxşı nəticələr əldə edilir. Ancaq prezident cənab Buş dəfələrlə
deyibdir və biz də bununla razıyıq ki, bu mübarizə hələ davam etməlidir ki, dünyada terrorizmin kökü tamamilə
kəsilsin. Terrorun cəmiyyətə, insanlara, hər bir ölkəyə nə qədər zərbələr vurduğunu biz son 10-12 ildə öz
həyatımızda görmüşük. Ona görə də, biz dərhal Amerika Birləşmiş Ştatlarının dərdinə şərik olduq. O terror
hadisəsindən bu gün 3 ay keçir. Mən bu gün Amerika səfirliyinə gedəcəyəm, biz bu hadisəni orada yad
edəcəyik. Beləliklə, bu hadisənin insanlar, cəmiyyət üçün nə qədər təhlükəli olduğunu bir daha nümayiş
etdirəcəyik.
Mən bizim əməkdaşlığımızın bundan sonra da uğurlu olacağına əminliyimi bir daha bildirmək istəyirəm.
R i ç a r d M a t s k e: Cənab Prezident, çox sağ olun. Son müddət ərzində biz Xəzər vasitəsilə Qara dənizə
kifayət qədər neft məhsulları daşımışıq. Hazırda bu işlərimiz davam etməkdədir. Ümid edirəm ki, qarşıdakı
illərdə də bu işi davam etdirəcəyik.
Təəssüf ki, Azərbaycanda neft hasilatçısı olmaq arzumuz həyata keçmədi. Lakin ümid edirəm ki, bu hələ
son deyildir.
H e y d ə r Ə l i y e v: Həyata keçəcəkdir.
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R i ç a r d M a t s k e: Siz məni artıq əmin edirsiniz ki, Azərbaycanda böyük yataqlar vardır və buna
inanıram. Bütün bunları, bizim buradakı gələcək işlərimizi nəzərə alaraq, biz hazırda Azərbaycan Dövlət Neft
Şirkəti ilə Bakı–Tbilisi–Ceyhan ixrac kəmərinin tikintisi üzrə layihələrdə iştirak etmək üçün danışıqlar aparırıq.
«Şahdəniz» yatağından Türkiyəyə çəkiləcək qaz kəməri ətrafında gedən danışıqların uğurla nəticələnməsi
münasibətilə Sizi təbrik etmək istəyirəm. Azərbaycan beynəlxalq neft sənayesinin böyük bir hissəsi olmaq
arzusunu və qabiliyyətini bir daha nümayiş etdirir. Bununla əlaqədar demək istəyirəm ki, qaz kəmərinə dair
sazişin uğurla tamamlanması, eyni zamanda neft hasilatı ilə məşğul olan şirkətlər üçün də yaxşı bir işarə
olacaqdır. Onlar bu işdə daha əzmlə çalışacaqlar. Bizim işimiz isə, sadəcə, yaxşı bir neft yatağı tapıb, oradan
çıxarılacaq məhsulu gələcəkdə tikiləcək neft kəməri ilə nəql etmək olacaqdır.
Uzun illər «Şevron»u və şəxsən məni dəstəklədiyinizə görə Sizə minnətdarlığımı bildirirəm. Mən
Azərbaycanda işləyərkən özümü həmişə rahat hiss etmişəm və öz sevincimi, çətinliklərimi Sizinlə bölüşməkdən
heç vaxt çəkinməmişəm.
H e y d ə r Ə l i y e v: Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Əmin ola bilərsiniz ki, «Şevron»la bundan sonra da
bizim əməkdaşlığımız uğurlu olacaqdır. Mən sizə bir kitab bağışlamaq istəyirəm. Bu gün onuncu dəfədir ki,
mən sizinlə görüşürəm. Bu, Azərbaycanın neft strategiyası haqqında ikicildlikdir. Burada «Şevron»la bizim
bütün əlaqələrimiz barədə də yazılıbdır. Fotolar da var. Bu kitabları mən sizə hədiyyə edirəm. Qoy sizin
kitabxananızda olsun.
R i ç a r d M a t s k e: Mən bu kitabları saxlayacağam.
H e y d ə r Ə l i y e v: Görürsünüzmü, neçə böyük kitablardır.
Əliyev, Heydər Əlirza oğlu.
Müstəqilliyimiz əbədidir: 37-ci kitab. Bakı: Azərnəşr, 2011.- S. 70-71.
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AMERIKA BIRLƏŞMIŞ ŞTATLARININ ENERGETIKA NAZIRI SPENSER ABRAHAM VƏ
ONUN BAŞÇILIQ ETDIYI NÜMAYƏNDƏ HEYƏTI İLƏ GÖRÜŞDƏ SÖHBƏT
Prezident sarayı
17 sentyabr 2002-ci il
H e y d ə r Ə l i y e v: Hörmətli cənab nazir!
Hörmətli qonaqlar!
Mən sizi Azərbaycanda səmimi-qəlbdən salamlayıram və sizə xoş gəlmisiniz deyirəm.
Biz bu günlərdə Azərbaycanda böyük bir hadisəni qeyd edirik. Bu hadisə Bakı–Tbilisi–Ceyhan əsas ixrac
boru kəmərinin təməl daşının qoyulmasıdır. Yəni onun inşasına başlayacağıq. Bu münasibətlə sizin də
Azərbaycana gəlməyiniz və bu tədbirlərdə iştirak etməyiniz bizim üçün çox xoşdur və eyni zamanda, çox
əsaslıdır. Çünki Bakı–Tbilisi–Ceyhan əsas ixrac boru kəməri dünyanın böyük layihələrindən biridir. Xüsusən,
bizim Qafqaz bölgəsində çox mühüm bir layihədir. Biz bunun həyata keçirilməsi üçün 8 ildir ki, çalışırıq,
vuruşuruq. Minnətdarlıq hissi ilə qeyd edirəm ki, bu layihənin həyata keçirilməsində Amerika Birləşmiş
Ştatlarının, onun hökumətinin, prezidentinin çox böyük dəstəyi olubdur və bu da bizə bu məsələlərin həll
edilməsində kömək edibdir.
1999-cu ilin noyabr ayında ATƏT-in İstanbulda keçirilən zirvə görüşündə Bakı–Tbilisi–Ceyhan layihəsi
haqqında son sənədin imzalanmasında ABŞ-ın prezidenti də iştirak edib və öz imzasını qoyubdur. Ona görə
sizin bu tədbirdə iştirak etməyiniz çox lazımlıdır və vacibdir. Gərək siz də, bizim kimi, apardığınız işlərin
nəticəsini görəsiniz. Ona görə də mən sizə təşəkkür edirəm. Buyurun.
S p e n s e r A b r a h a m: Cənab Prezident, səmimi qəbul üçün təşəkkür edirəm. Icazə verin, bu uğurlu
layihənin həyata keçirilməsi münasibətilə Amerika Birləşmiş Ştatları hökumətinin və prezident Buşun adından
Sizə təbrikləri çatdırım. Prezident Buş şəxsən xahiş edib ki, bu cür müvəffəqiyyətli səylərin müsbət nəticələrlə
başa çatması münasibətilə onun təbriklərini sizə çatdıraq.
Bildiyiniz kimi, prezident Buş, Amerika Birləşmiş Ştatlarının hökuməti və xalqı Azərbaycanla olan
münasibətləri yüksək qiymətləndirirlər. Bu həm bizim vətəndaşlarımız, həm də ölkəmiz üçün xüsusi və vacib
münasibətlərdir.
Prezident Buş həmçinin qlobal terrorizmə qarşı aparılan mübarizədə Sizin göstərdiyiniz, Azərbaycanın
göstərdiyi dəstəyə görə öz minnətdarlığını bildirir.
Bir neçə gün bundan əvvəl prezident Buşun Sizə ünvanladığı məktubda deyildiyi kimi, bizə göstərdiyiniz
dəstəyə görə biz Sizə səmimi təşəkkürümüzü bildiririk. Mənə və rəhbərlik etdiyim nümayəndə heyətinə
ölkənizə bu səfər zamanı göstərdiyiniz qonaqpərvərliyə görə də öz minnətdarlığımızı bildirmək istəyirik.
Biz sentyabrın 18-də həyata keçiriləcək mühüm tədbirlərdə iştirak edəcəyimizə görə çox həyəcanlıyıq.
Xüsusən ona görə ki, Xəzər dənizində enerji ehtiyatlarının istismarı, Bakı–Tbilisi–Ceyhan əsas ixrac boru
kəmərinin tikilməsi bizim üçün, xalqımız üçün çox mühüm hadisədir. ABŞ-ın hər iki hökuməti – həm
demokratlar, həm də respublikaçılar bu layihəyə böyük əhəmiyyət veriblər. Bu çox mühüm bir hadisədir.
Corc Buş prezident seçildiyi ilk gündən mənə və vitse-prezident Dik Çeyniyə qarşıdakı iyirmi il üçün
Amerika Birləşmiş Ştatlarının yeni neft strategiyasını hazırlamağı tapşırmışdı. Vitse-prezident Dik Çeyninin
rəhbərliyi altında 2001-ci ilin mart ayında biz həmin neft strategiyası proqramını hazırladıq və prezidentin
diqqətinə çatdırdıq. Bu proqramın əsas bir hissəsində Bakı–Tbilisi–Ceyhan layihəsinin Amerika Birləşmiş
Ştatları tərəfindən dəstəklənməsi və həyata keçirilən layihənin Amerika Birləşmiş Ştatları üçün nə qədər böyük
əhəmiyyət kəsb etdiyi qeyd olunmuşdur. Biz yeni neft strategiyası ilə əlaqədar proqramımız elan ediləndən
sonra da bu regionda həyata keçirilən işləri, əldə olunan müvəffəqiyyətləri çox böyük həvəslə, həyəcanla
izləmişik.
Sentyabrın 18-də Bakı–Tbilisi–Ceyhan əsas ixrac boru kəməri tikintisinin təməlinin qoyulması Azərbaycan
xalqı üçün, bütün region üçün inkişafa doğru güclü bir amildir. Bu, həmçinin Amerika Birləşmiş Ştatları
hökumətinin Sizin hökumətlə ardıcıl əməkdaşlığının müsbət nəticələrini nümayiş etdirir. Bu layihənin
müvəffəqiyyətlə həyata keçirilməsi, eyni zamanda, lider kimi, Sizin uzaqgörənliyinizi və bir çox çətin hallarda
göstərdiyiniz yüksək təşkilatçılıq qabiliyyətinizi nümayiş etdirir.
Yenə deyirəm, prezident Buş məndən bir daha xahiş etdi ki, bu mühüm hadisə ilə əlaqədar Sizi təbrik edim.
Çünki əldə olunmuş irəliləyişlər ölkənizdə sabitliyin daha da artmasına və firavanlığın təmin olunmasına xidmət
edəcəkdir. Amerika Birləşmiş Ştatlarının hökuməti bu sahədə də Sizinlə birgə işləmək və nailiyyətlər əldə
etmək arzusundadır. Bu gün bizi qəbul etdiyinizə görə Sizə bir daha təşəkkür edirəm.
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H e y d ə r Ə l i y e v: Hörmətli cənab nazir, təşəkkür edirəm. Prezident Corc Buşun göndərdiyi salamları
və xoş arzuları mənə çatdırdığınıza görə sizə təşəkkür edirəm. Xahiş edirəm mənim təşəkkürümü və
minnətdarlığımı prezident cənab Buşa çatdırasınız. Amerika Birləşmiş Ştatları–Azərbaycan əlaqələri sizin üçün
olduğu kimi, bizim üçün də çox əhəmiyyətlidir. Biz buna xüsusi diqqət yetirir, bütün sahələrdə bu əlaqələri
inkişaf etdirməyə çalışırıq.
Bakı–Tbilisi–Ceyhan layihəsi haqqında sizin fikirləriniz, bu barədə Amerika hökumətinin və prezident cənab
Buşun fikirləri, onun münasibəti və bu haqda söylədiyiniz bütün başqa fikirlər çox dəyərlidir və bizim
fikirlərimizlə üst-üstə düşür.
Bakı–Tbilisi–Ceyhan layihəsinin bu mərhələyə çatdırılması 8 il vaxt tələb edibdir. Bu 8 il də çox çətin, çox
böyük mübarizədə keçibdir. Mən çox məmnunam ki, siz və prezident Buş bu barədə hər şeyi düzgün bilirsiniz
və düzgün qiymətləndirirsiniz. Şəxsən mənim bu işdə fəaliyyətim haqqında dediyiniz sözlərə görə təşəkkür
edirəm və prezident Buşa da bu sözlərə görə təşəkkürümü çatdırmağı sizdən xahiş edirəm.
Siz bilirsiniz ki, Azərbaycan 11 sentyabr hadisələrindən sonra Amerika Birləşmiş Ştatlarının elan etdiyi
antiterror koalisiyasına dərhal qoşulmuşdur. O vaxtdan indiyə qədər bu sahədə Amerika Birləşmiş Ştatları ilə,
antiterror koalisiyasındakı bütün ölkələrlə çox sıx əməkdaşlıq edirik və öz üzərimizə düşən vəzifələri yerinə
yetiririk. Biz bu koalisiyada varıq və bundan sonra da olacağıq. Beynəlxalq terrorizmin ta kökü kəsilənə qədər
bu koalisiyada olacağıq.
Antiterror əməliyyatında Azərbaycanın iştirakı ilə əlaqədar bu günlərdə prezident Buşun mənə göndərdiyi
məktuba və orada mənə, Azərbaycan Respublikasına, xalqımıza etdiyi minnətdarlığa görə mən də çox təşəkkür
edirəm. Bu məktub məni çox ruhlandırdı. Eyni zamanda, göstərdi ki, həqiqətən, biz koalisiyadayıq və bu
koalisiyada da olacağıq.
Mən çox məmnuniyyətlə dinlədim ki, Amerika Birləşmiş Ştatları prezident Buşun göstərişi ilə öz neft
strategiyasını hazırlayıbdır, həyata keçirir. Başa düşdüm ki, bu işin də başında vitse-prezident cənab Çeyni
durur. Mən şübhə etmirəm ki, bu strategiyada Xəzər dənizi özünə layiq yerini tutur və tutmalıdır. Vitseprezident Çeyni burada olub, Xəzər dənizi ilə tanışdır, buradakı işləri görübdür. Ona görə bu məsələlər onun
üçün daha da yaxın ola bilər.
Amma demək istəyirəm ki, siz bir az gecikmisiniz. Azərbaycan hələ 1994-cü ildə öz neft strategiyasını
hazırlayıb və o vaxtdan ardıcıl surətdə onu həyata keçirir. Təbiidir ki, bu neft strategiyasını Azərbaycan bir çox
qərb ölkələri ilə, xüsusən Amerika Birləşmiş Ştatları ilə birlikdə və ABŞ-ın dəstəyi ilə həyata keçirir. Ancaq
mən istəyirəm bilim ki, Azərbaycan müstəqil dövlətdir, onun çox uzaqgörən və uzun illəri əhatə edən neft
strategiyası var. Biz bu strategiyanı həyata keçiririk. Müsbət nəticələr göz qabağındadır və gələcəkdə də çox
gözəl nəticələr alacağıq.
Bakı–Tbilisi–Ceyhan məhz Azərbaycanın neft strategiyasının bir hissəsidir. Siz buyurdunuz, mən də təsdiq
edirəm ki, bu layihənin çox böyük əhəmiyyəti var. Bu kəmər Gürcüstan ərazisindən, Türkiyədən keçməklə
Azərbaycanı Aralıq dənizi ilə birləşdirəcəkdir. Birinci növbədə bunun iqtisadi əhəmiyyəti var və bu işə qoşulan
şirkətlər, təbiidir ki, öz şəxsi mənfəətlərini, gəlirlərini gözləyirlər və onları da alacaqlar. Ancaq bizim üçün
Bakı–Tbilisi–Ceyhan, eyni zamanda böyük siyasi məna, strateji xarakter daşıyır. Bu, Azərbaycan, Gürcüstan və
Türkiyəni Cənubi Qafqazda bir-biri ilə çox sıx bağlayan bir xəttdir. Bununla yanaşı, biz Azərbaycan qazının,
«Şahdəniz» yatağındakı qazın Bakı–Tbilisi–Ərzurum xətti ilə Türkiyəyə çatdırılması haqqında layihə üzərində
işləyirik. Bizim bölgə üçün sülhün, təhlükəsizliyin, əmin-amanlığın çox böyük əhəmiyyəti var. Biz buna nail
olmaq istəyirik. Bilirəm ki, Amerika Birləşmiş ştatları da məhz bu bölgədə, çox böyük coğrafi-strateji vəziyyəti
olan Azərbaycanda məhz sülhün, təhlükəsizliyin, əmin-amanlığın olmasını istəyir. Bu barədə biz çox işlər
görürük. Eyni zamanda, Amerika Birləşmiş Ştatlarının bu barədə dəstəyinə, yardımına ehtiyacımız var.
Mən xahiş edirəm ki, 907-ci maddənin dayandırılması üçün qəbul etdiyi qərara görə prezident Buşa mənim
təşəkkürümü çatdırasınız. 1992-ci ildən Azərbaycana tətbiq edilmiş 907-ci maddə, demək olar ki, on il
Azərbaycan üçün çox ağır bir siyasi hadisə olubdur. Biz bunu ədalətsiz hesab edirdik və həmişə də bunu
bildirmişdik. Çünki bunu qəbul edənlər bizi, Azərbaycanı onda günahlandırmışdılar ki, guya Azərbaycan
Ermənistanı blokadaya alıbdır. Bu, doğru deyildir. Biz nə qədər çalışdıq ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarının
konqresində o ermənipərəst konqresmenləri inandıraq ki, onlar ədalətsizlik edirlər, amma buna nail ola
bilmədik. Hər şey göz qabağındadır: Ermənistan Azərbaycanın ərazisinin 20 faizini işğal edibdir. İşğal olunmuş
torpaqlardan bir milyondan artıq vətəndaşımız zorla çıxarılıb, onların əksəriyyəti çadırlarda yaşayır. Belə bir
halda 907-ci maddəni Azərbaycana tətbiq etmək həddindən artıq ədalətsiz bir aktdır.
Ancaq, nəhayət, prezident cənab Buş bu barədə xüsusi qərar qəbul etdi və 907-ci maddənin qüvvəsi
dayandırıldı. Biz hesab edirik ki, 907-ci maddənin dayandırılması yaxşıdır. Amma o tamamilə ləğv olunmalıdır.
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Bu, siyasi məsələdir. Mən sizə deyirəm, biz on ildir ki, 907-ci maddə ilə yaşamışıq və bundan sonra da yaşaya
bilərik. Ancaq 907-ci maddənin Azərbaycana tətbiq olunması və onun davam etməsi, əlbəttə ki, bizim üçün çox
böyük siyasi xarakter daşıyan məsələdir. Bunlara baxmayaraq, biz Amerika Birləşmiş Ştatları ilə bütün
sahələrdə öz əməkdaşlığımızı inkişaf etdiririk və inkişaf etdirəcəyik.
Amerika Birləşmiş Ştatları bizim strateji tərəfdaşımızdır və bizim bu Xəzər dənizində birgə gördüyümüz
işlər də bunu çox aydın surətdə təsdiq edir.
Siz sentyabrın 18-də Bakı–Tbilisi–Ceyhan boru kəmərinin özülünün qoyulması mərasimini görəcəksiniz.
Həqiqətən, Azərbaycan neft strategiyasını yerinə yetirir və Amerika Birləşmiş Ştatları ilə bu sahədə çox sıx
əməkdaşlıq edir. Təşəkkür edirəm.
S p e n s e r A b r a h a m: Cənab Prezident, Sizin prezident Buşa göndərdiyiniz salamlarınızı və
təşəkkürlərinizi mən şəxsən ona çatdıracağam. Hesab edirəm ki, ötən illər ərzində ölkələrimiz arasında əsası
qoyulmuş güclü münasibətlər, 907-ci maddənin tətbiqinin dayandırılması və sentyabrın 18-də həyata keçirilən
mərasim aramızda olan münasibətləri bir daha təsdiq edir. Mən inanıram ki, prezident Buş ölkələrimiz arasında
yaranmış bu münasibətlərin yeni mərhələsinin davamını gözləyir. Sentyabrın 18-də keçiriləcək tədbirlə əlaqədar
mən Sizə bir daha öz təbriklərimi çatdırmaq istəyirəm.
H e y d ə r Ə l i y e v: Sağ olun, təşəkkür edirəm. Mən sizi daha saxlamaq istəmirəm. Biz görüşəcəyik.
Əliyev, Heydər Əlirza oğlu.
Müstəqilliyimiz əbədidir: 41-ci kitab. Bakı: Azərnəşr, 2012.- S. 84-86.
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BAKI–TBİLİSİ–CEYHAN ƏSAS İXRAC BORU KƏMƏRİNİN TƏMƏLİNİN QOYULMASI
MƏRASİMİ
18 sentyabr 2002-ci il
Azərbaycan paytaxtı yaxınlığındakı Səncəçal sahil terminalında Bakı–Tbilisi–Ceyhan əsas ixrac boru
kəmərinin təməlinin qoyulması münasibətilə təntənəli mərasim keçirilmişdir.
Azərbaycan Respublikasının prezidenti Heydər Əliyev, Türkiyə Respublikasının prezidenti Əhməd Necdət Sezər,
Gürcüstanın prezidenti Eduard Şevardnadze mərasimdə iştirak etmişlər.
Amerika Birləşmiş Ştatlarının Energetika naziri Spenser Abraham, eləcə də bir çox xarici ölkələrdən gəlmiş
qonaqlar da mərasimdə iştirak edirdilər. Prezidentlər və ABŞ-ın Energetika naziri mərasimdən əvvəl avtobusa
əyləşərək, Səngəçal terminalının indiki və gələcək ərazisi ilə tanış oldular.
Ali qonaqlara məlumat verildi ki, tikintisinə 1996-cı ildə başlanmış bu terminalın indiki ərazisi 255 hektardır.
«Çıraq-1» platformasından sualtı boru kəməri ilə vurulan neft bu terminala qəbul olunur və texniki emaldan
keçirilir. Terminalda ümumi tutumu 32 min kubmetr olan 4 çən quraşdırılmışdır. Dəniz yatağından qəbul edilən
neft texniki emaldan sonra bu çənlərə – sonra isə nasoslar vasitəsilə ixrac sisteminə vurulur. Hazırda
terminalda iki Qərb və Şimal ixrac sistemləri var. İndi əsasən, Qərb ixrac sistemindən istifadə olunur.
Terminalda quraşdırılmış iki qaz-turbin generatoru onu elektrik enerjisi ilə təmin edir.
Prezidentlərə terminalın gələcək perspektivləri barədə də məlumat verildi. Bildirildi ki, terminalın gücünü
artırmaq məqsədi ilə burada tikinti işləri aparılır. Hazırda terminal gündə 140 min barrel xam neft qəbul edə
bilir. Gələn ildən etibarən bu, 180 min barrelə çatdırılacaqdır. İndi terminalda aparılan tikinti işlərinə min
nəfərə yaxın yerli vətəndaş cəlb olunubdur.
Ali qonaqlara mərkəzi idarəetmə məntəqəsi də göstərildi, onun funksiyası və texniki göstəriciləri barədə
məlumat verilərək bildirildi ki, terminalda bütün proseslər buradan idarə olunacaqdır.
Belə bir fakt da vurğulandı ki, bütün tikinti işləri qurtardıqdan sonra terminalın ərazisi 800 hektara çatacaq,
gündəlik gücü isə 800 min barreldən çox olacaqdır. Beləliklə, o, dünyada ən böyük terminallardan birinə
çevriləcəkdir.
N a t i q Ə l i y e v (Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin prezidenti): Zati-aliləri, Azərbaycan Respublikasının
hörmətli prezidenti Heydər Əliyev!
İcazənizlə, bugünkü mərasimi açıq elan edirəm və bildirmək istəyirəm ki, bu tədbirə müxtəlif ölkələrdən
çoxsaylı qonaqlar gəlmişdir. Onlar bizimlə tərəfdaş ölkələrin təmsilçiləridir. Ancaq ən böyük qürur hissini ona
görə keçiririk ki, bu gün bizimlə bir yerdə sevincimizi bölüşməyə Türkiyə Cümhuriyyətinin prezidenti hörmətli
Əhməd Necdət Sezər gəlibdir. Gəlin onu salamlayaq. Azərbaycan Respublikasının, həmişəki kimi, ən əziz
qonağı Gürcüstan prezidenti hörmətli Eduard Şevardnadze gəlibdir, onu salamlayaq.
Bizim layihələrə həmişə dəstək verən, siyasi cəhətdən bunu dəstəkləyən Amerika Birləşmiş Ştatları olubdur.
Bu gün mərasimə Amerika Birləşmiş Ştatlarının Energetika naziri cənab Spenser Abraham da buyurubdur.
Gəlin onu da salamlayaq.
İndi isə bu böyük layihənin əsl memarı, hamımızın sevimlisi olan Azərbaycan Respublikasının prezidenti
hörmətli Heydər Əliyevdən xahiş edək ki, öz sözünü desin.
AZƏRBAYCAN PREZİDENTİ HEYDƏR ƏLİYEVİN NİTQİ
Türkiyə Cümhuriyyətinin prezidenti zati-aliləri hörmətli Əhməd Necdət Sezər!
Gürcüstanın prezidenti zati-aliləri hörmətli Eduard Şevardnadze!
Amerika Birləşmiş Ştatlarının Energetika naziri hörmətli Spenser Abraham!
Hörmətli xanımlar və cənablar, qonaqlar!
Mən sizin hamınızı Azərbaycanda səmimi-qəlbdən salamlayıram və bu böyük əhəmiyyət kəsb edən
layihənin həyata keçirilməsi münasibətilə bura toplaşanlara təşəkkür edirəm.

 Mərasimdə Milli Məclisin sədri Murtuz Ələsgərov, Baş nazir Artur Rasizadə, Prezidentin İcra Aparatının rəhbəri Ramiz Mehdiyev,
Milli Məclis sədrinin və Baş nazirin müavinləri, nazirlər, konsern və şirkətlərin rəhbərləri, xarici ölkələrin Bakıdakı səfirləri, beynəlxalq
təşkilatların Azərbaycandakı nümayəndələri və digər rəsmi şəxslər iştirak edirdilər.
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Bizim hamımızı, o cümlədən uzaq ölkələrdən Azərbaycana gəlib bu gün bizimlə birlikdə bu şənliyi
bölüşənləri buraya toplayan Bakı–Tbilisi–Ceyhan əsas ixrac boru kəmərinin inşasına başlanması üçün təməl
daşının atılması mərasimidir. Bu böyük layihə artıq bütün dünyada məşhurdur və dünya ictimaiyyəti bir çox
illərdir ki, bu layihəni müzakirə edir.
Bu layihənin əsası 1994-cü ildə Azərbaycanın neft strategiyasının həyata keçirilməsinin başlanğıcında, 1994cü il sentyabr ayının 20-də Azərbaycanda, Bakıda Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda olan «Azəri»,
«Çıraq», «Günəşli» yataqlarının müştərək işlənilməsi üçün Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti ilə dünyanın 11
böyük neft şirkəti arasında müqavilə imzalanarkən qoyulmuşdur. Bu müqavilə dünyaya səs saldı və təsadüfi
deyildir ki, ona «Əsrin müqaviləsi» adı verildi. Biz bu müqaviləni imzalayarkən, təbiidir ki, «Azəri»–«Çıraq»–
«Günəşli» yataqlarından gələcəkdə ildə 50 milyon tondan artıq neft hasil edilməsini nəzərdə tutmuşduq. Ancaq
hasil olan neft dünya bazarlarına çıxarılmalıdır. Bunun üçün müxtəlif yollar var idi, müxtəlif marşrutlar var idi.
Ancaq biz Azərbaycan olaraq öz dostlarımızla – Türkiyə Cümhuriyyəti ilə, Gürcüstanla və təbiidir ki, bu
layihədə iştirak edən şirkətlərlə birlikdə gələcəkdə hasil olunacaq nefti Bakı–Tbilisi–Ceyhan boru xətti ilə
Türkiyənin Aralıq dənizindəki Ceyhan limanına çatdırmağı qərara aldıq.
Bu qərarın özü də çox mübahisələr doğurdu. Çünki o vaxt həm bizim imzaladığımız müqaviləyə qarşı çıxış
edənlər, həm də boru xəttinin məhz Bakı–Tbilisi–Ceyhan marşrutu ilə getməsinin əleyhinə çıxanlar var idi.
Bunlar məlumdur. Bizə, yəni birinci növbədə Azərbaycana mane olurdular. Çünki neftin sahibi bizik və nefti də
haradan ixrac etmək birinci növbədə, bizim hüququmuz idi. Bizə çox təzyiqlər etdilər. O vaxt Azərbaycanda
ictimai-siyasi vəziyyət o qədər də sabit deyildi. 1993-cü ildə burada vətəndaş müharibəsi baş vermişdi. Biz
onların qarşısını aldıq və müqaviləni imzaladıq. Ancaq müqaviləni imzalayanda hətta bizim daxilimizdə belə,
yüksək vəzifəli şəxslər var idi ki, onlar müxtəlif xarici xidmət orqanlarına qulluq edirdilər, bu müqavilənin
pozulması haqqında öz fikirlərini söyləmişdilər.
Bunu demək sizin üçün maraqlıdır. Çünki 1994-cü il sentyabrın 20-də biz müqaviləni imzaladıq. Ondan bir
gün sonra Azərbaycanın Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin təcridxanasından böyük cinayət etmiş 4 nəfəri
qaçırdılar. Ondan bir həftə keçdi, Azərbaycan parlamenti sədrinin müavininə terror etdilər, onu öldürdülər.
Azərbaycanın əks-kəşfiyyat idarəsinin rəisini, polkovniki öldürdülər. Bu terrorlarla bizi qorxutmaq istədilər.
Ancaq biz qorxmadıq. Onlar isə bu işlərini davam etdirirdilər. O vaxt məcburiyyət qarşısında mənimlə burada
Baş nazir vəzifəsində çalışan Surət Hüseynov kimi bir şəxs oktyabr ayının 4-də Azərbaycanda silahlı dövlət
çevrilişi etməyə başladı. Biz bunun qarşısını aldıq. Birinci növbədə, xalqın bizə dəstəyi ilə, xalqın köməyi ilə.
1995-ci ilin mart ayında yenidən silahlı dövlət çevrilişi etmək istədilər, qarşısını aldıq. Ondan sonra bəzi
yerlərdə terror aktları törətmək, körpünü partlatmaq, təxribat etmək istədilər. Zərər çəkdik, amma qarşısını aldıq.
Bilirəm ki, məhz o zaman, Bakı–Tbilisi–Ceyhan layihəsi irəliyə sürüləndə mənim dostum Gürcüstan
prezidenti Eduard Şevardnadzeyə terror etdilər və o, möcüzə sayəsində sağ-salamat qurtardı.
Bütün bunların hamısı və bizə göstərilən başqa siyasi təzyiqlər, müxtəlif təsirlər ona yönəldilmişdi ki,
birincisi, bizim neft müqaviləsini – bu işə Xəzər dənizində ilk dəfə başladıq – qəbul etmək istəmirdilər. İkincisi
isə, Bakı–Tbilisi–Ceyhan boru xəttinin çəkilməsinin əleyhinə çıxırdılar. Belə bir şəraitdə biz bunu başladıq, öz
iradəmizi ortaya qoyduq və əvvəldən tutduğumuz yol ilə getdik.
1999-cu ildə «Çıraq» yatağından ilk neft aldıq. Biz onu əvvəl Bakı–Novorossiysk kəməri ilə, Rusiyanın
Qara dənizdəki Novorossiysk limanı vasitəsilə nəql edirdik. Ancaq bununla bərabər, biz Qərb marşrutu ilə
Bakı–Supsa neft kəmərini tikirdik və onu tezliklə istifadəyə verdik. İndi o vaxtdan indiyə qədər hasil edilən neft
məhz bu kəmərlə – Qərb xətti ilə nəql olunur.
Ancaq bunların hamısı ilkin neftdən ötrü idi. Bizim nəzərdə tutduğumuz böyük neft üçün isə, yenə də
deyirəm, Bakı–Tbilisi–Ceyhan lazım idi. Biz ardıcıl surətdə bu layihənin üzərində işləyirdik, çalışırdıq, bütün
imkanlarımızdan istifadə edirdik. Türkiyə, Gürcüstan, Azərbaycan burada bərabər idi, birlikdə hərəkət edirdi, bu
işlə birlikdə məşğul idi. Ancaq əgər Amerika Birləşmiş Ştatları hökumətinin bizə, Azərbaycana bu barədə
köməyi, daimi dəstəyi, məsləhətləri olmasaydı, təbiidir ki, biz buna nail ola bilməzdik.
Təsadüfi deyil ki, 1999-cu ilin noyabr ayında İstanbulda, ATƏT-in zirvə görüşündə biz – Türkiyə,
Gürcüstan, Azərbaycan və Qazaxıstan Bakı–Tbilisi–Ceyhan əsas ixrac neft kəmərinin inşasına başlamaq üçün
anlaşma imzaladıq. Bundan əlavə, bəyanat imzaladıq və Amerika Birləşmiş Ştatlarının prezidenti Bill Klinton
öz dövləti adından bu bəyanata qoşuldu, öz imzasını qoydu. Bu da Bakı–Tbilisi–Ceyhan boru xəttinin
tikilməsinin reallığına gətirib çıxartdı.
Mən bu qısa tarixi sizə deməliyəm. Çünki bilməlisiniz ki, burada 8 il müddətində biz nə işlər görmüşük və
hansı çətinliklərdən çıxmışıq, hansı müqavimətlərin, maneələrin qarşısını almışıq.
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Nəhayət, son dövrdə Bakı–Tbilisi–Ceyhan boru xəttinin inşa edilməsi haqqında bir neçə aydır proseslər
gedir. Onun maliyyələşdirilməsi məsələsində də problemlər var idi. Ancaq onlar da həll olundu. İndi
Azərbaycan Beynəlxalq Əməliyyat Şirkəti, bp bu işlərə başçılıq edir. Onlar artıq bütün planları hazırlayıblar.
Ona görə də bizi buraya təməl daşının qoyulmasına dəvət ediblər.
Mən sizə bildirmək istəyirəm ki, Bakı–Tbilisi–Ceyhan boru xəttinin əleyhinə çıxanlar çox vaxt belə
söyləyirdilər ki, bu, xəyaldır, mümkün deyil, Azərbaycanda o qədər neft yoxdur, olmayacaqdır. Belə danışıqlar
çox idi. Zaman çox keçdiyinə görə bəziləri də bu danışıqlara inanırdılar. Ancaq bunların hamısı əsassız oldu, biz
öz işimizi gördük.
Bu yaxın vaxtlarda İstanbulda «Üç dənizin əfsanəsi» adlı konfrans keçirildi. Orada əfsanə haqqında söhbət
gedirdi. Mən orada nitq söylədim, dedim, siz burada əfsanədən danışırsınız. Amma mən sizə demək istəyirəm
ki, bu, xəyal deyil, əfsanə deyil, üç dəniz – Xəzər dənizi, Qara dəniz, Aralıq dənizi birləşəcəkdir. Bunu
birləşdirən də Türkiyə, Gürcüstan, Azərbaycan, onların həyata keçirdikləri bu layihə və Amerika Birləşmiş
Ştatlarının bu məsələyə daimi dəstəyi olmuşdur. Ona görə indi xəyaldan gerçəkliyə gəlib çatmışıq.
Buraya nə qədər vəsait qoyulacaq, nə işlər görüləcək – bu barədə sizə məlumatlar veriləcəkdir. Mən bunu
demək istəmirəm. Ancaq onu demək istəyirəm ki, bütün bu layihələr Azərbaycanın iqtisadiyyatının inkişafına
yönəldilibdir. Bu gün burada «Azəri»–«Çıraq»–«Günəşli» yataqlarının işlənilməsinin ikinci fazası haqqında da
sənəd imzalanacaqdır. Bu o deməkdir ki, artıq buraya çox böyük investisiya gələcək, işlər sürətlə gedəcəkdir.
Çünki biz hesab edirik ki, 2005-ci ildə Bakı–Tbilisi–Ceyhan əsas ixrac neft kəməri tamamilə hazır olacaq və biz
hamımız birlikdə buradan Türkiyənin Ceyhan limanına gedəcək və orada Azərbaycan neftinin, Xəzər neftinin
Ceyhan limanından yola salınmasının şahidi olacağıq.
Dediyim kimi, Bakı–Tbilisi–Ceyhan layihəsinin maliyyələşdirilməsində bəzi problemlər var idi. Azərbaycan
bu işə öz payını verdi, biz onun maliyyələşdirilməsinin 25 faizini öz üzərimizə götürdük. Qalan hissəsi ayrı-ayrı
şirkətlər arasında bölünübdür. Ancaq maraqlısı budur ki, bu layihəyə 2,5 faizlə «Eni» şirkəti qoşulubdur. Sonra
«Total» şirkəti qoşulubdur. Mənə bu gün dedilər ki, 2,5 faizlə Yaponiyanın «İtoçu» şirkəti qoşulubdur və bir də
Yaponiyanın «İmpeks» şirkəti məhz dünən 2,5 faizlə buna qoşulubdur. Bu nə deməkdir? O deməkdir ki, bu boru
xəttindən təkcə Azərbaycan yox, hamı istifadə etmək istəyir.
Biz vaxtilə İstanbulda anlaşmanı imzalayanda ona Qazaxıstan prezidenti Nursultan Nazarbayev də imzasını
qoyub və bildiribdir ki, Qazaxıstan da bu boru xəttindən istifadə edəcəkdir. İndi mən bilirəm ki, xarici şirkətlər
Qazaxıstanda çox işləyirlər. Onların bizim Bakı–Tbilisi–Ceyhan layihəsinə qoşulması və sərmayə qoyması onu
göstərir ki, doğrudan da, Xəzərin başqa sektorlarından neft Bakı–Tbilisi–Ceyhan kəməri ilə ixrac olunacaqdır.
Ancaq mən sizə deyirəm ki, təxminən 2007–2008-ci illərdə «Azəri»–«Çıraq»–«Günəşli» yataqlarından 50
milyon ton neft hasil olunacaqdır. Ancaq Xəzər dənizində bizim başqa yataqlarımız da var. Biz bir çox
şirkətlərlə əməkdaşlıq edirik. 30 ölkənin şirkətləri ilə 21 müqavilə imzalamışıq, iş aparırıq. Əlbəttə, onlar da neft
hasil edəcəklər. Biz onlarla birlikdə çalışırıq. Ona görə gələcəkdə hətta Bakı–Tbilisi–Ceyhanın tutumu
çatmayacaqdır. Ya onu genişləndirmək, ya da ikinci boru lazım olacaqdır.
Mənim dediyim bu sözlər gələcək üçündür və bu işlər bizim xalqlarımızın gələcəyi üçündür. Bizim bu
işlərimiz yalnız və yalnız Azərbaycanın dövlət müstəqilliyi əldə etməsindən sonra mümkün olubdur. Siz
bilirsiniz ki, Azərbaycan qədim neft ölkəsidir. 150 il bundan öncə Azərbaycanda sənaye üsulu ilə neft hasilatına
başlanıbdır. Ancaq heç vaxt neft Azərbaycan xalqına məxsus olmayıbdır. Xəzər dənizindəki bütün neft və qaz
yataqlarının hamısı Azərbaycan alimləri, geoloqları tərəfindən kəşf edilib, ancaq biz bunun sahibi olmamışıq.
İndi isə müstəqil dövlətik. Müstəqil dövlət olaraq öz sərvətlərimizin sahibiyik. İstədiyimiz ölkələr ilə əlaqələr
qururuq və belə işlər görürük. Amma ikinci boru da növbədədir. 1 trilyon kubmetr ehtiyatı olan «Şahdəniz»
yatağından Bakı–Tbilisi–Ərzurum qaz kəməri də çəkiləcəkdir.
Beləliklə, boru kəmərlərinin sayı artır. Təbiidir ki, bunlar çox böyük iqtisadi xarakter daşıyır. Ancaq təkcə
iqtisadi deyil, hesab edirik ki, bizim gördüyümüz işlər, Bakı–Tbilisi–Ceyhan siyasi xarakter daşıyır. Bu layihə
və onun həyata keçirilməsi Qafqaz bölgəsində sülhün, əmin-amanlığın, təhlükəsizliyin təminatçısı ola bilər. Bu
boru xətti, bu polad boru Azərbaycanı, Gürcüstanı, Türkiyəni bir-biri ilə daha sıx birləşdirəcəkdir.
Biz dost ölkələrik. Türkiyə bizim üçün dost, qardaş ölkədir. Gürcüstan bizim üçün dost, qardaş ölkədir. Eləcə
də biz onlar üçün dost, qardaş ölkəyik. Biz çox əlaqələr saxlayırıq. Ancaq bu əlaqələrimizi, necə deyərlər, daha
möhkəm tellərlə bağlayırıq. Bu tellərdən biri də Bakı–Tbilisi–Ceyhan kəməri olacaqdır. Mən şübhə etmirəm ki,
Amerika Birləşmiş Ştatları bu məsələlərdə bizi bundan sonra da dəstəkləyəcəkdir. Ona görə mən bu mərasimdə
Türkiyə Cümhuriyyətinə, onun prezidenti hörmətli Əhməd Necdət Sezərə təşəkkür edirəm. Gürcüstana, onun
prezidenti hörmətli Eduard Şevardnadzeyə təşəkkür edirəm. Amerika Birləşmiş Ştatlarına, onun prezidenti cənab
Corc Buşa təşəkkür edirəm.
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Mən bu yaxınlarda cənab Corc Buşdan antiterror koalisiyasında Azərbaycanın fəaliyyətini yüksək
qiymətləndirən çox xoş bir məktub aldım. Biz ötən il sentyabrın 11-də ABŞ-da baş vermiş dəhşətli terror
hadisəsindən dərhal sonra antiterror koalisiyasına qoşulmuşuq, bu koalisiyada öz vəzifəmizi yerinə yetiririk və
bundan sonra da yerinə yetirəcəyik. Beləliklə, biz bu sahədə də Amerika–Azərbaycan əlaqələrini inkişaf
etdiririk, daha da yüksəklərə qaldırırıq.
Dünən hörmətli nazir ilə söhbət edəndə o, prezident Buşdan mənə səmimi salamlar, çox xoş sözlər çatdırdı.
Bütün bunlara görə, ümumiyyətlə, Bakı–Tbilisi–Ceyhan boru xəttinin reallaşmasına dəstəyinə görə Amerika
Birləşmiş Ştatlarına, onun xalqına və prezident cənab Buşa təşəkkürümü bildirirəm.
Əziz dostlar!
Əziz qonaqlar!
Mən sizi bir daha ürəkdən salamlayıram, hamınıza cansağlığı arzu edirəm. Bakı–Tbilisi–Ceyhan irəliyə
gedəcək, gedəcək, gedəcəkdir!
TÜRKİYƏ PREZİDENTİ ƏHMƏD NECDƏT SEZƏRİN NİTQİ
Hörmətli cümhur başqanları!
Hörmətli nazirlər, dəyərli qonaqlar!
Bakı–Tbilisi–Ceyhan əsas ixrac boru kəmərinin təməlinin qoyulması mərasimində iştirak etməkdən böyük
qürur duyuram. Bu tarixi gündə qardaş Azərbaycanı iki illik fasilədən sonra yenidən ziyarət etməkdən də böyük
məmnunluq duyduğumu bildirmək istəyirəm.
Şərq–Qərb enerji dəhlizi çərçivəsində Bakı–Tbilisi–Ceyhan neft boru kəməri, Bakı–Tbilisi–Ərzurum qaz
kəməri layihələri və digər layihələr həyata keçirilməkdədir. Şərq–Qərb enerji dəhlizi Xəzəryanı ölkələrin neft və
qaz ehtiyatlarının dünya bazarlarına sabit şəkildə, təhlükəsiz çatdırılmasını təmin edəcəkdir. Bu layihələrin
həyata keçirilməsinə başlanıldığı vaxtlarda hamımız bunu xəyal kimi qəbul edirdik. Ancaq Türkiyə, Azərbaycan
və Gürcüstan müttəfiqlərinin dəstəyi ilə Xəzər dənizinin enerji sərvətlərini Qərbə daşıyacaq Şərq–Qərb enerji
dəhlizini təmin etmək üçün hər cür işləri görmüşlər, fəaliyyətlərini inancla, qətiyyətlə göstərmişlər.
Bizim bu qərarımız və qətiyyətimiz artıq bu gün bəhrəsini vermişdir. Dostum hörmətli Heydər Əliyevin «Üç
dənizin əfsanəsi» konfransında önəmli çıxışı zamanı bildirdiyi kimi, Bakı–Tbilisi–Ceyhan artıq əfsanəliyindən
çıxmış, gerçəkliyə çevrilmişdir. Bəli, indi Şərq–Qərb eneji dəhlizi layihəsi geri dönülməz nöqtəyə çatmışdır. Bundan
sonra bölgəmizin inkişafına və xalqlarımızın gücünə söykənən yeni əfsanələr tapmalı, bunları reallığa çevirmək üçün
birlikdə çalışmalıyıq.
Qafqazda və Xəzər dənizində yeni işbirliyinə başladığımız bu tarixi gündə dostlarım hörmətli Heydər Əliyev və
hörmətli Edurad Şevardnadze başda olmaqla, üç ölkənin hökumətlərinin dəyərli rəhbərlərinə, Amerika Birləşmiş
Ştatlarının hökumətinə, Azərbaycanın Dövlət Neft Korporasiyasına, Gürcüstanın Beynəlxalq Neft Şirkətinə,
Türkiyənin «Botaş» şirkətinə, Bakı–Tbilisi–Ceyhan əsas ixrac boru kəmərini həyata keçirən digər şirkətlərə,
xüsusilə bu layihəyə əvvəldən inancla dəstək verən ARDNŞ, «Türkiyə Petrolları Anonim Şirkəti»nə, bp,
«Statoyl», «Yunokal», «İtoçu» şirkətlərinə, Şərq–Qərb enerji dəhlizinin həyata keçirilməsində əməyi olan bütün
insanlara ürəkdən təşəkkürümü bildirirəm. «Eni» və «Total» şirkətlərinin bu layihəyə qoşulmalarının da böyük
məmnunluq doğurduğunu vurğulamaq istəyirəm.
Türkiyə lap əvvəldən Xəzər neftnin və təbii qazının Türkiyə üzərindən Qərb bazarlarına daşınmasının iqtisadi,
siyasi və strateji cəhətdən bölgə ölkələri və özü üçün ən doğru seçim olduğunu bildirmiş və bu sahədə böyük
fəaliyyət göstərmişdir. Bu layihələrin həyata keçirilməsi, bir tərəfdən, Qafqaz və Orta Asiya ölkələri ilə dünya
bazarları arasında Türkiyə üzərindən keçən təhlükəsiz enerji körpüsü yaradacaq, digər tərəfdən isə, Türkiyə ilə
Qərbin enerji təhlükəsizliyini artıracaqdır.
Bölgəmiz üçün başqa bir önəmli cəhət Bakı–Tbilisi–Ceyhan əsas ixrac boru kəmərinin ən təhlükəsiz yolla
Türkiyə üzərindən keçməsidir. Tarixi İpək Yolunun yenidən bərpa edilməsi layihəsinin də Xəzər hövzəsində yerləşən
ölkələr üçün əhəmiyyəti çox böyükdür. Xəzəryanı ölkələr ilə Qərb arasında ticarət körpüsü və siyasi körpü rolunu
oynayan bu layihələr bölgə ölkələrinin Qərbə qovuşması üçün önəmli əhəmiyyət daşıyacaqdır.
Bu gün təməlini qoyacağımız Bakı–Tbilisi–Ceyhan əsas ixrac boru kəmərinə qoşulması üçün Qazaxıstan
hökumətinin fəaliyyətinin uğurla nəticələnəcəyinə inanıram. Qazaxıstan və Türkmənistan Şərq–Qərb enerji dəhlizi
layihəsində yer almaqla, Xəzəryanı ölkələrin Qərb iqtisadiyyatına qovuşmasına yardımçı olacaqlar. Qazaxıstanın
Bakı–Tbilisi–Ceyhan layihəsinə, daha sonra isə Türkmənistanın və Özbəkistanın Bakı–Tbilisi–Ərzurum layihələrinə
qoşulmaları bölgədə işbirliyinin inkişafı baxımından böyük önəm daşımaqdadır.
Hörmətli cümhur başqanları!
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Hörmətli nazirlər!
Dəyərli qonaqlar!
Türkiyə enerji strategiyasını, təhlükəsizliyini diqqətlə həyata keçirməkdədir. Azərbaycanın qazı istər təbii qaz
ehtiyatlarımızın artırılması, istərsə də enerji təhlükəsizliyimizin təminatı baxımından strateji önəm daşıyacaqdır. Bu
məqsədlə Bakı–Tbilisi–Ərzurum boru xəttinin tamamlanmasına, Azərbaycan qazının Türkiyəyə çatdırılmasına xüsusi
əhəmiyyət veririk.
Bu fürsətdən istifadə edərək, Türkiyənin bütün qonşu ölkələrdən gələcək qaz kəmərləri üçün keçid yolu olduğunu
diqqətə çəkmək istəyirəm. Türkiyə qısa müddət içində Cənubi Avropaya qaz verilməsində tranzit ölkə rolunu oynayacaqdır. Bununla əlaqədar 2002-ci il martın 28-də Türkiyənın «Botaş» və Yunanıstanın «Depo quruluşu» şirkətləri
arasında bir anlaşma imzalanmışdır. Bu layihə ilə bağlı hüquqi sənədlər 2002-ci ilin üçüncü rübündə tamamlanacaqdır. Avropa Birliyi Komissiyasının da dəstəklədiyi bu layihə ilə Türkiyə yaxın gələcəkdə Avropanın təbii qazla
təminatı üçün, Rusiya, Əlcəzair və Norveçdən sonra, mühüm rolunu oynayacaqdır.
Bir sözlə, boru xətti layihələrinin həyata keçirilməsi regional işbirliyinin qurulmasına, Azərbaycan, Gürcüstan və
Türkiyənin iqtisadi inkişafının güclənməsinə, siyasi sabitliyin və demokratiyanın qorunmasına xidmət edəcək və
beləliklə, bölgədə və dünyada sülh işinə də kömək edəcəkdir. Bu layihələrin həyata keçirilməsi ilə Azərbaycan,
Gürcüstan və Türkiyə arasında yüksək səviyyəyə qalxan çox mühüm, möhkəm, dayanıqlı əlaqələr zəncirinə yeni
güclü həlqələr əlavə ediləcəkdir.
Bu duyğu və düşüncələrlə başda hörmətli Əliyev və hörmətli Şevardnadze olmaqla, Şərq–Qərb enerji dəhlizinin
gerçəkliyə çevrilməsində əməyi olan hər kəsi bir daha salamlayır, fəaliyyətləri sayəsində siyasi qətiyyətlərini,
yolgöstərici xidmətlərini ortaya qoyan Türkiyə Cümhuriyyətinin məndən öncəki cümhur başqanları mərhum Turqut
Özalı və hörmətli Süleyman Dəmirəli hörmət və ehtiram duyğuları ilə anıram. Bu böyük layihələrin Azərbaycan,
Gürcüstan və Türkiyə xalqları arasındakı dostluq və qardaşlığın daha da möhkəmləndirilməsini, bölgəmizə sülh və
əmin-amanlıq gətirməsini diləyirəm.
GÜRCÜSTAN PREZİDENTİ EDUARD ŞEVARDNADZENİN NİTQİ
Cənab prezident Heydər Əliyev!
Cənab prezident Əhməd Sezər!
Amerikanın cənab Energetika naziri!
Xanımlar və cənablar, qonaqlar, övladlarımız!
İndi burada baş verənləri bizim gələcək nəsillərimiz görür və minnətdarlıq hissi ilə xatırlacayaqlar. XXI əsr Bakı–
Tbilisi–Ceyhan əsas ixrac boru kəmərinin tikintisi ilə başlandı. Bu, Azərbaycan, Türkiyə və Gürcüstan dövlətlərinin
çoxəsrlik tarixində son dərəcə əhəmiyyətli hadisələrdəndir. Müstəqillik əldə etdikdən ötən 10 ildə Gürcüstan üçün bu,
ən böyük nailiyyətlərdəndir. Mənə icazə verin, bu təntənənin səbəbkarına, ümumiyyətlə, bu mühüm layihənin əsas
yaradıcısına, Azərbaycan xalqının tanınmış liderinə, xalqımın əsl dostuna, qardaşım Heydər Əliyevə bu sevincli
gündə gürcü xalqı adından dərin minnətdarlığımı bildirim. Dəfələrlə demişəm, yaddaşlardan silinməsin deyə bir daha
təkrar edirəm – prezident Heydər Əliyevin qəhrəmanlığı, müdrikliyi, mətanəti və qarşısına qoyduğu məqsədinə
sarsılmaz sədaqəti olmasaydı, Şərq–Qərb enerji dəhlizi gerçəkləşə bilməzdi.
Bizim bədxahlarımız da məhz bunu istəyirdilər. Ona görə də təxribat aktlarından belə çəkinmirdilər. Ancaq onlar
öz məqsədlərinə onda nail ola bilmədilər və gələcəkdə də nail ola bilməyəcəklər.
İcazə verin, prezident Sezərə atəşin salamlarımı yetirim. Şərq–Qərb enerji dəhlizinin tikintisində Türkiyənin rolu
mühümdür. O, bölgənin lider dövləti kimi, tarixi vəzifə daşıyır. Onun bu vəzifəsi Azərbaycan və gürcü xalqlarının
Avroatlantik məkanına, Dünya Birliyinə inteqrasiyasında öz təzahürünü tapır.
Yeni Böyük İpək Yolu ideyası yarandığı gündən bölgədə həmin ideyanın həyata keçirilməsini təmin edəcək əsas
qüvvə məhz Türkiyə oldu. Şərq–Qərb enerji dəhlizini mən yeni Böyük İpək Yolunun onurğası adlandırardım. Qafqaz
və Mərkəzi Asiya dövlətlərinin möhkəmlənməsi, azad seçimə əsaslanan inkişaf yolu ilə getmək imkanı məhz bundan
asılıdır. Müasir dünyada bunu Amerika Birləşmiş Ştatları kimi dərindən dərk edənlər azdır. Bu layihəni və bir çox
başqa layihələri açıq və gizli maneələrdən keçirən həlledici amil məhz dünyanın lideri olan həmin dövlətin dəstəyidir.
Həmin layihələrə qarşı əvvəldən olan şübhələrə baxmayaraq, o öz beynəlxalq sanbalı və nüfuzu ilə bu layihələrin
uğurunu təmin etmişdir.
Zərrə qədər şübhə etmirəm ki, Bakı–Tbilisi–Ceyhan və Bakı–Tbilisi–Ərzurum boru kəmərləri prezident Buşun
dəstəyi sayəsində yaxın vaxtlarda istismara veriləcək, Qara dəniz və Xəzər dənizi hövzəsində həyata keçirilən ən uğurlu
layihələr olacaqdır.
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Avropa Birliyinin rolunu xüsusi qeyd etməyə bilmərəm. Həmin birlik Böyük İpək Yolu layihəsinə həyat və
dəstək verənlərdəndir. Əgər 1990-cı illərdə həmin layihəyə qarşı hökm sürən bədbinlikdən söz açırıqsa, onda
onu da deməliyik ki, həmin şübhələrin aradan qaldırılmasında Avropa Birliyinin, onun rəhbərlərinin, onun üzvü
olan ölkələrin, ələlxüsus da Almaniya, Böyük Britaniya və Fransanın rolu əvəzsizdir.
Əsas ixrac boru kəmərində iştirak edən şirkətləri salamlayıram. Bugünkü tarixi hadisə onların yorulmadan
çalışmalarının və fasiləsiz zəhmətlərinin bəhrəsidir. Yüksək peşəkarlıq nümunəsi göstərən, əsas ixrac boru
kəmərinin tikintisinin uğurla başa çatmasının və uğurlu istismarının zəminini təşkil edən şirkətlərin rəhbərlərinə,
onların bütün əməkdaşlarına öz dərin təşəkkürümü bildirmək istəyirəm.
Şərq–Qərb enerji dəhlizinə Qazaxıstanın qoşulmasına regional əməkdaşlıq prinsipləri baxımından böyük
əhəmiyyət verirəm. Bu barədə həm Heydər Əliyev, həm də Əhməd Sezər qeyd etmişlər. Həmin proses artıq
praktiki olaraq başlanmışdır. Onun daha da inkişaf etməsinə Gürcüstan da təkan verəcəkdir. Biz hər cür imkan
yaradacağıq ki, qardaş Ukrayna, Rumıniya, Bolqarıstan və Avropanın başqa ölkələri həmin dəhlizin sonrakı
inkişafının gözəl bəhrəsini görsünlər.
Bu gün mən təkcə vətənimin və ona dost olan ölkələrin böyük qələbəsinin iştirakçısı olduğuma görə deyil,
həm də ona görə xoşbəxtəm ki, hələ 12 il bundan öncə Vladivastokdan Vankuvevrədək vahid Avroatlantik
məkanı barədə irəli sürdüyum ideya, Böyük İpək Yolunun Avroatlantik məkanına inteqrasiyasına dair tarixi
Bakı sammitinin qərarları göz önündə gerçəkləşərək həyata keçir. Bu yolda biz hamımız ilk qələbəyə indiyədək
maneəsiz işləyən Bakı–Supsa boru kəməri işə salınanda nail olduq. Cəsarətlə deyə bilərəm ki, Bakı–Supsa
layihəsi Qərb istiqamətinin, xüsusən də Gürcüstandan keçən marşrutun etibarlılığını, sərfəliliyini təsdiq edən
Bakı–Tbilisi–Ceyhan layihəsinə yol açmışdır.
Xanımlar və cənablar!
Gerçəkləşməsi bu gün başlanan əsrin layihəsi bir irs olaraq bizim nəvə-nəticələrimizə qalacaqdır. Mən fəxr edirəm ki,
bizim nəslimiz onlara layiqli miras qoyur. Biz birgə qüvvəmizlə, razılaşdırılmış ahəngdar fəaliyyətimizlə, azacıq da olsa,
möcüzə yaratmağa qadir olduğumuzu dünyaya göstərdik. Arzu edirəm ki, bizim birgə əməkdaşlığımız bir çox belə
möcüzələr yarada bilsin.
Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm. Sizə xoşbəxtlik arzu edirəm! Qardaş Azərbaycana tərəqqi arzu edirəm!
ABŞ-IN ENERGETIKA NAZIRI SPENSER ABRAHAMIN ÇIXIŞI
Möhtərəm prezidentlər!
Bakı–Tbilisi–Ceyhan əsas ixrac boru kəmərinin tikintisinin ilk mərhələsinin başlanmasını bayram etmək üçün
burada olmaq mənim üçün çox xoşdur. Bu, vacib tədbirdir. Bu, Bakı–Tbilisi–Ceyhan kəmərinin başlanğıcından
xəbər verən bir tədbirdir. Prezident Əliyev, prezident Sezər və prezident Şevardnadze ilə bir yerdə olmaq çox xoşdur.
Bu, gözəl kommersiya, ticarət və mühəndis layihəsi, Xəzər dənizindən nefti Gürcüstan vasitəsilə Türkiyənin
Aralıq dənizi sahilinə, Ceyhana, oradan da dünyaya daşıyacaq 1760 kilometrlik boru kəməridir.
Prezident Heydər Əliyevin Azərbaycanın əsas ixrac boru kəmərinin işçi qrupunu yaratdığı vaxtdan, yəni 1997-ci
il sentyabrın 5-dən bəri bugünkü tədbirin iştirakçıları uzun yol keçmişlər. Ötən müddət ərzində prezident Heydər
Əliyev neft və qaz ixrac dəhlizinə verdiyi dəstəkdən geri çəkilməmişdir. Onun boru kəmərlərinin reallığa
çevrilməsində göstərdiyi uzaqgörənlik və qətiyyət bu böyük və mühüm işlərin düzgün istiqamətləndirilməsini
mümkün etmişdir.
Mən həmçinin layihənin operatoru kimi, bp şirkətinin xidmətlərini qiymətləndirmək istəyirəm. O, Bakı–Tbilisi–
Ceyhan layihəsinə həyat vermək üçün özəl şirkətlərdən ibarət beynəlxalq qrupun yaradılmasında çox böyük iş
görmüşdür. Mən çox məmnunam ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarından burada «Yunokal» və «Delta Hess» şirkətləri də
iştirak edirlər.
Mən dünən prezident Heydər Əliyev ilə görüşəndə demişəm və indi də bildirmək istəyirəm ki, ABŞ prezidenti
cənab Buş da bu layihənin əhəmiyyətindən çox yaxşı xəbərdardır. O, prezident Əliyevə və bugünkü tədbirin iştirakçılarına bir məktub göndəribdir. Mən indi bu məktubu oxuyuram:
«Mən Azərbaycan, Gürcüstan və Türkiyə xalqlarına və prezident Əliyevə, prezident Sezərə və prezident
Şevardnadzeyə Bakı–Tbilisi–Ceyhan neft boru kəməri layihəsinin açılışı münasibətilə salamlarımı, təbriklərimi
göndərirəm.
Mən çox məmnunam ki, bu mühüm layihə indi həyata keçirilir və Amerika Birləşmiş Ştatlarından iki şirkət burada
iştirak edir. Regionda yerləşən ölkələrin hökumətləri və bp-nin rəhbərlik etdiyi investorlar qrupu ilə ictimai, özəl
səviyyədə sıx əməkdaşlıq qurulmuşdur və onun irəliləməsinə daha fəal töhfə verilmişdir.
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Bakı–Tbilisi–Ceyhan boru kərəmi Şərq–Qərb enerji dəhlizində mərkəzi komponentdir. Buraya regiona yeni
sərmayənin cəlb olunması, dünyanın enerji təhlükəsizliyinin gücləndirilməsi, Xəzər hövzəsi ölkələrinin suverenliyi və
müstəqilliyinin möhkəmləndirilməsi, bu ölkələrin iqtisadi əməkdaşlığına və dünya iqtisadiyyatına inteqrasiyasına
təkan verilməsi daxildir. Bu boru kəməri region ölkələrinə, habelə dünyanın digər yerlərindəki ölkələrə xeyirlər
gətirəcəkdir.
Mən bugünkü mərasimdə iştirak edən dövlət, hökumət və şirkət rəhbərlərinə onların strateji uzaqgörənliyi və
qətiyyətinə görə ən xoş sözlərimi çatdırıram. Amerika Birləşmiş Ştatları Xəzərin enerji ehtiyatlarının üzümüzə gələn
uzun illər boyunca təhlükəsizliyinin gücləndirilməsinin təmin olunmasında sizinlə davamlı tərəfdaşlıq etmək
əzmindədir.
Corc Buş
ABŞ prezidenti»
Baxmayaraq ki, bu boru kəməri ilə ilk neftin keçəcəyi vaxta hələ xeyli qalır, ancaq bu layihə regionun gələcəyinə
əhəmiyyətli töhfələr vermişdir. Bu layihəni ərsəyə gətirərkən birgə işlədikləri zaman Azərbaycan, Gürcüstan və
Türkiyə hökumətlərinin öz aralarında yaratdıqları əməkdaşlıq və etibarlılıq gələcək birgə işlərdə inkişaf üçün, yeni
tərəfdaşlar üçün, regionun digər ölkələri üçün bir model ola bilər.
Biz həmçinin özəl sektor sərmayəsinin gücünü də qiymətləndirməliyik. İnanırıq ki, hökumətlərin və özəl
şirkətlərdə çalışanların birliyi qarşıdakı illərdə dünyanın hər yerində enerji ehtiyatlarının uğurlu işlənilməsi üçün
mühüm amil olacaqdır. Bu cür tərəfdaşlığa dəstək vermək və onu ruhlandırmaq ABŞ-ın enerji siyasətində əsas yer
tutur.
Enerji sahəsində tərəfdaşlığı genişləndirmək imkanları da çox yaxşı haldır. Siz birlikdə işləməklə Xəzərin zəngin
enerji ehtiyatlarına daha geniş qapılar açırsınız. Bu boru kəməri hər üç ölkənin xalqına, xüsusilə, Azərbaycan xalqına
mənfəətlər gətirməlidir. Bu kəmər Azərbaycanda enerji ehtiyatlarının istismar sürətini artıracaq və prezident Heydər
Əliyevin yaratdığı Neft Fondu kimi tərifəlayiq qurumlara kömək edəcək ki, neftlə bağlı qoyulan xarici sərmayələrdən
gələcək gəlirlər yoxsulluğun azaldılmasına, təhsilə və Azərbaycanın kənd yerlərindəki əhalinin yaşayış səviyyəsinin
yüksəldilməsinə yönəldilsin.
Amerika Birləşmiş Ştatları Xəzər regionunun hökumətləri ilə birgə işləməyə davam etmək əzmindədir. Dünyanın
enerji bazarlarının daha fəal iştirakçısına çevrilməyiniz prosesində, hasilatdan və nəqldən gələcək gəlirlərin artımı üçün
çoxşaxəliliyin sürətləndirilməsi prosesində biz sizinlə birlikdə işləməyə davam edəcəyik. İnanırıq ki, bu kimi birgə
layihələr yerli, regional və qlobal sülhə, firavanlıq və əmin-amanlığa doğru daha yaxın bir yoldur.
Biz hamımız bu qələbəni qeyd etmək üçün buraya yığışmışıq. Bilirik ki, bu layihədən əldə edilən gəlirlərin hamısı
bütün digər layihələrin irəliyə aparılmasına çox yaxşı zəmin yaradır. Bu, qısa müddətdə əldə olunmuş çox böyük
irəliləyişdir. Elə bir irəliləyişdir ki, cəmi on il əvvəl buna ancaq xəyal demək olardı. Bizim ümumi təhlükəsizlik,
kommersiya maraqlarımız, sülh və firavanlığa olan maraqlarımız bu kəmərin uzunluğu ilə daha da güclənəcəkdir.
Bu tədbirdə hamınızın olması bizi dövlətlərimiz arasında münasibətlərdə yeni, daha böyük ümidlər verən tarixin
iştirakçısına çevirir. Tarixin bu bölməsini yazarkən gəlin söz verək ki, biz bu gün burada, bu tədbirdə nailiyyətlərini
qiymətləndirdiyimiz adamların belə alicənablıqla irəliyə, bu səviyyəyə gətirib çatdırdıqları işi davam etdirəcəyik. Bu
layihənin uğurla həyata keçirilməsi uğrunda işimizi birlikdə davam etdirəcəyik ki, ondan hamımız üçün gəlirlər
gəlsin.
Cənab prezident Heydər Əliyev, qonaqpərvərliyiniz üçün Sizə ürəkdən təşəkkür edirəm. Müdrik rəhbərliyinizə görə
çox sağ olun.
N a t i q Ə l i y e v: Zati-aliləri möhtərəm prezidentlər!
Hörmətli qonaqlar, xanımlar və cənablar!
Azərbaycanın paytaxtında, Bakı şəhərində keçirilən bugünkü mərasim dünyanın çox ölkələrinin diqqət
mərkəzindədir. Bu ölkələr Azərbaycanda həyata keçirilən layihələri daim dəstəkləyiblər və bu gün də bu mərasimə çoxsaylı teleqram və məktublar göndəriblər.
Zati-aliləri, icazənızlə, bız onun bir neçəsini burada oxuyaq. Fransa Respublikasının prezidentı Jak Şirakın
təbrik məktubunu oxumaq üçün bu ölkənin Azərbaycandakı səfiri xanım Şantal Puareyə söz verilir.
«Hörmətli Azərbaycan, Gürcüstan və Türkiyə prezidentləri!
Mən bu məktubumda sizlərə, Azərbaycana, Türkiyəyə və Gürcüstana uğurlar arzulayıram, bu layihənin
uğurlu və xeyirli olmasını diIəyirəm.
Bakı–Tbilisi–Ərzurum qaz kəmərinə Fransanın şirkətləri də qoşulubdur. Eyni zamanda, Bakı–Tbilisi–
Ceyhan konsorsiumuna Fransa şirkətlərinin daxil olmasını məmnuniyyət hissi ilə qeyd edirəm. Cənubi Afrikada
«Davamlı İnkişaf üzrə» beynəlxalq sammitdə mən ətraf mühitin qorunmasında hamımızın kollektiv məsuliyyə-
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timizi təkidlə vurğuladım. Azərbaycan, Gürcüstan və Türkiyə, eləcə də bp şirkəti bu işləri ekoloji cəhətdən
məsuliyyətlə həyata keçirəcəkləri barədə öz iradələrini aydın şəkildə ifadə etmişlər. Biz sizinlə bu yolu seçmişik
və bu sahədə Fransanın təcrübəsinə etibar edə bilərsiniz.
Nəhayət, icazə verin, neftdən və qazdan əldə edilən gəlirlərin ehtiyatla idarə olunması üçün yaradılan Neft
Fondunun təsis olunmasını alqışlayım. Bu, Azərbaycan xalqına yalnız xeyir gətirə biləcək uğurlu bir təşəbbüsdür.
Azərbaycan Respublikasının hörmətli prezidenti Heydər Əliyev, Gürcüstanın prezidenti hörmətli Eduard
Şevardnadze, Türkiyə Respublikasının prezidenti hörmətli Əhməd Necdət Sezər, qoy bu gün açılışında iştirak etdiyiniz layihələr ölkələrinizin inkişafına və hər üç ölkə ilə Fransa arasında dostluq və əməkdaşlıın möhkəmlənməsinə xidmət etsin.
Jak Şirak
Fransanın prezidenti»
İngiltərə nümayəndə heyətinin rəhbəri cənab Piter Tibber Böyük Britaniyanın Baş naziri Toni Bleyrin təbrik
məktubunu oxudu:
«Azərbaycan Respublikasının Prezidenti zati-aliləri
cənab Heydər Əliyevə
Hörmətli cənab Prezident!
Bakı–Tbilisi–Ceyhan ixrac neft kəmərinin tikintisinin təməlinin qoyulması və bu layihə ilə əlaqədar olaraq
«Azəri»-«Çıraq»-«Günəşli» neft yataqlarının tammiqyaslı işlənilməsi münasibətilə Sizi təbrik edirəm.
Mən bp-nin, Böyük Britaniyanın digər şirkətlərinin Azərbaycanın neft sənayesində əhəmiyyətli rol
oynamasından çox məmnunam. Bu möhtəşəm layihənin müvəffəqiyyətlə həyata keçirilməsi hər iki ölkəyə böyük
fayda verəcəkdir. Bu, Britaniya şirkətinin Azərbaycana ən azı daha 20 il cəlb olunması deməkdir.
Ölkələrimiz arasında siyasi əlaqələr, eləcə də güclü ticarət-iqtisadi əlaqələr getdikcə artır. Avropa Şurasına
qəbul olunmaq və eləcə də Avropa Birliyi ilə tərəfdaşlıq və əməkdaşlıq sazişi vasitəsilə nazirlərimiz də bütün
səviyyələrdə əlaqələr yaradıblar. Mən eləcə də Azərbaycanın gələcəkdə Ümumdünya Ticarət Təşkilatının üzvü
olmasını arzu edirəm.
Bu gün Azərbaycan xalqı üçün tarixi bir gündür. Bu hadisə Azərbaycan, Gürcüstan və Türkiyə arasında
əməkdaşlığı gücləndirir. Xəzərin yeraltı sərvətlərindən istifadə edilməsinin gerçəkləşdirilməsi artıq uzaq xülya
deyildir. Bu, sərvətin müdrikliklə idarə edilməsi, insanların həyat şəraitini yaxşılaşdırmaq üçün saysız imkanlar
yaradır.
Azərbaycan xoş həyəcan dolu bir gələcəyin astanasındadır. Mən və eləcə də Böyük Britaniya sizə bu yolda
müvəffəqiyyət arzulayırıq. Çox sağ olun.
Hörmətlə,
Toni Bleyr
Böyük Britaniyanın Baş naziri».
Sonra Norveçin Bakıdakı səfiri Steinar Gilə söz verildi.
Azərbaycan, Gürcüstan və Türkiyənin hörmətli prezidentləri!
Möhtərəm Baş nazir və nazirlər!
Xanımlar və cənablar!
Bu gün burada Norveçdən təbrik məktubunu oxumaq bizim üçün fövqəladə dərəcədə əhəmiyyətlidir.
İcazənizlə, möhtərəm Heydər Əliyevə Norveçin Baş naziri cənab Bundevikin təbrik məktubunu oxuyum:
«Azərbaycan Respublikasının Prezidenti zati-aliləri
cənab Heydər Əliyevə
Möhtərəm prezident Heydər Əliyev!
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Mən Bakı–Tbilisi–Ceyhan boru xəttinin təməlinin qoyulduğu bu gündə Sizə ən səmimi arzularımı
çatdırmaq istəyirəm. Bu boru xətti «Azəri», «Çıraq», «Günəşli» neft yataqlarının istismarı üçün çox
önəmli əhəmiyyət kəsb edəcəkdir. Beləliklə, bölgədə neft və qaz hasilatı əhəmiyyətli dərəcədə artacaq,
Azərbaycan, Gürcüstan və Türkiyə daha sıx əməkdaşlıq imkanı əldə edəcəklər.
Bundan əlavə, biz fəxr edirik ki, Norveçin «Statoyl» firması da belə bir mühüm işdə iştirak edir, onun
bir parçasıdır. Beləliklə, Norveç və Azərbaycan, eləcə də Norveç və bölgə ölkələri arasinda əməkdaşlıq
qüvvətlənəcək və bu, ölkəmizi bölgəyə daha da yaxınlaşdıracaqdır.
Bu mərasimlə bağlı, boru xəttinin uğurlu olması üçün ən səmimi təbriklərimizi Sizə çatdırıram.
Xyel Maqne Bundevik
Norveçin Baş naziri».
AZƏRBAYCAN BEYNƏLXALQ ƏMƏLİYYAT ŞİRKƏTİNİN PREZİDENTİ
DEVİD VUDVORDUN ÇIXIŞI
Zati-aliləri cənab prezidentlər!
Cənab Energetika naziri!
Möhtərəm qonaqlar, xanımlar və cənablar!
Əvvələn, Azərbaycan Beynəlxalq Əməliyyat Şirkətindəki tərəfdaşlarımız – ARDNŞ, «Yunokal», «LUkoyl»,
«Statoyl», «Eksson-Mobil», TPAO, «Devon», «İtoçu» və «Delta Hess» şirkətləri adından, ikincisi, Bakı–Tbilisi–Ceyhan Boru Kəməri Şirkətindəki tərəfdaşlarımız – ARDNŞ, «Yunokal», «Statoyl», TDAO, «Eni»,
«İtoçu», «Delta Hess», TFE, İmpeks» şirkətlərinin adından bu gün burada çıxış etmək imkanından çox
məmnunam.
Bu gün həqiqətən tarixi bir gündür. Biz bu gün buraya iki böyük layihənin tikinti mərhələsinin başlanmasını
bayram etmək üçün toplaşmışıq. Bunlar «Azəri»–«Çıraq»–«Günəşli» yataqlarının (AÇG) işlənilməsi üzrə Faza–
2 və Bakı–Tbilisi–Ceyhan boru kəməri layihələridir. Əminik ki, onların hər ikisinin Azərbaycana, Gürcüstana
və Türkiyə üçün əhəmiyyətli dərəcədə müsbət təsiri olacaqdır.
Beləliklə, biz hamımız bu gün Azərbaycan, Gürcüstan və Türkiyədə enerji iqtisadiyyatının yeni bir dövrünün
yaranması ərəfəsindəyik. Bu, qanunauyğun haldır, dünyanın hələ də öz enerji ehtiyatları üçün arxalanmaqda
davam etdiyi bir sənayenin yaranmasına 100 ildən də çox töhfə vermiş bir ölkə olan Azərbaycan bu nəhəng
enerji layihələri üçün karbohidrogen ehtiyatlarını təmin edəcəkdir.
1997-ci il noyabrın 7-dən – «Çıraq» yatağından ilkin neftin hasilinə başlanandan bəri bütün maraqlı tərəflərlə
əməkdaşlıq şəraitində əldə etdiyimiz mühüm irəliləyişlər barədə əvvəllər də danışmışam.
İlkin neft layihəsi çərçivəsində artıq 165 milyon barreldən çox neft hasil edilmiş və Azərbaycan
dövlətinə təxminən 500 milyon dollarlıq mənfəət nefti təhvil verilmişdir.
«Azəri» yatağının mərkəzi hissəsinin işlənilməsi üzrə Faza–1 layihəsinin tikinti işləri də yaxşı
gedir. Bu layihəyə sanksiya verilməsindən bir il ötür, irəliləyiş əladır və layihə cədvələ tam uyğun həyata
keçirilir. Faza-1 üzrə hasilatın 2005-ci ilin əvvəllərində başlayacağı və nəticədə, orta hesabla gündə 375.000
barrel neft çıxarılacağı gözlənilir.
Bu işin icrası bizdə belə böyük inam yaratmışdır ki, Azərbaycan və Gürcüstan uğurlu biznes qurmaq üçün
möhkəm özül yaradılmasını təmin edə bilərlər və edirlər. Lakin bu günədək əldə etdiklərimiz nə qədər
əhəmiyyətli olsa da, hazırda həyata keçirdiklərimizlə müqayisədə xeyli azdır.
Biz layihələrimizin həcmini və miqyasını genişləndirərək, Türkiyəni də bu işə qoşmaq ərəfəsindəyik. Biz
burada uzun müddət fəaliyyət göstərəcəyik və ABƏŞ, BTC və «Şahdəniz» dəki tərəfdaşlarımızla birlikdə Xəzər
regionundakı neft və qaz layihələrinə bundan sonra əlavə 18 milyard dollar sərmayə qoymağı planlaşdırırıq,
bunun da əksər hissəsi Azərbaycana qoyulacaqdır.
Faza–2 layihəsinin dəniz obyektləri iki əsas hasilat platformasından ibarət olacaqdır. Onlar «Azəri» yatağının
qərb və şərq hissələrində yerləşəcək və hər ikisi Faza-1-in hasilat platforması ilə oxşar olacaqdır.
Yeni hasilat platformasından çıxarılacaq neft uzunluğu 190 kilometr olan 30 düyməlik yeni sualtı boru
kəməri vasitəsilə Səngəçal terminalına nəql ediləcəkdir. Səngəçal terminalında Faza–2 layihəsinin əsas hissəsi
olaraq, böyük genişləndirmə işləri aparılacaqdır. Bunun nəticəsində terminalın gücu sutkada 800.000 barreldən
artıq olacaq, onun ümumi sahəsi 540 hektaradək artacaq və terminal dünyanın bu növ ən böyük obyektlərindən
birinə çevriləcəkdir.
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AÇG-nin işlənilməsinin üçüncü, yekun fazası 2007-ci ildə tamamlanacaq və bu mərhələ yataqlardan ümumi
hasilatı gündə 1 milyon barreldən yuxarı səviyyəyə çatdıracaqdır.
Səngəçal terminalında texniki emaldan keçirilmiş neft Ceyhana ixrac olunmaq üçün Bakı–Tbilisi–Ceyhan
boru kəmərinə vurulacaqdır.
BTC layihəsinin mahiyyəti nədir? Statistik məlumatlara görə, bu, uzunluğu 1760 kilometr olan, əsasən 42
düyməlik boru kəmərinə, 8 nasos stansiyasına və 98 siyirtməli stansiyaya malik, 2,95 milyard dollar sərmayə
tələb edən layihədir. Xəzər dənizindən Aralıq dənizinədək olan yol boyunca boru kəməri bəzi yerlərdə 2700
metrdən də artıq yüksəklikdən və 1500-dən çox çaydan keçəcəkdir.
Lakin BTC təkcə bu demək deyildir. Bu layihə yeni Şərq–Qərb enerji dəhlizini açacaq və bizi yalnız yerli
ıxrac çözümü olan orta miqyaslı neft hasilatı əməliyyatlarından beynəlxalq ixrac çözümünə malik nəhəng neft
istismarı əməliyyatlarına aparacaqdır. Bu elə bir beynəlxalq ixrac çözümüdür ki, onun beynəlxalq standartlara
uyğun fəaliyyət göstərən beynəlxalq tərəfdaşları var. Bununla belə, o, yerli tərəfdaşlardan, yerli məhsullardan
və xidmətlərdən istifadə etməklə və əhəmiyyətli sayda yerli işçi qüvvəsi cəlb etməklə yerli ehtiyaclara çox
həssas yanaşır.
Gəlin həm də unutmayaq ki, BTC böyük həcmdə xam neftin çox tünlük olan Türkiyə boğazlarından yan
keçməklə birbaşa dünya bazarlarına nəqlinə imkan yaradacaq və ətraf mühitin qorunması ilə bağlı Türkiyənin'
bütün narahatlıqlarını aradan qaldıracaqdır.
Beləliklə, biz bu gün hansı mərhələdəyik? Bu gün biz artıq gələcək uğurlarımız üçün möhkəm təməl
qoymuşuq. Bununla yanaşı, biz yalnız bütün maraqlı tərəflərin fəal dəstəyi, iştirakı və əməkdaşlığı ilə irəli gedə
bilərik.
Mən burada bizi bu tarixi günə gətirib çıxaran rəhbərliyinə görə prezident Heydər Əliyevə xüsusi
minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm. Sizin prezident Şevardnadze və prezident Sezərlə birlikdə regionda
yaratmış olduğunuz sülh və sabitlik, imzaladığınız müqavilələrin bütövlüyü bu çoxmilyardlı dollarlıq
sərmayələr tələb edən layihələri irəli apara bilməyimiz üçün həlledici əhəmiyyətə malikdir. bp və tərəfdaşları
layihələrimizə gətirmiş olduğunuz gələcəyə tuşlanmış baxışları və uzaqgörənliyi, sizin nazirlərinizin və şəxslərinizin dəstəyini olduqca yüksək qiymətləndirirlər. Əminəm ki, biz bu layihələri irəli apardıqca və bugünkü tarixi
günlə son məqsədə çatacağımız dövr arasında üzləşəcəyimiz labüd çətinliklərin aradan qaldırılmasında Sizin
daimi dəstəyinizə arxalana bilərik.
Mən həmçinin digər maraqlı tərəflərin – Azərbaycan, Gürcüstan və Türkiyə xalqlarının, ABŞ və Avropa
hökumətlərinin, maliyyə qurumlarının, dövləti təmsil edən tərəfdaşlarımızın – ARDNŞ və Gürcüstan
Beynəlxalq Neft Korporasiyasının, çoxsaylı podratçılarımızın və əlbəttə, layihədəki tərəfdaşlarımızın
əhəmiyyətli töhfələrini yüksək qiymətləndirmək istərdim. Onların dünyanın bir çox ölkələrindən – Böyük
Britaniya, ABŞ, Türkiyə, Norveç, Yaponiya, Rusiya, Səudiyyə Ərəbistanı və İtaliyadan olmaları layihələrin əsl
beynəlmiləl təbiətini və bunun nəticəsi kimi, bu layihələrə göstərilən çox geniş dəstəyi əks etdirir.
Biz bu dəstəyə nail olmaq üçün çox ciddi çalışmışıq, bütün aidiyyəti tərəflərlə geniş məsləhətləşmələr
aparmışıq. Biz BTC marşrutunun seçilməsinə böyük qayğı ilə yanaşmışıq, məsələn, elə bir əminlik yaratmağa
çalışmışıq ki, bircə nəfər də olsa, öz evinin köçürülməməsi barədə xahiş etməsin. Biz mənfi təsirin azaldılması
üzrə geniş məsləhətləşmələr aparmışıq ki, nəticədə bu ərazidə tikinti işlərimiz başa çatdıqdan sonra ətraf mühiti
işə başladığımız vaxt necə idisə, o cür, yaxud daha yaxşı vəziyyətdə təhvil verə bilək.
Hər bir işi bp-nin siyasətinə və tranzit ölkə hökuməti ilə sazişlərdəki öhdəliklərə uyğun olaraq, ən yüksək
beynəlxalq standartlarla görməyə söz veririk. Bu öhdəliklərlə bərabər, hər bir hökumətin özünün həyata
keçirəcəyi hüquq və tələblər də var və biz hökumətlərarası sazişlərin və tranzit ölkə hökuməti ilə sazişlərin
yaratmış olduğu hüquqi əsaslar çərçivəsində bundan sonra da əməkdaşlıq etmək ümidindəyik ki, bu layihələrin
təhlükəsiz, sərfəli və səmərəli yerinə yetirilməsi təmin olunsun.
İnanırıq ki, əldə olunacaq böyük gəlirlərdən yaxşı istifadə təmin edilərsə, bu, regionun əhalisinə əsaslı fayda
verə bilər. Neft gəlirlərinin daxil olmasında və onlardan istifadə edilməsində şəffaflığı təmin etmək üçün
Azərbaycanda Neft Fondunun yaradılmasından xüsusilə ruhlanmışıq.
Cənab prezidentlər, cənab Energetika naziri, hörmətli qonaqlar, xanımlar və cənablar!
Zənnimcə, biz bu gün bir arzunu bölüşürük – Gürcüstan və Türkiyə ilə əməkdaşlıqda Azərbaycanda dünya
səviyyəli neft və qaz layihələri gerçəkləşəcək və bu, ölkələrə, onların vətəndaşlarına sanballı fayda və mənfəət
gətirəcəkdir. Elə buna görə də bu gün Faza–2 və BTC layihələrinə sanksiya verilməsinə həsr edilmiş bu
mərasimdə olmaqdan məmnunluq duyuram. bp və onun tərəfdaşları bu arzunun reallığa çevrilməsi üçün sizinlə
birlikdə işləmək əzmindədirlər.
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Sağ olun.
ARDNŞ-NIN PREZIDENTI NATIQ ƏLIYEVIN ÇIXIŞI
Azərbaycan Respublikasının prezidenti zati-aliləri cənab Heydər Əliyev!
Türkiyə Cümhuriyyətinin prezidenti zati-aliləri cənab Əhməd Necdət Sezər!
Gürcüstanın prezidenti zati-aliləri cənab Eduard Şevardnadze!
Hörmətli qonaqlar, xanımlar və cənablar!
İki gündən sonra müstəqil Azərbaycanın yeni neft strategiyasının əsasını qoyan «Əsrin müqaviləsi»nin imzalanmasının 8 ili tamam olacaqdır. Dünya miqyaslı dahi siyasətçi cənab Heydər Əliyevin uzaqgörənliyi, dövlətin
və ölkə iqtisadiyyatının inkişafının əsas qanunları və yolları haqqında ensiklopedik biliyə malik olması, böyük
və misilsiz rəhbərlik təcrübəsi, xalqına sədaqəti və Vətənə sonsuz məhəbbəti ona miqyasına görə dünyada
analoqu olmayan çox nəhəng layihəni yaratmaq, eyni zamanda, onun həqiqi rəhbəri və bilavasitə əsas icraçısı
olmaq imkanı verdi. Bu gün tam qətiyyətlə demək olar ki, Heydər Əliyevin neft konsepsiyası nəinki
Azərbaycanın XXI əsrdəki inkişafının əsasını qoydu, həm də Xəzər regionundakı zəngin karbohidrogen
potensialını hərəkətə gətirərək, yeni inkişaf mərhələsinə yol açdı və bütövlükdə, regionun dünyanın ən böyük
enerji mərkəzlərindən birinə çevrilməsində həlledici qüvvə rolunu oynadı.
Mən öz adımdan, çoxsaylı tərəfdaşlarım və xarici qonaqlar adından bu gün Bakı şəhərində baş verən tarixi
əhəmiyyətli hadisələr münasibətilə Azərbaycan Respublikasının prezidenti Heydər Əliyevi və onun yaxın həmkarları Türkiyə və Gürcüstan prezidentlərini təbrik edirəm.
Yeni neft strategiyasının həyata keçirilməsinin indiki mərhələsinin əhəmiyyətini mərasim iştirakçılarına
inandırmağa ehtiyac yoxdur, bununla belə, mən bu haqda bəzi rəqəm və faktları sizin nəzərinizə çatdırmaq istərdim.
«Əsrin müqaviləsi»nin imzalanmasından bu günə qədər xarici şirkətlərlə 21 neft müqaviləsi imzalanmışdır
və bu layihələrin inkişafına ümumilikdə 6 milyard dollara qədər sərmayə qoyulmuşdur, bunun da təxminən 4
milyardı «Azəri», «Çıraq», «Günəşli» yataqlarının payına düşür. 1996-cı ilin fevral ayında «Çıraq» yatağından
ilkin neftin hasilatı haqqında qərar qəbul olundu və uğurla həyata keçirildi. İlkin neft obyektlərinə «Çıraq»
yatağında 105 metr dərinlikdə qurulmuş bir dəniz qazma və hasilat platforması, Səngəçaladək 24 düyməlik bir
sualtı neft kəməri, Neft Daşlarınadək 16 düyməlik bir sualtı qaz kəməri, Səngəçalda neft terminalı, şimal və
qərb istiqamətində iki ixrac boru kəməri və Supsada bir ixrac terminalı daxil oldu. Hazırda «Çıraq–1» özülündə
16 quyu qazılmışdır və onların 12-dən nəzərdə tutulduğundan xeyli artıq, gündə orta hesabla 140 min barrel (19
min ton) neft hasil edilir. Bu günədək 22,6 milyon tondan artıq neft çıxarılıb ki, bunun da 3,8 milyon tonu Bakı–
Novorossiysk, 18,6 milyon tonu isə Bakı–Supsa boru kəmərləri vasitəsilə dünya bazarlarına çatdırılmışdır.
Lakin neftin hasilatını və ixracını artırmaq üçün Azərbaycanın və xüsusilə, «Azəri», «Çıraq», «Günəşli»
yataqlarının imkanları bugünkündən qat-qat çoxdur. Axır zamanlarda aparılan kəşfiyyat işləri göstərmişdir ki,
yalnız bu yataqlardan sübut olunmuş və çıxarıla bilən neft ehtiyatları 4,2 milyard barreldən 5,4 milyard barrelə
və ya 511 milyon tondan 730 milyon tona qədər artmışdır. Bu imkanlardan səmərəli istifadə etmək məqsədi ilə
yataqların tammiqyaslı işlənilməsi proqramı hazırlandı və 2001-ci il avqustun 30-da onun ilk mərhələsi Faza–1
layihəsinin başlanması qərara alındı.
Bu layihə «Azəri» yatağının mərkəzi hissəsinin işlənilməsinə yönəldilmişdir. Layihədə 128 metr dərinlikdə
48 quyuağzına malik olan, sutkada 400 min barrel (ildə təxminən 20 milyon ton) neft hasil etmək gücündə
hasilat, qazma və yaşayış platformasının tikilməsi nəzərdə tutulur. Bu platformadan neft uzunluğu 187 kilometr
olan yeni sualtı boru kəməri vasitəsilə Səngəçal terminalına, səmt qazı isə 28 düyməlik kəmər vasitəsilə sahilə
çatdırılacaqdır. Bu həcmdə nefti və qazı qəbul etmək üçün Səngəçal terminalının genişləndirilməsi böyük
əhəmiyyət kəsb edir. Bunun nəticəsində Faza–1 layihəsi çərçivəsində terminal gündə 360 min barrelə (48,6 min
tona) yaxın nefti qəbul və emal etmək qabiliyyətinə malik olacaqdır. Neft tutumlarının ümumi saxlanılma gücü
1,6 milyon barrelə və ya 220 min tona çatacaqdır. Bundan başqa, neft laylarının səmərəli işlənilməsini təmin
etmək məqsədi ilə hasilat platformasının körpü ilə birləşdirilməsi, bir yeni qaz kompressorunun və suvurma
platformasının inşası nəzərdə tutulmuşdur. Faza–1 layihəsinin həyata keçirilməsi nəticəsində 2005-ci ilin birinci
rübündə ilkin neftin hasil olunması gözlənilir və ümumilikdə «Çıraq–1» və «Mərkəzi Azəri» platformasından
neft hasilatı gündə 250 min barrelə, 2008-ci ildə isə yalnız bu iki platformadan 500 min barrelə (ildə 25 milyon
ton) çatacaqdır.
Möhtərəm cənab Prezident!
Sizə məruzə etmək istəyirəm ki, Faza–1 layihəsi cari ildə çox dinamik inkişaf edir, artıq əsas tikinti-quraşdırma
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işlərinə Azərbaycanda, Dubayda, Fransada, İtaliyada və İsveçdə başlanmışdır və bu işlərin vaxtında yerinə yetirilməsi
üçün ABŞ-ın «MakDermott», Fransanın «Buyiq», «Eyfel» və «Enterpoz», İtaliyanın «Saypem», İsveçin «Emtunqa», Türkiyənin «Tekfen» şirkətləri böyük səylər göstərir. Hazırda bu şirkətlərdə Faza–1 layihəsi çərçivəsində
2300-dən artıq Azərbaycan mütəxəssisi və vətəndaşı işə götürülüb və uğurla çalışır.
Faza–1 üzrə qazma proqramı «Dədə Qorqud» qazma qurğusu vasitəsilə «Azəri» yatağında platformanın
tikilməsini gözləmədən, 2002-ci ilin mart ayında başlamışdır. Hal-hazırda bir quyu tam qazılıb qurtarıb, ikinci
quyu qazılmaqdadır və ümumilikdə dəniz dibində quraşdırılmış qazma dayaq tavasından istifadə edilməklə
doqquz quyu qazılacaqdır. Qalan 39 quyu isə platforma istismara verildikdən sonra, 2005–2011-ci illər arasında
platformadan qazılacaqdır.
Faza–2 layihəsi «Azəri» yatağının şərq və qərb hissələrinin işlənilməsinə yönəldilmişdir və bu, Faza–1 ilə
birlikdə «Azəri» yatağının işlənilməsini tam başa çatdıracaqdır. Faza–2 dəniz obyektləri suyun dərinliyi
müvafiq olaraq 120 və 150 metr olan sahələrdə yerləşməklə, «Azəri» yatağının qərb və şərq hissəsində iki ədəd
48 quyuağzına malik platformanı əhatə edəcəkdir. Platformaların texnoloji emal gücü «Azəri» yatağının qərb
hissəsində gündə 340 min barrel (ildə 17 milyon ton), şərq hissəsində isə 260 min barrel (ildə 13 milyon ton)
olacaqdır. Bunun nəticəsində «Azəri» yatağında neft hasilatı artırılacaq və gündə azı 800 min barrelə (ildə 40
milyon ton) çatdırılacaqdır.
Bu zaman neft Səngəçala iki ədəd 30 düyməlik boru kəməri, səmt qazı isə 28 düyməlik boru kəməri vasitəsilə nəql ediləcəkdir. Səngəçal terminalı alınacaq əlavə hasilatın texnoloji işlənilməsini təmin etmək üçün
genişləndiriləcək və 2007-ci ilə qədər texnoloji emal obyektlərinin gücü gündə 1,2 milyon barrelə (ildə 60
milyon tona) çatdırılacaqdır. Bu da Səngəçal terminalını dünyanın ən böyük terminallarından birinə
çevirəcəkdir.
Faza–1-in qaz kompressor və suvurma platforması gücləndiriləcək və onun üzərində yerləşdirilmiş dörd qaz
və suvurma qurğusuna Faza–2-nin iş həcmi ilə əlaqədar daha iki qazvurma və üç suvurma qurğusu da əlavə
ediləcəkdir.
Faza–2 çərçivəsində ilkin qazma işləri 2003-cü ilin 4-cü rübündə «Azəri» yatağının mərkəzi hissəsində ilkin
qazma işləri başa çatdırılan kimi, onun qərb hissəsində «Dədə Qorqud» qazma qurğusu işə başlayacaq və
platforma quraşdırılmazdan əvvəl doqquz hasilat quyusu qazılacaqdır. Bundan sonra şərq hissəsində 2006-cı ilin
2-ci rübünədək daha 4 hasilat quyusu təhvil veriləcəkdir. Bundan əlavə, platformalardan, ümumilikdə 70 hasilat
və 16 suvurma quyusunun qazılması nəzərdə tutulur.
Beləliklə, Faza–2 layihəsinin iş cədvəlinə və proqramına uyğun «Azəri» yatağının qərb və şərq hissələrindən
ilk hasilat 2006-cı və 2007-ci illərdə başlanacaq və həmin ildə yalnız «Azəri» yatağından ümumi gündəlik
hasilat 615 min barrelə (ildə 30 milyon ton) çatacaqdır.
Bu baxımdan, bu gün Bakı–Tbilisi–Ceyhan əsas ixrac boru kəmərinin ilk borusunun qoyulması, üç ölkənin
prezidentlərinin bu təntənəli mərasimdə iştirak etməsi və bu işə xeyir-dua verməsi xüsusi əhəmiyyət kəsb edir,
hamımızda bayram əhval-ruhiyyəsi yaradır. Bakı–Tbilisi–Ceyhan Ko şirkəti artıq yaradılmış və fəaliyyətə
başlamışdır.
Hazırda boru kəməri sisteminin tikintisini və istismarını təmin etmək məqsədi ilə layihəni maliyyələşdirmək
üçün Beynəlxalq Maliyyə Korporasiyası, Avropa Yenidənqurma və Inkişaf Bankı, ixrac kredit agentlikləri,
sığorta və kommersiya bankları daxil olmaqla geniş beynəlxalq kreditorlar qrupundan vəsait almaqdan ötrü
danışıqlar aparılır. Boru kəmərinin Türkiyədən keçən hissəsi Türkiyə hökuməti ilə BTC Ko səhmdarları
arasında bağlanmış Birdəfəyə Ödənilən Məbləğ Əsasında Açarlı Təhvil Sazişinə uyğun olaraq tikiləcəkdir.
BTC Ko Türkiyə ərazisi daxilindəki 1070 kilometrlik hissənin tikintisinə məsul olan «Botaş» şirkətinə işə başlamaq barədə bildiriş təqdim etmişdir və müqavilə sentyabrın 10-dan qüvvəyə minmişdir.
Azərbaycanda və Gürcüstanda tikinti işlərini aparmaq üçün hazırlıq tədbirləri görülür, BTC dəhlizinin torpaq
sahibləri müəyyənləşdirilib, lazımi sənədlər təsdiq olunub, müvafiq icazələr və lisenziyalar alınıbdır.
Biz qəti fikirdəyik və əminik ki, Azərbaycan Respublikasının prezidenti möhtərəm Heydər Əliyevin
rəhbərliyi ilə bu iki nəhəng layihə qısa bir zamanda uğurla həyatda gerçəkləşəcək və bununla, dövlət müstəqilliyimizin möhkəmlənməsinə, doğma Vətənimizin çiçəklənməsinə, xalqımızın rifah halının yüksək səviyyəyə çatdırılmasına misilsiz xidmətlər göstərəcəklər.
Çıxışımın sonunda mən fürsətdən istifadə edərək, Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin rəhbərliyi
adından bu layihələrdə iştirak edən çoxsaylı tərəfdaşlarımıza, Bakıya gələn bütün qonaqlarımıza öz dərin
təşəkkürümü və minnətdarlığımı bildirmək, iki gündən sonra qarşılayacağımız və Azərbaycan Respublikasının
prezidenti möhtərəm cənab Heydər Əliyev tərəfindən bizə bəxş edilən «Neftçilər günü» peşə bayramı
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münasibətilə Azərbaycan neftçilərini təbrik etmək istəyirəm. Diqqətinizə görə sağ olun!
H e y d ə r Ə l i y e v: Hörmətli xanımlar və cənablar!
Burada edilən bütün nitqlərdə bildirildi ki, Bakı–Tbilisi–Ceyhan əsas ixrac neft kəmərinin gücünün təmin edilməsi üçün biz «Azəri», «Çıraq», «Günəşli» yataqlarında işləri genişləndirməliyik. Biz Faza–1-in
sanksiyasını bir il öncə vermişik, indi isə Azərbaycan Beynəlxalq Əməliyyat Şirkəti Azərbaycan Dövlət
Neft Şirkəti ilə birlikdə Faza–2-nin başlanması haqqında qərar qəbul etməliyik. Hesab edirəm ki, bu qərarı
biz qəbul edirik və hörmətli prezident Sezər də, hörmətli prezident Şevardnadze də və hörmətli nazir də
buna etiraz etmirlər. Izin verin cənab Vudvord və Natiq Əliyev sənədləri imzalasınlar.
ABƏŞ-in prezidenti Devid Vudvord və ARDNŞ-nin prezidenti Natiq Əliyev «Azəri», «Çıraq», «Günəşli»
yataqlarının tammiqyaslı işlənilməsinin Faza–2 mərhələsinə sanksiya verilməsinə dair sənədləri imzaladılar.
H e y d ə r Ə l i y e v: Hörmətli xanımlar və cənablar!
Dostlar!
Bizim bugünkü təntənəli mərasimimiz başa çatır. Mən bir daha hamınıza təşəkkür edirəm ki, Azərbaycan,
Türkiyə, Gürcüstan üçün və Qərb ölkələrindəki, digər ölkələrdəki həmkarlarımız üçün vacib olan Bakı–Tbilisi–
Ceyhan əsas ixrac neft kəmərinin inşasına başlanmasının təməlinin qoyulmasında iştirak edirsiniz. Çox sağ
olun!
Biz belə qərara almışıq ki, bunun təməlini qoyanda, ilk borunu xəndəyə endirəndə, eyni zamanda, gələcək
nəsillərə müraciətimizi də oraya qoyaq. Ona görə təklif var ki, o müraciət üç ölkənin prezidentləri adından
burada imzalansın.
Mərasimdə prezidentlərin müraciətlərinin mətni oxundu:
«GƏLƏCƏK NƏSİLLƏRƏ
Azərbaycan Respublikasının paytaxtı Bakı şəhəri, 18 sentyabr 2002-ci il.
Bu gün biz, üç suveren dövlətin rəhbərləri – Azərbaycan Respublikasının prezidenti Heydər Əlirza oğlu
Əliyev, Gürcüstan prezidenti Eduard Amvrosiyeviç Şevardnadze və Türkiyə Cümhuriyyətinin prezidenti Əhməd
Necdət Sezər Bakı–Tbilisi–Ceyhan neft boru kəmərinin təməl daşını qoyaraq, sizə, xalqlarımızın gələcək
nəsillərinə müraciət edirik.
Ölkələrimizin milli mənafelərindən çıxış edərək, böyük qürur duyğusu ilə bütün dünyaya bəyan edirik ki, XXI
əsrin ilk illərində regionda ən nəhəng layihə olan, Xəzər və Aralıq dənizlərini birləşdirən neft boru kəmərinin
çəkilməsi dövlətlərimizin, hökumətlərimizin birgə uğurlu səyləri nəticəsində artıq reallığa çevrilir.
Layihənin həyata keçirilməsi və istismar zamanı hazırda bəşəriyyətin bu sahədə əldə etdiyi müasir elmitexnoloji nailiyyətlərin tətbiq ediləcəyi mütərəqqi mühəndislik üsullarından istifadə olunması nəticəsində Şərq–
Qərb enerji dəhlizi keyfiyyətcə yeni mərhələyə qədəm qoyacaqdır. Bu proseslərdə Azərbaycan, Böyük Britaniya,
Amerika Birləşmiş Ştatları, Norveç, Türkiyə, Yaponiya, İtaliya, Fransa və Səudiyyə Ərəbistanının neft şirkətləri
xüsusi rola malikdirlər.
Buna görə, bu tarixi əhəmiyyətli hadisənin ən aparıcı amili ondan ibarətdir ki, müxtəlif dilə, dinə, adətənənələrə mənsub olan insanlar dostluq, qardaşlıq və həmrəylik şəraitində qlobal səviyyədə sivil əməkdaşlıq
edirlər.
Əminik ki, Bakı–Tbilisi–Ceyhan boru kəməri layihəsinin gerçəkləşməsi ülvi amallara xidmət edərək,
regionun simasını dəyişdirəcək, siyasi iqlim sabitləşəcək, iqtisadi inkişafa ciddi təkan verəcək, xalqlarımızın
rifahı yüksələcəkdir.
Sizə sülh, əmin-amanlıq və firavanlıq arzulayırıq».
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Heydər Əliyev
Gürcüstan Respublikasının Prezidenti
Eduard Şevarnadze
Türkiyə Cühmuriyyətinin Prezidenti»
Əhməd Necdət Sezər
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H e y d ə r Ə l i y e v: Müraciət imzalandı. İndi cənab Vudvord bir dəqiqəlik söz istəyir. Buyurun.
D e v i d V u d v o r d: Cənab Prezident, dediyimiz kimi, bugünkü layihələrin həm Azərbaycan, həm də
Gürcüstan və Türkiyə Cümhuriyyəti üçün çox böyük tarixi əhəmiyyəti var. Bu layihənin reallaşdırılması ilə
Azərbaycanın Xəzər nefti dünyanın bütün yerlərinə çatdırılacaqdır. Bu hadisəni qeyd etmək üçün indi mən
bizim tərəfdaşlarımız adından Sizə bir hədiyyə təqdim etmək istəyirəm.
Cənab Devid Vudvord Azərbaycan prezidenti Heydər Əliyevə xatirə hədiyyəsi təqdim etdi.
AZƏRBAYCAN PREZIDENTI HEYDƏR ƏLIYEVIN YEKUN SÖZÜ
Hörmətli xanımlar və cənablar!
Dostlar!
Biz bu gün tarixi bir gün yaşayırıq.
Tarixi bir hadisənin şahidiyik. Bu tarixi biz yazırıq. Bugünkü nəsillər, Azərbaycan, Türkiyə, Gürcüstan,
Amerika Birləşmiş Ştatları, Böyük Britaniya, Norveç, Fransa, İtaliya və digər dövlətlər – hamımız bir yerdə
böyük bir tarix yazırıq. Bunların hamısı gələcək nəsillər üçündür. Şübhə yoxdur ki, gələcək nəsillər bizim
gördüyümüz bu işlərdən bəhrələnərək, daha da firavan yaşayaraq, ölkələrimizdə, Azərbaycanda demokratik,
hüquqi, dünyəvi dövlət quruculuğu şəraitində, vətəndaş cəmiyyəti şəraitində yaşayaraq bunların bəhrələrini
görəcəklər.
Bu gün burada Amerika Birləşmiş Ştatlarının prezidenti cənab Buşun təbrik məktubunu dinlədik. Mən
prezident Buşa bizim bugünkü mərasimimizə göstərdiyi diqqətə görə çox təşəkkür edirəm. Ümidvar
olduğumu bildirmək istəyirəm ki, prezident Buş daim bizimlə, Bakı–Tbilisi–Ceyhanla olacaqdır.
Fransa prezidenti hörmətli Jak Şirak bizə təbrik məktubu göndərmişdir. Biz onu burada çox diqqətlə
dinlədik. Çox mehriban, dostluq ruhunda yazılmış, yəni məzmunca bizə inamla dolu bir təbrik
məktubudur.
Mən prezident cənab Jak Şiraka təşəkkürümü bildirirəm və onu əmin etmək istəyirəm ki, biz bu işdə
dayanmayacağıq, irəliyə gedəcəyik və Fransanın dəstəyini daim hiss edəcəyik.
Biz Böyük Britaniyanın Baş naziri Toni Bleyrin təbrik məktubunu dinlədik. Mən təşəkkür edirəm.
Burada, təbiidir ki, bir çox şirkətlər iş görür. Ancaq bu şirkətlərin içərisində bp bildiyiniz kimi,
özünəməxsus yer tutubdur və Azərbaycan Beynəlxalq Əməliyyat Şirkətinə, eyni zamanda, Bakı–Tbilisi–
Ceyhan layihəsi ilə əlaqədar yaradılmış şirkətə rəhbərlik edir. Ona görə də burada Böyük Britaniyanın
mühüm iqtisadi maraqları var. Əmin ola bilərsiniz ki, o maraqlar yerinə yetiriləcəkdir.
Mən Böyük Britaniyanın Baş naziri cənab Toni Bleyrə təşəkkür edirəm. Onu əmin edirəm ki,
Azərbaycan–Böyük Britaniya əməkdaşlığı bundan sonra da davam edəcəkdir.
Biz Norveç Krallığının Baş naziri cənab Xyel Maqne Bundevikin təbrik məktubunu dinlədik. Biz
Azərbaycanın neft strategiyasını həyata keçirməyə başlayandan, 1994-cü ildən bəri Norveç və onun
«Statoyl» şirkəti bizimlə bərabərdir və çox səmərəli əməkdaşlıq edir. Ona görə bizə göndərdiyi təbrik üçün
hörmətli Baş nazirə təşəkkür edirəm və ümidvaram ki, bizim bu əməkdaşlığımız gələcəkdə də davam
edəcəkdir.
Nəhayət, sizin hamınıza – Bakı–Tbilisi–Ceyhan boru xəttində çalışacaq insanlara, azərbaycanlılara, xarici
ölkələrin Azərbaycanda işləyən vətəndaşlarına cansağlığı, xoşbəxtlik və böyük uğurlar arzu edirəm. Sağ
olun.
İndi isə təməl daşının qoyulmasında iştirak edəcəyik.
* * *
Azərbaycan, Gürcüstan və Türkiyə prezidentləri, ABŞ-ın Energetika naziri, mərasimin digər iştirakçıları
Bakı–Tbilisi–Ceyhan əsas ixrac boru kəmərinin təməlinin qoyulacağı yerə gəldilər. Burada ilk boru təntənəli
şəkildə xəndəyə endirildi. Azərbaycan prezidenti Heydər Əliyev, Gürcüstan prezidenti Eduard Şevardnadze,
Türkiyə prezidenti Əhməd Necdət Sezər borunun üstünə ilk torpağı atdılar.
İçərisində «Gələcək nəsillərə» müraciətinin mətni olan dəmir kapsul Bakı–Tbilisi–Ceyhan boru kəmərinin
başlanğıcından qazılmış quyuya basdırıldı.
Sonra dövlət başçıları boru kəmərinin təməlinin qoyulması münasibətilə ucaldılmış xatirə lövhəsinə
baxdılar. Xatirə lövhəsində Azərbaycan, türk və gücrü dillərində bu sözlər yazılmışdır:
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«18 sentyabr 2002-ci il tarixdə Xəzər və Aralıq dənizlərini birləşdirən Bakı–Tbilisi–Ceyhan neft boru
kəmərinin inşasının təməl daşı Azərbaycan Respublikasının prezidenti Heydər Əliyev, Gürcüstan prezidenti
Eduard Şevardnadze və Türkiyə Cümhuriyyətinin prezidenti Əhməd Necdət Sezər tərəfindən qoyulmuşdur».
Azərbaycan, Gürcüstan və Türkiyə Cümhuriyyətinin prezidentləri xatirə lövhəsinin qarşısında şəkil
çəkdirdilər.
Əliyev, Heydər Əlirza oğlu.
Müstəqilliyimiz əbədidir: 41-ci kitab. Bakı: Azərnəşr, 2012.- S. 90-102.
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BAKI–TBİLİSİ–CEYHAN ƏSAS İXRAC BORU KƏMƏRİNİN TƏMƏLİNİN QOYULMASI
MÜNASİBƏTİLƏ AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ HEYDƏR ƏLİYEVİN
ADINDAN DÖVLƏT BAŞÇILARININ VƏ NÜMAYƏNDƏ HEYƏTLƏRİNİN ŞƏRƏFİNƏ TƏŞKİL
EDİLMİŞ RƏSMİ ZİYAFƏTDƏ
NİTQ
«Gülüstan» sarayı
18 sentyabr 2002-ci il
Salona toplaşanlar Azərbaycan prezidenti Heydər Əliyevi, Türkiyə Cümhuriyyətinin prezidenti Əhməd
Necdət Sezəri, Gürcüstan prezidenti Eduard Şevardnadzeni hərarətlə qarşıladılar.
Azərbaycan, Türkiyə və Gürcüstan prezidentləri ziyafətdə nitq söylədilər.
AZƏRBAYCAN PREZİDENTİ HEYDƏR ƏLİYEVİN NİTQİ
Türkiyə Cümhuriyyətinin prezidenti hörmətli Əhməd Necdət Sezər!
Gürcüstan prezidenti hörmətli Eduard Şevardnadze!
Hörmətli qonaqlar, dostlar!
Bu gün biz tarixi bir gün yaşayırıq. Bu gün bir neçə il üzərində işlədiyimiz və çox həyata keçirmək
istədiyimiz Bakı–Tbilisi–Ceyhan əsas ixrac boru kəmərinin inşasına başlanılmasının təməlini qoyduq. Mən çox
məmnunam ki, bunu biz Türkiyə Cümhuriyyəti ilə, Gürcüstanla və Amerika Birləşmiş Ştatları ilə bir yerdə
edirik. ABŞ-ın Energetika naziri bu mərasimdə iştirak etdi, ancaq onun Tokioda təcili işi olduğuna görə ziyafətə
qala bilmədi.
Biz bu gün Səngəçalda, Bakı küləyinin əsməsinə baxmayaraq, çox böyük mərasim keçirdik. Yəni kəmərin
təməl daşını atdıq, Bakı–Tbilisi–Ceyhan əsas ixrac boru kəmərinə yol açdıq. Bununla əlaqədar biz – prezident
Əhməd Necdət Sezər, prezident Eduard Şevardnadze, Amerika Birləşmiş Ştatlarının Energetika naziri, mən
orada nitqlər söyləmişik və Bakı–Tbilisi–Ceyhan haqqında öz fikirlərimizi, sözlərimizi, arzularımızı demişik.
Ona görə də mən indi yemək vaxtı bu barədə danışmaq istəmirəm. İstəyirəm deyəm ki, Bakı–Tbilisi–Ceyhan
boru xəttinin hazırlanmasında və indi ona həyat verilməsində iştirak edənlərin hamısına ürəkdən təşəkkür
edirəm.
Türkiyə Cümhuriyyətinin prezidenti hörmətli Əhməd Necdət Sezərə, Gürcüstan prezidenti hörmətli Eduard
Şevardnadzeyə, Amerika Birləşmiş Ştatlarının Energetika naziri cənab Spenser Abrahama xüsusi təşəkkür
edirəm. Ancaq bu böyük layihənin hazırlanmasında bizimlə bərabər, bizdən də çox zəhmət çəkənlər var.
Birincisi, Azərbaycan Beynəlxalq Əməliyyat Şirkəti və onun tərkibində olan şirkətlər, Azərbaycan Dövlət Neft
Şirkəti... Mən bu gün onların indiyə qədər gördükləri işi yüksək qiymətləndirərək bəyan edirəm ki, bu işlərin
hamısı beynəlxalq standartlara uyğundur və bizim Xəzər dənizində neft hasilatı ilə əlaqədar bütün istək və arzularımızı yerinə yetirə biləcəkdir. Ona görə də bu şirkətlərə təşəkkür edir, onların çox yüksək peşəkarlığını qeyd
edirəm. Mən eyni zamanda, bütün neftçilərə, inşaatçılara, bütün fəhlələrə, Azərbaycan övladlarına, müxtəlif
ölkələrdən Azərbaycana gəlmiş və bu layihələr üzərində çalışan dostlarımızın hamısına təşəkkür edirəm.
Bu təşəkkürləri edərkən mən yalnız bir adamın, cənab Vudvordun xüsusi səylərini və çox yüksək səviyyəli
rəhbərliyini qeyd etmək istəyirəm.
Bakı–Tbilisi–Ceyhan əsas ixrac boru kəməri tikilməyə başlandı. Mən sizi təbrik edirəm və Bakı–Tbilisi–
Ceyhan əsas ixrac neft kəmərinə uğurlu yol arzulayıram.
Bunun üçün qədəhlərinizi qaldırmağı xahiş edirəm.
Hörmətli prezident Əhməd Necdət Sezər!
Hörmətli prezident Eduard Şevardnadze!
Hörmətli qonaqlar, dostlar!
 Milli Məclisin sədri Murtuz Ələsgərov, Baş nazir Artur Rasizadə, Prezidentin İcra Aparatının rəhbəri Ramiz Mehdiyev, nazirlər,
komitə sədrləri, Milli Məclisin deputatları, xarici ölkələrin Bakıdakı səfirləri, beynəlxalq təşkilatların, xarici neft şirkətlərinin, Bakı
ictimaiyyətinin nümayəndələri ziyafətdə iştirak edirdilər.
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Bakı–Tbilisi–Ceyhan neft kəməri üç dövlətin ərazisindən keçir. Neft Azərbaycanda hasil edilir və bundan
sonra da hasil olunacaqdır. Amma neftin dünya bazarlarına çıxarılması üçün, təbiidir ki, bizim üçün çox
əlverişli marşrut lazımdır. Burada da çox fikirləşmək lazım deyildi. Çünki biz Bakı–Tbilisi–Ceyhan layihəsinə
1994-cü ildə Türkiyə Cümhuriyyəti və Gürcüstan ilə bir yerdə başlamışdıq.
Biz əvvəldən Türkiyə Cümhuriyyəti, onun hökuməti ilə, Türkiyənin keçmiş prezidenti mərhum Turqut
Özalla, 9-cu prezidenti hörmətli Süleyman Dəmirəllə bu işləri bir yerdə başlamışdıq, bir yerdə çalışırdıq. Bu
boru xətti Türkiyəsiz ola bilməzdi. Biz Türkiyədən savayı, başqa ölkədən, regiondan boru xəttini keçirmək
istəməmişik. Ona görə də bizim əməkdaşlığımız çox səmərəli olubdur. Türkiyənin şirkətləri burada çox işlər
görüblər. Biz daim məsləhətləşdik və təsadüfi deyil ki, Bakı–Tbilisi–Ceyhan əsas ixrac kəmərinin inşa olunması
haqqında 1998-ci ildə ilk dəfə Ankara bəyannaməsini qəbul etdik. Daha sonra, 1999-cu ildə İstanbulda, ATƏTin zirvə görüşündə bu barədə saziş imzalandı. Bu sazişi Azərbaycan prezidenti, Türkiyə prezidenti və Gürcüstan
prezidenti imzaladı. Qazaxıstan prezidenti də buna qoşuldu. Ən əhəmiyyətlisi də odur ki, Amerika Birləşmiş
Ştatlarının keçmiş prezidenti Bill Klinton da bu sazişi dəstəklədi və biz birlikdə böyük bəyanat verdik və
prezident Bill Klinton da həmin bəyanata öz imzasını atdı.
1999-cu ildən sonra əsas işlər başlandı. Bu işlərdə yenə də Türkiyə ilə Azərbaycan sıx əməkdaşlıq edirdi və
Türkiyənin prezidenti hörmətli Əhməd Necdət Sezər də bizimlə bərabər bu layihənin həyata keçirilməsi üçün
çox səylər qoymuşdur, çox zəhmət çəkmişdir.
Türkiyə bizim üçün dost, qardaş ölkədir. Türkiyə xalqı ilə Azərbaycan xalqı arasında qədim dostluq,
qardaşlıq əlaqələri var. Türkiyə bu gün də bizim üçün güvənc yeridir. Türkiyə bizim dostumuzdur. Biz Türkiyə
ilə olan bu dostluğumuzu daim, əbədi olaraq davam etdirəcəyik.
Rica edirəm, qədəhlərinizi Türkiyə Cümhuriyyətinin və Türkiyə xalqının şərəfinə, Türkiyənin prezidenti
hörmətli Əhməd Necdət Sezərin şərəfinə qaldırasınız.
TÜRKİYƏ PREZİDENTİ ƏHMƏD NECDƏT SEZƏRİN NİTQİ
Əziz dostum, cümhur başqanı Heydər Əliyev!
Əziz dostum, cümhur başqanı Eduard Şevardnadze!
Dəyərli qonaqlar!
Bu tarixi bir gündə qardaş ölkə Azərbaycanda olmaqdan böyük sevinc duyuram.
Bu gün ölkələrimiz, xalqlarımız üçün böyük əhəmiyyət daşıyan Bakı–Tbilisi–Ceyhan boru xəttinin təməlinin
qoyulması mərasiminin gerçəkləşdirilməsində iştirak etməyimiz bizə qürur və məmnunluq verir.
Türkiyə üçün öz qonşuları ilə əlaqələri inkişaf etdirmək hər zaman önəmli olmuşdur. Ətrafdakı və bölgədəki
dövlətlərlə sülh və sabitlik yaratmaq məqsədi daşıyan Türkiyənin bu münasibəti böyük öndərimiz Atatürkün
«Yurdda sülh, cahanda sülh» sözlərində gözəl şəkildə ifadə olunmuşdur.
Qonşularımız arasında Azərbaycan ilə Gürcüstanın xüsusi və ayrıca yeri vardır. Bu, coğrafi yaxınlıqdan
əlavə, xalqlarımız arasındakı güclü mədəni və tarixi əlaqələrdən qaynaqlanır.
Sovetlər Birliyi dağıldıqdan sonra Türkiyə iki dəyərli qonşusu – Azərbaycan və Gürcüstanla əlaqələrini yeni
anlayışla canlandırmağa başlamışdır. Xalqlarımız arasındakı qardaşlığa, tarixi və mədəni əlaqələrə söykənən
strateji tərəfdaşlığımız hər ötən gün daha da sağlam bünövrə üzərində inkişaf etməkdədir.
Çox hörmətli Cümhur başqanları!
Dəyərli qonaqlar!
Təməlini bu gün qoyduğumuz Bakı–Tbilisi–Ceyhan əsas ixrac boru kəməri işbirliyimizin inkişafı yolunda
önəmli bir addımdır. Dövlətlərimiz arasındakı işbirliyi yalnız siyasi sahədə əlaqələrin inkişafı ilə məhdudlaşmır.
Siyasi sahədə əməkdaşlıq iqtisadi və mədəni işbirliyi ilə dəstəkləndiyi zaman daha da dərinləşir. İndi Bakı–
Tbilisi–Ceyhan boru xətti iqtisadi maraqlardan əlavə, bu istiqamətdə də əhəmiyyət daşımaqdadır.
Ölkələrimiz arasındakı siyasi və iqtisadi əməkdaşlığın gözəl bir nümunəsi olan bu boru xətti həm də
xalqlarımızın əbədi olan ümumi maraqlarına xidmət etməkdədir. Türkiyə bütün sahələrdə Azərbaycana və
Gürcüstana öz köməyini əsirgəməmiş, bu dost və qardaş ölkələrin yanlarında olmuşdur. Əlaqələrimiz bundan
sonra da ümumi mənafelərimiz və beynəlxalq maraqlarımız istiqamətində davam edəcəkdir.
Bakı–Tbilisi–Ceyhan boru xətti bu istiqamətdəki qətiyyətimizi açıq şəkildə ortaya qoymaqdadır. Azərbaycan
və Gürcüstanın da öz ölkələrində sülh və sabitlik yaratmaq səylərini dəstəkləməkdə davam edirik. Bu mənada
Azərbaycan və Gürcüstanın bölgədə beynəlxalq hüquqa və münasibətlərə zidd olaraq qarşılaşdığı problemləri
beynəlxalq hüquq normaları əsasında həll etmələrinə hər cür kömək göstərməyə hazırıq. Qafqazın möhkəm
sülhə və sabitliyə nail olması, bu önəmli bölgənin əhəmiyyətli ölkələri olan Azərbaycan və Gürcüstanın
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demokratik dövlətlər arasında layiq olduqları yeri ən qısa müddətdə əldə etmələri bizə də xoşbəxtlik və qürur
verəcəkdir. Türkiyə Azərbaycan və Gürcüstanın bu məqsədə xidmət edən səylərini hər zaman olduğu kimi,
bundan sonra da hərtərəfli dəstəkləyəcəkdir.
Hörmətli Heydər Əliyev!
Əziz qardaşım, Azərbaycanda olduğumuz müddətdə Sizin və Azərbaycanın digər vəzifəli şəxslərinin bizə
göstərdikləri qonaqpərvərlik üçün təşəkkürlərimi bildirmək istəyirəm. Azərbaycanın öz vətənimiz olduğunu,
eyni yurdun övladları olduğumuzu bir daha hiss etdik. Xalqlarımızı gözəl günlər gözləyir. Ölkələrimiz
arasındakı möhkəm əməkdaşlığımızı davam etdirməyimiz Qafqazı sülh və sabitliyə qovuşduracaq əməkdaşlıq
anlayışının bütün bölgəyə yayılmasını sürətləndirəcəkdir. Bu düşüncələrlə hamınızı hörmətlə salamlayır və qədəhimi dostlarım hörmətli Heydər Əliyevin, hörmətli Eduard Şevardnadzenin sağlığına, xalqlarımızın səadəti və
müvəffəqiyyətləri, ölkələrimizin əbədi birliyi şərəfinə qaldırıram.
AZƏRBAYCAN PREZİDENTİ HEYDƏR ƏLİYEVİN NİTQİ
Hörmətli qonaqlar!
Hörmətli dostlar!
Hörmətli prezident Əhməd Necdət Sezər!
Hörmətli prezident Eduard Şevardnadze!
Azərbaycan ilə Gürcüstan qonşu, dost, qardaş dövlətlərdir. Tale bizim xalqlarımızı Qafqazın gözəl
bölgəsində yerləşdiribdir. Sevindirici hal odur ki, əsrlər boyu, tarixin bütün zamanlarında Gürcüstan ilə
Azərbaycan arasında heç bir nifaq, münaqişə olmamış və bir-birimizlə dostluq, mehribanlıq, qonşuluq şəraitində
yaşamışıq.
Biz Bakı–Tbilisi–Ceyhan əsas ixrac boru kəməri layihəsinin, ümumiyyətlə, 1994-cü ildə Azərbaycanın neft
strategiyasının həyata keçirilməsinə başlayanda bilavasitə Gürcüstanla və onun prezidenti hörmətli Şevardnadze
ilə əməkdaşlıq etmişik. Hasil ediləcək neftin Qərb istiqamətində, Gürcüstan ərazisindən nəqli üçün biz çox
çalışdıq, prezident Şevardnadze də çox çalışdı. Çünki bu marşruta çox mane olanlar var idi. Ancaq bunların
hamısı aradan götürüldü və artıq onun qarşısını heç kəs ala bilməz.
İlkin neftin ixracı üçün biz Bakıdan Novorossiyskə – Rusiyanın Qara dəniz sahilindəki limanına boru xətti çəkdik
və onunla nefti ixrac etməyə başladıq. Ancaq bizim əsas məqsədimiz Qərb istiqamətində Bakı–Supsa xəttini –
Gürcüstanın Qara dənizdəki limanına böyük neft kəməri çəkmək idi. Biz buna da nail olduq. 1999-cu ildə bu boru
xətti artıq istismara başladı və o vaxtdan indiyə qədər Azərbaycan Beynəlxalq Əməliyyat Şirkəti hasil etdiyi neftin
hamısını bu xətlə ixrac edir. Bakı–Supsa xətti ilə artıq 23 milyon ton neft ixrac olunubdur.
Bakı–Tbilisi–Ceyhan kəməri üçün, təbiidir ki, ən əlverişli marşrut Gürcüstandan, Türkiyədən keçən
marşrutdur. Bunun üçün də çox işlər görməli olduq. Ancaq, Allaha şükürlər olsun ki, biz bu gün böyük bayram
edirik. Bayram edirik ki, Bakı–Tbilisi–Ceyhan boru xəttinin inşasına başlanıbdır və bu boru xətti ilə neft
Azərbaycandan, Gürcüstanın ərazisindən, Türkiyənin ərazisindən keçərək Aralıq dənizindəki Ceyhan limanına
çatacaqdır.
Beləliklə, prezident Şevardnadze əvvəldən indiyə qədər bu layihənin hazırlanması, həyata keçirilməsi üçün
çox səylər qoymuşdur və ümumi səylərimizin, işbirliyimizin nəticəsində də biz indi bu xoşbəxt günə gəlib
çatmışıq. Gürcüstan ilə bizim başqa sahələrdə də əməkdaşlığımız var və bu əməkdaşlıq bundan sonra da davam
edəcəkdir.
Məlumdur ki, Gürcüstan indi müəyyən səbəblərdən gərgin vəziyyət keçirir. Ancaq biz bilirik ki, gürcü xalqı
və onun hörmətli prezidenti böyük iradəyə malikdirlər. Ona görə öz dövlətinin suverenliyinin, ərazi
bütövlüyünün qorunması yolunda nə lazımdırsa edəcəklər.
Təklif edirəm, qədəhlərimizi gürcü xalqının şərəfinə, müstəqil, azad Gürcüstanın şərəfinə və Gürcüstanın
prezidenti hörmətli Eduard Şevardnadzenin şərəfinə qaldıraq.
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GÜRCÜSTAN PREZİDENTİ EDUARD ŞEVARDNADZENİN NİTQİ
Əziz dostum, əziz qardaşım, Azərbaycan dövlətinin prezidenti cənab Heydər Əliyev!
Əziz dostum, bizə qardaş Türkiyənin prezidenti cənab Sezər!
Hörmətli xanımlar və cənablar!
Bu gün tarixi bir gündür. Həqiqətən tarixi bir gün – üç xalqın, millətin, üç dövlətin həyatında tarixi bir gün.
Mən məcburam ki, öz çıxışımı qısaldam. Çünki gördüyünüz kimi, iki dilə tərcümə olunur. Mən burada sizə
oxumaq üçün yazdıqlarımın hamısını desəm, onda biz səhərə qədər burada oturmalı olarıq. Ona görə də bu gün
burada konkret olaraq qarşıma qoyduğum məqsəd ondan ibarətdir ki, Azərbaycan xalqının böyük oğlu, dünyada
tanınmış siyasətçi, Azərbaycan xalqının tanınmış lideri cənab Heydər Əliyevə öz səmimi minnətdarlığımı bildirim.
1990-cı illərdən üzü bu yana mən və dostum, qardaşım Heydər Əliyev neft kəmərlərinin, qaz kəmərlərinin
problemlərinə dəfələrlə qayıtmışıq, müzakirələr aparmışıq.
Bu gün mən və mənim xalqım xoşbəxtdir. Ona görə xoşbəxtdir ki, bu günü də gördük. Bakı–Tbilisi–Ceyhan
layihə, ideya deyil, artıq həyata keçirilmiş işdir. Bu layihəyə, həmin ideyaya qarşı ayrı-ayrı dövlətlər və qüvvələr
tərəfindən, demək olar ki, fasiləsiz təzyiqlər var idi. Qızğın mübarizələr gedirdi, kənardan müdaxilələr olurdu,
göstərişlər verilirdi. Çalışırdılar ki, bu layihənin həyata keçirilməsinə hər cür maneçilik etsinlər. Mən bu gün
dediyim sözləri sizin qarşınızda da bir daha təkrar etmək istəyirəm. Heydər Əliyevin şəxsi qəhrəmanlığı,
müdrikliyi, cəsarəti olmasaydı, həmin layihə bu gün də həyata keçirilə bilməyəcəkdi. Mən göstərdiyi şücaətə,
qəhrəmanlığa və
mərdliyə görə bir daha sizin qarşınızda xalqım adından, öz adımdan Azərbaycanın prezidenti cənab Heydər
Əliyevə dərin minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm. Gürcü, Azərbaycan və türk xalqları üçün etdiklərinə görə mən
ona minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm.
Mən Bakıya ona görə gəldim ki, bir daha buradan böyük türk xalqını, böyük Türkiyəni, onun rəhbərlərini,
böyük mədəniyyətin və böyük tarixin sahibi olan türk xalqını buradan salamlayım. Türkiyənin dəstəyi
olmasaydı, Türkiyənin keçmiş prezidenti Süleyman Dəmirəlin, Türkiyənin çağdaş prezidenti cənab Sezərin
dəstəyi olmasaydı, beynəlxalq dəstək olmasaydı, sözsüz ki, biz bu layihəni həyata keçirə bilməzdik. Ona görə də
türk xalqına bir daha dərin minnətdarlığımı bildirirəm. Ona görə dərin minnətdarlığımı bildirirəm ki, onların
dəstəyi ilə biz tarixən qısa müddət olan on il ərzində mümkün olmayan uğurlar qazandıq. Ona görə də mən
cənab Sezərdən xahiş edirəm ki, bizim salamlarımızı, minnətdarlığımızı böyük türk xalqına çatdırsın.
Cənab Heydər Əliyev bu gün artıq qeyd etdi ki, həmin layihənin həyata keçirilməsində Amerika Birləşmiş
Ştatlarının misilsiz rolu olmuşdur. Doğrudan da, Amerika Birləşmiş Ştatlarının, onun rəhbərlərinin və prezident
Corc Buşun dəstəyi olmasaydı, bu layihə həyata keçirilə bilməzdi.
Xoşbəxtəm ki, bu gün mən burada nəhəng, dünyamiqyaslı neft şirkətlərinin nümayəndələrini görürəm. Həmin şirkətlər əllərindən gələni, nə vaxtlarını, nə də vəsaitlərini əsirgəmirlər ki, Xəzər dənizinin sərvətləri bütün
dünyanın sərvəti olsun.
Artıq neçə illərdir bizim dövlətlərimizin xeyrinə fasiləsiz və maneəsiz işləyən Bakı–Supsa neft kəməri
təsdiq etmişdir ki, Gürcüstan Sizin, Azərbaycan xalqının, dövlətinin layiqli tərəfdaşıdır. Mən əmin etmək
istəyirəm ki, biz həmişə, daim sizin tərəfdaşınız olacağıq.
Bir məsələni də qeyd etmək istəyirəm. Gürcüstanda artıq neçə müddətdir ki, böyük qaz kəmərinin tikintisi
barədə düşünürlər, bunu arzu edirlər. Sözsüz ki, bu, təkcə gürcü xalqının yox, həm də Azərbaycan xalqının,
başqa dövlətlərin istəyinə uyğundur. Bizim layihəmizə, həyata keçirdiyimiz bu böyük işlərə gələcəkdə
qoşulacaq ayrı-ayrı dövlətlərə, ölkələrə indidən minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm. Bu işdə Gürcüstana,
Azərbaycana, Türkiyəyə qoşulacaq ayrı-ayrı dövlətlərə indidən təşəkkürümü çatdırıram. Mənə belə gəlir ki,
gələcəkdə Qazaxıstan, Orta Asiya dövlətləri hökmən həmin ideyaya qoşulacaqlar.
Mən əminəm ki, üç layihə – mən iki ixrac neft kəmərini və qaz kəmərini nəzərdə tuturam – üç dənizsahili
dövləti bir-biri ilə daha möhkəm tellərlə bağlayacaqdır. Mən Xəzər dənizini, Qara dənizi və Aralıq dənizini
nəzərdə tuturam.
Mən badəni, sözsüz ki, ilk növbədə dostum, qardaşım, Azərbaycan dövlətinin prezidenti Heydər Əliyevin
sağlığına və Türkiyə Cümhuriyyətinin prezidenti Əhməd Necdət Sezərin sağlığına və onlar başda olmaqla sizin
hər birinizin sağlığına qaldırıram.
AZƏRBAYCAN PREZİDENTİ HEYDƏR ƏLİYEVİN NİTQİ
Hörmətli xanımlar və cənablar, dostlar!
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Bu gün bütün mərasim vaxtı Bakı–Tbilisi–Ceyhan neft kəməri layihəsinin hazırlanması və onun həyata
keçirilməsi haqqında çox danışıldı.
Bu layihənin həyata keçirilməsinə müqavimət göstərənlər, maneçilik edənlər var idi. Ancaq Amerika Birləşmiş Ştatlarının hökumətinin əvvəldən, 1994-cü ildən Xəzər hövzəsinə, Azərbaycan neftinə göstərdiyi maraq
və ümumiyyətlə, Qafqaza, Azərbaycan bölgəsinə göstərdiyi maraq ABŞ-ı Bakı–Tbilisi–Ceyhan neft kəmərinin
həyata keçirilməsinə çox yaxından cəlb etdi. Ona görə də biz Amerika Birləşmiş Ştatlarının hökuməti ilə bu
barədə çox danışıqlar aparırdıq. Prezidentdən bizə məktublar gəlirdi. Həmin məktublarda bizim apardığımız iş
dəstəklənirdi. Deyə bilərəm ki, əgər Amerika Birləşmiş Ştatlarının, onun hökumətinin güclü dəstəyi olmasaydı,
Bakı–Tbilisi–Ceyhan ixrac neft kəməri bugünkü vəziyyətə gəlib çata bilməzdi.
Amerika Birləşmiş Ştatlarının Energetika naziri mənimlə söhbətdə dedi ki, ABŞ özünün uzunmüddətli neft
strategiyasını hazırlayıb və həyata keçirir. Bu strategiyada Xəzər dənizinin sərvətləri, neft sərvətləri,
Azərbaycan özünün xüsusi yerini tutubdur. Mən çox məmnunam ki, prezident Buş bu məsələlərə və
Azərbaycana çox diqqət yetirir və bizim burada apardığımız işlərin həyata keçirilməsi üçün dəstək verir və güman edirəm ki, bundan sonra da biz bunun şahidi olacağıq.
Prezident Buş bu gün bizə çox dəyərli təbrik məktubu göndəribdir. Ona görə mən bir daha təşəkkür edirəm.
Biz Fransa prezidenti Jak Şirakdan, Böyük Britaniyanın Baş naziri Toni Bleyrdən, Norveçin Baş nazirindən
də çox dəyərli təbrik məktubları almışıq. Bunlara görə mən öz minnətdarlığımı və təşəkkürümü bildirirəm.
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